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Abstract 

Syftet med den här studien är att undersöka hur man i serien Äkta människor väljer att återskapa 

talspråkliga fenomen som pauser, tvekljud, stamningar, reparationer och samtidigt tal, i dialoger 

beroende på om karaktärerna som talar är hubotar, en typ av robot, eller människor. Syftet är även 

att undersöka hur dessa dialoger förhåller sig till de två samtalsstilarna respekt- och hänsynsstilen 

och närhets- och engagemangsstilen beroende på talarens arttillhörighet. Materialet består av nio 

dialoger från seriens andra säsong som fanns tillgänglig på SVT play under vintern 2013–2014. 

Dialogerna transkriberades med hjälp av CA-analys. Studien undersöker endast dialoger där båda 

talarna är människor eller hubotar och lämnar således tvärartade samtal oundersökta. Diskussionen 

utgår främst ifrån forskning av Schegloff m.fl (1977), Einarsson (1978), Noffsinger (1999), Norrby 

(2004) och Tannen (1984). Resultaten pekar på att det finns vissa skillnader i hur de olika 

talspråkliga fenomenen återskapas beroende på talarens arttillhörighet. Hos människorna återskapas 

exempelvis många pauser inom typ 1-kategorin, en del tvekljud, stamningar och samtidigt tal, 

medan dessa saknas helt hos hubotarna. Det finns även vissa skillnader angående tillvägagångssättet 

att initiera reparationer i de två grupperna. Resultatet visar även att hubotarnas och människornas 

dialoger uppvisar karaktärsdrag från både respekt- och hänsynsstilen och närhets- och 

engagemangsstilen samt att detta i vissa fall påverkas av talarens arttillhörighet.  

 

English title: Real people – speech discourse phenomena and conversation styles in the 

conversations of humans and hubots 
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1 Inledning 
Människans språk är det mest avancerade språket inom djurvärlden och talspråket är det verbala 

språkets primära variant (Linell 1982:19, 27). I fiktionens värld har dock det mänskliga talspråket 

fått en ny brukare i form av roboten. I den svenska tv-serien Äkta människor (2012) har den 

mänskliga intelligensen fått konkurrens i den egna skapelsen huboten, en ny generation robotar som 

är nästintill identiska med den äkta människan. Serien skildrar främst en utbrytargrupp av hubotar 

som kämpar för hubotarnas dominans över människorna. Dessa hubotar tillhörde från början 

hubotarnas uppfinnare som skapade en speciell programmeringskod som han lät sina hubotar ladda 

ned innan han dog. Denna kod gör det möjligt för hubotarna att tänka och fatta beslut på egen hand. 

Alla segment av koden finns dock inte samlade och för att kunna återställa den och sprida den bland 

hubotarna måste utbrytargruppen få tag på alla delarna. Serien följer även huboten Mimmi som 

genom olika omständigheter separerats från utbrytargruppen, fått sitt minne raderat och blivit köpt 

av en barnfamilj. När hennes minne återställs av barnen i familjen står det klart att Mimmi inte är 

som andra hubotar och tittarna får följa hur relationen mellan henne och familjen utvecklas.  

Det finns vissa uppenbara skillnader mellan hubotarna och människorna, inte bara gällande 

rörelsemönster och tankesätt, utan även angående känsloliv och känslan för rätt och fel. Utifrån 

dessa iakttagelser är det även av intresse att undersöka om det finns några skillnader i människornas 

och hubotarnas talspråk. Genom att studera eventuella skillnader i hur hubotarna och människorna 

använder och hanterar talspråkliga fenomen samt hur de förhåller sig till samtalsstilar hoppas jag att 

denna studie ska kunna ta oss ett steg längre i utforskandet av vad det är som gör att mänskligt 

talspråk låter som just mänskligt.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur man i tv-serien Äkta människor försöker återskapa 

samtalssignaler i dialoger beroende på om karaktärerna som talar är människor eller robotar, s.k. 

hubotar, samt om det finns några skillnader i hur dialogerna förhåller sig till de två samtalsstilarna 

respekt- och hänsynsstilen och närhets- och engagemangsstilen. Fortsättningsvis kommer det mer 

precisa ordet talaren användas i denna studie istället för karaktären då en karaktär inte 

nödvändigtvis måste tala. För att uppnå syftet utgår jag från följande två frågor: 

1) Hur försöker man återskapa talspråkliga fenomen i form av pauser, tvekljud, stamningar, 

samtidigt tal och reparationer i dialoger beroende på om talarna är människor eller hubotar? 

2) Skiljer sig dialogerna ifråga hur de förhåller sig till de två samtalsstilarna respekt- och 

hänsynsstilen och närhets- och engagemangsstilen beroende på om talarna är människor 
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eller hubotar? I så fall på vilka sätt? 

1.2 Materialet och dess begränsningar 

Materialet består av nio transkriberade dialoger från den andra säsongen av den svenska serien Äkta 

människor som sändes i SVT under vintern 2013. Materialet har inhämtats och transkriberats under 

februari månad 2014 eftersom serien enbart fanns tillgänglig på SVT play fram till 2014-03-04. 

Samtliga dialoger utspelas mellan två huvudsakliga talare som båda antingen är människor eller 

hubotar. Det ligger alltså inte i denna studies intresse att studera dialoger som utspelas mellan en 

människa och en hubot. Dessa avgränsningar har varit nödvändiga för att hålla studiens utsträckning 

inom en rimlig tidsram. För hubotarna har totalt 7 minuter och 32 sekunder dialog transkriberats 

och för människorna har totalt 7 minuter och 41 sekunder dialog transkriberats.  

Dialogerna är slumpvis utvalda i den bemärkelsen att de alla faller inom ramen för inofficiella 

samtal mellan individer där talarna känner varandra så pass väl att det, med mänskliga mått, finns 

något slags vänskaps- eller familjeband. Detta urval skedde i syfte att undvika för stora skillnader i 

materialet mellan de två grupperna. Att utgå från mänskliga mått var nödvändigt då det inte finns 

något ”hubotmått” att utgå ifrån vid bedömning av hubotarnas relationer. Detta gör att exempelvis 

dialogen mellan de mänskliga syskonen Tobbe och Matilda inte kan likställas med dialogen mellan 

hubotarna Mimmi och Florentine eller mellan Mimmi och Beatrice trots att Mimmi, Florentine och 

Beatrice har samma skapare och har levt ihop under lång tid. Detsamma gäller även för dialogerna 

mellan det gifta mänskliga paret Hans och Inger, frånskilda mänskliga makarna Therese och Roger 

och gifta hubotklonerna Beatrice och David. Att Beatrice och David är kloner av ett gift par behöver 

inte innebära att de känner några starka känslor för varandra. Ytterligare frågor angående 

hubotarnas tillgång till mänskliga känslor är dock alldeles för filosofiska för att vidare diskuteras i 

denna uppsats.  

De flesta av de transkriberade samtalen mellan hubotar utspelar sig i en offentlig miljö medan 

en privat miljö är vanligast för människorna. Detta gör att samtalen inte är helt jämförbara i denna 

bemärkelse. De flesta av människornas samtal sker även i en lugn miljö i exempelvis det egna 

hemmet eller hos någon de känner väl medan hubotarnas oftare sker på exempelvis en offentlig 

damtoalett eller i fångenskap. Även detta gör att samtalen inte är helt jämförbara och att den 

rådande miljön kan påverka samtalens natur.  
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2 Bakgrund 
Detta kapitel är uppdelat i två avsnitt. Det första avsnittet behandlar pauser och utfyllnader, 

reparationer, samt olika former av samtidigt tal. Det andra avsnittet beskriver de två samtalsstilarna 

respekt- och hänsynsstilen och närhets- och engagemangsstilen.  

