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Abstract 
 

The purpose of my study was to determine whether there are any differences between the 

language that men use and the one that women use in a context that has not yet been studied. 

With the results of previous studies from other areas in mind I tried to ascertain if the 

stereotypes that exist about language and gender may also be transmitted to the comedy stage. 

I compared two stand-up comedians with opposite sex in a clip from a Swedish television 

show. The comparison was based on their body language, the use of nouns and verbs and on 

the length of their words. I used a combination of a qualitative and a quantitative method. In 

relation to previous studies the only aspect that corresponded with the result was the fact that 

women use more body language than men. As a final conclusion, there may be reason to 

believe that Stand-up Comedy, which started out as a male art form, has resulted in a style 

typical of the genre which later also was adopted by the female comedians.   
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1. Inledning 
 

Det brukar sägas att män är från Mars och kvinnor från Venus. När det skulle väljas ämne 

inför stundande C-uppsats ville jag att utgångspunkten skulle ligga i den språkvetenskapliga 

inriktning som innefattar språk och kön eftersom det är ett, i mitt tycke, mycket intressant 

ämnesområde. Nämnda språkinriktning är mycket omdiskuterad inom sociolingvistiken. Kan 

man säga att män och kvinnor talar olika språk? Finns det några signifikanta skillnader i mäns 

och kvinnors sätt att tala? Dessa frågeställningar kommer att fungera som utgångspunkt för 

den studie jag ämnar genomföra.  

Jag är ståuppkomiker men kan inte påstå att jag uppmärksammat några egentliga skillnader 

mellan mäns och kvinnors sätt att tala i det forumet. Just därför skulle det vara väldigt 

intressant att se om några sådana föreligger. Genom att jämföra en manlig och en kvinnlig 

ståuppkomiker i ett utvalt klipp från ett tv-program hoppas jag kunna utröna vilka faktiska 

skillnader i kommunikationen som uppvisas. Det finns i nuläget inga studier gjorda med 

samma utgångspunkt, vilket gör det hela än mer intressant.  

Eftersom ämnet för min studie är av komisk natur, tycker jag att det kan vara på sin plats 

att inleda uppsatsarbetet med en klassisk schablonbild över manligt och kvinnligt språk för att 

på så vis markera hur språk och kön kan kopplas till humor (www.skrattbloggen.se).   

 
Kvinnors svenska i vardagen 

 

Ja = Nej 

Nej = Ja 

Kanske = Nej 

Vi behöver = Jag vill ha 

Jag är ledsen, men = Du kommer att få ångra det här. 

Vi behöver prata… = Nu har du ställt till det. 

OK, gör som du vill = Passa dig jävligt noga! 

Jag är inte alls arg = Klart jag är arg, din idiot. 

Vad du är uppvaktande ikväll = Tänker du bara på sex? 

 

Mäns svenska i vardagen 

 

Jag är hungrig = Jag är hungrig 

Jag är sömning = Jag är sömning 

Snygg klänning = Snygg urringning 

Jag älskar dig = Jag vill ha sex nu! 

Jag har tråkigt = Vill du ha sex med mig? 

Ska vi dansa? = Vill du ha sex med mig? 

Kan jag ringa dig någon gång? = Vill du ha sex med mig? 

Ska vi gå på bio? = Vill du ha sex med mig? 

Får jag bjuda dig på bio? = Vill du ha sex med mig? 

De skorna passar inte till dräkten = Jag är homosexuell.  
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1.1 Syfte 

 

 Syftet med min studie är att se om det finns några skillnader i mäns och kvinnors språkbruk 

på den svenska ståuppscenen. Då jag själv är ståuppkomiker och dessutom intresserad av 

språk och kön som social företeelse, fann jag det intressant att undersöka om tidigare 

forskningsresultat från andra områden kan överföras till en helt ny studie. De frågeställningar 

jag skall försöka ge svar på är:  

 Använder männen sig av fler substantiv än kvinnorna?  

 Använder kvinnorna sig av fler verb än männen? 

 Använder männen sig av längre och fler långa ord än kvinnorna?  

 Finns det några skillnader i mängden kroppsspråk som uppvisas? 

Då språk och kön kan jämföras ur en mängd olika perspektiv och med olika utgångspunkter 

kan det vara svårt att göra en övergripande studie med alla tänkbara faktorer i åtanke. Därför 

har jag valt att begränsa min undersökning till att enbart inbegripa fyra faktorer i språkbruket: 

användandet av substantiv kontra verb i det talade språket, användandet av många och långa 

ord samt användandet av kroppsspråk. Anledningen till att jag har valt just dessa faktorer som 

analysverktyg är att det finns tidigare forskning kring dem samt att de lätt kan överföras till 

den typen av studie jag ämnar genomföra, det vill säga där jag jämför en manlig och en 

kvinnlig komiker. 

 

1.2 Begreppsdefinition 

 

Innan jag presenterar min undersökning kan det vara på sin plats att definiera ett antal 

begrepp som är väsentliga för förståelsen av texten.  

 Substantiv:  

Substantiven utgör den största ordklassen. De är innehållsord som betecknar och beskriver 

ting, företeelser och begrepp och kan sägas utgöra språkets substans (Bolander 2005:109). 

Ordklassen omfattar benämningar på konkreta referenter som varelser (räv), föremål (penna), 

platser (torg) och material (plast). Även abstrakta referenter inkluderas som till exempel tider 

(vecka), händelser (förlust), tillstånd (sorg), egenskaper (trötthet) och relationer (likhet) 

(www.ne.se). En vanlig ramsa vid inlärning är: ”Substantiv är namn på ting såsom apa, boll 

och ring” (Bolander 2005:108).   

http://www.ne.se/
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 Verb:  

Ordklassen betecknar händelser (tappa), handlingar (måla), processer (växa) och tillstånd 

(veta) (Bolander 2005:132). En vanlig ramsa vid inlärning är: ”Verb är sådant som man kan 

göra känna, kramas, se och röra” (ibid.).   

 Kroppsspråk: 

Nationalencyklopedin (www.ne.se) förklarar kroppsspråk som ”de kroppsrörelser som 

människan använder förutom tal och skrift för att förmedla information”. I denna uppsats 

definierar jag företeelsen som det språk kroppen förmedlar under tal. 

 

1.3 Disposition 

 

Min uppsats kommer att inledas med en kortfattad historisk översikt om ståuppkomik för att 

ge en inblick i vad konstformen jag tänkt analysera går ut på. Därefter följer en redogörelse 

över de metoder och det material jag kommer att använda mig av i min studie där jag jämför 

två komiker. Jag kommer att förklara och förtydliga begrepp och tillvägagångssätt för att 

förenkla förståelsen av undersökningen. Därefter följer en kort historik över språk- och kön-

forskning samt en presentation av några tidigare studier gjorda på ämnet. Eftersom det inte 

finns några studier gjorda som berör just språk och kön inom ståuppkomik, kommer jag att 

vidga vyerna en aning och presentera undersökningar, som ligger så nära min som möjligt. 

Jag kommer sedermera att åberopa och kortfattat beskriva de teoretiska antaganden, hypoteser 

och utgångspunkter för språk och kön som är relevanta för min undersökning. Dessa tas del 

av i teorikapitlet. Därefter kommer min undersökning att presenteras. Denna kommer att 

följas upp av en resultatredovisning där mina resultat kommer att redogöras för. Resultaten 

kommer sedan att diskuteras och analyseras för att till sist sammanfattas i ett övergripande 

och avslutande kapitel.  

 

 

 

 

 

 

http://www.ne.se/
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2. Ståuppkomik i översikt 
 

 Konstformen Stand up comedy kom till Sverige i slutet på 1980-talet. Det är en komisk 

underhållningsform där en ensam underhållare, ståuppkomiker talar i en mikrofon till en 

publik från en scen. Ståuppkomiken har sitt ursprung i USA och härstammar ifrån tidiga 

populära underhållningsformer så som cirkus, varietéer och humoristiska monologer 

(http://sv.wikipedia.org). Amerikanska komiker som rönt stor framgång med sin ståuppkomik 

är bland andra Jim Carrey, Jerry Seinfeld och Lenny Bruce. I Sverige var ståuppkomiken 

framgångsrik under 1990-talet då TV-programmet Släng dig i brunnen visades på SVT. 

Underhållningsformen tappade i popularitet under några år och ansågs mer eller mindre vara 

ute som konstform i landet. År 2004 fick den dock nytt uppsving i samband med att SVT 

började sända Stockholm live, ett initiativ av STOCK (Stockholm Comedy Klubb). 

Programmet sändes under tre säsonger åren 2004, 2005 och 2007 (http://sv.wikipedia.org). 

Idag är humorformen större än någonsin, både i Sverige och internationellt. Dagens 

ståuppkomiker jämställs allt som oftast med rockstjärnor och från att ha varit en simpel 

konstform endast befäst i rökiga pubmiljöer arrangeras idag ståuppkomik på såväl teatrar som 

klubbar, enbart avsedda för ändamålet, över hela landet. Många svenska skådespelare har 

börjat sina karriärer som ståuppkomiker (Mia Skäringer, Johannes Brost) alternativt blivit 

ståuppkomiker på senare tid (Henrik Schyffert). Svenska komiker som rönt stor framgång i 

hemlandet är bland andra Johan Glans, Babben Larsson och Magnus Betnér, som även börjat 

göra sig ett namn utomlands.  

Enligt min uppfattning skämtar ståuppkomikern om aktuella händelser, om sig själv eller 

vad helst denne anser roligt. Gränserna är oändliga. Ett av ståuppkomikens syften är att 

framstå som en spontan ”monolog” och publiken förleds att tro att det som sägs hittas på i 

stunden. I själva verket är det mesta av materialet minutiöst förberett, och på grund av det kan 

det vara svårt att göra några jämförelser i språket utefter just utfyllnadsord eller motsvarande 

då de troligtvis har strukits ur repertoaren. I många fall förekommer dock improvisationer och 

de motsvaras ofta av publikprat, som brukar vara ett uppskattat inslag. Komikern pratar med 

publiken och beroende på publikens inställning kan det som sägs och det som sker upplevas 

som här-och-nu, det vill säga att det komiska skapas i stunden vilket det faktiskt gör i det här 

fallet.  

