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1 Inledning 

 

Svenskans vackraste ord kallar Olle Josephson (2004) ju i sin bok med samma namn. 

Anledningen till detta är enligt Josephson dess många olika användningsområden och 

funktioner. Ju är ett ord som kan användas i både tal och skrift, även om det är betydligt 

vanligare i talspråk. Det är ett ord som kan användas för att skapa samförstånd och närhet 

genom att indikera att både talare och lyssnare är bekanta med det som sägs (Josephson 

2004:205ff): 

 

Exempel (1) 

Skolteater [ÖUCL:Skolteater:00:02:21] 1 

1 A: du blev ju så a rg ((tittar på S)) (0.5) å sen slo : du mej 

2 å då (1.0) 

3  börja alla dödssynder >eller va re va< 

4 S: mm: (1.0) de va ju jag  som va syndaren va?=  

   

Samtidigt är det ett ord som kan skapa konflikt (Josephson 2004:209f). I en dispyt kan ju 

istället exempelvis användas för att övertala någon genom att ge en åsikt mer tyngd: 

 

Exempel (2) 

Hårfärg [ÖUCL:Skolteater:00:20:09]  

1 A: jo men om ( ) han va  (1.0) mörk (0.5) om han hade mörkbrunt 

2 hår (0.5) från början liksom 

3 L: jaja men då skulle man ju inte kunna tänka honom i (blont) 

 

Man kan också enligt Josephson (2994:209) använda ju för att t.ex. tona ned ett yttrande, eller 

för att sortera information i ett yttrande i gammalt och nytt, med andra ord sådant som är känt 

sedan tidigare och sådant som inte är det, där ledet med ju är den gamla informationen. Ett 

exempel (Josephson 2004:9): 

 

Exempel (3) 

Eriksson var ju vänlig, så jag fick tillbaka pengarna. 

 
                                                           
1 Tidpunkt i inspelningen då sekvensen börjar. Formatet är hh:mm:ss. 
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Ju kan alltså användas på en mängd olika sätt och ha många olika betydelser.  En 

motsvarighet till ju finns i vissa språk, exempelvis tyskans doch och ryskans ved’ (Aijmer 

1977:206), men inte i alla. Världsspråket engelskan t.ex. måste använda sig av olika slags 

krångliga omskrivningar och ofta olika påhängsfrågor för att täcka alla de betydelser som 

svenskans ju kan ha. Exempel (Josephson 2004:6): 

 

Exempel (4) 

Hennes pappa var ju lärare � Her father was a teacher, wasn’t he? 

 

Trots jus mångfaldiga funktioner får ordet ofta en förhållandevis fast betydelse i ordböcker 

och liknande. Med anledning av detta kan det vara intressant att närmare undersöka de olika 

funktionerna hos detta mångfasetterade ord, och eftersom ju alltså är vanligast i talspråk och 

eftersom talspråket är det grundläggande kommunikationssättet torde det därför vara mer 

intressant att undersöka detta ord i sin vanliga, talspråkliga miljö än i skriftspråkliga 

sammanhang. Det är detta jag ämnar göra i denna uppsats. 

 

2 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka användningen av ordet ju i vardagliga samtal. Till 

min hjälp har jag formulerat följande frågor: 

- Hur frekvent är ju i materialet? 

- Vilken funktion/vilka funktioner har ju i materialet? 

 

3 Tidigare forskning 

 

I detta kapitel ges först en kort beskrivning av hur ju definieras formellt. Därefter följer en 

sammanfattning av tidigare forskning om ju i samtal. 

 

3.1 Definitionen av ju i uppslagsverk 

 

I Nationalencyklopedin definieras ju som 1) ett adverb med betydelsen ”vilket faktiskt får 

sägas vara bekant eller sant” med användningen ”att markera att talaren vill ha medhåll el. vet 

att lyssnaren redan känner till det talaren säger” (NE.se 2008a) och 2) en konjunktion som 



3 

 

(ofta tillsammans med desto) får betydelsen ”i den utsträckning som (det angivna skeendet 

pågår, den angivna handlingen utförs etc.)” (NE.se 2008b), exempelvis i ”ju mer man läser, 

desto intressantare blir det” (NE.se 2008b). 

Enligt Svenska Akademiens grammatik (SAG) (Teleman m.fl. 1999) är grundbetydelsen 

hos ju som satsadverbial ”att hänvisa till en källa som lyssnaren har tillgång till” och det 

används i satser för att uttrycka att något är sant och självklart (SAG 4:114). 

Det är ju som adverb/adverbial (inte konjunktion) som denna uppsats fokuserar på. Det är 

denna användning av ju som går att finna i materialet och den användning som torde vara 

vanligast i talat språk överlag. 

 

3.2 Ju i samtal 

 

Den formella definitionen av ju som ges ovan är en tämligen fast beskrivning av dess 

betydelse. Forskning har dock visat att det inte är helt oproblematiskt att ge en beskrivning av 

ju eftersom det kan ha så många olika funktioner. Ju har varit föremål för en rad olika 

undersökningar där det bl.a. benämnts modal partikel, småord och talaktsadverbial. 

Forskarnas syn på ju skiljer sig alltså något, men samtliga forskare vill undersöka ju i sin 

kontext och betonar vikten av denna. 

Syftet med Karin Aijmers artikel Partiklarna ju och väl (1977) är att undersöka vilken 

betydelse ju har och hur ju används i talsituationer för att uppnå diverse mål och ge uttryck åt 

olika talakter, d.v.s. språkliga handlingar. Ju benämns nämligen av Aijmer (1977:205) som en 

“modal partikel” vilken modifierar ett yttrande genom att uttrycka talarens attityd till detta. 

Just ju används enligt Aijmer vanligen för att uttrycka att något är självklart och sant. Hon 

urskiljer dock ett antal olika funktioner som ju har i samtal. 

Aijmer utgår från Grice, som var verksam inom språkfilosofin och vars forskning betytt 

mycket för pragmatiken (NE.se 2008c, Chapman 2005), när hon skriver att vårt samtalande 

bland annat bygger på en regel som förutsätter att ett påstående har goda grunder. Denna regel 

ingår i Grices maximer, regler för hur vi samarbetar när vi kommunicerar, som i stort går ut 

på att man som talare normalt är korrekt, relevant och varken säger för mycket eller för lite 

(NE.se 2008c, Chapman 2005). Utifrån detta skriver Aijmer att det inte finns någon anledning 

att misstro talaren och man som talare därför oftast inte behöver ge några uttalade grunder för 

sina påståenden, utan endast genom sin attityd visa att de stämmer. Detta, menar Aijmer, är 

viktigt att ha i åtanke när man undersöker ett ord som ju (Aijmer 1977:206). 

