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Abstract 

The purpose of this study is to determine if and how male or female everyday languages 

differ. The study is based on ten interviews with five men and five women living in 

Halmstad, who are between the ages of 22-29. The interview results were analyzed and 

compared with previous research on the subject. The result shows that there is a 

difference between the male and female informants use of language. Women laughing, 

using italics, hedges, the word så ‘so’ and response signals to a greater degree than men. 

The reason may be that men and women basically use different conversation styles 

when they communicate, that men prefer a public speech, intended to provide 

information and knowledge. Women on the other hand, use a private speech with the 

starting point to create community and belonging. 

Keywords: sociolinguistics, gender, language 

Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker om och hur manligt respektive kvinnligt vardagsspråk skiljer 

sig åt. Undersökningen är baserad på tio intervjuer med fem män och fem kvinnor 

bosatta i Halmstad och informanterna är mellan 22-29 år gamla. Intervjuresultaten har 

analyserats och jämförts med tidigare forskning inom ämnet. Resultatet visar att det 

finns en skillnad mellan de manliga och kvinnliga informanternas språkbruk, att kvinnor 

skrattar, använder understrykningar, garderingar, ordet så och svarssignaler i högre grad 

än män. Orsaken kan vara att män och kvinnor i grunden använder olika samtalsstilar 

när de kommunicerar, att män föredrar ett offentligt tal med syftet att ge information 

och kunskap. Kvinnor däremot, använder ett privat tal med utgångspunkten att skapa 

gemenskap och samhörighet.  

Nyckelord: språksociologi, kön, språk, språkskillnader 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I programmet Språket i P1 (2011-01-18) med Anna Lena Ringarp och Lars-Gunnar 

Andersson, Sverigesradio, hävdar Deborah Cameron, professor i språk och 

kommunikation vid University of Oxford, att påståendet om att det finns ett manligt och 

ett kvinnligt språkbruk är en myt och att myten tycks blivit en existerande norm i 

samhället. Cameron menar i The Myth of Mars and Venus (2008) att språkskillnader 

mellan könen enbart grundas i individens maktposition och därför inte bör betraktas 

utifrån biologiska termer. Lingvisten Robin Lakoff (2004) hävdar dock motsatsen. I 

boken Language and Woman’s Place (2004) menar Lakoff att skillnaderna mellan 

manligt och kvinnligt språkbruk är ett faktum. Rickard Jonsson (2007:37) sammanfattar 

i Blatte betyder kompis Lakoffs ([1975] 2004) resonemang kring manlig respektive 

kvinnlig språkanvändning: 

En av pionjärerna inom detta fält, lingvisten Robin Lakoff (1975), lanserade tidigt idén om att det 

finns ett specifikt feminint språk som bland annat kännetecknas av att kvinnor tonar ner budskapet 

i vad man säger. Kvinnligt språk har en tendens att rymma fler frågor än påståenden, det innehåller 

mycket artighetsfraser, är grammatiskt mer korrekt tillsammans med en avsaknad av humor, i 

jämförelse med vad Lakoff menar kännetecknar mäns språk. Lakoff argumenterar, sedan hon gjort 

denna minst sagt särskiljande indelning, för att maskulint och feminint språk innefattar en 

maktaspekt; sättet att tala kan både reflektera och reproducera kvinnors underordning i samhället. 

[…]. (Jonsson 2007:37) 

Det framgår explicit att tidigare forskning om manligt och kvinnligt språkbruk 

exponerar en tvetydighet om huruvida språkskillnader mellan könen är en myt eller ett 

faktum. Lakoffs (2004) och Camerons (2008) markant delade åsikter ger upphov till 

nyfikenhet. Existerar det överhuvudtaget språkskillnader baserade på könsaspekten? 

Eller är det, som Cameron hävdar, enbart en klichéartad myt? Målet med denna uppsats 

är att undersöka om manligt respektive kvinnligt vardagsspråk skiljer sig åt och detta 

med utgångspunkten att den möjligen ska lämna ett betydelsefullt bidrag till den redan 

existerande forskningen. 
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1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med uppsatsen är att visa och beskriva manligt respektive kvinnligt vardagsspråk 

genom ett urval av fem manliga och fem kvinnliga informanter. Finns det en skillnad 

mellan de manliga och kvinnliga informanternas språkbruk och hur visar sig i så fall 

denna språkskillnad? Ytterligare en utgångspunkt är att jämföra informanternas 

samtalsform. Använder de manliga och kvinnliga informanterna samma samtalsform 

eller skiljer sig valet av samtalsform beroende på deras kön? 

 Undersökningen kommer att vidare att baseras på en uppsättning givna språkdrag 

som är hämtade ifrån tidigare forskning, som sedan kommer att jämföras kvantitativt 

med informanternas vardagsspråk.  

1.3 Tidigare forskning  

1.3.1 Språksociologi 

Forskningsfältet språksociologi är ett väletablerat vetenskapsområde som eftersträvar att 

behandla språkets funktion i ett samhälle. NE.se definierar vetenskapsfältet: 

Språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som 

utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende. Detta 

innefattar studium av språkets sociala funktioner som kontaktmedel, som skapare och befästare av 

sociala identiteter och kulturella grupperingar och av språket som föremål för sociala attityder och 

för sociala och politiska handlingar. […].  

Einarsson (2009:15) nämner att den vetenskapsgren som studerar språk i ett socialt 

perspektiv ibland kallas för språksociologi och ibland för sociolingvistik. 

Språksociologins huvudsakliga syfte är att belysa sociala förhållanden av språkliga 

beteenden medan forskare inom sociolingvistiken önskar förklara språkliga fenomen 

utifrån sociala faktorer. Nordberg (2007:14) menar att de flesta nordiska forskare inte 

gör någon skillnad mellan vetenskapsgrenarna språksociologi och sociolingvistik utan 

betraktar dem som synonymer. Vidare kommer termerna därför att betraktas som 

synonyma även i denna uppsats. Nordberg (2007:14) menar vidare att vissa forskare 

vidmakthåller en distinkt skillnad mellan språksociologi och sociolingvistik samt att det 

är viktigt att vara medveten om att betraktandet av termerna som jämställda inte innehas 

av alla forskare. Einarsson (2009:17) definierar och sammanfattar språksociologi: 

Språksociologi är studiet av språklig variation och förändring i ett socialt och kulturellt perspektiv. 

(Einarsson 2009:17) 
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1.3.2a Språk & kön 

Edlund m.fl. (2007:17) hävdar att begreppen språk och kön kräver en definition för att 

det överhuvudtaget ska gå att skapa en förståelse för vad som sker när dessa samverkar. 

Edlund m.fl. (2007:17) menar vidare att språk är en aktiv handling i olika situationer 

och språkgemenskaper. Språket är dynamiskt, aldrig statiskt, och människor använder 

språket för att förstärka den egna bilden av världen, samhället eller människan 

(2007:19–20). NE.se definierar språk som ”det huvudsakliga medlet för mänsklig 

kommunikation”. Edlund m.fl. (2007:29) hävdar att begreppet kön ofta sammankopplas 

med biologiskt kön medan begreppet genus istället ger möjlighet att betrakta kön som 

ett socialt och kulturellt fenomen. NE.se definierar kön som en egenskap hos en individ 

som påverkas av de könsceller som individen i fråga producerar, och genus som ett 

begrepp vilket önskar förklara och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som 

formar individers sociala kön. Ohlsson (2007:146) menar att individers agerande är 

genusmarkerat samt att förbindelsen mellan genus och agerande eller handlande är 

kulturellt konstruerad. Ohlsson (2007:150) hävdar vidare att det idag enbart existerar ett 

fåtal skillnader mellan flickor och pojkars språkbruk som kan relateras till biologiskt 

kön och därmed betraktas som medfödda. Exempelvis är en sådan skillnad att dyslexi 

vanligtvis förekommer oftare hos pojkar än hos flickor samt att flickors språkutveckling 

många gånger är en aning snabbare än pojkars. Vidare är det viktigt att påpeka att 

övriga forskare som nämns delar synen på kön som social konstruktion. 

 Cameron (1998:14) menar att forskningen om språk och kön kan delas in efter tre 

hypoteser som forskare inom området har. Dessa perspektiv benämns som deficit, 

dominance och difference. Nordenstam (2003:15) översätter dem till bristhypotesen, 

dominanshypotesen och skillnadshypotesen eller särartsperspektivet. Cameron 

(1998:14) menar att bristhypotesen innebär att de språkliga avvikelserna från den 

manliga normen ses som brister och att det kvinnliga språkbruket därför är sämre än det 

manliga. Nordenstam (2003:19) menar att kvinnligt språkbruk enligt denna hypotes är 

mer försiktigt, osäkert och artigt än manligt. Nordenstam (2003:20) menar vidare att 

denna hypotes är kopplad till tidig forskning gällande språkskillnader mellan könen och 

att den troligtvis inte längre är kvarlevande. Edlund m.fl. (2007:70) hävdar däremot att 

detta språkbruk, vilket antas som karakteristiskt kvinnligt, inte nödvändigtvis är en brist 

utan också kan betraktas som en tillgång där kvinnor är verbalt överlägsna männen. 