Den svenska ståuppscenen är mansdominerad och även om det finns en hel del kvinnliga 

komiker får de inte alls samma uppmärksamhet, utrymme eller samma representation som de 

manliga kollegorna (Flam 2011). Detta är ett problem som länge har varit ett ämne för debatt 
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hos såväl krönikörer, debattledare som hos de kvinnliga komikerna. Komikerna Annika Lantz 

och Nour el Refai har båda höjt sina röster i frågan, vilken närmast är att betrakta som ett 

segment i den alltid lika omstridda jämställdhetsdebatten, om att kvinnorna ges mindre 

utrymme i offentligheten (El-Refai 2008). Problemet kan sättas i relation till det Einarsson 

beskriver: ”Den i särklass vanligaste huvudrollsinnehavaren i svenska dagstidningars lokala 

nyheter är en man i medelåldern”. Så är det i 76 % av de tidningsartiklar som undersökts i 

2004 års publicistiska bokslut (Andersson Odén 2005:44). Allra högst är andelen män i 

artiklar om kändisar (Einarsson 2009:181). Männen verkar alltså få mest utrymme inte bara 

på ståuppscenen utan även i offentligheten i stort.   

Men hur jämför man då på bästa sätt kvinnligt och manligt språk när det som nu är 

manusbundet? Jo, eftersom Stand up comedy är en form av envägskommunikation; en ensam 

människa, med en mikrofon på en scen, vars uppgift ligger i att underhålla en publik, kan 

tidigare nämnda faktorer så som att kvinnor inte behåller ordet särskilt länge, att män avbryter 

för att protestera och att kvinnor gärna bjuder in till dialog (http://www.slup.se) exkluderas. 

Däremot kan det vara av intresse att se på mäns och kvinnors sätt att använda sig av 

kroppsspråk. Just kroppsspråket är en väsentlig del för att visa attityd på scenen. Ibland kan 

det dock även användas ofrivilligt till följd av nervositet. Kroppsspråket blir då ett tics, ett 

återkommande av ofrivilliga rörelser (enligt SAOL:s definition), snarare än en markör. En 

annan möjlig felkälla är det faktum att språket i ståuppkomiken ibland anses tillgjort. 

Komikern lägger sig an med en viss röstförställning för att uppnå en så komisk effekt som 

möjligt. Språk- och kön-forskningen visar att män och kvinnor talar olika i offentliga 

sammanhang och kanske bidrar röstförställningen till att några skillnader inte uppvisas här. 

Men det ligger i enlighet med att det finns en stor variation i en enda individs språkliga 

register. Vi använder till exempel inte samma samtalsstil när vi befinner oss i hemmet bland 

vänner som när vi deltar i ett formellt möte på vår arbetsplats (Edlund & Erson 2007:64). 

Syftet med studien är att jämföra det språk som kvinnor och män använder sig av på scenen, 

tillgjort eller inte, det vill säga språkliga skillnader i ett forum som inte har belysts av tidigare 

forskning.  

 

 
 

http://www.slup.se/
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3. Metod och material 
 

Jag har valt att använda mig av en kombination av en kvalitativ och en kvantitativ metod. 

Fördelen med att använda en kvalitativ metod är att man kan få en djupare förståelse för det 

man ämnar undersöka samt möjlighet att kunna redogöra för helheten av det sammanhang det 

ryms i (http://feedback.edelegationen.se). Förklaringen får stöd i Idar Magne Holme & Bernt 

Krohn Solvangs bok Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder 1991. De 

skriver att en kvalitativ undersökning skall präglas av närhet till undersökningsenheterna, att 

det skall vara en riktig eller sann återgivning av det som sker, att det bör finnas deskriptiva 

beskrivningar av handlingar, aktiviteter och människor samt att rapporten bör innehålla 

direkta citat som visar individernas egna uttryckssätt (Holme & Solvang 1991:101). 

Nationalencyklopedin (www.ne.se) förklarar kvalitativ metod som ”ett samlingsbegrepp för 

olika arbetssätt som förenas av att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som 

analyseras, att datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan, samt att forskaren 

söker fånga såväl människors handlingar som dessa handlingars innebörder”. 

Jag kommer själv att genomföra undersökningen och sedan analysera det resultat jag fått 

fram. I enlighet med Holme & Solvangs definition av kvalitativ metod kommer jag att återge 

vad som sker i filmklippen samt transkribera det talade materialet och återge komikernas 

uttryckssätt. Av praktiska skäl undersöker jag bara skillnader i språket hos två personer och 

därför har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod.  

En kvantitativ metod kräver en större urvalsgrupp. Kvantitativa metoder ger en större bredd 

där kvalitativa metoder ger ett större djup (Holme & Solvang 1991:95). Jag väljer att gå in på 

djupet vid min granskning av de två komikerna.    

Nationalencyklopedin (www.ne.se) förklarar vidare kvantitativ metod som ett 

samlingsbegrepp för arbetssätt där forskaren systematiskt samlar in empiriska och 

kvantifierbara data och sammanfattar dessa i statistisk form. Jag kommer att göra en mängd 

olika beräkningar i min studie. Bland annat kommer jag att föra statistik över mängden verb 

kontra mängden substantiv som förekommer i komikernas språkbruk samt även göra 

uträkningar av mängden långa ord. Därför kommer studien även att innehålla kvantitativa 

inslag. En kvantitativ studie omvandlar resultat till siffror och mängder (Holme & Solvang 

1991:85).  

 

 

http://www.ne.se/
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3.1 Urval 

 

Det material jag kommer att använda mig av är videoupptagningar från ståuppkomik-

programmet Släng dig i brunnen. Programmet sändes på Sveriges television mellan åren 1990 

och 1999 och i en omgång per år. Totalt sändes 63 program under den tiden. Varje avsnitt var 

30 minuter långt. Programmet fick sitt namn på grund av att det spelades in på krogen Norra 

Brunn i Stockholm (http://sv.wikipedia.org).  Jag kommer att välja ut ett klipp á fem minuter 

med en manlig och med en kvinnlig komiker för att sedermera göra en jämförelse dem 

emellan enligt de frågeställningar jag presenterat i studiens syfte.  

I det första klippet medverkar komikern, skådespelaren och regissören Thomas Oredsson. I 

det andra klippet figurerar komikern, programledaren och författarinnan Babben Larsson. 

Thomas Oredssons material har jag hämtat från Släng dig i brunnen Säsong 7, 1997, Episod 

2. Akten börjar 38 sekunder in i programmet och pågår till 2 min och 19 sekunder för att 

sedan återkomma 5.05 minuter in i programmet. Jag avslutar granskningen efter 7.24 minuter.  

Babben Larssons föreställning återfinns i Släng dig i brunnen Säsong 8, 1998, Episod 8. 

Materialet är hämtat under följande tidsintervaller: 0.28–1.15, 2.42–4.59 och 12.33–14.29. 

Orsaken till att materialet är hämtat från olika tidsintervaller är för att komikernas akter inte 

visas i ett svep i programmet utan avlöses av andra komiker.  Anledningen till att jag har valt 

just de här två komikerna till min studie är att de båda var verksamma inom konstformen i 

Sverige tidigt och syntes i samma forum. Deras scenpersonligheter påminner dessutom om 

varandras. Båda talar lugnt och sansat och ingen av dem har en utmärkande stil vad gäller 

kroppsspråk eller utsvävningar i övrigt. Det hade varit svårt att jämföra användandet av 

kroppsspråk om en av komikerna haft ett utpräglat sådant. Det är 10 års åldersskillnad mellan 

Oredsson och Larsson vilket också kan vara signifikant då de lite yngre komikerna, som 

kommer fram idag ofta har ett, i mitt tycke, annat sätt att leverera sina skämt på, beträffande 

talhastighet och syntax.  

3.2 Transkriberingsmetod 

 

Transkriberat material återfinns som bilaga längst bak i uppsatsen. Vad gäller det 

transkriberade materialet har jag försökt att återge komikernas språk som jag uppfattat det. 

Materialet präglas därför av talspråk. Jag har inte använt mig av några skiljetecken annat än i 

de fall då de underlättar för läsningen av texten. I vissa fall förekommer dialektala 

uttalsvarianter och då i de fall där hela formen på ordet ändras på grund av dialekten: 

”shoppe” (istället för shoppa) och ”hele” (istället för hela) till exempel. Tre punkter […] i 
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texten markerar att det är en liten paus i talet. Larsson nämner ett antal namn i sin monolog. 

Dessa har också räknats som ord; ”Björn, Borg, Stenmark, Wassberg…”. I den transkriberade 

texten har jag markerat när 100 ord, 200 ord och så vidare har uppnåtts. Dessa siffror har jag 

betecknat (/100) för 100 ord till exempel.  

3.3 Analysmetod 

 

Ett av de områden inom kommunikationen som jag har valt att titta närmare på i de två 

klippen är användandet av kroppsspråk, det vill säga i vilken mängd kroppsspråket används. 

Det kan vara svårt att föra statistik över användandet av kroppsspråk. Räknar man till 

exempel en arm som åker upp sporadiskt till och från under klippet som en rörelse eller som 

flera? Nej, det blir troligen för svårt och diffust att tolka. Däremot angavs det i en tidigare 

undersökning gjord av Villum Hansson jag tagit del av att kvinnor inte bara använder mer 

kroppsspråk än män utan dessutom fler rörelser än män (Hansson 2007). Fokus kommer 

därför att ligga på hur många olika rörelser som förekommer hos den manlige respektive den 

kvinnliga komikern. Förutom kroppsspråket kommer jag att titta närmare på hur många långa 

ord komikerna använder. 

Vad beträffar ordlängd och mängd långa ord har jag räknat ut ett genomsnittligt värde på 

antalet tecken samt en procentuell andel av ord med fler än 6 respektive 10 tecken. 

Anledningen till att jag har valt just det antalet tecken är för att de flesta av de vanligaste 

orden enligt min mening består av 6 tecken eller mindre. Min definition av ett långt ord är 

således ett ord med fler tecken än 6. För referenstalet för riktigt långa ord valde jag ord med 

fler tecken än 10. Detta tillvägagångssätt har inspirerats av Thelander (1986:141) och kommer 

att schematiseras med hjälp av en tabell. 

Jag har valt att räkna antalet ord som förekommer under de fem minuter jag har granskat. 

För att göra studien jämförbar är det viktigt att jag granskar samma mängd ord för de båda 

komikerna. Det är med andra ord irrelevant om någon av komikerna hinner med fler ord än 

den andre eftersom antalet ord som granskas är detsamma. 

Antalet substantiv och antalet verb använda kommer också att granskas utefter samma 

mängd ord för den manlige respektive den kvinnliga komikern. Jag har dock valt att 

exkludera verb och substantiv där inte hela ordet uttalas som i till exempel: ”asså man hinn, 

asså man hinner inte med…”. ”Hinn” i det här fallet skall vara ”hinner” men upprepas sedan 

och i det fallet räknar jag bara med det sistnämnda.  Upprepar komikern fullständiga ord 
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räknas de båda gångerna. Jag kommer också att räkna ut den procentuella andelen substantiv 

och verb som används av de båda komikerna.  

