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Abstrakt 
 

Föreliggande uppsats berör ämnet manlig och kvinnlig samtalsstil. Det är ett språksociologiskt 

orienterat ämne som berör allt från turtagning för skildring av samtalsstruktur, tidigt grundad 

språk-och-kön-forskning med genusteoretiska perspektiv samt språkforskares definition på 

stilbegreppet. Syftet med uppsatsen är att presentera preliminära resultat som beskriver män 

och kvinnors samtalsstilar med hjälp av podcast som format. Närmare bestämt undersöks bl.a. 

männen och kvinnornas stödsignaler, frekvensen och hur de skiljer sig åt kvalitativt. Avbrott 

är också en av huvudfrågorna som behandlas. Materialet består av tre podcastavsnitt som är 

ca en timme långa respektive. Männens samtalsstil kunde över lag tillskrivas den normativt 

manliga identiteten och kvinnornas samtalsstil kunde över lag tillskrivas den normativt 

kvinnliga identiteten. Åldersskillnaden mellan de kvinnliga deltagarna visade sig spela roll för 

hur hög eller liten grad kvinnligt ansedda språkdrag användes. 

 



 

1 

1. Inledning 

 

Ett område inom språksociologin som har genererat många forskningsbidrag är språk-och-

kön-forskningen där man studerar språkdrag, språkdragens användning och frågan om 

särskilda språkdrag kan hänföras manliga eller kvinnliga sociala roller/identiteter. Fram tills 

på mitten av 1900-talet sågs språket dels fungera som deskriptiv förklaring av verkligheten, 

dels som verktyg för att uttrycka emotion och värderingar tills den språkliga vändningen, the 

lingustic turn, banade väg för föreställningen av all mänsklig aktivitet som knutet till språket 

(Edlund m.fl. 2007:11–12). Tidigare grundad forskning inom manligt och kvinnligt språkbruk 

fokuserade främst på talarens kön, medan nutida forskning som resultat av den språkliga 

vändningen främst fokuserar på sambandet mellan könsstereotypa föreställningar om manligt 

och kvinnligt språk och talares performativa talhandlingar som gör kön. Hur män och kvinnor 

talar i praktiken, hur de befäster eller bestrider könsstereotypa föreställningar i språket och 

hur möjliga skiljaktigheter i språkbruket kan förklaras är alltså forskningsfokus. Detta 

forskningsområde är i högsta grad aktuellt eftersom det i nutida forskning om språk och kön 

finns spår av allmänna könsstereotypa föreställningar om kvinnor och mäns språkbruk som 

har sin grund i tidigare språk-och-kön-forskning vilket innebär att forskningsområdet ständigt 

kan bidras nya rön. Eftersom könsstereotyperna ofta är riktade mot kvinnors språkbruk, 

kopplas maktaspekten in i bilden. En seglivad föreställning om kvinnors språk är att kvinnor 

talar mer än män, är mångordiga – men talar planlöst utan substans (Edlund m.fl. 2007:58). 

Språket är vidare dynamiskt och vad vi säger och på sättet vi säger det vi säger varierar 

beroende på vilken omgivning vi befinner oss i och vilka sociala villkor som betingar 

situationen. Kerstin Nordenstam (1990) undersökte manlig och kvinnlig samtalsstil genom att 

låta informanter spela in sig själva i sina egna hem. Metoden medförde enligt Nordenstam 

själv en känsla av intervju i vissa inspelade tal. Formalitetsgraden var dock låg vilket för 

undersökningen innebar intressanta resultat. 

Samtalsstrukturers variation inom olika kontexter, samtals interaktionselement som styrs 

av olika individer och identiteter och varierande grupper av identiteter och samtals 

strukturella påverkan utefter situation och talare gör att det måste finnas en formell 

”anordning” som är kontextfri och som kan visa blandade parametrar av social verklighet i en 

”lokal kontext” (Sacks m.fl. 1974:4). Podcast som anordning för att skildra turtagning har två 

alldeles speciella fördelar framför inspelade ”privata samtal”. Informanterna är för det första 

inte påtvingade inspelningssituationen. För det andra har ingen av informanterna mest 
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inspelningsansvar. Varken attityd gentemot inspelningen eller inspelningsansvar blir till 

variabler i resultatet i en upprepad undersökning. 

 

1.1 Syfte 

 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur manliga respektive kvinnliga podcastdeltagare 

använder språket och om deras samtalsstilar och samtalsstrategier kan tillskrivas den 

normativt manliga identiteten eller den normativt kvinnliga identiteten eller om normerna 

utmanas språkligt av någon av deltagarna. Uppsatsen syftar även till att pröva tidigare 

forskningsresultat från Kerstin Nordenstams (1990) undersökning Hur talar män och kvinnor 

till vardags? och Zimmerman-Wests (1975) undersökning Sex roles, interruptions and 

silences in conversation. Zimmerman och West undersöker manliga och kvinnliga könsroller i 

samtal genom att i sin samtalsanalys applicera en interaktionsmodell för turtagning som 

baseras på turtagningsmodellen av Sacks m.fl. (1978:12) från artikeln A Simplest Systematics 

for the Organization of Turn Taking for Conversation. Jag kommer även att utgå från denna 

turtagningsmodell som hjälpmedel för samtalsanalysen. Och en hypotes lånad från en av 

Zimmerman-Wests (1975:124) slutledningar är att eftersläntrande minimala responser 

fungerar som topic control mechanisms, d.v.s. som ämneskontrollmekanismer. Denna hypotes 

bygger i sin tur på hypotesen om att männen i podcastsamtalen kommer använda sig av 

mycket färre stödsignaler än de kvinnliga samtalsdeltagarna. 

Följande relevanta frågor avses också undersökas: 

 
• Hur fördelas stödsignalerna och hur skiljer sig dessa kvalitativt mellan könen? 

• Hur ser avbrottsfrekvensen ut mellan de manliga och kvinnliga samtalsdeltagarna? 

 

1.2 Disposition 
 
Uppsatsen som föreligger inleds med en bakgrundsdel vari tidigare forskning beskrivs inom 

delområdena turtagning, språk-och-kön och manlig/kvinnlig samtalsstil. Bakgrundssdelen 

fungerar också som teoridel. I efterföljande metoddel förklaras mer ingående vad som har 

undersökts i studien och hur studien har genomförts och materialets omfattning. Metodkritik 

och eventuella invändningar mot studiens metod och material bemöts likaså i denna del. 

Resultatdelen som följer presenterar studiens resultat som därefter diskuteras. Resultdelen 
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innehåller främst kvantitativ mätbar data, medan diskussionsdelen innehåller en djupare 

kvalitativ analys av datan. Uppsatsen avrundas i ett diskussionsavsnitt där slutsatser dras och 

reflektioner kring framtida forskning ges. Uppsatsen avslutas sedan med en sammanfattning. 

 

2. Tidigare forskning och teori 

2.1 Turtagning 

 

I artikeln A Simplest Systematics for the Organization of Turn Taking for Conversation (Sacks 

m.fl. 1978:12) beskriver Sacks m.fl. turer som del av en ekonomi i den bemärkelse att turer är 

något som i samtal värderas, varför en relativ distribution av turer genom tilldelningstekniker 

är en ständig motor i spelet som kallas samtal. Alla samtal som sker, om så i intervjuer, 

möten, debatter, ceremonier, vardagssituationer etc. benämner Sacks m.fl. speech exchange 

systems (talutbytessystem). Dessa talutbytessystem har olika turtagningssystem inblandade 

där storleken på turerna och turordningen kan skilja sig från varandra. I debatter exempelvis 

är turordningen förutbestämd. Sacks m.fl. förklarar vidare att alla de variationsparametrar som 

tillåts i vardagssamtal begränsas i andra talutbytessystem där debatter och ceremonier är de 

starkaste motpolerna till vardagssamtalet (Sacks m.fl. 1978:47). 

Själva turtagningssystemet som Sacks m.fl. föreslår inverka på samtal beskrivs innehålla 

två komponenter och en uppsättning regler för själva turtagningen. Första komponenten 

benämnd turn-constructional-component (turkonstruktionsenhet – TKE) är den turenhet (sats) 

turtagaren konstruerar med hjälp av konstruktionsenheter. Enheterna som bildar turer 

konstrueras på sats, fras och lexikalisk nivå. Talarbyte är möjligt först vid 

turkonstruktionsenhetens första möjliga avslut, d.v.s. där en talare verkar ha nått sitt slut i sitt 

anförande. Den möjliga talarbytesplatsen benämns transition relevance place (TRP) eller 

turbytesplats (TBP). Linell och Gustavsson (1987:19) kallar turbytesplats för responspunkt.  

Responspunkten möjliggör så kallade turn- yielding signals eller turtagningssignaler som 

enligt språkforskaren Starkey Duncan i Linell och Gustavssons ordalag utgörs av: avslutande 

av grammatisk enhet (sats), fallton eller stigton, vädjande uttryck i satsen (eller hur, du vet 

m.fl.), förlängning av slutstavelse och icke-verbala signaler. 

Duncans modell innebär en begränsning för talaren enligt Linell och Gustavsson 

(1987:19). Detta gäller framför allt första punkten som tvingar talaren om denne vill fortsätta 

sin tur att antingen undvika ”intonationsterminal” (trots att sådan förväntas enligt syntax), 
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direkt påbörja ny mening och prosodiskt markerar att det kommer en omedelbar fortsättning 

på det föregående, fortsätta gestikulera (handrörelser t.ex.), undvika ögonkontakt med 

motparten etc. (1987:19). 

