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Sammandrag 
Denna uppsats behandlar kvinnligt och manligt språk i TV-serien SKAM. För att 

undersöka detta har två olika scener och konversationer från SKAM säsong ett och två 

analyserats. Scenerna innehåller en konversation mellan en kvinna och en man som har 

ett romantiskt förhållande till varandra. Den första scenen är en konversation mellan den 

kvinnliga karaktären Eva och den manliga karaktären Jonas. Den andra scenen är en 

konversation mellan den kvinnliga karaktären Noora och den manliga karaktären 

William.  

      Syftet med uppsatsen är att undersöka vem som för konversationen framåt i respektive 

scen och på vilket sätt detta görs, vem som har kontroll över samtalet och hur denna 

kontroll bibehålls och, till sist, om det förekommer kvinnliga och manliga stereotypa 

samtalsstilar i SKAM och i så fall hur de framträder. 

     Den metod som har använts i uppsatsen är samtalsanalys med metodredskap hämtade 

från Norrby (2014). Konversationerna från de två scenerna har också transkriberats. 

     Resultatet visar att kvinnliga och manliga stereotypa samtalsstilar förekommer i 

SKAM, dock mer i konversationen mellan Eva och Jonas än i konversationen mellan 

Noora och William. Kvinnorna använder en passiv och icke-hierarkisk samtalsstil som 

kännetecknas av känslor, medan männen har en direkt och hierarkisk samtalsstil som 

fokuserar på problemlösning. Resultatet visar också att det är männen som ställer 

majoriteten av frågorna; de har mest samtalstid och genom att ställa frågor för de 

konversationen framåt.  
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1 Inledning 
Denna uppsats handlar om kvinnligt och manligt språk i TV-serien SKAM. TV-serien 

SKAM:s stora framgångar tog fart under 2015 då den släpptes online av norska NRK 

(NRK P3). Serien, som är helt webbproducerad, har fått hyllningar för att skildra den 

värld många västerländska ungdomar växer upp i idag. Rasism, feminism, homosexualitet 

samt sociala medier är ämnen bland många andra som tas upp och problematiseras av 

seriens karaktärer under seriens gång. Serien har fått mycket uppmärksamhet eftersom 

den tar upp känsliga ämnen men även för att den producerar och engagerar karaktärer 

som annars inte synliggörs i samma utsträckning i västerländska media. Seriens sätt att 

sändas är också unikt för sitt slag. Karaktärernas personligheter har byggts upp utifrån 

och med hjälp av sociala medier där de framställs som riktiga vardagliga människor.  

      Denna uppsats syftar till att undersöka kvinnliga och manliga stereotypa samtalsstilar 

i serien. Samtalsanalysen som metod är i huvudsak inriktad mot naturligt uppkommen 

interaktion, istället för fiktiv dramadialog. Idag finns ett fåtal studier med inriktning på 

samtal i dramadialog och ännu färre med inriktning på det kvinnliga och manliga språket. 

Några av dem är Marie Sörlin (2008) som undersöker konflikter i dramadialog, Erika 

Dahlberg (2013) som undersöker kvinnligt och manligt språk utifrån Stridsbergs Fröken 

Julie och  Ulla Melander Marttala (2003) som undersöker kvinnor och män i 1700-talets 

dramadialog. Gemensamt för alla dessa studier är att de utgår från skriftlig litterär 

dramadialog från framförallt 1700-tal fram till 2000-talet. Studier som undersöker 

kvinnligt och manligt språk utifrån ett rörligt, filmiskt material av modern tappning – 

utifrån när studien gjordes – har vi inte hittat. Det faktum att studien därför är unik i sitt 

slag, eftersom den berör ett forskningsfält som tidigare inte har behandlats, är inte helt 

oproblematiskt. 

      Som ovan nämndes utgår samtalsanalys framförallt från autentiskt material, vilket kan 

ses som den främsta anledningen till att dramadialogen fortfarande är någorlunda 

outforskad. Inom samtalsanalysen anses nämligen den fiktiva dialogen som ointressant i 

den bemärkelsen att den är regisserad och består av ett ”friserat” språk som inte kan 

jämföras med vardaglig konversation. Vi, tillsammans med Sörlin (2008), är dock av en 

annan uppfattning. I och med att analysera samtal ur fiktiva dialoger finns möjligheten 

att komma åt material och samtalssituationer som forskare annars har mycket svårt att 

samla in. Ytterligare en synpunkt är också att den vardagliga människan idag utsätts för 

denna typ av fiktiva dialog i allt större utsträckning och som då ska avspegla vanlig 

vardaglig interaktion. Vi menar då att analyser av fiktiva dialogen kan ge oss en bra 
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inblick i hur den vardagliga konversationen i vårt samhälle idag går till och uppfattas, 

alltså det som anses ”verkligt”. Möjligheten finns att utifrån den fiktiva dialogen se om 

och hur kvinnliga och manliga språkliga stereotyper reproduceras i dramadialog för att 

avspegla denna verklighet.  

    Precis som Eva Sundgren (2013:172) skriver, menar den sociolingvistiska forskningen 

att språkbruk och identitet är tätt sammankopplade. Karaktärernas samtal kommer därför 

analyseras för att se om och hur kvinnliga och manliga stereotypa samtalsstilar avbildas 

och om SKAM även i konversation och interaktion går emot och problematiserar 

kvinnliga och manliga könsnormer. Beroende på om dessa stereotyper finns och vilka de 

är, kommer analysen att kontrasteras emot vad den tidigare sociolingvistiska forskningen 

sagt om kvinnligt och manligt språk. Den generella ståndpunkten i dagens 

språkvetenskapliga forskning säger att människor skapar, konstruerar, reproducerar och 

upprätthåller stereotyper om genus med hjälp av språket. Populärkultur och sociala 

medier är exempel på områden som människor idag använder för att göra detta och har 

en hög bidragande roll i reproduktionen av stereotypa könsroller i samhället idag. 

   SKAM:s karakteristiska framgång och popularitet, dess relation till media och samhälle 

men framförallt dess autentiska innehåll är anledning till att serien används i studien för 

att undersöka om och hur dessa olika kvinnliga och manliga stereotypa samtalsstilar 

kommer till uttryck i SKAM.  

 
 
1.1 Syfte  

Syftet med denna undersökning är att granska kvinnlig och manlig samtalsstil i TV-

serien SKAM i förhållande till forskningen om manligt respektive kvinnligt språk. 

Syftet konkretiseras genom dessa tre frågeställningar: 

  

• Vem för konversationen framåt i respektive scen och på vilket sätt görs detta? 

• Vem har kontrollen över samtalet och hur bibehålls denna kontroll? 

• Förekommer kvinnliga och manliga stereotypa samtalsstilar i SKAM och i så     

fall hur framträder de? 

 
Med kontroll i konversationen menas i detta sammanhang vem det är som styr 

konversationen, vem som bestämmer vad konversationen ska handla om och vem som får 

tala, men även på vilket sätt denna talan förs för att få eller behålla makt i konversationen.  
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1.2 Disposition  

Uppsatsen inleds med ett teorikapitel som ger en översikt över vad samtalsanalys ur ett 

bredare perspektiv innebär. Kapitlet innehåller också en redogörelse av nödvändiga 

begrepp för undersökningens analys samt definitionen av stereotyper om kön. Kapitlet 

avslutas med ett avsnitt som behandlar tidigare forskning om kvinnlig och manlig 

språkstil.  

    I kapitel 3  presenteras uppsatsens material och metod.  TV-serien SKAM och de två 

analyserade scenerna förklaras och detaljpresenteras. Kapitel 4 ägnas åt analysen där 

varje frågeställning besvaras och analyseras enskilt i olika delkapitel; resultaten 

sammanställs sedan i ett avslutande avsnitt i kapitlet. Kapitel 5 innehåller en diskussion 

där slutsatserna problematiseras och diskuteras. Sist i uppsatsen återfinns bilagor 

innehållande samtalstranskriptioner och tabeller över samtalsdeltagarnas samtalstid.  

 

 
2 Teori och tidigare forskning  
Detta kapitel innehåller en redogörelse för den metod som används i studien, vilket är 

samtalsanalys. Här presenteras bakgrunden till  och den syn på samtalsanalys som är 

viktig för förståelsen av hur materialet har analyserats. Nödvändiga begrepp förklaras 

också här. Sedan presenteras även, för undersökningen, tidigare relevant forskning om 

stereotyper, kvinnligt och manligt språk samt kvinnligt och manligt språk i dramadialog. 

 

2.1 Samtalsanalys ur ett bredare perspektiv 

Den typ av samtalsanalys som används i den här studien är baserad på Catrin Norrbys 

vidare perspektiv på samtalsanalys. Norrby (2014:15–16) beskriver samtalsforskningen 

som ett tvärvetenskapligt forskningsområde som delvis bottnar i lingvistiken och 

sociolingvistiken, men även går hand i hand med socialpsykologin, antropologin och 

sociologin. Samtalsanalysen används för att analysera hur talare gemensamt bygger upp 

och skapar förståelse i en sammanhängande diskurs. Diskurs kan förenklat beskrivas som 

text i kontext. Samtalsanalysen bottnar i den kodningsmetod som växte fram inom 

sociologin under 1960-talet och kallas för Conversational Analysis (CA). CA är en 

detaljerad transkriptionsnyckel som är väldigt materialnära och fokuserar på vad som sägs 

i en konversation men framförallt hur det sägs, alltså hur samtalsdeltagarna använder 

språket för att (åter)skapa och upprätthålla sin omvärld (Norrby 2014:34). Därför är 
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många av de begrepp som används i denna studie från början också hämtade från CA. 

Metoden hjälper oss alltså att se strukturer och mönster i samtal och utgår från antagandet 

att alla samtal är strukturerade. Det betyder att samtalsdeltagarna följer vissa mönster och 

regler och alla yttranden i samtalen bidrar till konversationen; därmed är heller inga 

yttranden irrelevanta (ibid. 2014:35). Målet med CA är att beskriva hur denna struktur ser 

ut, som samtalsdeltagarna följer mer eller mindre medvetet.  

   Conversation Analysis är till skillnad från samtalsanalysen, som används som metod i 

denna studie, koncentrerad till samtalskontexten och intresserar sig därför enbart för den 

inre kontexten. Med inre kontext menas den språkliga kontexten där diverse lingvistiska 

drag transkriberas men även andetag, taltempo, tvekanden, tonhöjningar, betoningar och 

pauser. När ett yttrande sätts i relation till ett annat skapar det mening som sedan tolkas, 

men yttre faktorer tillhörande den yttre kontexten, såsom ålder, kön eller sociala 

förhållanden anses, enligt CA, vara obetydligt för samtalsstrukturen. Den yttre kontexten 

innefattar en övergripande social och kulturell kontext, det vill säga de ramar som 

samtalsdeltagarna förhåller sig till på grund av deras bakgrund. Den yttre kontexten 

innefattar ytterligare en faktor att ta hänsyn till nämligen situationskontexten. 

Situationskontexten innefattar de olika aspekter som kan räknas till den specifika 

situation där samtalet äger rum; deltagarnas inbördes roller och samtalets formalitetsgrad 

(Norrby 2014:43f). CA som analysmetod har alltså ett väldigt snävt perspektiv då den 

enbart tar hänsyn till den inre kontexten.  

      Norrby (2014) har breddat synen på CA för att ta hänsyn till andra delar i diskursen 

än enbart det som sägs, det vill säga den yttre kontexten samt situationskontexten. Norrby 

menar att i och med det bredare perspektivet är fokuset riktat på språkbruket och vilken 

funktion språkbruket fyller snarare än på att undersöka hur ett samtal konstrueras i detalj, 

exempelvis hur samtalsdeltagarna skapar engagemang i samtal och hur de visar solidaritet 

eller skapar konsensus i konversationen. I enlighet med CA så tillskrivs denna funktion 

först när ett uttalande sätts i relation till ett annat, vilket också betyder att olika 

språkhandlingar kan inneha ett flertal olika funktioner beroende på var i samtalet de yttras 

och vilken respons de får från samtalsdeltagarna (Norrby 2014:51). Fortsättningsvis när 

vi refererar till samtalsanalys i denna studie är det utifrån detta vidare perspektiv på 

samtalsanalys. 
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2.1.1 Nödvändiga begrepp för förståelsen av analysen 

I avsnitt 2.1.1 förklaras och definieras de begrepp som är nödvändiga för förståelse av 

analysen. Som nämnts i tidigare avsnitt härstammar de flesta av begreppen från CA och 

används för att beskriva händelseförlopp och uttryck i samtal. Basenheten i ett samtal 

kallas för en samtalstur eller turkonstruktionsenhet och förkortas TKE. En TKE kan 

definieras som ett uttalande som uttrycks av en samtalsdeltagare under en specifik 

samtalstur. Det kan ses som en byggsten som kan bestå av enbart ett ord, en fras, en sats 

eller en fullständig syntaktiskt mening (Norrby 2014:124). Samtalsturen går vanligtvis 

fram och tillbaka i en konversation men flera TKE kan även uttryckas samtidigt om 

exempelvis fler samtalsdeltagare pratar i munnen på varandra. 

   En TKE har i sin tur en kommunikativ innebörd. Samtalsdeltagarna vill skapa 

samhörighet och/eller förståelse i interaktionen och gör detta med så kallade 

språkhandlingar. Språkhandlingar rör yttrandenas funktioner i diskursen (Norrby 

2014:73). Exempel på språkhandlingar är bland annat: frågor, svar, påståenden och 

uppmaningar. 

    I en dialog mellan två till flera personer skiftar vanligtvis samtalspartnerna mellan        

att uttrycka någonting och ge respons och vid vissa typer av språkhandlingar                          

är  detta extra tydligt, nämligen vid så kallade närhetspar. Ett närhetspar definieras                           

som ”två kommunikativa handlingar som tillsammans utgör ett replikskifte”                        

(Norrby 2014:138). Typiska sådana handlingar är fråga–svar, hälsning–hälsning             

eller erbjudande–accepterande. Närhetspar består alltså av ett förstaled                                              

(till exempel en fråga) och ett andraled (till exemel ett svar). 

   Samtal och interaktion uppkommer alltså för kontaktskapande och utbyte av 

information. Varje samtal har alltså en mening att förmedla något och handlar därför           

om något. Topikerna, eller samtalsämnena är alltså vad Norrby (2014:177) kallar 

samtalets drivkraft och själ. Ämnesbytena har därför en central roll i diskursen.            