Upprepningar och stakningar i talet som i inledningen till: ”De, de..de… det var inte 

uppfunnet då…” har här räknats som tre enskilda ord. Bokstaven ”e” som i till exempel: ”nån 

som liksom e värd för en” betyder ”är”. Ibland förekommer dock ”är” i sin vanliga form och 

då helt enkelt för att komikern uttalar det så.  

Som jag tidigare har nämnt visas inte komikernas framträdanden i programmet i ett svep 

utan i omgångar. De olika komikerna varvas alltså. Jag har angivit hur långt in i de respektive 

avsnitten jag har hämtat material. I bedömningen av kroppsspråket kan det vara på sin plats 

att nämna att komikern inte står i fokus hela tiden. Ibland visas publikbilder medan komikern 

talar vilket gör att det är svårt att se om något kroppsspråk förekommer under just de delarna 

av ”monologen”.  

Vid uträknandet av genomsnittlig ordlängd har jag i en tabell prickat av 500 ord per 

komiker och angett hur många tecken respektive ord innehåller samt räknat ut det totala 

antalet tecken. Därefter har jag dividerat antalet tecken totalt med antalet ord. Materialet 

återfinns i bilaga 2. Under den transkriberade texten återfinns dessutom en fullständig 

redogörelse över alla ord med 7–10 tecken samt alla ord med fler tecken än 10. Ett av de ord 

som jag markerat som ord innehållande 7–10 tecken är ”skitsamma” vilket i sig egentligen är 

två stycken ord och således inte borde räknas till den kategorin. Men Oredsson använder ordet 

i sitt tal som om det skulle vara ett ord varför jag valde att inkludera det. Alla verb och 

substantiv som använts redovisas också på samma sätt som de långa orden. Verben i texten 

består ibland av både ett hjälpverb och ett huvudverb som i till exempel: ”…på vad det ska 

bli”, där ska är hjälpverb och bli är huvudverb. I de fall sådana förekommer har de räknats 

som enskilda verb.  

Vad beträffar kroppsspråket har jag tidigare nämnt att det är svårt att räkna varje enskild 

rörelse som komikern gör under sin föreställning. Därför har jag istället valt att fokusera på 

mängden olika rörelser som förekommer under de respektives fem minuter. Även här märkte 

jag dock att det var svårt att göra en avvägning för när en rörelse övergick i en annan men 

förenklat kan sägas att varje gång handen eller armen markerar något nytt som inte har 

påvisats tidigare så räknas rörelsen som en ny. Det hela sätts i relation till vad rörelsen skall 

förmedla och därför är även den verbala delen viktig här. En arm som pekar kan alltså 

förmedla olika saker beroende på vad som sägs just i den stunden. Ett exempel är då Oredsson 

pekar på en människa i publiken för att i nästa sekvens vifta med handen i ett frågepåstående. 

Liknande rörelser men avsedda för olika ändamål resulterar i två olika rörelser enligt mitt 
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tillvägagångssätt. I det här fallet har jag granskat kroppsspråket under hela klippet och inte 

bara under de 500 första orden. I resultatavdelningen kommer jag att redogöra för ett antal av 

de rörelser som återfinns i klippet samt säga något generellt om kroppsspråket för de båda 

komikerna. Resterande rörelser som förekommer redogörs för i en punktlista. I de fall en mer 

ingående förklaring till kroppsspråket behövs, finns den att tillgå i inledningen till 

resultatavdelningen.   
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4. Tidigare forskning och teori 
 

4.1 Historik 

 

Kerstin Nordenstam, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet, har i sin avhandling 

Genusperspektiv på språk sammanställt en kort historisk bakgrund kring språk- och 

könforskningen i Sverige (Nordenstam 2005:15). Nordenstam beskriver att forskningen kring 

språk och kön etablerades under 1970-talet (ibid.). Det var då den kom igång på allvar. Det 

fanns dock ett antal publikationer på temat i tryck i Norden tidigare än så. Otto Jespersens The 

woman från 1922, Lis Jacobsens Kvinde og mand. En sprogstudie fra dansk middelalder från 

1912 och Gustav Cederschiölds Om kvinnospråk från tidigt 1900-tal är de som brukar lyftas 

fram som mest inflytelserika. Otto Jespersen, som är känd utomlands, skrev sina verk på 

engelska och är därför den som har blivit mest citerad. I Nordenstams avhandling beskrivs 

han som en tidig förespråkare för den hypotes inom språk- och kön-forskningen som på 

senare tid har kommit att kallas för bristhypotesen (Deficit). Denna och övriga hypoteser som 

brukar nämnas kommer att redogöras för i teoriavsnittet senare i uppsatsen. I Sverige kom 

språk och kön att etableras som forskningsinriktning 1976 under en konferens i Uppsala 

(Nordenstam 2005:15). 

I Gustav Cederschiölds bok Kvinnospråk utgår författaren från att kvinnornas språk 

domineras av en känsla medan förståndet dominerar hos männen. Det innebär i princip att 

kvinnor talar snabbt och gärna hoppar i resonemangen på ett vis som gör det svårt för män att 

förstå. Ofta förekommer dessutom känsloyttringar som anses överdrivna i kvinnornas språk.    

Redan under antiken förespråkade Aristoteles en liknande syn på kvinnans språkbruk. 

Männen ansågs stå för förnuftet och kvinnorna för känslorna varpå männen placerades högst i 

rang. Kvinnorna saknade personlig auktoritet, värdighet, smak och förmågan till teoretiskt 

tänkande. (http://www.retorikforlaget.se/forord-och-introduktioner/forord-talande-kvinnor). 

I dagens vetenskapliga samhälle är Cederschiölds och antikens synsätt på det kvinnliga 

språkbruket tämligen sällsynt. Idag anses skillnaderna ha sin grund i biologiska eller sociala 

faktorer. Alternativt anses de vara kulturellt betingade.  

 (http://www.retorikforlaget.se/forord-och-introduktioner/forord-talande-kvinnor).  

 

http://www.retorikforlaget.se/forord-och-introduktioner/forord-talande-kvinnor
http://www.retorikforlaget.se/forord-och-introduktioner/forord-talande-kvinnor
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4.2 Undersökningar i modern tid 

 

När man talar om språk och kön som sociolingvistisk företeelse avses ofta hur män och 

kvinnor talar olika i olika situationer. Britt- Louise Gunnarsson har skrivit en sammanfattande 

rapport över forskning om språk och kön i Sverige. Texten finns att tillgå i boken Språk, 

språkbruk och kön som publicerades 1991 och som behandlar, diskuterar och presenterar en 

mängd olika teoretiska och metodiska infallsvinklar och ger exempel på undersökningar inom 

olika språkliga discipliner. Gunnarsson skriver att den mesta forskning som har bedrivits 

inom forskningsområdet behandlar språket i skolan. Hon anser inte att våra kunskaper om 

språk och kön är så stora och nämner att mycket forskning återstår att göra inom andra 

domäner bland annat inom massmedia (Gunnarsson 1991:45). Sammanställningen har tjugo 

år på nacken men än idag verkar mycket lite forskning ha berört något annat än just språklig 

differens inom skolväsendet. Till exempel har Jan Einarsson och Tor G. Hultman skrivit God 

morgon pojkar och flickor, en studie om just språk och kön i skolan. Den senaste utgåvan 

utkom år 2001.  

Jaana Tarakkamäki publicerade 1997 en avhandling vid högskolan i Växjö om manligt och 

kvinnligt språk. Hon anser till skillnad från Britt-Louise Gunnarsson, som hänvisats till ovan, 

att svensk språk- och kön-forskning är mycket bra (Tarakkamäki 1997:13). Däremot är hon 

enig med Gunnarsson om att det framför allt är språket i skolan och i den privata och 

offentliga sfären som har undersökts. Hon skriver att undersökningar visar att mäns och 

kvinnors språk skiljer sig åt inom många språkliga områden som till exempel röstläge, 

talflöde, uttal, ordförråd, ordklassfördelning och syntaktisk konstruktion. (Tarakkamäki 

1997:13). De undersökningar i vilka resultaten presenterats är ifrån slutet av 70- och 80-talet 

men ansågs fortfarande aktuella år 1997 när avhandlingen trycktes.  

Vad beträffar skillnader i syntax har en mängd olika variabler undersökts och studerats. På 

1970-talet hävdade forskarna att män i jämförelse med kvinnor hade längre meningar och fler 

underordnade satser (Tarakkamäki 1997:15). Jan Einarsson skriver i sin studie Män, kvinnor 

och språk att det verkar som om dessa skillnader har utjämnats (Einarsson 1976:70). Däremot 

kan skillnader ses gällande ordklassfördelningen mellan könen. Männen använder fler 

substantiv och kvinnorna använder fler verb i sitt tal (Tarakkamäki 1997:15). Utifrån dessa 

resultat skulle en manlig talspråksstil kunna sägas ha skriftspråksdrag (ibid.).  
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Beträffande ordlängd är forskarna eniga om att män i allmänhet använder både längre och 

fler långa ord än vad kvinnor gör (Tarakkamäki 1997:14). Det är bara studier av 

riksdagsprotokoll som uppvisar resultat som pekar i motsatt riktning och även här sägs 

anledningen vara att kvinnliga riksdagspolitiker medvetet försöker anpassa sitt språk enligt 

den manliga normen (ibid.).  Kerstin Thelander skriver dock i sin avhandling Politikerspråk i 

könsperspektiv att: ”I talspråk är ordvariationen mindre och de vanliga (och korta) orden mer 

dominerande” (Thelander 1986:140). 

Ann-Catrine Edlund och Eva Erson har skrivit boken Språk och kön och även de 

konstaterar att mer forskning behövs. De menar att forskning från fler verksamhetsområden 

måste genomföras för att förse oss med ny kunskap om språk och kön. De förespråkar vidare 

forskning kring språkbruket i 2000-talets rättssalar, på mansdominerade och 

kvinnodominerade arbetsplatser, inom tidningsredaktioner och näringslivets styrelserum. De 

skriver dessutom att det vore intressant att få relationen mellan yrke, yrkestitlar och kön 

belyst: ”Har yrkestitlarna förändrats när endera kvinnorna eller männen gått in i yrken som 

tidigare varit dominerade av det andra könet?” (Edlund & Erson 2007:230–231).  

Villum Hansson gjorde år 2007 en egen empirisk studie, som jag har tagit del av via 

Mimers brunn (Hansson 2007). Han ville se vilka faktorer som kunde benämnas typiskt 

manliga och vilka som kunde benämnas typiskt kvinnliga. Han lät en skara på 20 personer 

besvara en enkät och på den avgöra hur väl några påståenden stämde in på dem på en 

femgradig skala. Varje påstående var typiskt manligt eller typiskt kvinnligt utefter de 

stereotyper som finns. Resultatet visade entydigt på att kvinnorna oftare än männen ansåg sig 

använda kroppsspråk och andra rörelser medan de talar. De övriga påståendena var att 

kvinnor pratar snabbare än män, att kvinnor är bättre på att prata om känslor och att kvinnor i 

större grad än män anser sig prata med istället för till folk.  

