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I min pro gradu-avhandling undersöker jag oartighet som ett multimodalt fenomen genom att ta reda på verbala
och icke-verbala ansiktshotande kommunikationsstrategier i Ruben Östlunds film Turist (2014). Framför allt
ligger fokus i avhandlingen på vilka slags ansiktshotande kommunikationsstrategier som används, hur
oartighet gestaltas dels icke-verbalt, dels verbalt och vilken slags respons ansiktshotande handlingar väcker.
Även mottagarens respons på oartighet beaktas.
Som material använder jag tre scener ur filmen i fråga, sammanlagt 24 minuter och 22 sekunder. Som stöd
för analysen fungerar filmens manuskript av Ruben Östlund. Analysmetoden i avhandlingen är samtalsanalys
kombinerad med Culpepers oartighetsmodell (1996; 2005) som bygger på Browns och Levinsons
artighetsmodell (1987) och Goffmans begrepp socialt ansikte (1967). Framför allt fokuseras på olika
oartighetsstrategier: direkt oartighet, illojalitetsstrategier, föraktsstrategier, indirekt oartighet och undanhållen
artighet. Avhandlingen är kvalitativ till sin natur, men innehåller även kvantitativa drag. Analysenheten är
dialoger i valda scener samt icke-verbala signaler synliga i filmen. Signalerna har kodifierats enligt McNeills
(1992) analysschema.
Resultaten visar på en mångsidig användning av olika ansiktshotande kommunikationsstrategier i materialet.
Oftast förekommer det strategier som riktar sig till mottagarens positiva och negativa ansikte, det vill säga
illojalitets- och föraktsstrategier. De vanligaste underkategorierna för dessa är ignorering, avståndstagande,
tabubelagt språk och hotande av personligt utrymme. Även andra av modellens strategier används, men mera
sällan. Direkt oartighet används endast mellan det äkta paret i filmen och förekommer i form av negativa
adjektiv som kopplas med någon eller någonting. Indirekt oartighet och undanhållen artighet förekommer
sällan i filmen, men några exempel presenteras. Undanhållen artighet syns i materialet på så sätt att orden
please och skulle inte används när de socialt skulle vara förväntade och att imperativformer används. Alla
understrategier i Culpepers modell förekommer inte, men utgående materialet går det att föreslå tre nya
underkategorier.
Oartighetsstrategier uttrycks dels verbalt, dels icke-verbalt. Det icke-verbala spelar en stor roll i olika
oartighetshandlingar. I vissa fall används icke-verbala signaler som ansiktshotande signaler i sig, men i de
flesta fall används icke-verbal kommunikation för att förstärka eller förmildra det sagda. Olika betoningsgester,
deiktiska gester och pauser förekommer ofta i materialet. Icke-verbala signaler är även viktiga för att man ska
förstå ansiktshotande kommunikation och ibland kommer talarens intention fram endast genom det ickeverbala.
Karaktärerna i filmen reagerar sällan på ansiktshotande handlingar, men två tydliga oartighetssekvenser kan
urskiljas och analyseras kvalitativt. I de oartighetssekvenser där karaktärerna reagerar är det fråga om
offensiva responser när en handling har bedömts som ansiktshotande och i vissa fall blir det en ny offensiv
respons på responsen.
Oartighet är ett komplext och multimodalt fenomen. Enligt studien karakteriseras ansiktshotande
kommunikation av att den förekommer på flera olika nivåer och att även flera oartighetssekvenser kan ske
samtidigt. I en fiktiv kontext kan oartighet användas till exempel för att skapa komedi.
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Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani epäkohteliaisuutta multimodaalisena ilmiönä tutkimalla sanallisia ja
sanattomia kasvoja uhkaavia viestintästrategioita Ruben Östlundin elokuvassa Turisti (Turist, 2014).
Tutkielman painopiste on siinä, millaisia kasvoja uhkaavia viestintästrategioita käytetään, miten
epäkohteliaisuutta ilmaistaan sanallisesti ja sanattomasti sekä millaisia reaktioita kasvoja uhkaava toiminta
aiheuttaa vastaanottajissa.
Tutkielman aineistona ovat mainitun elokuvan kolme kohtausta, yhteensä 24 minuuttia ja 22 sekuntia.
Analyysin tukena käytän Ruben Östlundin kirjoittamaa käsikirjoitusta. Tutkimusmenetelmänä käytän
keskusteluanalyysia yhdistettynä Culpeperin epäkohteliaisuusmalliin (1996; 2005), joka pohjautuu Brownin ja
Levinsonin kohteliaisuusmalliin (1987) sekä Goffmanin määritelmään sosiaalisista kasvoista (1967). Erityisesti
huomion kohteina ovat Culpeperin mallin viisi epäkohteliaisuusstrategiaa: suora epäkohteliaisuus,
epälojaaliusstrategiat, halveksintastrategiat, epäsuora epäkohteliaisuus sekä kohteliaisuuden puute.
Tutkimuksen luonne on laadullinen, mutta tutkielmassa on myös määrällisiä piirteitä. Tutkimuksen
analyysiyksikköinä toimivat valittujen kohtausten dialogit sekä kuvissa näkyvät sanattomat viestit, jotka olen
koodannut McNeillin (1992) mallin mukaan.
Tulokset osoittavat, että aineistossa käytetään kasvoja uhkaavia viestintästrategioita monipuolisesti. Eniten
esiintyy vastaanottajan positiivisiin tai negatiivisiin kasvoihin kohdistuvia epälojaalius- ja
halveksintastrategioita. Näiden alakategorioista yleisimpiä ovat huomiotta jättäminen, etäisyyden ottaminen,
tabusanat ja henkilökohtaisen tilan uhkaaminen. Myös kaikkia muita Culpeperin mallin strategioita esiintyy,
mutta ei yhtä usein. Suoraa epäkohteliaisuutta ilmaistaan käyttämällä negatiivisia adjektiiveja, jotka liitetään
johonkin henkilöön ja asiaan, ja tätä strategiaa käytetään vain avioparin välillä. Epäsuoraa epäkohteliaisuutta
ja kohteliaisuuden puutetta esiintyy materiaalissa vain harvoin. Kohteliaisuuden puute näyttäytyy interjektion
please ja konditionaalimuodon skulle puuttumisena silloin kun niiden voitaisiin olettaa esiintyvän ja toisaalta
imperatiivimuotojen käyttämisenä. Kaikkia Culpeperin mallin alastrategioita ei aineistossa esiinny, mutta
aineiston pohjalta malliin voidaan ehdottaa kolmea uutta alastrategiaa.
Sanaton viestintä on tärkeää epäkohteliaisuusstrategioiden kannalta. Toisinaan sanattomat viestit toimivat
itsessään kasvoja uhkaavina signaaleina, mutta yleensä sanatonta viestintää käytetään vahvistamaan tai
lieventämään puhuttua. Erilaisia puhetta painottavia signaaleja, osoittavia eleitä ja taukoja käytetään
tehokkaasti. Sanattomat viestit ovat tärkeitä myös kasvoja uhkaavan toiminnan ymmärtämiselle ja toisinaan
puhujan tarkoitusperä käy ilmi vain sanattomien viestien myötä.
Elokuvan henkilöhahmot reagoivat vain harvoin kasvoja uhkaavaan toimintaan. Aineistossa on kuitenkin kaksi
selkeää epäkohteliaisuussekvenssiä, joita analysoidaan laadullisesti. Kasvoja uhkaavaan toimintaan
reagoidaan hyökkäävin vastauksin. Myös hyökkäävään vastaukseen vastaamista uudella hyökkäyksellä
esiintyi.
Epäkohteliaisuus on monisyinen, multimodaalinen ilmiö. Analyysin perusteella kasvoja uhkaava viestintä
rakentuu monella tasolla ja useita hyökkäyksiä saattaa esiintyä samanaikaisesti. Fiktiivisessä viitekehyksessä
epäkohteliaisuus voi toimia esimerkiksi huumorin lähteenä.
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1 Inledning
Det är ganska lätt för människor att uppmärksamma när någon är oartig mot någon. Vi
uppmärksammar genast om någon använder fula ord inför barn eller tränger sig före oss i kön.
Begreppet oartighet är däremot ganska komplicerat och oartiga handlingar är alltid kontextbundna.
Det är till exempel allmänt accepterat att det är oartigt att skrika åt en äldre person, men samtidigt är
det acceptabelt, och till och med uppmuntrat, att skrika på en fotballmatch. Kortfattat innebär
begreppet oartighet att man försöker skada eller skadar någons identitet eller identiteter (Culpeper
2005:1).
Även om vi inte alltid märker det, är artighet en viktig del av vår kommunikation. Varje gång vi
kommunicerar med någon annan måste vi fundera över olika kommunikativa regler. Ofta är det
automatiserat, men ibland måste vi tänka lite längre, framför allt när vi träffar nya människor. Därför
är det inte så konstigt att man i modern samtalsforskning fokuserat på artighet och positiva drag i
samtalsklimatet, det vill säga enhällighet och närhet mellan samtalsdeltagarna. Samtidigt har
kommunikation som präglas av kontroverser och negativa drag förblivit i skymundan. En orsak är att
det är svårt att hitta autentiskt material där konflikter och andra oartiga kommunikationsformer
förekommer, på grund av deras spontana och privata natur. En möjlig lösning är att undersöka fiktivt
material som kan vara rikt på konflikter och andra ”negativa” språkhandlingar. (Sörlin 2008:11–13.)
Samtalsanalys utgår traditionellt endast från naturligt uppkomna samtal (Norrby 2014:36). Forskning
om fiktiva dialoger kan dock argumenteras för. Alvarez-Pereyre (2011:52) tar upp att det egentligen
inte är ett problem att dialoger inte är naturliga samtal, eftersom en stor del av språkvetenskapligt
forskningsmaterial på något sätt inte är spontant och nämner olika typer av tal skrivna på papper som
ett exempel. Sörlin (2008:14) påpekar också att sådana problem som kan förekomma i autentiskt
material, såsom observatörens paradox, inte finns med i ett fiktivt material. Vissa forskare (se
Bernstein 1994:4) har även argumenterat att det är lingvistikens plikt och rättighet att undersöka ”den
verbala konsten”, det vill säga språk, i alla dess former.
Samtidigt tittar vi mer och mer på filmer och TV än tidigare, tack vare nya tekniska möjligheter. En
undersökning av Svenska TV-panelen (tv.nu, 6.2.2020) visar att majoriteten av svenskarna använder
i genomsnitt 30 dagar per år till streaming. Bednarek (2010:230) tar upp att vi tittar hundratals om
inte tusentals timmar på filmer och television under vår livstid och att språkanvändningen i medier
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därför inte kan anses vara helt betydelselöst. Språkbruket i olika medier kan till och med påverka vårt
eget språkbruk. Till exempel tar Chory (2010:177–178) upp att verbal aggression på TV är lätt att
imitera och att sannolikheten för det är större än för fysisk aggression. Goffman (1974:53) har
argumenterat att filmer, TV, radio och tidningar har en viktig social betydelse för vår fritid; de
erbjuder en stor mängd material som är lättillgängligt för forskare. Han lyfter också fram att materialet
erbjuder ”råkopior av vardagslivet, iscensätta manuskript om sociala handlingar”.
I den här avhandlingen undersöker jag oartig, ansiktshotande kommunikation i filmen Turist.
Motiveringen för temat är att varken oartighetsstrategier utanför institutionella samtal eller
oartighetsstrategier i filmdialoger har forskats i någon stor utsträckning inom lingvistiken.
Överhuvudtaget oartighet som ett multimodalt fenomen har forskats bara i ringa omfattning. Med
andra ord behövs det mer forskning.

1.1 Syfte och forskningsfrågor
Syftet med min avhandling är att undersöka hur oartig, ansiktshotande kommunikation byggs upp
verbalt och icke-verbalt genom att undersöka ett fiktivt exempel. Det övergripande syftet är att ge ett
bidrag till oartighetsforskning som multimodalt forskningsområde och samtidigt belysa fiktiva
dialoger som genre.
Jag har följande forskningsfrågor:
• Vilka slags ansiktshotande kommunikationsstrategier används?
• Hur gestaltas oartighet icke-verbalt respektive verbalt?
• Vilken slags respons väcker ansiktshotande handlingar?
Det är viktigt att undersöka ansiktshotande kommunikation, eftersom det är ett vardagligt fenomen
som lätt kan ske under ytan. Det finns endast litet forskning kring multimodal oartighet och bara några
enstaka undersökningar i Norden, så mer forskning behövs. Framför allt saknas studier om
ansiktshotande kommunikation med ett svensk- eller norskspråkigt material. Spitz (2005:10)
argumenterar för att verkliga samtal, normer och konventioner fungerar som källmaterial för
författare som skriver dialoger, och därför har undersökningens resultat ett värde även om materialet
är fiktivt och konstruerat. Jag ville ta hänsyn till icke-verbal kommunikation, eftersom det icke-
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verbala ofta är nödvändigt för förståelse och eftersom det lätt kan feltolkas, speciellt om budskap och
kroppsspråk strider mot varandra. Därför är även icke-verbala signaler betydelsefulla för oartiga
handlingar.
Vi har alla varit med om konfliktsituationer och det går inte att undvika dem helt. Det går däremot att
undersöka vad som händer i sådana situationer och lära om dem. Genom att undersöka ansiktshotande
handlingar ökar man också förståelse för artiga samtal och andra positiva samtalsfenomen. För att få
svar på mina forskningsfrågor använder jag samtalsanalys kombinerad med Culpepers
oartighetsmodell (1996; 2005). Modellen presenteras närmare i kapitel 2.2.5.

1.2 Material
Som primärt material använder jag Ruben Östlunds dramakomedi Turist (2014). Mitt val av material
avviker därmed från en stor del av materialet i samtalsforskningen som gäller autentiska samtal
baserade på fakta och ljudinspelningar. Norrby (2014:123) påpekar dock att en del forskare också har
börjat arbeta med videoinspelat material. I mitt fall är materialet fiktivt och videoinspelat.
Jag motiverar valet av filmen Turist som mitt primärmaterial på två sätt. Filmen beskriver
kommunikation i en kärnfamilj, vilket kan vara givande eftersom det är fråga om en nära interaktion
där det saknas mest oartighetsforskning. Det förekommer också en institutionaliserad relation1 i
filmen, det vill säga mellan det äkta paret Tomas och Ebba. Baldry (2006:254) lyfter fram att texter,
här i utvidgad betydelse, alltid är kopplade till specifika sociala och historiska evenemang samt andra
samtida medier, och den här kulturkontexten kan vara relevant för förståelsen. Därför är det lättare
att analysera nordiskt material från 2000-talet än från 1960-talet.
Turist vann priset Un certain regard jury prize i Cannes och var även nominerad till en Golden Globe
för bästa utländska film, så den har väckt internationell uppmärksamhet. Filmen var aktuell igen år
2020 när den amerikanska nyinspelningen av filmen, Downhill med Will Ferrell och Julia LouisDreyfus, utkom. I huvudrollerna i originalfilmen är Johannes Bah Kuhnke (som familjens pappa,
Tomas), Lisa Loven Kongsli (mamma Ebba), Kristofer Hivju (Mats) och Fanni Metelius (Fanny).

1

En relation som kan intygas och som har lagliga obligationer, rättigheter och förpliktelser, såsom ett äktenskap (Bubel
2006:254).
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Filmlängden är 118 minuter inklusive filmens eftertexter. En fördel med materialet är också att det
finns lika många kvinnliga och manliga talare. Materialvalet passar bra med syftet eftersom flera
undersökningar (bl.a. Chory 2010:182; Glascock 2008:270) tyder nämligen på att verbal aggression
inom TV-kontexten förekommer oftast i komedier. Komediserier och -filmer kan inte direkt jämföras,
men man kan förvänta sig att Turist är rik på oartiga handlingar. Också Culpeper (1996:364) påpekar
att dramadialoger är fulla med verbala konflikter.
Filmen skildrar en idyllisk tvåbarnsfamilj på skidsemester i Alperna. På den andra semesterdagen
hamnar familjen i en lavin mitt under lunchen på en uteservering. Ingen skadar sig, men pappas
instinktiva panikreaktion väcker känslor: Tomas flyr från sina barn och sin fru. Efter lavinen har
könsrollerna och Tomas status som familjefar ändrats. (Internet Movie Database, 2018.)
Jag har valt tre scener ur filmen med en sammanräknad längd av 24 minuter och 22 sekunder, vilket
utgör 21 procent av hela filmen och ger mig mycket material att analysera. Jag har indelat scenerna i
analysen utifrån hur filmen är uppdelad i olika scener2 på DVD. På detta sätt blir analysen mer
objektiv när någon utomstående har gjort scenindelningen. En av scenerna är från början av filmen,
en annan från mitten och en tredje från slutet av filmen.
Den första scenen i analysen är scen 6 av 18 (i filmen 00:27:49–00:34:13). Scenen utspelar sig på en
kväll i en av hotellets korridorer. Ebba och Thomas diskuterar sina känslor och tankar. De är ense om
att en lavin var ett faktum och att de blev rädda, men att allt slutade bra. Efter samtalet går paret in i
hotellrummet för att borsta tänderna. Paret går tillbaka till korridoren och märker att en av hotellets
servicemän tittar på dem. Jag valde den här scenen, eftersom den innehåller intressanta samtal mellan
Ebba och Thomas. Samtalssituationen avviker från situationen i scen 9 som jag också analyserar. Där
var fyra samtalsdeltagare med. Samtidigt finns det likheter med scen 15 där Ebba och Tomas igen är
på tumanhand.
Den andra scenen i min analys är scen 9. I filmen utspelar sig scenen från 00:46:01 till 00:55:11.
Filmens huvudkaraktärer, Ebba och Tomas, har precis slutat äta middag med sina nya vänner Mats
och Fanny. De sitter i vardagsrummet och dricker vin. Fanny berättar för de andra om sina
erfarenheter av ett arbete på en nattklubb när Ebba avbryter henne och berättar för de andra att

2

Filmer brukar vara uppdelade i flera scener eller kapitel (chapters) på DVD och Blu-Ray. Exempelvis är filmen Turist
uppdelad i 18 olika scener.
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familjen har varit med i en lavin. Efter detta upptas scenen av en monolog då Ebba berättar som deras
traumatiska erfarenhet. Scenen tar slut när Harry, Ebbas och Tomas son, flyger en drönare, en liten
radiostyrd helikopter, mot Mats och Fanny. Jag har valt den här scenen av olika orsaker. Det är en
scen som fångat min blick direkt. Ebbas monolog innehåller många intressanta fenomen att analysera,
och även om de andra karaktärerna i scenen är mer eller mindre tysta under scenen säger deras
kroppsspråk en hel del.
Den tredje och den sista scenen i mitt material är scen 15 (i filmen på 01:29:00–01:37:48). Scenen
börjar med att Tomas är ute i korridoren och att även Ebba kommer snart ut. Samtidigt gråter barnen
i hotellrummet. Tomas sitter på golvet och gråter och Ebba försöker lugna ner honom. Paret har en
ärlig och intim diskussion om sitt förhållande. Servicemannen stirrar på paret igen och släpper dem
in i hotellrummet, eftersom paret har glömt nyckelkortet. Tomas har svårt att andas och Ebba försöker
hjälpa honom. Till slut kommer barnen till vardagsrummet och hela familjen kramar varandra. Den
här scenen lyfter på ett intressant sätt fram hela familjedynamiken, och intima diskussioner mellan
Ebba och Tomas ger ett spännande tillskott till scen 6 som också analyseras i avhandlingen. Samtidigt
är det viktigt att ha med scen 9 där samtalskontexten är annorlunda när flera samtalsdeltagare är med.