Enligt Norrby (2014:183) finns det platser i ett samtal där ett ämne tydligast förs in i 

diskursen, nämligen strax efter att samtalet påbörjats, efter det att ett annat ämne tydligt 

avslutats av en samtalsdeltagare, efter det att en tillfällig “ämnesutflykt” avslutats             

och samtalsdeltagarna återgår till det ursprungliga ämnet och när samtalet håller                  

på att gå  mot sitt slut. Ämnesbytena spelar även en avgörande roll för maktrelationerna i 

ett samtal och går även hand i hand med närhetsparen. Den som introducerar nya ämnen 

men   även den som  väljer vilka ämnen som skall responderas och behandlas möjliggör 

tillfället att belysa  och definiera sin del av verkligheten och därmed vad som anses viktigt 
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utifrån dennes världsbild (Edlund m.fl. 2007:84f). Norrby (2014:182) påpekar                 

dock att det  kan  vara   svårt att se var ett ämne slutar och ett annat börjar eftersom                  

vardagssamtal kännetecknas av ämnen som ofta flyter in i varandra.  

   Det kan konstateras att varje kommunikativ handling bidrar med någonting i diskursen. 

Dock kan dessa kommunikativa handlingar uttryckas och förmedlas på många olika sätt 

i och med olika samtalsstilar. Nedan presenteras några relevanta begrepp för hur olika 

språkhandlingar kan förmedlas med samtalsdeltagarnas egna självbild och sociala 

identitet i interaktionen. 

 
2.1.1.1 Samtalsstil, självbild och social identitet  

Det är viktigt att påpeka att hur en individs samtalsstil ser ut vid ett specifikt tillfälle kan 

kopplas till individens självbild. Människor är väldigt måna om det intryck som ges av 

en själv i samtal med andra människor. Det betyder att människor anpassar det                       

de säger och gör till den självbild som de vill förmedla. Norrby (2014:62) skriver att 

begreppet självbild har inom språkforskningen kopplats till vilka språkliga resurser som 

människor använder för att uppehålla ett positivt samhällsklimat. Negativa och 

egendomliga yttranden som exempelvis ”vilken ful tröja du har idag!” kan upplevas som 

ansiktshotande och därmed förstöra både samtalsklimatet och självbilden hos                     

den som blir tilltalad. Norrby (2014:62–63) menar att det blir svårt för den tilltalade            

att behålla masken och rädda ansiktet efter en sådan kommentar. 

   Språkhandlingar kan, enligt Norrby (2014:217), utföras på två olika sätt: on record     

eller off record. En språkhandling som är on record genomförs på ett mer eller              

mindre direkt och entydigt sätt och brukar ses som ett väldigt effektivt sätt                              

att uttrycka saker. Effektiva och direkta språkhandlingar är vanliga                                             

när den kommunikativa handlingen är mycket lite ansiktshotande, exempelvis vid 

vardagliga erbjudanden som gynnar mottagaren. Exempel: ”Välkommen in!” 

   En språkhandling som är off record genomförs, i motsats till en on record-

språkhandling, på ett indirekt och otydligt sätt. Norrby (2014:217) skriver att en poäng 

med off record-stilen är att talaren inte kan hållas ansvarig för det han eller hon sagt. 

Genom att uttrycka sig på ett indirekt och vagt sätt kan talaren bemöta kritik eller 

eventuella beskyllningar med att säga: ”det var inte alls det jag menade, så uttryckte jag 

mig inte”. Indirekta uttryckssätt kan också användas för att signalera gemenskap och 

samhörighet; om någon säger en sak men menar en annan är det inte säkert att alla förstår 

budskapet, men om det finns någon som förstår budskapet tyder det på samhörighet. 

   Ju mindre ansiktshotande en språkhandling är i ett specifikt sammanhang desto större 
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är chansen att en direkt stil (on record) förekommer medan en indirekt stil (off record) 

oftare förekommer i sammanhang där språkhandlingarna är ansiktshotande 

 
2.2 Stereotyper om kön   

Användandet av stereotyper, eller att stereotypera, är ett mänskligt beteende som 

människor använder för att få en förenklad bild av en situation eller andra människor. I 

enlighet med Nationalencyklopedin (2017) väljer vi att definiera en stereotyp enligt 

följande: “[en] förenklad, ofta allmänt omfattad föreställning om utmärkande egenskaper 

hos alla som tillhör en viss grupp, t.ex. nation, ras, religion eller kön, också en där man 

själv ingår”. Meyer (2013) förklarar att stereotypering ofta hänger samman med 

fördomar, vilket är en attityd. Attityder i sin tur påverkar vårt beteende, alltså hur vi agerar 

och reagerar utåt. Stereotyper uppkommer oftast i samband med att en grupp har negativa 

attityder mot en annan specifik grupp. Stereotyper kan vara mer eller mindre sanna men 

också mer eller mindre positiva eller negativa, men ofta är de just förenklande och 

generaliserande. 

     Meyer (2013:316f) beskriver gender stereotypes, alltså stereotyper om kön, som de 

starkaste och mest accepterade stereotyperna, vilket betyder att stereotyperna också är 

accepterade inom respektive grupp. Dessa stereotyper är alltså så pass inherenta att de 

knappt uppfattas av gruppmedlemmarna själva, utan snarare har blivit till normer. Normer 

är till skillnad från stereotyper så kallade “oskrivna regler” som anses allmängiltiga och 

efterföljs därför ofta omedvetet. En typisk sådan stereotyp skulle vara att kvinnor är mer 

känslosamma än män och att män är mer våldsamma än kvinnor. Detta kan bidra till, att 

den som besitter sådana föreställningar, redan har definierat den bild av hur en person 

eller grupp skall vara och därmed inte ger dem en chans att definiera sig själva. 

 

2.2.1 Kvinnliga och manliga språkstilar 

Sociolingvistisk forskning om språk och kön har bidragit till en hel del föreställningar      

om skillnader i språket mellan kvinnor och män. Dock har stereotypa skildringar mellan 

kvinnlig och manlig språkstil också ifrågasatts och problematiserats i hög grad i                 

den moderna sociolingvistiska forskningen (jfr Norrby och Håkansson 2015 & Edlund 

m.fl. 2007). Trots detta uppkommer stereotyper inte ur tomma intet, och det finns studier 

som visar att kvinnor och män använder samtal på olika sätt för att uppnå olika                   

mål (Norrby & Håkansson 2015:137). Detta i sin tur har bidragit till forskning                     

om skillnader i samtal mellan kvinnor och män. I avsnittet som följer beskrivs vilka      
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dessa är och vad forskningen tidigare sagt om dessa skillnader. 

   Forskning om kvinnligt och manligt språk har bedrivits sedan tidigt 1900-tal men hade 

sitt stora uppsving under 1960- och 1970-talen tillsammans med den andra feministiska 

vågen (Norrby & Håkansson 2015 och Edlund m.fl. 2007). Under denna tid byggde 

mycket av forskningen på stereotypa föreställningar om framförallt kvinnlig språkstil, 

som också har varit den samtalsstil som stått i centrum för största delen av den 

könsfördelade språkforskningen. Att det kvinnliga språket har satts i relation till det 

manliga språket har också bidragit till att det kvinnliga språket setts som avvikande         

och det manliga språket som norm (Norrby & Håkansson 2015:123). 

    Robin Lakoff skrev 1975 boken Language and Woman's place som legat till grund för 

mycket av den fortsatta genusinriktade språkforskningen. Lakoff menade att kvinnans 

språkliga brister även försvagade kvinnors maktposition i samhället överlag (Edlund m.fl. 

2007:48). Detta gjorde i sin tur att kvinnorna hade en egen möjlighet att återfå makt 

genom att förändra sitt språkbruk mer likt männens. Genom att prata med mer manlig 

samtalsstil kunde kvinnorna få mer respekt och därmed bli lyssnade på till högre grad.   

Den amerikanska språkvetaren Pamela Fishman (1978) gjorde en studie om kvinnor och 

mäns språk i parrelationer. Hon placerade en bandspelare i hemmet och studerade hur 

paren samtalade med varandra. Studien visade att kvinnor lägger mycket kraft på att hålla 

samtalen levande genom att föreslå ämnen och vara uppbackande med hummanden och 

på det viset visa sitt intresse på ett sätt som inte var motsvarande från männens sida 

(Fishman, 1978). Kvinnorna var även de som ställde många fler frågor. Fishman (ibid.) 

menar att detta framförallt är för att en fråga kräver ett svar. Kvinnorna valde alltså att 

ställa frågor för att försäkra sig om att få svar på det de uttryckte. Även så kallade 

påhängs-uttryck (d’ya know) användes flitigt av kvinnorna för att få uppbackning eller 

minimal respons. Kvinnorna var även de som oftare introducerade nya samtalsämnen, 

däremot var det också oftare som de inte blev besvarade vid introduceringen av de nya 

ämnena. Resultaten från Fishmans studie visar att det är kvinnorna som bedriver de största 

arbetsinsatserna i konversationerna men att det är männen som innehar makten över den. 

Fishman (ibid.) beskriver kvinnorna som konversationens ”shitworkers”, även om det är 

de som gör det största jobbet är det männen som bestämmer vilka samtalsämnen som är 

intressanta eller vilka frågor eller påståenden som är värda att svara på. 

     Forskningen argumenterar också för att kvinnor och män använder sig av konversation 

på olika sätt för att uppnå olika mål (Edlund m.fl. 2007:91). Kvinnor använder sig av 

samtal i första hand för att skapa och upprätthålla relationer medans män använder samtal 
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för att upprätthålla makt eller utbyta information, vilket gör att de använder sig av olika 

samtalsstilar och samtalsstrategier. Ett exempel som tas upp av Edlund m.fl. (2007:92) är 

skillnaden i viljan att be om ursäkt eller säga förlåt. Kvinnor ser ursäkten som ett sätt att 

visa empati och hänsyn till andra människor. Männen däremot undviker helst detta för att 

det sätter dem i underläge. De olika målen med interaktionen kan ses som anledning till 

kvinnor och mäns olika språkstilar. Till följd av detta ses kvinnors samtalsstil som mer 

indirekt och artig till skillnad från männens samtalsstil som ses som direkt och 

statusinriktad (Norrby och Håkansson 2015:136). I nedanstående figur sammanfattas de 

övergripande skillnaderna i kvinnlig och manlig samtalsstil: 

 
 

Kvinnligt/feminint Manligt/maskulint 

Ämnen: Talar om människors känslor och 

relationer, fokus på privatsfären 

Talar om saker och händelser, fokus 

på den offentliga sfären 

Genrer: Skvaller, personliga berättelser, delar 

varandras problem 

Polemisk stil: skryt, rituella 

förolämpningar, skämtande, 

problemlösande 

Samtalsorganisation: Icke-hierarkiskt, samarbetande, mer 

dialog, mer samtidigt tal, mer 

samtalsstöd och uppbackande 

Hierarkiskt, konkurrens, mer 

monolog, ”tala-en-i-taget-ideal”, färre 

uppbackningar men mer avbrott 

Samtalsdeltagarnas 

roller: 

Tydligt jämlikt, mer indirekt stil, mer 

konversationell artighet 

Mer statusinriktat, mer direkt stil 

 
Figur 1 – skillnader i kvinnlig och manlig samtalsstil. Ur Norrby & Håkansson (2015:136): Introduktion till 
sociolingvistik.   
 
 
Figuren ovan är en förenklad framställning av de övergripande stereotyperna som 

fastställts i forskningen om kvinnligt och manligt språk. Den könsfördelade 

sociolingvistiska forskningen är relevant i denna studie, eftersom den bidragit till 

individens stereotypa uppfattningar om vad kvinnligt och manligt språk är. Problemet är 

dock att de studier som gjorts, och som tas upp ovan, utgår från autentiska material. Som 

tidigare nämnts har den samtalsanalytiska forskningen utlämnat språk som inte ingår i 

naturligt uppkommen interaktion. Nedan presenteras därför ett avsnitt som kort 

sammanfattar några av de studier som gjorts om kvinnligt och manligt språk i 

dramadialog. 
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2.2.1.1 Kvinnligt och manligt språk i dramadialog 

Melander Marttala (2003) har undersökt män och kvinnor i 1700-talets dramadialog. 

Melander Marttala undersöker i sin artikel tio dramer från 1700-talet där hon även utgått 

från samtidens förställningar och uppgifter om skillnader mellan kvinnligt och manligt 

språkbruk (2003:60), bland annat Gustaf Cederschiölds artikel ”kvinnospråk”. Melander 

Marttala undersöker språkdrag som ordlängd, meningslängd, meningskomplexitet, 

känslosamhet och talspråksformer men även hur talutrymmet fördelas mellan kvinnliga 

och manliga karaktärer. Studien visar att männen får den största delen av talutrymmet i 

dramerna. Med några få undantag råder alltså manlig dominans vad gäller ordandel, fler 

repliker per roll och ordantal per replik. Skillnaden jämnas till viss del ut i jämförelsen 

mellan 1700-talets första och andra hälft. Melander Marttala (ibid.) påpekar att 

föreställningen om ”kvinnlig pratsamhet” alltså inte stämmer in med hur kvinnan avbildas 

i de utvalda dramerna. En annan märkbar skillnad är kvinnornas mer frekventa 

användning av informella ordformer, framförallt sett till slutet av århundradets dramer. 

En anledning till detta menar författaren är skillnaden i samtalsämnen. I dramerna 

behandlas ämnen som politik och samhällsekonomi endast av männen medan kvinnornas 

speciella samtalsämnen behandlar giftemål, förälskelse, nöjen och klädsel. Melander 

Marttala fastställer att det finns språkliga könsskillnader i 1700-talets dramadialog men 

att de är ganska små. Hon påpekar även att de språkliga skillnaderna tydligt samverkar 

med andra villkor och omständigheter tilldelat könsrollerna i samhället överlag och att 

det även är viktigt att ta hänsyn till de sammanhang där karaktärerna samtalar.  

   Även Dahlberg (2013) har gjort en analys av vilka språkdrag och språkhandlingar       

som tillskrivs manliga respektive kvinnliga karaktärer i Strindbergs Fröken Julie.   

Dahlberg kommer fram till att många av de stereotypa drag som tillskrivits kvinnligt      

och manligt språk reproduceras i Fröken Julie. Julie som är bokens huvudkaraktär        

målas ut som den dramatiska känslokvinnan som pendlar mellan den varma, lugna                        

och älskvärda till den ilskna, känslokalla och hysteriska (Dahlberg 2013:26).          

