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Sammandrag
Denna kvalitativa undersökning utreder utformningen av verbala konflikter i två svenska 
filmer från 2000-talet. Syftet är att besvara frågor om vilka typer av konfliktsekvenser 
som förekommer, om deras intensitet och om konflikternas teman. Dessa resultat kopplas 
sedan till konfliktdeltagarnas olika roller.

Resultaten  visar  att  konfliktsekvenstyperna  motsägande,  klander  och  avslag 
förekommer och att konflikternas teman starkt hänger ihop med deltagarnas relation till 
varandra.  Resultaten  visar  också  att  deltagarnas  ålder  kan  påverka  konfliktsekvensers 
utformning  och  bekräftar  en  stereotyp  bild  av  ungdomars  samtal  som  ytliga  och 
innehållslösa. Inga samband har hittats mellan de sociala kategorierna klass och kön och 
konfliktsekvensers utformning och innehåll. 

Verbala konflikters intensitet tycks bero delvis på antalet konfliktdeltagare, resultaten 
pekar också på att konflikter kan ha hög intensitet även om deltagarna inte har en nära  
relation, vilket antas bero på filmskaparens vilja att i första hand skapa dramatik.



1 Inledning

Gräl är en verksamhet som de allra flesta människor ägnar sig åt till och från, och som alla 

har bra och dåliga erfarenheter av.  Vi  grälar också med olika grad av entusiasm; vissa 

försöker till varje pris undvika att konflikter uppstår, medan andra gladeligen kastar sig in i 

de minsta meningsskiljaktigheter. Trots att det är en vanlig samtalsform är gräl något som 

forskningen inte har undersökt särskilt noga, varken i verkliga eller fiktiva samtal.  Att det 

ännu forskats så lite på gräl i verkliga samtal beror till stor del på att de är svåra att fånga 

naturligt förekommande på inspelning. Det beror i sin tur på att gräl är känsliga företeelser 

som oftast  förekommer i privata miljöer och som människor i allmänhet uppfattar  som 

negativa. 

Föreliggande uppsats  är  en kvalitativ  studie  av  konfliktsekvensers  utformning i  två 

svenska  filmer  från  2000-talet.  Med  den  vill  jag  bidra  till  forskningen  om  verbala 

konflikter och visa att även film kan vara ett område för vidare samtalsforskning.

1.1 Syfte
Syftet  med den här uppsatsen är att  undersöka hur verbala konflikter gestaltas i de två 

svenska filmerna  Om jag vänder mig om (2003) och De ofrivilliga (2008), och hur detta 

kan kopplas dels till olika sociala roller som kön, ålder, social bakgrund, dels till de roller 

deltagarna har i förhållande till varandra, det vill säga deras relation. Följande frågor ska 

jag försöka besvara:

Vilka typer av konfliktsekvenser förekommer och vilka är vanligast?

Hur avslutas sekvenserna?

Vad handlar konflikthändelserna om?

Vilken intensitet har de?

Dessa resultat vill jag sedan relatera till följande frågor:



Vilka deltar i konflikthändelserna?

Vilken relation har de till varandra och till situationen?

Vem avslutar sekvenserna?

Genom att besvara dessa frågor kommer jag förhoppningsvis kunna hitta samband mellan 

konflikternas utformning och deltagarnas olika roller.

2 Bakgrund
Som konstaterats ovan är forskning om verbala konflikter relativt sällsynt, även om det har 

utförts ett antal mer eller mindre omfattande studier på både verkliga och fiktiva samtal. De  

fiktiva  samtal  som  har  undersökts  är  framförallt  dramadialog,  som  betraktas  ligga 

någonstans mitt emellan skriftspråk och talspråk (Melander Marttala 2003, s. 60). Ett mig 

veterligen ännu outforskat  område inom språkvetenskapen är  filmdialog,  en genre som 

visserligen liknar dramadialog men som kan sägas ligga ännu ett steg närmre talspråket. 

Eftersom det för filmskaparen är möjligt att i större utsträckning skapa verklighetstrogna 

miljöer och situationer, torde också dialogen ligga närmare verkligt tal. 

Film är ett medium som haft mycket stor genomslagskraft i det moderna samhället och 

som inte är begränsat till någon specifik grupp utan finns tillgängligt för alla människor. 

Detta är en anledning till varför filmspråket kan vara intressant att forska på. Om man tror 

på att människor påverkas av sådant de ser på film, kan man också anta att de påverkas av 

de  samtalsmönster  som  kan  upptäckas  där.  Det  intressanta  vore  att  ta  reda  på  om 

filmspråket följer samma mönster som syns i dagens forskning om verkliga samtal eller om 

det finns skillnader.

Att filmdialog kan vara ett intressant forskningsområde är således uppenbart och att jag 

fokuserar  på  just  verbala  konflikter  i  den  här  uppsatsen  beror  bland  annat  på 

nödvändigheten  att  begränsa  sig.  Dessutom  är  det  en  vanligt  förekommande 

samtalsaktivitet i mitt material, vilket gör en ordentlig analys möjlig.



2.1 Tidigare forskning
Forskning om verbala konflikter har gjorts på både verkligt och fiktivt samtalsmaterial. 

Marie Sörlin har skrivit doktorsavhandlingen Att ställa till en scen – Verbala konflikter i  

svensk dramadialog 1725-2000 (2008) där hon har undersökt dramer under tre sekler och 

identifierat grälsekvenser som sedan närmare studerats. Ett syfte har varit att utifrån ett 

samtalsanalytiskt perspektiv ”studera konstruktionen av interpersonella verbala konflikter i 

skriven  dramatik  och  undersöka  vilka  oppositionella  språkhandlingar  (drag)  och 

sekvenstyper som utmärker sådana konflikter i svensk dramadialog.” (Sörlin 2008, s. 15). 

Ett annat syfte har varit att jämföra de olika tidsperioderna för att se om verbala konflikter 

gestaltar sig på liknande sätt eller skiljer sig åt beroende på vilket århundrade de är skrivna. 

I en annan mindre undersökning (Sörlin 2001) har Sörlin jämfört gräl i verkliga livet med 

gräl i dramatiken och hittat vissa skillnader och likheter. Bland annat menar hon att sådant 

som signalerar  affekt  eller  upprördhet  skiljer  sig  mellan  verkliga  och  dramatiska  gräl. 

Sådant som röststyrka och betoningar som fungerar som affektmarkörer i  verklighetens 

gräl förekommer inte lika ofta i dramadialog. Därför får lexikala markörer stor betydelse 

eftersom dessa förtydligar deltagarnas hållning till samtalsaktiviteten. Det framhålls dock 

att det finns flera strukturella likheter mellan verkliga och fiktiva gräl och att skillnaderna 

framför allt ligger i omfång och intensitet.

Mats  Eriksson  har  jämfört  verkliga  och  fiktiva  samtal  och  menar  även  han  att 

samtalsstrukturerna liknar varandra. De skillnader som framhävs är att dramatikern i första 

hand strävar efter att skapa dramatik,  och låter därför konflikter eskalera till  ett tydligt 

klimax, medan detta är precis vad man försöker undvika i verkliga samtal, där man från 

första  stund  jobbar  för  att  förhindra  att  en  konflikt  överhuvudtaget  uppstår.  (Eriksson 

1998.)

Det har enligt  Sörlin gjorts fler studier  på verbala  konflikter i  verkliga samtal än i 

fiktiva, både på svenska och andra språk. I många av dessa studier är samtalsdeltagarna i 

materialet barn eller ungdomar, dels på grund av att deras samtal kan sägas innehålla mer 

konflikter än vuxnas samtal, och dels på grund av att dessa konflikter är ”av sådan art” 

(dvs. inte så allvarliga) och att deltagarna är så pass unga att föräldrarna tillåter att studier 

bedrivs om konfliktmönster i deras samtal. (Sörlin 2008, s. 20.)



En omfattande svensk studie av konflikter i samtal är Karolina Wirdenäs avhandling 

Ungdomars argumentation – om argumentationstekniker i gruppsamtal (Wirdenäs 2002) 

som  undersökt  hur  ungdomar  argumenterar  om  musik.  Undersökningen  har  gjorts  i 

skolmiljö och materialet består av flerpersonssamtal. Vidare har svenska undersökningar 

studerat dispyter mellan barn och deras föräldrar och mellan ungdomar på kollo och på 

fritidsgårdar. (Sörlin 2008, s. 20.)

Även Viveka Adelswärd behandlar verbala konflikter i sin bok  Prat, skratt, skvaller  

och  gräl  –  och  annat  vi  gör  när  vi  samtalar  (1991).  Hon  presenterar  inte  några 

forskningsresultat utan har samlat egna observationer på ett mer populärvetenskapligt sätt. 