Deborah Tannen, lingvist och språkforskare, har skrivit en mängd böcker på temat manligt 

och kvinnligt språk. En av dem är Du begriper ju ingenting – Samtal mellan män och kvinnor. 

Birgitta Mral sammanfattar Tannens föreställning om typiska skillnader mellan mäns och 

kvinnors språk i sin bok Talande kvinnor på följande vis (Mral 1999:13):  

Män  Kvinnor 

Hierarki  Samförstånd 

Oberoende  Närhet 

Beslut  Diskussion 

Asymmetri  Symmetri 

Lösa problem  Förstå problem 

http://www.mimersbrunn.se/
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Andra föreställningar jag har kommit i kontakt med beskriver hur kvinnor inte behåller ordet 

särskilt länge medan män tävlar om att ha ordet och därmed behåller det längre, att män 

avbryter för att protestera, korrigera eller byta samtalsämne, att kvinnor är mer benägna att 

bjuda in till dialog och att män sällan frågar utan istället använder sig av påståenden 

(http://www.slup.se/default.asp?p_id=432&top_p_id=15).  

Då min undersökning behandlar manligt och kvinnligt språk i ett offentligt sammanhang 

och det faktum att inga tidigare studier har gjorts vad gäller just språkliga skillnader på 

ståuppscenen, kan det vara på sin plats att lyfta fram tidigare undersökningar, som presenterat 

manligt och kvinnligt språk i en annan offentlig miljö. Kerstin Thelander gjorde en 

avhandling om politikerspråk i könsperspektiv 1986. Tanken var att belysa huruvida kvinnor i 

maktposition i Sverige anammat männens språk, som politikerspråket sägs vara i första hand. 

Hon granskade därför ordförråd och syntax och kunde konstatera att de kvinnliga 

riksdagsledamöternas anföranden innehöll längre och mer syntaktiskt komplicerade meningar 

än männens. Kontentan var således att kvinnorna tagit över en traditionellt manlig stil. 

(Thelander 1986:116–130). Denna undersökning grundade sig på monologer hållna för över 

25 år sedan. Antalet kvinnliga riksdagsledamöter var lägre på den tiden och frågan om det 

ökade antalet kvinnliga representanter påverkat språkbruket gjordes gällande och granskades i 

en studie år 2001 (Gomard & Krogstad 2001). I det här fallet grundade sig undersökningen på 

skillnader i manliga och kvinnliga politikers sätt att tala under diverse tv-debatter. Materialet 

samlades in från samtliga av de nordiska länderna under 1990-talet. Resultaten visade 

entydigt på att kvinnorna kunde dominera individuellt genom att avbryta, tala länge och 

använda lika tuffa och dominerande stilar som de manliga kollegorna. Den gamla stereotypen 

att kvinnors språk skulle vara mer emotionellt och mindre argumenterande kunde alltså inte 

vederläggas. Kvinnorna visade prov på samma auktoritet och kontroll som männen. Forskarna 

drog härmed slutsatsen att man kan prata om en stil inom den politiska diskursen som är 

gemensam för såväl de manliga som de kvinnliga politikerna (Gomard & Krogstad 2001:21-

22).  

Ståuppkomiken, som är det jag kommer att behandla i min uppsats, är som tidigare nämnts 

ett mansdominerat forum vilket kan sättas i relation till offentligheten i stort. Einarsson 

skriver att låginkomstutredningen (Johansson 1971) påvisade att män mer än kvinnor tar del i 

samhällets offentliga ordskifte. Av ca 6000 tillfrågade personer uppgav 36 % av männen att 

de hade yttrat sig på ett möte i någon förening. Bara 12 % av kvinnorna hade gjort detsamma 

(Einarsson 2009:185). År 2006 genomfördes undersökningen på nytt och nu var 

http://www.slup.se/default.asp?p_id=432&top_p_id=15
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könsskillnaderna mindre påtagliga. Motsvarande siffror var då 57 % för männen och 41 % för 

kvinnorna (ibid.). Allt fler kvinnor träder idag fram på den svenska ståuppscenen vilket 

signalerar att könsskillnaderna nu är mindre tydliga även där.  Einarsson lyfter fram att det 

språkliga självförtroendet och aktiviteten har ökat hos såväl män som kvinnor men främst hos 

kvinnor (ibid.).   

4.3 Teori 

 

Språkvetare är idag överens om att det finns skillnader mellan mäns och kvinnors språk. Det 

är således inte intressant att fastställa huruvida det finns någon skillnad utan snarare att, som 

Birgitte Mral skriver, undersöka om skillnaderna är ”naturliga, biologiska, kulturella eller 

inövade, om det är egenskaper man har inom sig sedan födseln eller om de är odlade i det 

sociala samspelet” (Mral 1999:11). Min undersökning kommer dock att ägnas mestadels åt att 

redogöra för vilka skillnader det finns inom ett par manliga och kvinnliga språkliga faktorer i 

enlighet med det jag framlagt i uppsatsens syfte. Detta eftersom inga tidigare studier 

presenterat några språkliga skillnader inom ståuppkomiken. 

Anledningarna till att män och kvinnor pratar olika brukar redogöras för med hjälp av tre 

hypoteser (Nordenstam 2005:15): Deficit - Bristhypotesen innebär att mäns sätt att tala är 

normen och att kvinnorna avviker från denna. Kvinnornas språk skulle alltså vara bristfälligt 

och sämre än männens. Det tas för givet att kvinnor är mer osäkra och artiga än män och att 

detta visar sig i deras språkbruk (Nordenstam 2005:19). Dominance - Dominanshypotesen 

berör männens makt över kvinnorna och hur den avspeglar sig på språket, främst i offentliga 

sammanhang (Nordenstam 2005:23). Difference - Skillnadshypotesen menar på att kvinnor 

och män kommer från olika kulturer och att detta skulle vara anledningen till att deras språk 

skiljer sig åt. Det skall enligt hypotesen finnas ett språk som tillägnats kvinnorna och som inte 

bör jämföras med det språk männen använder sig av. Det manliga språket används främst i det 

offentliga och mansdominerade samhället medan kvinnornas språk främst förekommer i den 

privata sfären i hemmen (Nordenstam 2005:33). ”Retoriken eller den klassiska talekonsten 

har ända tills alldeles nyligen varit männens domän”, skriver Birgitte Mral i sin bok Talande 

kvinnor (Mral 1999:9). Hon nämner att kvinnor sällan fick någon retorisk utbildning och att 

de därför inte heller har haft någon självklar plats i offentligheten (ibid.). Bristhypotesen är 

den som har avfärdats i störst utsträckning bland språkforskare idag (Nordenstam 2005:20).  

Det finns en mängd förenklade föreställningar, stereotyper, om mäns och kvinnors 

språkbruk. En stereotyp, som känns angelägen att ta upp i min uppsats, är den om att kvinnor 
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inte har någon humor, medan män är betydligt mer humoristiska (Edlund & Erson 2007:59). I 

många fall sägs de föreställningar vi har om mäns och kvinnors språkbruk, alltså de 

stereotyper som finns, också representera det faktiska språkbruket, vilket torde vara felaktigt 

(Edlund, Erson 2007:68). En anledning till att så få empiriska studier om skillnader i manligt 

och kvinnligt språk har gjorts sägs vara de många stereotyper som finns om de båda könens 

språk (ibid.)    

Vad gäller de allmänna och generaliserade skillnader som finns mellan mäns och kvinnors 

språkanvändning skriver Jan Einarsson i sin bok Språksociologi att kvinnor är mer orienterade 

mot den rådande normen i sitt uttal (standard- eller dialekt), att män har fler ord som är 

orienterade mot offentlighetens ordförråd, att kvinnor är mer benägna att prata om känslor och 

att män har fler tvekljud när de talar (Einarsson 2009:192).  
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5. Resultat 
 

Generellt kan sägas att de två klipp jag har granskat påminner en del om varandra. Båda 

komikerna skämtar om sin ålder och deras material i övrigt berör samtida och vardagliga 

företeelser.  

Thomas Oredsson använder sig av en tämligen tillbakalutad stil. Han vill ge sken av att 

han är trött och gammal och pratar därmed långsamt och med många upprepningar i sitt tal; 

”… jag tycker jag hinner…asså jag vet inte hur ja..asså d bli …”. Suckar och stönanden skall 

vidare markera hans trötthet. Oredsson förställer rösten i det stycke där han pratar om hur han 

försökte köpa en kebab i Eskilstuna. Han talar där med utländsk brytning för att illustrera hur 

det förhöll sig. Stilen är informell och Oredssons trötthet står för mycket av det komiska i 

klippet. Många skämt möjliggörs dessutom av att Oredsson är äldre och inte förstår sig på 

nymodigheter som till exempel då han skall köpa trosskydd till sin dotter.    

Babben Larsson har en mer rak stil och använder sig inte av några direkta upprepningar i 

sitt tal. Larsson skämtar om sin övervikt och bilden av henne som en kraftig kvinna gör 

skämten extra tydliga som då hon pratar om att ”niandet” har kommit tillbaka; ”jag vill inte 

bli tilltalad som om jag vore flere personer”. Larsson signalerar ett glatt humör trots att hon i 

klippet kritiserar många nya företeelser och hävdar att det var bättre förr. Dessutom pratar 

Larsson till publiken i större utsträckning än vad Oredsson gör. Hon ställer frågor och väver 

in individer bland åhörarna i sitt material.  

Det sammanlagda antalet ord som Thomas Oredsson använde sig av under det fem minuter 

långa klippet var 585 ord. Babben Larsson hann med 739 ord under samma tidsrymd. Detta 

beror på att Larsson använder sig av färre upprepningar än vad Oredsson gör. Jag har bestämt 

mig för att granska samma antal ord för de båda komikerna för att göra studien jämförbar. 

Därför väljer jag att granska komikernas 500 första ord i sina respektive akter. 

   

5.1 Verb kontra substantiv 

 

Efter att ha transkriberat det material jag valt att använda mig av kan det konstateras att 

Thomas Oredsson använde sig av 114 verb under de 500 första orden i klippet. Motsvarande 

mängd substantiv var 48 (se tabell 1).  

I Babben Larssons fall var andelen verb 109 medan substantiven utgjorde 58 av de 500 

orden.  
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Thomas Oredsson använde sig av fler verb än Babben Larsson. Larsson å andra sidan 

använde sig av fler substantiv än sin manliga kollega.  