Den andra beståndsdelen av Sacks, Schegloff och Jeffersons (1978) turtagningssystem 

innehar funktionen att tilldela samtalsturerna därav benämningen turtilldelning från Turn-

Allocational Component. Turtagningen styrs i sin tur av en uppsättning allmängiltiga regler. 

Antingen kan talaren välja en annan talare att överta turen eller så kan en annan talare 

självutnämna sig till turinnehavare genom att överta turen vid en turbytesplats. Reglerna som 

styr turtagningssystemet består av tre delar som fungerar rekursivt. Regel a) innebär att 

turinnehavaren som tilldelat en annan talare ordet har ålagt ett talaransvar som utvalda 

deltagare måste verkställa genom att ta ordet om än bara för att skicka ordet vidare till en 

annan deltagare. Regel b) innebär att om turen än så länge inte blivit konstruerad som den 

tilldelningsteknik som utgörs av ”talare-utser-nästa” har vem som helst rätt att yttra sig vid en 

möjlig turbytesplats, men detta behöver nödvändigtvis inte ske – tystnad kan uppstå vilket kan 

leda till att samtalet ”dör ut”. Regel c) innebär att turinnehavaren vars tur ännu inte blivit 

konstruerad som ”talare-utser-nästa” kan fortsätta tala men behöver inte göra det i fall någon 

annan deltagare utser sig själv till talare. Dessa tre regler som utgör turtagningssystemet 

begränsar varandras tillämpningar. För att alternativet som utgör regel a) ska kunna 

verkställas behöver tillämpningen av turtagningen ske före initial TBP. För att alternativet 

som utgör regel b) ska kunna verkställas behöver alternativet initieras före en initial TBP och 

innan den nuvarande talaren hinner fortsätta tala. Om regel c) verkställs återupprepar sig 

reglerna a–c i ett rekursivt mönster (Sacks m.fl. 1978:13). 

Förutom uppenbara turtagningstekniker som de som används vid tilldelade frågor eller de 

som uppstår när en deltagare självutnämner sig turinnehavare, förekommer även mer dolda 

turtagningstekniker som exempelvis talhandlingarna: klagomål, komplimanger och ifråga-

sättande. Dessa talhandlingar menar Sacks m.fl. kan kopplas till antingen talare-utser-nästa-

tekniken eller självutnämningstekniken (Sacks m.fl. 1978:28). Nämnda talhandlingar utgör 

vidare alla en form av begärande initiativ eftersom talaren som yttrar dessa talhandlingar 

kräver en respons. Enligt Linell & Gustafsson (1987:21–22) finns det tre sätt att initiera ett 

samtalsämne i en dialog: begärande initiativ, hävdande initiativ och underställande initiativ. 

Begärande initiativ innebär att deltagare a direkt uppmanar deltagare b att komma med en 

respons för att diskussionen ska föras framåt. Hävdande initiativ är för deltagare a att påstå 

något utan att ge sken för att vilja uppmana deltagare b att komma med en respons. 
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Underställande initiativ är enligt Linells beskrivning en typ av försiktig fråga innehållandes 

frågepåhäng (på eng. tag question): visst är det så? eller vad säger du? 

 

2.2 Språk och kön 

 

Feminismen var en pådrivande faktor till att språk-och-kön-forskning med feministiska inslag 

fick forskningsutrymme inom framförallt sociolingvistiken (Edlund m.fl. 2007:47–50). På 

1970-talet bidrog språkforskare som bl.a. Robin Lakoff och Pamela Fishman med forskning 

som anslöt sig till olika perspektiv mellan sambandet språk och kön. Ett av perspektiven 

benämns bristhypotesen och vars förklaring till skillnader i språkbruket hos män och kvinnor 

är att kvinnors språk ses som maktlöst och bristfälligt och därmed något som påverkar 

kvinnors möjlighet att synas och ta plats i offentligheten (Edlund m.fl. 2007:50). Robin 

Lakoff (1973:45–80) menar också att kvinnors språk är maktlöst och att detta i huvudsak kan 

dras från slutledningen att sexistiska normer verkar i samhället. Kvinnan förblir maktlös 

eftersom om hon avviker från den språkliga könsnormen blir hon kritiserad och om hon följer 

den blir hon anklagad över att inte kunna ta del av seriösa diskussioner (Lakoff 1973:48). 

Bristhypotesen kan för Sveriges del tillskrivas Gustaf Cederschiöld och Axel Lindqvist vars 

forskning under det tidiga 1900-talet var pre-feministisk. Synsättet som präglade dessa två 

språkforskare var essentialistiskt. Förklaringen till män och kvinnors till synes olika 

språkbruk bestod av inställningen att män och kvinnor språkligt uppvisar könens ”inneboende 

natur” som för mannen utgör förståndet och kvinnan känslan (Edlund m.fl. 2007:60–62). 

Dominanshypotesens förespråkare menar att orsaken mellan män och kvinnors olika 

språkbruk ligger i hur maktstrukturen ser ut i samhället och att kvinnors sociala underordning 

bidrar till att kvinnor måste använda ett mer prestigeladdat språk för att kunna göra sin röst 

hörd (Edlund m.fl. 2007:50). Detta menar också Maltz och Borker (1982:199) vars 

slutledning är att män ”skördar maktbelöningen” som den sociala ordningen i samhället givit 

dem. Maltz och Borker (1982) redogör även för Zimmerman och Wests förklaring (1975) som 

likaså består i förklaringen att män och kvinnors olika språkbruk beror på mäns samhällsmakt. 

Förespråkare för den s.k. skillnadshypotesen menar att varken föreställningar som 

”bristspråk” eller ”dominansspråk” är förklaringar till män och kvinnors olika språkbruk. 

Istället menar företrädare för skillnadshypotesen att det föreligger kulturella skillnader mellan 

människor i allmänhet (Edlund m.fl. 2007:50). Daniel N. Maltz och Ruth A. Borker 

(1982:196–215) menar i sin artikel A cultural approach to male– female miscommunication 
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att missförstånd i tvåkönade samtal är ett kulturellt fenomen. Den kvinnliga och manliga 

samtalsstilen kopplar Maltz och Borker till flickor och pojkars sätt att interagera med 

varandra som barn. Homogeniteten är tydlig i småbarnsåldern då det antingen är bara-pojkar 

eller bara-flickor som umgås med varandra och det är i dessa grupper som viktiga skillnader 

mellan män och kvinnors samtalsstilar formas. Av dessa tidiga skillnader syns den manliga 

tendensen att direkt ”begära” och utöva informationsdelning, medan den kvinnliga tendensen 

att visa på samförstånd uppstår (1982:203–209). 

I artikeln Language and Woman’s Place (Lakoff 1973) skildras Lakoffs intryck från 

själviakttagelse och iakttagelse av andra individer att kvinnor är mer benägna att använda 

frågepåhäng (tag questions) än män och att dessa frågepåhäng som är av underställande 

initiativ enligt Lakoff kan tolkas vara ett sätt för talaren att undvika att förpliktiga 

samtalsengagemang gentemot sig själv för att undvika att hamna i konflikt med den manliga 

samtalspartnern. Lakoff hävdar att kvinnors påståendes underlägsna språk i många 

sammanhang är en betraktelse av ett resultat av att kvinnor socialiseras in i ett sexistiskt 

samhälle som kräver av dem att språkligt bete sig enligt den norm de är tillskrivna (Lakoff 

1973:45–80). Kvinnors språkbruk som framför allt i tidig språkforskning uppfattades 

underlägset mannens språkbruk bottnar enligt Lakoff i ett pragmatiskt språkdrag hos kvinnor 

som benämns politeness och som kan sägas innebära ett starkt motsättande till att hamna i 

konflikt i samtal. I artikeln Interaction: The Work Women Do (Fishman 1983:94–99) menar 

Fishman däremot att kvinnorna ”[…] the shitworkers of routine interaction […]” gör den 

största arbetsinsatsen i samtal med män eftersom fler ställda frågor ger störst chans till 

respons från männen. Fishman pläderar vidare för att maktrelationer mellan män och kvinnor 

kan analyseras på mikrosociologisk skala (1983:89). Fishman menar att det språkliga 

maktförhållandet mellan män och kvinnor inte enbart kan påstås vara ett resultat av abstrakt 

påverkan, utan har snarare tillkommit som samhällstillstånd p.g.a. att människor i daglig 

interaktion upprätthåller maktrelationer så som givits inflytande via historiskt 

sociostrukturella krafter som organiserar maktrelationerna. 

William M. O’Barr och Bowman K. Atkins (Coupland & Jaworski 2009) styr diskussionen 

från Lakoffs essäer och annan tidig forskning och dess framställning av ett normenligt 

kvinnligt språk (women’s language) till att egentligen handla om ett språk vari makt saknas. 

William M. O’barr och Bowman K. Atkins undersökte språklig variation i det amerikanska 

rättsväsendet i North Carolina och fann att männen liksom kvinnorna använde de språkdrag 

som Lakoff tilldelat kvinnans språkdomän. Vidare visade sig social status ha betydelse för 

frekvensen av dessa kvinnligt ansedda språkdrag. Män med lågbetalda jobb och låg utbildning 
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använde sig många av de språkdrag Lakoff definierat som ”women’s feature” (kvinnliga 

språkdrag), medan kvinnor med enligt O’Barr och Bowman ”osedvanligt hög status” använde 

sig få sådana språkdrag. O’Barr och Bowman kopplar kvinnors högre bruk av de språkdrag 

som är av underordnande karaktär till att kvinnor besitter relativt maktlösa sociala positioner i 

samhället i jämförelse med män som tenderar att besitta högra sociala positioner/tjänster 

(Coupland & Jaworski 2009:159–167). 