Följande är i stort sett de funktioner som Aijmer urskiljer: 
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- Modal funktion.  Modaliteten signalerar attityden till ett yttrande vad gäller 

sanningshalten i detta. Ju visar att man är säker på att det man säger stämmer. Det ger 

uttryck för talarens övertygelse att påståendet är sant. På detta vis används ju, enligt 

Aijmer, vid en protest mot ett tidigare yttrande. Som exempel använder Aijmer 

yttranden av denna typ:  

 

Exempel (5) 

A: Det är bra. 

B: Det är det ju inte. 

 

Ju ger här mer tyngd till yttrandet än om man bara sagt ”Det är det inte”. 

 

- Samband med ett tidigare yttrande. Aijmer introducerar här fenomenet 

talaktssekvens, som i detta fall består av två yttranden, varav det andra innehåller ju. 

Här handlar det om ett samband mellan talakter, språkliga handlingar, istället för satser. 

Detta ger Aijmer (1977:208) exempel på i följande sekvens: 

 

Exempel (6) 

Du kan inte gå bort i den här klänningen. Den är ju omodern. 

 

Det andra yttrandet (med ju) ger ett skäl för talarens första yttrande och ofta är detta 

angivande av skäl avsett att verka artigt och förmildrande (med avseende på det 

tidigare yttrandet som är en förmaning), eftersom man som tidigare nämnts normalt 

inte behöver ange något skäl för sina påståenden. I ett påstående av detta slag kan det 

dock vara nödvändigt. 

  

- Relationen till åhöraren. Ofta behöver ett ju-yttrande som motiverar ett tidigare 

yttrande inte innehålla någon ny information, utan istället syfta på något som redan är 

bekant för mottagaren (och talaren). Här har ju inte primärt funktionen att visa 

modalitet eller att ange skäl för ett yttrande, utan främst att skapa en känsla av 

gemenskap. Det kan också användas för att påminna åhöraren om något. 

 

- Retorisk funktion. Genom att använda ju för att skapa gemenskap kan det också få en 

retorisk funktion. Aijmer menar att man med hjälp av ju kan utnyttja 
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samhörighetskänslan för att övertala och manipulera mottagaren. Ju ger här en känsla 

av självklarhet. Det är något som båda vet eller borde veta. På detta sätt kan ju även 

användas som förebråelse och kritik. Aijmer (1977:210) ger följande exempel: 

 

Exempel (7) 

A: Jag tänker ta tåget. 

B: Det kostar ju en förmögenhet. 

 

Man kan alltså använda ju för olika talakter såsom övertalning, förebråelse, förklaring och 

protest (Aijmer 1977:211). Indelningen, liksom hela artikeln, är dock något oklar och ofta går 

funktionerna in i varandra. De är dessutom på olika nivåer (t.ex. inom ett yttrande eller mellan 

två olika yttranden), vilket inte alltid framgår i texten. 

Man skulle enligt Aijmer kunna ge ju sin betydelse utifrån de talakter som ju kan 

förknippas med, men hon väljer att inte göra det eftersom det inte torde finnas ett begränsat 

antal talakter som ju kan ingå i. Istället förespråkar hon att man utifrån lexikonet ger ju dess 

konventionella betydelse: att uttrycka modalitet, d.v.s. talarens attityd till sanningshalten i 

yttrandet. Därmed förkastar hon sin egen uppdelning, eftersom den uppdelning hon gör i 

artikeln inte blir relevant om detta är hennes slutsats. 

Aijmers undersökning har en språkfilosofisk och pragmatisk karaktär och bygger inte på 

material från autentiska samtalssituationer. De exempel som Aijmer utgår ifrån i sin 

undersökning är konstruerade, dekontextualiserade och inte faktiska exempel av tal där ju 

ingår. 

Ulla-Britt Kotsinas (1994) har liksom Aijmer undersökt ordet ju, men hennes 

undersökning utgår till skillnad från Aijmers från autentiska, inspelade samtal. Vikten av detta 

är något som Kotsinas (1994:75) framhåller: ”Om man vill förstå vad de har för funktion 

räcker det inte att gå efter ytliga intryck, och inte heller kan man utgå från att de alla fungerar 

på samma sätt. Istället måste man gå in i ett mera detaljerat studium av hur vart och ett av 

dessa småord […] används. Den bild som då framträder är långt ifrån entydig och lättolkad.” 

I sin bok Ungdomsspråk (1994) undersöker Kotsinas ungdomars något särpräglade 

talspråk, och hon skriver om typiska företeelser som exempelvis slang, vissa uttalsdrag, 

snabba replikväxlingar och småorden ba, typ och liksom. Dessa och liknande småord (som 

Kotsinas benämner dem), bland andra ju, tar hon upp i ett kapitel av boken. I hennes 

undersökningsmaterial, inspelningar av ungdomars samtal på grund- och gymnasieskolor i 
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Stockholm, står sådana småord tillsammans för omkring 7 % av det totala antalet ord i 

materialet (Kotsinas 1994:71). Det totala antalet är 95641 ord, vilket i Kotsinas undersökning 

motsvarar ca 20 timmars tal med totalt 59 deltagare (Kotsinas 1994:32). 

Ju är det mest frekventa småordet i hennes material, med 1582 belägg på 6375 småord, 

alltså ca 25 % (Kotsinas 1994:72). Av det totala antalet ord i materialet står ju således för ca 

1,65 %. Det är dock inte detta ord som står i fokus när Kotsinas frågar sig varför dessa småord 

används. Ett ord som ba får en utförligare analys i undersökningen, medan det för ju mest 

finns de ovan nämnda frekvensuppgifterna. Kotsinas nämner dock att ju är mycket frekvent i 

de flesta slags talspråk, oavsett ålder, och att det alltså inte är något som är typiskt för just 

ungdomsspråket (1994:72). 

Analysen av ju är alltså framför allt kvantitativ. Kotsinas nämner dock att småord som 

ba, typ, liksom, ju m.fl. är särskilt vanliga i samtal ”där talaren/talarna är känslomässigt 

engagerade och till exempel uttrycker en åsikt eller återger en upplevd händelse” (1994:72).  

Detta är något som Mats Eriksson också undersöker. Han har i uppsatsen Ju, väl, då, va, 

alltså – En undersökning av talaktsadverbial i stockholmskt talspråk (1988) undersökt 

partiklar (eller talaktsadverbial som han kallar dem) som ju, väl, då, va och alltså i autentiskt 

talspråk. Utgångspunkten för hans arbete är till skillnad från exempelvis Aijmers 

undersökning att studera dessa partiklar i autentiska samtalssituationer. Eriksson menar att 

tidigare forskning om sådana partiklar av Aijmer m.fl. främst har haft ett semantiskt 

perspektiv, och att man inte tagit kontexten i beaktande. Han vill istället undersöka dessa 

partiklar så som de uppträder i faktiska samtal (Eriksson 1988:75). Detta har han gemensamt 

med Kotsinas, med den skillnaden att han i sin undersökning ger en utförligare analys av 

partikeln ju. 