Hon har dock en del intressanta teorier och menar bland annat att för att ett gräl ska kunna 

bli  långvarigt  och riktigt  intensivt  krävs  det  att  deltagarna  är närstående;  ”riktiga” gräl 

fordrar alltså en hög grad av intimitet. Det är bara personer som känner varandra väl som 

kan ha tillräckligt  mycket  ”grälmaterial”  för att  starta en ordentlig  dispyt.  Hon noterar 

också att verbet gräla kan förekomma med olika prepositioner, som att gräla på, gräla med 

och gräla om, där att gräla på någon är enkelriktat, ojämlikt, medan att gräla med någon 

eller om något förutsätter att parterna är jämlika. Adelswärd menar att ”man grälar inte 

med någon som är i uppenbart underläge, någon man tycker mycket synd om” (Adelswärd 

1991, s. 145). Man startar inte heller gärna ett gräl med en överordnad eftersom det ofta 

kan få allvarligare konsekvenser  än bara det  aktuella  grälet.  Att  gräla är således enligt 

Adelswärd en samtalsform som är både jämlik och intim.

Sörlin framhäver att forskning om vuxnas verbala konflikter har förekommit men att 

det i princip saknas svenska studier inom området. Det finns dock en rad utländska studier 

som har undersökt konflikter i radiosamtal, tv-debatter och dokumentärer eller dokusåpor. 

Det är framförallt på senare tid som denna typ av forskning har möjliggjorts tack vare att 

nya mediegenrer etablerats. (Sörlin 2008, s. 21.)

3 Material och metod
I  det  här  avsnittet  kommer  jag  att  kommentera  materialurvalet  och  beskriva  det. 

Metoddelen behandlar framför allt de olika definitioner av konfliktsekvenser jag har använt 



mig av  i  min analys.  Vidare  förklaras  och beskrivs  även andra  begrepp som har  varit 

användbara ur metodisk synpunkt.

3.1 Urval
Mitt material består av de två filmerna Om jag vänder mig om och De ofrivilliga som jag 

själv har transkriberat på ordnivå. Sådant som uttal och intonation finns alltså inte med i 

mitt textmaterial. Samtalen är återgivna i normaliserad skriftspråksform i exemplen.

Om jag vänder mig om är en berättelse om en natt som förändrar fyra människors liv 

drastiskt. Tre parallella historier utspelar sig på olika platser men under samma dygn. Ett 

gemensamt drag för alla dessa historier är att de är fulla av konflikter som kräver lösningar,  

och det resulterar i flera sammandrabbningar mellan alla inblandade.  Om jag vänder mig  

om  är regisserad av Björn Runge, den hade premiär 2003 och vann fyra guldbaggar för 

bland annat bästa regi och bästa manus. (www.sfi.se, 2010-03-22) 

Även  De ofrivilliga berättar  flera  parallella  historier  där  karaktärerna  på  olika  sätt 

försätter sig i situationer där de blir offer för konsekvenserna av sina egna beslut. Även 

detta resulterar i konflikter som blir djupare allteftersom karaktärerna försöker ta sig ur 

dem.  Filmen  regisserades  av  Ruben  Östlund,  den  kom  2008  och  blev  flerfaldigt 

guldbaggenominerad och vann pris på flera filmfestivaler i Europa. (www.sfi.se, 2010-03-

22) 

På grund av  passande teman  och den stora  uppmärksamhet  som riktats  mot  dessa 

filmer har  jag valt  dem framför  andra.  Jag  har  dessutom velat  välja  filmer  som gjorts 

relativt nyligen, vilket också har begränsat urvalet.

3.2 Metod
När jag identifierat konfliktsekvenser i mitt material har jag utgått från transkriptionerna, 

det  vill  säga  själva  dialogen.  Dessutom  har  jag  haft  möjlighet  att  ta  hänsyn  till  

paralingvistiska drag som röststyrka, talhastighet och överlappande tal som alla bidrar till 

att  öka  intensiteten  i  samtal  och  gör  det  möjligt  att  lättare  upptäcka  konfliktfyllda 

sekvenser. I materialet har jag identifierat 12 gräl av olika längd. Att avgränsa ett gräl och 

http://www.sfi.se/
http://www.sfi.se/


bestämma var det slutar har i nästan alla fall varit lätt eftersom grälen ofta utspelar sig 

direkt innan ett scenbyte och avslutats på så sätt. Med det sagt är det långt ifrån i alla fall  

som konflikten i sig tar slut vid ett sådant avbrott, ibland tar den vid i en annan scen. I 

dessa fall har jag valt att beskriva det som olika gräl. I vissa fall där det är tveksamt om ett  

samtal  ska betecknas  som gräl  eller  ej  har  jag i  första  hand utgått  från det  så  kallade 

tredragsmönstret (Sörlin 2008, s. 43). Sörlin menar att det är först i det tredje draget i en 

replikväxling som en konflikt kan sägas ha uppstått. Ett första drag måste således följas av 

två så kallade oppositionella handlingar, vilka, som begreppet antyder, kännetecknas av att 

talaren på något sätt opponerar sig mot något i den föregående talarens tur i samtalet. Detta  

kan till exempel se ut på följande sätt: 

A: Den här filmen är bra. (disputabel handling)

B: Nej, den är dålig. (första oppositionellt drag)

A: Det är den inte alls! Alt. Den är visst bra! (andra oppositionellt drag)

En disputabel handling (första draget) kan enligt Sörlin vara antingen verbal eller icke-

verbal, där en icke-verbal handling till exempel kan bestå i ett beteende som A utför och 

som B motsätter sig av någon anledning. 

Sörlin beskriver tre typer av konfliktsekvenser som hon kallar  motsägandesekvenser,  

klandersekvenser och avslagssekvenser (Sörlin 2008, s. 46-47). Motsägandesekvenser och 

klandersekvenser är i sin tur undergrupper av så kallade  värderande handlingar medan 

avslagssekvenser  tillhör  de  styrande  handlingarna.  De  olika  konfliktsekvenstyperna 

beskrivs närmare i följande avsnitt.

3.2.1 Konfliktsekvenser

I min analys har jag använt följande definitioner för att identifiera konfliktsekvenser i mitt 

material.  För  att  kunna  gå  vidare  har  jag  sedan  analyserat  sekvenserna  med  hjälp  av 

samtalsanalytiska begrepp och velat hitta samband mellan konfliktsekvensernas utformning 

och deltagarnas olika roller samt miljöer, situationer och teman.

En  motsägandesekvens definieras av att förstadraget i en replikväxling uttrycker en 



åsikt av något slag (som i exemplet ovan), som andradraget motsätter sig. Vidare definierar 

Sörlin begreppet åsikt som ”en övergripande beteckning för yttranden genom vilka talaren 

direkt eller indirekt beskriver och/eller värderar företeelser (tillstånd eller tilldragelser) i  

en  för  deltagarna  faktisk  eller  tänkt  verklighet.”  (originalets  kursivering)  (Sörlin  2008 

s. 88).  Förutsättningen  för  att  en  replikväxling  ska  kunna  definieras  som  en 

motsägandesekvens är att även tredjedraget är oppositionellt, och det kan då antingen riktas 

mot andradraget eller stödja förstadraget (se de båda alternativen i exemplet ovan).

Klandersekvenser uppstår enligt Sörlin när en talare uttrycker missnöje med ett visst 

beteende hos en annan person och ”dessutom riktar sig till den person vars beteende givit 

upphov  till  missnöjet”.  (Sörlin  2008,  s. 121)  Hon  menar  att  det  oftast  är  något  slags 

beteende som utlöser klandret, och detta klanderutlösande beteende kan se ut på många 

olika sätt. Det kan antingen röra sig om ett beteende som uppvisats i en tidigare situation 

och inte i den aktuella talsituationen, eller i pågående situation. Dessa olika typer av första 

drag  betecknar  Sörlin  som  extrasituationella respektive  situationella.  Vidare  påpekar 

Sörlin att det räcker med att en talare hävdar att personen i fråga har gjort sig skyldig till ett 

klanderutlösande  beteende,  och  att  klandersekvensen  är  oberoende  av  om personen  är 

skyldig eller ej.

En avslagssekvens inleds alltid med en uppmaning som får avslag. Detta leder sedan i 

de  fall  där  tredjedraget  också  är  oppositionellt  till  en  konflikt.  SAG (4:682)  definierar 

uppmaningar på följande sätt: 

Talaren försöker  genom själva språkhandlingen framkalla det  förhållningssätt  som satsen 
beskriver.  Detta  kriterium  skiljer  ut  uppmaningen  från  övriga  grundläggande 
språkhandlingstyper.  Det  är  alltid  lyssnarens  framtida  förhållningssätt  som uppmaningen 
gäller,  och  i  den  typiska  uppmaningen  är  det  lyssnarens  viljemässiga  kontroll  över  sitt 
förhållningssätt som talaren försöker påverka.

Sörlin understryker vikten av lyssnarens respons på uppmaningen och menar att den är 

avgörande för att en konflikt ska uppstå. Om lyssnaren utan protester lyder uppmaningen 

uppstår konflikt normalt sett inte (Sörlin 2008, s. 168–169).