 

2.3 Manlig och kvinnlig samtalsstil 
 

I en sammanfattande artikel av Deborah Tannens Conversational Style (1987) definierar 

Tannen begreppet stil som det som utgörs av att något sägs eller görs på ett visst sätt. Det som 

sägs måste sägas i en viss hastighet, genom särskilda ordval, genom ett visst tonfall och viss 

bredd och yttrandet måste för övrigt yttras på en särskild plats i interaktionen (Tannen 

1987:251). Tannen har genom tidigare forskning byggt vidare på sin egen uppfattning om 

begreppet stil vilken bl.a. inbegriper lingvisten John J. Gumperz uppfattning om 

paralingvistiska och prosodiska särdrag som signaler för hur yttranden är avsedda att tolkas 

(1987:251.). De paralingvistiska och prosodiska särdragen kan liknas vid kontextledtrådar 

som förklarar vilken ”aktivitet” (speech activity – Gumperz term enligt Tannen) talaren är 

delaktig i som t.ex. skämtande, föreläsande, argumenterande etc (ibid.). 

Begreppet face (ansikte/fasad) är ett begrepp myntat av sociologen Erving Goffman genom 

bl.a. publikationen The Presentation of Self in Everyday Life. Ansikte som språksociologiskt 

begrepp gav senare upphov till politeness theory av språkforskarna Penelope Brown och 

Stephen Levinson. Brown och Levinsons teori talar för att vi människor genom den 

samtalsstil vi presenterar för varandra är beroende av ett kontinuerligt fasadarbete (face 

work). Detta eftersom vi i grund och botten har en önskan om att vårat s.k. sociala ansikte 

upprätthålls, varför vi även är beroende av att upprätthålla våra samtalspartners sociala 

ansikten. Ur teorin urskiljs två sociala ansikten – det positiva ansiktet och det negativa 

ansiktet. Det positiva ansiktet är varje människas önskan att dennes handlingar i interaktionen 

ska vara önskvärda och få uppskattning av andra, medan det negativa ansiktet är varje 

människas önskan att dennes talhandlingar inte ska inskränkas och försvåras (Sundgren 

2013:31). Det positiva och det negativa ansiktet utgör två motstridiga kommunikationspar 

som förklarat av Tannen (1987). Dels har individen ett mänskligt behov av att vara med andra 

människor, dels har individen ett behov av att vara självständig (Tannen 1987:253). Två 
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samtalsstilar som motiveras av dessa två mänskliga och motstridiga kommunikationsbehov 

benämner Tannen som high-involvement och high considerateness. 

I Nordenstams artikel (1990) används Tannens terminologi (1987) då Nordenstam 

uttrycker liknande definitioner på Tannens olika begrepp. Termen high-involvement definierar 

Nordenstam som ”starkt engagerad stil”. Stilen som utgörs av high considerateness beskriver 

Nordenstam med ord som ”försiktig” och ”hänsynsfull”. Andra termer från Tannens (1984) 

lexikon som Nordenstam ger sin förklaring på är co-operative overlap (samverkande 

överlappning) och participatory listenership (deltagande lyssnande). Samverkande 

överlappning innebär sammanfallande tal som utgörs av korta repliker eller uppbackande 

stödsignaler (back-channel responses) och som klassificeras starkt engagerad stil. För att 

skilja på uppbackningar och repliker skriver Linell och Gustavsson bl.a. att en uppbackning 

inte är en uppbackning om den föregås av en explicit uppmaning till verbal respons (Linell & 

Gustavsson 1987:64). Deltagande lyssnande är ett drag som hänförs samverkande 

överlappning och därmed starkt engagerad stil. Termen high considerateness förklarar 

Tannen (1987:264) vara ett begrepp som innebär att man som talare, på samma sätt som med 

high-involvement style, väljer att signalera någon av de två övergripande mänskliga behoven 

av antingen gemenskap eller självständighet. Vad som avgör vilka språkdrag som kan kopplas 

till high considerateness har ytterst att göra med vilka personliga och kulturella preferenser 

den eller de personer man samtalar med har. Ett exempel på high considerateness är att man i 

vissa kulturer i samtal med äldre människor använder pronomenet ni istället för du. Ett annat 

exempel som kan tillskrivas high considerateness är om talaren gör jämna ämnesväxlingar 

(på tal om, förresten etc.) i motsats till abrupta ämnesväxlingar som saknar förmildrande 

övergång. 

En distinktion mellan sammanfallande tal och avbrott görs av Nordenstam (1990) som 

menar att sammanfallande tal inte alltid uppstår med intentionen att avbryta turinnehavaren. 

Om när sammanfallande tal ska tolkas som avbrott säger Tannen (1987:257) bl.a. att inre 

bevis på samtalsdeltagares tolkning av yttranden finns i rytm, synkronism och i innehållet av 

responsen, varför man kan höra om en samtalsdeltagare känner sig avbruten i flödet av 

samtalet som således resulteras osammanhängande eller diskontinuerligt. 

Avbrott anser Nordenstam tillhöra den manliga samtalsstrategin vilket också stöds av 

hennes forskningsresultat (1990:41). Nordenstam fick fram att 6 procent av turerna i 

äktenskapssamtal avbryts av män mot enkönade samtal som för män låg på 3,3 procent och i 

enkönade samtal för kvinnor låg på 2,3 procent. I samma forskningsstudie där informanterna 

fick spela in sig själva i ungefär 30 minuter framgick det att kvinnorna i de enkönade 
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samtalen ”talade i mun” på varandra 192 gånger mot männens 94 gånger i enkönade samtal. I 

äktenskapsgruppen ”initierade” kvinnorna det sammanfallande talet 63 gånger mot männens 

56 gånger. Nordenstam drar en parallell av kvinnors sammanfallande tal som motsvarighet till 

mäns avbrott som samtalsstrategi (1990:37). 

Stödsignaler utgörs enligt Nordenstam (1990) av tre typer: korta stödord (mm, hm, ja), 

utrop (åh, ah), utrop i frågeform (vad säger du?). Kvinnorna visar i Nordenstams studie 

använda sig av fler stödsignaler än männen i enkönade samtal: 338 gånger mot 148 gånger. 

Kvinnornas stödsignaler och korta svar visar sig också vara kvalitativt annorlunda männens 

minimala responser vilket Nordenstam menar tyder på att kvinnor är bättre lyssnare än män. 

Detta menar också Fishman (1983:95–96) som i sin studie fann att männen uppvisade en sorts 

likgiltighet i sina stödsignaler och att de dessutom till skillnad från kvinnorna oftast placerade 

sina stödsignaler efter ett yttrande, medan kvinnorna gav dessa uppbackningar under hela 

samtalet. Korta svar definierar Nordenstam för övrigt som turer som inte blivit elaborerade. 

Ett vanligt språkdrag i frågeform som Tannen (1987) benämnt machine-gun-questions 

(maskingevärsfrågor) är när en fråga yttras fort och är nära anpassad att överlappa en annan 

persons tal vilket resulterar i en förkortad syntaktisk form med ett högt eller lågt tonfall. 

Frågan kommer oftast i en serie av tätt följda, ofta personliga frågor, som ämnar ta reda på 

information som relevant kopplar till det nyligen sagda (Tannen 1987:259). Metabetydelsen 

av en sådan fråga menar Tannen är i stil med ”förresten” eller ”jag är så intresserad att jag inte 

kan vänta med att ställa ytterligare en fråga”. Frågeformen med dess paralingvistiska former 

gör m.a.o. enligt Tannen inte anspråk på turen och ska inte tolkas som tecken på otålighet 

eller brist på intresse. Maskingevärsfrågan tillhör formulaic language eller automatic speech 

(automatiskt tal) som kan liknas vid verbala uttryck som är fixerade som idiomatiska uttryck 

och ordspråk. I föreliggande uppsats tolkas maskingevärsfrågor trots ovannämnda teori som 

vanliga avbrott eftersom inte alla samtalsdeltagare kan förväntas vara bekanta med denna 

egenartade samtalsstil. Somliga deltagare i Tannens (1987) forskning har dessutom bekräftat 

att de ”kände sig illa till mods” när de blev utsatta för denna samtalsstil varför samtalets 

jämna tempo upphörde när maskingevärsfrågor tilldelades deltagare ovana vid denna 

samtalsstil. 

En term av ytterligare betydelse för föreliggande uppsats som Tannen tar upp är cross-

stylistic interaction (tvärstilistisk interaktion) som innebär att den tolkning vi får av vår 

samtalspartners intentioner är automatisk och entydig. Vidare görs självautomatiska 

bedömningar utifrån talarens intentioner och personlighet och inte utefter lingvistisk stil som 
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Tannen menar är osynlig i den stundande interaktionen. Ens reaktioner på yttranden blir 

således emotivt präglade (Tannen 1987:263). 