Erikssons syfte med uppsatsen är därför att undersöka hur användningen av 

talaktsadverbial förhåller sig till den talsituation den ingår i, i detta fall intervju och 

gruppdiskussion. Att det finns ett samband mellan mening och samtalssituation och i sin tur 

mellan mening och talaktsadverbial är Erikssons hypotes, och utgångspunkten i hans 

undersökning. Han betonar vikten av att beakta kontexten. ”För att kunna studera 

talaktsadverbialens funktioner bör man också beskriva de meningar som talaktsadverbialen 

ingår i” (Eriksson 1988:78).  

De inspelade samtalssituationerna består i Erikssons undersökning av en intervjusituation 

(bestående av två olika intervjuer) och en gruppdiskussion. Båda samtalssituationerna är 

organiserade och har givna ämnen. De är således inte helt fria vad gäller ämnen och 

utformning. Gemensamt för båda situationerna är också att det är själva samtalandet som är 
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det primära (Eriksson 1988:79), och att de alltså inte ingår i någon annan verksamhet. Det är 

t.ex. inte fråga om några institutionella samtal, som exempelvis ett samtal mellan en läkare 

och en patient, eller mellan en lärare och en elev.  

Det finns också betydande skillnader mellan de olika samtalssituationerna. Deltagarna i 

gruppdiskussionen känner varandra sedan tidigare, vilket inte är fallet i intervjun. Eriksson 

(1988:79) skriver också att diskussionen kan klassas som ”fri dialog” i och med att ingen 

ordning för turtagning existerar i samtalet. I detta avseende är samtalet fritt, även om det finns 

ett givet ämne. Motsatsen är ”styrd dialog”, vilken representeras av intervjusituationen i hans 

material. Här finns en intervjuare som styr samtalet. Samtalssituationerna skiljer sig också 

såtillvida att ämnet i diskussionen (abort) är sådant att det skapar oenighet och engagemang, 

medan motsatsen råder i intervjun (där den intervjuade får berätta om sitt vardagsliv).   

För att beskriva meningarna där talaktsadverbialen ingår, och på så sätt även 

talaktsadverbialens funktioner, kategoriserar Eriksson dem utifrån två aspekter, vilka är (1) 

”talarens kunskap om innehållet i meningen” och (2) ”relationen mellan innehållet i meningen 

och innehållet i föregående mening” (Eriksson 1988:81). Denna indelning bekräftar Erikssons 

uppfattning av de båda samtalssituationerna. I diskussionen rör de flesta yttranden sådant som 

talaren inte har kunskap om, medan yttranden i intervjun rör sådant som är bekant för talaren. 

Relationen till andra yttranden ser också annorlunda ut. I diskussionen relaterar man oftast till 

något som en annan deltagare har sagt, vilket i kombinationen med ämnet gör att 

invändningar är vanliga. I intervjun är det istället vanligt att knyta an till något man själv sagt 

(Eriksson 1988:89). 

När det gäller talaktsadverbialen visar undersökningen på vissa skillnader i användningen 

av dessa. En del talaktsadverbial som alltså och va är vanligare i gruppdiskussionen medan 

andra som väl och nog förekommer oftare i intervjun, och det är på det hela taget vanligare 

med talaktsadverbial i diskussionen. Just ju är ett ord som är vanligt i båda talsituationerna, 

även om det är lite vanligare i intervjun, och det är överhuvudtaget det mest frekventa 

talaktsadverbialet i Erikssons material. Av alla talaktsadverbial i diskussionen står ju för 

35,4%  av dessa och i intervjun är ju så frekvent som 48,8% (Eriksson 1988:90). 

Eriksson ger en mer ingående analys av jus funktioner i samtalen, men han påpekar, 

liksom Aijmer, att just ju är speciellt svårt att förklara i och med att det kan ha så många olika 

funktioner som dessutom är svåra att särskilja. 

I gruppdiskussionen i Erikssons undersökning är många av meningarna som innehåller ju 

argument, vilket förefaller naturligt med tanke på samtalssituationen. Eriksson (1988:92) 

skriver att ju passar bra i detta sammanhang eftersom det uttrycker självklarhet och en 
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övertygelse om att talaren vet vad han/hon talar om. Ett ju ger tyngd åt ett påstående, vilket 

måste vara önskvärt i en sådan situation. Eriksson menar att ju kan användas på detta sätt, för 

att uttrycka övertygelse, även om talaren kanske inte har någon kunskap eller erfarenhet av 

det han/hon talar om. Exempel på detta finner Eriksson i diskussionen där samtalsdeltagarna 

kanske inte har kunskap i ämnet (abort), men ändå behöver ha (eller synes ha) skäl för sina 

åsikter och argument. Ju får då en retorisk funktion (Eriksson 1988:93). Detta menar Eriksson 

motsäger Grices tidigare nämnda regel som förutsätter att ett påstående har goda grunder. 

En annan viktig funktion som ju har i diskussionen är att tydliggöra en relation mellan det 

aktuella yttrandet och det föregående. Ju visar kopplingen mellan exempelvis ett argument till 

ett tidigare yttrande eller en invändning mot något som sagts tidigare (Eriksson 1988:93f). 

Invändningar är vanliga och de ges ofta tyngd med hjälp av ju. Eriksson (1988:94) ger 

exemplet: 

 

Exempel (8) 

A: du kände aldrig den personen ifråga 

/…/ 

B: man har ju inte större rätt å döda en en person man inte känner än 

en person som man känner ju 

 

Lägg märke till dubbleringen av ju, något som ger ytterligare tyngd enligt Eriksson. Ju ingår 

också i meningar som är värderingar, där det precis som tidigare ger en känsla av självklarhet 

och övertygelse (Eriksson 1988:95). Som exempel (Eriksson 1988:95) ges: 

 

 Exempel (9) 

och bra förbindelser är det ju 

 

I intervjusituationen har meningar med ju ofta en påminnande karaktär som indikerar att 

mottagaren känner till det omtalade sedan tidigare, vilket i denna situation sannolikt inte är 

fallet. En sådan mening är ”min mor hon bor ju på Nordmarksvägen” (Eriksson 1988:95). 

Vad denna påminnelse har för funktion skriver dock inte Eriksson. I vissa fall går det inte ens 

att tolka dessa påminnelseyttranden som ”någon hänvisning till delad kunskap” (Eriksson 

1988:95) utan de uttrycker endast en självklarhet, nästan överlägsenhet, som bygger på den 

egna erfarenheten av sådant som mottagaren inte kan veta något om. 