 

Tabell 1 Verb och substantiv   

 Thomas Oredsson Babben Larsson 

Andel Verb 22,8%            114 av 500                       21,8%           109 av 500 

Andel Substantiv  9,6%              48  av 500 11,6%             58 av 500 

 

5.2 Andel långa ord 

 

Antalet ord med fler tecken än 6 är i Oredssons fall 44 stycken och av dem är 10 ord med fler 

tecken än 10. 34 ord har 7–10 tecken och 10 ord har fler tecken än 10. 

I Larssons monolog förekom 63 ord med fler tecken än 6. 17 av de orden är ord med fler 

tecken än 10.  Fördelningen är alltså 45 ord med 7–10 tecken och 17 ord med fler tecken än 

10. Det kan konstateras att Larsson använder sig fler långa ord än vad Oredsson gör.  

I tabell 2 nedan har jag räknat ut den genomsnittliga ordlängden samt den procentuella 

andelen ord med 7–10 tecken och ord med fler tecken än 10 (se också bilaga 1). För uträkning 

av genomsnittlig ordlängd se bilaga 2.  

Översiktlig bild över andelen långa ord tas del av i bilaga 1.  

   

Tabell 2  Genomsnittlig ordlängd och långa ord 

 Thomas Oredsson Babben Larsson 

Genomsnittlig ordlängd 3,55 3,84 

Andel ord med 7–10 tecken  6,8 %    9,2 % 

Andel ord med fler tecken än 10  2,0 %   3,4 % 

 

5.3 Mängd kroppsspråk 

 

Thomas Oredsson använde inte speciellt mycket kroppsspråk under sina fem minuter. Allt 

som allt kan Oredssons rörelser klassificeras som 11 olika enligt mitt synsätt. Generellt kan 

sägas att hans attityd som trött och gammal speglar av sig även på hans kroppsspråk. Han rör 

händer och armar främst för att illustrera hur trött han är och ytterst sällan förekommer 

rörelser som verkar spontana. De är oftast förknippade med det material han levererar. Det 

tyder på att det kroppsspråk som används har övats in i förväg för att stärka några utmärkande 

drag som då han tar sig för pannan och säger ”jag är så jävla gammalmodig”. En hand för 
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pannan betecknar vanligtvis glömska (http://www.elisabet.org) vilket också är något som kan 

förknippas med att man blir gammal. Oredsson talar däremot väldigt mycket med sina ögon. 

Han kisar, rynkar på ögonbrynen och spärrar upp ögonen vid ett flertal tillfällen. Ett fåtal av 

rörelserna som förekommer i klippet speglar dock inte det verbala. I inledningen håller 

Oredsson sin ena hand runt mikrofonstativet vilket troligtvis inte skall signalera något särskilt 

utan snarare inträffar för att stativet råkar stå i närheten. När Oredsson säger ”man hinner 

liksom inte ta in det förrän det e inaktuellt” markerar han detta i en gest med handen som 

utgår från hans panna och framför kroppen för att sedan förvisas bakåt bakom huvudet. En 

hand i byxfickan signalerar vanligtvis en överlägsen position (www.olg.se). En sådan position 

vill Oredsson sannerligen åberopa då han säger ”jag e ju uppfostrad på den tiden på femtitalet 

när ja växte upp…”. Han vill således markera att han är äldre och mer erfaren än de flesta i 

hans omgivning, i det här fallet publiken. Alla gester går naturligtvis inte att tolka och i de 

fallen får man förmoda att de är spontana och att de inte har någon anknytning till det talade 

materialet.        

 

En fullständig redogörelse över Oredssons olika rörelser återfinns nedan: 

 Stödjer sig mot mikrofonstativ 

 Viftar med hand (pekar på person i publiken ”hinner du med?”) 

 Viftar med hand (frågande – ”nu är det ju helt inaktuellt”) 

 Byter hand och markerar att det man tar in försvinner lika fort 

 Hand på huvudet (frågande – ”Vad sade han?”) 

 Viftar med hand (uppräkning – ”du kan få löken, du kan få gurkan…”) 

 Pekar på publik och kamera (för att tysta applåden) 

 Hand i byxficka (tillbakalutad och förlägen stil – ”när jag växte upp på 50-talet…”) 

 Hand i sidan (”nu har de ju för fan inge annat…”) 

 Kliar sig i pannan (ondgör sig) 

 Låtsas plocka upp telefon ur ficka (”Osså tar hon upp en yuppinalle i handen”) 

 

Babben Larsson har ett mer utpräglat kroppsspråk och i hennes fall kunde jag konstatera 20 

olika rörelser. Men det skall tilläggas att Larsson hade sin arm aktiv i stort sett hela tiden och 

att det därför var svårt att göra en avgränsning. Hennes material står dessutom inte och faller 

med kroppsspråket och mycket tyder på att hennes rörelser är spontana och inte inövade i 

förväg. Många av Larssons gester symboliserar dessutom det hon säger. Hon betecknar till 

http://www.elisabet.org/
http://www.olg.se/
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exempel medelklass genom att med armen markera ett streck i midjehöjd. En liten hund 

betecknar hon genom att böja på kroppen och hålla armen en liten bit ovanför scenkanten. En 

stor hund illustreras på motsvarande sätt med armen i axelhöjd. När hon talar om tidningen 

Aftonbladet gör hon en illustration av ett A4-ark med handen. Att kroppsvikten kan skilja 

mellan 10–15 kilo efter vårdepressionen visar hon med hjälp av sina händer som markerar en 

vågskål. Min slutsats blir därmed att Oredsson bara använder kroppen i undantagsfall och för 

att förstärka några av sina skämt medan Larsson låter sin kropp tala konstant under det fem 

minuter långa klippet och dessutom låter kroppen och talet gå i symbios med varandra. Det 

skulle kunna tyda på att Larsson vill vara extra tydlig i sin kommunikation för att så många 

som möjligt skall förstå. Hon både pratar och använder sig av teckenspråk samtidigt skulle 

man kunna säga. Även hörselskadade skulle med andra ord kunna uppfatta delar av hennes 

monolog.  

 

Nedan följer en fullständig redogörelse över Babben Larssons olika rörelser: 

 Viftar med hand (lägger tyngd vid påstående: tillhör ”idrottsgenerationen”) 

 Viftar med hand (uppräkning: ”Stenmark, Wassberg, Frank…”) 

 Pekar med finger (markerar det bästa med att tillhöra den generationen) 

 Hand vid huvud, tummen bakåt (markerar ”föredettingar”)  

 Viftar med hand (”framför mig” i ”idrottskarriären framför mig”) 

 Stora gester med armen (när hon nämner nya artister) 

 Markerar porrtidningarnas behändighet (A4-ark) 

 Markerar dagens porrtidningars storlek (större än A4-ark) 

 Markerar titel i ett streck framför sig (”Aftonbladets söndagsbilaga”) 

 Hytter med knuten hand (när hon säger ordet ”postorder”) 

 Markerar vågskål (10–15 kilo) 

 Hand markerar tips (pekar nedåt mot männen i publiken) 

 Pekar med böjd kropp (”in i affärerna”) 

 Låtsas titta på klocka (illustrerar att männen väntar på sina fruar: ”var e hon var e 

hon?”) 

 Yvig rörelse (”vad händer här?”) 

 Betecknar ”medelklass” med hand 

 Visar storlek på hund (liten) 

 Hand i cirklar (markerar saker att reformera) 
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 Visar storlek på hund (stor) 

 Kliar i ansiktet 

 

En annan språklig variabel som jag inte hade för avsikt att titta närmare på men som jag ändå 

inte kunde undvika att lägga märke till var att Thomas Oredsson i sin monolog använde sig av 

ordet ”asså”(alltså) inte mindre än 19 gånger under de 500 första orden. En form av 

utfyllnadsord får man väl betrakta det som. Jenny Nilsson skriver i sin bok Adverb i 

interaktion (2005:146) att ”alltså” ofta placeras finalt för att markera emfas, det vill säga att 

talaren markerar att ett ord eller yttrande skall gälla i extra stor utsträckning.  Detta 

exemplifieras till exempel av när Oredsson säger ”det e nåt som e så jävla snett asså” eller 

”alla tjejer ska se lika jävla dana ut asså”. På motsvarande sätt använde Larsson sig av ”o” 

(och) för att binda samman sina satser 24 gånger under de 500 första orden. 
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6. Diskussion och slutsatser 
 

Syftet med min studie var att se om det fanns skillnader i mäns och kvinnors språkbruk på den 

svenska ståuppscenen. Det kan konstateras att skillnader föreligger även om de i det här fallet 

inte ligger i paritet med tidigare forskningsmaterial. Tidigare studier har påvisat att män i sitt 

talspråk använder sig av fler substantiv än vad kvinnor gör. På liknande sätt använder kvinnor 

sig av fler verb än vad män gör (Einarsson 1976:72). Huruvida samma scenario utspelar sig 

på ståuppscenen var ett av mina delmål med studien. Det kan konstateras att bland de två 

komiker jag har jämfört föreligger ett motsatt förhållande. Thomas Oredsson använde sig av 

114 verb medan Babben Larsson använde sig av 109 verb under sina första 500 ord (se bilaga 

1). Det korrelerar alltså inte med tidigare forskning även om skillnaden inte är markant. Som 

jag tidigare har nämnt kan ståuppkomikerns språk, verbalitet och tonläge ibland vara tillgjort 

för att uppnå en så komisk effekt som möjligt alternativt för att möjliggöra att materialet som 

presenteras känns spontant och diktat ihop i stunden. Detta har nödvändigtvis ingenting med 

användandet av verb eller substantiv att göra, men jag skall förklara vad jag menar. Oredsson 

har en tämligen tillbakalutad stil på scenen och använder sig av en mängd upprepningar i sitt 

tal. Dessa är troligtvis inte nödvändiga men blir ett signum för honom som komiker vars 

attityd skall förmedla att han håller på att bli gammal och därmed varken orkar eller hinner 

med i dagens utveckling. Oredsson vill helt enkelt verka trött och möjligen är det därför han 

använder sig av så många upprepningar i sitt tal istället för att ideligen presentera nya ord. 

Han orkar helt enkelt inte använda sig av fler ord och upprepar därför hellre de som redan 

sagts. Detta kan förklara varför Oredsson använder fler verb än Larsson. Oredsson säger till 

exempel: ”Jag tycker jag hinner asså jag vet inte hur ja asså hur de blir ” där det förmodligen 

hade räckt med en enklare konstruktion som till exempel ”Jag hinner inte med”. Det märks 

extra tydligt i jämförelsen med Babben Larsson, som inte använder några upprepningar av 

detta slag. Ingen av komikerna pratar särskilt fort men Larsson hinner likväl med 152 ord fler 

än Oredsson under sina fem minuter (se bilaga 1), detta tack vare att hon inte använder sig av 

upprepningar i någon större utsträckning.  