2.1 Talspråkliga fenomen 

Detta avsnitt är uppdelat i tre delar där de olika dragen presenteras var för sig. 

2.1.1 Pauser och utfyllnader 

Forskningen identifierar tre olika typer av pauser; lapse, gap och pause (Sacks m.fl. 1978, 

Nofsinger 1999:94, Norrby 2004:113). I denna uppsats använder jag de svenska uttrycken 

samtalsuppehåll, reaktionspaus och paus (Norrby 2004:113). Ett samtalsuppehåll sker när talarens 

samtalstur tar slut och ingen närvarande har självnominerats eller utsetts av den tidigare talaren till 

ny talare (Nofsinger 1999:94). Den föregående talaren gör heller ingen ansats att utöka sin tur och i 

och med detta dör samtalet ut (1999:94), temporärt eller helt och hållet (Norrby 2004:114). För att 

en paus ska räknas som ett samtalsuppehåll krävs det att uppehållet är minst några sekunder långt 

innan samtalet återupptas. Karaktäristiskt följs denna paus även av att ett nytt samtalsämne 

introduceras när samtalet tar ny fart (2004:114). En reaktionspaus är oftast under en sekund lång 

och uppstår vid en turtagningsplats, hädanefter kallad TRP, när ingen ny talare utsetts och innan en 

självutnämnd talare tar till orda (Nofsinger 1999:94). Som namnet antyder är denna paus ett resultat 

av den tid det tar för näste talare att reagera på det tidigare sagda och komma på något att säga 

(1991:95). Reaktionspausen är en fristående paus som inte går att tillskriva en specifik talare 

(1999:95). En paus tillskrivs istället alltid en specifik talare då dessa infaller inom en talares 

samtalstur (1999:95). Det finns tre sätt som denna typ av paus kan uppstå på: 1) inom en samtalstur, 

men inte vid ett TRP, som ett resultat av att talaren söker efter ett ord eller blir distraherad. Dessa 

pauser är ofta under en halv sekund långa (Norrby 2004:114), 2) efter en TRP när ingen annan vill 

ta samtalsturen och den föregående talaren tar tillfället att utöka sin samtalstur, samt 3) efter att en 

talare utsett en ny talare och dennes svar dröjer efter TRP:n (Nofsinger 1999:95). Dessa pauser 

sammanfattas nedan i tabell 1: 
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Tabell 1: Olika pauser och deras karaktäristiska drag 

 Karaktäristika Längd 

Samtalsuppehåll Efter TRP, samtalet dör ut, nytt 

ämne introduceras 

Minst några sekunder 

Reaktionspaus Fristående, vid TRP innan ny 

talare tar ordet 

Under en sekund 

Paus: Tillskrivs alltid en talare  

Typ 1 Inom en samtalstur, ej vid TRP Under en halv sekund 

Typ 2 Efter en TRP, föregående talare 

fortsätter sin tur 

- 

Typ 3 Efter TRP när svar från utsedd 

talare dröjer 

- 

 

Pauser som uppstår då talaren kommer av sig eller söker ett ord fylls ofta ut av exempelvis tvekljud 

eller stamningsord (Norrby 2004:136). I dessa fall uppfyller tvekljuden syftet att signalera att 

talaren inte har talat klart samtidigt som denne får en chans att tänka efter utan avbrott från andra 

talare (Einarsson 2004:178). Tvekljuden efterföljs ibland även av en paus som i exemplet nedan där 

(p) står för paus: 

de förekommer sprit|-eh(p) -missbruk får man väl säga också↓ (p) 

(Einarsson 1978:163) 

Tvekljud infaller vanligtvis efter en inledande konjunktion i en meningsmakrosyntagm, men kan 

även infalla inne i satsen. Vanligast är det då att tvekljuden uppstår framför ett adverbial. Tvekljud 

framför objekt är näst vanligast och tvekljud framför det finita verbet det tredje vanligaste 

(Einarsson 1978:163). Tvekljud kan även fungera som påhäng på vissa ord och bland dessa är att-eh 

mest förekommande, men även och-eh, dom-eh, å-eh och men-eh används frekvent (1978:163).  

Stamningsord definieras av Einarsson som ”strukna ord som inte ingår i ansatser och 

syntaktiska korrigeringar” (1978:163) som vid upprepning inte påverkar den syntaktiska grunden i 

meningen (1978:164). Till stamningsorden räknas inte heller upprepande av ord i syfte att förstärka 

något i ett yttrande som i exemplet ”den är mycket, mycket bra” (Einarsson 1978:164). I Einarssons 

studier (1978:165) framgick det att stamningsorden främst bestod av pronomen. Det näst vanligaste 

var adverb och sedan, i fallande ordning, prepositioner, hjälpverb och konjunktioner (1978:165). Då 

stamningsorden ofta faller inom de slutna ordklasserna där ordförrådet är begränsat kan syftet med 

stamningarna vara att skapa ”ett slags utsiktspunkter inför valet av ord bland det bredare utbudet av 

olika innehållsord” (Einarsson 1978:167).  
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2.1.2 Reparationer 

Det finns många orsaker till att en talare kan behöva utföra en reparation under ett samtal. Det 

händer att talaren på grund av exempelvis trötthet, distraktion eller stress snubblar på orden, säger 

fel eller ändrar sig mitt i en mening, men även att talaren omformulerar sig om denne upptäcker att 

lyssnaren inte hänger med (Norrby 2004:137,139). Reparationernas funktion i samtalet är främst att 

säkerställa för individen att denne får sagt det den vill ha sagt men även, mer abstrakt sett, att öka 

samförståndet mellan samtalarna då oklarheter reds ut (2004:139). När en reparation utförs av 

samma talare som orsakat det denne finner problematiskt kallas detta för en self-repair och när en 

reparation utförs av någon annan kallas det för en other-repair (Schegloff m.fl. 1977). I denna 

uppsats kommer jag att använda det svenska uttrycket självreparation (Norrby 2004:136) istället för 

self-repair. En reparation kan både initieras av den talare som yttrat den felaktiga konstruktionen 

(self-initiation) eller av någon annan närvarande (other-initiation) och genomförandet av 

reparationen behöver inte ske av samma person som initierade den (Schegloff m.fl. 1977:364). Det 

händer även att reparationer initieras utan att leda till en reparation, en så kallad failure (1977:363-

364). Reparationer kan självinitieras på tre olika positioner (Schegloff mfl 1977:366). Den första 

positionen är i samma samtalstur som den upplevda problematiska konstruktionen; 

      1. H: de e: (0.5) ju en jävla bredd [ (.) me sex» 

         2. V:                                               [ (x)                 

→3. H: «la- eh sex grupper me fyra lag i varje↑ 

(Norrby 2004:136) 

I exemplet ovan initieras och genomförs en självreparation på rad 3 då talaren H börjar uttrycka ett 

ord (”la-”), finner detta uttryck problematiskt och ändrar sig (”eh sex grupper...”). Den andra 

positionen är i den TRP som infaller efter att den samtalstur där problemet ligger tar slut (Schegloff 

m.fl. 1977:366); 

      B: … then more people will show up. 

               Cuz they won’t feel obligated tuh sell. 

           →tuh buy. 