Edlund m.fl. (2007:71) menar även att kvinnor i högre grad rekryteras till arbeten som 

kräver kunskapen och insikten i att kunna småprata, samarbeta samt bygga relationer. 
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Cameron (1998:14) påvisar att dominanshypotesen är baserad på orsaksförhållanden där 

maktaspekten är i fokus, att den manliga maktaspekten speglas i kvinnors språkbruk. 

Nordenstam (2003:23) menar att studier kring detta synsätt främst är baserade på 

offentliga domäner av den anledningen att makten där är mest tydlig, exempelvis att 

pojkar generellt får mer taltid i skolan än flickor. Ohlsson (2007:153) hävdar, utifrån 

detta perspektiv, att talaren med högst status är den vilken får gehör för sina idéer och 

synpunkter. Den sista hypotesen, skillnadshypotesen eller särartsperspektivet, menar 

Cameron (1998:15) innebär att språkskillnader mellan könen bygger på anledningen att 

de tillhör olika kulturer. Edlund m.fl. (2007:50) ger exemplet att likväl som människor 

från olika delar av världen kan ha svårt att förstå varandra kan det ske missförstånd då 

kvinnor och män samtalar med varandra. Tannen (1997:45) menar att vuxna tillägnar 

sig olika sätt att tala genom att de som barn växte upp i skilda kamratkretsar, vilket gör 

att samtal mellan kvinnor och män blir en tvärkulturell kommunikation. Ohlsson 

(2007:154) hävdar att kritiken gällande skillnadsperspektivet ofta handlar om att 

maktaspekten glöms bort. 

 Talbot (2003:475) visar att forskning med grund i skillnadshypotesen oundvikligen 

producerar en mängd olika könsstereotyper, och att genus därför betraktas som 

skillnaden då syftet är att identifiera skillnader mellan manligt- respektive kvinnligt 

exempelvis språkbruk. Talbot (2003:475) hävdar vidare att traditionellt kvinnlig och 

manlig språkanvändning ofta studeras utifrån dessa stereotyper: 

Sympatisk Problemlösande 

Lyssnande Lärande 

Privat  Offentlig 

Gemenskap Status 

Stödjande Makt 

Intim  Oberoende 

Enligt Talbot (2003:476) visar att den vänstra kolumnen visar att kvinnor är vårdande 

vilket baseras på den traditionella samhällsnormen gällande kvinnor som mödrar, 

medan språket i högra kolumnen betraktas som utmärkande manligt vilket upprätthåller 

maktbalansen. 
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1.3.2b Vad är manligt respektive kvinnligt språk? 

Grey (1994) beskriver skillnaden mellan män och kvinnor genom metaforen att de 

ursprungligen kommer ifrån olika planeter. Kvinnor kommer från planeten Venus där de 

odlar sitt känsloliv. Män härstammar från planeten Mars och till skillnad från kvinnor 

inte är intresserade av känslor. Gray (1994:20) menar att språkkonflikter mellan män 

och kvinnor uppstår då dessa glömmer att de är olika. Nordberg (2007:25) hävdar att det 

manliga språket och den manliga samtalsstilen medvetet eller omedvetet ofta betraktas 

som normen samt att det kvinnliga språkbruket avviker från denna norm. Fishman 

(1998:256) påvisar att det i en studie framkommer att kvinnor ställer tre gånger så 

många tag questions som män. Fishman (1998:256) konstaterar däremot att detta inte är 

en följd av osäkerhet hos kvinnor utan att frågorna i högsta grad används för att lösa 

kommunikationsproblem som uppstår i interaktionen mellan män och kvinnor. Kvinnor 

håller alltså igång samtalet genom att ställa dessa frågor samt för att få respons på sina 

yttranden, medan män i allmänhet inte anstränger sig för att hålla igång samtalet. 

Nordenstam (2003:34) menar att kvinnor i högre grad än män använder standardformen 

av ett ord, det vill säga det uttal som mest sammanfaller med skriftformen. Nordberg 

(2007:25) hävdar att kvinnor använder fler modifieringar och garderingar i sitt språk än 

män. Gunnarsson (1992:48) visar att kvinnor har en högre språklig självkänsla än män 

samt att både män och kvinnor betraktar kvinnligt språkbruk som någonting positivt, 

detta av anledningen att kvinnor anses tala enklare, rakare och mindre mångordigt än 

männen. 

 Gray (1994:71) hävdar att män och kvinnor i grunden använder samma ord när de 

talar men att ordens betydelse skiljer sig beroende på om de sägs av en man eller en 

kvinna. Orden och formuleringarna är likartade men deras bibetydelse eller 

känslomässiga tonvikt skiftar. Gray (1994:72) hävdar vidare att generaliseringar är 

vanligt förekommande då kvinnor ska ge uttryck för sina känslor. Ett sådant exempel är 

ordet aldrig vilket kan uttryckas då någon sällan lyssnar. Gray (1994:72) menar att 

uttrycket endast är ett tillvägagångssätt för kvinnor att uttrycka maktlös irritation och att 

yttrandet därför inte bör tolkas som varken bokstavligt eller som en saklig upplysning. 

Män däremot, som är vana vid att använda språket för att förmedla fakta och 

information, tolkar det kvinnliga uttrycket bokstavligen. Gray (1994:72) menar: 

För att helt enkelt fullt ge uttryck åt sina känslor tar sig kvinnor den poetiska friheten att använda 

diverse superlativ, metaforer och generaliseringar. Män gör misstaget att ta de uttrycken bokstavligt. 

(Gray 1994:72) 
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Edlund m.fl. (2007:63) hävdar att kvinnlig och manlig samtalsstil ofta betraktas som två 

samtalsstilar som utgör varandras motsatser. Den kvinnliga samtalsstilen påstås 

kännetecknas av närhet till både det ämne som diskuteras och de individer som deltar i 

samtalet. Det manliga samtalet utgörs däremot av distans till ämne och samtalspartner. 

Edlund m.fl. (2007:63) menar vidare att det förmodas att kvinnan strävar efter att skapa 

samhörighet i samtalet medan mannen strävar efter att kontrollera samtalssituationen. 

Edlund m.fl. (2007:74) hävdar att kvinnor och män kommunicerar på olika sätt vilket 

också är anledningen till att män och kvinnor agerar annorlunda språkligt. Edlund m.fl. 

(2007:64) menar dock även att tanken kring kvinnors och mäns skilda samtalsstilar 

rymmer en tydlig problematik, detta på grund av att män och kvinnor inte är homogena 

grupper samt att det inom könskategorierna finns stora skillnader beroende på bland 

annat ålder, etnicitet, utbildning och social tillhörighet. Edlund m.fl. (2007:59) hävdar 

vidare att språkliga stereotyper kan orsaka föreställningar om enskilda individers 

språkbruk. Denna föreställning eller stereotyp påverkar även vår tolkning av människors 

sätt att tala. Edlund m.fl. (2007:58) hävdar: 

Om vi tror att det är vanligare att kvinnor ber om ursäkt än män, kommer vi antagligen att också 

förvänta oss, och också ställa krav på, att en kvinna ska be om ursäkt, medan vi inte förväntar oss 

denna ursäktande handling av en man. (Edlund m.fl. 2007:58) 

Tannen (1997:75) menar att män vanligtvis känner sig mer trygga med att tala offentligt 

medan kvinnor oftare känner sig mer trygga med att tala privat. Dessa samtal kan 

benämnas som relationssamtal och informationssamtal. Relationssamtalet, vilket i 

huvudsak används av kvinnor, är ett gemenskapsspråk med fokus att skapa samhörighet. 

Den största samhörigheten upplevs i miljöer som dessa kvinnor känner sig 

hemmastadda i. Informationssamtalet däremot vilket, enligt Tannen (1997:75), brukas 

främst av män, används för att bevara en hierarkisk position. Nordenstam (1987:81) 

visar i sin studie att kvinnor är de som har störst kommunikativ kompetens i den privata 

sfären, detta eftersom att de genom tillämpandet av bland annat svarssignaler och skratt 

formulerar kontaktsökande, samarbete och aktivt engagerat lyssnande. Tannen 

(1997:140) hävdar män har en tendens att använda sig av skämt i högre utsträckning än 

kvinnor samt att detta grundas i männens vilja att stå i samtalets centrum och därmed 

inneha makt. Tannen (1997:76) menar vidare att kvinnor och män lär sig använda dessa 

språk redan i barndomen, vilket leder till att de tolkar varandras beteende utifrån sina 

egna regler för interaktion (Uchida 1998:282). Uchida (1998:290) hävdar att 
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konsekvenserna av mäns och kvinnors språkbruk måste betraktas utifrån både 

uppfostran och samhällets definition av genus, eftersom att genus är en social 

konstruktion som genomsyrar hela samhället (Uchida 1998:290). 

 Tannen (1997:95) menar att föreställningen om att kvinnor talar både ohämmat och 

mycket kan sammanfattas med det engelska begreppet gossip, vilket översätts till 

skvaller. Skvaller kan vara någonting destruktivt men behöver inte per automatik alltid 

vara det. Det kan också användas för att skapa eller upprätthålla vänskapsförbindelser. 

Tannen (1997:96) hävdar vidare att berättande kring vad som händer i det egna och 

andras liv är vuxna kvinnors tillvägagångssätt för att berätta hemligheter, samt att dessa 

hemligheter är grunden i kvinnors vänskap. Att skvallra är därför inte enbart ett bevis på 

vänskap utan också ett sätt att skapa vänskap (1997:97). Tannen (1997:100) menar att 

män i allmänhet också skvallrar i betydelsen att de samtalar om sig själva och andra. 