1.3 Tidigare forskning
Konflikter har undersökts bland annat ur sociologins, psykologins och antropologins synvinkel
(Pesarin m.fl. 2012:540). Fokusen i kapitlet ligger på undersökningar med ett samtalsanalytiskt
perspektiv, men även andra undersökningar presenteras. Först presenteras en översikt av
oartighetsforskning som ett forskningsfält och sedan presenteras forskning om konflikter i olika typer
av fiktivt material.

1.3.1 Oartighet i verkliga samtal
Oartighet är ett relativt nytt tvärvetenskapligt forskningsområde och det finns fortfarande mycket att
forska i. Ämnet har forskats bland annat inom psykologin, sociologin, konfliktforskningen,
medieforskningen,

historien

och

litteraturforskningen,

men

oartighet

hör

hemma

i

kommunikationsforskning och interaktionell sociolingvistik (Culpeper 2011:3). Dynel (2015:329)
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anser att Culpepers oartighetsmodell (1996; 2005) har bidragit till att oartighet har blivit ett
självständigt forskningsfält, även om oartighet som ett forskningsämne är äldre än Culpepers artikel.
Till exempel har Goffman (1967), Tracy (1990) och Austin (1990) undersökt ansiktshotande
kommunikation långt före Culpeper, för att nämna några.
Det finns flera näraliggande begrepp som tangerar oartighet: bland annat (verbal) aggression främst
inom psykologin, verbalt utnyttjande (verbal abuse) inom sociologin, social skada (social harm) och
snäsighet (rude/rudeness). Oartighet är dock det begrepp som har forskats mest, och det står i fokus
även i den här avhandlingen. (Culpeper 2011:3–7.)
Oartighet har forskats ur olika synvinkelar och i olika kontexter, till exempel i arméutbildningen
(Culpeper 1996), i rättssalar (Penman 1990) och i samtal mellan läkare och patienter (Wolf 1988).
Vid sidan av institutionella samtal har även internetdiskussioner och sociala medier väckt intresse
hos forskare under de senaste åren. Även konflikter i vardagliga samtal har forskats, men i mindre
omfattning. Till exempel har Laforest (2002) undersökt klandersekvenser mellan franskkanadensiska
vuxna i sin artikel Scenes of family life: complaining in everyday conversation. Analysen visar att
samtalsdeltagare ogärna argumenterar: de använder hellre olika strategier för att samarbeta efter
klandersekvensen. Även oartighet i dokusåpor och i fiktivt material har undersökt (se 1.3.2).
Sörlin (2008:20) tar upp att det finns flertal konfliktstudier där samtalsdeltagare utgörs av barn eller
ungdomar både i Norden och i Amerika, såsom Goodwins och Goodwins undersökning av konflikter
mellan mörkhyade barn i Philadelphia (1990), Evaldssons undersökning av barns osämja på två
eftermiddagshem i Sverige (1993) och Dobs och Garcés-Conejos Blitvichs (2013) undersökning av
högstadieelevernas oartiga beteende i klassrummet och i smågrupper. En orsak kan vara att barns
språkhandlingar brukar vara konfliktrika av det skälet att barn inte har utvecklat färdigheter att
undvika konflikter (Sörlin 2008:20). Cashman (2006) har undersökt konflikter mellan tvåspråkiga
barn i Förenta staterna genom att använda Culpepers modell. Barn använde varierande strategier för
att attackera mottagarens ansikte, bland annat genom att kommentera mottagarens utseende och
förmågor samt genom att använda ogynnsamma jämförelser och ignorering. Även mottagarens
responser analyserades och det förekom offensiva och defensiva svar samt fall där mottagaren inte
reagerade.
I Norden har konflikter mellan vuxna forskats endast litet ur ett samtalsanalytiskt perspektiv, och
enligt Sörlin (2008:20) saknas svenskspråkiga studier nästan helt. Även antalet finska undersökningar
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är litet. Kangasharjus (2002) artikel Alignment in disagreement: forming oppositional alliances in
committee meetings är en av de största finska insatserna inom oartighetsforskning. Kangasharju har
undersökt hur oppositionella allianser utformas på finska kommittémöten och kommer fram till att
allianser kan ha en positiv inverkan på kvaliteten på samtal och beslut. Nackdelen är att en enstaka
samtalsdeltagare har få möjligheter att stå emot allianser. På pro gradu-nivån har Kyytsönen (2015)
och Kuntsi (2012) undersökt oartighet med verklighetsbaserat material: Kyytsönen (2015) studerar
oartiga handlingar och konflikter i en finskspråkig internetdiskussion om tatueringar i sin avhandling
Epäkohteliaisuuden keinot ja kohteet eräässä Iltalehden tatuointiaiheisessa verkkokeskustelussa.
Kuntsi (2012) undersöker artighets- och oartighetsstrategier under en rättegång i sin avhandling
Politeness and impoliteness strategies used by lawyers in the ’Dovel trial’ – a case study. Materialet
i Kuntsis avhandling är amerikanskt och engelskspråkigt.
Oartighet och konflikter är någonting som har forskats runt i världen, även om engelskspråkiga studier
annars dominerar. Utanför Norden och Amerika har bland annat Zhong (2018), Ige (2007) och Ardila
(2019) forskat i oartighet. Zhong (2018) undersöker oartighetsstrategier på det kinesiska
internetforumet Sina Weibo i sin artikel Linguistic impoliteness strategies in Sina Weibo comments.
Materialet består av 5873 oartiga yttranden som analyseras utifrån Culpepers oartighetsmodell.
Zhong kommer fram till att fyra olika strategier används: direkt oartighet, illojalitetsstrategier,
föraktsstrategier och sarkasm. Användningen av olika typer av smilisar påverkar bedömningen av
ansiktshotande handlingar i materialet. I sin doktorsavhandling Impoliteness in context: impoliteness,
gender, and construction of identities at a South African university studerar Ige (2007) oartighet i en
flerspråkig och mångkulturell miljö i Sydafrika. Resultaten visar att även om vissa aspekter av
oartighet kan bli förstådda trots språk- och kulturgränser, är kulturens betydelse för förståelse stor.
Kön påverkar mottagarens uppfattningar om oartighet och på deras responser. Ardila (2019)
undersöker oartighet i den spanska politikerns Gabriel Rufiáns språkbruk i sin artikel Impoliteness as
a rhetorical strategy in Spain’s politics. Analysen visar att Rufián använder oartighet som retorisk
strategi och utnyttjar bland annat icke-relevanta observationer, faderliga toner och ickesamarbetsvilliga attityder för att skada mottagarens ansikte. Flera av Culpepers oartighetsstrategier
används i materialet.
Inom samtalsforskning har icke-verbala signaler betraktats ur många olika synvinklar. I Norden har
till exempel handuppräckningar i klassrummet (Sahlström 1999), blinda personers icke-verbala
kommunikation (Magnusson 2003) och handikappade barns lek (Brodin 1991) stått i fokus. Norrby
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(2014:124) nämner att många samtalsforskare utgår från en multimodal analys, som tar hänsyn till
alla kommunikativa signaler: hörbara, visuella och taktila (beröring).
När det gäller oartighetsforskning, har överraskande lite skrivits om icke-verbal oartighet, såsom
Culpeper (2011:146) lyfter fram, även om Browns och Levinssons klassiska verk (1987) flera gånger
nämner kroppsspråk. Culpeper (2011:136) listar ut etablerade oartiga icke-verbala handlingar i
Storbritannien: att spotta, räcka ut tungan, visa finger och vända ryggen mot någon. Några
undersökningar har gjorts om samspelet mellan prosodi och oartighet (se till exempel Culpeper 2011;
Brown & Prieto 2017), men mer omfattande forskning saknas.

1.3.2 Forskning om fiktionära konflikter
Det finns få språkvetenskapliga undersökningar kring oartighet när det gäller fiktivt material, speciellt
i Norden. Det är något överraskande med tanke på att Culpeper (1996:364–366) i sin ursprungliga
artikel undersökte oartigheter i pjäsen Macbeth.
Sörlin är en de få forskare som har undersökt konflikter i dialoger i Norden. I sin doktorsavhandling
Att ställa till en scen: Verbala konflikter i svensk dramadialog 1725–2000 undersöker Sörlin (2008)
skrivna svenskspråkiga dialoger i dramatexter över tre århundraden; framför allt fokuserar hon på
sekvenstyper och språkhandlingar som kännetecknar verbala konflikter i en dramadialog. Hennes
material består av 30 dramer hämtade ur korpusen Svensk dramadialog. Dramerna är skrivna mellan
år 1725 och 2000, så avhandlingen bidrar också till historisk-pragmatisk forskning. Sörlin (2008)
kommer fram till att olika klandersekvenser är den vanligaste typen av konfliktssekvenser i
materialet. Forskningen visar att konfliktssekvenserna historiskt sett har förblivit relativt lika. Sörlin
(2008) diskuterar också vilken funktion verbala konflikter har i berättandet. Enligt Sörlin (2008) för
de intrigen framåt och hjälper med karaktäriseringen.
Det finns ett flertal engelskspråkiga studier om fiktiva konflikter, även om flera av dem är något
gamla. Wilhelmi (1994) undersöker språkanvändning och makt i Tennessee Williams pjäser3 ur
genusperspektivet i sin artikel The language of power and powerlessness: verbal combat in the plays

3

Flera av Williams pjäser har filmatiserats, bl.a. A Streetcar Named Desire (1951, i regi av Elia Kazan), Cat on a Hot
Tin Roof (1958, i regi av Richard Brooks) och The Glass Menagerie (1987, i regi av Paul Newman). Wilhelmi har inte
undersökt filmatiseringarna.
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of Tennessee Williams. I konflikter använder kvinnor ofta verbala handlingar och män brukar agera
mer fysiskt i Williams pjäser. Wilhelmi (1994:219–221) undersöker hur man kan använda olika
språkliga strategier, såsom att ifrågasätta, byta ämne och undanhålla information, för att dominera en
diskussion verbalt.
En av de största insatserna inom forskningen om fiktiva konflikter åtminstone med antalet sidor (565)
mätt är Spitz (2005) doktorsavhandling Power plays: the representation of mother-daughter disputes
in contemporary plays by women. Hon forskar i konflikter mellan fiktiva mödrar och deras döttrar
med fokus framför allt på hur konflikter mellan mödrar och döttrar börjar, hur de avgörs och vad de
handlar om. Spitz kommer fram till att konflikter börjar med ett motstånd som både mödrar och
döttrar delar. Konflikterna slutar när ingen gör motstånd. Hon påpekar också att det är ovanligt med
ett tydligt upphörande och att situationerna ofta leder till en återvändsgränd. Spitz (2005) noterar även
att upphörande av konflikter inte verkar vara huvudpoängen utan de flesta konflikthandlingar
fungerar som maktkamper mellan karaktärerna. (Spitz 2005:536.)
Ansiktshotande handlingar i fiktion har varit i fokus i två finska pro gradu-avhandlingar som båda
använder Culpepers oartighetsmodell från 1996: Välikangas (2005) avhandling “Oh, that is just such
crap, you cowardly, dysfunctional little schmuck!” – impoliteness in the dialogues of H. Fielding’s
novels Bridget Jones’s Diary and Bridget Jones – The Edge of Reason och Laitinens (2011)
avhandling Breaking the rules of communication: verbal and nonverbal impoliteness in the American
hospital drama House M.D. Välikangas (2005) undersöker oartighetsstrategier i två skönlitterära
verk, medan Laitinen (2011) tar upp verbala och icke-verbala ansiktshotande handlingar i en
amerikanskt tv-serie House M.D. Materialet i båda avhandlingar är engelskspråkigt.
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2 Oartig interaktion
Det här kapitlet är uppdelat i två större helheter. Jag diskuterar samtalsanalys speciellt utifrån
interaktionell sociolingvistik, definierar några av de viktigaste begreppen och redogör för den
teoretiska referensramen för avhandlingen. I kapitlet tar jag upp begreppet oartighet som tangerar det
sociolingvistiska begreppet ansikte. Begreppen ligger också till grund för teorierna i den här
avhandlingen.

2.1 Samtalsanalys
I detta underkapitel presenterar jag samtalsanalysens grundprinciper och viktiga begrepp inom
samtalsanalys – den fungerar som ett viktigt analysverktyg i avhandlingen – och presenterar
begreppet dialog, dialogers likheter med verkliga samtal och dess särdrag som språkhandling. Jag tar
också upp icke-verbal kommunikation, som utgör en stor del av den här avhandlingen. Själva
analysmetoden och transkriptionsmarkeringar presenteras i kapitel 3.1.

2.1.1 Samtalsanalys som forskningsområde
Forskare har sedan länge varit intresserade av talat språk: intresset för talekonsten och retoriken
väcktes redan i antikens Grekland, men intresset för att undersöka hur språklig (och icke-språklig)
interaktion går till har ökat först under de senaste årtiondena. Samtalsanalys är ett växande
tvärvetenskapligt forskningsområde som intresserar sig för vad som faktiskt sker i samtal.
Forskningsområdet kan indelas i olika inriktningar, såsom traditionell samtalsanalys (CA,
conversation analysis, ibland direkt översatt till konversationsanalys), interaktionell sociolingvistik
och Birminghamskolan. Olika inriktningar överlappar med varandra, men har olika tyngdpunkter och
begrepp; till exempel diskuteras inom traditionell samtalsanalys i termer av samtal, medan
Birminghamskolan talar om handlingar. (Norrby 2014:15–16; 33; 79.)
Enligt Norrby (2014:57) präglades forskningen på 1960- och 1970-talen av stora kvantitativa
undersökningar. Sedan dess har samtalsanalys dock alltmer tagit intryck från bland annat etnografi
och antropologi och kommit mer och mer att fokusera på individers och gruppers språkbruk. Den här
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avhandlingen utgår ifrån interaktionell sociolingvistik, som betonar individen som social varelse och
språk som kommunikativ handling. Med andra ord ligger tyngdpunkten på kommunikativa situationer
och inte på språkets strukturer. Valet av inriktningen motiverar jag med syftet och forskningsfrågorna
samt den teoretiska referensramen.
Den teoretiska referensramen i avhandlingen bygger bland annat på Erving Goffman vars teorier har
haft den största inverkan på interaktionell sociolingvistik vid sidan av John Gumperz. Schiffrin
(1994:97;105) nämner Goffmans stora insats i fråga om hur språk används i särskilda sociala
situationer och menar att hans teorier har tillämpats mångsidigt, inte minst inom samtalsanalys, vid
sidan av Gumperz teorier. Wirdenäs (2007:185) sammanfattar idén om interaktionell sociolingvistik
genom att ”man studerar hur olika typer av identitet konstrueras i interaktionen mellan
samtalsdeltagare”. Detta är i linje med Browns och Levinsons artighetsteori (1987) och Culpepers
oartighetsteori (1996; 2005).
Samtalsforskning har bedrivits aktivt inom det svenska språkområdet med existerande teorier och
metoder som utgångspunkt (Norrby 2014:83). Några nya metodutvecklingar har dock gjorts, och
bland annat verksamhetsteori, initiativ- och responsmodell samt dialogisk teori har sina rötter i
Norden. Norrby (2014:88) nämner Linköping, Uppsala och Helsingfors som tre centrala miljöer för
svensk samtalsforskning. Intresset har legat och ligger på institutionella samtal, såsom
anställningsintervjuer, klassrumsinteraktion och dopsamtal samt vardagliga samtal bland ungdomar
och samtal där deltagare har svenska som andraspråk.

2.1.2 Dialog som språkhandling
Även om filmer och andra typer av fiktivt videoinspelat material är lätt tillgängliga har filmdialoger
förblivit lite i skymundan. Bristen på språkvetenskapliga undersökningar med fiktivt material är också
någonting som Bednarek (2010:230) och Richardson (2010:383) tar upp. Enligt Richardson kan det
bero på att filmer anses vara ett medium där visuell semantik dominerar. Sörlin (2008:12) citerar
Londen som påpekar att fiktiva dialoger ofta ligger i gränslandet mellan språk- och litteraturvetenskap
och att ämnet tycks ha fallit mellan dessa två. Filmdialoger har stått i fokus i fåtal undersökningar. I
sin bok The Language of Fictional Television: Drama and Identity har Bednarek (2010) analyserat
de viktigaste egenskaperna hos dialoger med fokus på fiktion på television. Kozloffs (2000) bok
Overhearing Film Dialogue föreslår nio olika funktioner dialoger kan ha i en film och diskuterar
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dialogens roll och natur i olika typer av filmer. Richardson (2010) diskuterar kring metodologiska
frågor om forskning om dialoger i sin artikel Multimodality and the study of popular drama.

Begreppen dialog och samtal ligger nära varandra. Dialoger har en viktig betydelse för interaktionen
i filmer och är kanske de mest betydelsebärande elementen. I vardagliga diskussioner likställs ibland
filmdialoger och samtal. I motsats till automatiserade och rutinmässiga samtal i verkligheten har två
karaktärer som ”samtalar” i TV-rutan eller på vita duken oftast en lång process bakom sig. Filmer
och TV är mångfacetterade fenomen som uppstår utifrån finansiella, sociala, politiska, etiska och
interpersonella omdömen (Alvarez-Pereyre 2011:49). Enligt Bubel (2006:53–58) påverkar
åskådarens världssyn på tolkningen. Verbal interaktion i film skapas med tanke på åskådaren och
åskådarens kunskap om världen och karaktärerna i filmen. Med andra ord är varje yttrande
skräddarsytt för åskådaren, även om det är indirekt. Ibland leder det till att filmmakare måste berätta
mer om världen eller karaktärerna i dialogen än man skulle göra i ett samtal i verkligheten. Även då
blir det alltid variation i tolkningar av budskapet i en dialog, eftersom olika åskådare har olika
bakgrunder och livserfarenheter.
Den kommunikativa kontexten för dialoger är annorlunda jämfört med kontexten för samtal, men i
stort sett fungerar dialoger som språkhandlingar på samma sätt som samtal. Sörlin (2008:31) menar
också att alla de språkhandlingar som förekommer i naturliga samtal kan även förekomma i
dramadialoger. Dialoger har ändå några typiska drag som skiljer dem från samtal. Karaktäristiskt för
dialoger är att de aldrig är ”realistiska; de är alltid planerade 'för oss'" (Kozloff 2000:121). Bednarek
(2010:64) har listat ut (se också Kozloff 2000) några viktiga egenskaper hos dialoger i film och tv.
Alla dessa egenskaper gäller självklart inte alla filmer. Till exempel är språket i dokumentärfilmer
helt annorlunda än i animerade filmer eller skräckfilmer. Jämfört med verklighetens samtal
förekommer det mer känsloladdat språk i filmer: det finns mindre variation i språket och mindre
”vaga” uttryck (såsom engelskans kind of, things och stuff). Typiskt för dialoger är också
användningen av estetiska medel, såsom upprepning, rytm och överraskningar. Dialoger präglas
också av att upprepade diskurser och annat som upplevs som onödigt och svårtytt undviks. Sådant
som ofta förekommer i verklighetens samtal (Norrby 2014:161, 177), såsom överlappningar,
avbrytningar, otydliga ord, snabba ämnesbyten och så vidare, försöker man undvika. (Bednarek
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2010:64.) Det är värt att diskutera om fiktiva dialoger och verkliga samtal skiljer sig så mycket från
varandra.4
Vilka funktioner har dialoger i en film som helhet? Kozloff (2000:33) kommer med nio olika
funktioner av vilka sex är fundamentala och tre icke-fundamentala. De fundamentala funktionerna
utgörs av att dialoger skapar fiktion, kommunicerar om det förflutna, ger uttryck för verbala
händelser, konstruerar karaktärer, förstärker intrycket av realism och kontrollerar åskådarens känslor.
De icke-fundamentala funktionerna handlar inte om kommunikation utan har kommersiella, estetiska
och ideologiska motiv. De gäller användningen av språkets resurser, framhävningen av tematiska
budskap och presentationen av skådespelarens talang. Det är viktigt att ta upp att Kozloff är
intresserad av den slutgiltiga filmen, som kan skilja sig från manuset på grund av till exempel nyanser
i skådespeleri, filmklippning, filmande och så vidare. Dialoger i filmen kan ibland överträffa eller
överge manusförfattarens intentioner. (Kozloff 2000:33.)
Dialogens mest fundamentala funktion är att skapa fiktion. Även om film som ett visuellt medium
snabbt kan visa att filmen utspelar sig till exempel i en skog, behövs en dialog för att man ska kunna
identifiera var den här skogen är och när filmen utspelar sig. Dialoger behövs också för att introducera
karaktärer. (Kozloff 2000:34–37, 43–47.) Det är också vanligt att tittaren genom dialoger får veta om
det förflutna, det som har hänt före filmens intrig, till exempel om barndomen. Med hjälp av dialoger
kan man också förstärka realismen5 i filmen. Kozloff (2000:47) konstaterar att (amerikanska) filmer
traditionellt har haft som avsikt att vara till synes trovärdiga och att dialoger spelar en viktig roll då
intryck av realism skapas. Dialoger kan också användas för att kontrollera tittarens känslor och
uppmärksamhet. Med hjälp av dialoger kan man till exempel öka spänning i en kriminalfilm om en
karaktär säger Akta dig! Mördare kan fortfarande vara där! Förutom att tittarens känslor och
uppmärksamhet kontrolleras kan dialoger också användas för att tittarens uppmärksamhet styrs mot
olika detaljer i scenen och att sådant som är viktigt för intrigen eller teman lyfts fram. (Kozloff
2000:49–51.)
I fråga om de icke-fundamentala funktionerna ovan kan filmer med hjälp av dialoger ge uttryck för
poetiskt, humoristiskt och ironiskt språk. Därtill kan dialoger innehålla olika tematiska budskap,
4