(Schegloff m.fl. 1977:370) 

I exemplet ovan initieras och genomförs en självreparation på den tredje raden där talaren byter ut 

ordet ”sell” på raden innan mot ”buy”. Den tredje positionen är i tredjeturen efter den samtalstur där 

den felaktiga konstruktionen uppstod (Schegloff m.fl. 1977:366); 

 

                       Hannah:       And he’s going to make his own paintings. 
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    Bea:             Mm hm, 

                              Hannah:  → And- or I mean his own frames, 

Bea:             Yeah, 

(Schegloff m.fl. 1977:366) 

 

En reparation initierad av någon annan än den som yttrat felaktigheten har istället sin position i 

turen som infaller efter den tur där felaktigheten uppstått, och kan ske genom exempelvis frågeord 

(who, where, when), uttryck som huh eller what (”vaddå”, ”vad”), genom partiell upprepning av 

den tidigare samtalsturen (med eller utan ett tillagt frågeord), samt genom ett inledande y´mean 

(”du menar...”) som leder in på en möjlig tolkning av det tidigare sagda (Schegloff m.fl. 1977:368). 

Reparationen kan även initieras genom en begäran om förtydligande eller genom en fråga (Norrby 

2004:137). Nedan sammanställs de olika typerna av initieringar och reparationer i tabell 2: 

Tabell 2: Typer av initieringar och reparationer. 

Typ av initiering/reparation Karaktäristika 

Other-initiation Initiering sker av någon annan än den som yttrat 

den problematiska konstruktionen. Sker ofta 

genom partiell upprepning, frågeord, frågor 

m.m. 

Self-initiation Initiering sker av den talare som producerar den 

problematiska konstruktionen. Sker i tre olika 

positioner. 

Första positionen I samma samtalstur som den problematiska 

konstruktionen. 

Andra positionen I den TRP som infaller efter att den samtalstur 

som innehåller konstruktionen tar slut. 

Tredje positionen I tredje turen efter den felande samtalsturen. 

Other-repair Reparation sker av någon annan än talaren som 

producerat det problematiska yttrandet. 

Självreparation Reparation sker av den talare som orsakat 

problemet.  

 

Det är svårt att hitta exempel på other-repairs, där någon annan än den som yttrat felaktigheten 

genomför reparationen, då dessa är ovanliga, men när de sker så har de sin position direkt i 

andraturen som infaller efter problemturen (Norrby 2004:137). Att vilja rätta till sina egna fel är 

naturligt, vilket leder till att människor föredrar självreparationer framför other-repairs (Norrby 

2004:139). Vi är även obekväma med att rätta till andras misstag då det kan få oss att framstå ”som 

en Bror Duktig som lägger sig i” (2004:139). Det händer dock att reparationer sker genom 
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samarbete då en person exempelvis kan be den/de andra i samtalet om hjälp (2004:140–141). Som 

regel gäller även att en konsensus mellan samtalsdeltagarna måste nås innan en reparation kan 

räknas som fullbordad (2004:141). 

2.1.3 Samtidigt tal  

Inom forskningen görs en strukturell indelning av samtidigt tal som infaller under en pågående tur 

och samtidigt tal som infaller vid en TRP (Norrby 2004:143). Vid en TRP kan överlappande tal 

uppstå på flera olika sätt. Individen kan exempelvis utse sig själv till ny talare för tidigt på grund av 

missbedömning av längden på den pågående samtalsturen, eller på grund av pressen att bli näste 

talare (Nofsinger 1999:102, Norrby 2004:144). Andra anledningar till överlappande tal kan vara att 

fler individer än en utser sig till ny talare samtidigt vid en TRP (Nofsinger 1999:102, Norrby 

2004:143), eller att en individ tar samtalsturen samtidigt som den pågående talaren utökar sin tur 

efter TRP:n (Nofsinger 1999:102). Överlappande tal vid en TRP kan även bero på att den pågående 

talaren ger ifrån sig signaler som tyder på att dennes tur håller på att avslutas vilket kan få en ny 

talare att påbörja sin tur innan den pågående samtalsturen är slut (Norrby 2004:143). 

Samtidigt tal under en pågående tur kan uppstå i form av avbrott och uppbackande, stödjande 

tal. Det stödjande talet kan uttryckas genom så kallade uppbackningar i form av korta och enstaka 

ord (exempelvis mm, hm, hja, ja), eller genom så kallat simultanstöd i form av flerordsmeningar 

(Norrby 2004:146–147). Genom uppbackningar uppmuntras talaren till att fortsätta prata då dessa 

inte används i syfte att ta över talarturen utan enbart för att visa på aktivt lyssnande. Därmed blir 

uppbackningar ett vanligt inslag vid längre samtalsturer så som rapporter eller berättelser 

(2004:147). Uppbackningar sägs ofta med svag röst (2004:150) och återfinns vanligen i den paus 

som ofta följer en TRP eller som en överlappning i början eller i slutet av en turkonstruktionsenhet, 

hädanefter kallad TKE (2004:148). Ord som och, men, när och att används ofta inledande i en ny 

TKE och det är vanligt att uppbackningen sker direkt efter dessa ord (2004:148). Nordenstam 

(1992) beskriver en ytterligare form av samtidigt tal som hon kallar för cospeech. Cospeech innebär 

att en person skjuter in exempelvis fraser eller kommentarer i form av frågor och påståenden i korta 

sekvenser under en annan talares pågående samtalstur (1992). 

2.2 Två samtalsstilar 

Detta avsnitt har delats upp i två delar där de två samtalsstilarna presenteras var för sig. 

2.2.1 Respekt- och hänsynsstilen 

Respekt- och hänsynsstilen förknippas med formella sammanhang och samtal mellan individer utan 

nära vänskapsband (Norrby 2004:208). Denna samtalsstil grundar sig i stort på ett antal 



  

8 

 

respektstrategier (2004:208) med syfte att bevara de inblandade parternas integritet och 

distansbehov samt att undvika påstridighet och nedlåtenhet (2004:201). Respekt- och hänsynsstilen 

karaktäriseras av vissa språkliga drag vilka presenteras nedan: 

 

 Garderingar förekommer ofta. Genom garderingar kan en talhandlings effekt modifieras av 

talaren i syfte att undvika att uppfattas som påstridig eller nedlåtande (exempelvis Det blir 

mycket folk ikväll ändras till: Jag skulle tro det blir mycket folk)  

 Indirekta talhandlingar föredras före direkta 

 Formella artighetsmarkörer är vanliga. Dessa sker i form av formella tilltalspronomen, titlar 

eller omformuleringar för att undvika att ta ställning till bruket av ni- eller du-tilltal 

 Samtidigt tal undviks då man föredrar att låta andra tala till punkt 

 Samtalstempot är lågt på grund av längre pauser mellan samtalsturerna 

(Norrby 2004:201–208). 

 

Utöver dessa listade karaktärsdrag tillkommer även att respekt- och hänsynsstilen tillskrivs en 

avsaknad av de karaktärsdrag som beskriver närhets- och engagemangsstilen (Norrby 2004:208). 

2.2.2 Närhets- och engagemangsstilen 

Närhets- och engagemangsstilen förknippas med informella samtal mellan goda vänner (Tannen 

1984, Norrby 2004:208). I grunden består samtalsstilen av ett antal solidaritetsstrategier (2004:208) 

med syfte att visa närhet, intimitet, delaktighet och solidaritet (2004:198). Detta realiseras främst 

genom en ”övergripande taktstrategi” (2004:198) där samtalsklimatet präglas av positivitet och 

välvillighet. Samtalsstilen har ett antal karaktärsdrag, vilka listas nedan: 

 Personliga samtalsämnen föredras 

 Samtalsämnen byts snabbt och abrupt 

 Personligt upplevda berättelser förekommer ofta 

 Uppbackningar och simultanstöd används frekvent 

 Samtalsturerna är korta (i genomsnitt ca 2 sekunder) med täta talarbyten  

 Samtalstempot är högt på grund av hög användning av latching, ”yttranden sammanbundna 

utan paus” (Norrby 2004:98), och få pauser mellan turerna 

 Pauser strategiskt utplacerade för att dramatisera eller betona något förekommer 

 Man talar fort (omkring 260 ord/minut eller 4,3 ord/sekund) 

 Man ställer många snabba frågor 
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 Extra emfas för att framhäva vissa ord och uttryck förekommer ofta 

 Röststyrkan har stor variation 

 Användande av röstförställning när man exempelvis låtsas vara någon annan förekommer 

 Påståenden sker ofta med frågeintonation 

 Inlevelse kan betonas med ljudillustrationer 

 Man skrattar mycket 

 Vid citat används ofta direkt anföring 

 Anföringsverb kan uteslutas vid citering 

 Uttrycksfullt kroppsspråk används 

(Norrby 2004:208–211, Tannen 1984:30–31). 