Edlund m.fl. (2007:63) gör en uppställning av könsstereotypa språkdrag kvinnor och män 

emellan enligt Mary Talbots Gender Stereotypes: Reproduction and challenge: 

 

Kvinna    Man 

Närhet – Samhörighet  Distans – Kontroll 

Medkännande    Problemlösande 

Relationsbyggande   Rapporterande 

Lyssnande    Föreläsande 

Privat     Offentligt 

Samhörighetsskapande  Statusmarkerande 

Stödjande    Motsättning 

Förtrolighet    Oberoende 

 

3. Metod och material 

3.1 Material 

 

Materialet består av tre olika podcastprogram som utgörs av tre samtalspar. Eftersom podcast 

utgör en viss typ av begränsning för samtalets normala förutsättningar, har de tre 

podcastprogrammen noggrant valts utifrån hur ”oansträngda” de upplevts. Podcastprogram 

som förefallit varit mycket lika intervjuer har därmed valts bort. Målet har varit att välja ut 

podcastprogram som inte verkar begränsas för mycket av sitt format. I tillägg till nämnda 

beaktande har valet av podcastprogram med enbart två deltagare varit ett medvetet val för att 

undvika ett annars försvårat transkriptionsarbete. Följande podcastprogram valdes: 

 

• Snedtänkt med Kalle Lind (gäst: Sandra Ilar), Om Alice i Underlandet, 27 augusti 2015, 

56 min. 42 sek 

• Daniel Redgert - Tankar med (gäst: Margret Atladottir), 12 jan 2017, 43 min. 13 sek 

• Snedtänkt med Kalle Lind (gäst: Nina Allergren), Om fyrtiotalisterna, 7 jan 2016, 58 

min. 54 sek 
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Kalle Linds podcast finns tillgänglig på www.sverigesradio.se och www.itunes.apple.com. 

Daniel Redgerts podcast finns också tillgänglig på www.itunes.apple.com men även på 

www.podfanatic.com. Se referenslista för exakta webbadresser. 

Samtalsparens åldrar för den tid ljudinpelningarna distribuerades: Kalle Lind (40 år) & 

Sandra Ilar (27 år), Daniel Redgert (25 år) & Margret Atladottir (31 år), Kalle Lind (41 år) & 

Nina Allergren (46 år). 

 

3.2 Tillvägagångssätt 

 

Yttranden är kontextberoende, kontextförnyande och systematiskt organiserade av 

samtalsdeltagare (Sundgren 2013:200). Konsekvensen av yttrandens kontextberoende och 

kontextförnyande blir att alla typer av yttranden måste analyseras i den särskilda kontexten de 

förekommer. För analysen av materialet har därför samtalsanalys använts som verktyg. Sachs, 

Schegloff och Jeffersons turtagningsmodell (1978) har nyttjats vid undersökningen av 

deltagarnas organisering av turerna i de olika podcastprogrammen. Målet med valet av metod 

har varit att utgå från ett deltagarperspektiv för att i högsta grad upprätthålla objektivitet och 

undvika det Tannen (1987) kallar cross-stylistic-interaction (se avsnitt 2.3). För 

transkriptionen har de principer för transkription som Catrin Norrby (2014:110–111) föreslår 

använts. Undersökningen är både kvalitativt och kvantitativt grundad. Först efter tre 

pilotstudier i vilka avbrott, stödsignaler, korta svar, sammanfallande tal och ordfördelning 

räknades och sammanställdes i procenttabeller genomfördes en transkription av de tre 

podcastprogrammen följt av en djupare analys av datan. 

 

3.3 Urval 

 

En kritik mot föreliggande uppsats är att alla tre podcasts består av manliga programvärdar 

varför man kan hävda att framtagna resultat inte är representativa för båda könen då den 

manliga talaren skulle få större talarutrymme. Detta var inga uppenbara problem i 

podcastprogrammet Snedtänkt där båda samtalsdeltagare utövade ungefär lika stort inflytande 

över samtalsämnena. Båda samtalsparen var belästa förutbestämt ämne och därför hade 

programvärdens roll ingen större betydelse, förutom möjligtvis i inledningen då gästen och 

samtalsämnet skulle presenteras. 
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En annan kritik mot urvalet är att underlaget kan anses vara för litet för att kunna belysa 

några generella tendenser mellan manligt och kvinnlig samtalsstil. Föreliggande uppsats 

ämnar för det första till att pröva tidigare svenska forskningsresultat om manlig och kvinnlig 

samtalsstil. För det andra kan eventuella preliminära mönster bekräfta podcast som värdefullt 

format för samtalsanalytiska studier. 

Att materialet inte är egenproducerat innebär vidare en viss risk i samtalsanalysen. Tannen 

(1987:255) menar att risker som brist på objektivitet minskas med processen som kallas play-

back (återspelning), d.v.s. att man spelar upp samtalet för de som deltog i efterhand och 

stämmer av om ens tolkningar är korrekta. Denna metod skulle vara ytterst tidskrävande och 

den skulle nödvändigtvis inte garantera att samtalsdeltagare i efterhand på ett metodiskt sätt 

kan återberätta, begrunda och förklara sina intentioner. 

 

3.4 Transkriptionsnyckel 
 
Följande transkriptionssymboler är hämtade från Catrin Norrbys Principer för transkription 

(2014:110–111) som är tillskrivna Nordenstams korpusstudie Korpus Gruppsam från 1994. 

Vissa transkriptionssymboler uteslöts eftersom de ansågs överflödiga. Fortsättningsvis, för att 

inte skapa förvirring vid utländska ord och referenser av personer o. dyl. kursiveras dessa i 

transkriptionerna. 

 
(.)    paus under 0,5 sek (mikropaus) 
(0,6)    paus mätt med tiondels sekund 
vansinnigt   emfatiskt tryck (stryks under eller kursiveras) 
va:nsinnigt  förlängning av föregående ljud 
va:::nsinnigt  ytterligare förlängning 
fan-    avbrutet ord 
[ ]    överlappande tal 
[[    samtidigt inledda yttranden 
=    latching, yttranden sammanbundna utan paus 
°vansinne°   sägs med svag röst 
+vansinne+   sägs med högre röst än normalt 
SKRATT   alla skrattar 
SKRATTAR   talaren skrattar 
*skrattar*   sägs med skrattande röst 
^hmm^    sägs med legatouttal (glidande uttal) 
hh. .hh   utandning/inandning 
(vansinne)   parentes anger osäker transkription 
(x) (xx) (xxx)  omöjligt att höra – (x) motsvarar ett ord 
<de e vansinne>  långsammare takt än vanligt 
>de e vansinne<  snabbare takt än vanligt 
⇑    stigande ton    
⇓    tydligt fallande ton 
 



 

13 

4. Resultat 

4.1 Avbrott 

 
Tabell 1 
Procentuell fördelning av avbrotten mellan könen 
Hela avsnitt Man Kvinna 
 
Podcast 1 

 
87,5 % (7) 

 
12,5 % (1) 

 
Podcast 2 

 
86 % (12) 

 
14 % (2) 

 
Podcast 3 

 
58 % (7) 

 
42 % (5) 

 
Medelvärde 

 
76 % 

 
24 % 

 
 

Som framkommer i tabell 1 utgörs en relativt tydlig variation i fördelningen avbrott kvinnor 

och män emellan i de olika podcastprogrammen. Vad som inte framkommer av tabellen är 

strategierna för framkallandet av avbrott. Kalle Lind som representerar podcast 1 och 3 gör 

större övertramp i podcast 1 än i podcast 3 vad gäller kränkning av pågående talares tur. I 

podcast 1 innehar Kalle ordet relativt mycket längre än sin samtalspartner Sandra vilket får 

Kalles avbrott, när de väl sker, att uppfattas allvarligare än Sandras. Kalles avbrott framstår i 

materialet också som allvarligare på grund av att de uppstår när Sandra försöker elaborera 

kring ett visst ämne. Man kan säga att de manliga podcastdeltagarnas avbrott generellt utifrån 

materialet sker genom en mer direkt och ohämmad strategi. De kvinnliga avbrotten kan sägas 

vara av mer försiktig karaktär varför det förekommer fler indirekta avbrott som kommentarer 

som är av hjälpande karaktär. Den övervägande mängden avbrott i podcast 1 och 3 sker p.g.a. 

missförstånd om turbytesplatsen. Podcast två avviker från det första och tredje programmet 

eftersom avbrotten här utgörs av s.k. machine-gun-questions som enligt Tannen (1987:259) 

inte ska tolkas som avbrott. Jag väljer som förklarat i bakgrundsdelen att tolka dessa avbrott 

som vanliga regelrätta avbrott eftersom inte alla människor är bekanta med dessa snabba 

frågor som del av en större muntlig samtalsstil. 

Orsaken till varför avbrotten är mer jämnfördelade i podcast 3 än i de övriga två 

podcastprogrammen ligger troligtvis i deltagarnas kronolekter. Kalle Lind i podcast 1 och 3 

uppvisar olika avbrottstendenser gentemot sina kvinnliga samtalsdeltagare. Mot Nina 

Allergren (46 år) i podcast 3 avbryter Kalle Lind (41 år) minst och mot Sandra Ilar (27 år) i 

podcast 1 avbryter Kalle Lind (40 år) mest (se tabell 1). Daniel Redgert (25 år) avbryter sin 
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kvinnliga samtalspartner Margret Atladottir (31 år) oftare än vad Kalle Lind gör mot någon av 

sina samtalspartners. Ett bevis på att åldersskillnaden har betydelse för avbrottsfrekvensen 

visar sig bl.a. i att Nina Allergren avvärjer sig minst två gånger från att bli avbruten av Kalle 

Lind. Hon lyckas även som Kalle Lind själv uttrycker det ”womansplaina” för honom när hon 

påpekat ett fel i ett av hans tidigare uttalande. Samförståndstendensen av kvinnor som 

beskriven av Maltz & Borker (1982:204–207) blir alltså mindre påtaglig i det äldre 

samtalsparets samtal där kvinnan ofta står på sig och kommenterar när hon hör något som 

låter fel istället för att låta sig ”beviljas politeness” och som inte minst höjer rösten när hon 

upplever sig avbrytas av den manliga samtalspartnern. 

 

4.1.1 Maskingevärsfrågor 

Maskingevärsfrågor återfinns i alla podcastgrupper men övervägande stor plats tar de i 

podcast 3. Programvärden Daniel Redgert använder dessa typer av frågor relativt ofta. 