Dahlbergs analys säger att kvinnornas samtalsstil i dramat illustreras som mer 

känslosamt, artigt, ologisk och emellanåt irrande. Kvinnorna ger också mer       

uppbackande och gensvar till männens ämnesval vilket medföljer att det i dramat                  

är både männen och kvinnorna som bidrar till att upprätthålla männens övertag i 

konversationen. Mannens (Jean, den manliga huvudkaraktären) samtalsstil illustreras 

som mer skämtsam, kontrollerad och nedlåtande eller förolämpande. Ett viktigt         

resultat är att det även här är den manliga huvudkaraktären som i dramats utvalda delar 
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innehar störst andel av orden, flest repliker men även störst andel ord per replik.  

    Det bör påpekas att dessa studier utgår från ett material från en annan tid i förhållande 

till det material som används i denna studien. Det finns stora skillnader i 

maktfördelningen mellan könen i samhället idag gentemot hur det såg ut på 1700- och 

1800-talet och precis som Melander Marttala (2003) påpekar avspeglar mycket av 

respektive könsrolls språkstil även de övergripande skillnaderna mellan könen i samhället 

överlag. 

  
 
3 Material och metod 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av TV-serien SKAM och följs därefter av en 

redogörelse av uppsatsens huvudsakliga material med en djupgående presentation av de 

utvalda scenerna som ligger till grund för analysen och en förklaring av scenernas 

kontext. Utöver detta innehåller kapitlet ett metodavsnitt där vi beskriver 

tillvägagångssättet och kvalitativ och kvantitativ metod och, till sist, ett avsnitt med 

metod- och materialkritik. 

 

3.1 TV-serien SKAM 

TV-serien SKAM släpptes av norska NRK i september 2015 (NRK P3) och är en 

webbpublicerad TV-serie som handlar om en grupp norska gymnasieungdomar som går 

på Hartvig Nissens skole i Oslo. SKAM fick snabbt stort genomslag först i Norge, sedan 

Danmark och visades därefter av svenska SVT i december 2016. TV-seriens målgrupp 

var i första hand ungdomar över 15 år men serien har setts av både barn och vuxna i alla 

åldrar och igenkänningsfaktorn har beskrivits som hög. Serien är skriven och regisserad 

av Julie Andem, som har gjort en speciell och utförlig research som också ses som 

anledningen till seriens enorma genombrott. Rebecca Haimi (2016) förklarar i en artikel 

för SVT kultur hur Andem genomfört djupgående analyser med norska ungdomar som 

ligger till grund för seriens innehåll. Vi får i serien följa ungdomarnas liv, som kantas av 

problem och händelser vad gäller vänskap, kärlek, sex, fest, svek och vägen mot att hitta 

sig själv; alla är faktorer som kan leda till någon typ av skam.  
  Serien har 4 säsonger, där vardera säsong har en huvudkaraktär som tittarna får följa. 

Huvudkaraktärens vardagsproblem och känslor följs utifrån dennes perspektiv medan de 

andra karaktärerna sätts lite i bakgrunden. SKAM har även hyllats på grund av att 

karaktärerna i serien har varit normbrytande och inte enbart bestått av tjejer och killar 
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som avspeglar de sociala normerna. Andra aktuella ämnen som homosexualitet, feminism 

och rasism uppmärksammas och problematiseras av ungdomarna under seriens gång och 

har även bidragit till denna hyllning. 

  SKAM har vunnit priser både i Norge och Danmark och är i Sverige den mest streamade 

TV-serien genom tiderna på SVT Play (Renman 2017). TV-serien har haft hög 

igenkänningsfaktor men också klassats som väldigt autentisk på grund av Julie Andems 

genomgående research som serien bygger på. Andem har gjort både snabba intervjuer 

med gymnasieklasser och djupgående intervjuer med enskilda gymnasieungdomar som 

varat i upp till tre timmar. Regissören har jobbat hårt för att skapa en serie som ligger rätt 

i tiden, och hon har själv tänkt mycket på hur hon ska kunna ge en bild av ungdomars 

uppväxt i dagen samhälle (Jon Inge Faldalen 2016). Andem säger själv: ”Mange tror at 

mye er improvisert. Det er det ikke. […] Og i inn- eller utgangen av scener venter jeg en 

stund før jeg sier takk og lar de leke litt i scenen” (ibid. 2016). På grund av seriens 

autentiska aspekt men även popularitet och spridning har vi valt att analysera kvinnligt 

och manligt språk utifrån SKAM. 

 

3.2 Material  

Materialet som ligger till grund för analysen är två olika scener från SKAM, säsong ett 

och två. Den ena scenen är en konversation mellan karaktärerna Eva och Jonas som vi 

har valt att kalla scen EJ, och den andra är en konversation mellan Noora och William 

som framöver kommer att kallas scen NW. Vid analys av kvinnligt och manligt språk 

påpekar både Norrby (2014:238) och Edlund m.fl. (2007:59) att det finns många andra 

faktorer att ta hänsyn till än enbart kön. Det sociala förhållandet mellan personerna i 

konversationen kan spela en avgörande roll, precis som kontexten eller diskursen i sig 

också kan vara avgörande. Att exempelvis analysera kvinnligt och manligt tal i 

konversation med enbart en kvinna och en man skiljer sig från att analysera kvinnligt och 

manligt tal i en homogen kvinnlig eller manlig grupp, eftersom att kontexten skiljer sig 

åt. Viktigt är också att förstå att de stereotyper som finns om kvinnligt och manligt språk 

inte alltid går att särskilja från andra stereotyper. Andra variabler såsom ålder, etnicitet, 

sexuell läggning och regional tillhörighet måste också tas hänsyn till. Vi har alltså valt att 

analysera två scener ur SKAM där konversation sker enbart mellan en kvinna och en man 

som har ett romantiskt förhållande till varandra. Utifrån detta har vi sedan tagit hänsyn 

till den rådande kontexten. I nästkommande avsnitt beskriver vi de båda scenerna och till 

sist en förklaring av scenernas kontext. 
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3.2.1 Scen EJ 

Scen EJ är den sista scenen i avsnitt 8, säsong 1, där Eva är huvudkaraktär. Säsongen 

handlar om Eva och Jonas förhållande och Evas sociala identitet. Förhållandet mellan 

karaktärerna är problematiskt eftersom Evas vänner vände henne ryggen i samband med 

att hon blev tillsammans med Jonas. Detta på grund av att Jonas var tillsammans med 

Evas tidigare bästa vän, Ingrid. Problematiken ligger i att Eva nu inte har några vänner 

och saknar en stor del av sin sociala identitet. Jonas slåss mellan förväntningarna att 

spendera tid med killkompisarna och samtidigt vara både Evas pojkvän och enda vän. 

Eva känner sig ofta ensam och missförstådd av Jonas. Han uppmanar henne även att hitta 

nya vänner, vilket Eva också gör i samband med att hon börjar första ring på Hartvig 

Nissens gymnasieskola. I samband med detta träffar Eva ett nytt tjejgäng; Noora, Vilde, 

Sana och Chris som tillsammans börjar planera för “russetiden”1. Detta gör att Eva börjar 

gå på fester och umgås med folk från andra och tredje ring. Eva och Jonas hamnar 

ytterligare ett steg längre ifrån varandra och Eva börjar misstänka att Jonas är otrogen 

mot henne, med hans ex-flickvän Ingrid. Detta slutar i att Eva “hookar” med en annan 

kille på en fest; tredjeklassens hunk “Penetrator-Chris”. 

   Scenen utspelar sig när Jonas nu fått reda på att Eva varit otrogen mot honom och han 

är minst sagt besviken på henne. Eva tar kontakt med Jonas för att förklara sig och reda 

ut situationen.  

 

3.2.2 Scen NW 

Scen NW är den första scenen i avsnitt 8, säsong 2, där Noora är huvudkaraktär. Noora 

presenteras för tittarna redan i säsong 1 när hon blir kompis med Eva och de andra tjejerna 

i RUSSE-gänget. Säsongen fokuserar på det komplicerade kärleksförhållande som byggs 

upp mellan Noora och William. William tillhör “Penetrator”-gänget som består av Chris 

och de andra coola killarna i tredje ring. Williams intresse för Noora byggs upp redan 

under säsong 1 när Noora avvisar honom genom att skälla ut honom för hans “drittsekk”2-

beteende. Noora är den som har beskrivits som nutidens vardags- respektive PK-feminist 

och har idealiserats i media som “den perfekta kvinnan” (Kjellner 2017). Hon är 

karaktären som porträtteras som duktig, stark, självständig och vågar säga ifrån. Hon slåss 

                                                 
1 ”Russetiden” är motsvarande svenska ”studenttiden”, men pågår under en längre tid en den svenska 
studenttiden (Fjeldstad 2016). 
2 ”Drittsekk” har en svensk betydelse av att vara idiot, dum eller en skitstövel (Fjeldstad 2016). 
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mot känslorna när hon börjar inse sitt intresse för den nästintill besatta William som följer 

henne som en hök och gång på gång gör henne besviken. Scenen utspelar sig dagen efter 

en fest. En fest som slutade med ett stort gängbråk mellan Penetrator-gänget och Yakuza-

gänget, där William slår en glasflaska i huvudet på en av killarna från Yakuza som ger 

sig på Chris. Noora, som egentligen inte skulle se händelsen, blir mycket upprörd och tar 

avstånd ifrån William. William, som vill bli sams med Noora, söker upp henne för att 

förklara sig och reda ut situationen. 

 

3.2.3 Scenernas kontext  

Valet föll på att göra ett urval av nyckelscener i serien som innehåller en konversation 

mellan en kvinna och en man. Norrby (2014:238) påpekar som sagt att det finns många 

andra faktorer att ta hänsyn till vid analys av samtal än enbart själva samtalskontexten. 

Som tidigare sagts så menar Norrby att samtalsdeltagarnas sociala förhållande kan spela 

en avgörande roll för samtalet. Därför föll även valet på att välja två scener där de båda 

samtalsdeltagarna har ett liknande socialt förhållande till varandra. I både scen EJ och 

NW pågår ett intensivt samtal mellan en manlig och en kvinnlig karaktär. Scenerna är 

uppbyggda på det sättet att karaktärerna har bestämt möte för att tillsammans prata och 

lösa en konflikt som har påverkat förhållandet negativt. 

    I scen EJ, där Eva och Jonas träffas i en skatepark, är det Eva som har tagit initiativ 

till mötet, men väl vid interaktionens början är det Jonas som inleder samtalet. De båda 

sätter sig vid kanten på skaterinken för att prata om det faktum att Eva har varit otrogen. 

Det är en situation där den manliga karaktären, Jonas, uppmanar den kvinnliga 

karaktären, Eva, till att förklara sig. Det hela urartar i ett känslosamt samtal där både 

Eva och Jonas vill redogöra för sin syn på händelsen och anledningen till att det hände. 

Samtalet avslutas med att Jonas uppmanar Eva till att “hitta sig själv” och höra av sig 

till honom när hon har gjort det. I och med dessa ord från Jonas så avslutar han också 

deras förhållande. 

    I scen NW, där Noora och William träffas i en park, är det William som har tagit 

initiativ till mötet och till skillnad från scen EJ är det här initiativtagaren till mötet, 

William, som också inleder samtalet. Precis som samtalet mellan Eva och Jonas handlar 

detta samtal om att karaktärerna vill redogöra för sin syn på en händelse som anses 

avgörande för förhållandet, i detta fall att William slog en glasflaska i huvudet på en 

kille under ett gängbråk. Samtalet blir känslosamt i takt med att både Noora och William 

vill klargöra sin ståndpunkt. Till slut berättar Noora att hon inte kan vara tillsammans 
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med någon som “slår flaskor i huvudet på andra människor” och vill därför ta avstånd 

från William och deras förhållande. 

    Valet att analysera dessa scener föll på att de i stort sett avspeglar varandra. I scen EJ 

tar den kvinnliga karaktären initiativ till mötet (för att det är hon som har skapat obalans 

i förhållandet med den manliga karaktären), men det är den manliga karaktären (som är 

inbjuden till mötet) som avgör samtalets händelseförlopp och avslutar det romantiska 

förhållandet. I scen NW utspelas samma sak, fast omvänt; initiativtagaren till mötet är 

den manliga karaktären William (den som har gjort fel), men det är återigen den inbjudna 

till mötet, Noora, som avgör hur samtalet går och avslutar förhållandet. Nooras roll i 

samtalet kan sättas i relation till Jonas och Williams roll i relation till Evas. På detta sätt 

kan vi enklare jämföra och ta hänsyn till om de språkliga mönstren i konversationen 

utgår ifrån karaktärens könsroll eller deras position i den enskilda kontexten. 

    Eftersom de båda scenerna har en liknande kontext kan vi lättare urskilja de         

språkliga beteendena än om scenerna hade haft två olika kontexter. Om så hade varit 

fallet hade vi varit tvungna att ta större hänsyn till utomstående faktorer. 

 

3.3 Metod 

De två scenerna ur SKAM, som innehåller en konversation mellan en kvinnlig och en 

manlig karaktär, analyseras utifrån den utvidgade synen på samtalsanalys som presenteras 

i Norrby (2014). Norrby (2014:33) beskriver samtalsanalysens huvudsyfte som att 

undersöka det centrala studieobjektet, det vill säga hur sociala händelser organiseras och 

förstås i interaktion mellan människor. Ett samtal har, enligt Norrby (2014:35), en 

struktur som vardera person som deltar i samtalet bidrar till att behålla. För utomstående 

kan denna struktur verka oorganiserad, men kan då med hjälp av samtalsanalys förklaras 

och analyseras. 

   I analysen av samtalen mellan Eva och Jonas och Noora och William kommer vi att, 

med hjälp av samtalsanalys, leta efter mönster som upprepas och sedan bygga slutsatserna 

på dessa återkommande mönster i materialet. Dessa mönster har sin utgångspunkt i 

uppsatsens syfte och frågeställningar och kännetecknas bland annat av det som nämndes 

i teorikapitlet, nämligen samtalsturer och pragmatik men även vem av karaktärerna som 

pratar mest och vem som ställer frågor och tar initiativ till att föra konversationen framåt. 