Eftersom denna studie enbart riktar in sig på det verbala språket kommer den sista punkten 

angående kroppsspråk inte att tas hänsyn till. Genom karaktärsdragen ovan kan samtalsdeltagarna 

effektivt förmedla sitt engagemang och intresse för både de ämnen som avhandlas och för varandra 

(Norrby 2004:208). 

3 Metod 
Metoden för studien är samtalsanalys. Inom samtalsanalysen ligger tyngden på hur något sägs vilket 

gör att man i transkriptionerna markerar exempelvis tvekanden, pauser, taltempo och liknande (se 

Norrby 2004:96). Dialogerna i denna studie har transkriberats enligt den samtalsanalytiska 

inriktningen Conversation Analysis (CA) som enbart tar hänsyn till den situationsbundna kontexten 

i samtalet och således inte diskuterar andra yttre omständigheter så som exempelvis samtalarnas 

ålder, kön, ursprung eller dylikt (2004:46). Nedan presenteras en transkriptionsnyckel ur Norrby 

(2004:98–99) där de tecken som används i denna studies transkriptioner förklaras. Ett av dessa 

teckens betydelse har ändrats av mig och ett ytterligare tecken har lagts till. Dessa utmärkes med ett 

* och kommer att beskrivas mer ingående senare. 

 

Transkriptionsnyckel 

(.)                             paus under 1 sekund* 

(0.6)                         paus mätt med tiondels sekund 

vansinnigt                emfatiskt tryck (stryks under eller kursiveras) 

va:nsinnigt               förlängning av föregående ljud 

fan-                          avbrutet ord 

[ ]                             överlappande tal 
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=                              latching, dvs yttranden sammanbundna utan paus 

◦vansinne◦               sägs med svag röst 

+vansinne+             sägs med högre röst än normalt 

BULLER                metakommentarer har versaler 

SKRATTAR             talaren skrattar 

*vansinne*               sägs med skrattande röst 

.ord .hja                    inandning föregår ord 

^hmm^                     sägs med legatouttal (glidande uttal) 

hh  .hh                      utandning respektive inandning 

(vansinne)                parantes anger osäker transkription 

(x)                            omöjligt att höra – (x) motsvarar ett ord 

<de e vansinne>      långsammare takt än vanligt 

>de e vansinne<      snabbare takt än vanligt 

»                               repliken fortsätter på ny rad (används vid sekvenser av samtidigt tal) 

→                             fortsättningston, ”det kommer mer” 

↑                               stigande ton 

↓                               tydligt fallande ton 

¤ vansinne¤              sägs med förvrängd röst* 

(Norrby 2004:98–99) 

På grund av bristande teknisk utrustning har det inte varit möjligt för mig att mäta pauserna i det 

rådande materialet i tiondelssekunder. Alla pauser mäts istället i hela sekunder vilket har gjort mig 

tvungen att vidga betydelsen av tecknet (.) som enligt Norrby står för mikropauser på under 0,5 

sekunder (2004:98) till att omfatta alla pauser som är under en sekund långa.  

I transkriptionerna som denna studie omfattar har jag valt att göra en detaljerad transkription 

genom att markera så många aspekter som möjligt. Detta omfattar exempelvis stigande och fallande 

ton, långsammare alternativ snabbare takt än vanligt, emfatiskt tryck, pauser, överlappande tal, samt 

svagare alternativt högre ton än vanligt. Detta beror dels på att vissa av dessa aspekter måste 

markeras ut för att studien ska kunna besvara de uppställda forskningsfrågorna, dels för att göra 

transkriptionerna så tydliga som möjligt. Tydliga och utförliga transkriptioner var viktigt då de 

faktiska inspelningarna inte fanns tillgängliga under själva analysprocessen. Jag har även valt att 

göra en finanalys av materialet. Detta har valts då det är nödvändigt för att kunna uppnå syftet med 

studien i och med min detaljinriktade frågeställning.  
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3.1 Metodkritik 

Användandet av CA-analys som metod är inte helt problemfritt i detta fall och det finns vissa 

aspekter som bör tas i åtanke. För det första är CA framtaget för att analysera autentiska, naturligt 

uppkomna samtal (Norrby 2004:34, 37) vilket inte är fallet i den här studien. Samtalen som 

transkriberats och analyseras i denna studie är påhittade och uppspelade av skådespelare som 

således är manusbundna. Hubotarnas samtal består även av ett slags artificiellt språk skapat utifrån 

manusförfattarens uppfattning om hur hubotar skulle kunna prata om de existerade i verkligheten. 

På grund av dessa aspekter kan varken människornas eller hubotarnas samtal jämställas med riktiga, 

naturliga samtal. För det andra anses transkriptionerna inom CA endast vara en version av det 

primära materialet som utgörs av det faktiska samtalet (2004:35). Detta leder till ett ständigt 

återkommande till och omlyssnande av de inspelade samtalen för att få en så komplett bild av dessa 

som möjligt (2004:35). På grund av att inspelningarna, som ligger som grund för transkriptionerna i 

denna studie, inte har funnits tillgängliga under analysprocessen, har transkriptionerna själva fått 

utgöra materialet. Jag har endast kunnat utgå från dessa samt mitt eget minne under analysen, vilket 

går emot den rådande traditionen inom CA. Detta kan självfallet påverka resultaten.  

Vid tolkning av studiens resultat är det viktigt att ta några specifika aspekter i beaktning. För 

det första har studien utförts på ett litet material på lite över totalt 15 minuters dialog av en serie 

bestående av ca tio timmars tittartid. För det andra har studien enbart riktat in sig på samtal mellan 

individer av samma ”art”, det vill säga antingen människor eller hubotar, vilket har lämnat 

”tvärartade” samtal oundersökta. För det tredje bör vi komma ihåg att både människorna och 

hubotarna i serien är spelade av manusstyrda skådespelare med olika personligheter, bakgrunder 

och visioner vilket kan leda till både större och mindre skillnader i hur talspråket framställs. 

Hubotarna i serien är även de spelade av människor och förmågan att helt lyckas stänga av sin 

mänsklighet bör ifrågasättas. På grund av dessa aspekter kan resultaten inte generaliseras till att 

vara applicerbara på varje dialog i serien, varken för hubotarna eller för människorna. Det är även 

viktigt att komma ihåg att denna studie endast undersöker hur verbalt tal återskapas i serien och om 

detta påverkas av talarnas arttillhörighet. Detta innebär att det med studien inte går att dra slutsatser 

om hur autentiskt och verklighetstroget språket i serien är. De jämförelser som görs med studier av 

verkligt tal sker endast i syfte att visa just hur man i serien valt att återskapa de undersökta 

faktorerna i talspråket. 

4 Resultat och analys 
Detta kapitel har delats upp i fem avsnitt där resultaten av analysen av människornas och 

hubotarnas dialoger först redovisas var för sig, för att sedan ställas emot varandra i en jämförande 
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analys. 