Liksom i diskussionen får ju också funktionen att visa på relationen mellan yttranden, 

t.ex. som en förklaring eller ett argument för något som nämnts tidigare. I intervjun uttrycker 
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ju ibland att det finns en reservation till det sagda. I följande exempel (Eriksson 1988:97) 

uttrycker ju inte endast reservation utan visar också på lågt engagemang: 

 

Exempel (10) 

I: hur tycker ni att det har blivit nu´ra de har ju  hänt en del de här 

fjorton åren 

S: jorå de ha´re ju gjort men vi trivs fortfarande bra här 

 

Genom att jämföra jus funktioner med andra talaktsadverbial och deras funktioner kan 

Eriksson visa på skillnader mellan samtalssituationerna vilka han kopplar till samtalens olika 

mål. Deltagarna i diskussionen har liten kunskap i samtalsämnet, och trots detta är det de som 

använder flest talaktsadverbial som uttrycker övertygelse. I intervjusituationen finns inget 

behov att övertyga och istället används många talaktsadverbial som uttrycker reservation till 

yttranden, trots att man har stora kunskaper i ämnet (Eriksson 1988:115ff). 

Ju har alltså tidigare undersökts med olika utgångspunkter och olika typer av material 

som grund. Ingen har dock gjort en undersökning som endast fokuserar på ju, och den 

undersökning (Erikssons) som ger den utförligaste analysen av ju i autentiska samtal bygger 

som tidigare nämnts på samtalssituationer som inte är helt fria vad gäller ämnen och 

utformning. Utifrån detta känner jag att det vore intressant att närmare studera ju i vardagliga 

samtal, som inte styrs av t.ex. ett förutbestämt samtalsämne. 

 

4 Material  

Materialet som ligger till grund för min undersökning är en videoinspelning av ett vardagligt 

samtal mellan tre unga kvinnor. Inspelningen gjordes den 19:e mars 2008 med en DV-kamera 

och är ca 60 minuter lång. Samtalsdeltagarna är vänner sedan länge och träffas vid 

inspelningstillfället hemma hos en av deltagarna för att fika och prata. Samtalet är fritt och det 

finns inga förutbestämda ämnen eller ramar att hålla sig inom. Samtalssituationen är inte 

heller ovan för deltagarna. De träffas ofta under liknande omständigheter, vilket jag kan 

intyga eftersom jag själv deltar i samtalet, och samtalsmiljön är således avslappnad. 

Självfallet går det inte att garantera ett helt spontant samtal utan påverkan av videokameran, 

men troligt är att samtalsdeltagarna fort glömmer bort kameran, något som tidigare har 

påpekats i undersökningar av samtal (Kotsinas 1994:32, Lindström 1999:41). Med tanke på 

att deltagarna känner varandra väl och att det inte heller finns någon utomstående inspelare är 
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det sannolikt att tro att de snabbt blev bekväma med situationen. Språket torde därför inte ha 

påverkats nämnvärt. 

Det analyserade materialet har transkriberats, och transkriptionen utgår i stora drag ifrån 

de transkriptionskonventioner som presenteras av Karolina Wirdenäs i Samtal och 

samtalsforskning (2007). För att bevara samtalsdeltagarnas anonymitet har jag gett dem 

fingerade namn. Detsamma gäller för platser och övriga personer som eventuellt nämns i 

inspelningen. Deltagarna har i transkriptionen fått namnen Linnea (L), Annika (A) och Sofia 

(S). 

Inspelningen ingår i ÖUCL (Örebro University Conversation Library), en 

materialsamling av vardagliga samtal vid Örebro universitet. Från denna korpus har jag också 

fått tillgång till två andra inspelningar av vardagliga samtal och transkriptioner av dessa, vilka 

jag använt för frekvensuppgifter. Den ena inspelningen (Tjugoårspresenten) är ett 

tvåpartssamtal mellan en man och en kvinna. Det andra samtalet (På vinden) är ett 

flerpartssamtal med fyra manliga deltagare. I den del av samtalet som kommer att användas 

för denna undersökning är dock i stort sett endast två deltagare närvarande samtidigt. 

Omfånget av det material som endast används för frekvensuppgifter har begränsats av hur stor 

del av inspelningarna som funnits transkriberade, eftersom det p.g.a. denna uppsats storlek 

inte funnits tid att transkribera något annat material än det primära undersökningsmaterialet. 

Nedan finns en skiss över inspelningssituationen för det samtal som är mitt huvudsakliga 

material: 

 

 
 

 
A 
 
 
L                 S 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

Kamera 
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5 Metod 

 

Den primära metoden som kommer att användas i denna uppsats är samtalsanalys 

(Conversation Analysis), hädanefter förkortat CA. Det är en kvalitativ metod som används för 

att studera hur social interaktion fungerar. Inom CA arbetar man med inspelningar av 

autentiska samtal och transkriptioner av dessa, för att utifrån materialet dra slutsatser som kan 

säga något om hur människor tillsammans bygger upp samtal och vilka mönster som finns i 

interaktionen med varandra. 

CA som forskningsdisciplin utvecklades i USA under 60-talet och förknippas främst med 

Harvey Sacks och hans kollegor (Pomerantz & Fehr 1997, Have 2007). Det är en 

forskningsdisciplin som har sina rötter i sociologin. CA ser yttranden som handlingar och 

koncentrerar sig på hur dessa handlingar uttrycks och förstås. För att studera detta krävs att 

man ser alla yttranden i sin kontext. Med kontext syftar man främst på tidigare och 

efterföljande yttranden, och inte på variabler som deltagarnas kön, ålder, samhällsklass etc. 

Samtalsdeltagarna förhåller sig hela tiden till föregående yttranden och beroende på hur dessa 

uppfattas av deltagarna skapas olika förutsättningar för det fortsatta samtalet. Denna syn på 

samtal är central för CA och för att förstå hur interaktion mellan människor fungerar måste 

man alltså se alla yttranden i sina sammanhang (Have 2007, Wirdenäs 2007, Hutchby & 

Wooffitt 2008). 

Inom disciplinen undersöks både institutionella samtal och informella vardagssamtal, 

även om intresset för vardagliga samtal har ökat med tiden (Have 2007). Genom att studera 

samtal har man funnit mönster för exempelvis hur turtagning och berättande fungerar. 

CA-forskningen har ursprungligen inte varit intresserad av språket i sig, utan har 

fokuserat på interaktionen mellan människor, där språket är ett väsentligt verktyg för att 

uttrycka handlingar. CA är dock en metod som använts flitigt även av språkforskare (Have 

2007:8f, Lindström 2008:33). Den har t.ex. visat sig användbar när man studerar grammatik i 

samtalssituationer (Ochs, Schegloff & Thompson 1996, Lindström 2008). 