Männen har däremot en tendens att tala om politiska snarare än personliga relationer 

och om de mot förmodan nämner sina familjer är det troligen kortfattat och varken 

detaljrikt eller varierat (Tannen, 1997:100).  

1.3.3 Teorin om kvinnligt språkbruk, Lakoff (2004) 

Lakoff (2004:40) argumenterar för att manligt och kvinnligt språkbruk skiljer sig. 

Skillnaden förklaras utifrån samhällets rådande syn på kön, detta eftersom att samhället 

socialiserar människor till att använda ”rätt” språkbruk i förhållande till deras kön. 

Lakoff (2004:78–81) framhåller vidare kännetecken på kvinnligt språkbruk: 

 Question intonation where we might be expect declaratives: for instance tag questions (“It’s, so hot, 

isn’t it?) and rising intonation in statement context (“What’s your name, dear?” “Mary Smith?”). 

Lakoff (2004:48) fastställer att en tag question är en kombination av ett konstaterande 

och en ja- och nej fråga. Denna kategori av frågor används i sammanhang då talaren 

yttrar ett påstående men inte är fullt säker på huruvida påståendet stämmer eller inte. 

Talaren önskar, som i en ja- och nej-fråga, svar från mottagaren men anser sig även ha 

tillräckligt med kunskap för att förutsäga svaret. Frågorna ger mottagaren spelrum och 

tvingar inte individen i fråga att instämma med yttrandet. Lakoff (2004:49) hävdar 

vidare att tag questions används då talaren inte önskar komma i konflikt med 

mottagaren.  

 The use of hedges of various kinds. Women’s speech seams in general to contain more instances of 

“well,” “y’know,” “kinda,” /…/. 
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 Related to this is the use of the intensive ”so”. /…/ Here we have an attempt to hedge on one’s 

strong feelings, as though to say: I feel strongly about this – but I dare not make it clear how strong. 

Lakoff (2004:79) visar att användandet av garderingar förmedlar en bild av att talaren 

varken är säker på sitt yttrande eller kan garantera att yttrandet stämmer. Att kvinnligt 

språkbruk tenderar att innehålla garderingar kan stödjas i resonemanget att de är rädda 

att verka för maskulina eller självsäkra. Lakoff (2004:80–81) hävdar vidare om 

kvinnligt språkbruk:  

 Women don’t tell jokes. /…/. Moreover, they don’t ”get” jokes. In short, women have no sense of 

humor.  

 

 Women speak in italics /…/. I’d better use double force, to make sure you see what I mean.  

Lakoff (2004:85) menar att män och kvinnor förväntas ha olika intentioner med sitt 

språk samt att språket som betraktas som traditionellt manligt används i ett annat syfte 

än språket som betraktas som karakteristiskt kvinnligt (Lakoff 2004:87).  

1.3.4 Myten om kvinnligt språkbruk, Cameron (2008) 

Cameron (2008:3) menar att den stereotypa föreställningen gällande manligt respektive 

kvinnligt språkbruk baseras på ett antal klichéer och myter, exempelvis att ”män aldrig 

lyssnar” eller att ”kvinnor anser det enklare att samtala om känslor”. Cameron (2008:3) 

hävdar vidare att dessa stereotypa föreställningar ständigt uppmärksammas i massmedia 

samt att de blivit en existerande dogm i samhället. Denna dogm behandlas inte som en 

hypotes vilken ska undersökas utan betraktas som en otvivelaktig sanning. Cameron 

(2008:8) visar att generella skillnader mellan män och kvinnor ofta betraktas som 

biologiska snarare än sociala orsaker, detta är också anledningen till att manligt och 

kvinnligt språkbruk förklaras med biologiska termer. 

 I en studie av Hyde (2005) framkommer det att övergripande skillnaderna mellan 

manlig och kvinnlig språkanvändning är ytterst små eller inga, detta eftersom studier 

som enbart fokuserar på skillnader tar det språkliga agerandet ur dess kontext. Cameron 

(2008:48) menar att tag questions inte bör studeras utifrån könsaspekten utan ifrån 

talarens roll i interaktionen, detta av anledningen att de professionella samtalsdeltagarna 

oftast är de som använder flest tag questions eftersom de önskar lära ut någonting 

genom att ställa dessa frågor.  Cameron (2008:50) hävdar därför att skillnaden mellan 

manligt och kvinnligt språkbruk inte är en följd av deras kön utan istället har sin grund i 

att männen och kvinnorna intar olika roller då de konverserar med varandra. 
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Ordförrådet som används är direkt kopplat till den roll som individen, i och med 

interaktionen, medvetet eller omedvetet väljer att inta. Cameron (2008:50) visar att en 

problematik med detta är att vissa roller vanligtvis utförs av män eller av kvinnor vilket 

gör att dessa ofta direkt sammankopplas med könsaspekten. Cameron (2008:51) menar 

vidare att kvinnligt respektive manligt språkbruk påverkas av de roller, relationer, 

förväntningar och skyldigheter som är verksamma inom en specifik kontext, samt att 

rollerna som intas speglas och varierar från en situation till en annan (Cameron 

2008:51). 

  



10 

 

2. Metod och material 

Uppsatsen är baserad på tio intervjuer med fem kvinnor och fem män bosatta i 

Halmstad. Informanterna är mellan 22-29 år gamla och tillhör alla min 

bekantskapskrets. Valet att intervjua män och kvinnor i min egen närhet grundas i 

förhoppningen att intervjusituationerna därav blir mer naturliga och avslappnade, samt 

att informanterna inte förändrar sitt vardagsspråk på grund av en okänd intervjuare. 

Informanterna valdes ut genom att jag tillfrågade ett antal individer i min 

bekantskapskrets om de hade möjligheten att medverka i en undersökning tillhörande en 

uppsats i ämnet svenska. Vidare nämns informanterna i resultatdelen som M1, M2 osv. 

och K1, K2 osv. M betyder att informanten är man och K betyder att informanten är 

kvinna.  

 Edlund m.fl. (2007:43) definierar intersektionalitet och menar att ingen människa 

genomsyras av endast en kategori av erfarenheter, utan att faktorer såsom kön, klass, 

ålder och etnicitet samverkar på komplexa sätt i våra liv. Umeå Universitet (2013-11-

09) definierar social bakgrund på följande sätt: 

Social bakgrund definieras som föräldrarnas samhällsklass. Det vanligaste måttet är SEI 

(socioekonomisk grupp) som huvudsakligen bygger på yrke. Studentens (hög- skolenybörjarens) 

sociala bakgrund beskrivs som den högsta av faders/moders socioekonomiska grupp (SEI) enligt 

en fastställd ordning. Uppgifterna om föräldrarnas SEI har hittills hämtats från folk- och 

bostadsräkningarna. SUN (svensk utbildnings- nomenklatur) i form av föräldrarnas 

utbildningsbakgrund kan användas som mått på social bakgrund. 

Jag har eftersträvat att intervjua kvinnor och män med någorlunda likvärdig 

intersektionalitet. Om könsaspekten ska kunna undersökas krävs det att andra faktorer 

som påverkar individers språkbruk är relativt synonyma. 

 Alla intervjuer har spelats in och inleds med ett vardagligt samtal mellan mig och 

vederbörande informant, detta med utgångspunkten att främst skapa en möjlighet att 

undersöka informanternas språkskillnader utifrån deras val av samtalsstil men också att 

stimulera vederbörandes vardagsspråk. Vidare bestod intervjun av två delar. 

 I den första delen ställdes frågor med syftet att ge informanterna möjlighet att tala 

fritt om sådant som vederbörande har vetskap om. Jag har eftersträvat att inta en 

förhållandevis passiv roll genom att inte vägleda informanterna under intervjuerna. 

Dock krävdes viss vägledning för att utveckla respektive informants svar på frågorna. 

Intervjufrågorna som ställdes var:  
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1. Berätta om dig själv. 

2. Berätta om ditt arbete/utbildning. 

3. Beskriv hur du hamnade där du är idag. På ditt arbete eller din utbildning. 

4. Beskriv en, för dig, typisk vardag. På arbetet/hemma/i skolan. 

5. Välj ett ämne som ligger dig varmt om hjärtat och tala fritt om detta.  

6. Beskriv Halmstad som bostadsort. Hur upplever du staden? Vad är bra och dåligt? 

7. Beskriv din uppväxtort. 

8. Varför valde du att flytta till Halmstad?  

Den andra delen av intervjun bestod av att informanterna skulle beskriva två 

seriestrippar med detta var avsikten att skapa ett mer jämförbart samtalsinnehåll. Syftet 

med intervjuerna var att frambringa informanternas vardagsspråk för att därefter 

jämföra resultaten med varandra och undersöka vilka skillnader mellan manligt och 

kvinnligt språkbruk som finns. Resultaten som framkommer i intervjuerna kommer att 

undersökas utifrån Lakoffs (2004) resonemang gällande traditionell kvinnlig 

språkanvändning, i Language and Woman’s Place, och Camerons (2008) hävdande, i 

The Myth of Mars and Venus, om att språkskillnader grundat i könsaspekten enbart är 

en klichéartad samhällsnorm. 