4.1 Människornas talspråkliga fenomen 

I detta avsnitt redovisas de olika typerna av talspråkliga fenomen funna i materialet för människorna 

för sig. 

Pauser och utfyllnader 

I materialet för människorna återfinns sammanlagt 119 pauser vilket ger ett genomsnitt på 1,3 

pauser per samtalstur. Hur dessa fördelar sig inom de olika kategorierna av pauser redovisas i 

tabellen nedan: 

 

Tabell 3: Människornas pauser i andelar % och antal 

 Andel % Antal 

Samtalsuppehåll 4 % 5 

Reaktionspauser 26 % 31 

Pauser 62 % 74 

Typ ett 34 % 25 

Typ två 58 % 43 

Typ tre 8 % 6 

Oidentifierbara 8 % 9 

Totalt antal:  119 

 

Som tabellen visar klassas fem pauser som samtalsuppehåll (4 %), 31 som reaktionspauser (26 %), 

74 som pauser (62 %), och nio som oidentifierbara (8 %). De 74 pauserna delas in i tre olika 

kategorier (typ 1, typ 2, typ 3). Av dessa pauser tillhör 25 typ 1-kategorin (34 %), 43 typ 2-

kategorin (58 %), och sex typ 3-kategorin (8 %). 19 av de 25 pauserna av typ 1 är under en sekund 

långa och samtliga samtalsuppehåll ligger på mellan två och sju sekunder i längd. Sju (23 %) av 

människornas 31 reaktionspauser är under en sekund långa. Pauserna med en längd på en sekund 

eller över hade en medellängd på 2,2 sekunder med de kortaste pauserna på en sekund och den 

längsta på 17 sekunder. I materialet finns det sex pauser som inte tagits med i dessa resultat då dessa 

sker i samtal med en hubot och därför faller utanför denna studies intressen.  

I materialet återfinns totalt tio tvekljud. Dessa är placerade på olika ställen inne i satsen och 

redovisas i tabell 4 nedan:  
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Tabell 4: Tvekljudens placeringar inom satsen. 

Placerad framför Antal 

Subjekt 4 

Adverbial 2 

Minimal respons 1 

Frågeord 1 

Paus 1 

Interjektion 1 

Totalt antal: 10 

 

Som tabellen visar placeras fyra av människornas tvekljud framför subjekt. Ett exempel på detta ses 

nedan. 

4.A: =måste va hon↓ (4.0) de finns eh: kore↑anska tecken också↓ 

 

I detta exempel är tvekljudet placerat innan det egentliga subjektet. Två tvekljud placeras framför 

adverbial som i exemplet nedan. 

 

29A: om hon har skick↑ats hit↓ från ett eh: ett annat +land+ 

(.) 

 

Det tvekljud som infaller framför en paus är även placerat efter en inledande konjunktion och 

bestod av ett påhängsljud, se rad 18-19 nedan. 

 

17A: nänäj >me tanke på dina *↑tidigare↓ ↑kvinnor↓ kanske de e nå 

18.  pos↑etivt↓*< ((SKRATTAR)) (1.0) ((HARKLAR SIG)) (3.0) ◦men 

19.  ↓dueh (.)Douglas ja vill bara inte att du <ska: va en↑sam>  

20.  för↑står´ru↓◦ 

 

I materialet återfinns 16 stamningar i olika former. Dessa redovisas tillsammans med exempel från 

transkriptionerna i tabell 5 nedan: 
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Tabell 5: Typer av stamningar i antal. 

Typ av stamningsord Antal Exempel 

Adverb 1 ”läng- längre fram” 

Egennamn 1 ”L-Liam” 

Interjektion 1 ”v- vadå” 

Konjunktion 2 ”men↓ .hh men” 

Obestämd artikel 2 ”en: en” 

Preposition 1 ”m-me” 

Pronomen 4 ”min min” 

Pronomen + verb + 

konjunktion 

1 ”han e å han e å” 

Subjunktion 1 ”att att” 

Verb 1 ”v-vet” 

Verb + pronomen 1 ”sa han sa han” 

   

Totalt antal: 16  

 

Av tabellen kan utläsas att stamningsorden består av pronomen vid fyra tillfällen och därmed är 

vanligast för människorna i detta material. Näst vanligast är att stamningsordet består av en 

konjunktion eller en obestämd artikel då detta är fallet vid vardera två tillfällen. De resterande åtta 

stamningsorden är spridda över olika ordklasser där vissa även kombineras med varandra 

(exempelvis pronomen + verb + konjunktion, ”han e å han e å”).  

Reparationer 

Människorna initierar 12 reparationer (0,13 stycken/samtalstur) och genomför 11 reparationer (0,12 

stycken/samtalstur). Hur dessa fördelar sig på de olika typerna av initiationer och reparationer 

redovisas i tabell 6 nedan: 
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Tabell 6: Människornas typer av initiationer och reparationer i antal. 

                              Initiationer                                                           Reparationer 

Typ Antal Typ Antal 

Self-initiation 7 Självreparation 10 

Other-initiation 5 Other-repair 1 

    

Totalt antal: 12  11 

 

Av de 12 initierade reparationerna sker fem stycken genom other-initiation som i exemplet nedan 

på rad 45. 

 

42A: utomlans (2.0) ja du vet kanske att de finns länder som har 

43.  lite mer <liberala re:gler> va gäller hubar↓ 

44.  (.) 

45B: ◦a◦ va:r nånstans= 

46A: =nederländerna 

 

I exemplet ovan sker initiationen genom att talare B ställer en utredande fråga då denne finner 

konstruktionen ”utomlans” problematisk på rad 42. Dessa initiationer sker även genom förklaringar, 

frågeord och partiell upprepning av det tidigare sagda. På rad 46 i exemplet ovan ses även prov på 

en av de tio reparationer som sker genom självreparation då talare A reparerar den felande 

konstruktionen genom ett mer precist svar. De resterande sju initierade reparationerna sker genom 

self-initiation där en av dessa initieras på den tredje positionen och de övriga sex på den första 

positionen som på rad 15 nedan.  

 

15B: ^◦ja:◦^ v-vet hon om att (3.0) eller att att du råkat få 

16A: +att ja ser ut såhär+ (2.0) hon vet ingen↑ting 

 

I exemplet ovan sker initiationen i samma samtalstur som den felande konstruktionen vilket är 

position ett. På rad 16 ses även den other-repair som återfinns i materialet då talare A är den som 

genomför reparationen.  

En initierad reparation genomgår ingen reparation alls på grund av failure.  
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Samtidigt tal 

I materialet återfinns sju episoder av samtidigt tal. Dessa redovisas i tabellen nedan: 

Tabell 7: Människornas typer av samtidigt tal. 

Typ av samtidigt tal Antal 

Avbrott 2 

Cospeech 1 

Uppbackning 2 

Överlappande tal vid TRP 2 

Totalt antal: 7 

 

Som tabellen visar består två av människornas samtidiga tal av avbrott i syfte att ta över 

samtalsturen, se exempel nedan. 

 

63B: ja [håll] 

64A:    [+nä+] L-Liam vi ska gå↓  

 

I detta exempel är avbrottet på rad 64 tydligt då talare A, med en starkare röst än vanligt, bryter av 

mitt i talare B:s samtalstur. Vid ett tillfälle består det samtidiga talet av cospeech vilket redovisas 

nedan. 

 

6.B: =+nä+ han e å han e å campar ida me nå→ 

7.   (.) 