3.2.2 Deltagarroller, miljöer, situationer och teman

Med  deltagarroller menas  de  personer  som  deltar  i  en  talhändelse  och  vilka  olika 



egenskaper eller roller de har eller tar sig i den specifika kontexten. Hur dessa beskrivs 

beror enligt Sörlin (2008) på vilka faktorer som räknas in i begreppet. Sörlin delar upp 

deltagarrollerna i en indelning som innefattar  situationsoberoende roller, statusroller och 

interaktionella  roller.  Här  kommer  jag  främst  att  behandla  de  två  första  begreppen, 

eftersom de har en betydelse som sträcker sig utöver kontexten i specifika talhändelser. 

De situationsoberoende rollerna är de egenskaper en person bär på oavsett  i  vilken 

situation han eller hon befinner sig, det vill säga personens kön, ålder och klasstillhörighet. 

Utöver de situationsoberoende rollerna har varje deltagare en statusroll som visserligen är 

specifik  för  det  aktuella  samtalet,  men  som  ändå  kan  analyseras  utifrån  ett  vidare 

perspektiv. Statusrollerna kan sägas vara de förhållanden som de olika deltagarna har till 

varandra å  ena sidan och till  situationen å andra sidan.  Två deltagare  kan till  exempel 

samtidigt ha statusrollerna förälder/barn och arbetsgivare/anställd och förhåller sig således 

till  samtalets  tema på olika sätt  (där den ena står i  beroendeställning till  den andra till  

exempel). De interaktionella rollerna bestäms av hur det specifika samtalet utspelar sig, 

med  hänsyn  till  sådant  som turtagning  och  de  ståndpunkter  som varje  deltagare  tar  i 

interaktionen. De interaktionella rollerna kan ses antingen ur ett  lokalt eller  ett  globalt 

perspektiv, där roller på det lokala planet är exempelvis talare – lyssnare. På det globala 

planet kan de interaktionella rollerna beskrivas utifrån ”deltagarnas beteenden över längre 

partier  av  samtalet”  och  vilka  roller  som  kan  hittas  där  beror  i  sin  tur  på  typen  av 

samtalsaktivitet. (Sörlin 2008, s. 55.)

Miljö och situation är begrepp som går in i varandra, men strängt taget kan man säga 

att miljön är den fysiska omgivningen i vilken en situation uppstår. Situationen är oftast 

beroende av miljön, så till vida att en viss situation ofta bara kan uppstå i en viss miljö. Ett 

möte  mellan  en  läkare  och  en  patient  kan  i  regel  bara  uppstå  på  ett  sjukhus  eller  ett 

läkarkontor, hemma vid köksbordet pågår exempelvis inga politikerdebatter utan där äter 

man frukost och så vidare.

Temat, eller ämnet, för ett gräl kan vara svårt att definiera, ofta har grälet flera ämnen 

som är svåra att skilja åt. Det är också ofta så att grälet egentligen handlar om något helt  

annat än det kan verka på ytan. Adelswärd menar att ”i de flesta vardagsgräl grälar man 

inte om det uppenbara ämnet utan om något som ligger under ytan – om undermeningen.” 



(Adelswärd  1991,  s. 147)  Samtidigt  betonar  hon  att  det  i  skönlitteraturen  ofta  går  att 

urskilja  ett  enda  ämne  som  de  grälande  också  håller  sig  till.  Detta  är  antagligen  en 

betydande skillnad mellan verkliga och fiktiva gräl. I min analys har jag i första hand utgått 

från de teman som kan hittas på ytan, dvs i dialogen. I den djupgående analysen diskuteras 

dock även underliggande teman.

3.2.3 Avslutningsmönster

Enligt Sörlin kan verbala konflikter avslutas på fem olika sätt:  uppgivande, kompromiss,  

tillbakadragande, undvikande  och  tredjepartsintervention. Uppgivande innebär att en av 

konfliktdeltagarna ger upp eller ger med sig för den andres ståndpunkt. I en kompromiss 

ges ingen av deltagarna rätt men möts på halva vägen och hittar  således en lösning på 

konflikten.  Tillbakadragande  innebär  oftast  att  någon  av  konfliktdeltagarna  fysiskt 

avlägsnar  sig  från  situationen  medan  undvikande  kan  innebära  att  någon  ignorerar  ett 

oppositionellt drag till exempel genom att byta ämne. I en tredjepartsintervention lägger sig 

en utomstående person i  och får konfliktdeltagarna att  åtminstone tillfälligt sluta utföra 

oppositionella  handlingar.  De  tre  sistnämnda  avslutningsmönstren  ger  ofta  bara  ett 

tillfälligt avslut på konflikter eftersom de inte leder till någon egentlig lösning. En konflikt 

som avslutas på ett sådant sätt riskerar att blossa upp igen vid ett senare tillfälle.  (Sörlin 

2008, s. 52.)

3.2.4 Intensitet i verbala konflikter

Sörlin betonar tre faktorer som avgörande för konflikters intensitet vilka kan kopplas till 

samtalsstruktur. Den ena har att göra med hur deltagarna framför oppositionella drag. När 

det  gäller  vanliga  samtal  brukar  man tala  om  disprefererade  handlingar som uttrycker 

någon sorts opposition mot föregående tur. Dessa brukar i  regel  föregås av pauser och 

tvekljud som signalerar det problematiska i att bryta preferensstrukturen. Sörlin menar att 

avsaknaden  av  sådana  signaler  i  verbala  konflikter  bidrar  till  att  höja  intensiteten  och 

förstärka oppositionen mellan deltagarna. En annan faktor som är bidragande till att höja 

intensiteten är att turbyte inte sker som normalt vid en turbytesplats (TBP), det vill säga där 

en tur är pragmatiskt och intonationsmässigt avslutad, utan vid en så kallad ”disagreement 



relevance point” (DRP). Det innebär att istället för att vänta med att påbörja sin tur vid en 

möjlig TBP, tar en deltagare över ordet ”så snart talaren producerat en proposition som han 

eller hon inte håller med om” (Sörlin 2008, s. 48). Den tredje faktorn av samtalsstrukturell 

art  är  upprepningar  av  ord,  fraser  eller  satser  i  motståndarens  eller  ens  egen  närmast 

föregående tur, eller inom desamma.

Olika typer av språkhandlingar är  också olika  kraftfulla  enligt  Sörlin;  uppmaningar 

som har  ett  verb  i  imperativ  anses  till  exempel  vara  mycket  direkta  och  därför  också 

kraftfulla  och aggressiva,  medan mer indirekta  uppmaningar,  till  exempel  i  fråge- eller 

påståendeformat,  uppfattas  som svagare  och  mindre  aggressiva.  Ett  annat  resonemang 

gäller innehållet i språkhandlingarna som intensitetshöjande. Ett yttrande som formuleras 

som en förolämpning mot en person är starkare och mer aggressivt än en negativ värdering 

av en åsikt. En konflikt som blir personlig, oftast med hjälp av klander, blir således också 

mer aggressiv. Man kan göra en indelning av språkhandlingars styrka ”med avseende på 

stigande styrkegrad: indirekta motsäganden – direkta motsägningar – indirekt klander – 

direkt klander – direkta  negativa personvärderingar […] – uppmaningar.” (Sörlin 2008, 

s. 49-50.)

4 Resultat
I följande avsnitt ges först en översikt över resultaten för att göra dem lättöverskådliga, 

sedan  beskrivs  sekvenserna  i  detalj  med  exempel  och  kommentarer.  Slutligen 

sammanfattas resultaten i anknytning till frågeställningarna för uppsatsens syfte.

4.1 Beskrivning av konfliktsekvenserna
I  materialet  återfinns  tolv samtalshändelser  som har definierats  som gräl.  De varierar  i 

längd och intensitet och de flesta av dem består av mer än en sekvens. Flera innehåller 

också  mer  än  en  typ  av  sekvens.  De  tolv  grälen  kan  i  sin  tur  uppdelas  i  tolv 

klandersekvenser,  åtta  motsägandesekvenser  och  sex  avslagssekvenser,  sammanlagt  26 

sekvenser (se bilaga för en närmare översikt).

Konflikthändelserna utspelar sig nästan lika ofta utanför som i hemmet. Av de tolv 



grälen  utspelar  sig  sju  i  någon  av  deltagarnas  hem.  Två  gräl  äger  rum  på  någon  av 

deltagarnas arbetsplats och tre på annan plats.

Deltagarna  i  grälen  är  oftast  ungefär  jämnåriga.  I  två  av  händelserna  finns  det  en 

märkbar åldersskillnad mellan deltagarna, det ena mellan två vuxna och det andra mellan 

en vuxen och tre ungdomar i femtonårsåldern. I en konflikthändelse deltar dottern till de 

två huvudsakliga deltagarna i vissa sekvenser.