För att kunna undersöka samtalsturer, pragmatik, taltid och vem som ställer mest frågor 

har konversationerna transkriberats, vilket är något som förklaras och utvecklas 

ytterligare i nedanstående avsnitt.  
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3.3.1 Transkribering  

Materialet har transkriberats för att kunna analyseras så noggrant som möjligt. Linell 

(1994) ger exempel på olika typer av transkribering och den typ av transkribering som 

används i denna undersökning klassificeras som grov. Transkriptionen är fortfarande 

ordagrann och återger alla identifierbara ordförekomster men även omstarter, feltagningar 

och upprepningar. Transkriptionen är stavningsnumrerad, det vill säga att dialogen följer 

en skriftspråksnära stavning med undantag för småord som o (och) eller asså (alltså) som 

stavas efter talspråklig slang. Transkriptionen är även replikorganiserad, så varje ny replik 

(TKE) innehar en siffra. Stor hänsyn tas också till karaktärernas kroppsspråk i analysen 

och transkriberingen, detta markeras då inom dubbla parentestecken i transkriptionen. En 

samtalstur har i materialet definierats som en replik som inte innehåller en paus på över 

fem sekunder. Det betyder att om repliken har en paus eller ett uppehåll i turen som varar 

mer än fem sekunder så ses den som en ny tur. Vanligtvis går turen fram och tillbaka i en 

konversation, men på grund av att dessa konversationer är påhittade och inte “riktiga” 

samtal följer inte samtalsturerna alltid samma mönster som i ett vanligt vardagligt samtal.  

      Valet att göra en grov, repliknumrerad transkription föll framförallt på att det inte 

fanns behov av en mer detaljerad transkribering för att uppnå studiens syfte. En mer 

utvecklad transkribering hade innefattat utmärkandet av till exempel ut- och inandningar, 

pauser räknat i hundradelar, tonhöjningar och snabbt eller långsamt tal. Vid analysen har 

huvudfokus legat på strategi och funktion, det vill säga att studien till största del gör en 

övergripande analys av scenerna som diskus på makronivå och tar inte hänsyn till de 

enskilda språkliga delarna på mikronivå som görs i traditionell CA.   

      Eftersom att SKAM är en norsk TV-serie talar karaktärerna också norska. Valet föll 

på att göra en transkription på norska, delvis för att karaktärerna pratar norska men också 

för att göra en så korrekt språklig avspegling som möjligt. Vid en transkription på svenska 

hade konversationerna fått en annan språklig innebörd och vi hade då kunnat gå miste om 

avgörande språkliga detaljer. Viktigt är också att påpeka att samtalet utgår från en annan 

kulturkontext än den svenska. Eftersom vi som författare har svenska som modersmål kan 

detta medföra att vi gör en annan tolkning av dialogen än vad en författare med norskt 

modersmål skulle göra. Vi vill dock påstå att de skandinaviska samhällena har fler 

likheter än olikheter. Tolkningen kan absolut skilja men risken är större att språkliga 

betydelseskillnader faller bort vid översättningen än vid tolkningen av materialet på 

norska. Samtalsanalysen ligger till grund för den tolkning som görs av de stereotypa 
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samtalsstilar som förekommer i konversationerna. Tolkningen av de stereotypiska 

samtalsstilarna sätts sedan i relation till de teorier som finns om manligt och kvinnligt 

språk.  

 

3.3.2 Analysmetoder 

I detta avsnitt specificeras hur materialet har analyserats samt hur de teoretiska begreppen 

har tillämpats. Materialet har till en början analyserats enskilt av vardera författare. 

Materialet har sedan diskuterats tillsammans där respektive författare har fått redogöra 

för sin analys och tolkning av materialet; då framförallt med fokus på innehåll och vilken 

funktion varje språkhandling har. En sammanställning har sedan gjorts av dessa två 

tolkningar tillsammans med en sammanställning av samtalens språkhandlingar, ämnesval 

och samtalslängd per karaktär i respektive dialog.  

      Materialet har analyserats utifrån både kvantitativa och kvalitativa inriktningar för att 

bidra till studiens reliabilitet. Skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder är 

att det förstnämnda bygger på räknebara uppgifter som ger överskådliga resultat. 

Kvalitativ metod går däremot ner på djupare närstudier (Lagerholm 2010:30). I denna 

studie behandlas båda metodfälten genom att frågeställningarna fokuserar på olika delar 

av materialet. I och med den första frågeställningen fokuserar vi framförallt på de 

kvantitativa delarna i samtalen; det vill säga samtalstid och antal språkhandlingar, alltså 

kvantifierbara data som redovisas i tabellform. Vid sammanställningen av antalet 

språkhandlingar är det varje samtalstur, TKE, som har räknats. Språkhandlingarna har i 

sin tur under analysens gång brutits ner i närhetspar, det vill säga fråga-svar, hälsning-

hälsning eller erbjudande-accepterande. Analysen består av hur många frågor varje 

karaktär ställer, hur många frågor som blir besvarade och hur många erbjudanden och 

uttryck som blir accepterade. Samtalstiden har räknats ut i antal sekunder som varje 

karaktär uttalar någonting.  

      Den andra frågeställningen utgår från en kvalitativ metodinriktning, där materialet 

närstuderas med fokus på tolkning och beskrivning av språkhandlingarnas funktion i 

samtalen. Språkhandlingarnas budskap och innehåll har analyserats och vad varje 

karaktär säger och på vilket sätt det sägs. Det har i sin tur inneburit en analys av vilka 

ämnen som introduceras och vem av karaktärerna som introducerar det nya ämnet.    
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3.4 Metod- och materialkritik  

Som tidigare nämnts är SKAM en av de mest uppmärksammade TV-serierna i Norden 

under 2010-talet. Serien är uppbyggd utifrån research som innehåller långa och 

djupgående intervjuer som analyserats av Julie Andem utifrån en speciell analysmetod 

för utveckling av TV- och filmdrama (Faldalen 2016). Detta har bidragit till seriens höga 

igenkänningsfaktor och att den ses som väldigt verklighetstrogen. Även om serien har en 

hög igenkänningsfaktor krävs förtydligandet att de konversationer som analyserats i 

serien inte är verkliga utan endast avspeglar det verkliga. Samtalen är alltså påhittade och 

en konstruktion av kvinnligt och manligt språk, och karaktärernas kroppsspråk och 

reaktioner är inte heller autentiska utan spelade för att ge trovärdighet till situationen. 

Samtalsanalys som analysmetod kan ur detta perspektiv bli problematiskt av den 

anledning att en TKE:s betydelse förstås utifrån hur denna bemöts eller kanske inte 

bemöts (Norrby 2014:40-43), vilket i detta fall redan är förutbestämt, till skillnad från hur 

det ser ut i verkligheten.  

      Problematiken ligger i att det inom språkvetenskapen är känt att enbart använda sig 

av samtalsanalys som metod på autentiskt material och inte på regisserat material. 

Anledningen till detta är framförallt för att regisserade samtal anses ”friserade” eller 

”idealiserade” och därmed inte intressanta (Sörlin 2008). Sörlin (ibid.) argumenterar dock 

för att språkvetenskapen inte bara kan utan har skyldighet till att utforska alla typer utav 

språk oavsett om materialet består av en fiktiv dialog. Intresset av att undersöka 

stereotypa samtalsstilar utifrån fiktiv dialog blir även intressant i den mening att dessa 

stereotyper då redan är konstruerade för att reproducera och upprätthålla de könsroller 

som redan finns. Att konversationerna är planerade i förväg, medför intresset att analysera 

hur eventuella stereotyper kommer till uttryck eftersom att någon sagt till och regisserat 

hur dessa skall efterföljas för att bygga en scen ur ett verkligt perspektiv.  

Sörlin (ibid.) menar också att användandet av fiktiv dialog som material medför 

möjligheten att undersöka känsliga samtalskontexter, något som forskare annars har svårt 

att samla in. De båda utvalda scenerna i denna studie har ett känslosamt och privat 

innehåll,  och det skulle därmed vara väldigt problematiskt, om inte oetiskt, för oss som 

författare att samla in ett likvärdigt empiriskt material.  

      En annan faktor som Sörlin (2008:14) tar upp vid analys av fiktivt samtal är 

möjligheten att komma undan den så kallade observer's paradox, alltså att forskarens 

agenda har påverkat samtalet. Även Norrby (2014:39) problematiserar faktumet att 

samtalsdeltagarna, vid autentiska samtal, vet att de är inspelade, vilket påverkar deras tal 



  
 

22 

och samtalssituation. Norrby ifrågasätter därmed om några former av inspelat samtal helt 

och hållet kan ses som naturligt uppkommen interaktion. 

   Viktigt är också att poängtera att det vi menar med verkligt i denna kontext är en 

verklighet skapad ur ett hetero- och cisnormativt, privilegierat och västerländskt synsätt 

på “verklighet”. Vi vill poängtera att scenerna är tagna ur en serie som avspeglar 

ungdomars uppväxt under 2010-talets Norge, alltså i ett av världens rikaste samhällen 

som tillsammans med fler länder i Norden hamnat högt på Prosperitys (2016) lista över 

världens bästa länder att leva i. Med hänsyn till detta vill vi påpeka att den verklighet som 

avbildas här, och som vi refererar till som verklighet, är den verklighet som är verklig för 

oss som författare och normativ för vårt eget samhälle. I samband med detta kan även 

poängteras, precis som Edlund m.fl. (2007:57) att de studier som gjorts om kvinnligt och 

manligt språk även dessa är gjorda utifrån normativa, priviligierade och västerländska 

förhållanden. 

   Edlund m.fl. (ibid.) nämner också den problematik som finns med att analysera 

kvinnligt och manligt språk. Utifrån den perspektivproblematik vi precis tagit upp kan vi 

ifrågasätta om kvinnligt och manligt språk är något som överhuvudtaget finns, samt att vi 

samtidigt konstaterar att det finns manligt och kvinnligt språk genom att analysera det. 

Är det möjligt att veta om någon agerar aggressivt på en språkhandling för att denna är 

man eller kvinna eller om personen faktiskt är ilsken av helt andra anledningar? Vi vill i 

denna studie undersöka hur stereotypa föreställningar om kvinnligt och manligt språk 

avbildas i SKAM, men problemet med att synliggöra dessa möjliga stereotyper kan 

snarare förstärka dem än ifrågasätta dem, samt förstärka bilden av att det enbart finns två 

kön och att de är skilda åt.  

 
 
4 Samtalsanalys av två scener i SKAM 
I detta avsnitt presenteras analysen av studiens material.  Avsnittet är indelat i 

underavsnitt utifrån uppsatsens frågeställningar: ”Vem för konversationen framåt  och på 

vilket sätt görs detta?”, ”Vem har kontrollen över samtalet och hur bibehålls denna 

kontroll?” samt ”Förekommer kvinnliga och manliga stereotypa samtalsstilar i SKAM 

och i hur framträder de i så fall?”.  

       Avsnitt 4.1 fokuserar på samtalens struktur och inkluderar bland annat 

språkhandlingar  och ämnesval. Avsnitt 4.2 behandlar  sedan dessa strukturers funktion i 

samtalen. Avsnitt 4.3 besvarar  den sista frågeställningen baserat på de resultaten som 
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framkommit i avsnitt 4.1 och 4.2. Sist sammanfattas hela kapitlet i avsnitt 4.4.   

 

4.1 Vem för konversationen framåt i respektive konversation och hur 

görs detta? 

Frågeställningarna om vem som för konversationen framåt och vem som besitter 

kontrollen i konversationen kan ses som två tätt sammanflätade frågeställningar. Det som 

analyseras i detta kapitel bygger därför både på struktur och innehåll i konversationerna. 

Här beskrivs och analyseras de kommunikativa språkliga medel samtalsdeltagarna 

använder sig av för att driva konversationen dit de vill. Analysen visar att tre 

kommunikativa aspekter är avgörande för vem som driver konversationen framåt och på 

vilket sätt det görs: språkhandlingarna, ämnesvalen och samtalstiden. Nedan följer en 

närmare analys av dessa tre aspekter.  

 

4.1.1 Språkhandlingar  

De olika språkhandlingar som förekommer i konversationerna är frågor, uppmaningar, 

och påståenden. De båda konversationerna har gemensamt att de drivs framåt av frågor, 

och det är även den språkhandling som används mest i respektive konversation. Paren 

befinner sig i en obalanserad och jobbig situation där det är naturligt att många frågor 

uppkommer. De båda paren söker svar och ett svar fås genom en fråga. Majoriteten av 

alla frågor som ställs i konversationerna ställs av männen. Totalt i de båda 

konversationerna ställs 20 frågor, varav 15 av dem kommer från männen. Männen står 

alltså för 75 % av frågandet i konversationerna. De flesta av frågorna ställs i början av 

respektive konversation och tillsammans med utredningen av konflikten. Numreringen 

av frågorna i figuren är hämtade från bilagda transkriptioner. Figuren nedan visar att 

Williams 5 första yttranden enbart består av frågor: 
 

TKE 1 Hva skjer med mobilen da?  

TKE 3 Tur? 

TKE 5 Får ja et kyss? 

TKE 6 Hvor lenge skal vi gå på tur? 

TKE 7 Helt seriöst kan vi inte bare stoppe opp og krangle nå?  

 
Figur 2 – Williams inledande frågor. 
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Av de 5 frågorna får William ett verbalt svar på TKE 1, 3, och 7. På TKE 5 får han istället 

en kyss och på TKE 6 avstår Noora helt från att svara, vilket då istället följs av en ny 

fråga från William, som är TKE 7. Samma mönster kan ses hos Jonas: 
  

TKE 3 Det er forklaringen din? 

TKE 4 [...] og jeg må få vite det fra Elias? 

TKE 6 Okej, det är min skyld?  

 

Figur 3 – Jonas inledande frågor. 

 

En fråga är förstaledet av ett närhetspar och följs då naturligt av ett svar (i den mening att 

frågan är ställd med en funktion som söker ett svar) vilket gör att de flesta språkhandlingar 

kvinnorna använder sig av är påståenden i form av svar. Många av de språkhandlingar 

som används av männen är ifrågasättande eller anklagande vilket ställer kvinnorna i en 

form av försvarsställning. Exempel på detta kan ses i scen EJ:  

 
(Exempel 1) 
3. Jonas: Det er forklaringen din? 
(8 sekunders tystnad…) 

4. Jonas: Ironisk asså (3,0) ((jonas tittar upp men möter inte Ewa med blicken)) jeg har tatt så mye dritt fra 

deg fordi du tror jeg holdet på med Ingrid (4,0) men, o så er det egentlig du som er utro, og du lyder om de 

(2,5) o jeg må få vite om det fra Elias? ((irriterad röst)) 

5. Eva: (1,0) Men, de va de va ju du som lurte meg först du sa du ikke hadde vært med Ingrid men det 

hadde du ju (2,0) o jeg, jeg hooka bare med Chris fordi jeg va såret (2,0) de hadde aldri skjedd om du ikke 

hadde löyet först  

6. J: Okej, det är min skyld? ((rynkar pannan)) 

7. E: NEJ ((djup suck)) det var ikke det jag mente (4,0) jeg pröver bare å forklare hvorfor jeg gjorde det 

(4,0) jeg dreit meg ut okej? (4,0) ((benådade)) unnskyld (3,0) asså jeg önske at jeg aldri hadde gjort det 

verkli (3,0) ((ledsen)) unnskyld- ((söker Jonas blick)) 

 

I exemplet ovan ifrågasätter Jonas direkt den förklaring som Eva precis har kommit med 

och Eva sätts åter i försvarsställning. Denna form av ifrågasättande och försvarande 

fortgår genom hela konversationen i scen EJ. Till slut är Eva tömd på svar och slutar då 

att svara och gråter istället bara tyst. I exemplet ser vi också den enda frågan som ställs 

av Eva genom hela konversationen. Frågan utgörs av ett påhäng (“okej?”). Detta gör att 

frågan egentligen består av ett påstående “jag dreit meg ut”, men Eva söker respons hos 

Jonas och lägger därför till ett påhäng för att bilda en fråga.  
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      I konversationen mellan William och Noora ställs 12 frågor varav nio ställs av 

William och tre av Noora. Dock är det Nooras frågor som är explicit ifrågasättande: 
 

(Exempel 2) 
10. N:  William (2,0) du knuste, en flaske i huet på en fyr 

11. W: I selvforsvar, ja 

12. N: (4,0) ja du kunne drept ham, sjkönner du ikke hvor alvorlig det er? ((Nora skakar upprört på 

huvudet)) 

13. W: Det som er alvorlig er at de Yakuza (de flyr de en til Oslo) o banker opp uskyldige mennesker (5,0) 

noen må ta igjen! 