Procentuellt utdelar Daniel 86 % snabba frågor mot Margrets 14 %. Denna ojämna siffra kan 

bero på Daniels roll som intervjuare eller att Daniels idiolekt ligger mycket nära den kvinnliga 

samtalsstilen vars stil kännetecknas av abrupthet vilket är ett drag som enligt bl.a. 

Nordenstam (1990) kopplas till Tannens high-involvement-style (starkt engagerad stil). 

Nedan följer ett utdrag av några av Daniels maskingevärsfrågor: 

 
M: kanske lite out of character (.) men (.) <ja tyckte de kändes ganska 

kul> 
D:  [lyssnar] du på den här podden⇑ (.) 
M: a ja har lyssnat på nåra avsnitt å de- den e jätteroli⇑ 
D:           [vi-] 
D: = vicka har du röstat på⇑ (.) 
 

4.2 Stödsignaler 
 
Tabell 2 
Stödsignaler fördelat mellan könen – exakta antal i parentes 
Hela avsnitt Man Kvinna 
 
Podcast 1 

 
17 % (49) 

 
83 % (235) 

 
Podcast 2 

 
54 % (41) 

 
46 % (35) 

 
Podcast 3 

 
42 % (92) 

 
58 % (129) 

 
Medelvärde 

 
31 % 

 
69 % 
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Hypotesen om att männen skulle använda sig av färre stödsignaler än kvinnorna visade 

överensstämma med resultaten. Podcast 2 avviker dock från denna hypotes. En förklaring till 

avvikelsen kan vara att podcast 2 uppträder mer likt en intervju än de andra 

podcastprogrammen vilket gör att de fler frågorna genererade av Daniel, och de fler 

replikerna givna av Margret, resulterar i fler stödsignaler från Daniel. 

Frågan om hur stödsignalerna skiljer sig kvalitativt mellan könen ledde till materialets 

påträffade mönster som i princip var ett närmande mot Nordenstams (1990) resultat. 

Kvinnornas uppbackningar utgjordes bl.a. av fler variationsrika stödsignaler innehållandes 

mer emotionalitet än männens stödsignaler. 

Ur materialet såg mäns stödsignaler ut på följande vis: ah, mm, nä, juste, ah juste, nä juste, 

hmm, mhmm, yes, aha, näeh, mhmm, mhmm, ja:, mm⇑, mmm, nae⇑, a:, ja, näe har du de⇑.  

Vidare fanns det olika sätt hur männen yttrade sina stödsignaler. Stödsignalen mm kunde 

yttras som analytisk, tveksam, ironisk, rolig (skrattande) och sympatiserande. Många gånger 

förekom stödsignalerna mm och hmm som dova och knappt hörbara hos männen, men då 

framför allt hos Kalle Lind i podcast 1 och 3. 

Kvinnors stödsignaler såg ut på följande vis: ah, ja, näe, nä, oh ja, mm, hmm, absolut, 

exakt, ja exakt, ah exakt, a:, ah absolut, ja absolut, aha:, mhmm, hm, ja⇑, juste, mhm, jao⇑, 

ja:⇑, ^mm^, ja:, äh (som nä), näe⇑, aa⇑, nej, jaså.  

Liksom de manliga stödsignalerna yttrades också kvinnornas stödsignaler på olika sätt i 

samtalen: oo ja⇑ (utrop), *hmm* (skratt), mhm (analyserande), mm⇑ (instämmande) och mm 

(sympatiserande). 

Mer att säga om de kvinnliga samtalsdeltagarnas stödsignaler är att de ofta yttras med hög-

re variation i tonaliteten: mm⇑, jaa⇑, aa⇑, nä⇑ och mer emfatiskt med mer eftertryck än 

männens stödsignaler. Männens stödsignaler var mer analytiska än kvinnornas stödsignaler 

vilket kunde påvisas i valet av stödsignal (hmm framför mm) och i prosodin (dov/knappt hör-

bar) framför emfatiskt uttal och varierad tonalitet. 

Förefallande i alla de tre podcastprogrammen är att kvinnorna i mycket högre grad än 

männen tillåter sig att bli avbrutna. I podcast 1 ges dessutom ofta stödsignaler av Sandra 

varefter hon precis blivit avbruten. 
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4.2.1 Eftersläntrande stödsignaler 

Eftersläntrande stödsignaler var jämnt fördelade bland könen i alla podcastsamtal varför 

Zimmermann-Wests (1975:121–123) slutledning om dessa typer av stödsignaler som topic-

control-mechanisms och deras manliga beskaffenhet inte kunde styrkas i mitt material. Vad 

som däremot av materialet kan anses vara av betydelse för ämneskontroll är de räckor av tal 

från kvinnorna där stödsignaler från männen uteblivit. 

Detta framkommer tydligast i podcast 1 där Kalle med fullgoda chanser till att ge 

stödsignaler istället lyssnar på Sandra i tysthet för att sedan styra/kontrollera samtalets 

riktning efter att Sandras yttrande avslutats: 

 
S: >nä: (.) va ja försto de så va han oxå välditt tydli me att separera 

(.) sitt författarjagsevdånymen och (.) sitt (.) privata jag⇓ (.) så 

han ville inte heller ha (.) brev (.) som va skickades till lewis 

carroll levererades hem 

K: = men lewis carroll han va nån sorts e- e guvernant⇑ >eller 

privatlärare< åt verklihetens alice 

 

Ett annat exempel som framkommer i podcast 1 är när Sandra ger ett långt yttrande som ej 

ges stödsignaler varefter Kalle styr samtalsriktningen: 

 
S: = ja absolut men de va också välditt paradoxalt för samtiditt e- inom 

den viktorianska eran så fanns de ju också barnarbete (0,5) å 

barnprotistuerade (.) asså de e mycke paradoxer inom den vick- 

viktorianska eran överlag (0,5) [...] 

K: = men den skrevs som⇑ en barnbok⇑ 

 

4.3 Korta svar 
 
Tabell 3 
Korta svar i procent fördelat mellan könen 
Hela avsnitt Man Kvinna 
 
Podcast 1 

 
37 % (22) 

 
63 % (38) 

 
Podcast 2 

 
20 % (11) 

 
80 % (45) 

 
Podcast 3 

 
31 % (24) 

 
69 % (54) 

 
Medelvärde 

 
29 % 

 
71 % 
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Liksom stödsignalerna uppvisar de kvinnliga samtalsdeltagarna större variation vad gäller 

korta svar. Korta svar för den manliga respondenten innebar oftast neutrala repliker: ah juste, 

ah absolut, jaha⇑. Följande korta svar kan redovisas från materialet: 

 
Korta svar män: juste, ah juste, ja juste, juste ja, nä juste, ah ok, precis, ah precis, ja precis, 

mm precis, exakt, absolut, ja absolut, jag förstår, ja o ja, ja för all del, ja, jaja, ja javeet, aha, 

kul, de e fint, neej 

 

Korta svar kvinnor: exakt, ah exakt, ja exakt, nej exakt, ah ja också, absolut, ah absolut, ja 

absolut, ^amen^ absolut, precis, ah precis, ja precis, a men precis, ja men precis, nä precis, 

ja, ja:, yes, javisst, jaha, ah okej, okej ja, jaja, nä okej, ah allt läskigt också, ah säkert, ah så-

klart, ah lite, ah ungefär, jaha de visste ja inte, ah iförsej, juste, ah juste, ja juste, äh juste, nä 

de e samma, aha:, ah ja också, ja men va kul, näj, ja va bra, de e klart, självklart, oj oj oj, 

verklien, ja de va de, jaså, du ser, ja du ser, absolut inte, verklien, ja men verklien, å-kej.  

 

Det framkommer tydligt att kvinnorna i mitt material använder sig av en mängd olika 

varianter i sina korta svar medan männens korta svar varierar mindre och upplevs något 

uttryckslösa i jämförelse med kvinnornas emotiva korta svar. Ibland förefaller även männens 

korta svar aningen formella och stela: ja för all del, jag förstår. 

 

4.4 Sammanfallande tal 
 
Männen och kvinnorna uppvisar förhållandevis jämnt engagemang vad gäller deltagande 

lyssnarskap. I podcast 1 och 2 är förekomsterna av samtidigt tal jämnt fördelat mellan könen. 

I podcast 3 är det en skillnad på 7 samtidiga räckor av tal som kvinnan ”initierat” mot 4 

räckor av samtidigt tal som mannen ”initierat”. De räckor av tal som infaller samtidigt kan 

vidare kategoriseras i två grupper: samtidigt engagerat tal och kommentarer under tal. 

 

Tabell 4 

Antal förekomster av samtidigt tal i podcast 3 

Podcast 3 – Hela avsnittet Samtidigt engagerat tal Kommentarer under tal 

Inlett av Kalle 4 2 

Inlett av Nina 7 4 
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Ingen tydlig ”initiativtagare” 9 2 

 

Tabell 4 visar antal förekomster av samtidigt tal i podcast 3 där de flesta förekomster av 

samtidigt tal kunde påvisas. Båda talarna har en mycket jämn fördelning samtidiga tal och 

ansluter sig därför båda en starkt engagerad stil. 

 

4.5 Ordfördelning 
 
Tabell 5 
Antal ord yttrade mellan könen (exakta antal ord yttrade markerade i parenteserna) 
10 minuter ur var samtal Man Kvinna 
 
Podcast 1 

 
54 % (922) 

 
46 % (786) 

 
Podcast 2 

 
38 % (773) 

 
62 % (1279) 

 
Podcast 3 

 
60,5 % (1177) 

 
39,5 % (767) 

 
Medelvärde 

 
50 % 

 
50 % 

 
Ordfördelningen är som synes förhållandevis ojämn i alla podcastprogrammen. Kalle Lind 

dominerar samtalsmängden i podcast 1 och 3 och Margret dominerar samtalsmängden i 

podcast 2.  