Förutom begreppet dialog förekommer även begreppen monolog, dualog och aside (se Bednarek 2010).
Begreppen är dock inte aktuella i den här avhandlingen och diskuteras därför inte desto mer.
5 Begreppet realism är utmanande. När man säger att någonting är realistiskt, betyder det egentligen att
någonting är i linje med det som inom en kultur under en viss tid ses som vardagligt, autentiskt och trovärdigt.
Men det är sällan som filmskapare vill dokumentera verklighet som den är. (Kozloff 2000:47.)
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allegorier och kommentarer. Med hjälp av dialoger kan filmmakare alltså understryka teman, väcka
moraliska frågor och förknippa en film med ett mer övergripande tema. Den icke-fundamentala
funktionen som kanske är mest ovanlig går ut på att skådespelaren får presentera sina talanger. Då är
dialogen kanske skriven med skådespelaren i åtanke. Som exempel nämner Kozloff (2010:60) Robin
Williams roll i Mrs. Doubtfire (1993, regi Chris Columbus). I en scen imiterar Williams karaktär
tretton olika kändisar och scenen har inte någon stor betydelse för intrigen. (Kozloff 2000:51–60.)

2.1.3 Kontext och samtalsramar
Wardhaugh (1985:90) anser att en stor del av det som sägs under ett samtal är så pass mångtydigt att
det i princip är ofattbart utan samtalets referensram, det vill säga utan kontext. Alla bidrag till
interaktionen är både kontextberoende och kontextförnyande (Norrby 2014:43). Inom traditionell
samtalsanalys är kontextbegreppet ganska snävt och man intresserar sig uteslutande för
samtalskontexten, det vill säga sådant som kan läsas av där. Det handlar om inre kontext eller ko-text,
när det är fråga om språklig kontext och talet före och efter ett visst yttrande (Wirdenäs 2007:203;
Norrby 2014:45). Traditionell samtalsanalys har kritiserats för sitt restriktiva förhållningssätt till
kontextbegreppet (t.ex. van Dijk 2007:308).
Inom interaktionell sociolingvistik tar man hänsyn till både en inre och yttre kontext eller bara kontext,
som innehåller samhälleliga, kulturella och sociala aspekter där ett språkligt yttrande uppstår, det vill
säga de yttre förutsättningarna (Wirdenäs 2007:203). De faktorer som beaktas är till exempel
samtalsdeltagarens ålder, kön, relationer mellan olika parter i talsituationen och den plats där samtalet
äger rum. Sociala variabler såsom maktskillnader och social distans påverkar också den sociala
interaktionen (Brown & Levinson 1987:16–17).
I motsats till Wardhaug (1985) talar Goffman (1974:10–11) inte om samtalskontext utan han använder
i stället begreppet samtalsramar (frames6). Begreppet härstammar ursprungligen från Gregory
Batesons avhandling A Theory of Play and Fantasy (1955). Persson (2014:395) sammanfattar
Goffmans definition och betraktar en ram ”som en situationsdefinition som följer principer för social
ordning som styr både sociala händelser i en situation och individers subjektiva engagemang i dem”.

6

Ibland används också ordet frames i svenskspråkiga undersökningar (se t.ex. Persson 2014:391). Jag
använder översättningen (samtals)ramar, som även Norrby (2014:58) använder.
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Med begreppet syftar Goffman alltså på den bakgrundsinformation och inramning som
samtalsdeltagare behöver för att förstå hur ett samtal ska uppfattas. Ramar kan ses som en slags
tolkningshorisont och används av både talaren och lyssnaren (Norrby 2014:59). Ett typiskt exempel
är ramen ”detta är en saga”: ett yttrande kan ramas in som en saga med hjälp av olika verbala och
icke-verbala signaler, såsom överdrivna ansiktsuttryck och språkliga yttranden det var en gång. Nya
samtalsämnen innebär oftast att samtalsramarna ändras (Norrby 2014:58).
Den fiktiva kommunikativa ramen måste tas till hänsyn, eftersom fiktion utgör en stor del av den yttre
kontexten i materialet. Bednarek (2010:15) talar om screen-to-face-discourse. Begreppet syftar på
dialogens komplexa natur och processen där karaktärerna, alla i produktion (bland annat
manusförfattare, skådespelare, regissör, filmklippare och kostymarbetare) och tittare deltar i
tolkningen. Hayman (1969:155, citerad efter Bednarek 2010:15) har även gått så långt att han föreslår
att tittare är samtidigt deltagare i den kommunikativa kontexten och att de råkar få höra dialogen, som
har börjat innan tittaren kom in och samtalet fortsätter när hen har gått. Den som ser på film eller TV
är samtidigt samtalsdeltagare och utomstående.

2.1.4 Icke-verbala signaler
En stor del av samtalsforskning har traditionellt haft ljudinspelningar som material och därför har
bara hörbara fenomen kunnat analyseras. Nuförtiden arbetar många forskare också med videoinspelat
material, vilket ger en möjlighet att forska i blickar, handrörelser och ansiktsuttryck, det vill säga
icke-verbala signaler (Norrby 2014:123).
Med icke-verbal kommunikation syftar man på kommunikation med sådana modaliteter som inte
innehåller några ord (Matsumoto m.fl. 2013:4). Det icke-verbala händer oftast automatiskt och
omedvetet7. Vi alla vet att det är nästan omöjligt att se glad ut om vi är ledsna. Vi kan lätt ana om
någon är irriterad eller spänd, även om personen är helt tyst. Mehrabian (1971, citerad efter Hill
2007:126) har påstått att till och med 93 % av budskapen vi tar emot i social interaktion är ickeverbala och endast 7 % är verbala8. Således kan den icke-verbala kommunikationens betydelse inte
betonas tillräckligt mycket. I och för sig är Mehrabians forskning redan relativt gammal, men nyare
7

I denna avhandling är det däremot fråga om skådespeleri, det vill säga det icke-verbala händer i stort sett
medvetet.
8
Skribenten menar endast naturligt förekommande interaktion mellan två eller flera fysiska personer.
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forskning (t.ex. Matsumoto m.fl. 2013:12; Calero 2005:5) stöder Mehrabians undersökning från
1970-talet.
Forskare är eniga om att oartighet är fundamentalt multimodal. Trots det saknas omfattande forskning
inom området, vilket kan hänga samman med att det är svårt att analysera kommunikation holistiskt.
En möjlig lösning är McNeills kodsystem (1992) som används flitigt av samtalsforskare och som
hjälper forskare att analysera gester systematiskt. Först identifierar man hur budskapet artikuleras, till
exempel med handen, fingret, ögonbrynen, och sedan analyserar man dess form, till exempel korsade
armar, pekfingret utsträckt, och dess riktning, pekfingret mot någon annan, händerna uppe i luften.
(Brown & Prieto 2017:361.)
McNeill (citerad efter Brown & Prieto 2017:361) indelar gesterna i fyra olika kategorier utifrån
funktionen: ikoniska gester, metaforiska gester, betoningsgester och deiktiska gester. Ikoniska gester
beskriver ett objekt, en person eller en plats och dess egenskaper, medan metaforiska gester skildrar
en abstrakt idé. Man kan till exempel hålla handen mot hjärtat när man talar om kärlek.
Betoningsgester för sin del betonar eller segmenterar ett ord eller en fras i en diskurs, och deiktiska
gester innebär att man exempelvis pekar ut någon eller någonting med pekfingret.
Även Ekman och Friesen (1969:53) presenterar sex olika funktioner för icke-verbal kommunikation:
substituering, upprepning, motstridighet, förstärkning, betoning och styrning. Forskarna utgår från
hur icke-verbal kommunikation relaterar till verbal kommunikation, det vill säga dialoger i den här
avhandlingens kontext.
Substituering (substitution) betyder att en icke-verbal gest ersätter talet helt. Typiskt är till exempel
att någon skakar på huvudet i stället för att säga ”nej”. Vanligtvis är det fråga om ett specifikt ord
som ersätts. Icke-verbal kommunikation kan också upprepa det verbala: med begreppet upprepning
(repeating) syftar man på gester som är i linje med det som sägs. Exempelvis kan vi säga ja och nicka
ivrigt. (Ekman & Friesen 1969.)
Då och då är kommunikation inte konsekvent och det verbala kan säga det ena och det icke-verbala
någonting helt annat. Detta kallas för motstridighet (contradiction). Motstridighet är också ett viktigt
medel med tanke på ironi, sarkasm och skämt. Någon kan till exempel säga vilket fint väder det är
där ute! när hen kommer hem helt blöt från regnet och alla vet att hen är sarkastisk. En sådan
sarkastisk kommentar blir ännu tydligare när talaren ser sur ut. (Ekman & Friesen 1969.)
16

Förstärkning (reinforcement) betyder att icke-verbal kommunikation kompletterar det verbala. Den
här funktionen ligger ganska nära upprepning. I upprepning är det dock samma budskap som
signaleras med verbal och icke-verbal kommunikation, medan det i förstärkning är fråga om att ett
verbalt budskap förstärks av det icke-verbala. Då har det icke-verbala inte är samma budskap. Till
exempel om man gratulerar någon på födelsedagen med ett leende och kramar, blir ens budskap
starkare. Kramar och leende kan tolkas signalera glädje och närhet med någon, men de signalerar inte
grattis på födelsedagen. (Ekman & Friesen 1969.)
Betoning (accentuation) är på sätt och vis ganska lik med förstärkning och upprepning. Med
begreppet syftar man på icke-verbal kommunikation som betonar någon eller några delar i det verbala.
Till skillnad från förstärkning betonas således bara några ord i ett verbalt budskap. Ett klassiskt
exempel kan vara att någon säger det var en så hääär stor fisk! och visar fiskens storhet samtidigt
med händerna. Icke-verbal kommunikation kan också styra verbal kommunikation. Med styrning
(regulation) signalerar man exempelvis att ens samtalstur är slut och väntar på ett svar från någon.
Nickar, blickar och gester används för styrning. (Ekman & Friesen 1969.)
Det finns rikligt med överlappningar mellan Ekmans och Friesens (1969) samt McNeills (1992)
kategoriseringar av funktioner. Tydligast kommer det fram med betoningsgester – gester som betonar
ord eller fraser i samtalet – och Ekmans och Friesens betoning, som ligger nära varandra. Det är dock
värt att uppmärksamma att Ekman och Friesen gjort sin kategorisering i relation till verbal
kommunikation.

2.1.5 Andra viktiga begrepp
Det finns flera väletablerade samtalsfenomen och begrepp som ofta förekommer i samtalsforskning,
beroende på syftet. I den här avhandlingen är begreppen språkhandling, samtalstur, talarbytesplats
och paus centrala vid sidan kontextbegreppet samt begreppen oartighet och ansikte som presenteras
i kapitel 2.2.1 och 2.2.2.
Ett av de mest centrala begreppen inom samtalsforskning och interaktionell sociolingvistik är
språkhandling (speech act, ibland översatt som talakt eller talhandling). Utgångspunkten är ett
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yttrande som en grundläggande strukturell enhet i stället för en mening. Yttrandets funktion står i
centrum och när vi säger något ”gör” vi samtidigt något. (Norrby 2014:72–73.)
En eller flera (språk)handlingar utgör en samtalstur. Goffman (1974: 201) definierar samtalstur som
”det talaren säger och gör när det är hans (sic!) tur”, alltså det som kommuniceras av en talare under
tiden hen har ordet. Norrby (2014:124) konstaterar att en samtalstur kan vara mycket kort och
innehålla bara ett ord, till exempel ja som ett svar på en fråga. En samtalstur kan vara betydligt längre,
till exempel om någon berättar en historia. En talarbytesplats9 (transition relevance place) är den
punkten i interaktionen där turen kan överlämnas till nästa talare. Det sker oftast med hjälp av olika
signaler, såsom genom avslutande inramningsfraser, avtagande tempo eller fallande intonation.
(Norrby 2014:125.) En samtalstur ligger nära begreppet replik10 som används inom scenkonst. Mot
bakgrund av att materialet i avhandlingen utgörs av fiktivt videomaterial, kunde båda begreppen
tillämpas i analysen.
Inom samtalsforskning urskiljs tre olika typer av pauser: samtalsuppehåll (lapse), reaktionspaus (gap)
och paus (pause)11. Samtalsuppehåll sker när kommunikationen upphör helt eller temporärt. Det sker
typiskt när talaren inte har nominerat nästa talare, ingen har valt att börja tala och den senaste talaren
inte tänker fortsätta. Vid slutet av talarturen tar samtalet slut – åtminstone för en liten stund.
Reaktionspaus sker vid en talarbytesplats där den senaste talaren har slutat och den nästa
självnominerade talaren inte har hunnit börja sin talartur. Reaktionspauser är vanligtvis ganska korta.
Den sista typen av pausen, paus, sker under en talares pågående tur. Pausen kan vidare delas in i
tystnader som inträffar under den löpande talarturen, tystnader som uppstår vid talarbytet men i
samband med att den föregående talaren fortsätter att tala och vid tystnader som infaller när en talare
har utsetts men när hens respons dröjer. När en paus sker under en löpande talartur är det oftast fråga
om korta mikropauser. Det är vanligt för en talare att leta efter ett ord eller bli distraherad. En paus
som inträffar vid talarbytet då ingen tar ordet och den föregående talaren fortsätter att tala är mest
typiskt under en längre utsträckt tur, till exempel om någon berättar en historia. Sist kan tystnaden
infalla när en talare har utsetts men responsen dröjer. Norrby (2014:130) tar upp att likheten med en
reaktionspaus är stor, men påpekar att tystnaden kan ses som en inledning till nästa talares svarstur
när talaren har utsetts. (Nofsinger 1991:94–96.)
9

Begreppet har också översatts som responspunkt (t.ex. Linell & Gustavsson 1987:18) och turbytesplats
(t.ex. Sörlin 2008:31).
10
Replik syftar på ”kortare yttrande som utgör svar, speciellt om yttrande som ingår i dialog i ett teaterstycke
eller dylikt” (SO 2020, s.v. replik).
11
Beskrivande översättningar från Norrby (2014:128–129).
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Pauser kan ha olika funktioner i kommunikationen och tystnad kan bland annat signalera osäkerhet,
underlätta mottagarens förståelse av det sagda, bilda gränser för ett yttrande och vara en
kommunikativ handling i sig (Nakane 2007:7–12). Tannen (1990:276–277) tar upp att tystnad kan
även i vissa fall styra konflikter – att svara på en konflikthandling med tystnad, istället för ett direkt
svar, kan fungera som ett sätt att dämpa en potentiell konflikt – en strategi som Wolf (1988:197)
också tar upp. Jefferson (1989:188–189) har undersökt längder av pauser och han nämner en sekund
som ett standardmått på hur lång en paus kan vara utan att man upplever pausen som avvikande. Det
är dock viktigt att uppmärksamma att Jeffersons undersökning baserar sig på ett amerikanskt material
och därför inte kan direkt tillämpas till exempel på mitt material. Thomas (1995:175) tar upp att
tystnad kan vara en allvarlig ansiktshotande handling, om det förväntas att någontings sägs i
samtalssituationen.

2.2 Oartighet
I detta underkapitel fokuseras på begrepp och teorier som tangerar oartighet: bland annat det
sociolingvistiska begreppet ansikte, Grices samarbetsprincip (1975), Browns och Levinsons
artighetsteori (1987) och framför allt Culpepers oartighetsteori (1996; 2005). Även mottagarens
respons på ansiktshotande handlingar presenteras.

2.2.1 Oartighet som begrepp
För tillfället finns det ingen enighet om definitionen av begreppet oartighet (impoliteness) bland
forskare (Culpeper 2005:1). Den minsta gemensamma nämnaren för en stor del av definitionerna kan
sammanfattas som ”oartighet är beteende som hotar någons ansikte i en särskild kontext” (Locher &
Bousfield 2008:3). En ännu tydligare definition är att oartighet oftast innebär att man försöker skada
eller skadar någons identitet eller identiteter (Culpeper 2005:1). Vissa forskare utgår från sociala
normer och andra från ett socialt ansikte, en social självbild (se nedan), och vissa forskare kombinerar
båda synvinklarna.

En av de största skillnaderna gäller intentionalitet bakom ansiktshotande

handlingar – vissa forskare såsom Locher och Bousfield (2008:3–4) påstår att intention behövs,
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medan andra (t.ex. Terkourafi 2008:70) inte delar den här åsikten. Intentionalitet är problematiskt ur
forskningens synvinkel, eftersom det är omöjligt att se hur människorna tänker.
En av de mest omfattande definitionerna av begreppet härstammar från Culpeper (2011:23). Enligt
honom betyder oartighet en negativ inställning till särskilt beteende i särskilda kontexter. Oartighet
hålls vid liv av förväntningar, lust och/eller föreställningar om sociala organisationer12, framför allt
av hur individens identiteter förmedlas i interaktionen. Beteendet betraktas som negativt, det vill säga
oartigt, när det strider mot individens förväntningar, vilja och/eller tankar om hur det ska vara. Sådant
beteende antas ha emotionella konsekvenser för minst en samtalsdeltagare.
Oartighet kan ha flera olika funktioner i kommunikationen beroende på den kommunikativa
kontexten. Även om oartighet anses vara framför allt ett negativt fenomen, kan dess syfte också vara
underhållande, såsom till exempel med dokusåpor på TV:n (Culpeper 2011:233–234). Bousfield och
McIntyre (2018:62) noterar också att oartighet skapar humor i deras forskningsmaterial. Toddington
(2015:56–59) tar upp att humor kan hänga samman med känslor av överlägsenhet, motstridighet eller
lättnad.
Jag utgår från Culpepers definition i den här avhandlingen, eftersom den passar avhandlingens syfte
och tema. Definitionen är tillräckligt omfattande och den tar upp många viktiga perspektiv. Culpepers
definition passar bra ihop med begreppet ansikte, det vill säga social identitet, som kommer fram i
Culpepers definition. Kontextbundenhet är också viktigt och ger en möjlighet att undersöka olika
talsituationer i forskningsmaterialet. Definitionen lyfter också fram mottagarperspektivet, som ofta
glöms, och stödjer analysen som helhet (se 2.2.6 för mer om mottagarperspektivet).