Samtalsgrammatiken, som har kopplingar till CA, intresserar sig för hur grammatiken 

används för att utföra olika handlingar i samtal. Den undersöker hur den grammatiska 

strukturen i yttranden förhåller sig till strukturen i själva interaktionen, och hur grammatiken 

används för att nå vissa interaktionella mål i samtalet (Lindström 2008). Inom projektet 

Samtalsspråkets grammatik har så kallade diskursmarkörer (Lindström 2008) som sär (så här) 

och liksom studerats med en samtalsanalytisk metod. CA torde därför också vara en lämplig 

metod för att studera användningen av ju. 
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Rent praktiskt innebär CA som metod att man med inspelningsutrustning (numera ofta 

videokamera) spelar in naturligt förekommande (ej konstruerade) samtal och sedan genom att 

utgå från de transkriptionskonventioner som utvecklades av Gail Jefferson transkriberar dessa. 

CA är i första hand en induktiv analysmetod, d.v.s. man utgår inte från en hypotes utan 

drar slutsatser direkt ur materialet. Ofta har man inom CA från början inte heller klart för sig 

vilket fenomen man kommer att studera, utan det är utifrån de iakttagelser man gör och de 

mönster man kan skönja i samtalet som man finner fenomen som är intressanta att undersöka 

(Have 2007,Wirdenäs 2007). Denna uppsats är dock för liten för att det ska fungera att gå in 

och analysera samtalet så förutsättningslöst. Därför har utgångspunkten för denna uppsats från 

början (dock inte innan inspelningen av samtalet gjordes) varit ordet ju. 

Förutom den kvalitativa samtalsanalysen kommer en kvantitativ metod att användas för 

att se hur frekvent ju är i materialet.  

 

6 Analys 

 

I detta kapitel redogörs för undersökningens resultat och analysen av materialet. Jag kommer 

först att presentera resultaten av den kvantitativa delen av undersökningen för att sedan göra 

en mer ingående analys av hur ju används i mitt material. 

 

6.1 Kvantitativ analys 

 

För att få ett mått på hur vanligt ju är i mitt material har jag i samtalen räknat det totala antalet 

ord och registrerat hur många av dessa som är ju. Den undersökta sekvensen i 

Tjugoårspresenten är ca 4 minuter lång och består av 533 ord. Av dessa är 17 stycken ju. Ju 

står alltså i samtalet för ca 3,2 % av det totala antalet ord. I På vinden har en 2 minuter och 15 

sekunder lång sekvens undersökts. Sekvensen består totalt av 385 ord, av vilka 7 stycken är 

ju. I detta samtal står ju således för ca 1,8 % av alla ord. De undersökta sekvensernas längd 

beror som nämnts i materialavsnittet på att jag har utgått från sekvenser som redan varit 

transkriberade. 

Av den inspelning som utgör mitt primära material har en ca 40 sekunder lång sekvens 

(denna analyseras närmare nedan) undersökts. Den består av 128 ord, av vilka 6 är ju. Ju står 

här för 4,7 % av alla ord i sekvensen. 

Detta stämmer överens med det som tidigare forskning har visat, nämligen att ju är 

vanligt förekommande i samtal (Eriksson 1988, Kotsinas 1994, Einarsson 1978 (citerad i 
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Josephson 2004)). Mina resultat går att jämföra med Kotsinas undersökning, där ca 1,65 % av 

alla ord i hennes material består av ju. I likhet med Kotsinas studie är ju vanligt i de 

undersökta sekvenserna i mitt material, till och med något vanligare.  

 

6.2 Kvalitativ analys 

 

Jag kommer här att ge en ingående analys av några exempel på ju i mitt material i syfte att se 

hur dessa fungerar i samtalet. Följande är en sekvens där ju förekommer ett flertal gånger. 

Alla yttranden med ju uppträder i denna sekvens i nära anslutning till varandra. Dessa 

yttranden presenteras här tillsammans med sina omgivande yttranden, vilka bildar den kontext 

som är relevant för analysen och förståelsen av ju i denna sekvens. Utöver detta ges en kort 

beskrivning av samtalet som följer. Transkriptionsnyckel finns i bilaga (1).  

 

Exempel (11) 

Skolteater [ÖUCL:Skolteater:00:02:01]  

I denna sekvens talar Linnea, Annika och Sofia om e n mindre 
teaterpjäs som de alla varit medverkande i under gy mnasietiden. 
Denna pjäs parodierade eposet Den gudomliga komedin av Dante 
Alighieri, vilket är anledningen till att karaktäre r som ”Dante” 
och ”Dantina” omtalas i sekvensen. ”Kottarna” på ra d 3 ingick i 
rekvisitan och föreställde i pjäsen järpar (en matr ätt). ”Blipa” 
på rad 12 syftar på de censurerande pipljud som kan  förekomma när 
någon svär i exempelvis ett tv-program. När detta e xempel tar sin 
början är deltagarna mitt uppe i en diskussion om r ekvisitan de 
använde. 

01 L: sen hade ja rom dä:r e: ((tittar på A)) 

02 A: kott 

03 L: ko ttarna ↑ länge hh (0.5) h $dina jä r[par$] 

04 A:  [h h ] 

05  ((L och A skrattar)) 

06 S: öh-hh (1.0) vänta nu 

07 A: hh å du blev så a rg ((pekar på S)) (  ) du ville ha 

08 ((tittar på L)) (1.0) 

09 A: hur va: re (0.5) °j- ja komme[r in-°] 

10 L:  [j a  ve ] t inte dom va för 

11 sa lta a: (ä) ru ska ru förgifta [mig (eh:)] 
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12 A:   [å så bli:]pa du u :t henne 

13 när hon svo:r ((tittar på L)) 

14 (1.0) 

15 L:  a: ju st dä (1.0) pi::p ((förställd röst)) hela tiden 

16 S:  [° j a : : :  °] 

17 A:  [du blev ju så a rg] ((tittar på S)) (0.5) å sen slo : du mej 

18 å då (1.0) 

19  börja alla dödssynder >eller va re va< 

20 S: mm: (1.0) de va ju jag  som va syndaren va?= 

21 A: =ja de va ju du som va Da nte hh 

22 ((gemensamt skratt)) 

23 A: ja  va ju frun ( ) (0.5) Danti:[na ((gör en gest mot s ig 

24 själv)) 

25 S:  [ja just de Dant[ina] [mm:] 

26 L:  [h h ] 

27 A:         [mm:] 

28 A: men Martina va ju bäst som 

29 (1.0) 

30 S: ÅA:hh Marti na↑ (0.5) va ju bäst som djä- var ( ) inte hon 

31  djävulen >eller va re va< 

32 A: mjo: 

33 L: fresterskan 

34 S: [f r e ]sterskan ( ) mm: 

35 A: [mhm:] 

 

 

I denna sekvens förekommer ju sex gånger i yttranden som alla följer tätt på varandra. Att ju 

uppträder så ofta i denna sekvens torde ha en funktion. De verkar dock inte ha någon 

betydelse för innehållet i de yttranden som de förekommer i. Man skulle kunna stryka ett ju 

utan att den innehållsmässiga delen av yttrandet går förlorat. Jämför t.ex. följande exempel ur 

sekvensen med och utan ju: 
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Exempel (12) 

de va ju jag  som va syndaren va? 