 

4.5.1 Ord per yttranden 
 
Tabell 5.1 (stödsignaler ej medräknade) 
10 minuter ur var samtal Man Kvinna 
 
Podcast 1 

 
17,1 

 
16,7 

 
Podcast 2 

 
13,3 

 
16,8 

 
Podcast 3 

 
17,8 

 
9,8 

 
Medelvärde 

 
16,1 

 
14 

 
Tabell 5.1 visar att programledaren Kalle Lind i podcast 1 yttrar något fler ord per yttrande i 

samtal med Sandra Ilar, men som jämförelse yttrar han påtagligt många fler ord i samtal med 

Nina Allergren i podcast 3. Kalle Lind är över lag mycket dominant i podcast 3 vad gäller 

ordinnehav och har mycket att säga om allt som diskuteras i samtalet. Margret i podcast 2 
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yttrar många fler ord än programledaren Daniel som har både lägre ordinnehav och kortare 

meningar vilket troligtvis beror på att hans podcast skiljer sig från Kalles – Daniels podcast är 

mer intervjulik än Kalles. 

 
 

5. Diskussion och slutsatser 

 

Ett tydligt genussystem där mannen är språkets förmånstagare är svårt att utvisa utifrån mitt 

material. Eftersom samtalsstilen skiljer sig mycket mellan männen, eftersom Kalle Lind i 

podcast 1 återrepresenteras i podcast tre och inte minst p.g.a. materialets blygsamma omfång 

är det orättvist att säga något generellt om samtalsstil som kan anses vara gällande för kvinnor 

och män. Vad som däremot är tydligt utmärkande för materialet är båda männens tendens att 

ofta avbryta kvinnorna (se tabell 1). Den höga avbrottsfrekvensen bland männen är ett uttryck 

för manlig dominans. Åtminstone för en av männen. De maskingevärsfrågor som utgör 

Daniels avbrott och som inledningsvis uppfattades som regelrätta avbrott får i närmare 

eftertanke i alla fall avfärdas som avbrott om man ser på fördelningen av stödsignaler. Det är 

motsägelsefullt att Daniel Redgert skulle vara så stödjande (52,5 % mot 47,6 %) i 

podcastsamtalet med Margret Atladottir och samtidig avbryta henne så ofta (86 % mot 14 %). 

Den omfattande avbrottsfrekvensen som föreligger i Daniels statistik måste vara ett tecken på 

ett ”ohejdbart engagemang” som Tannen (1987:259) diskuterar. Liknande förklaring kan inte 

ges Kalles avbrott (se tabell 1). Denna slutsats kan dras dels eftersom inte ett enda av Kalles 

avbrott tillåter den avbrutne talaren att återfå turen, dels eftersom stödsignalerna som Kalle 

ger är relativt få: 17 % mot 83 % i podcast 1, 42 % mot 58 % i podcast 3. Anmärkningsvärt 

vad gäller de normala avbrotten, d.v.s. de avbrott som inte räknas som maskingevärsfrågor, är 

att Kalles avbrott är relativt jämnfördelade i samtal med Nina Allergren (7 avbrott mot 5 

avbrott) i jämförelse med samtalet där Sandra Ilar medverkar (7 avbrott mot 1). Att Nina 

håller mer jämna steg med Kalle vad gäller avbrott borde vara en naturligt medveten 

språkhandling. Detta är rimligt att anta om man jämför de två deltagarnas åldrar. Nina 

Allergren är 46 år vid inspelningen med Kalle. Sandra Ilar är 26 år vid inspelningen med 

Kalle. Kalle Lind är för övrigt 41 år vid inspelningen med Nina och 40 år vid inspelningen 

med Sandra. Ninas högre ålder innebär indirekt större erfarenhet och högre status än Sandra 

vilket får konsekvensen att Sandra besitter ett mer maktlöst språk än Nina i samtal med den 

för Sandra mycket äldre Kalle Lind varför fler påtagligt kvinnliga språkdrag (women’s 
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features) uppfattas i sandras tal – se Coupland/Jaworski (2009:160) sammanställning av 

Lakoffs definierade kvinnliga språkdrag. Oavsett om ”benägenhet att bli avbruten” inte är ett 

uppspaltat språkdrag av Lakoff är det rimligt att anta att denna ”tendens” uppstår i högre grad 

som indirekt konsekvens i samtal mellan män och kvinnor eftersom huvuddelen av de 

kvinnliga språkdrag beskrivna av Lakoff utgörs av språkdrag som genomgående består av 

artighetsdrag (eller politeness-drag) varför mannens dominans i samtal i de flesta fall 

förväntas tolereras av kvinnan. Enligt O’Barr och Atkins (Coupland & Jaworski 2009) har 

erfarenhet (i detta fall erfarenhet av intervju/samtal i podcast/radioformat) och status 

(utbildning och yrkesroll) betydelse för hur många eller hur få kvinnliga språkdrag som 

personen i fråga använder sig av. Kalle Lind har utifrån detta resonemang ett språkligt övertag 

mot Sandra Ilar, men inte mot Nina Allergren som är hans jämlike om inte överordnad vad 

gäller erfarenhet och status, varför resultatet blir att Kalle lyckas dominera mer i samtalet med 

Sandra än vad han lyckas göra i samtalet med Nina. 

Den gamla föreställningen om att mannen styrs av förnuftet och kvinnan av känslan 

närmas när fördelningen minimala responser som korta svar (tabell 3) undersöks. Kvinnornas 

korta svar är liksom stödsignalerna kvalitativt annorlunda männens. Förutom större emfatiskt 

eftertryck, är tonfallet i kvinnornas uttal av de minimala responserna och uppbackningarna 

mer ”överdrivna” i förhållande till männens uttal. Detta bidrar till en uppfattning om att 

kvinnorna på Nordenstams sätt att uttrycka det ”är bättre lyssnare än männen”. I alla fall 

förefaller kvinnorna i materialet vara mycket bättre på att låta sin samtalspartner förstå att de 

lyssnar. Bland de korta svaren visar det sig att kvinnorna är mer hängivna åt att upprätthålla 

turinnehavarens positiva ansikte. De uppvisar en högre grad av försiktighet (politeness). Och 

därutöver förefaller en sorts underkuvning till samtalspartnerns sakkunskap uppstå i 

kvinnornas tal: ah ja också, ah iförsej, jaha de visste ja inte, ja men verklien, ah allt läskigt 

också. När männen är beredda att hålla med sina kvinnliga samtalspartners om något, 

resulterar replikerna ofta i repetition: ah juste, ja juste, nä juste. Om männen anstränger sig 

lite, resulterar de korta svaren i något längre repliker, om än stela, formella och intetsägande: 

ja för all del, jag förstår, de e fint. Båda männen uppvisar generellt en mindre engagerad stil 

än kvinnorna vad gäller korta repliker. Daniel i podcast 2 tillskrivs minst engagerad stil både 

vad gäller antal stödsignaler och antal korta svar. 

Stödsignalerna, d.v.s. uppbackningar som inte föregås av explicita uppmaningar till verbal 

respons är dels fler hos kvinnorna, dels kvalitativt annorlunda männens. Hypotesen om att 

männen skulle ge färre stödsignaler än kvinnorna var alltså sann – dock med reservation (se 

förklaring till Daniels undantag längre ned). Maltz och Borker (1982:204–209) menar att 
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kulturella skillnader mellan män och kvinnor uppstår redan under barndomen då flickor lär 

sig visa samförstånd och pojkar lär sig begära och ge information. Mäns 

informationsbegärande sätt att uttrycka sig och kvinnors samförståndsförmåga kan bekräftas i 

materialets förekomster av stödsignaler. Mest ges Maltz och Borkers skillnadsmodell medhåll 

i podcast 1 eftersom Kalle Lind och Sandra Ilar är varandras motpoler när det gäller 

samtalsstil. Kalle Linds stödsignaler förefaller oftast yttras på ett mer analytiskt sätt än Sandra 

Ilars och Nina Allergrens stödsignaler. Om Kalles i högre grad ifrågasättande- eller eg. 

”ostödjande” stödsignaler i kombination med hans färre yttrade stödsignaler samt de många 

tillfällen var stödsignaler uteblivits ska tillskrivas Malts och Borkers förklaring om att mäns 

makt och dominans i samhället reflekteras i språket låtes vara osagt. Men det är rimligt att 

anta att Kalle Lind som är 16 år äldre än Daniel Redgert har ett språkbruk som är mer gagnat 

av en mer traditionell normföreställning där mannen har språkföreträde. Kalle Lind är mer 

benägen att avbryta och visa brist på engagemang/intresse genom tystnader istället för 

givande av stödsignaler. Och därtill låter han sällan samtalsgästen elaborera kring ett visst 

ämne vilket däremot Daniel tillåter sin gäst. En annan aspekt som bekräftar att Kalle Lind 

tillhör den stereotypiskt manliga talaren är Kalle Linds dröjande stödsignaler. Även om 

typiska exempel på eftersläntrande stödsignaler var svåra att hitta i materialanalysen, 

förefaller Kalle Linds stödsignaler tämligen ofta förekomma under den tidsrymd Sandra Ilars 

och Nina Allergrens mikropauser uppstår. Kalle Linds stödsignaler, om än inte jämförbara 

med Zimmerman-Wests exempel på eftersläntrade stödsignaler, får ändå anses utgöra tecken 

på ett mindre visat engagemang gentemot Sandras och Ninas pågående tal. Zimmerman-

Wests (1975:121–122) exempel på eftersläntrade stödsignaler utgörs av stödsignaler som 

yttras efter ett avklarat yttrande – oftast med flera sekunders fördröjning. Både Sandra Ilar 

och Nina Allergren demonstrerar liknande stödsignaler vid mikropauser som Kalle Lind. Men 

de yttrar också i mycket högre grad än Kalle stödsignaler som tydligt sammanfaller på 

turinnehavarens pågående tal. Kalles räckor av stödsignaler vid mikropauser får liksom 

avbrotten i vissa avseenden tillräknas Zimmerman-Wests (1975:124) ämneskontrollmekanism 

eftersom Kalle vid fler tillfällen än Sandra och Nina använder stödsignaler som strategi för att 

överta turen. 