2.2.2 Socialt ansikte
Socialt ansikte (face, även fasad) är ett begrepp som ofta används inom sociologin och som har
grunden i olika (o)artighetsteorier. Begreppet kommer ursprungligen från Kina, där det finns två
näraliggande begrepp för ett fysiskt ansikte. Mien-tsu syftar på ett rykte som innebär framgång och
prålande, medan lien har att göra med en grupps respekt för en hårt arbetande människa med moral.
(Hu 1944:45.) Enligt Hsien Chin Hu (1944:64) anses dessa begrepp vara oerhört viktiga i den
12

Med sociala organisationer (social organizations) syftar Culpeper antagligen på strukturer i en kultur eller
i ett samhälle, särskilt som det består av ett stabiliserat nätverk av regler, och ett nätverk av relationer mellan
personer och inom grupper (Merriam-Webster 2020, s.v. social organization).
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kinesiska kulturen och det finns även exempel på att någon har tagit sitt liv för att hen upplevde att
hen inte hade tillräckligt med lien.
I väst har den amerikanska sociologen Erving Goffman för sin del definierat begreppet ansikte enligt
följande. Goffman (1967:5) menar att ett socialt ansikte är en självbild som omfattar bland annat
positivt socialt värde och olika attribut som byggs upp i kommunikation med andra personer:
The term face may be defined as the positive social value a person effectively claims for himself by the
line others assume [that] he (sic!) has taken during a particular contact. Face is an image of selfdelineated in terms of approved social attributes – albeit an image that others may share, as when a
person makes a good showing for his profession or religion by making a good showing for himself.
(Goffman 1967:5)

Ansikte är alltid med i interaktion och det finns ingen kommunikation utan det (Austin 1990:278;
Bousfield 2008:39). Goffman (1967:10) anser att ett ansikte är ”lånat från samhället” och det
konstrueras ömsesidigt i interaktion.
Begreppet används också i vardagsspråket: man kan tappa ansiktet (to lose a face) om man har skadat
sin självbild. Detta resulterar ofta i olika känsloreaktioner, såsom skam. Man kan också rädda sitt
ansikte (to save one’s face) när man har lyckats upprätthålla uppfattningen att man inte har tappat sitt
ansikte. Det sociala fasadarbetet13 (facework) betyder olika kommunikativa strategier för att
upprätthålla individens sociala status. Goffman (1967:12) skriver att man kan vilja rädda sitt eget
ansikte bland annat för stolthet och ära och för att bevara självbilden, eller för att ha makt över de
andra utgående från den självbild som har skapats i kommunikationen. Man kan också vilja rädda
andras ansikten i talsituationen. Man värnar om en viss uppfattning om dem, man kan uppleva att de
andra ska räddas eller man vill undvika en situation där någon tappar sitt ansikte. Goffman (1967:12)
påpekar att räddningen av andras ansikten kan till och med vara ett sätt att skydda sitt eget ansikte,
om det förväntas att man är sympatisk och medkännande i en viss situation.
De antropologiskt orienterade lingvisterna Brown och Levinson (1987:61) definierar begreppet
ansikte som en offentlig självbild som alla medlemmar i gruppen vill ha. Brown och Levinson lyfter
också fram att samtalsdeltagare syftar till att stödja varandras ansikten och delar in begreppet vidare
i två olika nivåer: ett positivt och negativt ansikte. Med ett positivt ansikte syftar de på människans
vilja att bli omtyckt av andra eller någon annan i kommunikationssituationen, speciellt viljan att bli
13

Översättningen av Goffmans begrepp facework härstammar från Norrby (2014:214).
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bekräftad, förstådd, accepterad, gillad eller beundrad. (Culpeper 2005:24–25.) Enligt Watts (2003:85)
är ett positivt ansikte nära Goffmans definition av begreppet ansikte. Browns och Levinsons
definition av negativt ansikte syftar på individens självständighet och frihet att agera (Watts
2003:101).

O’Driscoll påpekar att Browns och Levinsons tudelning skiljer sig betydligt från

Goffmans definition:
Goffman (1967: 5) refers to the origin of face in "the line others assume [a person] has taken". It is "an
image". Thus it is bestowed from outside and post-factum (note the perfective aspect here). B&L, on
the other hand, stress that face consists of "wants" (1987: 62). Thus it is bestowed from the inside, and
pre-facto. (O’Driscoll 1996:6)

I Browns och Levinsons definition skapas alltså ett ansikte helt internt på förhand och flera forskare
delar inte den synvinkeln (se t.ex. Terkourafi 2008:52). Bousfield (2008:39–40) för sin del tar upp att
en individ alltid ändå har olika förväntningar på det hur hens eget ansikte konstrueras i
kommunikation och förväntningarna uppstår alltid internt. Med andra ord kan man inte heller säga
att ett ansikte skapas helt externt genom interaktion.
I den här avhandlingen använder jag ansiktsbegreppet i stort sett såsom Brown och Levinson har
definierat det, eftersom teorierna i den här avhandlingen baserar sig på deras tudelade ansiktsbegrepp.
Däremot tar jag med några kompletteringar som Bousfield (2008:42) har gjort i definitionen. Ett
ansikte är inte någonting stabilt, utan det ändras (stöds eller hotas) i interaktion, vilket påverkar
framtida förväntningar på hur ett ansikte konstrueras. Härmed är det inte någonting som skapas helt
internt, utan det uppstår i interaktion. Positivt och negativt ansikte är bara två identifierade nivåer i
begreppet ansikte, som gäller i den västerländska kulturen, men kan tillämpas även i andra kulturer
med några undantag. Det kan finnas flera andra nivåer som gäller i andra kulturer och kontexter.

2.2.3 Grices samarbetsprincip (1975)
Grices samarbetsprincip är en ofta citerad teori, som Paul Grice presenterade för första gången under
sin föreläsning år 1967 och senare i sin artikel Logic and conversation (1975). Samarbetsprincipen
utgår från tanken att samtalsdeltagare samarbetar på ett rationellt sätt för att uppnå gemensamma mål.
Grice har skapat fyra maximer som samtalsdeltagare förväntas att följa. Bach (2006:24) påpekar att
Grices maximer inte är generaliseringar av kommunikation eller riktlinjer, utan antaganden om
yttranden som mottagaren litar på och talaren kan utnyttja.
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Bousfield (2008:21) tar upp att olika forskare har tolkat Grices maximer på olika sätt, vilket beror
dels på Grices mindre exakta definitioner. Grices maximer används ändå ofta inom artighets- och
oartighetsforskning för maximerna är ett av de bästa sätten att ta fasta på implikationer. Culpeper och
Hardaker (2017:209) lyfter också fram att man måste följa Grices maximer till någon del att en oartig
handling kan bli förstådd. Brown och Levinson har byggt sin artighetsmodell (1987) delvis på Grices
maximer. Maximerna kan delas in i fyra huvudtyper: kvantitets-, kvalitets-, relevans- och sättmaximer
enligt följande:
a) Kvantitetsmaximerna
1. Gör ditt bidrag så informativt som samtalssituationen i fråga kräver
2. Gör inte ditt bidrag mer informativt än förväntat
b) Kvalitetsmaximerna
1. Säg inte något du tror är falskt
2. Säg inte något för vilket du saknar adekvata bevis
c) Relevansmaximen: var relevant
d) Sättmaximerna: var överskådlig
1. Undvik att uttrycka dig oklart
2. Undvik tvetydighet
3. Var kortfattad
4. Var ordentlig
(Grice 1975: 45–46)

En talare kan bryta mot dessa maximer av olika skäll och om en talare väljer att bryta mot en maxim
är det ofta för att implicera något. Implikationer skapas när en talare på något sätt bryter eller verkar
bryta mot maximerna och det kan ske på fyra olika sätt. Talaren kan bryta mot en maxim i smyg, till
exempel för att vilseleda. Talaren kan också avstå helt från en maxim och från hela
samarbetsprincipen genom att meddela att hen är ovillig att samarbeta på det sättet maximen kräver.
Två maximer kan också vara i konflikt med varandra och talaren måste välja vilken hen följer.
Exempelvis kan talaren var oförmögen att vara samtidigt så informativt som samtalssituationen
kräver och presentera adekvata bevis för det sagda. Talaren kan också bryta mot en maxim så
uppenbart att talarens samtalspartner observerar detta. Londen (1989:169) skriver att lyssnaren ställs
inför frågan: ”Hur kan talarens yttrande fås att överensstämma med antagandet att hon/han följer den
överordnade samarbetsprincipen?” Implikationer sker ofta på det sistnämnda sättet. (Grice 1975:49.)
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2.2.4 Browns och Levinsons artighetsteori (1987)
Det är nödvändigt att presentera Browns och Levinsons modell (1987) över språkliga strategier som
används för att bevara samtalsdeltagarnas ansikte, eftersom oartighetsteorin i stort sett bygger på
deras modell. Brown och Levinson har skapat fem olika ansiktsbevarande strategier – takstrategier –
som kan användas i talsituationer. Deras resonemang bygger på Goffmans begrepp ansikte och Grices
samtalsmaximer presenterade i föregående kapitel. Olika strategier har sammanställts i figur 1 (på
nästa sida). (Norrby 2014: 215.)
Den första strategin i Browns och Levinsons modell är att uttrycka sig direkt (bald on record) utan
någon taktstrategi, det vill säga att använda klarspråk. Sannolikheten för att en talare väljer direkt stil
ökar ju mindre ansiktshotande en språkhandling bedöms att vara. Kort sagt följer språkhandlingen
Grices samtalsmaximer och förmedlar sitt budskap effektivt (Brown & Levinson 1987:69). Typiska
exempel är ta en kaka! eller akta dig för bilen. I det första exemplet är den kommunikativa handlingen
endast lite ansiktshotande och i det andra kräver den farliga situationen effektivitet som går före
hänsyn till deltagarnas ansikte. (Norrby 2014:219.) Culpeper (1996:356) nämner att det kan
förekomma direkthet när talaren har betydligt mer makt än mottagaren, till exempel mellan en
förälder och ett barn.
Enligt Browns och Levinsons modell är ett annat alternativ att använda takstrategier som förmildrar
ansiktshotet: solidaritetsstrategier14 (positive politeness) och respektstrategier (negative politeness).
Solidaritetsstrategier används för att stödja mottagarens positiva ansikte – individens vilja att bli
beundrad och accepterad av andra i kommunikationssituationen – (Culpeper 1996:356) och
språkhandlingar kännetecknas av närhet, solidaritet, delaktighet och intimitet (Norrby 2014:221).
Enligt Norrby (2014:221) finns det inga särskilda språkliga formuleringar som används i
solidaritetsstrategin, utan strategin är mer övergripande. Det kan ta sig uttryck i ett positivt
samtalsklimat, samtalsstöd, skratt och samarbete i samtalssituationen. Risken för att någon ska förlora
ansiktet är oftast liten när solidaritetsstrategier används, såsom det kommer fram från i figur 1.
Samtalsdeltagare uttrycker sig ofta också direkt utan mångtydighet.

14

Även översättningar “positiv artighet” och “negativ artighet” förekommer (se t.ex. Saari 1995:81).
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Bedömning av riskerna
för att någons självbild
hotas:

Sannolikhet för att
språkhandlingen uttrycks
direkt/indirekt:

HÖG RISK
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ansiktshotande språkhandlingen

INDIREKT

4. Uttryck språkhandlingen
mångtydigt

1.–3. Uttryck språkhandlingen
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3. respektstrategier
2. solidaritetsstrategier
LÅG RISK

1. klarspråk

DIREKT

Figur 1: Strategier vid ansiktshotande språkhandlingar enligt Norrby 2014:220.
Respektstrategier stödjer mottagarens negativa ansikte som syftar på individens behov av
självständighet och integritet (Culpeper 1996:356). När vi tänker på det västerländska begreppet för
artighet, är det ofta fråga om respektstrategier (se t.ex. Brown och Levinson 1987:129–130). Norrby
(2014:224) påpekar att respektstrategier, i motsats till solidaritetsstrategier, fokuserar på att
minimalisera språkhandlingens ansiktshotande effekt. Respektstrategierna kan också användas som
ett sätt att hålla social distans exempelvis via formella tilltalspronomen (Norrby 2014:224).
Taktstrategin kännetecknas av en balans mellan direkthet och indirekthet och många konventionella
uttryck används för att undvika att säga någonting direkt. Det är ändå uppenbart för alla i samtalet
vad som menas och språkhandlingen kommuniceras entydigt. (Brown & Levinson 1987:132.)
Den fjärde strategin i Browns och Levinsons modell är att uttrycka ansiktshotande handlingar indirekt
(off-record). Till skillnad från respektstrategier där alla samtalsparter vet vad som egentligen menas,
finns det mer än en möjlig kommunikativ intention i en indirekt språkhandling. På det sättet undviker
talaren att bli ”skyldig” till ansiktshotande handlingar, eftersom ansiktshotande är bara ett av alla
möjliga budskap. (Brown & Levinson 1987:211.)
Den sista av strategierna är att helt och hållet avstå från att uttrycka ansiktshotande språkhandlingar
(Culpeper 1996:356). Det kan vara ett alternativ då risken för att någons självbild hotas är stor.
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Browns och Levinsons teori har använts mycket inom artighetsforskning, men teorin har också fått
kritik. Den kan anses vara talaraorienterad, till och med så pass mycket att vissa säger att det är en
teori om ”det som händer i talarens huvud”. (O’Driscoll 2017:100.) Culpeper (1996:358) lyfter fram
att deras modell har litet att säga om paralingvistisk eller icke-verbal artighet.

2.2.5 Culpepers oartighetsteori (1996; 2005)
Jonathan Culpeper, professor i engelska och lingvistik vid Lancaster University, har undersökt
oartighet och ansiktshotande handlingar sedan 1990-talet. Han har också skapat en referensram för
oartighet som delvis fungerar som en spegelbild av Browns och Levinsons artighetsmodell från 1987.
Culpeper har skapat fem oartighetsstrategier som är motsatser till Browns och Levinsons strategier
och i stället för att ge stöd används oartighetsstrategier för att hota någons ansikte. Ursprungligen har
strategierna skapats år 1996, men Culpeper har själv ändrat strategierna något (bland annat 2005,
2017 med Hardaker). I den här avhandlingen utgår jag från modellen från 2005 som inte tar hänsyn
till metakategorin sarkasm och låtsasartighet. Forskare (bl.a. Culpeper själv med Hardaker 2017:209)
har konstaterat att metakategorin inte är en ansiktshotande strategi.
Den första så kallade superstrategin är direkt oartighet (bald on record impoliteness). Det är en
oartighetsstrategi där ansiktshotande handlingar sker på ett direkt, bestämt och explicit sätt. (Culpeper
1996:356.) Som motsats till Browns och Levinsons artighetsstrategi, där risken för ansiktshotande är
minimal och talarens intention inte är att skada mottagarens ansikte, är ansiktet vid direkt oartighet
inte irrelevant eller minimerat. Ansiktshotet mot mottagarens ansikte är oftast stort (Bousfield
2008:84). I båda kommuniceras ansiktshotande handlingar på ett explicit sätt, men intentioner och
slutresultat är annorlunda.
Illojalitetsstrategier15 (positive impoliteness) är strategier vars syfte är att skada mottagarens positiva
ansikte – individens lust att bli omtyckt och uppskattad av andra i sociala interaktioner och hens
positiva självbild (Watts 2003:86; Culpeper 1996:356). Strategierna kan bland annat gå ut på att man
15

Norrby (2014:215) använder översättningarna ”solidaritetsstrategier” och ”respektstrategier” för ”positive
politeness” och ”negative politeness”. Översättningarna kommer ursprungligen från Reimers avhandling
(1995). Vad jag vet, är det knappt med forskning om oartighetsstrategier på svenska. Jag har velat använda
likadana begrepp som bland annat Norrby och Reimers och därför har jag kommit på ”illojalitetsstrategier”
och ”föraktsstrategier” som motsatser till strategier för solidaritets- och respektstrategier.
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ignorerar eller exkluderar någon, använder olämpligt tilltal, såsom smeknamn med en professor,
väljer ett känsligt samtalsämne och får andra deltagare att känna sig obekväma (Culpeper 1996:357–
358). Culpeper (1996:357–358) har listat olika strategier som hotar mottagarens positiva ansikte:
– Ignorera samtalspartner – man är inte medveten om någons närvaro
– Exkludera någon från en aktivitet
– Ta avstånd från någon – till exempel, neka associationen eller den gemensamma grunden med någon;
undvika att sitta nära någon
– Vara ointresserad, likgiltig och osympatisk
– Använda opassande identifieringsmarkörer – till exempel, använda titel och efternamn i nära
förhållanden eller smeknamn i avlägsna förhållanden
– Använda svårtolkat eller hemlighetsfullt språk – till exempel, mystifiera med jargong eller använda
kodifierat språk som mottagaren inte förstår
– Sträva efter missämja – välja ett känsligt samtalsämne
– Få andra att känna sig obekväma – till exempel, inte undvika tystnad, inte berätta vitsar, eller undvika
kallprat
– Använda tabubelagt språk – svära eller använda smädligt och profant språk
– Kalla någon vid öknamn – använda nedsättande benämningar
osv.
(Culpeper 1996:356)

Föraktsstrategier (negative impoliteness) används för att skada mottagarens negativa ansikte – bland
annat individens självständighet och frihet att agera (Culpeper 1996:356–358). Man kan till exempel
skrämma någon i en talsituation, underskatta, håna eller förakta någon, bryta mot någons integritet
eller tydligt associera någon med något negativt. Culpeper (1996:358) har listat olika föraktsstrategier
i sin artikel:
– Skrämma någon – ituta en föreställning att en skadlig handling sker mot mottagaren
– Förgå sig, förakta och håna – betona den relativa makten, vara arrogant, inte ta andra på allvar,
nedvärdera andra (till exempel genom att använda diminutiver)
– Hota någons personliga utrymme – bokstavligen (till exempel genom att positionera sig närmare än
förhållandet tillåter) eller metaforiskt (till exempel genom att fråga eller tala om något som är för intimt
med tanke på förhållandet med mottagaren)
– Explicit associera någon med en negativ aspekt
– Avslöja att någon är skyldig
osv.
(Culpeper 1996:356)
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Indirekt oartighet (off-record impoliteness) har tillagts senare i Culpepers modell (2005). Culpeper
definierar indirekt oartighet på ett följande sätt:
Off-record impoliteness: the FTA is performed by means of an implicature but in such a way that one
attributable intention clearly out- weighs any others. (Culpeper 2005:44)

Enligt den här strategin sker ansiktshotande handlingar alltså på ett indirekt och implicit sätt men på
det sättet att en viss intention är tydligare än de andra, medan indirekthet i Browns och Levinsons
modell betyder flera olika möjliga, implicita intentioner. Indirekthet i oartiga handlingar innebär
däremot inte att ansiktshotet är mindre – kanske till och med tvärtom. Culpeper (2005:44) anser att
det är sannolikt att indirekta oartigheter är de mest offensiva.
Den sista oartighetstrategin är undanhållen artighet (withhold politeness), vilket betyder att det inte
förekommer artighet i situationer där den socialt kunde antas förekomma, till exempel om någon
öppnar dörren för någon och förväntar sig ett tack. Med andra ord, kan budskapet bli ansiktshotande,
om det positiva inte sägs. (Culpeper 1996:357–358.) I Browns och Levinsons modell undanhåller
man den ansiktshotande handlingen helt. I Culpepers modell är det däremot artighet och tystnaden
som inte är socialt förväntade, och de blir ansiktshotande för andra i kommunikationssituationen.
Bousfield (2008:87) nämner denna strategi som en fördel med Culpepers modell jämfört med andra
modeller (t.ex. Lachenicht 1980), som inte tar hänsyn till det ansiktshotet undanhållen artighet kan
orsaka.
Culpepers tidigare modell innehåller också sarkasm och låtsasoartighet. Där presenteras
ansiktshotande handlingar på ett sådant sätt att de kan betraktas som oärliga (Culpeper 1996:357–
358). Culpeper uppdaterade sin teori med Hardaker (2017:209) senare och omformulerade sarkasm
och låtsasoartigheten till en metakategori, eftersom det inte är fråga om oartighet som sådan (Culpeper
& Hardaker 2017:208). Indirekt oartighet ersatte strategin och den är närmare Browns och Levinsons
begrepp indirekthet vars motpol indirekt oartighet är.
Enligt vad jag vet har Culpepers teori inte använts i Norden med svensk- eller norskspråkigt material.
Den har skapats för brittisk-engelska förhållanden men tillämpats även i andra kulturer (se 1.3.1.).
Modellen baserar sig på Browns och Levinsons modell (1987) och har delvis samma svagheter som
deras modell. Dynel skriver i sin översiktsartikel (2015:335–336) att Culpepers kategorisering
accepteras av forskare och att den är väletablerad, men att den inte är oproblematisk. Ett av de största
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problemen, vilket också Culpeper (2005:42) själv har märkt är att kategorierna inte är exklusiva utan
kan existera samtidigt i en och samma språkhandling. Underkategorierna för illojalitets- och
föraktsstrategier är öppna och listan är ofullständig enligt Culpeper (1996:357), på samma sätt som
underkategorierna i Browns och Levinsons (1987) modell. Enligt Culpeper och Hardaker (2017:210)
har några forskare kritiserat strategierna för att vara ojämna: strategierna varierar från specifika
(använda titel och efternamn i nära förhållanden) till vidsträckta (skrämma någon). Modellen har
också fått kritik för sin användning av begreppet ansikte, eftersom positivt och negativt ansikte inte
hålls isär (Bousfield 2008:90). Därför kan ansiktsbegreppet anses vara något problematiskt i den här
kontexten.
Till modellens fördel kan sägas att den har tillämpats mångsidigt på olika typer av material, från
armékontexten till klagobrev (se Cashman 2006; Bousfield 2008; Ardila 2009 och Zhong 2018, för
att nämna några). Flera studier har presenterats i kapitel 1.3.1.