 Undersökningen stöder sig på Lakoffs (2004:78–81) resonemang om kvinnligt 

språkbruk, vilka nämnts i avsnitt 1.3.3. Dessa företeelser är dels förhållandevis väl 

lämpade för en kvantitativ undersökning, dels framkommer de tydligast i mitt resultat. 

De företeelser eller de specifika ord som Lakoff (2004:78–81) hävdar är stereotypa för 

kvinnligt språkbruk kommer att räknas i informanternas intervjuer, detta för att klargöra 

om de språkliga särdragen används i huvudsak av de kvinnliga eller de manliga 

deltagarna. Lakoff (2004:78–81) menar om kvinnligt språkbruk (min översättning): 

 Kvinnligt språkbruk innehåller fler tag questions. 

 Kvinnligt språkbruk innehåller fler garderingar. 

 Ordet så är mer förekommande i kvinnligt än i manligt språk. Löporden kan också betraktas som 

en gardering. 

 Kvinnor skämtar inte. 

 Kvinnor tenderar att oftare understryka ord för att styrka sitt yttrande. 

I resultatdelen räknas samtliga tag questions, garderingar, skämt och understrykningar. 

Exempel på garderingar är löporden typ och ganska. Ordet så räknas enbart då det är 

förstärkande och kan betraktas som en slags gardering. De understrykningar som räknas 

kvantitativt är löporden alltså och liksom. Vidare jämförs de manliga och kvinnliga 
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informanternas inledande samtal, detta för att beskriva vilken samtalsform informanterna 

använder sig av och om valet av samtalsform skiljer sig mellan de manliga och kvinnliga 

informanterna. Resultaten presenteras i tabellform där M-informanterna och K-

informanterna beskrivs var för sig, för att sedan jämföra dem mot varandra. 

 Fördelarna med valet av intervju som metod, till skillnad från exempelvis 

enkätundersökning, är att informanternas svar blir mer utförliga eftersom att det finns en 

möjlighet att fördjupa och utveckla informanternas svar då jag kan ställa följdfrågor. 

Nackdelen med att inte välja enkätundersökning som metod är att jag därmed hade 

kommit i kontakt med ett större antal manliga och kvinnliga informanter vilket gjort att 

undersökningen blivit mer generell. Jag hade dock, i och med detta val, frångått 

uppsatsens huvudsakliga syfte att undersöka manligt och kvinnligt vardagsspråk i tal. Jag 

är däremot medveten att informanterna kan anpassa språket på grund av att de känner mig, 

eller att de besvarar frågorna utifrån de förväntningar som ställs på dem. Ytterligare en 

möjlighet är att jag inverkar på vederbörandes svar trots försök och ansträngning till 

objektivitet. Jag har vidare valt att enbart nämna att intervjuerna ska användas i en uppsats 

inom ämnet svenska och att undersökningens syfte tillkännages då samtliga intervjuer är 

gjorda. Jag hävdar därför att chanserna minskar att informanterna anpassar språkbruket 

efter vad de förmodar är undersökningens syfte och utgångspunkt. Det är möjligtvis också 

tänkbart att informanterna anpassar språket av den anledningen att jag som intervjuare är 

kvinna, att de manliga och kvinnliga informanterna exempelvis skulle använt ett annat 

språkbruk om de intervjuats av en man. Jag bedömer dock denna faktor som obetydlig 

eftersom att jag som intervjuare inte kan påverka denna faktor men också på grund av att 

jag är bekant med informanterna och därav har en insikt i deras språkbruk. 

 Jag hävdar att informanternas språkbruk är likvärdigt i intervjusituationerna som 

när de samtalar med individer av både könen i andra sammanhang. Slutligen är det viktigt 

att tillägga att både de manliga och kvinnliga informanterna bott i Halmstad i minst fyra 

år, men att de ursprungligen kommer från olika geografiska områden i Sverige. Om detta 

är någonting som påverkar undersökningens huvudsakliga syfte framkommer inte i 

resultatet och kommer därför inte att analyseras eller undersökas vidare.   
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3. Resultat 

3.1 Resultat för de manliga informanterna 

Resultatet visar att alla de manliga informanterna tillämpar språkdrag som betraktas 

som karakteristiskt kvinnliga. Tabell 1 nedan visar dock att varken tag questions, frågor 

eller understrykningar är uttrycksformer som männen frekvent använder sig av. 

Informanterna M2 och M4 är de som skiljer sig från de övriga männen inom området. 

M2 tillämpar lika många frågor själv, elva stycken, som de övriga manliga 

informanterna gör tillsammans. M5 använder hela 37 understrykningar medan de övriga 

männen enbart tillämpar 13 understrykningar tillsammans. 

 Skämt betraktas som ett stereotypt manligt språkdrag och alla de manliga 

informanterna skämtar. Tabell 1 visar dock att ingen av männen skämtar specifikt 

mycket och att de manliga informanterna skrattar i betydligt högre grad än de skämtar. 

Tabell 1 nedan visar också att alla manliga informanter skvallrar trots att skvaller ofta 

ses som karakteristiskt kvinnligt, detta gäller även garderingar och männens tillämpning 

av garderingar och ordet så. M4 är den manliga informant som använder flest antal så. 

Däremot använder sig ingen av de manliga informanterna av specifikt många 

generaliseringar. Slutligen används svarssignaler i huvudsak av informanterna M2 och 

M5 och de tillämpar fler svarssignaler själva än de övriga manliga informanterna gör 

tillsammans. 

 M1 M2 M3 M4 M5 Totalt 

Tag question 1 3 - - 1 5 

Frågor 4 11 2 - 5 22 

Understrykning: 

alltså, liksom 

1 2 1 9 37 50 

Skämt 2 3 2 4 1 12 

Skratt 4 11 9 18 7 49 

Skvaller Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Gardering 14 15 23 11 18 60 

Så 9 6 7 20 12 54 

Generalisering - - 2 1 - 3 

Svarssignal 4 25 5 9 19 62 

      Tabell 1 
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3.2 Resultat för de kvinnliga informanterna 

Resultatet visar att alla de kvinnliga informanterna använder språkdrag som betraktas 

som karakteristiskt kvinnliga. Tabell 2 nedan visar dock att användandet av tag 

questions enbart förekommer hos K2, då totalt två gånger, medan de övriga kvinnliga 

informanterna inte tillämpar tag questions överhuvudtaget. Alla kvinnor ställer dock 

frågor. Informanterna K2, K4 och K5 är de kvinnor som ställer flest frågor. 

Tillämpandet av understrykningar förkommer också hos alla de kvinniga informanterna 

och alla använder relativt många understrykningar under intervjuerna.  

 Tabell 2 visar att majoriteten av de kvinnliga deltagarna skämtar ytterst lite eller 

inget. Dock skiljer sig informanten K1 som själv skämtar hela sex gånger. K1 är också 

den kvinnliga informant som skrattar mest, 44 gånger. De övriga kvinnliga 

informanterna skrattar i huvudsak i betydligt högre grad än de skämtar. Tabell 2 visar 

tydligt att alla de kvinnliga deltagarna frekvent använder garderingar och ordet så. 

Generaliseringar förekommer enbart två gånger, detta av K2 och K4. Slutligen 

använder alla de kvinnliga deltagarna svarssignaler men K1, K3 och K5 är de 

informanter som tillämpar dessa flest antal gånger och därför utmärker sig. 

 K1 K2 K3 K4 K5 Totalt 

Tag question - 2 - - - 2 

Frågor 1 10 3 13 7 34 

Understrykning: 

alltså, liksom 

24 24 31 26 16 121 

Skämt 6 1 - 1 1 9 

Skratt 44 7 9 13 18 91 

Skvaller Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Gardering  36 36 25 56 37 190 

Så 28 18 39 23 60 168 

Generalisering - 1 - 1 - 2 

Svarssignal 31 9 40 11 22 113 

Tabell 2 
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3.3 Sammanställning av resultat 

Tabell 3 nedan visar att de kvinnliga informanterna tillsammans tillämpar fler frågor, 

understrykningar, skratt, garderingar, ordet så och svarssignaler än de manliga 

informanterna. Tabell 3 visar också att tag questions, skämt och generaliseringar 

används i högre grad av de manliga informanterna än de kvinnliga informanterna, även 

om skillnaden är ytterst liten.  

 

      Tabell 3 

3.4 Inledande samtal  

I de inledande samtalen med de manliga informanterna styrs fyra av totalt fem 

intervjuer av mig. Jag ställer frågor som informanterna besvarar och samtalen baseras 

på ämnen som intresserar dem. M2 är den enda manliga informanten som ställer 

motfrågor till mig. I de inledande samtalen med de kvinnliga informanterna är taltiden 

jämnt fördelad mellan mig och vederbörande kvinnlig informant. Ämnen som 

diskuteras uppkommer i samförstånd och samtalet styrs av både mig och vederbörande 

kvinnlig informant.  
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4. Analys och diskussion 

4.1 Frågor och ”tag questions” 

Frågor och tag questions hör alltså till de språkdrag som av forskningen (Cameron, 

Fishman) lyfts fram som typiskt kvinnliga. Lakoff (2004:78) menar att ställandet av 

frågor och tag questions som en självfallen del av interaktionen är en följd av att den 

kvinnliga språkanvändningen i grunden är artigare än den manliga, vilket också framgår 

tydligt i mitt material. K2 frågar exempelvis: 

[…]. Berättade du inte om våran maskerad? […] Nyligen? […] Är det hennes barn? Det är inte 

[…] barn? […] Dom är inte syskon på riktigt? 