Av tolv konflikthändelser utspelar sig tio mellan kvinnor och män. Ett av grälen har 

endast  manliga  deltagare  och  ett  har  endast  kvinnliga.  Deltagarnas  klasstillhörighet  är 

ibland svårbestämd, och den spelar sällan en central roll för framställningen av en person 

och  speglas  inte  heller  av  de  situationer  han  eller  hon  befinner  sig  i.  En  av 

konflikthändelserna  har  deltagare  med  olika  social  klasstillhörighet,  i  övriga  fall  är 

klasstillhörighet okänd eller enligt min mening oviktig för samtalets utveckling.

4.1.1 Klandersekvenser

Klandersekvenser  förekommer  i  åtta  av  materialets  tolv  konflikthändelser  och  är  den 

vanligaste konfliktsekvenstypen i mitt material.

En  fjärdedel  av  alla  konflikthändelser  och  klandersekvenser  utspelar  sig  mellan 

exmakarna Anita och Olof i  Om jag vänder mig om.  Sekvenserna,  som egentligen alla 

tillhör samma gräl, äger rum hemma hos Olof dit Anita har kommit oinbjuden med målet  

att lösa en konflikt mellan dem som handlar om deras skilsmässa och det faktum att Olof 

lämnade Anita för en annan, yngre kvinna. Olof och Anita är båda i 50-årsåldern, Olof 

jobbar som bilskollärare och Anita är antagligen sjukskriven. I följande klandersekvens är 

det övergripande temat sex. Sekvensen består av två turer men har tre drag, där det första 

klanderutlösande draget  ligger  längre tillbaks  i  tiden och dessutom är  icke-verbalt;  det 

består i stället av ett beteende som Olof enligt Anita gjort sig skyldig till.

Anita: Håll käften! Vet du hur han penetrerade mig i den här soffan? Jag fick alltid suga av honom när 
han satt här i soffan, i mitten, bredbent satt han. Sen så fick jag hänga över armstödet här borta. Då  
skulle han penetrera mig bakifrån. Det måste ha sett förjävligt ut som nån såg det. Det enda jag tänkte 
på, det var att jag inte skulle förlora balansen, och det enda han tänkte på, det var väl alla andra som 
han låtsades var jag, flickorna som han hade lärt växla under dan, och grannkärringarna eller hans 
egen jävla morsa!
Olof: Du lämnar min morsa utanför det här va, du går lite väl långt ibland, gör du inte det, din jävla  



idiot?
(Om jag vänder mig om)

I nästföljande tur övergår Anita till att tala med en tredjepart, Olofs fru Petra, och undviker 

på  det  viset  Olofs  motklander.  Undvikande är  ett  av  de  fem  avslutningsmönstren  för 

verbala  konflikter  (Sörlin  2008,  s. 52).  Att  sekvensen  uppfattas  som  aggressiv  är 

framförallt därför att båda deltagarna framför negativa personvärderingar om den andra, 

Anita omtalar Olof i tredje person medan Olof går till angrepp direkt mot Anita (din jävla  

idiot).

Den  andra  klandersekvensen  mellan  Anita  och  Olof  är  något  mer  komplex  och 

innehåller också fler drag. Det klanderutlösande draget är även här icke-verbalt men består 

inte i någon konkret situation utan är snarare ett negativt personlighetsdrag som Olof anser 

att  Anita  besitter.  Två  teman  kan  urskiljas;  det  ena  är  egoism  och  det  andra  lögner. 

Sekvensen avslutas när  Olof  byter ämne och blir  den som undviker att  besvara Anitas 

motklander. Intensiteten i sekvensen upprätthålls av det direkta klander som framförs av 

båda deltagarna.

Olof: Du har aldrig brytt dig ett skit om vad andra människor tycker och tänker. Den enda du nånsin 
brytt dig om är dig själv.
Anita: Oj, oj, lyssna på den stora humanisten. Va? Fan vad du verkar intresserad av din omgivning.  
Mig gav du ju fullständigt fan i. Du ljög dig igenom de tjugosex år vi var gifta. Fan, om du hade varit  
Pinocchio, ja, då hade ju fan i mig näsan räckt ända till månen vid det här laget.
Olof: Du lyssnar ju inte, det är ju fullständigt meningslöst att föra ett samtal med dig.
Anita: Nej, jag lyssnar inte faktiskt. Vet du varför? För du kan ljuga, utan att det bekommer dig det  
minsta. Svika och bedra och ändå se människor djupt i ögonen och säga att de betyder allt.

(Om jag vänder mig om)

I den tredje konflikthändelsen mellan Anita och Olof återfinns en klandersekvens där temat 

är ägodelar och pengar.

Olof: Bilolyckan, ja. När jag somnade vid ratten. Kommer du ihåg den? Oj, det är ju fantastiskt, du 
kommer ihåg det. Anita, när jag vaknade upp i ambulansen, då insåg jag plötsligt att livet kanske inte  
är så jävla evigt som vi tror. Och när du besökte mig på sjukhuset efteråt så förstod jag ju, jag kände ju  
direkt, att det enda du egentligen brydde dig om, det var hur fan det hade gått med bilen. Du sket 
fullständigt i mig. [...] Det som oroade dig allra mest, det var om vi skulle vara tvungna att ställa in  
den där jävla golfresan till Gran Canaria.
Anita: Fan, jag fick ju inte ens behålla mina golfklubbor när du stack. Du tog allting! Hus, bil, pengar  
på banken. Och mina golfklubbor. Det enda jag fick behålla...
Olof: Nej, nej, nej...



Anita: ...det var ju hunden!
Olof: ...jag tog inte allt, jag löste ju ut dig med två hundra tusen kronor!

(Om jag vänder mig om)

Sekvensen avslutas i samma tur av Olof som tilltalar tredjeparten Petra, även det en form 

av undvikande.

Agnes och Rickard är ett gift par i Om jag vänder mig om. De går igenom en kris i sitt 

äktenskap efter att Agnes fått reda på att Rickard har varit otrogen med en av deras bästa  

vänner.  De  befinner  sig  i  sitt  gemensamma  hem  då  det  aktuella  grälet  äger  rum. 

Konflikthändelsen består av tre sekvenser, varav en kan räknas som klander. Grälet utspelar 

sig över femton turer och avbryts när Rickard lämnar huset.  Tillbakadragande är ett av 

Sörlins fem avslutningsmönster som ofta innebär att en av deltagarna fysiskt avlägsnar sig 

från situationen. 

Rickard: Nej, inte fan vet jag vad du gör och inte gör i bilen.
Agnes: Jävel! Hur mycket tror du jag orkar egentligen? Va? Hur mycket tror du jag orkar? Du är ju för 
fan inte klok. Du ljuger ju hela tiden! Va? Finns du över huvud taget? Har du någonsin funnits? Jävla  
svin!
Rickard: Jag... jag är helt och hållet jävla... jag måste vara ensam, fattar du? Allting går ju för fan åt 
helvete. Jag är motarbetad överallt. Av små svin, fattar du? Har du inte märkt att vi... har du inte märkt 
att vi är fullständigt, fullständigt jävla omoderna? Vi tror att vi är viktiga, men det enda... men i själva  
verket så håller vi bara på att dö.

      (Om jag vänder mig om)

Rickard kan inte sägas opponera sig direkt mot det närmast föregående draget, han är över 

huvud taget ovillig att bemöta någon av Agnes kommentarer vilket gör att han uppfattas 

som konflikträdd och undvikande. Att sekvensen ändå kan räknas till konflikterna är dels 

på grund av deltagarnas höjda röster, dels upprepningar i Agnes tur av både ord (Va?) och 

hela satser (Hur mycket tror du jag orkar?). Båda använder sig av kraftuttryck i form av 

svordomar som också bidrar till att dialogen tolkas som aggressiv. Sekvensen är dessutom 

ett moment i en längre konflikthändelse där övriga drag tydligt följer tredragsmönstret.

Anders och Helen är ett annat par i Om jag vänder mig om. De är i 40-årsåldern och 

deras  dotter Hanna  är  15  år  gammal.  Konflikthändelsen  mellan  dem  består  av  en 

motsägandesekvens som avlöses av klander över totalt 21 turer, inom vilka Anders försöker 

avsluta  grälet  ett  par  gånger  genom att  byta  ämne och använda undvikande strategier. 

Sekvenserna  kan  tolkas  som att  motsägandesekvensen  mellan  Anders  och  Hanna  som 



inleder grälet är en sorts startsträcka för det egentliga grälet, nämligen klandersekvensen.