 

de va jag  som va syndaren va? 

 

Exempel (13) 

men Martina va ju bäst som 

 

men Martina va bäst som 

 

Det semantiska innehållet i dessa yttranden finns fortfarande kvar trots att ju utelämnats. Det 

har inte ändrats. Däremot verkar yttrandena ha förlorat någonting annat, en annan dimension 

av det sagda. Det är denna dimension som jag vill komma åt med denna analys av ju. 

De tre samtalsdeltagarna hjälps i denna sekvens åt att tillsammans berätta om något, en 

teaterpjäs, som de alla varit med om. I inledningen talar de, som tidigare nämnts, om 

rekvisitan de hade i pjäsen, något som de diskuterat en stund innan denna sekvens börjar. 

I rad 1 knyter Linnea an till deras tidigare tal om rekvisita och utvecklar det genom att 

introducera ytterligare något som ingick i denna, vilket hon gör genom att använda ordet 

”sen”. I raden finns också exempel på s.k. ordsökning (Lindström 2008), där Linnea tycks leta 

efter rätt ord. Detta signaleras både genom det förlängda ”dä:r” och ”e:”. Hon tittar i samband 

med detta dessutom på Annika, något som kan ses som ett försök att av henne få hjälp med 

ordsökningen och som dessutom kan tolkas som en inbjudan till Annika att ta över turen. 

Genom att Linnea tittar på just Annika vid detta tillfälle utser hon henne som den som har 

mest kunskap om denna fråga och ger henne rollen som möjlig auktoritet. Annika tar också 

turen med ”kott” (rad 2) och accepterar således denna roll, men lämnar snabbt över turen till 

Linnea igen (rad 3) som tar den så fort hon fått hjälp med ordsökningen, något som bekräftas 

av att hon fortsätter att bygga på det ”kott” som Annika bidragit med. 

Därefter följer en kort paus på 0.5 sekunder och Linnea gör sedan ett tillägg till sin tur, 

och på så sätt även till berättelsen, i form av ”dina järpar”. Hon tillför här ytterligare 

information till ”kottarna”.  Den korta paus som inträffar strax innan skulle kunna vara en 

möjlig turbytesplats (Wirdenäs 2007), där en annan deltagare har möjlighet ta över ordet. Den 

är dock mycket kort och ingen annan runt bordet gör anspråk på den. Linnea visar också i rad 

3 sin attityd till berättelsen genom att initiera skratt, något som Annika svarar på i följande 

rad. Detta bekräftar den gemensamma kunskap som deltagarna har. 
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På Linneas och Annikas skratt svarar Sofia genom att ge ett kort tveksamt skratt (”öh-

hh”) och sedan säga ”vänta nu” (rad 6). Att Sofia inte riktigt deltar i skrattandet signalerar 

redan där att hon inte har riktigt samma kunskap som de båda andra deltagarna har. Hon 

bekräftar inte deras uppfattning av situationen. Sofias ”vänta nu” blir också ett slags 

uppmaning till de övriga att delge henne denna kunskap. Annika fortsätter på rad 7 med 

berättelsen, genom att knyta an till det som tidigare sagts med ”å du blev så arg”, och hon 

påminner på så sätt Sofia om vad som hänt i pjäsen. Hon inbjuder också Sofia till att vara med 

i det gemensamma berättandet genom att tilltala henne med ”du” och samtidigt peka på 

henne. 

Man kan dock ana att det fortfarande är Annika och Linnea som anses ha den största 

kunskapen om omständigheterna kring teaterpjäsen. I rad 7-9 vänder sig Annika till Linnea 

för hjälp med berättandet, något som liknar det Linnea gjorde i början av sekvensen med sin 

ordsökning. Annika avslutar inte sin mening (”du ville ha”), tystnar och tittar sedan på Linnea 

i syfte att få assistans. I samband med detta följer en paus på 1 sekund, vilken kan tolkas som 

en tänkbar turbytesplats, där Annika nominerar Linnea som nästa talare. Linnea tar dock inte 

ordet där och Annika fortsätter då med frågan ”hur va: re” och ”j- ja kommer in-” för att 

ytterligare markera sin osäkerhet och sin önskan om att få hjälp. 

På rad 10 tar då Linnea turen och svarar på Annikas fråga. Hennes tur inleds med en 

osäkerhetsmarkör i form av ”ja vet inte”, med vilken hon också relaterar till Annikas känsla 

av osäkerhet. Sedan fortsätter hon det gemensamma berättandet genom att koppla tillbaka till 

det som tidigare sagts om järparna och Sofias ilska i pjäsen. Detta gör hon bland annat genom 

att i rad 11 återge en replik (Sofias replik) från pjäsen: ”a: (ä) ru ska ru förgifta mig”. Det 

förlängda ”a:” fungerar här som ett slags citatmarkör, en indikation på att återgivet tal 

kommer att följa. Annika tar i rad 12 över ordet innan Linnea har avslutat sin tur och fortsätter 

att driva berättelsen framåt med ” å så bli:pa du u:t henne när hon svo:r”. Detta får till följd att 

slutet av Linneas yttrande och början av Annikas yttrande överlappar varandra. De snabba 

turbytena, ibland med överlappningar som följd, tyder på ett stort engagemang både från 

Annikas och Linneas sida att tillsammans föra berättelsen framåt. Berättelsen om teaterpjäsen 

blir ett projekt som de arbetar med tillsammans. 

Efter en kort paus bekräftar Linnea i rad 14 det som Annika sagt i rad 12-13 och 

utvecklar detta genom det ljudhärmande ”pip” som liksom hennes tidigare yttrande är ett 

återgivande av tal ur pjäsen. Annika fortsätter därefter med berättelsen, samtidigt som Sofia 

yttrar ett långt ”ja:::” som indikerar förståelse och en erinran om det som Linnea och Annika 
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just har berättat. Sofia ger vid denna tidpunkt uttryck för att ha fått en del av den kunskap som 

hon i rad 6 anhöll om. 

Annika fortsätter som sagt med berättandet, och ger med ”du blev ju så arg”, som är riktat 

till Sofia, ytterligare en påminnelse till Sofia om hur pjäsen gick till. Man kan se att Annika 

här återigen försöker att få med Sofia i gemenskapen genom detta yttrande och den 

ögonkontakt som hon upprättar med henne. Ju får en påminnande och 

gemensamhetsskapande funktion genom att syfta på något de alla upplevt. Annika går i rad 

17-19 vidare med berättelsen och visar i slutet ett tecken på osäkerhet (kursiverat i följande 

citat) över den information hon gett: ”å då (1.0) börja alla dödssynder eller va re va”. 