Undersökningsresultatet visar att frågor som strategi används både av de manliga 

respektive de kvinnliga intervjudeltagarna och sammanlagt ställer deltagarna ett 

ungefärligt likvärdigt antal frågor. Cameron (2008:49) hävdar att forskning inom detta 

område visar att frågor används då männen i interaktionen ratar kvinnornas förslag av 

konversationsämne. Cameron (2008:50) ställer sig kritisk till denna forskning och 

konstaterar att männen och kvinnorna vilka deltagit i dessa undersökningar snarare är 

intresserade av olika ämnen. Cameron (2008:49) menar vidare att frågor tillämpas med 

det huvudsakliga syftet att bjuda in till konversation om ett specifikt ämne. M2:  

Vad hette det sa du? […] När ska han dit då? […] Vart ligger det sa du? […] Å hur stort var det? 

K2, K4 och K5 är de kvinnliga intervjudeltagare som tillämpar flest antal frågor medan 

M2 är den ende av de manliga informanterna som frekvent använder sig av frågor. 

Tannen (1997:75) menar att det finns olika samtal som i grunden traditionellt används 

av män eller kvinnor. Relationssamtalet är enligt henne det som tenderar att användas 

inom i huvudsak kvinnligt språkbruk och innehar syftet att frambringa gemenskap och 

samhörighet. Utgångspunkten med interaktionen är, enligt Tannen (1997:75), att finna 

jämförliga erfarenheter. Informationssamtalet betecknas som tillhörande den manliga 

språkanvändningen med avsikten att bevara en hierarkisk maktposition. Tannen 

(1997:76) hävdar vidare att männen, inom informationssamtalet, framlägger kunskaper 

och färdigheter med förutsättningen att stå i samtalets centrum.  

 Mitt resultat visar att ett större antal kvinnliga deltagare använder frågor som ett 

tillvägagångssätt, som kan vara en följd av att de betraktar intervjusituationen, främst de 

inledande samtalen, som ett relationssamtal. Taltiden är, i de inledande samtalen med de 



17 

 

kvinnliga informanterna, jämnt fördelad mellan mig och respektive kvinna. Männens 

inledande samtal, med undantag av M2, styrs däremot av mina frågor och majoriteten 

av dem besvarar dessa utan att anföra frågor tillbaka vilket tyder på att de betraktar 

samtalsformen som ett informationssamtal. Nordenstam (1987:81) konstaterar att 

kvinnor är de som har störst kommunikativ kompetens i den privata sfären. Jag anser 

däremot att det måste ställas i relation till frågan om vad samtalskompetens innebär. Om 

kompetens innebär att tillsammans skapa samtalsämnen vilka genererar gemenskap är 

Nordenstams (1987:81) argument giltigt. Om samtalskompetens däremot innebär att 

informera och delge kunskap betraktas det manliga samtalet och/eller språkbruket som 

det som innehar störst kompetens.  

 Lakoff (2004:48) hävdar att tag questions tillämpas i situationer där talaren inte anser 

sig ha fullständig kunskap om det som uttalas men trots detta anser sig ha tillräckligt 

med kunskap för att förutsäga svaret. Lakoff (2004:78) visar att tag questions bör 

betraktas som tillhörande traditionellt kvinnlig språkanvändning. Problematiken med 

användandet av dessa frågor är att språkanvändaren som yttrar tag questions betraktas 

som både icke självsäker och som att talaren i fråga inte innehar egna åsikter. (Lakoff 

2004:49). Genom ställandet av frågor söker talaren bekräftelse hos åhöraren och/eller 

mottagaren. Fishman (1998:256) menar däremot att en frekvent användning av dessa 

frågor inte grundas i osäkerhet utan att ”tag questions” brukas då talaren önskar hålla 

igång samtalet samt lösa eventuella kommunikationsproblem. M2: 

Jaa, när var det nu igen? Det var typ mitten av november, eller någonting? Eller när var det? […] 

Mm, aa. Då kunde jag, tror jag. Aa fem… Var det inte det? Jo. 

Undersökningsresultaten visar att intervjudeltagarnas användande av tag questions 

därför är litet och frågorna brukas sammanlagt sju gånger i intervjusammanhangen. Det 

intressanta är dock, vilket ställer sig emot Lakoffs (2004:78) hävdande, att de manliga 

deltagarna använder ett högre antal av dessa frågor än de kvinnliga intervjudeltagarna. 

Cameron (2008:48) argumenterar för att utgångspunkten med tag questions är att 

individen som använder dessa frågor önskar delge kunskap om någonting till sina 

åhörare.  Tannen (1997:233) menar dock att kvinnor som tillämpar tag questions 

vanligtvis betraktas som mindre intelligenta än de män som tillämpar samma frågor. 

Tannen (1997:233) visar därmed att det inte är sättet att tala som avgör denna aspekt 

utan samhällets och individers attityder till män och kvinnor. Nordenstam (2003:19) 

hävdar att tillämpandet av tag questions i asymmetriska samtal bör betraktas som en 
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interaktionell resurs för samtalets makthavare, detta på grund av att en frekvent 

användning av dessa frågor uppvisar en kontroll över samtalet snarare än maktlöshet 

(Nordenstam 2003:20). Citatet av M2 visar dock en märkbar osäkerhet och 

intervjudeltagaren önskar att inhämta snarare än delge information. M2 söker både 

bekräftelse hos mottagaren samt använder garderingar vilket styrker argumentet 

gällande Lakoffs (2004:48) att M2 i detta fall inte vet huruvida yttrandet stämmer eller 

inte. Uttalandet kan däremot, till viss del, också betraktas som informationsgivande 

eftersom att citatet avslutas med ett konstaterande. Att M2 i detta fall önskar, vilket 

Cameron (2008:48) hävdar är utgångspunkten med tillämpandet av tag questions, ge 

kunskap. Undersökningen visar att tag questions vanligtvis inte används frekvent vid 

vardaglig interaktion, om frågorna ställs är det huvudsakliga syftet att inhämta kunskap 

om någonting snarare än delge. 

4.2 Understrykningar 

Forskning visar på att det inom kvinnlig språkanvändning ofta förekommer 

understrykningar och att mängden av understrykningar är ett uttryck för talarens 

femininitet. Desto mer feminin språkanvändaren är desto fler understrykningar innehar 

språkbruket (Lakoff 2004:81). 

 Intervjuresultaten visar tydligt att det föreligger en skillnad mellan de manliga 

respektive de kvinnliga deltagarnas användning av orden alltså och liksom eftersom att 

orden totalt används mer än dubbelt så många gånger av kvinnorna än av männen. K3 

uttrycker exempelvis: 

Man måste ju vara flitig, det är, alltså flitig. Det är ju åtta till fyra varje dag nästan. Alltså så. […] 

Sen är det lugnt, alltså sen har vi nästan ingenting. 

Användandet av understrykningar bottnar enligt Lakoff (2004:81) i en rädsla att inte bli 

lyssnad på som leder till att kvinnor, i huvudsak, tillämpar dubbel styrka för att 

tydliggöra budskapet i det som yttrats. Lakoff (2004:88) visar även att kvinnligt 

språkbruk, till skillnad från manligt, har ett bredare spektrum av tonlägen till sitt 

förfogande. De extra tonlägena används som en sekundär signal i de fall då den första 

signalen inte tas emot av åhöraren samt kastas in i interaktionen då talaren önskar 

säkerställa att budskapet anammas och besvaras. Lakoff (2004:88) menar vidare att 

detta också är anledningen till att kvinnor tenderar att gestikulera i högre grad än män 

eftersom att även det agerandet kan betraktas som en understrykning till det som 
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uttalats. 

 Tannen (1997:138) refererar till en undersökning där det framkommer att män och 

kvinnor socialiseras till ett beteende vilket stämmer överrens med normen samt att en 

sådan norm exempelvis är att kvinnor ska lyssna. Tannen (1997:146) menar vidare att 

det finns en obalans mellan mäns och kvinnors roller som åhörare eller talare och att 

kvinnor ofta uttrycker ett missnöje gällande att alltid inta rollen som lyssnare (Tannen 

1997:143). De kvinnliga intervjudeltagarnas frekventa användning av understrykningar 

kan därför förklaras med att de önskar säkerställa att åhöraren lyssnar, detta av 

anledningen att de vanligtvis själva är de som intar rollen som lyssnare. Samhällets 

norm gällande kvinnligt språkbruk är att de ska lyssna, (Tannen 1997:138), och då de 

väljer att gå emot normen krävs dubbel kraft, alltså understrykningar av det som sägs, 

för att de inte ska riskera att falla tillbaka i rollen som åhörare. 

 M5 är den intervjudeltagaren som totalt använder sig av flest understrykningar och 

förtydliganden. M5 är däremot den enda manliga intervjudeltagaren vilken 

överhuvudtaget frekvent använder sig av dessa ord. M5 yttrar exempelvis: 

[…] Eh, och sen hjälper jag till med mediabiten. Liksom ansiktet utåt på förvaltningen. […] Så 

dom vill ha en dokumentation av över både liksom vad man har gjort, alltså inåt […].  