Helen: Vi träffas ju aldrig! Du jobbar jämt, sju dagar i veckan. På byggen, svartjobb, kompisjobb. Du 
fattar inte allvaret i det här, eller hur? När ska vi träffas, Anders, när fan... Va?
Anders: Vi kan ju inte leva på din A-kassa, eller hur? Nån måste dra in pengar.
Helen: Ja, men det är inte det. Ska jag behöva betala femhundra i timmen för att få se dig?
Anders: Sluta. Så farligt är det väl inte.
Helen: Jo, det är det. Jag är jätteglad att du jobbar och drar in pengar, men måste du jobba tjugofyra  
timmar om dygnet?
[…]
Anders: Så farligt är det inte. När ni kommer hem har jag lagat en god middag.
Helen: Jag går ut ikväll.
[…]
Anders: Jag är ju för fan hemma om ett par timmar.
Hanna: Du är för fan aldrig hemma!
Helen: Nej, det är du inte. Jag måste få träffa andra vuxna! Du kan för fan komma när du vill för jag 
kommer vara ute länge! Jag går ut med Tina, fattar du det? Jag går ut med Tina ikväll.
Anders: Tina? Hon är ju för fan nyskild.

    (Om jag vänder mig om)

Hanna  har  bara  en  replik  i  sekvensen  men  får  ändå  räknas  som  en  konfliktdeltagare 

eftersom hon tar Helens parti och uttrycker detta genom sin enda replik (Du är för fan  

aldrig hemma!). Grälet avbryts vid scenbyte men man kan anta att Helen lämnar rummet 

och på så sätt i alla fall tillfälligt avslutar grälet genom tillbakadragande.

Den  ena  av  materialets  två  konflikthändelser  som  utspelar  sig  mellan  deltagare  i 

märkbart olika åldrar är den mellan en medelålders man och tre ungdomar (två killar och 

en tjej) i fjorton- eller femtonårsåldern (De ofrivilliga). Konflikthändelsen är också en av 

totalt tre stycken som har fler än två deltagare. 

Klandersekvensen övergår till en avslagssekvens efter en tredjepartsintervention, totalt 

består konflikthändelsen av 23 turer.

Man: Vem fan var det som kastade?
[…]
Kille 1: Har du kastat nånting?
Kille 2: Nej, jag har inte kastat nåt...
Man: Nån av er... Vad står du och flinar åt? Du, jag har en självrisk på fem tusen spänn, jag har en stor  
jävla buckla i taket. Står du och flinar!
Kille 1: Men jag fattar inte vad du pratar om. Vadå kastat...
Man: Nej, det är ju inte... det är ju inte klokt.
Kille 2: Alltså, hade vi gjort det hade vi sagt till.
Man: Ja, vem skulle det annars vara? Nån kastade nånting på min bil. Nån kastade nånting, vad fan  
det var...
Kille 1: Nån gjorde det, ja.
Kille 2: Kastade vad?



Man: Det var väl nån av era burkar som ni kastade ut här då. Jävla idioter.
    (De ofrivilliga)

Konflikten  utlöses  av ett  specifikt,  konkret  moment,  nämligen en  burk som kastats  på 

mannens bil. Att ungdomarna vägrar erkänna att de är skyldiga trots att de uppenbarligen är  

det gör att, fastän deltagarna inte alls känner varandra, konflikten ändå kan bli intensiv och 

aggressiv. Detta märks på att turen ibland tas över vid en DRP, det vill säga att avbrott  

förekommer, såväl som flera upprepningar av ord och satser (ordet kasta förekommer inte 

mindre än åtta gånger, i så gott som varje tur. Satsen Nån kastade nånting upprepas också 

en gång i en och samma tur). 

Den andra av konflikthändelserna där deltagarnas olika åldrar skulle kunna vara en 

intressant faktor återfinns även den i De ofrivilliga. Lärarkollegerna Ulf och Anna är i 50-

årsåldern respektive 30-årsåldern. Konflikthändelsen mellan dem är lång i jämförelse med 

de andra i materialet, och har många moment. Det finns exempel på oppositionella drag 

som utvecklas över flera turer och hela konflikthändelsen utspelar sig över 67 turer som i 

sin  tur  består  av  två  klandersekvenser,  en  motsägandesekvens  och  en  avslagssekvens. 

Konflikthändelsen visar flera exempel på intensitetshöjande faktorer, framför allt turbyte 

vid DRP; simultantal förekommer under så gott som hela grälet. Disprefererade responser 

framförs också genomgående utan tvekljud och pauser. 

Temat för konflikten är mycket tydligt och konkret; Anna har tidigare anklagat Ulf för 

att ha betett sig illa mot en elev. Han håller inte med och vill ha en ursäkt, men Anna går  

inte  med  på  det  utan  håller  fast  vid  sin  anklagelse.  Följande  exempel  visar  de  två 

klandersekvenser som förekommer i konflikthändelsen.

Anna: Det spelar ingen roll hur bråkig han är. Det får... man får ta det... då tar man upp det, då pratar  
man med studierektorn, då pratar man med de andra lärarna. Men... men, att... på det här sättet, faktiskt  
själv, bestraffa en elev som du gjorde, det är inte okej.
Ulf: Jag bestraffade honom inte...
Anna: Du klarade inte av situationen.
Ulf: ...jag gav honom en uppsträckning. Han fick en reprimand för att han inte skötte sig. Han gjorde  
inte som han blev tillsagd.

Ulf: Jag har fysiskt visat honom var gränserna går nånstans. Det måste en pojke få veta.
Anna: Ja, men precis det där du säger nu, är ju att erkänna att du... du har gått över gränsen, alltså.
Ulf: Nej.
Anna: Jo, så är det.
Ulf: Det har jag inte alls det.



Anna: Jo, så är det. […]
         (De ofrivilliga)

Det är svårt att säga om den andra  sekvensen ska definieras som klander eller motsägande, 

jag anser dock att klanderdefinitionen passar bäst, eftersom Annas första drag (du har gått  

över gränsen) måste räknas som omnämnande av felaktigt beteende, vilket är ett sätt att 

uttrycka klander. (Sörlin 2008, s. 124.)

Nedan presenterar jag även övriga klandersekvenser utan kommentarer för att  göra 

hela materialet tillgängligt. Kommentarer återfinns i avsnitt 4.1.3 (Sara och Linnea samt 

skådespelerskan och chauffören) och i avsnitt 4.1.2 (mannen och chauffören).

Linnea: Du är en jäkla pessimist, vet du det?
Sara: Pessimist, vad är det?
Linnea: Ja. Du är negativ hela tiden.
Sara: Nej, jag är inte alls negativ. Jag bara blir så trött på att jag aldrig kan bli bra på kort.

(De ofrivilliga)

Sara: […] Aj! Skitunge!
Linnea: Du är en jävla skitunge. ”Jag är så ful, jag är så ful, jag är så...” Så klart du blir ful om du ba:  
”Gud vad ful jag är på kort. Gud vad ful jag är.”

    (De ofrivilliga)

Man: Jag orkar inte med det här längre, du gör en alldeles för stor grej av ingenting.
Chauffören: Nej, men det... jag fattar att det är frustrerande, det är frustrerande för mig också. Jag...  
jag är hemskt ledsen. Nu är det som det är.

          (De ofrivilliga)

Skådespelerskan: Du? En fråga. Hur tänker du nu, liksom?
Chauffören: Vad... vad... hur menar du då?
Skådespelerskan: Men... Alltså, hur tänker du... du stänger av bussen och så... är du på väg ut. Ska vi  
sitta här då menar du?
Chauffören: Ja, alltså, vilken del av det jag sa förstod du inte? Vi... vi står här tills nån erkänner det.
Skådespelerskan: Men hur länge ska... hur länge tänker du vänta på det?
Chauffören: Det är helt upp till den personen som har gjort det här.

       (De ofrivilliga)

4.1.2 Avslagssekvenser

Avslagssekvenser återfinns i sex av materialets tolv konflikthändelser. 

Anita i Om jag vänder mig om hamnar i konflikt med en läkare där hon har en annan 

statusroll än i konflikten med Olof, nämligen den som patient. Konflikthändelsen mellan 

Anita och läkaren är materialets enda gräl i en institutionell miljö. Institutionella samtal 



mellan professionella och lekmän skiljer sig från vanliga samtal framförallt genom att de 

följer ett bestämt mönster. Det finns flera förväntningar på båda deltagarna, bland annat att 

den professionella ska leda samtalet och att lekmannen huvudsakligen ska svara på frågor. 

Dessa samtal är asymmetriska, det vill säga ojämlika och brukar kännetecknas av respekt- 

och  hänsynsstrategier.  (Wirdenäs  2007,  s. 208-210)  Verbala  konflikter  torde  således 

förekomma i  mycket  låg  utsträckning  i  sådana  samtal  och  därför  är  konflikthändelsen 

mellan  läkaren och patienten i  mitt  material  speciell  och antagligen endast  förbehållen 

fiktiva samtal.

Sekvensen utspelar sig över sju turer, som Anita inleder genom att framföra en indirekt 

uppmaning i form av ett påstående.  Hon blir i  nästa tur mer aggressiv och mer direkt.  

Läkaren uppmanar med imperativ, men uppfattas ändå som den svagare parten därför att 

han  som  läkare  och  professionell  enligt  förväntningarna  ska  ha  kontroll  över  den 

institutionella situationen.