2.2.6 Mottagarens respons på oartighet
En viktig synvinkel som ofta glöms i forskningen är mottagarens respons på ansiktshotande
handlingar. När ansiktshotande handlingar sker, måste mottagaren först bedöma handlingen som
oartig och ansiktshotande. Om handlingen anses vara oartig kan mottagaren välja om hen svarar eller
inte. Tannen (1990: 276–277) tar upp att en konfliktsituation eventuellt kan dämpas av att handlingen
bemöts med tystnad, men hennes forskning baserar sig på ett fiktivt och begränsat material så mer
forskning behövs. Svaret kan vara accepterande, till exempel genom att säga förlåt, det var mitt fel
från början, eller motarbetande. Culpeper (m.fl. 2003:1562) lyfter fram att acceptans betyder ett stort
hot mot mottagarens ansikte. Vill man motarbeta ansiktshotande handlingar, kan man vara defensiv
och skydda sitt eget ansikte eller vara offensiv och hota mottagarens ansikte. Ett val mellan dessa två
utgör en skala, eftersom offensiva strategier kan ha en defensiv strategi som ett sekundärt mål och
tvärtom. Alternativen har sammanställts i figur 2 (på nästa sida).
Offensiva svar kan tillhöra någon av Culpepers oartighetsstrategier. Till exempel kan man använda
fula ord (illojalitetsstrategier) eller fråga om något som är för intimt i talsituationen (föraktsstrategier).
Med ett defensivt svar kan man blockera eller på ett annat sätt kontrollera den ansiktshotande
handlingen i fråga.
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Offensiv
Motarbeta
Defensiv

Svar
Acceptera

Oartig handling
Inget svar

Figur 2: Mottagarens sätt att reagera enligt Culpeper m.fl. 2003:1563.
Harris m.fl. (1986:263) har undersökt verbal aggression och noterat att det är lätt att reagera på
aggression med aggression. Det blir nästan ritualiserat. Culpeper och Hardaker (2017:213) noterar att
nyare studier stödjer detta – åtminstone i nordamerikanska och brittiska kontexter. Sörlins (2008:232)
forskning om svenska dramadialoger verkar stödja detta. Konfliktsekvenser är långa och innehåller
flera offensiva talturer.
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3 Ansiktshotande kommunikationsstrategier i Turist
I

det

här

kapitlet

analyserar

jag

både

verbala

och

icke-verbala

ansiktshotande

kommunikationsstrategier i filmen Turist. Analysen baserar sig på teorin som jag har presenterat
tidigare i den här avhandlingen, bland annat begreppet ansikte såsom definierat av Brown och
Levinson samt oartighetsstrategier av Culpeper. Oartighetsstrategier utvidgar Browns och Levinsons
klassiska artighetsteori från 1980-talet, men till skillnad från artighetsstrategier som används för att
förbättra eller stödja någons ansikte är syftet med användningen av oartighetsstrategier är att attackera
någons ansikte (Culpeper 1996:356). Olika oartighetsstrategier presenteras här kortfattat (se också
2.2.5).
Kapitlet består huvudsakligen av analysen, som är uppdelad i åtta underkapitel enligt teman: direkt
oartighet, illojalitetsstrategier, föraktsstrategier, indirekt oartighet, undanhållen artighet, de strategier
som inte förekommer i materialet, de strategier som inte passar in i Culpepers modell och mottagarens
respons. Före analysen presenteras den analysmetod jag använder för själva analysen.

3.1 Om analysmetoden
För att få reda på hur icke-verbala och verbala kommunikationsstrategier används för att skada någons
självbild analyserar jag multimodala dialoger ur samtalsanalysens synvinkel. Olika kategorier i min
analys utgörs av Culpepers (1996; 2005) oartighetsstrategier: direkt oartighet, illojalitetsstrategier,
föraktsstrategier, indirekt oartighet och undanhållen artighet. Jag har valt att utgå ifrån dessa teman,
eftersom de passar bra ihop med syftet och forskningsfrågorna. Förutom att jag analyserar
oartighetsstrategier tar jag också upp mottagarens respons för att se hurdana sekvenser som
förekommer i undersökningsmaterialet.
I min analys bygger jag på samtalsanalysens traditioner, men utvidgar synvinkeln på så sätt att jag, i
motsats till t.ex. Culpeper16, studerar både verbal och icke-verbal artighet. Som bekant går det verbala
och icke-verbala ofta hand i hand och är svåra att separera. Kategoriseringen av olika
oartighetsstrategier har samlats i tabell 1 (på nästa sida).

16

I och för sig nämner Culpeper några icke-verbala tecken redan i sin originalmodell från 1996, men han undersöker
dem inte desto mer.
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Tabell 1: Kategoriseringen av olika strategier (efter Culpeper 1996:357–358 och 2005:44)
Strategi

Icke-verbala signaler

Verbala signaler

Direkt oartighet

Kroppsspråk som till exempel Ordval med negativ laddning som kopplas
signalerar missnöje med någon till någon i talsituationen
eller någonting i situationen

Illojalitetsstrategier

Distans mellan
samtalsparterna
Tystnad (+ 5 sekunder)
Ignorering av någons talartur
Tabubelagda handtecken

Att ignorera någon i talsituationen
Att exkludera någon från en aktivitet
Att neka gemensam grund (common ground)
med någon
Att vara ointresserad eller osympatisk (till
exempel inga uppbackningar)
Känsliga ämnesval (ofta kontextbundna)
Användning av svårtolkat språk
Tabubelagda ord (till exempel svordomar)
Utskällning av andra
Användning av opassande
identifieringsmarkörer eller öknamn

Föraktsstrategier

Brytande mot någons
personliga utrymme (till
exempel att stå för nära eller
röra vid någon)
Avbrytningar

Att skrämma någon i talsituationen
Att underskatta, håna eller förakta någon (till
exempel användning av diminutiver och
olika processtyper)
Att bryta mot någons personliga utrymme
(till exempel att ställa för personliga frågor)
Att tydligt associera någon med en negativ
aspekt
Att avslöja att någon är skyldig

Indirekt oartighet

Kroppsspråk som kan tolkas
En tydligt negativ laddning som kan tolkas
till exempel som missnöje,
mellan raderna
även om det inte är helt tydligt

Undanhållen artighet

Att avstå från sociala normer,
till exempel att inte vinka när
någon annan vinkar

Undanhållen tack när det är förväntat,
Förpliktelse (ska, måste och imperativ)

Jag analyserar det som sägs (dialoger), hur det sägs och det som kroppen signalerar (bl.a. gester,
blickar, miner). En och samma dialograd kan höra till flera olika kategorier om det samtidigt
förekommer olika oartighetsstrategier, en aspekt som också Culpeper (2005:42) senare har påpekat.
Exempelvis kan en dialog samtidigt innehålla känsloladdade uttryck, fula ord och nedvärdering.
Grices samarbetsprincip och implikationer (se 2.2.3) används för att upptäcka mer implicita
ansiktshotande handlingar.
För att ta ställning till vad orden betyder i olika kontexter använder jag Svensk ordbok (SO 2020)
som stöd. Jag valde Svensk ordbok, eftersom den både definierar och ger anvisningar om hur olika
ord används i olika kontexter.
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Jag har kodifierat materialet enligt McNeills (1992) analysschema som presenterats i kapitel 2.1.4. I
min kodifiering har jag följt McNeills (1992:375–376) modell. Jag har först identifierat hur budskapet
artikuleras och sedan tagit fasta på gestens form och riktning. Även varje gest har kategoriserats enligt
McNeills modell i ikoniska, metaforiska och deiktiska gester samt betoningsgester. Modellen har
förenklats lite för den här analysen och jag har valt att inte numrera varje enskilt tecken, utan jag
beskriver tecknet kortfattat i transkriptionen. (McNeill 1992:377–378.)
Jag har systematiskt börjat från början av scenen och gått vidare ruta för ruta och replik för replik.
Först har jag transkriberat dialogerna i scenen och tittat på scenerna upprepade gånger. Dialogerna i
filmen motsvarar bara delvis dialogerna i manuset skrivet av Östlund (2014) och därför har jag valt
att transkribera de svenskspråkiga dialogerna utgående från samtalsanalysens grundprinciper (se
också 2.1.1). De norskspråkiga dialogerna har jag transkriberat med hjälp norska undertexter17, för
att göra bearbetningen av materialet lättare. Efter upprepade lyssningar av materialet har jag fäst
uppmärksamhet på pauser, förlängningar, avbrytningar och andra fenomen som förekommer i
dialoger som jag har markerat med transkriptionsmarkeringar nedan. Allra sist har jag gått igenom
icke-verbala signaler med hjälp av McNeills modell. Som stöd för analysen har jag använt Östlunds
manuskript. Tack vare manuskriptet får man veta något om karaktärernas intentioner, som annars är
omöjliga att tolka. Detta är viktigt eftersom Browns och Levinsons modell, som ligger till grund för
Culpepers modell, har kritiserats för att vara för talarorienterad (se 2.2.5).
Transkriptionsmarkeringar (ur Norrby 2014:110)
(.)
(2.0)
[]
=
duktig
du:ktig
dukti°öhm°
+vad+
SKRATTAR
*duktig*
(kanske)
(xxx)

17

en kort paus under 0,5 sekunder, mikropaus
en längre paus, längden i sekunder
överlappande tal
yttranden sammanbundna utan paus, latching
emfatiskt tryckt
förlängning av ljud
avbrutet ord
sägs med svag röst
sägs med hög röst
icke-verbala signaler
skrattande röst
osäker transkription inom parentes
omöjligt att höra

Filmen har undertextats på norska av översättaren Jon Rognlien.
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Jag har valt exemplen i kapitlet så att de belyser materialet så mångsidigt som möjligt. Å ena sidan
ger jag exempel på tydliga fall, å andra sidan även exempel på fall där strategierna inte är så tydliga.
Vid analysen av mottagarens responser använder jag Culpepers (m.fl. 2003) figur över olika sätt att
reagera (se 2.2.6).
Även några bilder används för att åskådliggöra icke-verbal kommunikation. Bilderna som tydliggör
icke-verbala signaler är svartvita, eftersom färgernas betydelse inte hör till analysen och därför inte
påverkar resultaten. Jag har också redigerat bilderna så att de är lite ljusare för tydlighetens skull. Vid
användningen av bildmaterialet följer jag Finlands upphovsrättslag (2 kapitel 25 §). Enligt kapitlet
får bildmaterial användas om de ansluts till texten i vetenskapliga framställningar. I samband med
bilderna har jag angett regissören och filmfotografen samt filmens utgivningsår. En mer omfattande
lista över upphovsmän kan hittas i avhandlingens referenser.

3.2 Direkt oartighet
Som framgår av kapitel 2.2.5 i den här avhandlingen, är direkt oartighet en oartighetsstrategi där
ansiktshotande handlingar sker på ett direkt, bestämt och explicit sätt. Direkt oartighet förekommer
några gånger i materialet, men i mindre frekvenser än illojalitetsstrategier och föraktsstrategier.
Antalet olika oartighetsstrategier i undersökningsmaterialet är samlade i tabell 2.
Tabell 2: Olika kategorier i undersökningsmaterialet
Strategi

Antal

%

Direkt oartighet

8

8%

Illojalitetsstrategier

57

56 %

Föraktsstrategier

20

20 %

Indirekt oartighet

6

6%

Undanhållen artighet

6

6%

Icke-kategoriserade fall

4

4%

Totalt

101

100 %

Enligt Culpeper (1996:354) brukar direkt konfrontation vara ganska vanligt i nära förhållanden, vilket
kommer tydligt fram i undersökningsmaterialet. Alla direkta oartigheter i det undersökta materialet
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utbyts mellan det äkta paret Ebba och Tomas med ett undantag: parets nya vän Mats konstaterar att
Ebba och Tomas behöver behandling (exempel 1). Även om han säger det ganska lågt till Fanny kan
handlingen tolkas som oartighet. Ordet behandling definieras nämligen ofta som ”vård inriktad på
psykologiska eller sociala problem” (SO 2020, s.v. behandling).
1 MATS:

°det virker som (.) de trenger jo behandling°

Exempel 1: (Scen 9, Östlund 2014)

Exemplen 2 och 3 visar mer typiska exempel på hur direkt oartighet förekommer i materialet och
oartigheterna utbyts mellan Ebba och Tomas. I exempel 2 ur scen 6 diskuterar Tomas och Ebba om
middagen de har deltagit i tidigare under samma kväll. Tomas lyfter fram att han tycker att hennes
beteende var pinsamt och fruktansvärt. I exempel 3 ur samma scen konstaterar Ebba att hon upplever
Tomas beteende som konstigt (rad 1), eftersom han inte vill erkänna det som hände under lavinen.
1 TOMAS:
2

[nej det var öhm pinsamt det var det var f-ffruktansvärt (3.0) fan

Exempel 2 (Scen 6, Östlund 2014)
1 EBBA:
2

men det er bare (2.0) jeg synes det er konstigt at du ikke
bare kan erkjenne hva som skjedde

Exempel 3 (Scen 6, Östlund 2014)

Exempel 2 åskådliggör direkt oartighet på ett tydligt sätt, eftersom Tomas med sitt uttryck inte
försöker gömma eller dämpa sitt budskap, utan det kommer rakt ut. De beskrivande orden Tomas
använder, pinsamt och fruktansvärt, har en tydlig negativ koppling (SO 2020, s.v. fruktansvärd och
pinsam) och hans budskap förstärks med svordomen fan efter en paus på tre sekunder. Ebba använder
också ganska korta pauser kanske för att förstärka budskapet eller fundera över det hon vill säga
(exempel 3). Även adjektivet konstig hon beskriver Tomas med har en negativ koppling. Enligt
Svensk ordbok (SO 2020, s.v. konstig) definieras konstig som något ”som på ett påfallande sätt
avviker från det vanliga”. I båda exemplen är oartighet entydigt.
Icke-verbal kommunikation har två funktioner i exemplen 2 och 3. Å ena sidan förstärks, å andra
sidan förmildras budskapet. Tomas rynkar sin panna i exempel 2, vilket kan tolkas som en
förstärkande signal. Stamning före ordet fruktansvärt och yttrandet öhm kan dock signalera att Tomas
kanske inte är helt säker på sitt budskap. I exempel 3 använder Ebba sin hand som betoningsgest till
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det hon säger och på det sättet förstärks budskapet. Samtidigt tittar hon på Tomas och håller hans
hand, vilket kan tyda på en närhet när paret är fysiskt nära varandra, och då blir hennes budskap lite
mildare.

Bild 1: icke-verbal direkt oartighet (Scen 6, Östlund och Wenzel 2014)

Icke-verbala signaler fungerar också som direkta oartigheter i sig, som bild 1 visar. I bilden säger
Ebba någonting och viftar med sin högra hand för att betona sitt budskap när Tomas lyssnar tyst.
Tomas tittar på Ebba med rynkade ögonbryn och korsade armar, vilket kan signalera att han inte är
nöjd med det hon säger eller att han inte förstår. Signalen har kategoriserats som direkt oartighet,
eftersom samtalsramen, det vill säga ett gräl i hotellkorridoren, stödjer detta.

3.3 Illojalitetsstrategier
Syftet med illojalitetsstrategier är att skada mottagarens positiva ansikte – individens lust att bli
omtyckt och uppskattad av andra i sociala interaktioner och bevara sin positiva självbild (Watts
2003:86; Culpeper 1996:356). Strategierna kan bland annat vara att ignorera eller exkludera någon i
samtalssituationen, att använda opassande tilltal eller svårtolkat språk, att välja ett känsligt ämnesval
och att få andra deltagare att känna sig obekväma (Culpeper 1996:357–358).
I materialet förekommer det ofta olika typer av illojalitetsstrategier och denna strategi är den av
oartighetsstrategierna som förekommer mest i undersökningsmaterialet (se också tabell 2). Den
vanligaste illojalitetsstrategin i materialet är användningen av tabubelagda signaler som utgör 18 av
36

alla användningar av illojalitetsstrategierna i materialet. Även ignoreringar, känsliga ämnesval,
fysiskt och socialt avstånd till andra samt nekande av en gemensam grund (common ground)
förekommer. På grund av att det förekommer otaliga typer av illojalitetsstrategier, har jag indelat
texten i fem underkapitel: ignorering, känsliga ämnesval, avstånd till andra, tabubelagda signaler
och andra illojalitetsstrategier.