Undersökningsresultatet visar därav att de kvinnliga deltagarna tenderar att använda sig 

av understrykningar och förtydliganden i avsevärt högre grad än de manliga deltagarna. 

Orden liksom och alltså används för att tydliggöra yttrandet samt säkerställa att 

åhöraren uppfattat vad som sagts. Lakoff (2004:81) hävdar, vilket tidigare nämnts, att 

användandet av understrykningar grundas i en rädsla av att inte bli lyssnad på.  

4.3 Skämt, skratt och skvaller 

Tannen (1997:139) hävdar att skämtande är ett sätt att komma överens om status och 

maktpositioner. Tannen (1997:140) menar vidare att många kvinnor skrattar åt skämt 

dock utan att sedan komma ihåg dem, vilket beror på att dessa kvinnor inte eftersträvar 

att stå i centrum. Att få andra att skratta ger personen som yttrar skämtet makt över de 

övriga individer som skrattar. Lakoff (2004:80) fastställer att kvinnor varken skämtar, 

förstår skämt eller överhuvudtaget innehar några humoristiska egenskaper. Kaplan 

(1998:59) påvisar att det är tabubelagt att som kvinna skämta inom ett flertal olika 

kulturer. Undersökningsresultatet visar sammanfattningsvis att männen och kvinnorna 

som deltagit skämtar ungefär likvärdigt. En djupare anblick visar däremot att K1 är den 
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enda kvinnan vilken skämtar ett flertal gånger samt även är den deltagaren som skämtar 

mest av både de manliga och kvinnliga deltagarna. K1 skämtar totalt sex gånger i 

intervjuundersökningen medan de övriga kvinnliga deltagarna skämtar en eller ingen 

gång. K1 skämtar exempelvis om beskrivandet av en molekyl för elever på 

mellanstadiet: 

Jag har ingen koll på vad jag ska göra (Skratt). Man säger saker och så upptäcker man att dom inte 

vet vad en molekyl är för nånting. Nä juste. […]. En molekyl är en liten legobit som saker är 

byggda av. […] Kan man se dom? Nej. Varför inte? Eh, för dom är så små. Kan jag fånga en i 

handen? Nej (Skratt). […] Å så, väldigt mycket saker som man inte funderar på själv som 

åttaåringar funderar på.  

Bland de manliga deltagarna skämtar alla. M5 är den enda mannen som enbart använder 

sig av ett skämt medan M4, som använder sig av flest skämt bland de manliga 

intervjudeltagarna, skämtar totalt fyra gånger. M4 visar exempelvis i sitt skämt att han 

är prenumerant på Hallandsposten och att jag olyckligtvis inte är det:  

[…] Först så går jag upp, sen så sitter jag här å läser tidningen. 

Har ju Hallandsposten nu vettu! (Skratt). 

Anledningen till att majoriteten av de kvinnliga intervjudeltagarna skämtar mindre kan 

bero på att de i grunden varken har någon humor eller förstår sig på skämt (Lakoff 

2004:81). K2 uttrycker exempelvis gällande den första serien ”Var det, det roliga? Eller 

det kanske inte är så roligt?”. Ytterligare en anledning kan vara att undersökningens 

kvinnliga deltagare inte önskar stå i centrum (Tannen 1997:140) och därför inte 

använder sig frekvent av skämt. Intervjusituationerna med de kvinnliga individerna kan 

också betraktas som relationssamtal där en gemenskap i samtalet står i fokus, vilket 

innebär att kvinnorna inte känner något behov av att, genom att skämta, avgöra status 

och maktförhållanden (Tannen 1997:139).  

 Tannen (1997:140) fastställer, som tidigare nämnts, att individen vilken yttrar ett 

skämt automatiskt får makt över de övriga individer i interaktionen som skrattar. 

Nordenstam (2003:30) hävdar att icke framgångsrika kvinnor ofta anses skratta alltför 

mycket medan icke framgångsrika män anses skratta för lite. Nordenstam (1987:81) 

framvisar att kvinnorna som deltagit i hennes undersökning skrattar i högre grad än 

männen som ibland gäspar. Att kvinnorna skrattar tyder på att de uttrycker 

kontaktsökande, samarbete samt att de lyssnar noggrant. Undersökningsresultatet av 

mina intervjuer visar att samtliga intervjudeltagare skrattar men att de kvinnliga 
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intervjudeltagarna generellt skrattar i större utsträckning än de manliga 

intervjudeltagarna. Tre utav kvinnorna, K1, K4 och K5, använder skrattandet som en 

självfallen del i deras språkanvändning och K1, den kvinnliga deltagaren som skrattar 

mest, gör detta sammantaget fyrtiofyra gånger. Utav undersökningens manliga deltagare 

skrattar två av dem ett flertal gånger men enbart M4 åstadkommer en skrattnivå som är 

likvärdig med de tre kvinnliga intervjudeltagarna. 

 Att skratt tenderar att förekomma frekventare i det kvinnliga språkanvändandet, 

vilket klargörs i både min och Nordenstams (1987) undersökning, kan stödjas i 

argumentet att de kvinnliga intervjudeltagarna händelsevis uppfattar intervjusituationen 

som ett relationssamtal medan de manliga deltagarna å andra sidan betraktar samtalet 

som ett informationssamtal (Tannen 1997:75). Utifrån Talbots (2003:475) klichéartade 

egenskaper gällande manligt respektive kvinnligt språkbruk kan det manliga icke-

skrattandet, exempelvis M1 vilken enbart skrattar sammanlagt fyra gånger under 

intervjun, tolkas ur en status- eller maktaspekt, som att männen möjligen väljer att inte 

använda skratt som en naturlig del i sitt språkbruk av anledningen att det ger andra makt 

över dem. Nordenstams (2003:30) fastställande av att icke framgångsrika kvinnor 

bedöms skratta alltför mycket exponerar även en eventuell illustration av samhällets 

norm gällande att skratta.  

 Tannen (1997:75) hävdar alltså att skrattande kan betraktas som motsatsen till att 

inneha makt. Om utgångspunkten är att manlig språkanvändning grundas i makt och 

status, kan männen därmed välja att inte skratta för att bevara makten. Kvinnor betraktar 

möjligen inte skrattandet på ett likvärdigt sätt utan använder skratt som en del av 

språkbruket för att skapa gemenskap mellan individerna som deltar i samtalet. Det är 

dock viktigt att framhäva, och repetera, att alla intervjudeltagarna, oavsett biologiskt 

kön, skrattar samt att antalet skratt kan avgöras av intervjusituationen och inte att 

deltagarna är män eller kvinnor, att männen exempelvis i andra sammanhang skrattat i 

lika hög grad som de kvinnliga deltagarna.  

 Tannen (1997:95) hävdar att begreppet skvaller ofta är direkt sammankopplat med 

det kvinnliga könet, att de generellt talar både ohämmat och för mycket. Tannen 

(1997:97) menar vidare att skvaller är kvinnors tillvägagångssätt för att både 

upprätthålla och skapa vänskap. Tannen (1997:100) menar att även män skvallrar men 

att de tenderar att samtala om politiska snarare än personliga relationer. Cameron 

(2008:76) påvisar att skvaller i huvudsak tjänar två syften, att delge information och 

förstärka banden mellan deltagarna som deltar i samtalet samt att bekräfta sitt värde 



22 

 

genom att tala om andra individers sociala eller moraliska överträdelser. Cameron 

(2008:76) menar vidare att både män och kvinnor använder sig av och engagerar sig i 

skvaller. Undersökningsresultatet avslöjar att alla deltagare som medverkat i 

undersökningen skvallrar, detta med beteckningen tala om sig själv och andra (Tannen 

1997:100). Skvaller vilket förkommer hos de manliga deltagarna tjänar däremot enbart 

till det första syftet enligt Cameron (2008:73). Männen informerar om sådant som de 

antar att jag är ovetande om, detta utan att nämna andra individers sociala överträdelser. 

Information om andra människors sociala och moraliska överträdelser förkommer dock 

i två av intervjuerna med de kvinnliga deltagarna, K1 och K2. Intervjudeltagaren K2 

uttrycker exempelvis: 

Då var ju lite coolare än en själv […] Det var nog bara för att han var äldre för […] världens 

största tönt. Men så ful frisyr så att man typ vill dö och skicka han till frisörn.  

Cameron (2008:76) hävdar att skvaller generellt ofta kopplas samman med det 

kvinnliga könet av anledningen att kvinnor traditionellt använde skvaller som ett 

tillvägagångssätt för att få makt. I samhällen där den manliga normen var dominerande 

var skvaller ett av de få vapen kvinnor hade till sitt förfogande. Cameron (2008:77) 

menar vidare att syftet med skvallret var att förstöra en mans rykte. Kvinnornas 

skvallrande fruktades av män vilket ledde till att de fördömde skvaller och det kom att 

betraktas som en karakteristiskt ond vana. Cameron (2008:75) hävdar däremot att det i 

studier påtagligt framkommer att män tillsammans med sina manliga vänner samtalar 

om andra individers moraliska och sociala överträdelser. Anledningen till att detta inte 

förekommer i intervjuerna med de manliga deltagarna kan ha sin grund i att jag är 

kvinna och att de inte önskar delge sådant skvaller för mig. En annan orsak kan vara att 

män generellt inte använder skvaller som ett tillvägagångssätt för att upprätthålla 

vänskap vilket möjligen är mer märkbart hos de kvinnliga intervjudeltagarna.  