Anita: Ja, det vet jag ser du. För nu ska du göra som jag säger. Du ska skriva ut Treo Comp, Rohypnol...  
och Citodon till mig.
Läkaren: Vad menar du?
Anita: Jag menar precis vad jag säger, för du kan aldrig...! Det finns inte en jävel som kan bota oss! Såna  
här människor som mår som jag. Pissigt var enda jävla minut! För ni har varken tid eller resurser på det  
här sjukhuset att göra nånting annat. Så nu kan du ta, ta hela jävla bunten här och så sätter du igång!
Läkaren: Få hit den där...
Anita: Nej, det tänker jag inte göra!
Läkaren: Få hit de där recepten nu!
Anita: Ser inte du att hela mitt jävla liv är en katastrof? Har du inte fattat det när jag har suttit här och 
pratat med dig?

(Om jag vänder mig om)

Grälet avslutas i och med att scenen avbryts, man får alltså inte reda på vem som avslutar 

grälet eller på vilket sätt det sker. Det man kan sluta sig till från en scen längre fram är att 

läkaren  har  gett  vika  för  Anitas  uppmaningar.  Uppgivande är  ett  av  de  fem 

avslutningsmönstren i verbala konflikter. (Sörlin 2008, s. 52.)

En av materialets tre konflikthändelser som har fler än två deltagare utspelar sig mellan 

de två gifta  paren Agnes och Rickard samt Mats  och Sofie  i  Om jag vänder mig om. 

Relationerna mellan deltagarna har flera dimensioner. Alla fyra är nära vänner, Rickard och 

Sofie har en affär och Mats och Rickard är kolleger. Den aktuella konflikthändelsen är 

konsekvensen av aggression och frustration som har byggts upp under kvällen och bryter ut 



först i den här sekvensen, därför är det svårt att säga vilket huvudtemat egentligen är. Även 

om det inte sägs rakt ut är det tydligt att det handlar både om otrohet, skam, frustration 

över att bli överrumplad med överraskningar och att det är ilska som har byggts upp under 

en längre tid hos alla deltagare.

Avslagssekvensen löper över 17 turer, dock är det exakta antalet svårbestämt eftersom 

simultantal och avbrott förekommer ofta. Sekvensen har flera avstickare men börjar mellan 

Agnes och Mats,  efter  åtta  turer  blandar  sig  Sofie  i  och  tar  upp ett  nytt  ämne för  att 

provocera. Agnes söker därefter stöd av Rickard, som, istället för att försvara sin fru, är  

helt ovillig att lägga sig i, trots påtryckningar.

Agnes: Jag tror att jag ringer efter en taxi nu. Jag vill att ni... går härifrån.
Mats: Nej, vi ska dricka kaffe.
Agnes: Ni kommer hit och berättar att ni är med barn och att... att du har tagit över Rickards tjänst och  
att... och ni har köpt vårt hus. Men vad... vad... vad är det ni vill egentligen? Vill ni ta över våra liv eller?  
Ja, men ta allting! Vill ni köpa porslinet? Ta det! Ta porslinet, ta skivorna. Här...
Mats: Men lugna ner dig...
Agnes: … Stövlarna...
Mats: … Bjud på kaffe istället...
Agnes: … Ta dem för fan! Ta allting! Jag vill att ni går härifrån!
Mats: … Bjud på kaffe istället. Ta och lugna ner dig nu för fan!
Sofie: Rickard har berättat allt om dig. Han har berättat precis allt om hur ni har det, hur ofta ni ligger  
med varann, han har berättat om dina söner...
Agnes: Kan du vara snäll och gå härifrån! Gå ut härifrån!
Sofie: ...Peter, säger han, Peter säger han, är lite märklig, tycker han, men Jonas, det är favoriten har han 
sagt. Och så har han berättat allting om dina föräldrar, han har berättat om din bästa väninna. Vem- vilka  
som är dina hemliga önskningar. Allting har han berättat för mig! Jag vet till och med att du har problem  
med sömnen.
Agnes: Rickard, säg nånting! Du skämmer ju ut mig!
Rickard: Jag tänkte laga mat, om det är nån som vill ha Janssons...
Agnes: Rickard!
Rickard: Ja, jag tänkte laga mat...
Agnes: Men gå härifrån då! Jag vill att ni går!
Jonas: Men fattar ni inte vad min mamma säger?! Hon vill inte ha er här, så stick åt helvete!

   (Om jag vänder mig om)

Sekvensen avslutas här genom intervention av parets son Jonas. Tredjepartsintervention är 

en av Sörlins fem avslutningsmönster, även om det i det här fallet snarare är fråga om en 

femtepartsintervention.

Sekvensen kan betraktas som mycket intensiv och aggressiv dels på grund av olika 

paralingvistiska drag som höjda röster och stora gester, dels på grund av samtalsstrukturella 

faktorer som upprepningar, turbyte vid DRP och att pauser och tvekljud saknas helt.



Konflikthändelser  i  offentlig  miljö  mellan  deltagare  som  inte  känner  varandra 

förekommer  i  materialet.  Avslagssekvensen  mellan  en  man  och  en  busschaufför  i  De 

ofrivilliga är en sådan, som dessutom kan sägas tillhöra materialets konflikthändelser där 

deltagarnas olika klasstillhörighet kan vara en möjlig faktor för grälets utformning.

Man: Men jag betalar för den här gardinstången. Tre hundra kronor eller vad den kan kosta liksom,  
och så... skiter vi i det här nu.
Chauffören: Ja... Den kostar antagligen mer än tre hundra kronor, men det är inte det det handlar om, 
det... det handlar inte om pengar...
Man: Men då... om det inte handlar om pengar, då tycker jag vi gör så här, då ringer du en taxi åt mig  
nu, sätter mig i en taxi, tar ut mina grejer, packar den taxin och skickar iväg mig så att jag hinner med 
min färja.
Chauffören: Nej, jag tänker inte hålla på och stuva om bland väskorna nu. Som du säkert förstår har  
jag satt mig i en rätt speciell situation. Jag kan inte bara gå in och sätta mig och köra iväg heller, det...
[…]

      (De ofrivilliga)

Sekvensen övergår sedan i klander och avslutas med en sorts partiellt accepterande från 

chaufförens  sida,  men  utan  att  han  ger  vika  för  någon  av  mannens  uppmaningar.  Att 

mannen tar sig rätten att gå på chauffören på det här direkta sättet kan ha att göra med att  

han anser sig ha högre status än chauffören. Detta tar sig också uttryck i att han inleder 

sekvensen med att erbjuda sig att betala för gardinstången; han är inte intresserad av att  

visa sig vänlig utan vill markera att han har det gott ställt och kan utnyttja det för att få sin 

vilja  igenom.  Problemet  som  resulterar  i  konfliktsekvensen  är  dock  att  chauffören  i 

slutändan har det faktiska övertaget i och med att han bestämmer helt och hållet över sin 

egen buss, vilket gör att mannens sociala status förlorar sin kraft i sammanhanget, något 

som gör honom frustrerad.

Oppositionen upprätthålls  mellan deltagarna  i  varje  tur,  även om aggressionen och 

intensiteten  kan  sägas  vara  relativt  låg.  Ett  turbyte  vid  en  DRP  förekommer  då 

avslagssekvensen  avslutas  och  klandersekvensen  tar  vid,  i  övrigt  saknas  de 

intensitetshöjande faktorerna.

Övriga  avslagssekvenser  presenteras  nedan.  De  fullständiga  konflikthändelserna 

kommenteras i avsnitt 4.1.1.

Man: Nån av er har kastat ut nånting på min bil, jag ska ha kompensation för det...
Tjej: ...Ja, jag är ledsen att det har hänt...
Man: ...Jag ska ha nånting för det.
Tjej: Men...



Man: Ja, jag ska ha det.
Tjej: ...vad ska vi göra åt saken?
Man: Fan om jag hittar någon av era burkar här borta.

(De ofrivilliga)

Agnes: Du går ingenstans! Om du går... om du går nu så är det slut, fattar du det?
Rickard: Det är slut för länge sen, det är bara vi som inte har märkt nåt.
Agnes: Du går inte härifrån.
Rickard: Släpp förbi mig. Släpp förbi mig.
Agnes: Du går inte härifrån, du går ingenstans.
Rickard: Flytta på dig!
Agnes: Du går inte nånstans.
Rickard: Flytt- flytt- flytta på dig! Jag... jag vill vara själv nu.

           (Om jag vänder mig om)

Ulf: Ja, jag vill ha en ursäkt i alla fall.
Anna: Men gud, vad du tjatar om det.
Ulf: Ja, jag tjatar om det...
Anna: ”Här har du en ursäkt. Förlåt, det var inte...” Vad ska jag säga? En ursäkt? Men det här är ju...
Ulf: Tänk efter vad du gjorde!
Anna: Men Ulf, det här... Vad jag gjorde? Det här handlar om att du har betett dig illa mot en elev.