Daniel förefaller vid första anblick av materialanalys utgöra en könsskillnad vad gäller 

stödsignaler. Han yttrar nämligen något fler stödsignaler än sin samtalspartner. Men detta 

resultat kan också tillskrivas Daniels mer strukturella intervjuform som påtvingar 

samtalsgästen att stå för huvuddelen av samtalets innehåll varför ordfördelningen ser ut som 

den gör. Daniel innehar ordet 773 gånger mot Margrets 1279 gånger. Daniels 41 stycken 
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stödsignaler (52,3 %) mot Margrets 35 stycken stödsignaler (47,6 %) är i relation till 

ordfördelningen därmed ett förhållandevis lågt antal stödsignaler från Daniels del. 

Angående turövertagning förefaller både de manliga och kvinnliga talarna ge stödsignaler 

strax innan de självutnämner sig med turstatus. Både Kalle, Daniel, Sandra, Margret och Nina 

uppvisar starkt engagemang genom abrupta ämnesväxlingar. Men alla fyra deltagare uppvisar 

också någon form av jämn ämnesväxling som Nordenstam (1990: 35–36) beskriver. I vissa 

delar av materialet kan talarnas stödsignaler liksom talarnas avbrott, framförallt avbrotten hos 

Kalle och Daniel, ses som en samtalsstrategi att ta över pågående talares tur eftersom 

stödsignalerna som yttras precis innan försök till turövertagning ibland misstas vara vanliga 

stödsignaler varför turinnehavaren fortsätter tala och varför utdragna samtidiga tal oftast 

kännetecknar dessa misslyckade turövertagningsförsök. 

Podcastparens sammanförda ordfördelning är statistiskt sätt jämnfördelad (se tabell 5). Sett 

utifrån respektive grupps ordinnehav framkommer det att Kalle Lind innehar ordet något mer 

än Sandra i podcast 1. Ordinnehavet blir för Kalle däremot mycket större i samtal med Nina i 

podcast 3. Margret har i podcast 2 ett mycket större ordinnehav än Daniel vilket kan 

tillskrivas Daniels podcaststruktur. Ordfördelningen visar att programledarna Kalle och 

Daniel har olika podcastformat. Daniel har en mer intervjulik podcast och Kalle har en 

podcast vari talarutrymmet är mer ”fritt fram”. Kalle och Ninas ojämna ordfördelningsstatistik 

kan förklaras med att Nina tar hand om det Kalle i högre grad bortser – d.v.s. stödsignaler och 

korta svar. Detta tillåter Kalle att tala längre om ämnen han visar starkt intresse för. 

Flest fall av samtidigt tal uppstår i podcast 3. Det finns däremot för få exempel för att 

förklara om de räckor samtidigt tal som uppstår har andra förklaringar än det primära 

uttrycket för starkt engagemang. Man skulle kunna argumentera för att de många räckor av 

sammanfallande tal i podcast 3 är ett dominansspel mellan de bägge talarna. Om så är fallet 

får Kalle sista ordet fler gånger än Nina även fast Nina ”initierar” samtidigt tal 7 gånger mot 

Kalles 4 gånger. Anmärkningsvärt är att Kalle får sista ordet fler gånger eftersom han är mer 

benägen att avsluta sina meningar. 

Att sammanfatta samtalsstilarna för studiens olika par skulle innebära ett närmande mot 

den uppställning könsstereotypa språkdrag Mary Talbot har författat (se avsnitt 2.3). 

Kvinnorna står generellt för det relationsbyggande momentet i samtalet, medan männen 

(främst Kalle) står för den föreläsande/statusmarkerande rollen. Pamela Fishmans uttryck för 

kvinnor i vardagssamtal som ”shitworkers of routine interaction” p.g.a. de i hennes material 

märkbart fler initierade frågor är ett uttryck som man i mitt material också kan applicera. Men 

då vad gäller kvinnors användning av stödsignaler och minimala responser. Frågefrekvensen 
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bland könen har inte varit ett relevant ämne i föreliggande undersökning eftersom kvinnorna 

inte behöver arbeta för att få fram svar från männen som i vardagssamtal. I ett radioprogram 

är det förstås förutbestämt att båda talarna ska tala om något som delas av bådas intresse eller 

ens ointresse. Tydligast bekräftas könsstereotypa språkdrag i podcast 1 och 2 där Kalle och 

Daniel i sina podcastprogram avbryter sina samtalsdeltagare relativt ofta och ger få 

stödsignaler, även Daniel i relation till ordfördelningen mellan honom och Margret. De korta 

svaren är också märkbart fler hos kvinnorna (71 % mot 29 %). Utöver detta är kvinnornas 

korta svar inte lika repetitiva som männens korta svar. De är också markant olika på vilket 

sätt de uttrycks – större emotionalitet och eftertryck i kvinnornas uttal. 

Den person som främst står emot den kvinnliga språknormen måste tillskrivas Nina 

Allergren. Fastän Nina Allergren ger fler stödsignaler och fler korta svar, är hon den person 

efter Kalle som minst låter sig avbrytas. Därtill avviker hon inte från att avbryta tillbaka (se 

tabell 1). Det är också i podcast 3 som flest räckor samtidigt tal uppstår varav flest räckor 

samtidiga tal är initierade av Nina (se tabell 4). Enligt Nordenstams auktoritet (1990:37) 

menar Coates och Maltz-Borker att kvinnors sammanfallande tal är som en motsvarighet till 

mäns avbrott. Kvinnor i enkönade samtal överlappar varandra i talet relativt ofta vilket enligt 

Nordenstam m.fl är ett uttryck för aktivt lyssnande. Att Nina Allergren och Kalle Lind delar 

så många räckor av samtidigt tal, att Nina Allergren initierar de flesta räckorna av samtidigt 

tal kan betyda att Nina känner sig bekväm i samtalssituationen och rår inte för att använda 

detta av språkforskare bekräftade kvinnliga språkdrag – se Nordenstams (1990:41) 

sammanställning av språkliga skillnader i tre grupper. Coates benämner enligt Nordenstam 

(1990) män som enthusiasm constraints, d.v.s. ”män som hämmar kvinnors entusiasm i 

samtal”. Om detta är en korrekt iakttagelse av mäns agerande i tvåkönade samtal, är Nina 

Allergrens tydligt representerade räckor av sammanfallande tal i kombination med de jämnt 

fördelade avbrotten i samtal med Kalle Lind en intressant normavvikande språkstrategi. 

Det är dock viktigt att poängtera att generaliseringar av resultatet, p.g.a. materialets 

omfång, inte kan göras rättvisa, men de kan om inte annat representera preliminära resultat 

som möjliggör verifikation eller falsifikation i en mer omfattande studie. Vad gäller 

undersökningens validitet kan denna till viss del ifrågasättas. Eftersom man i radio eller 

podcast har en programledare, påverkas samtalsstrukturen och gästens normalt oinskränkta 

fria talarutrymme. Dock, med utgångspunkt från avsnitt 2.1 Turtagning, är podcast ett mindre 

inskränkt talarformat vad gäller begränsningar för variationsparametrar i det ideala 

vardagssamtalet, än i jämförelse med t.ex. debatt eller ceremonier som är de starkaste 

motpolerna till vardagssamtalet vad gäller t.ex. turtagningen. I podcast och radio är förstås 
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turtagningen till viss del kontrollerad av programledaren, men gästen förväntas till skillnad 

från i t.ex. debatter vara med och styra turtilldelningen och samtalsämnets gång. 

Ytterligare studier inom manlig och kvinnlig samtalsstil bör utifrån presenterade resultat 

fokusera på språklig variation i tvåkönade samtal mellan olika åldersgenerationer för att 

närmare undersöka kronolektens betydelse för upprätthållandet kontra utmanandet av 

språkliga könsnormer. 

 

6. Sammanfattning 
 
Numera fokuseras performativa talhandlingar som gör kön inom språk-och-kön-forskning. 

Sambandet mellan könsstereotypa föreställningar och talares performativa talhandlingar är 

forskningsfokus. Språket är vidare dynamiskt i förhållande till den omgivning och de indirekt 

sociala villkor som betingar språksituationen. Omgivningen har således betydelse för 

exempelvis ett samtals formalitetsgrad eller turtagningssystem. Sacks m.fl. (1978) menar att 

samtalsstrukturer är olika från kontext till kontext och att en kontextfri formell anordning 

(turtagningssystem) verkar i all muntlig kommunikation. Debatt och ceremoni är de starkaste 

motpolerna till vardagssamtales oinskränkta samtalsstruktur. I podcast liksom radio kan man 

fördelaktigt skildra turtagningsmekanismer som verkar i naturliga samtal och studera 

samtalsstilar och samtalsstrategier – dock med visst förbehåll till resultatens inverkan. 