4.4 Garderingar och generaliseringar 

Lakoff (2004:79) menar att språkbruket som traditionellt betraktas som kvinnligt 

tenderar att innehålla fler garderingar än det språkbruk som ses som manligt. 

Användandet av garderingar och säkringar exempelvis ganska, kanske, typ, du vet har 

tendensen att förevisa en osäkerhet hos talaren. Lakoff (2004:79) hävdar vidare att 

särskilda garderingar är legitima exempelvis i yttranden som ”John är ganska lång” med 

innebörden att individen i fråga varken är jättelång eller specifikt kort. De garderingar 
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och säkringar som inte betraktas som legitima och tenderar att frambringa osäkerhet 

används då talaren är säker på sitt utlåtande, utan att det existerar en risk för att 

utlåtandet inte stämmer, men trots detta använder garderingen som en slags ursäkt för 

det som yttrats (Lakoff 2004:79).  Eckert (2003:394) hävdar att användningen av 

garderingar ofta tillskrivs ungdomar, speciellt flickor, och att dessa säkringar tolkas som 

ungdomars bristande intresse för distinkthet eller deras ovilja att ta ansvar för sina 

uttalanden. K4, den intervjudeltagaren vilken använder sig av flest garderingar, säger 

exempelvis: 

Du kan väl typ ha dom hos typ dina föräldrar, tills du och typ […]. Jag har väl typ […]. Alltså, så 

här. Skålar och sånt som man fick typ när man konfirmerade sig eller tog examen […].  

Fishman (1998:257) konstaterar att kvinnorna som deltar i hennes undersökning 

använder ordföljden du vet, som betraktas som en gardering och/eller säkring, i 

påfallande högre grad än av männen som deltar i samma undersökning. Fishman 

(1998:257) hävdar vidare att ordföljden du vet framträder som en inbjudan till svar av 

den andre aktören vilken deltar i interaktionen. Lakoff (2004:79) menar att orsaken till 

användandet av garderingar kan ha sin grund i rädslan att vara för maskulin och säga 

exakt som det är. Intervjuresultatet går i linje med Lakoffs (2004:75) resonemang om att 

garderingar används frekventare inom kvinnlig språkanvändning. De kvinnliga 

intervjudeltagarna använder mer än dubbelt så många garderingar och uttalanden av 

ordet så i jämförelse med de manliga intervjudeltagarna. 

 Den manliga deltagaren som använder flest garderingar är M3, dock är dennes antal 

garderingar fortfarande lägre i jämförelse med den kvinnliga informanten, K3, som 

använder sig av minst antal garderingar. Lakoff (2004:79) hävdar att ordet så också är 

en gardering vilken tenderar att framkomma mer ofta i kvinnligt språkbruk än i manligt. 

Lakoff (2004:73) menar vidare att ordet används för att exempelvis beskriva en känsla 

men att talaren inte önskar exponera huruvida denna känsla är stark eller inte. Bland 

intervjudeltagarna yttras ordet avsevärt fler gånger av de kvinnliga deltagarna och M4 är 

den enda av männen som använder ordet i relativt likvärdig utsträckning som 

kvinnorna. K5, använder flest så, formulerar exempelvis:  

[…] Å, jag har ganska lätt å plugga, så det gick ganska lätt. […] Dels så […]. Alltså det var inte 

så många kemikurser, eh, och det, det gjorde inte mig så jättemycket men däremot så var inte 

alternativen så jättejätte roligare.  
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Fishman (1998:258) visar att en frekvent användning av garderingar och säkringar, 

vilket traditionellt ses som kvinnligt, möjligen grundas i osäkerhet. Det är dock viktigt 

att hävda att dessa känslor inte automatiskt är någonting vilket kvinnor generellt bär 

med sig som ett resultat av socialisering och fostran. Användandet av garderingar ökar 

då en interaktion eller konversation är på väg att misslyckas och en av samtalets 

deltagare, oftast kvinnan, tvingas därmed till försök att hålla igång konversationen.  

Fishman (1998:258) hävdar vidare att de kvinnliga samtalsdeltagarna ofta får inta rollen 

som den vilken håller i gång konversationen på grund av att männen vanligtvis inte 

anstränger sig för att själva hålla i gång samtalet. Fishman (1998:258) fastställer dock 

att män använder garderingar i samma utsträckning som kvinnor då de anser sig ha 

konversationsproblem samt anser att de måste lösa dessa problem. I samband då män 

talar med andra överordnade män använder de förmodligen, det som betraktas som, 

kvinnligt språkbruk. Fishman (1998:258) menar slutligen att det kvinnliga 

språkanvändandet inte återspeglar en sämre social träning utan en sämre social 

maktposition.  

 Gray (1994:72) visar att generaliseringar vanligtvis tenderar att användas i kvinnligt 

språkbruk och att dessa används för att formulera maktlös irritation. Generaliseringarna 

vilka uttalas är exempelvis att någon aldrig lyssnar och genom dessa ger kvinnor 

uttryck för sina känslor. Gray (1994:72) hävdar vidare att yttrandet inte ska tolkas som 

bokstavligt. Resultatet av undersökningens intervjuer framvisar att generaliseringar 

varken förekommer specifikt bland de kvinnliga eller manliga intervjudeltagarna och 

används allt som allt fem gånger i intervjusammanhangen. Sammanlagt tre gånger av 

M3 och M4, samt totalt två gånger av K2 och K4. Generaliseringarna använd främst då 

intervjudeltagarna ska beskriva Halmstad som bostadsort med betoning på vädret, som 

kan tolkas som en viss maktlös irritation (Gray 1997:72). K4 hävdar: 

[…] Eh, ja. Du bör ju veta att det blåser typ konstant på höst och vintern. Eh. Typ regnar 

underifrån (skratt) och det blåser alltid motvind. (Skratt). 

4.5 Svarssignaler 

Nordenstam (1987:53) framlägger bevis för att kvinnligt språkbruk, till skillnad från 

manligt, innehåller fler varianter av ordet ja vid interaktion med andra individer samt att 

varianterna av ordet tyder på emotionalitet och engagemang. Exempel på dessa 

varianter är jaja, jaha, jaa. Nordenstam (1987:53) hävdar vidare att avsaknaden av en 

frekvent användning av svarssignaler i manligt språkbruk kan tolkas som att de är både 
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mindre intresserade av det som sägs samt mindre engagerade lyssnare. Cameron 

(2008:83) konstaterar att vissa forskare hävdar att kvinnor tenderar att använda 

svarssignaler i betydelsen ”ja, jag lyssnar” medan män använder dessa i betydelsen ”ja, 

jag håller med dig”. En enkel förklaring till varför svarssignaler används i högre grad av 

kvinnor blir där av att männen inte har samma åsikt som talaren i lika hög utsträckning 

som kvinnor lyssnar. Cameron (2008:83) menar vidare att dessa forskare därför hävdar 

att interaktionen bygger på ett missförstånd. Cameron (2008:84) konstaterar däremot att 

detta argument inte är oklanderligt av anledningen att undersökningar, som studerat 

manliga och kvinnliga tolkningar av användandet av svarssignaler, visar att de båda 

könen tolkar svarssignaler i betydelsen ”ja, jag lyssnar”. Cameron (2008:84) hävdar 

därför att användandet av svarssignaler inte grundas i huruvida åhöraren är man eller 

kvinna utan att användandet avgörs av kontexten och sammanhanget vilken 

interaktionen verkar i. 

 Undersökningsresultatet visar att Nordenstams (1987) konstaterande stämmer av 

anledningen att de kvinnliga deltagarna använder avsevärt fler svarssignaler än de 

manliga deltagarna. Orsaken till de kvinnliga deltagarnas frekventa användning av 

svarssignaler kan sammankopplas med Tannens (1997:75) resonemang gällande att 

kvinnor tenderar att i högre grad använda sig av ett privat tal medan männen föredrar ett 

offentligt tal. Intervjuerna med de kvinnliga deltagarna inleds, vilket tidigare nämnts, 

med att samtalet styrs av både mig respektive kvinnliga intervjudeltagare. Då jag talar 

uppvisar de kvinnliga deltagarna sitt lyssnande genom svarssignaler, vilket gäller även 

vid ställandet av frågor då svarssignalerna används för att bekräfta att de förstått frågan 

vilken ställts. De manliga deltagarna använder i huvudsak svarssignaler enbart för att 

bekräfta att de förstått respektive fråga. M2 är den manlige informant som använder 

flest svarssignaler, detta på grund av att vårt inledande samtal också kan benämnas som 

ett relationssamtal (Tannen 1997:75). Orsaken till frekvent användning av svarssignaler 

kan därför grundas i kontexten (Cameron 2008:84) men valet av inledande samtal, om 

det automatiskt blir ett offentligt- eller privat samtal, kan också kopplas samman med 

könsaspekten, att männen väljer ett offentligt samtal, och därför använder färre 

svarssignaler, på grund av att de är män. 
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5. Avslutning 

5.1 Slutsats 

Resultatet av undersökningen visar att det existerar vissa skillnader mellan manligt och 

kvinnligt vardagsspråk och de största skillnaderna uppvisar sig i sambandet med 

tillämpningen av garderingar eller säkringar, frågor, förtydliganden, skratt samt 

svarssignaler. Tannen (1997:75) fastställer att kvinnor generellt föredrar ett vad hon 

benämner som relationssamtal medan män traditionellt föredrar ett informationssamtal. 