Däremot har tidigare studier påvisat att män, när de talar, i allmänhet använder sig av fler 

tvekljud än vad kvinnor gör (Einarsson 2009:192). Oredssons formuleringar tenderar ibland 

att närmast symbolisera tvekan som då han säger ”vet inte asså vet…de e nåt…”, vilket skulle 

ligga i enlighet med tidigare forskning.  

I fallet substantiv råder återigen ett omvänt förfarande gentemot tidigare forskning som 

kunnat bekräfta att män använder sig av fler substantiv än kvinnor. Babben Larsson använde 
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sig av 58 substantiv och Thomas Oredsson av 48 substantiv vilket inte är någon stor differens 

men ändå talar emot tidigare forskningsresultat. Även här bidrar upprepningarna i talet en 

aning i Oredssons fall eftersom upprepningarna i hans tal sällan gäller substantiven utan 

verben som i till exempel ”du kan få löken, du kan få gurkan, du kan få…”. Dessutom bidrar 

det faktum att Babben Larsson inte bara hinner med fler ord i sin akt utan även hinner avverka 

fler ämnen under den tiden. Det bidrar så klart till att fler substantiv används. Larsson nämner 

dessutom en hel del egennamn i sin akt: ”Björn Borg, Stenmark, Wassberg, Cardigans” och 

namn tillhör ordklassen substantiv. Anledningen till att Babben Larsson använder sig av fler 

substantiv kan alltså ha att göra med innehållet på hennes material snarare än vara ett bevis på 

att kvinnor skulle använda sig av fler substantiv än män i verkligheten vilket i så fall skulle 

tala emot tidigare forskning inom ämnet (Einarsson 1976:72).  

Vad beträffar andelen långa ord i komikernas shower kan de sättas i relation till andelen 

substantiv som de båda använder sig av. Det är främst substantiven som utgör de längre 

orden. Några av Oredssons lite längre ord (med fler tecken än 10) är: ”presidentval”, 

”kommunikationsproblem”, ”flerbarnsmamma” och ”kvinnoidealen”.  Babben Larsson 

nämner bland annat: ”idrottsgenerationen”, ”föredettingar”, ”söndagsbilaga” och 

”postorderkatalogen”. I Larssons fall förekommer 17 ord med fler tecken än 10 vilket kan 

relateras till att hon, som tidigare nämnts, hinner avverka fler ämnen än Oredsson och därmed 

också möjliggör ett större användande av ord. Dessutom förmedlar som tidigare nämnts 

Babben Larsson namnen på en mängd personer och länder under sin akt vilket också bidrar 

till både ett större användande av substantiv och ett större användande av långa ord.   

Det kan också nämnas att Oredsson, som är bördig från Stockholm, inte är lika känd för sin 

dialekt som sin kvinnliga kollega i min studie. Babben, som är infödd gotlänning, är 

uppmärksammad för sin dialekt och då dialekten anses utpräglad kan orden i sig få ett mer 

komiskt uttryck. Detta kan förklara varför Babben använder sig av så pass många och långa 

ord. Ordet ”vårdepressionen” låter med andra ord roligare på gotländska än på typisk 

stockholmska och Larsson hade kanske inte använt sig av samma mängd långa ord om hon 

varit hemmahörande någon annanstans där dialekten inte är lika utmärkande. Larsson kan 

med andra ord skapa humor enbart genom sin dialekt och ju längre orden är och ju fler 

stavelser som förmedlas desto mer framträdande blir dialekten och desto större blir den 

komiska effekten. Oredsson står däremot för det enskilt längsta ordet i 

”kommunikationsproblem” vilket är intressant. Thelander nämner dock i sin bok 

Politikerspråk i könsperspektiv att i det talade språket är ordvariationen mindre och att det 

främst är de korta orden som dominerar där (Thelander 1986:140). Detta gick tydligt att se vid 
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avprickningen av tecken som tas del av i bilaga 2 där majoriteten av orden innehöll 2–3 

tecken.   

När jag valde vilka komiker jag ville studera hade jag inte vissa aspekter i åtanke. Jag 

valde utefter talhastighet, ålder och stiltyp på komikern. Båda pratar om vardagliga företeelser 

och använder sig av ungefärlig mängd publikinteraktion. Kanske borde jag tagit i beaktning 

att dialekten skulle vara likvärdig för dem båda eftersom den verkar ha spelat en stor roll. 

Dessutom vill jag poängtera på nytt att ståuppkomiken som den såg ut en gång i tiden var en 

typiskt mansdominerad konstform och än idag har de kvinnliga komikerna det betydligt 

svårare än männen vad gäller representation i TV och i media. Därför är det inte helt 

otänkbart att, precis som Edlund & Erson presenterat i sin bok Språk och kön och Thelander 

och Gomard & Krogstad påvisat i sina studier om politikerspråk, kvinnorna har anammat det 

typiskt manliga i språket och att vi snarare kan prata om en talspråklig stil typisk för 

ståuppkomik på samma sätt som en stil sades vara typisk för den politiska diskursen (Gomard 

&  Krogstad 2001).  

Som jag nämnde i den avslutande delen av resultatkapitlet uppmärksammade jag att 

Oredsson använde ordet ”asså” 19 gånger under sitt framträdande. Larsson använde ”o” 

(och) 24 gånger under sin akt. Språkliga tics eller något annat? Ämne för framtida forskning 

är det i alla fall. Det skulle med min iakttagelse kunna göras studier på om män använder fler 

bisatser i sitt tal än vad kvinnor gör och om kvinnor använder sig av fler huvudsatser i sitt tal 

än vad män gör.    

Kroppsspråket var det sista jag valde att studera i min studie om manligt och kvinnligt på 

ståuppscenen. Jag fann det svårt att kvantifiera mängden kroppsspråk och valde därmed att 

istället beräkna mängden olika rörelser under komikernas framträdanden. En rörelse som till 

exempel förekommer i början och i slutet av akten räknade jag alltså som en rörelse. Thomas 

Oredsson använde sig av 11 olika rörelser under sina fem minuter på scen. Babben Larsson 

använde sig av 20 olika rörelser under sitt framträdande. Att kvinnor skulle använda fler 

rörelser än män kan i alla fall i min studie bekräftas. Villum Hansson gjorde en egen 

undersökning över manliga och kvinnliga aspekter i språket och fick bland annat fram att 

kvinnor använder sig av mer kroppsspråk och fler rörelser än män (Hansson 2007).  Babben 

Larsson använde sig av kroppen i stort sett hela tiden. Hennes arm förmedlade och styrkte 

hela tiden det hon sade. Oredsson använde sig av kroppen mycket litet vilket också kan tänkas 

förstärka hans bild av en trött 50-åring. Larssons rörelsemönster bidrog bara i ett fåtal fall till 

att förstärka hennes skämt vilket således innebär att hennes kroppsspråk troligen inte övats in 

utan snarare utagerats spontant. En slutsats man kan dra utefter det kroppsspråk, som har 

http://www.mimersbrunn.se/Undersoekning_om_skillnader_mellan_manligt_och_kvinnligt_spraak_12532.htm
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observerats, skulle kunna vara att Babben Larsson vill verka extra tydlig i sin kommunikation. 

Väldigt ofta illustrerar hon nämligen det hon säger med olika typer av rörelser, kanske för att 

minimera risken för missförstånd hos publiken.  

Eftersom ståuppkomiken från början var en konstform enbart utövad av män anser jag mig 

kunna dra slutsatsen att en manlig norm i språket har präglat kvinnornas sätt att tala inom 

ståuppkomiken. För att helt kunna bekräfta denna teori krävs dock granskningar av ett större 

antal komiker. Detta skulle kunna vara intressant för framtida forskning att studera.  

Det hade dessutom varit intressant att titta närmare på om de språkliga fenomen som 

uppvisats i tidigare studier och i min studie ter sig annorlunda vid jämförandet av två komiker 

på en scen idag. Klippen jag har granskat är trots allt 13–14 år gamla. Jag tycker mig kunna 

skönja att dagens lite yngre komiker har ett mera aggressivt och snabbare tempo i sina 

upplägg än Thomas Oredsson och Babben Larsson som granskats i min studie. Jag räknar mig 

själv till den skara komiker som använder sig av mycket kroppsspråk för att illustrera och 

styrka skämten jag levererar. En jämförelse mellan två lite äldre komiker och två lite yngre 

komiker hade således varit intressant att ta del av för att på så vis se om det föreligger några 

språkliga skillnader mellan de äldre och de yngre komikerna.  
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7. Sammanfattning 
 

Min studie behandlar språk och kön i en offentlig miljö som inte har belysts av tidigare 

forskning, nämligen den svenska ståuppscenen. Jag ville med min studie utröna om det finns 

några skillnader i mängden kroppsspråk som uppvisas på scen, om användandet av substantiv 

är en typiskt manlig egenskap och om användandet av verb är en typiskt kvinnlig egenskap. 

Dessutom ville jag ta reda på om det är männen som står för de längsta orden och om det 

dessutom är de som är mest benägna att använda sig av långa ord, allt i enlighet med vad 

tidigare studier inom andra områden har kunnat påvisa.  

I min undersökning valde jag ut en kvinnlig och en manlig ståuppkomiker och 

transkriberade sedan ett fem minuter långt klipp på dem båda från humorprogrammet Släng 

dig i brunnen. Jag granskade komikernas 500 första ord. Resultatet pekade i rakt motsatt 

riktning från tidigare forskning på samtliga punkter utom den gällande kroppsspråket. Den 

kvinnliga komikern använde sig av betydligt mer kroppsspråk än den manlige komikern och 

hennes kroppsspråk verkade dessutom mer spontant. Det var den kvinnliga komikern som 

stod för den största mängden substantiv och den manlige som stod för den största mängden 

verb. På liknande sätt var det kvinnan som använde sig av flest långa ord. Orsakerna till det 

här kan diskuteras utifrån ämnesval samt den stil komikern vill uppvisa på scen. En trött 

komiker, som den manlige vill ge sken av, använder sig av färre ord och fler upprepningar i 

sitt tal varvid fler verb och färre nya ord konstrueras. Den kvinnliga komikern hinner avverka 

fler ämnen än den manlige och hinner dessutom säga fler ord än den manlige kollegan. 

Dessutom har den kvinnliga komikern en utpräglad gotländsk dialekt där den manlige har en 

typisk Stockholmsdialekt. Den utpräglade dialekten bidrar till att de långa orden framstår som 

mer komiska i sig själva vilket skulle kunna vara anledningen till att fler långa ord används. 

Den manlige komikern stod för det enskilt längsta ordet i sin monolog. Inom den politiska 

diskursen har det talats om en talspråklig stil som är gemensam för båda könen. 