14. N: ((frustrerad)) Noen måtte ikke ta igjen du kunne snakka med dem, eller kontakta politiet, asså jag 

vet ikke men (1,0) I hvert fall ikke svare med vold 

(5 sekunders tystnad …) 

15. W: Da er du naiv, asså 

16. N: (2,0) er jag NAIV? (2,5) fordi jeg ikke tror at vold löser noe?   

 

Det kan urskiljas en debattliknande konversation mellan paren i båda exemplen, där de 

båda i konversationen kämpar för sin sak. Skillnaden är att när Eva lägger fram sin 

förklaring och sitt försvar, i exempel 1, så svarar Jonas med ytterligare ett ifrågasättande 

“är det min skyld?”.  När William kommer med sitt försvar ger Noora istället konstruktiv 

kritik om hur William på annat sätt hade kunnat lösa situationen. Denna typ av kritik är 

inte speciellt uppskattad av William vilket gör att han personligt anklagar Noora för att 

vara naiv. Detta gör istället Noora väldigt upprörd och hon ifrågasätter Williams 

anklagelse. Vi kan alltså se att Noora försöker få William att förstå hur allvarlig hon 

tycker att händelsen är, genom att till en början tala tydligt och ganska lugnt. När William 

sedan går till motattack och anklagar henne blir hon istället upprörd och snäser ilsket 

tillbaka. Majoriteten av frågorna kommer alltså ifrån männen medan kvinnorna får står 

för (för)svaren. Dock svarar männen knappt alls på de frågor som kvinnorna ställer till 

dem utan männen fortsätter att argumentera för sin sak. Det är alltså männen som behåller 

kontrollen genom att med frågorna styra vad konversationen ska fokusera på och gör det 

med en stil som är direkt ansiktshotande.  
      Konversationerna består även av tre stycken uppmaningar som framförallt männen 

använder sig av för att ta kontroll över samtalet. Följande uppmaningar förekommer i 

konversationerna: 
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William: Ikke gjör dette Noora 

Jonas: Okej Eva (.) få höre 

Noora: Jag bara, trenger lite space [...]   

 
Figur 4 – uppmaningarna. 
 
Två av de tre uppmaningarna kommer från männen och den resterande från Noora. 

Skillnaden i uppmaningarna är att Nooras uppmaning är indirekt medan männens 

uppmaningar är direkt riktade till den andra samtalspartnern. Uppmaningen är indirekt i 

den mening att Noora skulle kunna sagt “lämna mig ifred” men istället väljer att lägga 

fram det “jag behöver vara ifred”. Genom att lägga fram uppmaningen på detta sätt ger 

hon implicit William ett val; att ge henne det hon behöver eller inte. Vi kan utifrån detta 

se att det direkt är männen som uppmanar kvinnorna vad dom ska göra. Medan kvinnorna 

(Noora) använder sig av en mer avvaktande strategi där det egentligen är upp till den 

andra samtalsparten att välja på vilket sätt den vill tolka uttrycket; som en uppmaning 

eller bara ett påstående om något hon behöver.  
      Med hjälp av frågorna och de anklagande uppmaningarna styr männen 

konversationen. Med frågorna söker de svar, respons och förklaring från kvinnorna, men 

analysen pekar på att oavsett vilket svar männen får går de fortfarande i motreaktion mot 

kvinnorna. 
 

4.1.2 Ämnesval 

Det har tidigare beskrivits att konversationerna har samma utgångspunkt; det har uppstått 

ett problem i förhållandet mellan den manliga och kvinnliga karaktären och 

konversationerna äger rum för att de ska lösa det som har hänt. Konversationerna 

kännetecknas av ämnen som otrohet, lögner, minnen från hur det var för några år sedan, 

betydelsen av att hitta sig själv, våld, gängbråk och relationsproblem.  

I konversationen mellan Eva och Jonas är det ofta i samband med att frågor ställs som 

nya ämnen introduceras. Jonas inleder konversationen genom en uppmaning/fråga som 

leder dem in på ämnet otrohet och därmed Evas redogörelse för vad hon har gjort för fel. 

Jonas nämner i sin andra replik att Eva har anklagat honom för att vara otrogen när hon 

själv har varit det, och dessutom, ljugit om det, vilket gör att samtalet utökas med ämnet 
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lögner. Det är också Jonas som i slutet av konversationen behandlar de två sista ämnena, 

minnen från hur det var förr då Jonas var tillsammans med Ingrid och Eva ville vara 

tillsammans med honom och, till sist, betydelsen av att hitta sig själv. Jonas är den som 

genom hela konversationen väljer ämne och Eva är den som får anpassa sig. I figuren 

nedan presenteras de uttalanden där Jonas introducerar ett nytt ämne:  
 

TKE 1 Okej Eva, få höre 

TKE 4 Ironisk asså, jeg har tatt så mye dritt fra deg fordi du tror jeg holdet på med Ingrid 

men, o så er det egentlig du som er utro, og du lyder om de o jeg må få vite om de fra Elias? 

TKE 12 Eva, det handler egentlig ikke om du hva utro eller om at du löy, det handler om at 

jeg ikke förstår hvem du er? Då vi gikk på ungdomsskolen og du og Sara og Ingrid var 

bestevenninner og jeg var sammen med Ingrid oh o (ats as) så det var drit spennende og 

ville vare sammen med meg og nå som du har fått nye veninner o deg digger 

tredjeklassgutter, vil du vare med dem hele tiden 

TKE 13 Det är det jeg ikke forstår, du bare, fölger efter hva alle andre syns er spennende, 

du har liksom ikke egne meninger 

TKE  14 Fordi, va liker du liksom? Hvem er du? 

 

Figur 5 – Scen EJ ämnesval. 

 

I TKE 1 inleder Jonas konversationen med att ställa en fråga till Eva som leder samtalet 

in på ämnet otrohet. I TKE 4 påpekar Jonas att Eva har anklagat honom för att ljuga och 

vara otrogen när det är hon själv som har ljugit och i TKE 12, 13 och 14 introducerar 

Jonas de två sista ämnena, minnen från hur det var förr och betydelsen av att hitta sig 

själv, genom att berätta för Eva hur det var för några år sedan och till sist fråga henne 

vem hon egentligen är.  

    Konversationen mellan William och Noora ser lite annorlunda ut jämfört med Jonas 

och Evas. Vid samtalets början går det först lite trögt eftersom att Noora är passiv och 

knappt deltar i samtalet. Det är dock något som ändras då Noora är den som till slut 

introducerar fler ämnen än William. Samtalet påbörjas på riktigt när Noora och William 

väl har stannat efter deras korta promenad. William introducerar genom en fråga till 

Noora de genomgående ämnena för konversationen, nämligen relationsproblem och våld. 

Samtalet fokuserar på en diskussion om våld och hur det påverkar samhället där både 

Noora och William vill redogöra för sin ståndpunkt. Noora leder in samtalet på det 

huvudsakliga problemet genom att fråga William om han inte förstår hur allvarligt det är 

att kasta glasflaskor i huvudet på andra människor. William byter då ämne till gängbråk 
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och berättar istället hur allvarligt det är att olika gäng åker runt och slår oskyldiga 

människor. Det är återigen Noora som leder samtalet tillbaka till ämnet våld när hon 

berättar att hon inte tror att våld löser problem. I samtalets avslutning introducerar Noora 

ännu ett ämne, nämligen relationsproblem, genom att berätta att hon inte kan vara 

tillsammans med någon som kastar glasflaskor i huvudet på människor och att hon 

behöver lite utrymme för att tänka igenom sina känslor. I nedanstående figur presenteras 

de ämnesval som Noora och William gör i sin konversation: 
 

TKE 7 Helt seriöst, kan vi ikke bare stoppe opp og krangle nå? O bli ferdig med de? 

TKE 10 William du knuste en flaske i huet på en fyr 

TKE 12 Ja du kunne drept ham, sjönner du ikke hur alvorlig det er 

TKE 13 Det som är alvorlig er at de Yakuza, de flyr til Oslo o banker opp uskyldige 

mennesker, noen må ta igjen!  

TKE 16 Er jeg naiv? Fordi jeg ikke tror at vold löser noe? 

TKE 18 Jag kan ikke, jag kan ikke va sammen med en fyr som, som knuser flasker i huet på 

andre mennesker  

 

Figur 6 – Scen NW ämnesval. 

 

I TKE 7 introducerar William det första ämnet, relationsproblem, genom att fråga Noora 

om de kan sluta ”krångla”. Därefter fokuserar Noora samtalet på ämnet våld genom att i 

TKE 10 och 12 fråga William om han inte förstår hur allvarligt det är ”slå en flaska i 

huvudet på någon”. I TKE 13 försöker William att börja prata om gängbråk innan Noora 

återigen i TKE 16 för samtalet tillbaka till enskilt våld. Noora är den som i TKE 18 ännu 

en gång byter ämne, nämligen till relationsproblem, och berättar då för William att hon 

inte kan vara tillsammans med någon som ”slår flaskor i huvudet på andra människor”.     

      Det går att konstatera att det alltså är den person som blivit offer för den andra partens 

misstag som i huvudsak bestämmer vad konversationen ska handla om och därmed vilka 

ämnen som är viktiga att behandla.  

 
4.1.3 Samtalstid 

Samtalslängden har räknats ut i sekunder och alla små pauser är inräknade i respektive 

TKE. Dock har de längre tystnaderna mellan samtalsturerna, på 5 sekunder eller mer, 

uteslutits eftersom de räknas till pauser där den andra parten har möjlighet att inflika om 
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denna vill. En enklare sammanställning har gjorts här. Den totala samtalstiden per TKE 

per person återfinns i bilaga C. 
   I scen EJ får Eva en total samtalstid på 61 sekunder gentemot Jonas 72 sekunder. Jonas 

får alltså en längre samtalstid än Eva på 11 sekunder.    
      I scen NW är det även där mannen som får en längre samtalstid än kvinnan. William 

får en samtalstid på 77 sekunder gentemot Nooras 67, en skillnad på 10 sekunder.   
     Sammanställningen av den totala samtalstiden visar att det är männen som får den 

största delen av samtalstiden i respektive konversation. Det är varken en överdriven eller 

markant skillnad, men med tanke på hur många frågor som ställs av männen och hur 

många förklaringar som görs av kvinnorna borde den naturliga utfallet vara att det är 

kvinnorna som talar mer, eftersom en förklaring kräver fler ord, längre meningar och 

därmed tar längre tid att uttrycka i motsvarande till hur lång tid det tar att ställa en fråga. 

Både Jonas och William har varsin längre förklarande replik där de förklarar för kvinnan 

“hur det ligger till”. Dessa är replik 11 i scen EJ och replik 17 i scen NW. Från tabellerna 

kan vi utläsa att det är de två längsta replikerna i respektive konversation. Männen tar då 

alltså längre tid på sig att lägga fram deras egna förklaringar trots det att det är dem som 

efterfrågar förklaringarna från kvinnorna. 

 

4.2 Vem har kontroll över samtalen och hur bibehålls denna kontroll? 

Förra avsnittet behandlar språkets innehållsliga och strukturella delar i form av 

språkhandlingar, ämnesbyten och samtalslängd. Detta avsnitt behandlar 

språkhandlingarnas funktion och vilka samtalsstrategier de olika samtalsdeltagarna 

använder sig av för att behålla kontroll och makt i samtalet och därmed styra samtalet dit 

de vill. 

 

4.2.1 Analys av samtalsdeltagarnas samtalsstrategier och dess funktioner 

Hittills kan vi konstatera att det är framförallt männen som för konversationen framåt 

genom att ställa frågor och komma med anklagelser. Vi kan också konstatera att det är 

genom frågorna som nya ämnen presenteras i konversationen. Det är både Jonas och 

William som till en början tar kontrollen och sedan lyckas behålla den genom hela 

samtalet. Av kvinnorna ger Eva upp ganska så fort när Jonas kommer med sina 

anklagande motargument. Jonas inleder som sagt samtalet med en uppmaning om att “få 

höre” Evas förklaring. Jonas sätter alltså Eva i försvarsposition redan i den första 
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samtalsturen och lyckas alltså både ta kontrollen och därefter behålla den genom 

konversationen. Följande exempel visar hur han går tillväga: 

 
(Exempel 3) 
5. Eva: (1,0) Men, de va de va ju du som lurte meg först du sa du ikke hadde vært med Ingrid men det 

hadde du ju (2,0) o jeg, jeg hooka bare med Chris fordi jeg va såret (2,0) de hadde aldri skjedd om du ikke 

hadde 

löyet först 

6. J: Okej, det är min skyld? ((rynkar pannan)) 
7. E: NEJ ((djup suck)) det var ikke det jag mente (4,0) jeg pröver bare å forklare hvorfor jeg gjorde det […] 

 

Exemplet visar att Eva explicit försöker förklara varför hon gjorde som hon gjorde. Vi 

kan se från TKE 6 att Jonas inte alls uppfattade hennes förklaring som en förklaring utan 

som en anklagelse. Jonas tar förklaringen som personlig kritik om hur han hanterade 

situationen, vilket gör att han reagerar med en motfråga och istället anklagar och 

ifrågasätter Evas uttalande. Eva utbrister då att de inte alls var så hon menade. Vi kan 

även utläsa från den djupa sucken att det är någonting i konversationen som hon inte 

lyckas förmedla. Jonas har uppenbart tolkat hennes budskap helt fel. Ser vi tillbaka på 

den förklaring Eva gav i början på diskussionen kan vi förstå vad det är som inte har gått 

fram: 

 
(Exempel 4) 
2. Eva: (4,5) jeg vil bare, at du skal vite at jeg ikke hooke med Chris för at jeg likte ham, jeg har aldri likt 

ham, jeg gjorde det, bare fordi jeg trodde du og Ingrid hadde hookat ((Ewa tittar försiktigt på Jonas))   

 

Eva förklarar att det som hände mellan henne och Chris enbart hände på grund av att hon 

kände sig bortprioriterad av Jonas. Känslan av att känna sig ensam och bortglömd gjorde 

att hon sökte den känslan hos någon annan, men Jonas tolkar som sagt det hela som kritik 

och att det är hans fel:  

 
(Exempel 5) 
10 J: Du sier du hooket med ham Christoffer, bare fordi jeg har holdt på med Ingrid (2,0) hvorfor, ((skakar 

på huvudet)) hvorfor måtte du väre utro bare fordi du trodde jeg var det? 