Relationssamtalets huvudsakliga syfte är att skapa gemenskap vilket framträder tydligt 

då kvinnorna, för att visa att de uppfångar det som sägs, använder ett markant högre 

antal svarssignaler och skratt än männen. Informationssamtalets huvudsakliga syfte, 

konstaterar Tannen (1997:76), är att fastslå en hierarkisk maktposition vilket exponeras 

i männens avsaknad av både svarssignaler och frågor till mig. 

 Jag hävdar att även de manliga intervjudeltagarnas lägre antal garderingar kan 

kopplas till denna aspekt. Om samtalet för dem baseras på makt och status finns 

möjligheten att de medvetet eller omedvetet undviker garderingar för att inte förlora 

makten och därmed förevisa osäkerhet. Att de kvinnliga intervjudeltagarna tillämpar 

garderingar i hög utsträckning i jämförelse med de manliga intervjudeltagarna kan 

förmodligen förklaras med att de använder ett relationssamtal och där av inte reflekterar 

över maktaspekten. Det kan också, vilket Lakoff (2004:79) menar, bero på att de är 

osäkra och inte vill verka för maskulina eller direkta i sitt tal. Lakoff (2004:40) hävdar, 

vilket tidigare nämnts, att manligt respektive kvinnligt språkbruk grundas i socialisation 

och fostran. Att män och kvinnors språkbruk baseras på fostran leder till att de manliga 

och kvinnliga intervjudeltagarna möjligen väljer samtalsformen omedvetet och därmed 

inte är medvetna om att de tenderar till att följa den traditionella mallen för manligt och 

kvinnligt språkbruk. 

 Lakoff (2004:81) hävdar vidare att osäkerheten vilken tenderar att existera i det 

kvinnliga språkbruket leder till att de använder dubbel kraft för att förtydliga det som 

uttalas, detta för att säkerställa att åhöraren uppfattat yttrandet. Tannen (1997:138) 

hävdar att kvinnor fostras till att lyssna och därför inte är vana att bli hörda. Om den 

existerande samhällsnormen är att kvinnor bör lyssna snarare än tala krävs det att 

kvinnorna använder sig av förtydliganden eller understrykningar för att överhuvudtaget 

bli hörda. Denna utgångspunkt visar att männen inte tillämpar understrykningen 

eftersom de blir hörda i vilket fall. 
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Cameron (2008:48) menar att användandet av både tag questions och frågor i allmänhet 

betraktas som tillhörande traditionell kvinnlig språkanvändning. Lakoff (2004:50) 

påvisar att grunden till detta också kan sammankopplas med den kvinnliga 

förlägenheten. De kvinnliga informanterna som medverkat i undersökningen ställer fler 

frågor i jämförelse med de manliga informanterna, vilket enligt mig kan kopplas till 

deras, medvetna eller omedvetna, val av relationssamtalet som samtalsform (Tannen 

1997:75) och deras frånvaro av självsäkerhet eftersom de utgår från en frågeställning då 

de ska beskriva sig själva. Undersökningsresultatet visar även att tag questions varken 

tenderar att tillämpas av de manliga eller kvinnliga intervjudeltagarna. Cameron 

(2008:48) hävdar att tag questions i huvudsak används då talaren önskar förmedla 

kunskap till åhöraren. Orsaken till intervjudeltagarnas avsaknad av tag questions kan 

därför bero på att intervjusituationen inte skapar sådana förmedlingstillfällen. M2 

hävdar: 

Jaa, när var det nu igen? Det var typ mitten av november, eller någonting? Eller när var det? […] 

Mm, aa. Då kunde jag, tror jag. Aa fem… Var det inte det? Jo. 

Exemplet som behandlats tidigare visar däremot att användandet av tag questions även 

kan tolkas som att talaren besitter en osäkerhet gällande huruvida uttalandet stämmer 

eller inte. Lakoff (2004:48) konstaterar att frågorna används då individen anser sig ha 

tillräckligt med kännedom för att yttra ett påstående men inte tillräckligt med kunskap 

för att säkerställa dess sanningshalt. Lakoff (2004:81) hävdar vidare att kvinnor varken 

tillämpar skämt eller förstår skämt överhuvudtaget. Tannen (1997:140) menar att den 

som yttrar ett skämt får makt över övriga individer som skrattar. Resultatet av 

intervjuundersökningen visar ingen markant skillnad mellan deltagarnas skämtande men 

anledningen till männens, visserligen lilla, övertag i fråga om skämtande kan vara att 

dessa önskar vara i samtalets centrum och därför väljer att yttra skämt (Tannen 

1997:139). Generaliseringar vilket Gray (1994:72) benämner som traditionellt kvinnligt 

tenderar inte heller vara någonting som frekvent används i manligt respektive kvinnligt 

vardagsspråk. 

 Tannen (1997:95) konstaterar att skvaller ofta betraktas som en karakteristiskt 

kvinnlig företeelse samt att skvaller tillämpas för att skapa och bevara vänskap. Tannen 

(1997:100) hävdar vidare att män också skvallrar, dock med betoning på att informera. 

Cameron (2008:76) visar att både män och kvinnor tillämpar skvaller för att informera 

samt att påvisa andra individers moraliska eller sociala överträdelser. Det framkommer 
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däremot, i resultatet, att männen enbart använder uttryckssättet för att informera medan 

tre av de kvinnliga deltagarna använder det för att konstatera andra människors felsteg 

eller misstag. Ett tydligt exempel på detta, vilket tidigare behandlats, är K2: 

Då var ju lite coolare än en själv […] Det var nog bara för att han var äldre för […] världens 

största tönt. Men så ful frisyr så att man typ vill dö och skicka han till frisörn.  

Avslutningsvis vill jag konstatera att det finns en skillnad mellan manligt respektive 

kvinnligt språkbruk och att denna skillnad främst framträder i deltagarnas val av 

samtalstyp. Kvinnorna som medverkat i undersökningen tillämpar alla ett 

relationssamtal medan majoriteten av de manliga medverkarna använder ett 

informationssamtal (Tannen 1997:75). Undersökningsresultatet visar vidare att de mest 

påtagliga skillnaderna tenderar att visa sig i de kvinnliga deltagarnas frekventa 

tillämpning av garderingar, understrykningar, skratt och svarssignaler då de samtalar. 

De språkskillnader vilka klarligen uppkommit i undersökningen grundas alla, enligt min 

åsikt, i samtalsformen. Lakoff (2004) konstaterar att de manliga och kvinnliga 

språkskillnaderna grundas i socialisering och de normer som existerar i dagens 

samhälle, samt att detta är anledningen till att det kvinnliga språkbruket vanligtvis är 

osäkrare än det manliga. Cameron (2008) fastställer att skillnaderna inte bör betraktas 

utifrån könsaspekten utan att det är individens maktposition vilken avgör individens 

språkbruk. Undersökningsresultaten visar inte huruvida skillnaderna mellan den 

manliga och kvinnliga språkanvändningen grundas i socialisering eller maktposition, 

men att det existerar könsrelaterade skillnader i materialet. 

5.2 Sammanfattning 

Denna undersökning är baserad på tio intervjuer med män och kvinnor mellan åldrarna 

22-29 bosatta i Halmstad. Intervjudeltagarna tillhör alla min bekantskapskrets. Valet av 

att välja män och kvinnor i min egen närhet grundas i förhoppningen att intervjuerna 

därav blir mer naturliga samt att deras vardagsspråk framkommer i högre grad än om 

jag intervjuat, för mig, okända individer. Jag är dock medveten om att det finns en 

möjlighet att de anpassar språket efter vad de förmodar är undersökningens syfte och 

frågeställning. Syftet med denna uppsats är att undersöka om det existerar skillnader 

mellan det manliga respektive det kvinnliga språkbruket samt huruvida dessa skillnader 

i så fall visar sig. Intervjuresultatet sammankopplas främst med Lakoffs (1975) och 

Camerons (2008) teorier om manlig och kvinnlig tillämpning av språk. 
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Resultatet av intervjuundersökningen visar att de kvinnliga deltagarna främst använder 

ett relationssamtal, med en möjlig orsak till detta kan vara att skapa gemenskap, medan 

de manliga deltagarna använder ett informationssamtal där maktaspekten är i fokus. 

Undersökningsresultatet uppvisar vidare att det existerar en skillnad mellan manligt 

respektive kvinnligt språkbruk och att dessa skillnader främst visar sig i de kvinnliga 

deltagarnas frekventa tillämpning av garderingar, understrykningar, skratt och 

svarssignaler. Lakoff (1975) fastställer att språkskillnaderna mellan könen grundas i 

socialisering och existerande samhällsnormer, medan Cameron (2008) hävdar att 

språkskillnaderna enbart avspeglar individernas maktpositioner samt att könsaspekten är 

ovidkommande. Enligt min åsikt är skillnaderna mellan manligt och kvinnligt språkbruk 

ett faktum vilket tydligt visas i undersökningsresultatet med betoning på valet av 

samtalsform, dock har det inte framkommit huruvida dessa skillnader i grunden är 

baserade på socialisering eller maktaspekten.  
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