8.A: jaha [va de i helgen↓] 

9.B:      [kompisar       ] ↑a 

 

I exemplet ovan sker detta cospeech på rad 8 genom att talare A ställer en fråga till talare B under 

dennes pågående samtalstur. Uppbackningar återfinns i materialet vid två tillfällen. Det ena ses på 

rad 23 i exemplet nedan. 

 

19A: Okej vi kan väl (.) ta reda på om de ↑e: koden eller inte  

20.  men↓ .hh men om de e de så vill ja att vi bestämmer va vi ska 

21.  göra me´ren↓  

22.  (.) 

23B: mm↑ 
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Här sker uppbackningen en aning fördröjt då det föreligger en kort paus på rad 22. Uppbackningen 

följs även av en kort paus innan talare A fortsätter sin samtalstur. Vid två tillfällen sker det 

samtidiga talet vid en TRP i form av överlappande tal. 

 

5.   (1.0) va: vare Floren↑tine (2.0) ((ANDAS ANDFÅDD)) hade´ru    

6.   gjort nå +dum[t+ ] 

7.B:              [näe] 

 

Som exemplet visar sker det överlappande talet på rad sju, precis i slutet av den pågående turen på 

rad sex. 

4.2 Människornas samtalsstilar 

Människornas samtalsstil karaktäriseras av ett föredragande av personliga ämnen. I transkription ett 

frågar Claes ut Douglas angående dennes nyligen avslutade förhållande, i transkription två berättar 

Jonas om sin komplicerade relation till sin mamma för Silas, i transkription tre försöker Matilda 

övertala Tobbe att göra något han anser fel, och i transkription fyra berättar Therese att hon ska 

flytta för Roger och deras sons engagemang i rörelsen Äkta människor diskuteras. I transkription 

fem är samtalsämnet dock inte särskilt personligt då Hans lägger fram bevis för Inger att deras 

hubot Mimmi verkar ha minnen av ett tidigare liv.  

Det är vanligt i materialet att röststyrkan varierar från normalläge till starkare alternativt 

svagare. Denna variation förekommer i någon form i samtliga av människornas dialoger som denna 

studie behandlar. Starkare röststyrka än normalt genereras ofta i materialet vid förvåning, 

upprördhet eller i syfte att betona ett visst ord, se exempel nedan. 

 

57B: om nåra +dar+ 

58A: *hm* 

59B: +nu+ 

60A: ◦mm◦= 

 

Som exemplet visar använder talare B en förhöjd röststyrka (rad 57 och 59) eftersom han blivit 

överraskad av vad talare A precis sagt. Svagare röststyrka än normalt sker mer sporadiskt men sker 

vanligen vid tveksamhet och minimala responser. Även detta ses på rad 60 i detta exempel. Trots 

dessa variationer sker människornas dialoger främst med normal röststyrka. 
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Latching, en avsaknad av paus vid talarbyte (Norrby 2004:98), förekommer i samtliga 

transkriptioner förutom i transkription tre. Samtalen i dessa transkriptioner präglas av pauser, både 

korta och långa, mellan samtalsturerna som sedan bryts av genom perioder av latching, se exempel 

nedan. 

 

24B: va 

25A: +för att ja inte vill förlåta henne+= 

26B: =aha nä:= 

27A: =+hon övergav mej+ (2.0) glöm inte de= 

28B: =nä du e inte galen↓ 

29.  (5.0) 

30A: tack 

 

Som detta exempel visar används både latching och långa pauser mellan turerna. Detta gör att både 

samtalstempot och talarbytenas täthet varierar. Ofta hålls dock tempot nere på grund av förekomsten 

av långa pauser inom samtalsturerna. Samtalsturernas längd varierar men ligger i genomsnitt på fem 

sekunder. Människorna yttrar i genomsnitt 126 ord/minut, vilket är det samma som 2,1 ord/sekund. 

Framhävning av specifika ord genom extra emfas sker ofta i samtliga analyserade samtal. Ett 

exempel på detta presenteras på rad 14 nedan. 

 

13B: nhä: ja ska iväg å jobba snart= 

14A: =snälla↓ 

 

Här sker den extra emfasen genom ett extra tryck på ordet i samband med en nedåtgående ton. 

Ovanliga inslag i materialet är exempelvis garderingar. Dessa används minimalt förutom i 

transkription fem där de återfinns flera gånger i talare A:s monologiska inslag, se exempel nedan. 

 

8.   ◦Rjun◦ Moon (2.0) ^de:^ samma efter↑namn tror ja↓ (1.0) å va 

9.   ja tror↓ >de här låter *jhu< helt ◦kokko◦* >men va ja tror↓< 

 

Här återkommer garderingen ”jag tror” flera gånger i olika former samt det längre inslaget på rad 9 

där talaren garderar sig för att det han ska säga kan uppfattas som ”koko”.  

Även snabba och abrupta ämnesbyten är ovanliga i materialet. Främst behandlar dialogerna 

ett enskilt och avgränsat ämne där talarna låter samtalet röra sig mellan olika delar inom ämnets 
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gränser. Det är ovanligt att samtalsämnena byts helt utan ämnena tillåts desto oftare rinna över i 

angränsande ämnen, gärna efter en paus av typen samtalsuppehåll, se exempel nedan. 

 

16A: +att ja ser ut såhär+ (2.0) hon vet ingen↑ting 

17.  (2.0) 

18B: vänta tills hon får se´rehär stället (.) va ((SKRATTAR))       

19.  fatta va st↑olt hon kommer bli= 

 

I detta exempel sker ämnesbytet på rad 18 där talare B byter fokus från talare A:s mammas 

bristande vetskap kring sin sons olycka, till talare A:s nuvarande företag. Genom ämnenas 

anknytning till varandra med talare A:s mamma som gemensam faktor, ter sig bytet relativt logiskt 

och inte särskilt abrupt. Även vid de få tillfällen där talarna byter ämne helt sker detta efter ett 

samtalsuppehåll som i exemplet nedan. 

 

34A: a de e skönt å höra att han har kommit på bättre tankar vare 

35.  gäller dom där äkta *ung↑dom* 

36.  (2.0) 

37B: aja 

38.  (2.0) 

39A: ◦a◦ de e så här att (1.0).hh ja å Liam vi: vi ska flyt↑ta 

 

Som exemplet ovan visar sker ett ämnesbyte på rad 39. Däremot sker detta varken snabbt eller 

särskilt abrupt då bytet föregås av ett samtalsuppehåll.  

Skratt är ovanligt i dialogerna och förekommer endast i transkription ett och två. Vid dessa 

tillfällen skrattar dock enbart en person. Röstförställning återfinns endast vid ett tillfälle i materialet 

vilket även är det enda tillfälle där en talare låtsas vara någon annan. Uppbackningarna är få i 

materialet då dessa endast återfinns vid två tillfällen. För övrigt verkar alla typer av samtidigt tal 

undvikas då de fem transkriptionerna endast uppvisar sju tillfällen av samtidigt tal. I majoriteten av 

samtalsturerna får talaren tala till punkt utan varken avbrott eller uppmanande uppbackningar. Även 

indirekta uttryckssätt undviks. 

Formella artighetsmarkörer förekommer inte alls. Talarna tilltalar varandra genom 

tilltalsnamn eller genom du-tilltal. Det förekommer inte heller episoder av snabba frågor. När frågor 

ställs är de inte särskilt snabba och det förekommer pauser mellan dem. Inte heller ljudillustrationer, 
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pauser i syfte att betona eller dramatisera, personligt upplevda berättelser eller frågeintonation i 

påståenden återfinns.  

4.3 Hubotarnas talspråkliga fenomen 

De talspråkliga fenomen som återfinns i materialet redovisas var för sig i detta avsnitt. 