(4 sekunders tystnad…) 

11 E: unnskyld ((skakar på huvudet o rycker på axlarna, tittar bort)) 

 

Den djupa sucken kan även ses som ett konstaterande för Eva själv att Jonas inte kommer 

förstå, för att efter hennes uttalande i TKE 7 blir Eva enbart ursäktande och vädjande mot 
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Jonas. Jonas å andra sidan fortsätter att lägga fram sina frågor för att rent rationellt bevisa 

för Eva att hennes argument inte håller. Konversationen pågår i nästan 1,5 minut till utan 

att Eva ger ett enda verbalt svar tillbaka till Jonas. Jonas fortsätter alltså i monolog medan 

Eva sitter tyst och lyssnar. I och med detta kan vi se att Jonas fråga “det är min skyld? ” 

är avgörande för hela den fortsatta konversationen. Han vänder, genom frågan, fokus från 

Eva till sig själv. Han anklagar Eva för att anklaga honom och sätter henne därmed i ett 

underläge hon inte klarar av att ta sig upp ifrån.  

      Noora däremot kämpar lite längre för att behålla kontroll över konversationen i 

samtalet med William. Vi kan se från avsnitt 4.1.1 att Noora också ställer fler motfrågor 

till William än vad Eva gör till Jonas och det är som sagt genom frågorna konversationen 

drivs framåt. Till en början är Noora mycket passiv och avvaktande i sin konversation 

med William. Det är William som har tagit initiativ till mötet och det kan misstänkas att 

han i och med sin första fråga “Hva skjer med mobilen da?” har försökt fått tag på Noora 

utan framgång. Denna fråga sätter Noora direkt i en position där hon måste ursäkta och 

försvara sig. Det är tydligt i konversationen att William vill lösa problemet men han vill 

helst lösa problemet på sitt sätt och gör därför allt för att få Noora att prata och börja 

bråka. Den inledande frågan är passiv i den mening att han kunde ställt en fråga som var 

mycket mer ansiktshotande t.ex.: “varför svarar du inte när jag ringer?” eller “varför 

undviker du mig?”. Detta hade tvingat Noora att även hon svara mer direkt än hon gör 

nu. William försöker med flera olika strategier för att få Noora att prata. Han söker 

intimitet och närhet genom att fråga efter en kyss och föreslår att de ska ta en promenad 

för att lätta på stämningen. William tar kontrollen över samtalet eftersom Noora håller 

sig passiv, men efter att de gått ett tag tappar William tålamodet och frågar hur länge de 

egentligen ska gå på promenad: 

 
(Exempel 6) 
7. W: Helt seriöt, kan vi ikke bare stoppe opp og krangle nå? O bli ferdig med de? ((Willian stannar och ser 

på Nora)) 

8. N: (2,0) Men jag vill ikke krangle ((Nora skakar på huvudet tittar ner och sedan upp på William)) 

9. W: (2,0) Jo, de vil du (2,5) du sier sånn (2,5) du må slutte å slåss William, o sier jeg, de va ikke mening 

at du skulle se de, o så sier du ah men ja såg de o jag vill at skal slutte, o så sier jag greit jag skal slutte, o 

så sier du fint o så sier jag bra, og så er vi ferdige med det, hm? ((William lutar sig mot Nora)) 

 

Det är tydligt att William vill att de ska bråka så att de kan bli sams igen.                                       

I och med  TKE 9 så antyder också William att han förutsätter att Noora                         
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kommer att förlåta honom. Noora ifrågasätter då Williams omdöme:  

 
(Exempel 7) 
10. N:  William (2,0) du knuste en flaske i huet på en fyr 

11. W: I selvforsvar, ja 

12. N: (4,0) ja du kunne drept ham, sjkönner du ikke hvor alvorlig det er? ((Nora skakar upprört på 

huvudet)) 

13. W: Det som er alvorlig er at de Yakuza (de flyr de en til Oslo) o banker opp uskyldige mennesker (5,0) 

noen må ta igjen! 

 

Noora ifrågasätter William men försöker även att förklara allvaret i situationen. Hon vill 

att han ska förstå varför hon är upprörd och inte vill prata. Noora drivs mellan två känslor 

inom sig där hon å ena sidan vill vara med William men att han å andra sidan har ett 

beteende som hon inte kan stå för; att William inte förstår allvaret i situationen eller 

anledningen till att hon är väldigt upprörd är uppenbart problematiskt för Noora. När 

William skyller ifrån sig på Yakuza-gänget säger Noora återigen emot genom att ge 

konstruktiv kritik på vad han hade kunnat göra istället:  
 

(Exempel 8) 
14. N: ((frustrerad)) Noen måtte ikke ta igjen  du kunne snakka med dem, eller kontakta politiet, asså jeg 

vet ikke men (1,0) I hvert fall ikke svare med vold 

 

I den här meningen kan vi se att Noora använder sig av ett påhäng “asså jag vet icke men”. 

Påhänget antyder att Noora, trots att hon vill ge kritik, är lite avvaktande i hennes 

anklagande. Hon menar att William kunde handlat annorlunda, men det avvaktande 

uttrycket antyder att hon inte är bekväm i att tala om för William vad han borde eller inte 

borde göra. Möjligtvis har även Williams argument för att “ge igen” också bitit lite på 

Noora. I och med uttalandet kan vi se att Nooras kontroll börjar att rubbas. 
      Hennes passiva beteende i början av konversationen kan ses som ett sätt för henne att 

inte vilja bli påverkad. Som sagt uttrycker William en självklarhet att Noora kommer att 

förlåta honom, förmodligen för att han övertalar henne eller för att hon låter sig bli 

övertalad. Samma typ av mönster utspelar sig tidigt i konversationen då William ber om 

en kyss. Noora är avvaktande och passiv men ger honom trots allt en kyss när han väl 

kommer nära. Noora vet att William försöker få över henne på hans sida genom att både 

skylla ifrån sig och ge belägg för att våld visst kan vara en bra lösning. Noora kämpar 

med att behålla kontrollen och stå för sin sak genom både tal och kroppsspråk: 
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(Exempel 9) 
20 N: jeg bara, ((frustrerad)) trenger lite space (1.0) til å, til å tenke gjennom de greiene her (1,0) för de jeg 

får, jeg får ikke til o tenke ordentlig när, när jag är när jag är sammen med deg (2,0) ((Nora rör händerna 

upp mot huvudet i frustration)) för liksom alt blir bara roetet opp i huet mitt ((Nora tittar ängsligt på William)) 

 

I exemplet försöker Noora återigen förklara att hon slits mellan sina känslor. Nooras 

frustrerande reaktion består i frustrationen av Williams oförmåga eller ovilja att förstå 

hennes känslor. Samma typ av mönster kan urskiljas i båda konversationerna. Trots att 

både Eva och Noora försöker att förklara sig bemöts deras förklaringar med ifrågasättande 

eller anklagelser följt av ett långt utlägg från männens sida om hur det ligger till, rationellt 

resonerat.  

      På det sättet använder sig både Jonas och William av monologliknande uttryck för att 

behålla kontrollen över samtalet. Dessa uttryck fungerar som en uppläxning mot 

kvinnorna; männen vill visa att de vet och kan någonting. Jonas uttrycker sig i slutet av 

konversationen med Eva på ett väldigt rationellt och monologliknande sätt. Det är tydligt 

att det är han som tar kommando över hur samtalet ska avslutas, han vill klargöra vad han 

tror att problemet i deras förhållande beror på och han framställer det som att det är det 

rätta svaret på deras problem. Jonas behåller kontrollen i samtalet och visar, genom att 

resa sig och lämna Eva, att konversationen är över: 
 

(Exempel 10) 
12 J: Ewa, det handler egentlig ikke om du hva utro 

eller om at du löy (2,0) det handler om  at jeg ikke forstår hvem du er? (5,0) da vi gikk på ungdomsskolen 

og du Sara og Ingrid var bestevenninner (3,0) og jag var sammen med Ingrid o (ats as) så det var drit 

spennende og ville 

være sammen med meg (2,0) og nå som du har fått nye veninner (3,0) o deg digger tredjeklasseguttan, 

(då blev så) vil du være med dem hele tiden-- 

(5 sekunders tystnad…)        

13 J: Det er det ikke det jeg ikke forstår (3,0) du bare, fölger efter hva alle andre syns er spennende (4.0) 

du har liksom ikke egne meninger ((tittar på Ewa, skakar lätt på huvudet))   

(5 sekunders tystnad…) ((Ewa grimaserar i gråt)) 

14 J: Fordi, va liker du liksom? (2,0) Hvem er du?     

(17 sekunders tystnad…) ((musik i bakgrunden, Ewa gråter)) 

15 J: Ring meg när du funnit ut de då 

((De ser på varandra. Jonas reser sig och går)) 

 

I scen NW finns samma tendens av ”uppläxningsuttryck” från William. Som tidigare 

nämnts är det replik 17 i scen NW som William uttrycker sig monologliknande. Noora 
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ställer en fråga om hon är naiv för att hon inte tror att våld löser problem och William 

svarar genom att försöka övertyga henne på ett väldigt rationellt sätt. William vill och 

försöker kontrollera samtalets riktning genom att övertyga Noora om att hans våldsamma 

beteende inte spelar någon roll eftersom att “våld löser saker och ting varje dag”. William 

kontrollerar samtalet genom sitt rationella beteende, han är väldigt inriktad på att lösa 

problemet så att de kan gå vidare och lämna detta samtalet (och problemet) bakom sig.  
 

(Exempel 11) 
16. N: (2,0) er jag NAIV? (2,5) fordi jeg ikke tror at vold löser noe? 

((Orkestermusik börjar spelas i bakgrunden)) 

17. W: (2,0) Nora, vold löser ting hver eneste dag, verden drives framover med vold o krig (2,0) hvordan 

tror du Norge har blitt så fritt o demokratisk land? (2,0) Ved at noen hadde en hyggelig prat o spiser kaffe o 

kaker? (4,5) Nei, det er noen som kjempet for det, med vold ((Orkestermusiken hög i bakgrunden)) 

HVORDAN HADDE VI FORSVART OSS HVIS NOEN PRÖVDE Å TA FRA OSS FRIHETEN!? VI HADDE 

LÖST DET MED VOLD! 

 

William kontrollerar dessutom samtalets avslut. Trots att det ändå är Noora som påbörjar 

samtalets avslut genom att berätta att hon inte kan vara tillsammans med en kille som 

“slår flaskor i huvudet på andra” är det William som säger de sista orden och väljer sedan 

att gå därifrån och därmed markera att samtalet är över. 
 

(Exempel 12) 
21 W: okej  

(13 sekunders tystnad…) ((William möter kallt på Noras ängsliga blick)) 

22 W: Litt space 

((de ser på varandra under tystnad innan William går)) 

 

Analysen av båda konversationerna visar att det till största delen är de manliga 

karaktärerna som både för konversationen framåt och även har den största kontrollen i 

samtalet. I båda konversationerna är det också männen som börjar och avslutar samtalet 

oavsett om det är de som bjudit in till mötet eller skapat obalans i förhållandet.  
 

4.3 Förekommer kvinnliga och manliga stereotypa samtalsstilar i 

SKAM och hur framträder de i så fall? 

Det finns inget enkelt “ja” eller “nej”-svar på denna frågeställning, utan svaret är mer 

komplext än så. Det går att konstatera att det förekommer kvinnliga och manliga 

stereotypa samtalsstilar i SKAM, men naturligtvis inte till hundra procent. Det finns 

nämligen en antydan till att stereotyperna försöker motarbetas. Tidigare analys har visat 
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Noora är den av kvinnorna som till största del motarbetar den stereotypa samtalsstilen.  

    Det samtal där de kvinnliga och manliga stereotypa samtalsstilarna tydligast 

förekommer är alltså i konversationen mellan  Eva och Jonas. Eva använder sig i samtalet 

med Jonas av en typisk kvinnlig samtalsstil då hon är väldigt benägen om att be om ursäkt 

och därmed visa empati och känslor (jfr Edlund m.fl. 2007:92). I exemplet nedan, från 

scen EJ, syns en direkt stereotypisk avbildning av det stereotypa kvinnliga och manliga 

språket: 

 
(Exempel 13) 
11 E: *unnskyld* ((skakar på huvudet o rycker på axlarna, tittar bort))  

(10,0)  

12 J: Eva, (.) det handler egentlig ikke om du hva utro eller om at du löy (2,0) det handler om  at jeg ikke 

forstår hvem du er (5,0) da vi gikk på ungdomsskolen og du Sara og Ingrid var bestevenninner (3,0) og jag 

var sammen med Ingrid< .hh oh og ats as så det var drit spennende og ville være sammen med meg (2,0) 

og nå som du har fått nye veninner (3,0) .hh o deg digger >tredjeklasseguttan< (.) (då blev så) >vil du 

være med dem hele tiden< ,  

(5 sekunders tystnad…)        

13 J: .hh det er det ikke det jeg ikke forstår (3,0) du bare. (.)  fölger efter hva alle andre syns er spennende 

(4,0) du har liksom ikke egne meninger ((tittar på Eva, skakar lätt på huvudet))   

(5,0) ((Eva grimaserar i gråt)) 

 

Eva avbildas som känslosam, ångerfull och förlåtande. Jonas däremot ber inte om ursäkt 

och visar ingen vilja för att göra det heller, trots att han också har gjort fel genom att inte 

berätta att han faktiskt hade träffat Ingrid. Eva visar sina känslor väldigt tydligt och öppet 

och gör allt hon kan för att upprätthålla relationen mellan henne och Jonas. Eva talar på 

ett indirekt och icke-hierarkiskt sätt och när hon blir motsagd av Jonas känner hon sig inte 

manad att åter säga ifrån, trots att han inte verkar förstå vad hon menar. Exempel 3 och 5 

från analysen ovan visar tydligt att Jonas anammar den manliga stereotypiska 

samtalsstilen genom att vara direkt och hierarkisk; det är han som styr samtalet genom att 

ställa frågor och vara inriktad på problemlösning. Hans rationella fokus i konversationen 

är även detta ett typiskt drag för den manliga samtalsstilen. Han deltar i detta samtal för 

att reda ut vad som hänt och därmed utbyta information med Eva. Jonas är också den som 

för monolog, vilket är ytterligare ett stereotypiskt drag för manlig språkstil (jfr Norrby & 

Håkansson 2015:136); i slutet av konversationen med Eva är det Jonas som för monolog 

där han förklarar saker och ting på ett sätt som “så är det bara”. 