3.3.1 Ignorering
En av de vanligaste typerna av illojalitetsstrategier i materialet är ignorering. Exemplen 4 och 5 är
båda ur scen 9 och belyser olika typer av ignoreringar i materialet. I det första exemplet frågar Mats
först vad Tomas tänker och sedan när Tomas inte svarar på hans fråga, begär också Ebba svar av
honom. Tomas svarar inte heller på hennes fråga, eftersom samtalet avbryts när en drone flyger mot
Mats och Fanny. Det andra exemplet är ett avsnitt ur Ebbas längre monolog, där det finns tydliga
pauser, men ingen säger någonting för att fylla i dessa luckor i samtalet.
1 MATS:
2 EBBA:

hva tenker du Tomas va aa
det er tredje gang han spør kan du være så snill å si noe

Exempel 4 (Scen 9, Östlund 2014)
1 EBBA:
2
3

og så kommer Tomas tilbake (3.0) og vi sier ingenting og
(1.0) fortsetter bare å spise (10.0) SNYFTAR ja (3.0) ähh
(13.0)

Exempel 5 (Scen 9, Östlund 2014)

Ignorering kommer tydligt fram i exempel 4 när talarna använder uttrycken du Tomas och du i sina
frågor (raderna 1 och 2), vilket riktar frågorna direkt till Tomas. Det är naturligt att talaren förväntar
sig ett svar på sin fråga eftersom det är en social norm att man svarar på en fråga, men Tomas har valt
att ignorera frågan helt. Strategin skadar Ebbas och Mats ansikten och viljor att bli omtyckta av andra
i sociala interaktioner.
Däremot är ignorering lite mer indirekt i exempel 5, eftersom talaren inte begär ett svar av någon i
samtalet. Däremot går det att konstatera att man brukar säga någonting, när det blir rum för ett
talarbyte, det vill säga när den föregående talaren har slutat. Ingen annan fortsätter dock samtalet eller
uppbackar Ebba med småljud (exempelvis mmm, hmm, ja), utan de väljer att ignorera henne helt.
37

Särskilt anmärkningsvärt är att det förekommer två ovanligt långa pauser: den ena tar 10 sekunder
och den andra 13 sekunder. Det är fråga om samtalsuppehåll och samtalet upphör för en stund, även
om Ebba försöker hålla det vid liv efter den första längre pausen. Såsom diskuterats i kapitel 2.1.5,
kan långa pauser vara en allvarlig ansiktshotande handling. Här är situationen ansiktshotande både
mot Ebba och andra i samtalssituationen, eftersom de inte följer samtalsnormerna.

Bild 2: Ebbas icke-verbala signaler (Scen 9, Östlund, Wenzel 2014)
Det icke-verbala i exemplen 4 och 5 skiljer sig från varandra. I exempel 4 visar kameran Tomas som
tittar ner mot golvet och ignorerar de som talar, det vill säga Mats och Ebba. I exempel 5 syns talaren
däremot klart och tydligt. I exempel 5 har Ebba neddragna mungipor, och hon gråter några enstaka
tårar (se bild 2). Icke-verbalt begär Ebba ett svar av Tomas och riktar en lång blick mot Tomas. Hon
använder sin blick för att styra diskussionen och peka ut en möjlig nästa talare (en deiktisk gest). Det
är ett vanligt fenomen inom samtalsforskning att talaren själv utser nästa talare, vanligen med hjälp
av tilltal, utpekande eller blick (Norrby 2014:100). Detta gör att Tomas ansiktshotande handling mot
Ebba är värre, eftersom hon förväntar sig ett svar av honom.

3.3.2 Känsliga ämnesval
Av illojalitetsstrategier är känsliga ämnesval sådana som ofta förekommer i materialet. Känsliga
ämnesval gäller till stor del lavinen, vilket också framkommer i exemplen 6 och 7 (på nästa sida) som
båda är från scen 9 där paret är tillsammans med sina nya vänner, Fanny och Mats.
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1
2
3
4

EBBA:
FANNY:
TOMAS:

[vi var med på en lavine her om dagen
ehmmm
°öhm° vad sa du SLUTAR ATT LE

EBBA:

jag sa at vi var med på en lavine (6.0)

Exempel 6 (Scen 9, Östlund 2014)
1 EBBA:
2
3
4

så jeg snur med til Tomas for å få hjelp til å bære barna
og jeg ser da min mann som tar *sine ski-hansker og sin
iPhone* (.) og snur seg bort og løper alt han kan vekk fra
oss (6.0)

Exempel 7 (Scen 9, Östlund 2014)

Av exempel 6 framgår att Ebba börjar tala om lavinen, vilket kan anses vara ett känsligt ämne för
Tomas och på det sättet hotas Tomas positiva ansikte. Åskådaren känner till den informationen,
eftersom det har kommit fram under filmens gång. Detta kommer också fram i Tomas yttrande °öhm°
som kan tyda på obehag; till exempel Nofsinger (1991:115–116) har nämnt att sådana små yttranden
är typiska för samtalsturer med ”nyhetsvärde”. Samtidigt använder Tomas sin fråga vad sa du som
ett försvar och tar avstånd från det Ebba har påstått. Icke-verbalt drar han ner sina mungipor, vilket
tyder på missnöje. Det går att konstatera att Tomas fråga på rad 3 bryter mot Grices maximer: Tomas
frågar vad Ebba sade, även om hans reaktion avslöjar att han hörde det. I Östlunds manuskript
(2014:108) följs Ebbas replik av att Tomas känner sig trött och förskräckt på samma gång, vilket
också tyder på att Tomas hörde vad Ebba sade och att ämnet är känsligt för honom. Tomas ger implicit
Ebba en chans att byta samtalsämnet, vilket hon inte gör utan upprepar det hon sade tidigare. Efter
Ebbas replik kommer det en lång paus på sex sekunder.
I exempel 7 berättar Ebba till de andra att Tomas tar sin mobiltelefon och springer i väg istället för
att hjälpa henne att bära barnen till skydd från fara. Ämnet är känsligt för Tomas och det är någonting
som han inte vill erkänna. Ebba börjar skratta när hon berättar om hur Tomas räddar sina skidhandskar
och iPhone och på det sättet blir Tomas tidigare beteende till åtlöje. Det går att säga att Ebbas skratt
fungerar som en förstärkande betoningsgest i sammanhanget.
I båda exemplen ovan förekommer känsliga ämnesval framför andra människor – någonting nytt och
intimt lyfts fram till deras kännedom, vilket kan göra ansiktshotande handlingar värre. I exempel 8 är
det däremot fråga om en situation där bara Ebba och Tomas är närvarande. Exemplet är från scen 15
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där Ebba och Tomas befinner sig i en av hotellets korridorer och diskuterar sitt förhållande. Tomas
börjar gråta högt.
1 TOMAS:
2
3
4
5
6
7
8
9

Ebba Ebba Ebba Ebba kom kom kom (4.0) TITTAR UPP MOT EBBA jahh (2.0)
jag fattar att du är besviken på den här personen som har visat sig
(.) jag är också jättebesviken på honom (.) fan jag hatar honom
LYFTER AXLARNA (.) jag hatar honom så jävla mycket (.) och jag (4.0)
*jag kan inte förlåta det han har gjort för att* (2.5) han har gjort
massa andra saker förut också (.)VIFTAR LITE MED HÄNDERNA han han har
liksom (.) ljugit han har varit otrogen ja han erkänner (.) han
fuskar i spel a aa när han spelar med Harry och Vera (.) fa fattar du
vad patetisk den här personen är och jag GRÅTER (2.0)

Exempel 8 (Scen 15, Östlund 2014)

Tomas berättar för Ebba att han har gjort massa andra saker förut också (rader 5 och 6), till exempel
varit otrogen och ljugit. Informationen är känslig för Ebba och det skadar hennes positiva självbild,
speciellt hennes vilja att bli uppskattad i äktenskapet. Överhuvudtaget är ämnena i Tomas talartur
känsliga (t.ex. självhat, självförakt). Tomas inleder sin dialograd med att titta upp på Ebba som står,
vilket fungerar som en deiktisk gest och det som Tomas säger är tydligt riktad till henne. Han betonar
också vissa ord (t.ex. hatar, otrogen och fan) och använder sina händer som betoningsgäster. Under
en monolog går Tomas från småskratt till tårar, på samma sätt som Ebba gör i scen 9. Tårarna
förstärker budskapet i Tomas replik, medan skrattet strider mot budskapet. Man kan nog anta att
Tomas upplever situationen som tragikomisk och därför skrattar han.

3.3.3 Avstånd till andra
Ett vanligt sätt att använda illojalitetsstrategier är att skapa avstånd till de andra i samtalet, både
fysiskt och språkligt (Culpeper 1996:357). Detta kan ske till exempel med att man nekar den
gemensamma grunden eller associationer eller tar ett fysiskt avstånd. Även svårtolkat språkbruk tas
upp här, eftersom olika typer av strategier ofta går hand i hand.
I materialet förekommer det ofta situationer där någon nekar den gemensamma grunden med någon
annan och på ett sådant sett skapar social distans, såsom i exempel 9 (på nästa sida). I exemplet säger
Ebba till de andra att de var med i en lavin och Tomas verkar inte förstå eftersom han frågar vad hon
sade. Ändå var de båda två med i lavinen och man kan anta att nekandet bara är ett sätt att ta avstånd
från Ebba.
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1
2
4
5
6
7
8

FANNY:
TOMAS:
EBBA:
FANNY:
TOMAS:
EBBA:

=och så började han liksom tjata [på bra för vi har ett
[°mmm°]
[koncept[vi var med på en lavine her om dagen.
ehmmm
°öhm° vad sa du SLUTAR ATT LE
jag sa at vi var med på en lavine (6.0)

Exempel 9 (Scen 9, Östlund 2014)

Det är också anmärkningsvärt att Fanny berättar om sitt arbete på svenska och Ebba avbryter henne
och byter språket till norska. Dels kan det vara omedvetet eftersom hennes modersmål är norska och
hon talar norska under hela filmen, men det oväntade språkbytet kan anses vara en ansiktshotande
handling enligt Culpepers kategorisering (1996, använda svårtolkat eller hemlighetsfullt språk). Att
försvåra kommunikationen kan vara ett sätt att skapa distans till någon av samtalsparterna. Det bryter
också mot en av Grices sättsmaximer.
Samma fenomen förekommer i scen 15 där Ebba och Tomas tackar servicemannen, som har öppnat
dörren till hotellrummet (exempel 10). Filmen utspelar sig i Alperna så servicemannen kan antagligen
inte förstå Tomas tack på rad 2. Ebba försöker rädda situationen genom att säga på engelska thank
you.
1 EBBA:
2 TOMAS:
3 EBBA:

thank you very much (.) tomas
tack
thank you

Exempel 10 (Scen 15, Östlund 2014)

Avståndet i scenen gestaltas inte bara språkligt utan även fysiskt, vilket framgår av bild 3 (på nästa
sida). Ebba och Tomas sitter inte tillsammans i scenen. Culpeper skiljer inte mellan avsiktlig och
oavsiktlig oartighet, och åskådaren kan inte heller veta om oartighet är avsiktligt eller inte. Visst är
det möjligt att avståndet beror på någonting helt annat, men enligt Culpepers kategorisering hänger
oartighet och avståndet mellan samtalsparter ihop med varandra18.

18

Culpeper har senare diskuterat intentionalitet som en vanlig del av oartighet (t.ex. Culpeper 2005:39;
Culpeper 2011:48), men poängterar ändå att man kan uppleva någonting oartigt även om det inte varit
avsiktligt. (Culpeper 2011:50–51.)
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Fanny

Mats

Ebba

Tomas

Bild 3: Bordsplacering (Scen 9, Östlund 2014)

Nekande av den gemensamma grunden är igen aktuellt i scen 6 (exempel 11). Ebba och Tomas
diskuterar i en av hotellets korridorer och Tomas säger att han inte håller med Ebba om det som hände
tidigare. Han betonar ordet din för att poängtera att det är fråga om Ebbas bild och Tomas bild. Senare
i samma scen skakar Tomas hand med Ebba och avståndet mellan paret blir mindre. På detta sätt
förmildras ansiktshotet mot samtalsparten.
1 TOMAS:
2
3

vad är det som är konstigt att vi har olika bilder av det som
hände för att jag inte kan erkänna (.) din bild av det som
hände

Exempel 11 (Scen 6, Östlund 2014)

3.3.4 Tabubelagda signaler
Det förekommer några tabubelagda ord i materialet. I exempel 12 förekommer jævla och fan, vilka
båda kan anses vara ganska vanliga svordomar i svenska och i norska. Tabubelagda signaler i
exemplet utgör inte någon hög risk mot deltagarnas ansikte, eftersom samtalsstilen med
uppbackningar och sammanbundna yttranden kan tolkas vara solidaritetsstrategier (se Browns och
Levinsons solidaritetsstrategier i kapitel 2.2.4). Som diskuterats i föregående kapitel förmildras
ansiktshotet också med handskakning mellan Ebba och Tomas.
1
2
3
4
5
6

EBBA:
TOMAS:
EBBA:
EBBA:
TOMAS:

hør på meg (.) hvis vi kan være enige om at det kom en jævla
lavine (3.0) og at vi ble redde men at det gikk bra VIFTAR HANDEN
fan det köper jag (5.0) var det det [du pratade om men förlåt
[jaa
ja men det er en gemensam oppfatning
=fan det köper jag SKAKAR HANDEN MED EBBA

Exempel 12 (Scen 6, Östlund 2014)
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Kontexten eller samtalsramen är även här viktig: det förekommer betydligt mindre tabubelagda ord i
undersökningsmaterialet i situationer där andra människor är på plats. Det finns bara en situation där
svordomar används inför andra människor. När Ebba och Tomas är på tumanhand svärs det 17 gånger.
Culpeper (1996:354) nämner att direkthet är typiskt för nära relationer, så det är inte överraskande att
tabubelagda ord mestadels används när andra människor inte är närvarande.
Vid sidan av tabubelagda ord kan det finnas andra tabubelagda signaler såsom olika fingertecken,
men sådana förekommer inte i materialet. Däremot förstärks tabubelagda ord ofta med emfatiska
tryck19, såsom på rad 3 i exempel 12. Såsom Bousfield (2008:138–139) lyfter fram kan tabubelagt
språk ibland vara ett tecken på en emotionell situation, inte en oartig språkhandling i sig. Detta är
någonting som inte tas hänsyn till i Culpepers modell.

3.3.5 Långa pauser
Användning av långa pauser är vanligt i materialet. Culpeper (1996:357) har inte angett hur lång en
paus måste vara för att den kan anses vara ansiktshotande. Jag har kategoriserat som ansiktshotande
bara sådana pauser som är längre än 5 sekunder, även om Jefferson (1989:188–189) nämner en sekund
som ett standardmått. Annars hade antalet pauser blivit för stort för det finns så många pauser i
materialet. Pauser har diskuterats tidigare i 2.1.6.
1 EBBA:
2
3
4
5
6
7
8
9
10

selve lavinen har faktisk klart å stoppe rett før uteserveringen (9.0)
SKRATTAR *så man star der og holder rundt barna sine og plutselig er
himmelen blå igjen* SKRATTAR maten star fortsatt på bordet (3.0) og
folk begynner å komme tilbake (3.0) SKRATTAR og innser at det ikke har
værit noen jævla lavine (19.0) öhmm (4.0) og jeg vet ikke hva jeg skal
gjøre og
jeg setter med ned og (.) fortsetter å spise (2.0) og så
kommer Tomas tilbake (.) og vi sier ingenting og (1.0) fortsetter bare
å spise (10.0) SNYFTAR ja (3.0) ähh (13.0) ehmm jeg har fått et (.)
problem (.) SKRATTAR jeg sitter her på dette luksushotellet og er ikke
lykkelig, føler ikke vel jeg har det ikke noe bra her (24.0)

Exempel 13 (Scen 9, Östlund 2014)

I exempel 13 innehåller Ebbas monolog flera långa pauser – den längsta är till och med 24 sekunder
lång. Ebba använder många ovanligt långa pauser när hon talar, vilket enligt Culpeper (1996:358) är
19

Norrby (2014:110) använder begreppet emfatiskt tryck när hon syftar på betoningar.
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en strategi att få andra i samtalssituationen att känna sig obekväma. Det är antagligen fråga om
samtasuppehåll, där kommunikationen upphör temporärt, men Ebba bestämmer att ändå fortsätta.
Ignorering har diskuterats tidigare i den här avhandlingen (se 3.3.1) och långa pauser är
ansiktshotande åt båda håll: ingen tar talarturen från Ebba under pauserna och alla i samtalssituationen
känner sig besvärade.
De långa pauserna i Ebbas monolog kan ha flera funktioner. Delvis får tystnaden andra att känna sig
obekväma, men samtidigt bildar de gränser för olika språkhandlingar inom Ebbas monolog: till
exempel byts samtalsämnet helt efter den långa pausen på rad 8 och Ebba börjar att berätta att hon
inte är lycklig på semester. Pauserna signalerar också att en ny talarbytesplats äger rum och att någon
annan kan ta talarturen, vilket ingen vill göra i exemplet.

3.3.6 Andra illojalitetsstrategier
Det förekommer också några enstaka typer av illojalitetsstrategier som inte passar i någon av
kategorierna ovan, såsom nekande av beröring och brist på engagemang.
I exempel 14 berättar Fanny en historia om sina arbetserfarenheter och Tomas uppbackar henne ivrigt.
Diskussionen är full av skratt och samtalsklimatet är positivt. Ebba är däremot oengagerad, tittar ner
på golvet och dricker vin. Hon kommenterar lågt du var kanskje det till Fannys historia och verkar
inte alls vara intresserad av det. Ebbas ointresse kommer fram med tystnad och brist på uppbackningar
eller ögonkontakt med andra samtalsdeltagare. I manuskriptet (Östlund 2014:107) skrivs det att snart
deltar hon [Ebba] inte alls i konversationen, istället sitter hon och betraktar, vilket stödjer det som
händer i filmen.
1
2
3
4
5
6
7

FANNY:
TOMAS:
FANNY:
TOMAS:
EBBA:
FANNY:

men å sen han var liksom så här aa okej du vill jobba här okej har du
jobbat i bar (.)förut liksom och jag ba ja jo aa men är *du duktig*?
SKRATTAR
jag ba ja, ja, jag är [*väldigt duktig [så*
[SKRATTAR]
PÅ NORSKA:
[Du var kanskje det.
=och så började han liksom tjata [på bra för vi har ett koncept

Exempel 14 (Scen 9, Östlund 2014)
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I samma scen när Ebba har berättat för Mats och Fanny om lavinen, smeker Fanny Ebbas arm, kanske
för att trösta henne (exempel 15). Strax efter det försöker Mats smeka Fannys arm, men Fanny avvisar
honom genom att ta bort hans hand. Det är ett sätt att skada någons positiva ansikte, viljan att bli
omtyckt och beundrad i kommunikationssituationen.
1 EBBA:
2
3
4 FANNY:
5 MATS:

jeg har fått et (.) problem (.) SKRATTAR jeg sitter her på dette
luksushotellet og er ikke lykkelig, føler ikke vel jeg har det ikke
noe bra her (24.0)
SMEKER EBBAS ARM OCH TITTAR NER PÅ GOLVET
FÖRSÖKER SMEKA FANNYS ARM MEN FANNY AVVISAR HONOM

Exempel 15 (Scen 9, Östlund 2014)

I samma exempel (exempel 15) berättar Ebba att hon inte är lycklig – en handling som innehåller en
emotionell laddning. Fanny är ändå den enda i samtalssituationen som reagerar på något sätt till det
som Ebba sade genom att smeka hennes arm. Tomas och Mats beteende är passivt och mindre
empatiskt, vilket hotar Ebbas positiva ansikte.