Intonationen och syntaxen i Annikas yttrande gör det tydligt att hon anser hennes tur vara 

avslutad, och här slutar även den sekvens av berättelsen som under flera turer mellan Linnea 

och Annika har drivits framåt, liksom en scen som spelas upp. 

Sofia ger i rad 20 ett bekräftande ”mm:”, och i likhet med hennes tidigare ”ja:::” 

signalerar det att hon minns den händelse som Annika nyss har berättat om, och att hon anser 

att Annikas utsaga stämmer. Efter flera påminnande yttranden riktade till Sofia och två 

tillfällen där Sofia själv ger uttryck för att ha kommit till insikt ger hon i rad 20 med ”de va ju 

jag som va syndaren va?” bevis för att hon nu kan delta i det gemensamma berättandet igen. 

Hon tillför här berättelsen något nytt genom att ställa denna fråga och den blir med hennes 

bidrag mer specifik. Sofias karaktär i pjäsen har tidigare endast refererats till med t.ex. ett 

”du”, men får med Sofias yttrande mer detaljerad information. Det framgår nu mer exakt 

vilken roll Sofia spelat i pjäsen, vilket det inte gjort tidigare. 

Sofias yttrande i rad 20 tycks visa på både säkerhet och osäkerhet. Ju signalerar en 

övertygelse om att det Sofia säger stämmer, samtidigt som det faktum att hon ställer en fråga 

(vilket blir tydligt genom ”va” och intonationen som höjs i slutet) visar på en viss osäkerhet.  

Annika ger i rad 21 ett svar på Sofias fråga (”ja de va ju du som va Dante) med vilket hon 

bekräftar sanningen i det som Sofia har sagt, samtidigt som hon tillför mer information till 

berättelsen. Den blir med detta tillägg än mer specifik i och med att ”syndaren” blir ”Dante”. I 

Annikas yttrande finns också en känsla av självklarhet, vilken ju bidrar till genom att indikera 

att det här är något som de alla känner till, eller åtminstone borde känna till. Ju hjälper på så 

sätt också till att skapa en gruppkänsla. Teaterpjäsen är något som de har varit med om 

tillsammans, och något som de därför kan skapa en relation kring. De kan engagera sig i 

återberättandet av händelsen. 
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Annika skrattar i slutet av sin tur, vilket förstärker intrycket av självklarhet; detta är 

uppenbarligen en väsentlig del av berättelsen och något som Sofia borde komma ihåg. Att 

detta är en gemensam uppfattning bekräftas av det gemensamma skratt som följer. 

Annika tar sedan på nytt ordet i rad 23 och fortsätter att påminna Sofia om detaljer 

angående pjäsen för att engagera henne i samtalet kring den. Yttrandet (”ja va ju frun (0.5) 

Danti:na”) kopplar tillbaka till de föregående turerna, där ”syndaren” och ”Dante” nämns, 

genom att förklara Annikas egen roll i pjäsen. Annika gör också med handen en gest mot sig 

själv, vilket understryker hennes påstående. Detta påstående bekräftas av Sofia i rad 25, där 

hon med ”ja”, ”just de”, ”mm:” och upprepningen av ”Dantina” ger ett flertal tecken på att 

hon minns och vet att detta är korrekt. Sofias ”mm:” överlappas av att även Annika säger 

”mm:” och därigenom bekräftar Annika sitt och Sofias yttrande. I rad 28 tar Annika återigen 

ordet för att med det inledande ”men” introducera en ny aspekt av teaterpjäsen: ”men Martina 

va ju bäst som”. Här omtalas en annan person, Martina, som också har varit delaktig i pjäsen. 

I detta påstående tycks ju ha funktionen att vara gemensamhetsskapande. Det vädjar till de 

andras kunskaper och erfarenheter av pjäsen för att få stöd för den värdering som Annika gör. 

Man kan i och med ju ana att det som Annika påstår är en gemensam uppfattning och att 

Annikas yttrande på så sätt bl.a. har funktionen att skapa gemenskap och engagemang, i 

synnerhet från Sofias sida eftersom hon inte i samma utsträckning som de två andra har 

deltagit i det gemensamma berättandet. 

Annika avslutar inte meningen utan tystnar efter ”som”, och en paus på 1.0 sekunder 

följer. Detta kan ses som en ganska implicit turöverlämning till Sofia, där hon nu har 

möjlighet att visa sin kunskap och sitt engagemang i berättelsen, vilket är det som framför allt 

Annika har arbetat för tidigare i sekvensen. Detta gör också Sofia när hon tar turen i rad 30. 

Med ”ÅA:hh” visar hon att detta engagerar henne och hon bekräftar också Annikas tidigare 

värdering som en gemensam uppfattning genom ”Martina↑ (0.5) va ju bäst som djä- var ( ) 

inte hon djävulen eller va re va”. Samtidigt visar hon, precis som med sin tidigare tur (rad 20) 

att hon nu kan tillföra berättelsen något nytt, i det här fallet vilken karaktär som Martina 

spelade i pjäsen. Liknande Annikas yttrande i rad 19 antyder Sofia med frågan ”var inte hon 

djävulen eller va re va” dock att hon inte är helt säker på detta. Annika ger i rad 32 ett 

bekräftande ”mjo:”, medan Linnea i rad 33 med ”fresterskan” gör en så kallad reparation, där 

hon rättar Sofias benämning ”djävulen”. Att det endast rör sig som en nyansskillnad blir 

tydligt i och med att Annika precis innan bekräftat Sofias yttrande. Linneas reparation 

bekräftas som korrekt i de nästföljande raderna av Sofia och Annika med ”fresterskan (  ) 

mm:” och ”mhm:” 
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7 Diskussion 

 

Analysen visar att de ju som förekommer i denna samtalssekvens följer tätt på varandra i ett 

avsnitt där samtalsdeltagarna tillsammans arbetar för att skapa gemenskap och engagemang. I 

den undersökta sekvensen berättar deltagarna tillsammans om teaterpjäsen och det som de 

upplevt i samband med denna. Detta är något som de kan skapa en relation till och 

samhörighet kring. De kan tillsammans minnas händelsen och prata och skratta kring den. 

Just ju är mycket frekvent i det avsnitt där framför allt Annika verkar för att Sofia ska 

vara mer delaktig i det gemensamma berättandet. Ju får här en viktig funktion, dels i att 

påminna Sofia om det hon kanske har glömt och dels att genom påminnelsen dra in Sofia i 

den gemenskap som tydligt skapats mellan Annika och Linnea. Annikas ju får på så sätt 

funktionen att väcka känslomässigt engagemang hos Sofia.  