      I dialogen mellan Noora och William finns en tydligare antydan till att stereotyperna 

bryts, framförallt av karaktären Noora. Tidigare har konstaterats att det är männen som 
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har kontrollen i båda konversationerna men till skillnad från Eva kämpar Noora på 

ordentligt för att inte låta William ”köra på”, genom att ställa motfrågor och komma med 

kritik. Noora har dock en typisk kvinnlig samtalsstil på det sättet att hon är passiv och vill 

undvika konflikt (jfr Edlund m.fl. 2007:91-92). Hon uttrycker att hon inte vill bråka och 

undviker därmed konflikt genom att knappt delta i konversationen alls. När William 

däremot anklagar henne ilsknar hon till och ifrågasätter istället honom. Hon är alltså inte 

rädd för att sätta sig emot William, vilket är någonting hon får sota för sedan. Williams 

samtalsstil följer den typiska manliga stilen i den mening att han är ivrig att lösa 

problemet. Hans samtalsstil börjar mer indirekt för att under samtalets gång bli mer on 

record och övergår sedan till att vara direkt ansiktshotande mot Noora när han anklagar 

henne för att vara naiv. Utifrån analysen har även konstaterats att det är “den inbjudna” 

samtalspartnern till samtalet som till större del kontrollerar ämnesbytena 

i  konversationen oavsett vilket kön denne personen innehar. 

      Det kan även konstateras att användandet av språkhandlingarna för respektive kön 

skiljer sig åt markant i relation till Pamela Fishmans studie från 1978. I Fishmans studie 

var det kvinnorna som frågade och även kvinnorna som lade fram flest ämnesval. I denna 

studie så kan vi konstatera att utfallet är det motsatta. Det är männen som frågar och 

kvinnorna som förklarar eller påstår, precis tvärtemot vad resultatet visar utifrån 

Fishmans studie. 

      En viktig aspekt i de båda dialogerna som följer den stereotypiska bilden av kvinnligt 

och manligt tal är frågan om känslor. Sammanställningen av stereotypa drag i figur 1 av 

Norrby och Håkansson (2015), som presenterades i avsnitt 2.2.1, visar att kvinnor pratar 

om känslor medan män pratar om händelser. Detta framkommer tydligt i de båda 

konversationerna. De båda männen pratar om händelserna; Eva var otrogen samt att 

William slog en flaska i huvudet på en annan kille, men det är kvinnorna som står för 

känslorna i konversationerna. Eva pratar om sina känslor; hon försöker förklara att hennes 

agerande är baserat på hur hon kände. Jonas kan dock inte se dessa mönster; hennes 

handlingar är ologiska ur ett rationellt perspektiv. William försvarar sitt agerande med att 

”någon måste ge igen”. William utgår ifrån ett ”öga för ett öga”-argument, vilket ur hans 

perspektiv är logiskt eftersom att “våld har löst saker i alla tider”. Noora slåss mellan sina 

känslor om att stå bakom och stötta den man hon tycker om eller att göra det som är 

politiskt korrekt. Kvinnorna ger inte bara uttryck för sina känslor genom talet utan även 

genom kroppsspråket. Eva gråter explicit och gör tydliga ansiktsuttryck för ängslan. 
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Noora gör detsamma när hon frustrerat drar händerna mot huvudet i slutet av 

konversationen när hon ber William om att ge henne lite andrum. 

      Uttryck av känslor från männens håll är minimalt i relation till kvinnornas. Samma är 

antydan till förståelse eller ursäktande. Sätter vi Williams karaktär i relation till Evas, 

alltså de båda parterna i respektive konversation som gjort fel finns markanta skillnader i 

uttrycket av ånger eller förlåtelse. Eva söker bekräftelse från Jonas och uttrycker ett flertal 

gånger ordet ”unnskyld” (ursäkta/förlåt). William söker absolut respons ifrån Noora, men 

han snarare förutsätter att hon ska förlåta honom utan att han ens ber om ursäkt. 

       Vi kan alltså konstatera att utifrån det material som vi använder oss av i den här 

studien efterföljs de stereotypiska kvinnliga och manliga samtalsstilarna i stora drag. 

Kvinnorna använder en mer passiv, indirekt och icke-hierarkisk stil som präglas av 

känslor medan männen har en initiativtagande, direkt, och hierarkisk stil som fokuserar 

på händelser och problemlösning. De stereotypa samtalsstilarna upplevs stämma in på 

respektive kön trots att användandet av olika språkhandlingar varierar från tidigare 

studier. Resultatet problematiseras och diskuteras närmare i kapitel 5 nedan. 

 

4.4 Sammanfattning av analysen 

Det övergripande resultatet pekar på att det är männen som till större delen har kontrollen 

över konversationen och att det även är de som i huvudsak driver konversationen framåt. 

Dock är det inte enbart de som styr ämnesvalen och vad konversationen ska handla om. I 

detta avsnitt sammanfattas de övergripande resultaten lite närmare. 

      Det har konstaterats att konversationerna drivs framåt med hjälp av frågor, varav 

männen står för hela 75 % av dessa. På så sätt är det männen som till största delen styr 

konversationerna. Som beskrivits under teoridelen, i avsnitt 2.1.1, är replikskiftet fråga–

svar ett närhetspar, och det är naturligt för alla samtalsdeltagare att frågan som ställs ska 

bemötas med ett svar. Männen blir alltså drivande i konversationen för att de bestämmer, 

utifrån frågorna, vart konversationen ska leda. Kvinnorna hamnar då i en svarande men 

även förklarande och försvarande position gentemot männen. Tidigare har även 

konstaterats att en del av dessa frågor är ifrågasättande, anklagande och direkt 

ansiktshotande mot kvinnorna. Männen driver konversationen med en språkstil som 

beskrivs som ”on record” och som är mycket rak. De har inga problem med att varken 

ifrågasätta kvinnorna eller att direkt anta vilket gensvar de ska få. Männen har heller inte 

problem med att förklara för kvinnorna både hur de är, hur de känner och hur världen ser 

ut runt omkring dem. Analysen pekar på att kvinnorna har en språkstil som är, till skillnad 
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från männens, betydligt mer ”off record”. Kvinnorna är avvaktande och passiva, både i 

kroppsspråk och i språkhandlingar. Båda kvinnorna använder sig av påhängsuttryck. Evas 

enda fråga är bildad med påhänget ”okej?” och Noora använder sig av påhänget ”asså jag 

vet ikke men…?” när hon förklarar för William hur han kunde löst situationen. Påhängen 

ger ett ursäktande och passivt uttryck i samtalen men ger även uttryck för kvinnornas 

sökande efter bekräftelse hos männen.   

      Det har konstaterats att det framförallt är Noora som går emot den manliga hierarkiska 

samtalsstilen när hon talar med William. Framförallt för att hon bestämmer vad 

konversationen ska handla om. Noora introducerar nya ämnen i konversationen för att 

behandla och stanna vid konflikten när William börjar prata om annat. Vem som står för 

ämnesvalen i konversationen har betydelse eftersom att det är den personen som 

bestämmer vad som är viktigt att prata om. 

      Trots detta är det ändå männen som i respektive konversation får den största delen av 

samtalstiden. Både Jonas och William har en samtalstid som varar ungefär 10 sekunder 

längre än kvinnornas. Detta kan bero på att männen i båda konversationerna använder sig 

av långa monologliknande uttryck. Den längre samtalstiden och de långa 

monologliknande replikerna är även de faktorer som bidrar till männens kontroll över 

samtalet. De innehar mer samtalstid och är därmed de som till största delen kommer till 

tals. 

      Sammanfattningsvis visar analysen att kvinnornas samtalsstil är inriktad mot 

förståelse mellan parterna. Deras avvaktande samtalsstil undviker konflikt och präglas av 

ursäktande och bekräftelsesökande. Männens samtalsstil är inriktad mot rationalitet och 

problemlösning; den är direkt och hierarkiskt och väldigt känslokall i relation till 

kvinnornas. Nedan sammanställs de resultat angående kvinnlig och manlig samtalsstil 

som kan konstateras utifrån denna studie i en figur som kan kontrasteras gentemot figur 

1, som presenteras under avsnittet om kvinnlig och manlig språkstil, avsnitt 2.2.1, av 

Norrby och Håkansson: 

 

Kvinnlig språkstil: Manlig språkstil: 

Känslostyrd Rationell 

Off record, indirekt stil On record, direkt stil 

Icke-hierarkisk Hierarkisk 
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Förklarande, söker förståelse Anklagande/förolämpande 

Bekräftelseinriktad Monologliknande 

 

Figur 7 – sammanställning av skillnader i kvinnlig och manlig språkstil.    

 

Figuren ovan visar att många av de stereotypa dragen för kvinnligt och manligt språk som 

tidigare påpekats i den sociolingvistiska forskningen även stämmer in på karaktärernas 

samtalsstilar i denna studie.   
 

5 Diskussion 
Analysen visar att det finns stora tendenser att karaktärerna i SKAM, i de scener som här 

har analyserats, använder sig av många stereotypiska drag utifrån vad som visats i tidigare 

forskning om kvinnligt och manligt språk. I sammanfattningen konstateras att kvinnorna 

är inriktade mot förståelse i samtalet, till skillnad från männen. Jonas är mycket 

fundersam över Evas handlande men när argumenten inte går ihop med vad som är logiskt 

enligt hans mening lyssnar han egentligen inte på vad Eva säger, utan fortsätter enbart i 

sitt spår. Männens ifrågasättande har ett direkt och aggressivt innehåll, och det kan 

ifrågasättas om språkhandlingarnas (frågornas) funktion (att få ett svar) egentligen har 

den innebörden, eller om männen helt enkelt indirekt anklagar kvinnorna med hjälp av 

alla dessa frågor? Analysen visar att männen ändå inte lägger någon större vikt vid de 

svar som kvinnorna ger. Resultatet är också paradoxalt i den meningen att det är männen 

som efterfrågar svar men ändå själva står för den största delen av samtalet; båda männen 

får mer talutrymme än kvinnorna i respektive konversation. Att Noora utifrån detta trots 

allt lyckas få en tuff och motsträvande roll i konversationen vill vi mena är icke-

stereotypiskt. Men som analysen visar är det ingen lätt fight hon tar och inte heller går 

hon ur fighten oskadd. Hon får smaka på både förolämpningar och förminskande. 

Avbildningen av kvinnornas samtalsstil är stereotypisk både i relation till vad som 

tidigare framkommit om kvinnligt och manligt språk i den sociolingvistiska forskningen 

och i relation till vad tidigare forskning om hur kvinnor har avbildats i dramadialog under 

tidigare epoker har visat. Det finns alltså  många stereotypiska drag kvar, även om det 

finns en tendens till förändring.  

      Meyer (2013) konstaterar att stereotyper om just kön är de stereotyper som är så pass 

accepterade att de oftast efterföljs omedvetet inom respektive grupp till den grad att de 

blivit till normer. Detta medför alltså att stereotyperna om kvinnligt och manligt språk i 
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stora drag borde efterföljas av kvinnor och män som identifierar sig inom de stereotypa 

könsrollerna för kvinnligt och manligt. Med tanke på att konversationerna i denna studie 

visar karaktärer som utgår från den stereotypa bilden av kvinnliga och manliga könsroller 

är det inte ett förvånansvärt resultat att stereotyperna efterföljs. Det hade snarare varit 

mycket oväntat om resultatet visade det omvända. Eftersom att det även är en TV-serie 

som ska skildra unga människors vardagsliv och problem i ett västerländskt modernt 

samhälle efterföljs förmodligen stereotyperna även för att skapa trovärdighet gentemot 

tittarna. Dock känns det som ett något nedslående resultat att kvinnans avbildning i 

dramadialogen fortfarande avbildas på likande sätt som den gjorde för 200 år sedan. 

      Mannen har makten i konversationen och har en direkt samtalsstil inriktad mot 

problemlösning. Det är också samma konstaterande som gjordes av Pamela Fishman 

redan 1978, trots att språkhandlingarna skiljer sig åt markant mellan könen i respektive 

studie. Hur kommer det sig? Den naturliga förklaringen skulle helt enkelt vara att 

språkhandlingarnas funktion skiljer sig åt i olika situationskontexter, beroende på vad 

som är meningen med samtalet, och vad männen i detta fall vill uppnå, används 

språkhandlingarna därefter. Vad som dock kan konstateras utifrån dessa två scener, är att 

männen vet vad de vill ha ut av konversationen; de går ut hårt för att uppnå det och när 

de fått den information de vill ha så är konversationen över. Det skulle kunna 

argumenteras för att den manliga stereotypen, “män deltar i konversation på grund av 

problemlösning”, framkommer starkt i den här studien. Utifrån detta resultat spelar det 

ingen roll vilka språkhandlingar som används av männen; de behåller kontrollen i 

konversationen i alla fall oavsett vilka språkhandlingar som används. Edlund m.fl. 

(2007:85) menar att kvinnor och män jobbar tillsammans för att låta männen behålla 

kontrollen. Gör detta då återigen kvinnorna till konversationens “shitworkers”? Vi kan se 

att både Eva och Noora jobbar för att förklara sig och intar en väldigt pedagogisk roll i 

konversationerna, ändå verkar inte några av deras budskap gå fram. Eva ger upp helt och 

hållet när hon märker att hennes förklaring inte blir lyssnad på; det slutar med att hon bara 

sitter och lyssnar till Jonas anklagelser. Även Noora blir anklagad för att vara naiv och 

får en uppläxning i samband med att hon faktiskt säger ifrån. Fishman (ibid.) menar att 

kvinnorna var “shitworkers” då de hela tiden var tillgängliga för männen i form av 

respons och uppbackning och kämpade mycket för att hålla konversationen levande. 