3.4 Föraktsstrategier
Med föraktsstrategier försöker man skada mottagarens negativa ansikte. Browns och Levinsons
begrepp för ett negativt ansikte syftar på individens självständighet och frihet att agera (Watts
2003:101). Strategierna som hotar individens negativa ansikte är bland annat att nedvärdera andra,
att tränga sig in i någons personliga utrymme och att skrämma (Culpeper 1996:358).
Det förekommer färre olika typer av föraktsstrategier än typer av illojalitetsstrategier i materialet (se
tabell 2). De vanligaste typerna av föraktsstrategier är nedvärdering av andra och avbrytningar.
Överhuvudtaget kan man konstatera att föraktsstrategier används på ett mindre hotande sätt i det här
materialet än illojalitetsstrategier. Texten har indelats i tre underkapitel.

3.4.1 Nedvärdering och förakt
Det förekommer olika nedvärderande kommentarer i materialet. I vissa fall är det fråga om en språklig
nedvärdering, men ibland handlar det om en kombination av det verbala och det icke-verbala som
avslöjar till exempel att någon inte tar talaren på allvar.
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Exemplen

16

och

17

visar

två

typiska

exempel

på

nedvärderande

handlingar

i

undersökningsmaterialet. Nedvärderingen kommer språkligt fram i exempel 16, där Tomas talar med
Harry, sin son, om att flyga en drone inomhus. Tomas fråga till Harry vad har vi sagt om att använda
den inomhus kan sägas avvika från Grices maximer och handlingen inte är en fråga utan ett påstående
att Harry har gjort fel. Av diskussionen framgår att de har talat om samma sak tidigare, en information
som Tomas använder för att nedvärdera sin son Harry. Som diskuterats i kapitel 2.2.4 är direkta
oartiga handlingar typiska mellan förälder och barn och ansiktshotet mot båda parter är litet.
1 TOMAS:
2

Harry (4.0) vad har vi sagt om att använda den
inomhus

Exempel 16 (Scen 9, Östlund 2014)
1 EBBA:
2 MATS:
3
4 FANNY:

jag sa at vi var med på en lavine
du var med i (.) tatt av ett ras liksom (6.0)
+men fortell da+
*johh*

5 MATS:

SKRATTAR

Exempel 17 (Scen 9, Östlund 2014)

I exempel 17 kommer nedvärderingen fram endast genom det icke-verbala. Ebba har precis berättar
för de andra att familjen har varit med om en lavin och Mats och Fanny reagerar på det. Mats ber
Ebba att berätta mer om vad som hänt. Efter att Ebba har sagt att de varit med i en lavin, ser Mats
överraskad ut (se bild 3): hans ögonbryn är höjda och han ler lite när han tittar på Ebba. Han förstärker
sin fråga du var med i tatt av ett ras liksom genom att röra sina händer (en betoningsgest) och en
frågande blick (en deiktisk gest). Efter en paus på sex sekunder höjer han sin röst när han säger men

Bild 3: Mats icke-verbala signaler (Scen 9, Östlund, Wenzel 2014)
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fortell da. Fanny skrattar när hon uppbackar Mats och sedan börjar också Mats skratta. Detta tyder
på att Mats och Fanny inte tar Ebba på allvar, även om en lavin kan ses som en allvarlig fara med
eventuella dödsolyckor som resultat (till exempel Johansson 2018).

3.4.2 Hotandet av personligt utrymme
Det personliga utrymmet hotas på olika sätt i undersökningsmaterialet. Det mest typiska exemplet är
att avbryta någon och det finns många exempel på avbrytningar i materialet. Detta fenomen hotar
talarens personliga talarutrymme och kan därför anses som en ansiktshotande handling. Bousfield
(2008:127) har kategoriserat avbrytningar och blockerande som en egen kategori, men nämner ändå
att man skulle kunna se dem som en variant av strategin att hota någons personligt utrymme såsom
jag gör här.
I scen 6 talar Ebba och Tomas intensivt om lavinen. I det korta utdraget (exempel 18) förekommer
två avbrytningar, på raderna 3 och 6. Det är anmärkningsvärt att det är Tomas som avbryter Ebba
båda gångerna. Tempot i diskussionen är snabbt och det finns inga tydliga pauser. Snabbhet syns
också som sammanbundna yttranden på rad 8 markerade med likhetstecken. Eftersom tempot i
samtalet är så snabbt och det är fråga om en diskussion mellan ett äkta par, kan avbrytningar anses
vara mindre ansiktshotande än mellan främmande personer. Strategierna i diskussionen liknar mycket
solidaritetsstrategier i Browns och Levinsons modell (se 2.2.4).
1
2
3
4
5
6
7
8
9

EBBA:
TOMAS:
EBBA:
TOMAS:
EBBA:
TOMAS:

nei det er ikke det altså jeg vil at vi har en felles
opplevelse [av[ah men är du där igen ska vi ha en gemensam
upplevelse av av av det som hände
jeg tror det [er viktigt for barna (HAND)jeg tror det er
[är det x
viktigt for oss
=okej men vilken bild- vad är det för upplevelse då (KORSADE
ARMAR)

Exempel 18 (Scen 6, Östlund 2014)

Ansiktshotet är däremot större i följande exempel (exempel 19 på nästa sida). Paret har ätit middag
med sina nya vänner Mats och Fanny. Fanny berättar om sitt liv och Ebba avbryter henne (rad 4) och
börjar berätta om någonting helt annat. Östlund (2014:107) skriver i manuskriptet att Hon har nu nått
läget då hon tillåter sig att vara oartig. Trots att hon avbryter mitt i ett samtal om något helt annat
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blir Tomas inte det minsta förvånad. Manuskriptet avslöjar tydligt intentionaliteten bakom Ebbas
handling att hota Fannys talarutrymme och ansikte. Ebbas handling hotar både Fannys ansikte och
sitt eget samt Tomas och Mats, som också deltar i diskussionen. Samtidigt bryter Ebba mot Grices
relevansmaxim genom att börja prata om någonting helt annat.
1
2
3
4
5

FANNY:
TOMAS:
EBBA:
FANNY:

=och så började han liksom tjata [på bra för vi har ett
[°mmm°]
[koncept[vi var med på en lavine her om dagen.
ehmmm

Exempel 19 (Scen 9, Östlund 2014)

I scen 15 hotas det personliga utrymmet på ett annat sätt. Ebba och Tomas är ute i korridoren när
Tomas börjar gråta och skrika okontrollerat och Ebba försöker lugna ner honom. Det som sker mellan
paret kan anses vara ganska intimt och privat. Ändå finns där en serviceman, en helt utomstående
person, som stirrar intensivt på Ebba och Tomas (se bild 4). Man skulle kunna argumentera att
servicemannen bara gör sitt arbete, eftersom paret bråkar i hotellets offentliga lokaler. Ur
oartighetsteorins synvinkel är handlingen dock ansiktshotande, inte minst därför att servicemannen
avstår från att säga något utan bara stirrar och röker en cigarett.

Bild 4: Hotellets serviceman lyssnar på Tomas och Ebbas privata diskussion (Scen 15, Östlund,
Wenzel 2014)
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3.4.3 Avskräckning
I undersökningsmaterialet förekommer ett exempel på att en person skrämmer en annan i en
talsituation. Utdraget (exempel 20) är från scen 15 där Ebba och Tomas precis har kommit tillbaka
till hotellrummet. Tomas gråter fortfarande högt och skriker. Barnen Vera och Harry kommer från
sovrummet och Vera frågar flera gånger om pappa är okej och vad som är fel med honom.
1
2
3
4
5
6
7

TOMAS:
VERA:
EBBA:
VERA:
EBBA:
VERA:
HARRY:

GRÅTER OCH SKRIKER PÅ GOLVET
pappa
det er ikke noe farlig
pappa (1.0) GÅR MOT DE ANDRA +pappa vad är det+
pappa er bare litt lei seg det går over
+vad är med honom+ (1.0) +pappa+ GRÅTER OCKSÅ LITE
+pappa+ KRAMAR VERA OCH TOMAS

Exempel 20 (Scen 15, Östlund 2014)

Tomas intention är antagligen inte att skrämma barnen med gråt och skrik, men han skrämmer ändå
barnen. Detta kommer fram i och med att Vera gråter och ställer frågor som Tomas dock ignorerar. I
manuskriptet (Östlund 2014:151) står det att Vera och Harry har vaknat och stirrar förskräckt mot
sin pappa som sjunkit ner och ligger i en hög mitt på vardagsrumsgolvet.

3.5 Indirekt oartighet
Det som senare lagts till i Culpepers modell är indirekt oartighet. Med indirekt artighet avses
handlingar som sker på ett indirekt och implicit sätt men på det sättet att en viss intention är tydligare
än de andra. Det finns ingen mer specifik definition av indirekt oartighet, men till denna kategori
räknar jag sådana verbala och icke-verbala handlingar som har en tydligt implicit negativ laddning.
Som hjälpmedel använder jag Grices teori om samtalsmaximer och implikationer (1975) som
presenterades i kapitel 2.2.3.
Det går att hitta sex olika indirekta oartighetshandlingar i undersökningsmaterialet (se också tabell
2). Till stor del påminner indirekta oartigheter i materialet om varandra och fem av sex handlingar
kommuniceras av Ebba. Det går att sammanfatta indirekta oartighetshandlingar i materialet som
antydningar om att någon har gjort någonting fel.
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I exempel 21 säger Ebba att og jeg roper Tomas (2.0) men han kommer ikke (se raderna 7 och 8).
Exemplet är från scen 9 där paret är med sina nya vänner Mats och Fanny och Ebba berättar om
lavinen för de andra.
1 EBBA:
2
3
4
5
6
7
8
9

öhm (.) så jeg tar tak i Vera og Harry og (1.0) prøver å løfte begge
to (.) men det går ikke så jeg snur med til Tomas for å få hjelp til å
bære barna og *jeg ser da min mann som tar sine ski-hansker og sin
iPhone* (.) og snur seg bort og løper alt han kan vekk fra oss (6.0)
ehhh (5.0] og så blir alt hvitt og jeg star der med barna og får ikke
båret dem bort (3.0) og det er
en intensitet og en lyd som jeg aldri
har opplevd før asså (.) og jeg tenker at nå- (6.0) og jeg roper Tomas
(2.0) men han kommer ikke (4.0) og jeg vet ikke hvor lenge det varer
(4.0) öhmm (.) og så öhmm (1.0)

Exempel 21 (Scen 9, Östlund 2014)

Ebbas handling i exempel 21 tyder tydligt på att Tomas borde ha varit där med familjen och att han
gjorde fel när han inte var där. Ebba använder också pauser när hon talar: möjligtvis för att tilldela
information lite för lite eller för att ge Tomas en chans att svara, vilket han inte gör.
1 EBBA:
2

nei men der er jo helt greit. Men da bør erkjenne hva som
faktisk hendte etterpå (.) [og stå for det som skjedde

Exempel 22 (Scen 9, Östlund 2014)

Ebba kommenterar Tomas beteende igen i exempel 22. Hon berättar att man borde erkänna vad som
faktiskt har hänt och stå för det som skett. Även om Ebba talar i allmänhet, syftar hon tydligt på
Tomas och det kommer implicit fram att Tomas inte har agerat såsom man borde ha gjort. Tomas
ansikte hotas och hans beteende kan anses till exempel som barnsligt eller omanligt.

3.6 Undanhållen artighet
Undanhållen artighet är den sista av Culpepers oartighetsstrategier. Med undanhållen artighet avses
att det inte förekommer artighet i situationer där den socialt kunde antas förekomma. Ett enkelt
exempel är att någon avstår från att säga förlåt när man råkar trampa på någons tår. Oartighetsstrategin
är inte starkt representerad i materialet, men den förekommer sex gånger. Hotet mot samtalsdeltagares
ansikte kan sägas vara litet i alla de fall där undanhållen artighet förekommer i materialett.
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I det första exemplet (exempel 23) kommer undanhållen artighet tydligt fram. Ebba och Tomas håller
på att ha ett privat samtal i korridoren när de märker att servicemannen tittar på dem. De vill tala
privat om sitt privatliv och ber därför servicemannen att gå. Ebba säger på rad 1 att +can we have
some priva[cy+. Där saknas den engelska interjektionen please som ofta förekommer i begäran.
Senare på raderna 4 och 5 används ordet please två gånger, så ansiktshotet gentemot
samtalsdeltagarna är minimalt.
1 EBBA:
2 TOMAS:
3
4 EBBA:
5

be om litt privatliv (3.0) +can we have some priva[cy+
[+what do you
want+
can we please have some privacy we’re just having a talk (.)
please

Exempel 23 (Scen 6, Östlund 2014)

Såsom i exempel 23 ovan innehåller filmen några imperativformer, som till sin betydelse är mer
ansiktshotande än till exempel konditionalis skulle. I exemplet ovan är ansiktshotet litet, men det finns
ett litet hot gentemot både Tomas och Ebbas ansikte. Man skulle kunna argumentera att Ebbas
begäran är lite konstig, eftersom det är fråga om hotellets serviceman som håller på att arbeta och
Ebba hotar till och med hans ansikte genom att oartigt be om att kunna tala privat. Exempel 23 ligger
nära direktheten i Browns och Levinsons artighetsteori i och med att handlingen är direkt och
ansiktshotet minimalt.
1 EBBA:
2 TOMAS:

prøv å gi meg en klem (.) jeg trenger en klem
jag också PARET KRAMAR (3.0) EN TELEFON RINGER ååh fan (1.5) jag
stänger av den (.) krama mig nu krama

Exempel 24 (Scen 6, Östlund 2014)

I exempel 24 bidrar kontexten till att ansiktshotet är litet, även om budskapet kommuniceras med
imperativ. Först ber Ebba om en kram och sedan ber Tomas också om en kram från Ebba. Tomas
betonar ordet fan men annars är hans röst lugn och volymen normal. Det är fråga om en fysisk närhet
mellan paret, så hotet mot samtalsdeltagarens ansikte är minimalt.

3.7 De strategier som inte förekommer i materialet
Såsom presenterats i kapitel 2.2.5 innehåller Culpepers oartighetsmodell (1996) flera olika
understrategier för illojalitets- och föraktsstrategierna. En del av dessa förekommer inte alls i
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undersökningsmaterialet – en iakttagelse som också Bousfield (2008:123–124) har gjort i sina
undersökningar. Det finns bara en strategi som inte förekommer vare sig i min eller i Bousfields
undersökning: att avslöja att någon är skyldig. Andra strategier som inte förekommer i mitt material
är att exkludera någon från en aktivitet, använda opassande identifieringsmarkörer och kalla någon
vid öknamn.
Det finns två strategier som har med namn att göra och som ligger nära varandra: att använda
opassande identifieringsmarkörer och kalla någon vid öknamn. Karaktärerna i materialet använder
endast varandras förnamn (såsom Ebba, Harry) eller passande titlar (min mann, barna).
Strategin att exkludera någon från en aktivitet förekommer inte heller i materialet. Överhuvudtaget
finns det få aktiviteter karaktärerna deltar i, så exkludering förekommer inte heller. Att ignorera någon
i samtalet förekommer dock flera gånger och strategierna ligger nära varandra – ignorering är på ett
sätt detsamma som att exkludera någon från samtalet.
Strategin att avslöja att någon är skyldig är antagligen direkt ur Browns och Levinsons modell där
det finns en underkategori för respektstrategier, nämligen att meddela att du är skyldig, till exempel
genom att säga jag skulle vara evigt tacksam om du… (Brown och Levinson 1987:210).

3.8 De strategier som inte passar in i Culpepers modell
Såsom diskuterat i kapitel 2.2.5, är olika strategierna i Culpepers modell (1996; 2005) ofullständiga.
Till exempel Bousfield (2008:125–143) utvidgade Culpepers modell i sin undersökning, eftersom det
förekom sådana strategier i materialet som inte passade in i Culpepers existerande kategorisering.
Han föreslår följande nya strategier: att kritisera, blockera, tvinga ett rollbyte20 och utmana
mottagaren (Bousfield 2008:125–143). Hans strategier kan inte hittas i mitt material.
Baserat på mitt material föreslår jag följande tillägg i Culpepers modell (1996): att skräna offentligt,
klä sig i opassande kläder och ta någons sida i en konflikt.

20

Strategin betyder att talaren tvingar mottagaren från en social roll till en annan (Bousfield 2008:132).
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1 TOMAS:
2 EBBA:
3
4

FORTSÄTTER SKRIKA OCH GRÅTA
+hallo+ (2.0) RÖR VID TOMAS °shhh° (.) °shhh° +faen nu går vi
inn ok+ (.) +nå får du faen meg gå in+
SERVICEMANNEN STIRRAR PÅ EBBA OCH TOMAS OCH TÄNDER EN CIGARETT

Exempel 25 (Scen 15, Östlund 2014)

Strategin att skräna offentligt förekommer i exempel 25. Tomas skriker och gråter högt i hotellets
korridor på kvällen och Ebba försöker lugna ner honom (se bild 5). Tomas beteende kan tolkas vara
oartigt mot andra hotellgäster, även om det inte passar in i Culpepers oartighetsmodell – han beter sig
högljutt i ett offentligt utrymme. Tomas handling kan anses hota andra hotellgästers frihet att agera,
till exempel att sova eller avkoppla i sina hotellrum utan att bli störda. Samtidigt hotas Tomas eget
ansikte eftersom han inte följer sociala normer.