(De ofrivilliga)

4.1.3 Motsägandesekvenser

Motsägandesekvenser finns i fem av materialets tolv konflikthändelser, och är totalt åtta 

stycken. Tre av dem återfinns i grälet mellan Sara och Linnea är i De ofrivilliga. De är två 

vänner som båda är i femtonårsåldern. Det bör påpekas att grälet mest är på skoj och att 

vännerna framförallt testar varandras gränser på ett lekfullt sätt. Det är tveksamt om de här 

sekvenserna ska definieras som gräl, men jag har valt att göra det därför att jag anser att det  

kan  vara  intressant  att  titta  närmare  på  den  här  typen  av  ungdomskonflikter. 

Konflikthändelsen sträcker sig över 29 turer och är ett av materialets längsta gräl. Eftersom 

det  pågår  så  pass  länge  får  man  också  anta  att  det  fyller  en  avgörande  funktion  för 

relationen mellan deltagarna eller för framställningen av dem som ungdomar.

Sara: […] Varför blir du så bra på kort och inte jag?!
Linnea: Jag blir inte bra.
Sara: Fan, vad sur jag blir.
Linnea: Jag blir inte bra!
Sara: Det blir du ju. […]
[…] 
Sara: […] Jag bara blir så trött på att jag aldrig kan bli bra på kort.
Linnea: Men du blir ju det!
Sara: Det blir jag ju inte.
Linnea: Det blir du ju!
Sara: Det blir jag ju inte!



Linnea: Jag slår dig om du säger det en gång till, alltså.
[…] 
Sara: Ja, vad ska jag säga då?
Linnea: Att du är fin!
Sara: Men det är jag ju inte...
Linnea: Det är du ju!
[…]
Linnea: […] Du är fin.
Sara: Nej.
Linnea: Jo.
Sara: Nej.
Linnea: Jo.
Sara: Nej. Jag tror inte på dig.

     (De ofrivilliga)

Grälet  avslutas  med  scenbyte  men  mot  slutet  blir  dragen  innehållsmässigt  tunna  och 

konflikten kan därför betraktas som näst intill  upplöst. Att sekvensen fortsätter trots att 

dragen inte utvecklas utan bara uttrycker rent motsägande uppfattas som typiskt för barns 

och ungdomars gräl. Ingen av deltagarna är längre intresserad av vad konflikten egentligen 

handlar  om, de tävlar  istället  om vem som kan vara mest  envis och hålla  fast  vid sin 

ståndpunkt längst.

Motsägandesekvenser förekommer även mellan deltagare som inte har någon personlig 

relation.  Busschauffören  i  De  ofrivilliga  är  en  av  deltagarna  i  ytterligare  en 

konflikthändelse, med en annan av passagerarna på hans buss. Sekvenserna utvecklas inte 

till  något  ordentligt  gräl,  det  är  snarare  fråga  om ett  utbyte  av  kontrasterande  åsikter. 

Konflikthändelsen  inleds  med  en  klandersekvens  (se  avsnitt  4.1.1),  som även  den  har 

mycket låg intensitet. Detta kan ha att göra med att deltagarna inte känner varandra och är 

måna om att bevara sitt eget och den andras sociala ansikte trots att de är frustrerade.

Skådespelerskan: Jag fattar inte situationen riktigt faktiskt. Jag tycker att...
Chauffören: Ja, på vilket sätt fattar du inte situationen?
Skådespelerskan: Jag tycker du... det är en överreaktion. Faktiskt. På situationen. Om du försöker se vad 
det är som egentligen har hänt.
Chauffören: Nej, jag ser väldigt klart precis vad som har hänt, men... och jag ser det som mitt ansvar att...  
sätta ner foten och inte köra vidare.
Skådespelerskan: Men ”sätta ner foten”...
Chauffören: Ja, men...
Skådespelerskan: Ja, men det är så löjligt.
[…] 

          (De ofrivilliga)

Sekvensen fortsätter med att chauffören gör flera försök till att övertala skådespelerskan 



om att han har rätt men möts bara av rent motsägande från hennes sida. På det viset dör 

sekvensen ut utan att någon egentligen avslutar den.

Konflikthändelsen mellan lärarkollegerna Ulf och Anna i  De ofrivilliga  innehåller en 

motsägandesekvens där ett exempel på oppositionellt drag som utvecklas över flera turer 

återfinns. Anna försöker producera ett argument men känner sig märkbart pressad av Ulf 

som ständigt avbryter henne och på så vis höjer intensiteten i samtalet. Annas andradrag 

utvecklas över sammanlagt sju turer inom vilka Ulf hinner avbryta henne två gånger för att 

sedan avvisa hennes förslag.

Ulf: Axel är farlig. Han är farlig för sig själv och han är farlig för sin omgivning.
Anna: Men det där kan du ju inte mena...
Ulf: Va?
Anna: Då finns det väl andra sätt i såna fall...
Ulf: Ja, säg nåt.
Anna: ...Då finns det ju sätt att se till så att han... Ja, men då får vi ju prata om det.
Ulf: Ja, just det.
Anna: Jag menar, han kanske ska välja syslöjd istället. Det finns ju andra lösningar...
Ulf: Ja, sätt... sätt en nål i den pojkens näve, ska du se vad som händer...
Anna: Okej, men, det här är i alla fall... sättet... men...
Ulf: Nej, jag tycker så här. Vi kommer ingenstans.

       (De ofrivilliga)

Konflikthändelsen kan som tidigare konstaterats betraktas som intensiv och det har framför 

allt att göra med att simultantal och avbrott vid DRP är ständigt förekommande i samtalet. 

Ytterligare en motsägandesekvens kan observeras i samma konflikthändelse inom vilken 

ännu fler exempel på just dessa intensitetshöjande faktorer förekommer. Avbrott markeras i 

exemplet med tre punkter:

Ulf: […] Om jag brusar upp för att jag inte hanterar situationen, det tar jag ansvar för, men då ska du 
ta den diskussionen med mig.
Anna: Ja, men Ulf, du tar inte ansvar för det. Det är därför...
Ulf: Jo, jag tar ansvar för det...
Anna: Nej, för annars hade inte den här situationen uppkommit...
Ulf: Nej, men gör en anmälan då...
Anna: Ja.
Ulf: ...får vi se vad en utredning visar.
Anna: Ja, men jag får väl göra det då.
Ulf: Jag har inte gjort något övergrepp mot pojken.
Anna: Jo, det har du!
Ulf: Jag har gett honom en uppsträckning.

        (De ofrivilliga)

Övriga  motsägandesekvenser  presenteras  nedan.  Konflikthändelserna  i  vilka  de  ingår 



kommenteras i avsnitt 4.1.1.

Anders: Vill vi ha ett sommarhus, vill vi ha en häst?
Hanna: Jag vill inte ha nån jävla häst.
Anders: Klart som fan du ska ha en häst!
Hanna: Jag har ju lagt av med ridningen! Hellre en moppe eller nåt!
Anders: Hur mycket pengar har vi lagt ner på jävla hyrhästen? Klart som fan du ska ha en häst.

       (Om jag vänder mig om)

Rickard: Vadå, det är väl inte så svårt att fatta? Jag har lånat hem den över natten för att testa den.  
Den förra luktade ju för fan piss.
Agnes: Hur fan kan den göra det? Jag har inte pissat i den i alla fall.
Rickard: Nej, inte fan vet jag vad du gör och inte gör i bilen.

        (Om jag vänder mig om)

4.2 Sammanfattning av resultat
Resultaten visar att verbala konflikter i svensk film kan analyseras enligt tredragsmönstret 

och  att  sekvenstyperna  motsägande,  klander  och  avslag  alla  återfinns  i  materialets 

konfliktsekvenser. I mitt material är klandersekvenser mest förekommande, vilket också är 

fallet  i  Sörlins  undersökning  (Sörlin  2008,  s. 203).  Av  de  fem  avslutningsmönstren, 

uppgivande, kompromiss, tredjepartsintervention, uppgivande och tillbakadragande (Sörlin 

2008, s. 52) återfinns fyra i mitt material, kompromiss förekommer inte som avslutning på 

någon av konflikthändelserna.

Vad  gäller  de  situationsoberoende  rollerna kan  sägas  att  såväl  enkönade  som 

samkönade  konflikthändelser  förekommer  och  att  samkönade  konflikter  är  mest 

förekommande, att deltagarna oftast har ungefär samma ålder och att klasskillnader kan 

bidra till en konfliktsekvens utformning men att de sällan har framträdande betydelse.

Deltagarnas statusroller kan delas in i relationen de har till varandra å ena sidan, och 

till situationen å andra sidan. I materialet finns exempel på nära personliga relationer, så 

som make – maka, vän – vän och förälder – barn. Det finns även exempel på deltagare som 

inte  känner  varandra  och  vilkas  relation  till  varandra  skapas  i  konflikthändelsen.  Där 

återfinns  statusroller  som  läkare  –  patient,  chaufför  –  passagerare  och  anklagare  – 

anklagad. Konflikthändelsen mellan de två lärarkollegerna kan sägas ligga någonstans i 

mitten mellan personlig och opersonlig relation.