Materialet i denna studie utgår inte från ett empiriskt material så hummanden och 

uppbackningar har inte analyserats särskilt för att kunna jämföra just den aspekten, men 

det vi kan se mönster av är att kvinnorna kämpar hårt för att få förståelse i konversationen. 
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Männen ifrågasätter, kvinnorna ger sina förklaringar och ställer sina frågor men får inte 

ett enda svar, utan männen fortsätter på samma spår med argument och frågor. 

      Edlund m.fl. (ibid.) frågar sig utifrån Fishmans studie vad som egentligen skulle hända 

om kvinnorna slutade vara tillgängliga för männens respons, om de slutade ställa frågor 

och inte backade upp männens påståenden? Ställer vi oss dessa frågor utifrån det här 

materialet får vi ett någorlunda tråkigt svar: ingenting. Männen fortsätter i 

monologliknande uttryck och vi kan till och med se en tendens till det nyligen myntade 

begreppet mansplain3. Detta kanske också bidrar till en potentiell förändring, i alla fall i 

dramadialogen, framförallt från och för kvinnorna. Kvinnor har tröttnat på att vara 

tillgängliga, underlätta och vara till lags i interaktionen. De gör ett försök till motsägelse 

eller frågesättning eller så håller de helt enkelt tyst. Det går att konstatera att Noora 

verkligen kämpar i den konversation vi analyserat mellan henne och William och som 

tidigare nämnts har hennes karaktär hyllats på grund av hennes PK-feministiska sida, så 

att ett “uppror” mot stereotyperna i detta fall kommer från henne är heller inte 

överraskande. Visst har karaktären Noora och avbildningen av hennes och Williams 

förhållande också kritiserats utifrån andra feministiska vinklar (Renman 2017 & Wallin 

2016), men när det kommer till språkliga kvinnliga och manliga stereotyper är hennes 

avbildning en lyckad insats. Dock kan vi även se Evas handlande i hennes konversation 

som ett “uppror”, men ett tyst sådant. Det kan tolkas som att hon, genom tysthet, även tar 

avstånd från diskussionen och medverkan i den men även från att bli just konversationens 

“shitworker”. Till männen återstår det vanliga rådet; var tyst och lyssna.  

Frågan kan även ställas i vilken utsträckning resultaten i denna studie kan jämföras med 

studier som utgår från autentiskt material? Ett exakt mätinstrument av detta skulle vara 

önskvärt men finns inte inom språkforskningen i dagens läge, men det kan konstateras att 

ett fiktivt samtal aldrig kommer kunna likställas med autentisk dialog till hundra procent. 

Däremot finns en annan aspekt som är intressant att diskutera; nämligen den uttalade 

viljan från regissören att efterlikna verklig dialog. Vi har redan konstaterat att Andem har 

lyckats bra i den bemärkelsen. Precis som Melander Marttala (2003) påpekar i sin artikel 

om Män och kvinnor i 1700-talets dramadialog säger språket som avbildas i dramat 

mycket om samtiden och samhället överlag. Då kan frågan ställas: är detta hur 

verkligheten idag ser ut? Ja, kanske, eller till stor del. Detta är å ena sidan ingen nyhet. 

Feminismen har uppmärksammat patriarkatets och männens strukturella makt sedan 

                                                 
3 Mansplaina är en företeelse där män klarlägger sakförhållanden för kvinnor som per definition anses 
vara mindre kunniga om ämnet som diskuteras; ofta på ett nedlåtande, överlägset och monologliknande 
sätt (Nationalencyklopedin 2018). 
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årtionden tillbaka, om inte längre. Å andra sidan kan vi som sagt hurra stort för                     

de ”uppror” som framställs i denna TV-serie. Däremot kan vi också undra hur länge detta 

ska fortsätta, om vi nu är medvetna om dessa skillnader? Ska vi behöva vänta 200 år           

till innan kvinnorna får lika mycket talutrymme eller även männen kan bidra                          

till förståelse i en konversation? SKAM, som vunnit mycket på framställningen som 

normbrytande och belysningen av starka kvinnliga karaktärer, innehar fortfarande      

många problem, som på många sätt inte syns vid första anblicken. 

      Dessa radikala påståenden kan självklart inte göras angående hela serien och dess alla 

karaktärer utifrån det lilla material vi har använt i denna studie, utan i sådana fall något 

som måste undersökas närmare i andra studier.    

     Fortsatta studier utifrån denna skulle självklart vara att inkludera material från hela 

serien. Antingen med syfte att undersöka samma sak eller att undersöka kvinnliga             

och manliga stereotyper utifrån inte lika stereotypa karaktärer. Huvudkaraktärerna                 

i säsong 3, två homosexuella killar, är ett exempel på karaktärer där stereotyperna kan 

undersökas för att sedan sättas i relation till resultaten i denna studie. Anledningen              

till att det inte gjorts i denna studie är framförallt för att det skulle innebära ytterligare ett 

syfte som ej ryms i uppsatsens omfattning. 

      Till sist kan vi konstatera att den hyllade TV-serien SKAM, som problematiserar 

ämnen från homosexualitet och rasism till feminism och utanförskap, utifrån vår analys 

även till viss del lyckas problematisera vissa delar av kvinnliga och manliga stereotypa 

samtalsstilar. 
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Bilagor 
Bilaga A Transkribering scen EJ 
Transkribering Eva och Jonas, säsong 1, avsnitt 8 

 
1. Jonas: Okej Eva, få höre ((jonas tittar ner, möter inte Eva med 

blicken)) 

2. Eva: (4,5) jeg vil bare, at du skal vite at jeg ikke hooke med 

Chris för at jeg likte ham, jeg har aldri likt ham, jeg gjorde det, 

bare fordi jeg trodde du og Ingrid hadde hookat ((Ewa tittar 

försiktigt på Jonas))    

(5 sekunders tystnad…) 

3. Jonas: Det er forklaringen din? 

(8 sekunders tystnad…) 

4. Jonas: Ironisk asså (3,0) ((jonas tittar upp men möter inte Ewa med 

blicken)) jeg har tatt så mye dritt fra deg fordi du tror jeg holdet 

på med Ingrid (4,0) men, o så er det egentlig du som er utro, og du 

lyder om de (2,5) o jeg må få vite om det fra Elias? ((irriterad 

röst)) 

5. Eva: (1,0) Men, de va de va ju du som lurte meg först du sa du ikke 

hadde vært med Ingrid men det hadde du ju (2,0)o jeg, jeg hooka bare 

med Chris fordi jeg va såret (2,0) de hadde aldri skjedd om du ikke 

hadde löyet först 

6. J: Okej, det är min skyld? ((rynkar pannan)) 

7. E: NEJ ((djup suck)) det var ikke det jag mente (4,0) jeg pröver 

bare å forklare hvorfor jeg gjorde det (4,0) jeg dreit meg ut okej? 

(4,0)((benådade)) unnskyld (3,0) asså jeg önske at jeg aldri hadde 

gjort det verkli (3,0) ((ledsen)) unnskyld- ((söker Jonas blick))   

(11 sekunders tystnad…) 

8 E: Jonas,-- 

(7 sekunders tystnad…) 

9 E: jeg elsker jo deg , 

(8 sekunders tystnad…) ((Jonas möter Evas blick, Eva grimaserar med 

gråten i halsen))   

10 J: Du sier du hooket med ham Christoffer, bare fordi jeg har holdt 

på med Ingrid (2,0) hvorfor, ((skakar på huvudet)) hvorfor måtte du 

väre utro bare fordi du trodde jeg var det? 

(4 sekunders tystnad…) 

11 E: unnskyld ((skakar på huvudet o rycker på axlarna, tittar bort)) 

(10 sekunders tystnad…) 
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12 J: Eva, det handler egentlig ikke om du hva utro eller om at du löy 

(2,0) det handler om  at jeg ikke forstår hvem du er? (5,0) da vi gikk 

på ungdomsskolen og du Sara og Ingrid var bestevenninner (3,0) og jag 

var sammen med Ingrid oh o (ats as) så det var drit spennende og ville 

være sammen med meg (2,0) og nå som du har fått nye veninner (3,0) o 

deg digger tredjeklasseguttan, (då blev så) vil du være med dem hele 

tiden-- 

(5 sekunders tystnad…)        

13 J: det er det jeg ikke forstår (3,0) du bare, fölger efter hva alle 

andre syns er spennende (4.0) du har liksom ikke egne meninger 

((tittar på Ewa, skakar lätt på huvudet))   

(5 sekunders tystnad…) ((Eva grimaserar i gråt)) 

14 J: Fordi, va liker du liksom? (2,0) Hvem er du?     

(17 sekunders tystnad…) ((musik i bakgrunden, Ewa gråter)) 

15 J: Ring meg när du funnit ut de då 

((De ser på varandra. Jonas reser sig och går)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

 

Bilagor 
Bilaga B Transkribering scen NW 
Transkribering Noora och William, säsong 2, avsnitt 8 

 
((William kommer gående över ängen)) 

1. William: Hva skjer med mobilen da?   

2. Noora: Nej asså, nej sorry, batteriet er ju helt fucka (det har 

ladet ut helt) ((viftar lite med händerna)) 

(6 sekunders tystnad…) ((William ser på Noora))   

3. William: Tur? 

(8 sekunders tystnad…) ((Noora tittar ner, ser skeptisk ut)) 

4. Noora: Ei lita tur ((lägger huvudet på sne)) 

(9 sekunders tystnad…) ((William skruvar lite på sig, ler lite)) 

5. W: Får jag et kyss? 

((Nora tar några avvaktande steg mot William. Hon stryker honom över 

kinden där han har ett blåmärke. De lägger kind mot kind. De kysser 

varandra. Nors stryker Williams lugg ur hans ansiktet. De börjar gå)) 

6. W: Hvor lenge skal vi gå på tur? 

(9 sekunders tystnad…) 

7. W: Helt seriöt, kan vi ikke bare stoppe opp og krangle nå? O bli 

ferdig med de? ((Willian stannar och ser på Nora)) 

8. N: (2,0) Men jag vill ikke krangle ((Nora skakar på huvudet tittar 

ner och sedan upp på William)) 

9. W: (2,0) Jo, de vil du (2,5) du sier sånn (2,5) du må slutte å 

slåss William, o sier jeg, de va ikke mening at du skulle se de, o så 

sier du ah men ja såg de o jag vill at skal slutte, o så sier jag 

greit jag skal slutte, o så sier du fint o så sier jag bra, og så er 

vi ferdige med det, hm? ((William lutar sig mot Nora)) 

(5 sekunders tystnad…) ((Nora suckar)) 

10. N:  William (2,0) du knuste en flaske i huet på en fyr 

11. W: I selvforsvar, ja 

12. N: (4,0) ja du kunne drept ham, sjkönner du ikke hvor alvorlig det 

er? ((Nora skakar upprört på huvudet)) 

13. W: Det som er alvorlig er at de Yakuza (de flyr de en til Oslo) o 

banker opp uskyldige mennesker (5,0) noen må ta igjen! 

14. N: ((frustrerad)) Noen måtte ikke ta igjen  du kunne snakka med 

dem, eller kontakta politiet, asså jag vet ikke men (1,0) I hvert fall 

ikke svare med vold 

(5 sekunders tystnad …) 



  
 

IV 

15. W: Da er du naiv asså 

16. N: (2,0) er jag NAIV? (2,5) fordi jeg ikke tror at vold löser noe? 

((Orkestermusik börjar spelas i bakgrunden)) 

17. W: (2,0) Nora, vold löser ting hver eneste dag, verden drives 

framover med vold o krig (2,0) hvordan tror du Norge har blitt så 

fritt o demokratisk land? (2,0) Ved at noen hadde en hyggelig prat o 

spiser kaffe o kaker? (4,5) Nei, det er noen som kjempet for det, med 

vold ((Orkestermusiken hög i bakgrunden)) HVORDAN HADDE VI FORSVART 

OSS HVIS NOEN PRÖVDE Å TA FRA OSS FRIHETEN!? VI HADDE LÖST DET MED 

VOLD! 

(ca 30 sekunders tystnad…) ((Spelande orkester går förbi)) 

18 N: Jag kan ikke ((håller huvudet högt)) (5,0) jag kan ikke va 

sammen med en fyr som, som knuser flasker i huet på andre mennisker 

((tittar ner o skakar på huvudet)) 

(10 sekunders tystnad…) ((William tittar intensivt på Nora och skakar 

lätt på huvudet)) 

19 W: Ikke gjör dette Nora 

20 N: jeg bara, ((frustrerad)) trenger lite space (1.0) til å, til å 

tenke gjennom de greiene her (1,0) för de jeg får, jeg får ikke til o 

tenke ordentlig när, när jag är när jag är sammen med deg (2,0) ((Nora 

rör händerna upp mot huvudet i frustration)) för liksom alt blir bara 

roetet opp i huet mitt ((Nora tittar ängsligt på William)) 

(10 sekunders tystnad…) ((syrener i bakgrunden)) 

21 W: okej 

(13 sekunders tystnad…) ((William möter kallt på Noras ängsliga 

blick)) 

22 W: Litt space 

((de ser  på varandra under tystnad innan William går)) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

V 

 
Bilagor 
Bilaga C Samtalstid scen EJ & NW 
 
Tabell 5 – samtalstid per person scen EJ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TKE NAMN TID SEK 

1 Jonas 2 sek 

2 Eva 14 sek 

3 Jonas 1 sek 

4 Jonas 14 sek 

5 Eva 14 sek 

6 Jonas 2 sek 

7 Eva 26 sek 

8 Eva 3 sek 

9 Jonas  9 sek 

10 Eva 1 sek 

11 Jonas 28 sek 

12 Jonas 10 sek 

13 Jonas 4 sek 

14 Jonas 2 sek 



  
 

VI 

 
 

Tabell 6 – samtalstid per person scen NW 

TKE NAMN TID SEK 

1 William  1 sek 

2 Noora 1 sek 

3 William 1 sek 

4 Noora 1 sek 

5 William  1 sek 

6 William 1 sek 

7 William 4 sek 

8 Noora 2 sek 

9 William  24 sek  

10 Noora 7 sek 

11 William 1 sek 

12 Noora 6 sek 

13 William 8 sek 

14  Noora 10 sek 

15 William 1 sek 

16 Noora 5 sek 

17 William 31 sek 

18  Noora 15 sek 

19  William 1 sek 

20 Noora 19 sek 

21 William 1 sek 

22 William 1 sek 
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