Pauser och utfyllnader 

I materialet för hubotarna återfinns totalt 97 pauser vilket ger ett genomsnitt på 1,2 pauser per 

samtalstur. Hur dessa fördelas inom de olika kategorierna av pauser redovisas i tabell 8 nedan: 

 

Tabell 8: Hubotarnas pauser i andelar % och antal 

 Andel % Antal 

Samtalsuppehåll 8 % 8 

Reaktionspauser 22 % 21 

Pauser 51 % 50 

Typ ett 0 % 0 

Typ två 80 % 40 

Typ tre 20 % 10 

Oidentifierbara 19 % 18 

Totalt antal:  97 

 

Bland dessa klassas 8 pauser som samtalsuppehåll (8 %), 21 som reaktionspauser (22 %), 50 som 

pauser (51 %), och 18 som oidentifierbara (19 %). De 50 pauserna delades, precis som för 

människorna, upp i tre kategorier. Däribland tillhörde 0 pauser typ 1-kategorin (0 %), 40 pauser typ 

2-kategorin (80 %), och 10 pauser typ 3-kategorin (20 %). 11 (52 %) av hubotarnas 21 

reaktionspauser är under en sekund långa och samtliga av deras samtalsuppehåll ligger på mellan 

två och 16 sekunder i längd. Medellängden för de pauser som låg på en sekund eller över låg på 3,8 

sekunder. Den kortaste pausen ligger på en sekund och den längsta på 26 sekunder. Varken tvekljud, 

stamningar eller samtidigt tal återfinns i materialet för hubotarna. 

Reparationer 

Hubotarna initierar 8 reparationer (0,10 stycken/samtalstur) och genomför 6 reparationer (0,07 

stycken/samtalstur). Hur dessa fördelas på de olika typerna av initiationer och reparationer ses i 

tabell 9 nedan: 
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Tabell 9: Hubotarnas typer av initiationer och reparationer i antal. 

                              Initiationer                                                           Reparationer 

Typ Antal Typ Antal 

Self-initiation 0 Självreparation 5 

Other-initiation 8 Other-repair 1 

    

Totalt antal: 8  6 

 

Alla initiationer genomförs genom other-initiation. Dessa sker exempelvis genom en partiell 

upprepning av det sagda som på rad 55 i exemplet nedan. 

 

54A: .hh (.) >du får stanna här så länge↓< 

55B: så länge↑ 

56A: ↑tänk på att du har förmågan å utveckla käns↓lor (.)  

 

Dessa sker även genom uttryck för oförstående, genom utredande frågor och genom påståenden. 

Reparationen som sker genom other-repair redovisas i exemplet nedan på rad 22. 

 

13A: >vikka va d↑är< 

14.  (2.0) 

15B: fru Gret↑a (.) prästen (.) å en kvinn↑a 

16.  (2.0) 

17A: vem va kvinn↑an 

18.  (1.0) 

19B: ja vet inte va <hon h↑et↓er> 

20.  (26.0) ((TALARE A TAR FRAM EN USB-KONTAKT OCH KOPPLAR IN I 

21.  TALARE B, MEKANISKT GNISSEL)) 

22A: Niska 

 

I exemplet ovan initieras en reparation genom other-initiation på rad 17 i form av en utredande 

fråga. Då talare B inte kan svara på frågan tar talare A själv reda på svaret och genomför 

reparationen genom other-repair på rad 22.  

Två av de initierade reparationerna genomgår ingen reparation (failure) och de resterande fem 

sker genom självreparation, se exempel nedan. 
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24B: de e ett uttryck↓ 

25   (.) 

26A: va↓ betyde↑´re 

27B: de bet↓yder↑ att du låter som Niska↑ 

 

I detta exempel sker självreparationen på rad 27 då talare B svarar på talare A:s fråga genom att ge 

en mer precis förklaring.  

4.4 Hubotarnas samtalsstilar 

Hubotarnas samtalsstil karaktäriseras av både personliga och opersonliga samtalsämnen. I 

transkription ett frågar exempelvis Beatrice ut Mimmi angående hennes sysselsättning och Beatrice 

håller även ett monologiskt inslag gällande Mimmis arttillhörighet. Detta är två personliga ämnen. 

Beatrice frågar även Mimmi om Davids klon vilket är ett opersonligt ämne. I transkription två är 

samtalsämnet personligt då Mimmi ifrågasätter Florentines stundande bröllop med en människa. 

Transkription tre behandlar enbart opersonliga ämnen eftersom inget av ämnena handlar om någon 

av talarna. Beatrice resonerar kring varför någon skurit ut hjärnan ur Davids klon och sedan frågar 

hon ut Greta om vilka som var med på Davids begravning. Transkription fyra inleds med ett 

opersonligt ämne då David och Beatrice diskuterar en programmeringskod, men går sedan över till 

ett mer personligt ämne. Beatrice avslöjar att hon har fått problem med Roger. 

Ämnesbyten sker på två sätt. Det första angreppssättet är att låta ämnet glida över till ett annat 

angränsande ämne på ett logiskt sätt som i exemplet nedan.  

 

12B: <de låter underbart älskling> (.) >de ska vi göra↓< (1.0)  

13.  efter att vi har tagit oss härifrån↓ (1.0) ja har problem me 

14.  Roger↓= 

 

Här sker ämnesbytet diskret från vad David vill uppnå med sin programmeringskod till Beatrices 

(B) problem med Roger. Bytet sker logiskt; för att kunna sprida koden måste de lyckas ta sig ur sin 

fångenskap och nyckeln till friheten går genom Roger. Själva bytet sker efter pausen på rad 13 men 

inleds redan innan den. Det andra angreppssättet för ämnesbyte är att låta bytet ske efter ett 

samtalsuppehåll, se exemplet nedan. 

 

11A: vi måste hålla i↑hop (.) +vi e Davids barn+ 

12.  (9.0) 
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13A: ↑vet han va du är 

 

I detta exempel sker bytet abrupt eftersom det första ämnet inte glider över i det nya ämnet, men 

långsamt då bytet på rad 13 föregås av ett samtalsuppehåll på rad 12. 

Extra emfas används av hubotarna för att betona specifika ord som i detta exempel nedan. 

 

1.A: deinge fel på honom 

2.   (.) 

3.B: hans hj↑ärna saknas↓ 

4.   (.) 

5.A: deinge ↑fel på honom förutom att hans hjärna saknas↓      

 

Här sker betoning genom extra emfas på rad ett, tre, och fem. På rad tre och fem kombineras ett 

extra tryck på ordet med en uppåtstigande ton. Det händer även att hubotarna betonar genom att 

strategiskt placera ut pauser, vilket exemplet nedan visar. 

 

64.  du e inte en människa Mimmi (.) du e inte en hubot (.) e du 

65.  en ↑nul (.) en ing↑en (2.0) eller eru ett Davids barn 

 

I detta exempel skiljs meningarna från varandra, främst genom korta pauser, för att ange vikten i 

varje del. På detta sätt hinner lyssnaren ta till sig budskapet av varje mening innan nästa yttras.  

Variation i röststyrka är ovanligt i hubotarnas material. Förutom transkription två där det finns 

ett längre parti som viskas fram mellan talarna, sker en höjning alternativt sänkning av röststyrkan 

endast på några enstaka ord och meningar i de övriga transkriptionerna.  

Latching är ovanligt i hubotarnas dialoger. Det är vanligare med längre pauser mellan 

samtalsturerna eller så pass korta uppehåll att de varken uppfattas som pauser eller latching, se 

exempel nedan. 