Konflikthändelsernas teman varierar kraftigt, men det som kan sägas är att konflikterna 



i vissa fall har ett mycket tydligt och konkret tema, och i vissa fall mer svårdefinierade 

teman som inte nödvändigtvis visar sig i dialogen utan kan anas som underliggande teman. 

Relationen mellan konfliktdeltagarna är avgörande för temans komplexitet; resultaten visar 

att det bara är i konflikthändelser där deltagarna har en nära relation som fler än ett tema 

kan urskiljas.

Resultaten  visar  också att  verbala  konflikter  kan förekomma mellan två  eller  flera 

deltagare, och att konflikterna mellan fler än tre deltagare ligger högt på intensitetsskalan, 

oavsett om deltagarna har en personlig relation eller ej.

5 Avslutande diskussion
För att återknyta till syftet med den här undersökningen ska jag göra ett försök att relatera 

resultaten  av konflikthändelsernas  uppbyggnad och teman med deltagarnas olika roller. 

Som  framgår  av  resultatredovisningen  har  jag  inte  hittat  några  samband  mellan 

konfliktsekvenstyper och deltagarroller, det är dock inte uteslutet att sådana samband finns, 

men för att undersöka detta behövs ett betydligt större material. 

Vad gäller de situationsoberoende rollerna kön, ålder och klass är det svårt att säga om 

och hur dessa påverkar konflikthändelsernas utformning. Mitt material består till största 

delen  av  samkönade  konflikthändelser  som alla  varierar  stort  i  omfång  och  intensitet, 

därför är det särskilt svårt att säga något om hur deltagarnas könstillhörighet avspeglas i 

konfliktsekvenserna.

Som jag tidigare konstaterat är deltagarnas klasstillhörighet en kategori som lämnats 

föga uppmärksamhet av filmskaparna, något som kanske kan ha att göra med en allmän 

strävan  om  ett  mer  jämlikt  och  mindre  klassuppdelat  samhälle.  Detta  är  dock  bara 

spekulationer. 

Att deltagarnas ålder kan ha betydelse för en konflikthändelses utformning i filmdialog 

syns  i  resultatet  från  konflikten  mellan  Sara  och  Linnea  i  De  ofrivilliga.  Deras  gräl 

bekräftar nog en stereotyp uppfattning om ungdomars samtal som ytliga och outvecklade. 

Det  mest  intressanta  som  den  här  undersökningen  har  visat  är  hur  starkt 

konfliktdeltagarnas  relationer  till  varandra  hänger  ihop  med  konflikternas  teman. 



Konfliktdeltagare  som  inte  har  en  nära  relation  till  varandra  grälar  om  specifika  och 

konkreta ämnen som är synliga i dialogen. De grälar om en händelse eller en handling, som 

i  konflikthändelsen  mellan  mannen  och  ungdomarna  i  De  ofrivilliga,  mellan 

busschauffören och passagerarna eller mellan lärarkollegerna, också i De ofrivilliga. Temat 

för konflikten mellan läkaren och patienten i  Om jag vänder mig om  är också mycket 

konkret och kan beskrivas som en önskan om att få en handling utförd.

I nära relationer är teman för konflikter betydligt mer komplexa. De behöver för den 

skull  inte  vara  svårdefinierade;  konflikthändelsen  mellan  Anders  och  Helen  i  Om jag 

vänder mig om har till exempel ett tydligt tema, nämligen att Anders jobbar för mycket. 

Skillnaderna består i att det i det här fallet handlar om ett mönster av upprepade handlingar 

och inte bara en specifik händelse. Konflikten mellan de närstående kan därför sägas ligga 

på ett djupare plan än konflikterna mellan de deltagare som inte har en personlig relation, 

vilket visserligen inte är särskilt förvånande. Även konfliktsekvenserna mellan Anita och 

Olof i Om jag vänder mig om har tydliga teman på ytan, men de är endast konkreta uttryck 

för aggression som grundar sig i att Anita känner sig sviken av Olof. De grälar om mönster  

av handlingar som ligger långt tillbaks i tiden. 

Konfliktdeltagare som inte har en nära relation grälar i nuet, helt enkelt därför att de 

inte  har  något  förflutet  att  hämta  ”grälmaterial”  från.  Deras  konflikter  blir  ytliga  och 

konkreta, men som resultaten visar betyder det inte nödvändigtvis att grälen är kortare eller 

mindre intensiva än andra gräl. Konflikten mellan lärarkollegerna är mitt materials längsta 

gräl som också visar flera exempel på intensitetshöjande drag. Trots att deltagarna i det 

fallet känner varandra sedan innan kan deras relation inte beskrivas som närstående, vilket 

det konkreta temat för konflikten också tyder på.

Adelswärds  teori  om gräl  som en  intim  samtalsform kan  alltså  diskuteras.  Det  är 

tydligt att det finns vissa skillnader mellan olika gräl som kan tillskrivas graden av intimitet  

mellan deltagarna, men mina resultat visar också att gräl kan bli intensiva och långvariga 

såväl mellan närstående som mellan icke närstående. Det är mycket möjligt att fiktiva gräl 

skiljer sig från verkliga på just den här punkten; att filmskaparen som Eriksson (1998) visat 

strävar efter att i första hand skapa dramatik borde i allra högsta grad påverka sådant som 

verbala konflikters intensitet. 



Dramatik i verbala konflikter skulle även delvis kunna skapas genom användandet av 

dramatiska  avslut.  Av  de  fem  avslutningsmönstren  som Sörlin  beskriver  anser  jag  att 

kompromiss  är  det  minst  dramatiska,  vilket  kan  vara  en  anledning  till  att  det  inte 

förekommer som avslutning på någon av konflikterna i materialet. Det är förstås möjligt att 

ett större material hade gett andra resultat, men det är en hypotes som skulle kunna testas i 

en annan studie.

Den här undersökningen har väckt flera andra frågor som skulle vara intressanta att 

utreda. Generellt gäller att ett större material hade varit önskvärt för att kunna säga något 

mer konkret om hur deltagarroller och verbala konflikters utformning egentligen hänger 

ihop, och för att ta reda på om det över huvud taget finns några sådana mönster. En mer 

kvantitativt inriktad studie skulle kunnat ha ett större material och inrikta sig enbart på till  

exempel situationsoberoende roller och konfliktsekvenstyper.

Vidare forskning på verbala konflikter i verkliga samtal skulle vara intressant ifråga 

om sambandet mellan deltagarnas relationer och konflikters intensitet. Min undersökning 

har visat att verbala konflikter i fiktiva samtal kan ha hög intensitet även då deltagarna inte 

har  en  nära  relation,  frågan är  dock  om detsamma kan  sägas  för  konflikter  i  verkliga 

samtal.

Avslutningsvis kan sägas att min undersökning förhoppningsvis har visat att filmdialog 

är  ett  område  som  är  av  nytta  för  språkvetenskapen.  Det  otroligt  stora  material  som 

filmdialogen  erbjuder  borde  också  locka  till  vidare  forskning,  inte  minst  om 

språkanvändning  inom  olika  filmgenrer.  Att  använda  samtalsanalytiska  begrepp  och 

definitioner har tidigare visat  sig vara en mycket fruktbar metod för att  identifiera och 

beskriva konfliktsekvenser i dramadialog, min undersökning visar att detta även gäller för 

filmdialog.
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Bilaga: Konfliktsekvensernas utspridning över konflikthändelserna

Konflikthändelser i Om jag vänder mig om:

Gräl 1: Olof och Anita (1)
Gräl 2: Olof och Anita (2)
Gräl 3: Olof och Anita (3)
Gräl 4: Agnes, Mats, Sofie, Rickard
Gräl 5: Agnes och Rickard
Gräl 6: Anita och läkaren
Gräl 7: Anders, Helen och Hanna

Konflikthändelser i De ofrivilliga:

Gräl 8: Sara och Linnea
Gräl 9: Ulf och Anna
Gräl 10: Mannen och ungdomarna
Gräl 11: Busschauffören och skådespelerskan
Gräl 12: Busschauffören och mannen

Tabell.  Antal konfliktsekvenser i respektive konflikthändelse
Konflikt-
händelse

Sekvens-
typ

Klander Avslag Motsägande Totalt

Gräl 1 1 1

Gräl 2 1 1

Gräl 3 1 1 2

Gräl 4 1 1

Gräl 5 1 1 2

Gräl 6 1 1

Gräl 7 1 1 2

Gräl 8 2 3 5

Gräl 9 2 1 2 5

Gräl 10 1 1 2

Gräl 11 1 1 2

Gräl 12 1 1 2

Totalt 12 6 8 26