Ståuppkomiken, som från början var mansdominerad i Sverige, kan därför påstås ha en 

talspråklig stil som är gemensam för både män och kvinnor inom konstformen. 

    

 

 

 

 

 

 



 

27 

Referenslista 
 

Tryckta källor 

Andersson, Odén, T. 2005: 2004 års publicistiska bokslut. Del 1. Om tidningars redaktioner 

och innehåll. Göteborgs universitet.  

Bolander, Maria 2005: Funktionell svensk grammatik. Stockholm: Liber. 

Cederschiöld, Gustav 1900: Kvinnospråk och andra ämnen. Lund. 

Edlund, Ann-Catrine, Erson Eva, Milles Karin 2007: Språk och kön. Falun: Norstedts 

Akademiska Förlag. 

Einarsson, Jan 1976: ”Män, kvinnor och språk”, I: Nordiska studier i filologi och lingvistik. 

Svensson, Lars & Wieselgren, Anne Marie 1976. Lund. 

Einarsson, Jan & Hultman, Tor G 2001: Godmorgon pojkar och flickor. Stockholm: Liber 

Einarsson, Jan 2009: Språksociologi. Lund: Studentlitteratur AB. 

Gomard, Kirsten & Krogstad, Anne (eds) 2001: Instead of the ideal debate. Doing politics 

and doing gender in Nordic political campaign discourse. Aarhus: University Press. 

Gunnarsson, Britt-Louise & Liberg, Caroline 1991: Språk, språkbruk och kön.  Uppsala: 

ASLA. 

Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn 1991: Forskningsmetodik – Om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 

Jacobsen, Lis 1912: Kvinde og man. En sprakstudie fra dansk middelalder. Köpenhamn: 

Nabu Press. 

Jespersen, Otto 1922: Language its Nature, Development and Origin. London: Ghose Press. 

Johansson, S 1971: Politiska resurser. Låginkomstutredningen. Stockholm. 

Mral, Birgitta 1999: Talande kvinnor. Falun: Nya Doxa. 

Nilsson, Jenny 2005: Adverb i interaktion. Göteborgs universitet. 

Nordenstam, Kerstin 2005: Genusperspektiv på språk. Göteborgs universitet. 

Strömquist, Siv 2010: Uppsatshandboken. Stockholm: Hallgren & Fallgren.  

Tannen, Deborah 1993: Du begriper ju ingenting. Samtal mellan män och kvinnor. 

Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

Tarakkamäki, Jaana 1997: Manligt och kvinnligt språk. En studie i Hjalmar Söderbergs Den 

allvarsamma leken och Gun Britt Sundströms För Lydia. Växjö. 

Thelander, Kerstin 1986: Politikerspråk i könsperspektiv. Stockholm: Liber. 

 



 

28 

Internetkällor 

 

El-Refai, Nour, 2008. Hämtad från: http://www.newsmill.se/node/2143 (hämtad 2011-11-27)  

Flam, Aron, 2011. Hämtad från: http://www.newsmill.se/node/2162 (hämtad 2011-12-04) 

Hansson, Villum, 2007. Hämtad från:  

http://www.mimersbrunn.se/Undersoekning_om_skillnader_mellan_manligt_och_kvinnligt_s

praak_12532.htm (hämtad 2011-11-09)  

http://feedback.edelegationen.se/vlbehov/metoder/kvalitativa-metoder/ (hämtad 2011-12-07) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/St%C3%A5uppkomik (hämtad 2011-11-10)  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A4ng_dig_i_brunnen (hämtad 2011-11-21) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholm_Live (hämtad 2011-11-23) 

http://www.elisabet.org/dokument/kroppsspraket.htm (hämtad 2011-12-07) 

http://www.hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800086170/isbn91-85027-08-1.pdf 

(hämtad 2011-11-05) 

http://www.ne.se/kroppsspråk (hämtad 2011-12-04)   

http://www.ne.se/kvalitativ-metod (hämtad 2011-11-21) 

http://www.ne.se/kvantitativ-metod  (hämtad 2011-12-04) 

http://www.olg.se/artiklar/Vuxna/psykologi/kroppsspr%C3%A5k.htm (hämtad 2011-12-07) 

http://www.retorikforlaget.se/forord-och-introduktioner/forord-talande-kvinnor(hämtad 2011-

11-21)  

http://www.slup.se/default.asp?p_id=432&top_p_id=15 (hämtad 2011-11-28) 

http://www.skrattbloggen.se/?p=189 (hämtad 2011-12-20)  

www.svenskaakademien.se (hämtad 2011-12-04) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.newsmill.se/node/2143
http://www.newsmill.se/node/2162
http://www.mimersbrunn.se/Undersoekning_om_skillnader_mellan_manligt_och_kvinnligt_spraak_12532.htm
http://www.mimersbrunn.se/Undersoekning_om_skillnader_mellan_manligt_och_kvinnligt_spraak_12532.htm
http://feedback.edelegationen.se/vlbehov/metoder/kvalitativa-metoder/
http://sv.wikipedia.org/wiki/St%C3%A5uppkomik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A4ng_dig_i_brunnen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholm_Live
http://www.elisabet.org/dokument/kroppsspraket.htm
http://www.hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800086170/isbn91-85027-08-1.pdf
http://www.ne.se/kroppsspråk
http://www.ne.se/kvalitativ-metod
http://www.ne.se/kvantitativ-metod%20%20(hämtad%202011
http://www.olg.se/artiklar/Vuxna/psykologi/kroppsspr%C3%A5k.htm
http://www.retorikforlaget.se/forord-och-introduktioner/forord-talande-kvinnor
http://www.slup.se/default.asp?p_id=432&top_p_id=15
http://www.skrattbloggen.se/?p=189
http://www.svenskaakademien.se/


 

 

Bilaga 1 
 

Transkribering 

 

Thomas Oredsson Släng dig i brunnen Säsong 7, 1997, Episod 2 

Nä, jag vet inte…jag tycker ju inte att det är nå kul längre… jag tycker jag hinner…asså jag 

vet inte hur ja..asså de bli… asså hinner du med?… för jag tycker det var presidentval asså, 

för bara nån dag sen i Amerika o nu, nu är det ju helt inaktuellt…å andra sidan så kan jag 

ungefär lika mycket om amerikansk politik som Sigvard Marjasin kan om bokföring så det är 

väl skitsamma men jag menar…men asså man hinn asså man hinner liksom inte ta in det 

förrän de e inaktuellt…Göran Persson i Kina ja (/100) menar jag… va fan… sade han? Man 

vet inte… de…de e ju nåt jävla konstigt med det här va, han sade nåt… asså för mig så e de 

ungefär, Ja…när han var i Kina då var jag i Eskilstuna… o ja skulle köpa en kebab va… o då 

uppstod de en såndär kommunikationsproblem som de gör när man e hos nån annan … om 

man e hos nån som liksom e värd för en… ja sa så här…har ni kebab? Ja…vi har kebab (med 

brytning) Ah…va kan man få i kebaben? Du kan få allting va…du kan (/200) få löken, du kan 

få gurkan, du kan få tomaten, du kan få salladen, du kan få allting (brytning) sade han, 

(applåd)…Amen vänta för fan, det är teveinspelning, man får ju betalt per minut här så ni 

får… så att man får ju asså…han säger så här du kan få allting o då säger ja så här...a men 

de e ju bra ja tar rubbet…tyvärr rubbet slut (brytning). 

Suck (inte uttalad)…de e så svårt o förstå… ja vet, ja..hänger inte med asså ja, asså ja ja aa 

de e nånting som e asså de jag e så jävla gammalmodig (/300) … ja gick till, de finns inga 

hantverkare i Sverige längre till exempel ja gick in till en frisör o sade ja har problem med 

kluvna hårtoppar… amen asså va fan ska man göra? Man öppnar tidningarna o tittar o de e 

ju bara o asså…de här nya kvinnoidealen..alla tjejer skall se precis lika jävla dana ut 

asså…de skall va 22 o de skall ha platt mage, stora tuttar o nästan inga kläder o själv går 

man omkring o e ständigt småkåt på en halvfet flerbarnsmamma i fyrtionioårsåldern va 

asså…man e ju helt fel va… man kan ju (/400) inte säga att man e totalpå att asså de…vet 

inte asså vet… de e nåt som e så jävla snett asså… ja vet inte asså e man femtio år ja fyller 

femtio när som helst som…ja vete fan…man går på gatan osså möter man ungdomar osså ser 

man i ögona på dom att dom tänker han lever bergis…ja menar …ja e ju uppfostrad på den 

tiden på femtitalet när ja växte upp då hade fan min mamma o mina systrar de hade inte 

mens…de var, de de de var inte uppfunnet då… nu har dom ju för (/500) fan inge annat… 



 

 

men ja tror att de e tevereklamen som har förstört de där … ska de va me vingar eller hur 

många droppar ska de va? Osså får man stå där …får man stå o prata me nån jävla ruffsapa 

på Ica o säga hörrudu ja ska köpa binder te min dotter …asvva, ja vete fan…de va nåt me 

droppar eller om de var vingar…ring säger hon osså tar hon upp en yuppinalle i 

handen…asså ja vetifan asså hur de e de där…114 verb/500 ord 48 substantiv/500 ord Totalt 

587 ord/5 min 

 

Babben Larsson, Släng dig i brunnen Säsong 8, 1998, Episod 8 

Femtisexorna ni känner till dom? Femtisexorna… Idrottsgenerationen…Den tillhör jag…de e 

Björn Borg, de e Stenmark, de e ni vet…Wassberg, Frank, Linda o Ja… nä men de bäst me o 

tillhöra den generationen de e faktiskt att dom e ju föredettingar idag…eller hur?  Medan jag 

då har hele min idrottskarriär framför mig …ja håller på o funderar på va de ska bli..de vet 

ja inte ännu…sittcurling har ja funderat på… lagom ambitiöst …sitta i korgstolar drivna av 

kolsyreis. 