Bild 5: Tomas gråter och skriker på golvet utan byxor (Scen 15, Östlund, Wenzel 2014)

Kläderna i materialet har inte diskuterats tidigare i avhandlingen på grund av olika orsaker. Först och
främst är karaktärernas kläder neutrala, ofta gråa eller gråblåa och det går inte att känna igen
klädmärken. Det går dock att argumentera att det finns ett val bakom valda kläder. Under samma scen
som i föregående exempel 25 är Tomas klädd bara i boxershorts och i en t-tröja (bild 5). Valet av
kläderna kan anses vara opassande eftersom Tomas och Ebba är i ett offentligt utrymme. Det är värt
att diskutera om kläder kan räknas som en handling i sig, men det finns en tydlig ansiktshotande
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aspekt i Tomas val av kläder. Det bryter mot sociala normer, eftersom vi inte är vana vid att se en
vuxen man utan byxor i ett offentligt utrymme. Att klä sig i opassande kläder hör till föraktsstrategier
i Browns och Levinsons tudelade ansiktsbegrepp – handlingen kan anses hota mottagarens integritet
och självständighet. Även tidigare i scen 6 har Tomas gått i boxershorts i en av hotellets korridorer.
Exempel 26 gäller situationen direkt efter Ebbas långa monolog där hon berättar om lavinen till Mats
och Fanny. Mats försöker komma med bortförklaringar för Tomas beteende (att springa iväg från sin
familj) och tar Tomas sida i konflikten. Handlingen hotar Ebbas ansikte, framför allt hennes vilja att
vara uppskattad och bli tagen på allvar. Mats handling passar inte i någon av de existerande
kategorierna, även om ansiktshotet mot Ebba är tydligt, så jag föreslår en ny kategori att ta någons
sida i en konflikt.
1 MATS:
2
3
4
5

SUCKAR nei for den når jeg bare (.) sier at det er jo (.) det er jo i
slike situasjoner så er det jo ikke alltid vi er helt bevisst om hva
vi gjør ööm man prøver (.) å overleve og når overlevelsestrangen dukker
opp er det ikke sikkert at man klarer å ha med seg sine verdier (1.0)
öö o o og sånn

Exempel 26 (Scen 9, Östlund 2014)

Att ta någons sida i en konflikt ligger nära Culpepers (1996:357–358) strategi att ta avstånd från
någon, som förekommer på flera olika sätt i materialet (se kapitel 3.3.3). Det finns ändå några
skillnader. Att ta någons sida i en konflikt är mer hotande mot ansiktet, eftersom någon i
samtalssituationen explicit väljer någon annans sida. Genom att använda den här strategin tar en
utomstående person del i en konflikt. Strategin är unik också på det sättet att det behövs mer än två
samtalsdeltagare. Såsom till exempel Kangasharjus (2002) undersökning visar, kan olika typer av
allianser orsaka svårigheter till enstaka samtalsdeltagare.
De understrategier som jag föreslagit här baserar sig bara på ett fåtal exempel i
undersökningsmaterialet. Det behövs mer forskning kring dessa fenomen för att förstå deras betydelse
som ansiktshotande handlingar.
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3.9 Mottagarens respons
Det är värt att undersöka också mottagarens respons på ansiktshotande handlingar (se Culpepers
modell i 2.2.6), eftersom mottagarens responser har forskats litet. I materialet brukar personerna inte
reagera på ansiktshotande handlingar, ett alternativ som även Culpeper (m.fl. 2003:1563) tar upp.
I undersökningsmaterialet förekommer det bara några exempel på tydliga responskedjor. En kedja
belyses i exempel 27 nedan. Ebbas talartur på rad 4 innehåller flera ansiktshotande strategier
samtidigt: hon avbryter Fanny, talar om ett ämne som är känsligt för Tomas och till och med byter
språk.
1
2
3
4
5
6
7

FANNY:
TOMAS:
EBBA:
FANNY:
TOMAS:
EBBA:

=och så började han liksom tjata [på bra för vi har ett
[°mmm°]
[koncept[vi var med på en lavine her om dagen.
ehmmm
°öhm° vad sa du? SLUTAR ATT LE
jag sa at vi var med på en lavine (6.0)

Exempel 27 (Scen 9, Östlund 2014)

Exemplet är intressant eftersom handlingen är ansiktshotande mot både Tomas och Fannys ansikte.
Det förekommer två olika oartighetssekvenser samtidigt, en mellan Ebba och Fanny och en annan
mellan Ebba och Tomas. Båda två reagerar på olika sätt på Ebbas handling. Tomas nekar den
gemensamma grunden med Ebba och frågar vad sa du (rad 6). Frågan kan anses fungera som en
illojalitetsstrategi, så Tomas väljer ett offensivt svar. Fanny säger bara ehmmm (rad 5) som är svårare
att tolka. Det går däremot att konstatera att Fanny inte motarbetar. Genom att acceptera Ebbas
ansiktshotande språkhandling hotas Fannys ansikte allvarligt. Ebba reagerar med att upprepa jag sa
at vi var med på en lavine (rad 7), igen känslig information till Tomas, så ansiktshotet gäller inte
Fanny. Anmärkningsvärt är också den sex sekunder långa pausen (samtalsuppehåll) efter Ebbas replik
(rad 7). Det tar länge innan någon reagerar på det Ebba sade. Pausen fungerar som ett sätt att få andra
i samtalssituationen att känna sig obekväma, vilket är en illojalitetstrategi, och hotar alla i
samtalssituationen. Oartighetssekvenserna i exemplet är med Ebba och Fanny HANDLING –
ACCEPTERANDE – OFFENSIV och med Ebba och Tomas HANDLING – OFFENSIV –
OFFENSIV.
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1 EBBA:
2
3 TOMAS:
4
5
6
7
8 EBBA:
9
10 TOMAS:
11

men det er bare (2.0) jeg synes det er konstigt at du ikke bare kan
erkjenne SVIFTAR HANDEN hva som skjedde EBBA TAR EN STEG BAKÅT
vad är det som är konstigt att vi har olika bild av det som hände för
att jag inte kan erkänna (.) din bild av det som hände (.)ja-jag
upplevde den inte så (.) upplevde verkligen inte så som du beskrev
det och som du satt vid middagen och försökte övertyga alla andra om
att din bild stämd[e—
[greit greit men det viktigste er at jeg vil ikke
ha det sånn som på den midda[gen
[nej det var öhm pinsamt det var det var
f-f-fruktansvärt RYNKAR PANNAN (3.) fan

Exempel 28 (Scen 6, Östlund 2014)

I exempel 28 börjar Ebba med att oartigt konstatera att Tomas beteende var konstigt: jeg synes det er
konstigt at du ikke bare kan erkjenne hva som skjedde (rader 1 och 2). Hon tar också ett steg bakåt
från Tomas (rad 2), ett tecken som kategoriserats som indirekt oartighet (se 3.5). Det är också ett sätt
att skapa avstånd mellan samtalsparter. Tomas motarbetar Ebbas attackerande handling med ett
offensivt svar och nekar den gemensamma upplevelsen med Ebba (rader 3 till 7). Ebba avbryter
honom och säger att hon inte vill ha det såsom på middagen (rader 8 och 9), vilket indirekt säger att
hon inte är nöjd med Tomas beteende. Tomas i sin tur avbryter Ebba och säger direkt att det som
hände var pinsamt och fruktansvärt och rynkar samtidigt sin panna (rader 10 och 11.
Oartighetssekvensen blir HANDLING – OFFENSIV – OFFENSIV – OFFENSIV.
De två exemplen ur filmen är i linje med andra studier som diskuterats i kapitel 1.3.2, bland annat
Sörlins undersökning (2008). På det stora hela reagerar dock karaktärerna inte på ansiktshotande
handlingar i materialet, och därför tar jag bara kort upp oartighetssekvenserna.
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4 Sammanfattning och diskussion
Det övergripande syftet med den här pro gradu-avhandlingen har varit att ta reda på hur
ansiktshotande kommunikation sker på den verbala och den icke-verbala nivån samt undersöka vilken
slags respons ansiktshotande handlingar väcker hos mottagaren. Meningen har således varit att skapa
förståelse av oartighet som ett verbalt och icke-verbalt fenomen genom att undersöka ett fiktivt
exempel.
Analysmetoden i avhandlingen har varit samtalsanalys, speciellt interaktionell lingvistik, som jag har
kombinerat med Culpepers oartighetsmodell (1996; 2005). Modellen bygger på Goffmans begrepp
socialt ansikte (1967) och Browns och Levinsons artighetsmodell (1987), presenterade i kapitlen 2.2.2
och 2.2.4. Även Grices samarbetsprincip (1975) har utnyttjat som stöd. Culpeper urskiljer fem olika
oartighetsstrategier: direkt oartighet, illojalitetsstrategier, föraktsstrategier, indirekt oartighet och
undanhållen artighet. Strategierna har fungerat som referensramar för min analys och som ett
hjälpmedel för att fästa uppmärksamhet på relevanta fenomen i filmen. Materialet består av tre scener
ur Ruben Östlunds film Turist (2014), sammanlagt 24 minuter och 22 sekunder. Analysenheten i
avhandlingen har varit dialoger i scener samt icke-verbala tecken synliga i filmen. Icke-verbala
signaler har kodifierats enligt McNeills (1992) analysschema (se kapitel 2.1.4). Även Östlunds
filmmanus (2014) har använts som stöd.
Materialet kännetecknas av att olika ansiktshotande kommunikationsstrategier används mångsidigt
och
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ansiktshotande

handlingar

kan

urskiljas.

Av

strategierna

förekommer

olika

illojalitetsstrategier mest. Totalt utgör illojalitetsstrategierna 56 % av alla ansiktshotande handlingar
i materialet och det förekommer många olika typer illojalitetsstrategier, bland annat ignorering,
avståndstagande till andra, tabubelagt språk, känsliga ämnesval och nekande av en gemensam grund.
Tabubelagt språk är vanligt, men det används kontextbundet: det förekommer oftast bara när det äkta
paret i filmen är på tumanhand.
Det förekommer färre föraktsstrategier än illojalitetsstrategier; de utgör 20 % av alla ansiktshotande
handlingar i materialet. De vanligaste typerna av föraktsstrategier är nedvärdering och hotande av
personligt utrymme som oftast förekommer som avbrytande. Överlag används föraktsstrategier på ett
mindre hotande sätt än illojalitetsstrategier och till exempel avbrytande kan också vara ett tecken på
ett positivt och ivrigt samtalsklimat.
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Direkt oartighet används åtta gånger i materialet, vilket motsvarar 8 % av alla oartighetshandlingar.
Vanligast är att koppla någon eller någonting med ett negativt adjektiv (t.ex. konstig eller pinsamt).
Alla direkta oartigheter utbyts mellan det äkta paret i filmen, vilket är i linje med Culpepers (1996)
påpekande att direkt konfrontation är vanligt i nära förhållanden såsom framgår av analysen.
6 % av alla oartiga handlingar i materialet gäller indirekt oartighet. I dessa fall är det fråga om att
någon antyder att någon har gjort någonting fel. Intressant är också att fem av sex dessa handlingar
kommuniceras av Ebba.
Undanhållen artighet förekommer lika många gånger som indirekt oartighet och utgör 6 % av alla
oartighetshandlingar. Hotet mot samtalsdeltagares ansikte kan sägas vara litet i de fall där den här
oartighetsstrategin används. Undanhållen artighet syns i materialet på så sätt att interjektionen please
eller konditionalis skulle inte används när de socialt skulle vara förväntade. Även imperativformer är
typiska för undanhållen artighet.
Culpepers modell (1996; 2005) ger inte en heltäckande bild av olika understrategier, vilket gör att det
går att föreslå tre nya strategier: skräna offentligt, klä sig i opassande kläder och ta någons sida i en
konflikt. Det behövs dock mer forskning kring dessa fenomen. 4 % av alla oartighetshandlingar i
materialet kunde inte kategoriseras, för de passade inte in i Culpepers modell. Samtidigt kan
konstateras att alla av Culpepers understrategier inte förekommer i undersökningsmaterialet.
I allmänhet spelar icke-verbal kommunikation en stor roll i oartighetshandlingar och det går att
konstatera att om man hade fäst uppmärksamhet bara på det språkliga, hade en stor del av
ansiktshotande handlingar inte kommit fram. I vissa fall används icke-verbala signaler som
ansiktshotande signaler i sig, till exempel korsade armar och rynkade ögonbryn. Långa pauser
används effektivt i materialet, vilket enligt Culpeper (1996) är en strategi att få andra att känna sig
obekväma. Även avståndstagande mellan samtalsdeltagare kan ses som en ansiktshotande handling,
och det förekommer exempel där en karaktär tar ett steg bakåt eller sitter långt ifrån den andra. I de
flesta fall syftar icke-verbal kommunikation till att förstärka eller förmildra det sagda, till exempel på
så sätt att karaktärer använder olika betoningsgester, är nära varandra, eller reglerar kommunikation
med deiktiska gester såsom blickar. Ibland kommer talarens intention fram endast genom det ickeverbala, till exempel med ett skratt efter att någon har sagt någonting allvarligt.
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Förutom oartighetsstrategier har jag också beaktat mottagarens respons. På det stora hela reagerar
personerna i filmen inte på ansiktshotande handlingar. I de oartighetssekvenser där karaktärerna
reagerar är offensiva responser typiska när en handling har bedömts som ansiktshotande och i vissa
fall blir det en till offensiv respons på responsen. Resultatet liknar till stor del de resultat som kommit
fram i andra studier, bland annat Harris m.fl. (1986) och Sörlin (2008), även om det inte går att dra
absoluta slutsatser från några enstaka exempel. Att inte reagera på ansiktshotande handlingar är dock
någonting där mina resultatet skiljer sig från resultaten i många andra studier, även om Culpeper m.fl.
(2003) nämner alternativet att responsen uteblir. Såsom framgår av analysen kan detta bero på den
fiktiva naturen av materialet och det kan vara fråga om till exempel regissörens konstnärliga eller
stilistiska val. Även analysmetoden i den här avhandlingen har varit annorlunda än i Harris och
Sörlins undersökningar och därför kan resultaten inte jämföras direkt med Culpepers resultat.
Culpepers oartighetsmodell synliggör dessutom många sådana kommunikativa handlingar som är lite
mer under ytan och mindre direkta och som karaktärerna kanske inte ens märker.
Culpepers modell har tillämpats av flera forskare såsom Laitinen (2011) och Kuntsi (2012). I sin
studie analyserar Laitinen fiktiva engelskspråkiga samtal mellan patienter och en läkare. Av studien
framgår att de strategier som förekommer mest är illojalitetsstrategier och föraktsstrategier, men alla
strategier används. Laitinen har utgått från Culpepers originalmodell från 1996 och har därmed har
inte tagit med indirekt oartighet. I fråga om mottagarens respons kommer det fram att mottagaren ofta
inte förstår eller reagerar på ansiktshotande handlingar. I sådana fall där patienten svarar på en
ansiktshotande strategi, används oftast defensiva strategier. Vad gäller icke-verbal kommunikation
kommer det fram att icke-verbala signaler kan fungera som ansiktshotande handlingar i sig eller
förstärka det sagda. Kuntsi (2012) för sin del undersöker både artighets- och oartighetsstrategier i
advokaters språkbruk under en rättegång. Då oartighetsstrategier i Kuntsis (2012) och min
undersökning jämförs, kommer det fram att strategierna skiljer sig: den oartighetsstrategi som oftast
används är direkt oartighet och flera av strategierna saknas helt i hennes avhandling. Även strategier
såsom användning av opassande identifieringsmarkörer, nedvärdering, ignorering och associering
med något negativt förekommer. Kuntsis (2012) material utgörs av en färdig transkription, och därför
ingår icke-verbala signaler inte i hennes analys.
Sammantaget kan jag konstatera att Culpepers oartighetsmodell fungerade bra i min analys och var
lämplig med hänsyn till syftet med avhandlingen. Analysmetoden kräver dock mycket tid och därför
måste materialet vara begränsat. Gränserna mellan olika strategier är inte helt tydliga, vilket leder till
svårigheter i kvantitativa studier, såsom framgår av kapitel 2.2.5. Olika strategier i modellen är inte
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helt i balans och vissa strategier var mer precisa än andra. Problematiskt är också att det saknas en
tydlig definition av indirekt oartighet, en strategi som Culpeper själv senare lade till i modellen, och
detta kan påverka antalet indirekta oartigheter i materialet. Med en mer preciserad definition skulle
man kanske kunna hitta flera kommunikativa handlingar där oartighetsstrategin används.
Överhuvudtaget är illojalitetsstrategier och föraktsstrategier – de två strategier som förekommer mest
i materialet – omfattande och har flera underkategorier, såsom ignorering och nedvärdering. Att ha
indirekta och direkta oartighetsstrategier som egna kategorier kändes något klumpigt, eftersom de
flesta ansiktshotande handlingar var minst dels direkta eller indirekta. Med Culpepers modell lyckas
man inte riktigt lösa kontextbundna problem: till exempel svordomar kan ibland vara ett tecken på en
emotionell situation och inte ansiktshotande handlingar i sig såsom diskuterats (se 3.3.4). Modellen
utgår från tanken att vissa (språkliga) handlingar alltid är ansiktshotande – men självklart är det inte
så, såsom redan nämnts på avhandlingens första sida. Detta har jag försökt beakta i analysen och gått
igenom materialet kvalitativt.
Att analysera både det verbala och det icke-verbala enligt Culpepers modell lyckades ändå bra, och
det visade sig att modellen fortfarande, nästan 25 år efter att modellen presenterats, har
tillämpningsmöjligheter. Även tre nya, mer multimodala understrategier kunde föreslås. Med hjälp
av modellen lyckades jag få svar på mina forskningsfrågor och öka förståelse av oartighet som ett
mångsidigt, multimodalt fenomen. Det går dock att argumentera att Culpepers modell inte kan
tillämpas på all slags icke-verbal aggression, till exempel fysiskt våld.
Även begreppet socialt ansikte fungerar ännu i dag och valet av teorin kan motiveras med tanke på
materialet, även om begreppet i sig har definierats på många olika sett under åren. Begreppet
konkretiserar och tydliggör fenomenet social identitet, som annars kan vara svårbegripligt, på ett
tydligt sätt. En möjlig nackdel är att Culpepers modell använder begreppet lite ytligt såsom tidigare
diskuterats (se 2.2.5) och att begreppet inte står i fokus, ett problem som även Brown och Levinson
(1987) har. Browns och Levinsons tudelade ansiktsbegrepp användes i avhandlingen, men även
Bousfields (2008) definition användes för komplettering.
Att analysera ett fiktivt material var en givande, men en utmanande process. Ett definitivt plus var att
materialet var lättillgängligt och det gick att köpa både filmen och manuskriptet – det brukar inte vara
så vanligt att ett manuskript finns tillgängligt. I en perfekt värld skulle materialet bestå av när- och
helbilder av alla samtalsdeltagare, men naturligtvis är det svårt om inte omöjligt att hitta sådant
material. Ibland hade regissören valt att inte alls visa talaren, vilket syns som små luckor i analysen.
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Den artificiella naturen orsakade några svårigheten i avhandlingen och ibland var det svårt skilja en
skådespelare från en karaktär. Till slut analyserade jag materialet som om karaktärerna var verkliga
människor och använde bara karaktärernas namn. Materialets fiktiva natur kan ses som en brist i min
avhandling, men avhandlingens resultat är ändå värdefulla och kan genom fiktiva exempel även öka
förståelse av oartighet i vardagliga samtalssituationer. Materialet möjliggör även att ämnet kan
undersökas på avstånd, när det inte förekommer något riktigt hot mot någons ansikte. En stor fördel
med materialet var att manuskriptet var tillgängligt, vilket möjliggjorde en inblick i intentionerna
bakom ansiktshotande handlingar.
Avslutningsvis är det också av värde att diskutera varför ansiktshotande handlingar används i filmen.
Dels är det fråga om filmens genre och filmen som en konstform. Turist (2014) är en dramakomedi
och oartiga handlingar fungerar dels som en källa till komedin. Det förekommer tragikomiska element
i filmen såsom gräl i korridoren, tårar och skrik, och de kan upplevas som roliga eller pinsamma,
beroende på åskådaren. Ansiktshotande handlingar har också andra funktioner i filmen. Såsom
framgår av kapitel 2.1.2 och som Kozloff (2000) nämner kan dialogen bland annat fungera som en
verbal händelse och konstruera karaktärer. Man kan lätt argumentera att alla filmer behöver någon
slags konflikt och att oartiga handlingar fyller den funktionen. I Turist (2014) handlar konflikten om
en situation där Tomas roll som familjens far ifrågasatts efter en nära-döden-upplevelse när han har
sprungit från sina barn och sin fru. Han har på sätt och vis tappat sitt ansikte framför de andra.
Situationen förvärras när Ebba berättar för parets vänner om det som hänt. Samtidigt lär sig åskådaren
alltid någonting om karaktärerna i filmen. Slutligen är oartiga handlingar typiska i all mänsklig
kommunikation och därför är det bara realistiskt om det förekommer ansiktshotande kommunikation
också i ett fiktivt exempel. Även Sörlin (2008) anser i sin undersökning att konflikter har tydliga
funktioner i berättandet, bland annat just för intriger och karaktäriseringar.
Att skriva en avhandling om oartighet var en lång och krävande process. Skrivandet lärde mig att titta
på samtal – både fiktiva och ”verkliga” – med helt nya ögon och fästa uppmärksamhet på små detaljer,
eftersom det kan hända mycket bakom det uppenbara. Jag fick också ökad förståelse av oss människor
som sociala varelser. Samtidigt fick jag mer förståelse av dialoger som en typ av kommunikation och
som en typ av undersökningsmaterial.
Att kommunicera kan vara svårt och konfliktsituationer är oftast ännu svårare. Ändå har vi alla
erfarenheter av konflikter av olika slag och de går inte undvika. Vardagskonflikter i fiktion har ett
värde för forskningen, framför allt eftersom det finns brist på icke-institutionella studier. Det är viktigt
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att öka förståelse för hur oartighet gestaltas icke-verbalt respektive verbalt och vilka slags
kommunikationsstrategier som används. Med den här avhandlingen har jag försökt belysa oartighet
som ett komplext och multimodalt fenomen genom att studera hur det gestaltas i ett fiktivt exempel.
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