Uppsatsens syfte är att undersöka manliga och kvinnliga samtalsdeltagares språkbruk och 

samtalsstilar och om samtalsstilarna kan kontrastera språkforskares ofta refererade 

könsstereotypa språkliga normer tillskrivna män och kvinnor. En av huvudfrågorna är för det 

första frågan om hur stödsignalerna fördelas mellan kvinnorna och männen och om 

stödsignalerna skiljer sig åt kvalitativt. Den andra huvudfrågan är att ta reda på 

avbrottsfrekvensen bland deltagarna för att säga något generellt om ämneskontroll och 

dominans i samtalen. 

Sacks m.fl. (1978) beskriver två komponenter som utgör samtals turtagningssystem. 

Turkonstruktionsenheter (TKE:s) är yttranden vilka konstrueras på sats, fras eller lexikalisk 

nivå. Turbytesplats (TBP) är turenhetens första möjliga avslut i ett yttrande var en ny talare 

kan utses. Det finns olika sätt turbytesplatsen signaleras. Av de turtagningssignaler som kan 

uppfattas muntligt utgörs: avslutande av grammatisk enhet, intonation (fallton eller stigton), 

vädjande uttryck i satsen eller förlängning av slutstavelse. Den andra komponenten av 

turtagningssystemet berör själva tilldelningen av turerna och benämns turtagning. Vad gäller 
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generella turtilldelningsprinciper kan enligt den första principen turinnehavaren vid 

turbytesplatsen tilldela ordet. Men om detta inte sker eller hinner ske kan enligt den andra 

generella turtilldelningsprincipen en annan deltagare ta till orda och därmed självutnämna sig 

turinnehavare med turstatus. 

Två perspektiv kring män och kvinnors olika språkbruk som språkforskare har anslutit sig 

till benämns dominanshypotesen och skillnadshypotesen. I den ena hypotesen – 

dominanshypotesen, hänvisas mäns makt i samhället som påverkan till ett påtvingat annat 

språk (ett undergivet språk) reserverat för kvinnor. I den andra hypotesen – 

skillnadshypotesen, menar förespråkare att orsaken till olika språkbruk mellan män och 

kvinnor beror på kulturella skillnader som uppstår naturligt i barnaålder då homogena grupper 

(pojkar/pojkar, flickor/flickor) interagerar vilket leder till olika inlärda kommunikationsstilar. 

Språkforskaren Robin Lakoff anser att det tidiga förhållningssättet till kvinnors språk som 

underlägset delvis beror på att kvinnor socialiseras in i ett sexistiskt samhälle. Det andra 

skälet till att kvinnors språk anses underlägset förklaras enligt Lakoff bäst i ett pragmatiskt 

kvinnligt språkdrag som benämns politeness ”artighet”. 

Fishman ansluter sig till den moderna filosofiska föreställningen om talets performativitet 

– att vi på mikrosociologisk skala upprätthåller maktrelationer genom vårt språkbruk. William 

M. Obarr och Bowman M. Atkins menar att man inte borde tala om ett kvinnligt språk 

(women’s language) eftersom det egentligen handlar om ett ”maktlöst språk”. Detta argument 

härstammar från O’barr och Bowmans språkstudie genomförd inom ett rättsväsende i North 

Carolina, USA, där de manliga vittnesmålen som hade lågavlönade arbeten och därmed låg 

status använde sig av de språkdrag Lakoff definierat som ”women’s features”. 

Begreppet face blev populariserat av sociologen Erving Goffman. Teorin utgår från att 

människan har två övergripande behov inom mänsklig kommunikation. Dels gemenskap, dels 

självständighet. Utifrån Goffmans teoretiska begrepp skapade Deborah Tannen stilbegreppen 

high-considerateness och high-involvment som begrepp för att återkoppla till de två 

motstridiga kommunikationsbehoven (gemenskap, självständighet). Kulturella och personliga 

preferenser avgör vilka språkdrag som kan kopplas till detta dikotomiska par. 

Beträffande avbrott anser bl.a. Nordenstam (1990) att avbrott utgör en del av den manliga 

samtalsstilen, medan sammanfallande tal är kvinnors motsvarande samtalsstrategi till 

männens avbrott. 

Beträffande stödsignaler är dessa enligt Fishmans (1983) studie ofta yttrade av kvinnor 

under mäns pågående tal, medan mäns stödsignaler ofta är yttrade efter kvinnors yttranden. 
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Enligt Nordenstams (1990) resultat var männens stödsignaler färre än kvinnornas, men också 

kvalitativt annorlunda männens. 

Tre podcastprogram valdes ut för analys varav två podcastprogram bestod av samma 

programledare (Kalle Lind). Tre pilotstudier genomfördes i ett första skede för att räkna och 

sammanställa avbrottsfrekvensen, frekvensen av stödsignalerna och frekvensen av de korta 

replikerna. Efter att transkriptioner av 10 minuters samtal i vardera podcastavsnitt var klara 

räknades ordfördelningen och förekomsterna av sammanfallande tal. 

Resultatet visar att männen i huvudsak dominerar ”avbrottsinnehavet”. Avbrotten i podcast 

3 är däremot relativt jämnfördelade vilket kan ha sin förklaring i deltagarnas jämna ålder och 

det rimliga antagandet att Nina Allergren i podcast 3 har högre status än de övriga två 

kvinnorna i podcast 1 och 2 varför hennes språk präglas av färre ”women’s features” eller 

färre ”maktlösa drag” om man vill använda Bowman M Atkins lexikon. 

Maskingevärsfrågorna som inledningsvis tolkades som typiska avbrott fick i efterhand tolkas i 

mildare ordalag eftersom Daniel som var den som uttryckte sig mest med dessa snabba frågor 

samtidigt var så stödjande i samtalet med Margret Atladottir. Dessa maskingevärsfrågor var 

snarare ett uttryck för ett ”ohejdat engagemang” som Tannen (1987) diskuterat. 

Stödsignalernas fördelning stämmer med uppsatsens hypotes om att männen skulle yttra 

fler stödsignaler. Kvinnorna visar, trots att de i relation till ordfördelningen pratade mycket 

mindre (förutom Margret) än männen, dominera innehavet av minimala responser. De 

minimala responserna är även kvalitativt annorlunda männens vilket bekräftar Nordenstams 

(1990) forskningsresultat. Männens stödsignaler uppfattas i likhet med Fishmans (1983) 

värdering som ”likgiltiga” och därmed oengagerade. 

Eftersläntrade stödsignaler var svåra att upptäcka i materialet. Stödsignalerna uppfattades 

nämligen aldrig dröja särskilt långa stunder på sig ”att bli yttrade”. Det fanns dock många 

tillfällen för Kalle Lind i podcast 1 att stödja Sandra Ilar under hennes längre yttranden. Men 

av okända anledningar avstod han från att göra så vid dessa tillfällen. En teori ur detta är att 

tystnader fungerar lika bra som ämneskontrollmekanismer som eftersläntrande stödsignaler 

gör. Om stödsignaler är tecken på acceptans av medlyssnaren bör tystnader vara tecken på 

ointresse varför det är rimligt att anta att turinnehavaren slutar tala i förtid om hon inte ges 

stödsignaler. 

Förekomster av sammanfallande tal var jämnt fördelat i alla tre podcastgrupper men upp-

stod flest gånger i podcast 3 där den kvinnliga deltagaren ”initierade” något fler samtidiga-

räckor-tal än den manliga deltagaren (7 gånger mot 4 gånger) och hon kommenterade även sin 

deltagares tal lite fler gånger (4 gånger mot 2 gånger). 
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Ordfördelningen visar en jämn fördelning bland könen ifall man utgår från medelvärdet på 

det tre podcastprogrammen. Annars är den ojämn. I podcast 1 och 3 som leddes av Kalle Lind 

dominerade Kalle ordinnehavet. Till viss del kan förklaringen till den ojämna ordfördelningen 

tillskrivas Kalles roll som programledaren vilket ger honom större samtalskontroll. Talarens 

personlighet och starka engagemang kan också bidras som förklaring till den ojämna 

ordfördelningen. 

Sammanfattningsvis uppvisar både männen och kvinnorna i materialet starkt engagemang, 

eller enligt Fishmans term high-involvment. Man kan dock argumentera för att kvinnorna i 

materialet mer än männen närmar sig den samtalsstil Tannen (1987:264) benämner high-

considerateness med anledning av den höga frekvensen stödsignaler och att stödsignalerna 

därtill skiljer sig markant från männens stödsignaler. Kvinnorna ger alltså i högre grad uttryck 

för det pragmatiska språkdrag som benämns politeness ”artighet”. Den enda kvinnliga 

deltagare som inte förefaller bry sig om hon hamnar i ”onåd” med sin manliga samtalspartner 

är Nina Allergren som håller jämna steg vad gäller avbrott och som därtill också hemfaller till 

ett stereotypt kvinnligt språkdrag som vanligtvis är typiskt representerat i enkönade samtal 

bland kvinnor – nämligen sammanfallande tal. 

Eftersom Daniel och Kalles podcastprogram skiljde sig åt samtalstrukturalistiskt och med 

anledning av Nina Allergrens påtagligt mindre ”maktlösa” språkbruk, bör ytterligare studier 

genomföras med ett större material med fokus på åldersgenerationer. Detta för att studera hur 

upprätthållandet eller utmanandet av språkliga könsnormer sker i samtal, för vilka grupper, 

och om deltagarna vidare är medvetna om sina samtalsstrategier/samtalsstilar. 
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Podcast 
Kalle Linds podcast (avsnitt 66 och 85): 

https://itunes.apple.com/se/podcast/snedt%C3%A4nkt-med-kalle-lind/id943825406?mt=2 
Daniel Redgerts podcast (avsnitt 34): 

https://itunes.apple.com/se/podcast/tankar-med/id1010717115?mt=2 
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