A amen man märker att man blir äldre..visst gör man.. de händer saker, de kommer nya 

(/100) artister de märker ja ba Cardigans o Robyn o alle de här nye som kommer o åker till 

USA o Japan o då inser jag att jag e så fruktansvärt gammal … att ja minns… när Hepstars 

var i Afrika… a de..de e pinsam kunskap ida asså…amen så där äre o sen tycker jag inte att 

allting blir bättre…porrtidningarna har blivit sämre… när ja var tonåring då var 

porrtidningarna små o behändige så va o man kunde lätt få in dem i örngottet så om de kom 

nån va… o dom hette kul saker sådär Riff o Raff (/200) o Piff o Puff o ni vet sådär o ida e di 

gigantiske o heter Aftonbladets söndagsbilage……va? Äh ja vet inte… Man frågar e de en 

förbättring man bara undrar… så de e så… O sen en annan grej jag retar mig på…niandet 

har ju kommit tillbake har ni märkt de?  Här har man vuxi upp med dureformen osså plötsligt 

e den tillbaka: vill ni ha den inslagen? Eller vill ni prova eller vill ni ditt o vill ni datt… o jag 

säger me en gång att ja tar det där lite personligt…ja vet hur ja ser (/300) ut …ja vill inte bli 

tilltalad som om ja vore flere personer… just de…  ja blir lätt aggressiv i dom lägena…ja 

bara nämne di ok okej… amen de e sådär ..å andra siden …kläder o sånt där… ja orkar inte 

springa i affärer o köpa, ja handlar på postorder…ja ser att många av er gör det också…ja 

va fan, spelar väl ingen roll eller hur… Men har ni märkt det med postorderkatalogen…nu 

kommer sommarkatalogerna vid jul…har ni märkt det? Då vet man ju inte ens vilken storlek 

man har på sommarn…de e ju så (/400)…va… man har ju hele vårdepressionen framför sig… 

kan ju slå på 10 - 15 kilo så va,… o sen i maj när man ser lite åt vart det lutar o sådär…då e 

allting slut…ja 



 

 

Men annars shopping de..de…de e ångestdämpande e de inte de? Jaa…säger damerna… nu 

var grabbarna tysta…till o med du va tysta ja…amen ja ska ge, jag skall ge karlarna ett litet 

tips här…de e mycket roligare o shoppe om man går in i affärerna…  tack… mycket roligare 

än o stå utanför i två timmar så här, var e hon var e (/500) hon…näh ingen större action i 

det…amen ja vet…ja…ja har faktiskt personlig erfarenhet av att shopping piggar upp för för 

några år sedan då hade ja en riktig depression o då tänkte ja att nu…skall ja shoppe rejält så 

ni vet…då köpte vi hus…ja de piggde upp mä en gång asså…man måste rycka upp sig o de 

intressante mä o flytta till ett nytt område vi bor i Sundbyberg nu o då måste man kolle in så 

här…okej va e alle här så va…o dit vi har flyttat in då de (/600) e typiskt medelklassområde 

ni vet medelklass idag…de e lite jobbare som har kommit upp sig o de e lite advokater som 

har gjort bort sig… o resten e lärare…de e så medelklass…o då måste man kolla in vad som 

gäller.. o i vårt område gäller bara en ende grej… ha hund…ha hund!…alle har hundar o 

många har vallhundar de fattar inte jag… amen de blir ju fan tokige när de bor i en stad…de 

vallar allt…cykelställ, tulpaner…allt som ser ut att gå o formera så här va…antingen har di 

såne eller (/700) så har de såna här bautariesenschnauzerdobermann.. så står man ute vid 

postlådan o kanske pysslar me nåt osså kommer folk förbi med sin hund osså pratar de…så 

skall hundarna hälse…just ja ni vet ju hur hundar hälsar… 109 verb/500 ord 58 

substantiv/500 ord Totalt: 739 ord/5 min.  

 

Ord med 7–10 tecken och ord med fler tecken än 10: 

 

Thomas Oredsson:  

Presidentval, Amerika, inaktuellt, ungefär, amerikansk, politik, Sigvard, Marjasin, bokföring, 

skitsamma, inaktuellt, Persson, konstigt, ungefär, Eskilstuna, uppstod, 

kommunikationsproblem, kebaben, allting, tomaten, salladen, allting, teveinspelning, allting, 

nånting, gammalmodig, hantverkare, Sverige, exempel, problem, hårtoppar, tidningarna, 

kvinnoidealen, omkring, ständigt, halvfet, flerbarnsmamma, fyrtionioårsåldern, totalpå, 

ungdomar, uppfostrad, femtitalet, systrar, uppfunnet. Totalt 44 ord. 34 ord med 7–10 

tecken. 10 ord med fler tecken än 10. Det ordet med flest antal tecken: 

kommunikationsproblem (21 tecken).  

 

Babben Larsson:  

Femtisexorna, femtisexorna, Idrottsgenerationen, tillhör, Stenmark, Wassberg, tillhöra, 

generationen, faktiskt, föredettingar, idrottskarriär, framför, funderar, sittcurling, funderat, 

ambitiöst, korgstolar, kolsyreis, artister, Cardigans, fruktansvärt, Hepstars, kunskap, allting, 



 

 

porrtidningarna, tonåring, porrtidningarna, behändiga, örngottet, gigantiska, Aftonbladets, 

söndagsbilaga, förbättring, niandet, tillbaka, dureformen, plötsligt, tillbaka, inslagen, 

personligt, tilltalad, personer, aggressiv, springa, affärer, handlar, postorder, 

postorderkatalogen, sommarkatalogerna, sommarn, vårdepressionen, framför, allting, 

shopping, ångestdämpande, damerna, grabbarna, karlarna, roligare, affärerna, roligare, 

utanför. Totalt 63 ord. 46 ord med 7–10 tecken. 17 ord med fler tecken än 10. Det ordet 

med flest antal tecken: Idrottsgenerationen (19 tecken). 

  

Antal substantiv i texten: 

 

Thomas Oredsson: 

Presidentval, dag, Amerika, politik, Sigvard, Marjasin, bokföring, Göran, Persson, Kina, 

Kina, Eskilstuna, kebab, kommunikationsproblem, värd, kebab, kebab, kebaben, löken, 

gurkan, tomaten, salladen, teve-inspelning, minut, rubbet, rubbet, hantverkare, Sverige, frisör, 

problem, hårtoppar, tidningarna, kvinnoidealen, tjejer, mage, tuttar, kläder, flerbarnsmamma, 

fyrtionioårsåldern, år, gatan, ungdomar, ögona, tiden, femtitalet, mamma, systrar, mens. 

Totalt: 48 substantiv 

 

Babben Larsson: 

Femtisexorna, femtisexorna, Idrottsgenerationen, Björn, Borg, Stenmark, Wassberg, Frank, 

Linda, generationen, föredettingar, idrottskarriär, sittcurling, korgstolar, kolsyreis, saker, 

artister, Cardigans, Robyn, USA, Japan, Hepstars, Afrika, kunskap, porrtidningarna, tonåring, 

porrtidningarna, örngottet, Riff, Raff, Piff, Puff, Aftonbladets, söndagsbilaga, förbättring, 

grej, niandet, dureformen, gång, personer, lägena, kläder, affärer, postorder, roll, 

postorderkatalogen, sommarkatalogerna, jul, sommarn, vårdepressionen, maj, shopping, 

damerna, grabbarna, karlarna, tips, affärerna, timmar.  

Totalt: 58 substantiv 

 

Antal verb i texten: 

 

Thomas Oredsson: 

Vet, tycker, är, tycker, hinner, vet, blir, hinner, tycker, var, är, kan, kan, är, menar, hinner, ta, 

e, menar, sade, vet, e, sade, e, var, var, skulle, köpa, uppstod, gör, e, e, e, sade, har, har, kan, 

få, kan, få, kan, få, kan, få, kan, få, kan, få, kan, få, sade, vänta, är, får, betalt, får, får, säger, 

kan, få, säger, e, tar, förstå, vet, hänger, e, e, e, gick, finns, gick, sade, har, ska, göra, öppnar, 



 

 

tittar, e, skall, se, skall, va, skall, ha, går, e, e, kan, säga, e, vet, vet, e, e, vet, e, fyller, vet(i), 

går, möter, ser, tänker, lever, menar, e, uppfostrad, växte, hade, hade, var, var, uppfunnet, har 

Totalt: 114 verb 

 

Babben Larsson: 

Känner, tillhör, e, e, e, tillhöra, e, e, har, håller, funderar, ska, bli, vet, har, funderat, sitta, 

drivna, märker, blir, gör, händer, kommer, märker, kommer, åker, inser, e, minns, var, e, äre, 

tycker, blir, har, blivit, var, var, kunde, kom, hette, vet, e, heter, vet, frågar, e, undrar, e, retar, 

har, kommit, har, märkt, har, vuxi, e, vill, ha, vill, prova, vill, vill, säger, tar, vet, ser, vill, bli, 

tilltalad, vore, blir, nämne, e, orkar, springa, köpa, handlar, ser, gör, spelar, har, märkt, 

kommer, har, märkt, vet, har, e, har, kan, slå, ser, lutar, e, e, e, säger, var, va, ska, ge, e, 

shoppe, går, stå, e, e 

Totalt: 109 verb 

 

Tabell 1:  

Procentuell uträkning av andel verb och substantiv: 

Thomas Oredsson: 

Verb: 114/500 = 22,8 % 

Substantiv: 48/500 = 9,6 % 

Babben Larsson: 

Verb 109/500 = 21,8 % 

Substantiv: 58/500 = 11,6 % 

 

Tabell 2: 

Snittvärdet per 100 ord för ord med 7–10 tecken och ord med fler tecken än 10: 

Thomas Oredsson: 

Ord med 7–10 tecken: 34/500 = 6,8 % 

Ord med fler tecken än 10: 10/500 = 2,0 % 

Babben Larsson: 

Ord med 7–10 tecken: 46/500 = 9,2 % 

Ord med fler tecken än 10: 17/500 = 3,4 % 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 
 

Antal tecken per ord – Thomas Oredsson 

 
Tecken Avprickning Ord Totalt 

1 lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll l 41 41 

2 lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll 140 280 

3 lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll 145 435 

4 lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lll 63 252 

5 lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll ll 37 185 

6 lllll lllll lllll lllll lllll lllll 30 180 

7 lllll lllll lllll lllll  20 140 

8 llllI I 6 48 

9 lll 3 27 

10 lllll  5 50 

11 lllI 4 44 

12 l 1 12 

13 l 1 13 

14 lI 2 28 

15    

16    

17    

18 l 1 18 

19    

20    

21 l 1 21 

  500 1774 

  Genomsnittlig ordlängd: 1774/500=3,548 (≈3,55) 

 

Antal tecken per ord – Babben Larsson 

 
Tecken Avprickning Ord Totalt 

1 lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll llll 59 59 

2 lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll  120 240 

3 lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lll 123 369 

4 lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lll 58 232 

5 lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lll 48 240 

6 lllll lllll lllll lllll lllll llll 29 174 

7 lllll lllll llI 13 91 

8 lllll lllll lllll lII 18 144 

9 lllll lllll l 11 99 

10 llll 4 40 

11 ll 2 22 

12 Illll I 6 72 

13 l 1 13 

14 ll 2 28 

15 lll 3 45 

16    

17 l 1 17 

18 l 1 18 

19 l 1 19 

20    

21    

  500 1922 

  Genomsnittlig ordlängd: 1922/500=3,844 (≈3,84) 

 

 