Sofia svarar på detta genom att visa bekräftelse (”ja:::” och ”mm:”) och engagemang, och 

i samband med Annikas ju yttrar Sofia själv ett antal ju. Dessa signalerar att hon kan visa att 

hon minns och att hon har en viss kunskap i ämnet, och framför allt att hon accepterar 

Annikas inbjudan och vill vara med i gemenskapen. Sofia anammar på så sätt Annikas 

användning av ju för att ytterligare skapa närhet. Det blir tydligt att ju är viktigt i 

sammanhanget. Ju har som tidigare visats ingen direkt semantisk betydelse för ett yttrande, 

men pragmatiskt har det en stor betydelse. Om man tar bort ju i denna sekvens är den 

visserligen densamma innehållsmässigt, men man förlorar hela den dimension av närhet, 

gemenskap och känslomässigt engagemang som ju signalerar (”du var med”, ”du vet det 

här”), vilket är vad denna sekvens bygger på. 

Att ”småord” som ba, liksom och ju är speciellt vanliga i återberättanden där deltagarna 

visar personligt engagemang är en något annorlunda aspekt som Kotsinas (1994:72) 

introducerar (se avsnitt 3.2 om ju i samtal). Jus engagerande och gemensamhetsskapande 

funktion är något som till en viss del berörts av Kotsinas (1994), Aijmer (1977) och Eriksson 

(1988), men jag vill med denna uppsats lyfta fram det än mer, eftersom ju får en så betydande 

roll i det gemensamma berättandet i denna sekvens. 

Något som är värt att notera är att Linnea i den gemensamhetsskapande processen är 

ganska osynlig. Hon hjälper till att delge Sofia (och Annika) kunskap i början av sekvensen, 

men låter sedan Annika ”arbeta in” Sofia i gemenskapen. Linnea har redan tidigare i 

sekvensen visat att hon har kunskap i ämnet och hon behöver därför inte hävda sig utan kan 

istället låta Sofia ta plats för att också hon ska få visa sitt engagemang i berättelsen. 
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Anmärkningsvärt är också att de ju som förekommer i sekvensen uppträder i en klunga. 

Yttranden som innehåller ju följer på varandra och det tycks vara så, både i denna sekvens och 

i resten av inspelningen, att när ett ju yttras följer flera. Att användningen av ju kan ha en 

tendens att smitta av sig är inget som tas upp i tidigare undersökningar om ju. I ett av 

Erikssons tidigare nämnda exempel (10) reflekteras t.ex. inte över det ju som yttras av I strax 

innan S:s ju som enligt Eriksson (1988:97) uttrycker reservation och lågt engagemang: 

 

Exempel (14) 

I: hur tycker ni att det har blivit nu´ra de har ju hänt en del de här 

fjorton åren 

S: jorå de ha´re ju gjort men vi trivs fortfarande bra här 

 

Säkerligen har det ju som finns i I:s yttrande betydelse för det ju i yttrandet som följer. 

Huruvida användningen av ju tenderar att smitta av sig på övriga yttranden är något som 

skulle kunna undersökas inom framtida forskning om detta ord.  

Den kvalitativa analysen har alltså visat att ju i denna sekvens främst har en 

gemensamhetsskapande och engagerande funktion. Som visats tidigare (exempel 1) är detta 

inte den enda funktion ju har i inspelningen, utan ju kan istället (i andra sekvenser av 

samtalet) exempelvis ha en övertygande och argumenterande funktion. 

Gemensamhetsfunktionen verkar dock vara vanlig i denna inspelning överlag, varför det 

kunde vara intressant att i framtida forskning om ju fokusera mer på denna aspekt än vad som 

gjorts tidigare. 

Som tidigare forskning har visat är det inte heller oproblematiskt att skilja jus funktioner 

åt. I ett yttrande som ”ja de va ju du som va Dante” är funktionen av Annikas ju inte endast att 

påminna Sofia om denna information, utan det har också funktionen att skapa gemenskap och 

funktionen att uttrycka självklarhet. Jag vill dock hävda att den främsta funktionen som ju har 

i denna sekvens är att skapa gemenskap, närhet och engagemang. 

Den kvantitativa delen av undersökningen bekräftar tidigare forskningsresultat som visat 

att ju är vanligt förekommande i samtal. Detta bekräftas av både det primära materialet för 

denna uppsats och det material som endast analyserats kvantitativt. Viktigt att ha i åtanke är 

dock att materialet som undersökts är förhållandevis litet. Det har inte för denna uppsats 

funnits utrymme för att exempelvis undersöka förekomsten av ju i hela den ca 60 minuter 

långa inspelningen som utgör primärmaterialet. Den 40 sekunder långa sekvensen, vilken 
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också har analyserats kvalitativt, kan dock sägas vara representativ för förekomsten av ju i 

detta samtal överlag.  

På grund av denna undersöknings begränsningar vad gäller materialets storlek och den 

analyserade sekvensens omfattning kan man utifrån undersökningen inte dra några slutsatser 

om jus funktioner i samtal generellt, utan endast säga något om hur ju fungerar i just detta 

samtal. Förhoppningsvis kan dock denna uppsats i framtiden inspirera till mer omfattande 

analyser av ju och dess funktioner i vardagliga samtal. 

 

8 Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka användningen av ju i vardagliga samtal. Det 

primära materialet har därför varit en ljud- och bildinspelning av ett ca 60 minuter långt 

vardagligt samtal mellan tre unga kvinnor. Ur detta samtal har en sekvens där ju förekommer 

undersökts genom att det har transkriberats och analyserats med samtalsanalys (CA) som 

metod. Analysen har visat att jus främsta funktion i denna sekvens är att skapa gemenskap 

och engagemang. 
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Bilaga 1 

 

Transkriptionsnyckel  

 

[f r e ]sterskan  Hakparenteser markerar överlappande tal där överlappningen  

[mhm:]  börjar och slutar. 

= Ett likhetstecken i slutet på en rad tillsammans med ett i början

 av nästa rad innebär att ingen paus eller tystnad finns mellan dessa

 rader. 

(0.5) En (i sekunder mätt) paus mellan eller inom ett yttrande. 

? Stigande intonation. 

dä:r Förlängt ljud. Ju fler kolon, desto längre ljud. 

jä rpar Betonad stavelse. 

↑ Förhöjd intonation. 

ÅA Versaler markerar högljutt tal. 

h/hh Ett eller två h markerar skratt eller utandning, där hh är längre än h. 

$dina jä rpar$ Sägs med skrattande röst. 

djä- Bindestreck efter ett ord markerar att det avbryts, av talaren själv eller

 någon annan deltagare. 

öh-hh ( Glottalt) avbrott inom ett ord. 

°ja:::° Små cirklar markerar tystare tal. 

>eller va re va< Snabbare tal. 

(  ) Markerar att något sägs men att det är oklart vad detta är. 

(blont) En osäker, men trolig, transkription av något yttrat. 

((förställd röst)) Metakommentarer som rör röstläge, kroppsspråk och liknande. 

 