 

31B: ↑dåså↓ 

32A: Beat↑rice lever↓ 

33.  (4.0) 

34B: ja bryr mej inte om Beatrice↓ (.) ja ska g↑ifta mej↓ 

 

Exemplet ovan inleds med att ett talarbyte sker utan varken latching eller paus mellan 
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samtalsturerna (rad 31-32) för att sedan ge prov på en längre paus på rad 33 mellan samtalsturerna 

på rad 32 och 34. Dessa längre pauser mellan samtalsturerna i samband med pauser inom turerna 

gör att samtalstempot ändå hålls nere under långa perioder samt att talarbytenas täthet varierar. 

Samtalsturernas längd varierar men ligger i genomsnitt på 5,8 sekunder. Hubotarna yttrar i 

genomsnitt 90 ord/minut vilket är detsamma som 1,5 ord /sekund.  

Även garderingar är ovanligt i hubotarnas dialoger, dock är de förekommande som i exemplet 

nedan. 

 

20A: =koden e borta (1.0) för Leo gav väl inte dej hela koden↓  

 

I detta exempel använder talare A garderingen väl för att visa att hon är osäker på om de uppgifter 

hon fått stämmer.  

Frågeintonation i påståenden är ovanligt och förekommer endast vid ett tillfälle i transkription 

1. Även indirekta talhandlingar undviks. 

Varken formella artighetsmarkörer, snabba frågor, episoder av skratt, ljudillustrationer eller 

samtidigt tal återfinns i hubotarnas dialoger. Hubotarna tilltalar varandra genom tilltalsnamn eller 

du-tilltal och vid frågor förekommer ofta pauser mellan dem vilket inte gör dem särskilt snabba. 

Några personligt upplevda berättelser förekommer inte heller i materialet. 

4.5 Människor och hubotar – en jämförelse 

Människorna gör i genomsnitt 1,3 pauser per samtalstur, vilket endast är en tiondel mer än vad 

hubotarna gör med sina 1,2 pauser per samtalstur. Det finns dock vissa skillnader i vilka former av 

pauser som används. För enkelhetens skull redovisas denna indelning i procent (se tabell 10 nedan). 

 

Tabell 10: Andelen pauser i procent av det totala antalet pauser, människor – hubotar 

 Människor Hubotar 

Samtalsuppehåll 4 % 8 % 

Reaktionspauser 26 % 22 % 

Pauser 62 % 51 % 

Typ ett 34 % 0 % 

Typ två 58 % 80 % 

Typ tre 8 % 20 % 

Oidentifierbara 8 % 19 % 
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Tabellen gör tydligt att både människorna och hubotarna använder sig mest av pauser. Dessa utgör 

över hälften av alla pauser i hela materialet för både hubotar och människor. Inom denna kategori 

finns det vissa skillnader gällande de olika typerna. Både människorna och hubotarna använder sig 

mest av pauser som faller under typ 2-kategorin. Här har dock hubotarna en högre andel av dessa 

pauser (80 %) än människorna (58 %). 34 % av människornas pauser faller under typ 1-kategorin 

medan hubotarna har 0 % under denna kategori. Hubotarna har istället en högre andel pauser som 

faller under typ 3-kategorin. När det gäller reaktionspauserna är det inte någon större skillnad 

mellan de två grupperna, däremot har hubotarna en högre andel samtalsuppehåll än människorna, 

då dessa utgör 8 % av hubotarnas pauser medan de utgör 4 % av människornas.  

Samtliga av både hubotarnas och människornas samtalsuppehåll är minst två sekunder långa. 

Däremot skiljer sig spannet tydligt åt då hubotarnas längsta samtalsuppehåll är på 16 sekunder 

gentemot människornas på sju sekunder. Skillnader finns även gällande reaktionspausernas längd 

då 52 % av hubotarnas reaktionspauser är under en sekund långa medan detta stämde för 23 % av 

människornas. För människornas pauser på en sekund eller längre än en sekund ligger 

medellängden på 2,2 sekunder medan hubotarnas medellängd ligger på 3,8 sekunder. Både 

hubotarna och människornas kortaste pauser (som inte är under en sekund) ligger på en sekund. 

Däremot har hubotarna en längsta paus på 26 sekunder medan människornas är på 17 sekunder.  

Hubotarna gör inga tvekljud eller stamningar. Människorna gör tio tvekljud. Vid fyra tillfällen 

sker dessa framför ett subjekt, vilket gör det till det vanligaste förekommande i detta material. Vid 

två tillfällen sker tvekljuden framför ett adverbial, vilket gör det till det näst vanligaste 

förekommande. De övriga fyra tvekljuden sker framför en minimal respons, ett frågeord, en paus, 

och en interjektion. I människornas material återfinns även 16 stycken stamningar. Det är vanligast 

för stamningsordet att bestå av pronomen (fyra stycken) och näst vanligast att stamningsordet består 

av en obestämd artikel eller en konjunktion (två stycken vardera). De övriga åtta stamningsorden 

består av ett adverb, ett egennamn, en interjektion, en preposition, ett pronomen i kombination med 

ett verb och en konjunktion, en subjunktion, ett verb, och ett verb i kombination med ett pronomen. 

Människorna initierar 0,13 reparationer/samtalstur medan hubotarna initierar 0,10 

reparationer/samtalstur. Samtliga av hubotarnas reparationer initieras genom other-initiation medan 

majoriteten av människornas initieras genom self-initiation (sju stycken) och de resterande fem 

genom other-initiation. Vid other-initiation sker dessa genom utredande frågor och genom partiell 

upprepning bland både hubotarna och människorna. Bland hubotarna sker de även genom 

påståenden och genom uttryck för oförstående, och för människorna sker de även genom 

förklaringar och frågeord. Tio av människornas reparationer sker genom självreparation medan 
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detta sker i fem fall hos hubotarna. Människorna har ett fall av other-repair, vilket även gäller för 

hubotarna. Hubotarnas initierade reparationer får ingen reparation vid två tillfällen medan detta 

inträffar för människorna vid ett tillfälle.  

Hubotarna har inga episoder av samtidigt tal. Människorna har sju tillfällen av samtidigt tal. 

Två av dessa består av avbrott, en av cospeech, två av uppbackningar, och två av överlappande tal 

vid TRP. 

Ämnesbyten sker ofta genom att låta ämnet glida över till ett angränsande ämne i båda 

gruppernas dialoger. Abrupta ämnesbyten sker vid enstaka fall i både människornas och hubotarnas 

dialoger men dessa är då inte särskilt snabba och infaller efter ett samtalsuppehåll. 

Extra emfas för att betona ett visst uttryck eller ord används ofta av både människor och 

hubotar. Detta sker främst genom ett extra tryck på ordet men även genom förändringar i ton. 

Hubotarna använder pauser som de strategiskt placerar ut mellan satser där de vill skilja dem åt för 

att få dem alla att låta lika viktiga. Detta sker inte hos människorna.  

Variation i röststyrka förekommer flitigt i människornas dialoger där talarna både höjer och 

sänker rösten, men främst använder människorna normal röststyrka. Vid höjning av röststyrka beror 

detta ofta på förvåning, i syfte att betona eller uttrycka upprördhet. Sänkningen sker mer sporadiskt. 

I hubotarnas dialoger är variation i röststyrka ovanligt förutom i ett parti i transkription två där 

talarna viskar.  

Samtalstempot varierar ofta i de båda grupperna. I människornas dialoger beror denna 

variation på en blandning av perioder av latching och perioder där långa pauser infaller mellan 

samtalsturerna. Människorna har även en del långa pauser inom samtalsturerna som ofta håller 

tempot nere. I hubotarnas dialoger är latching inte lika vanligt som i människornas, däremot har de 

fler tillfällen där det varken sker en paus eller latching mellan samtalsturerna. Denna konstruktion i 

samband med längre pauser mellan turerna samt en del pauser inom turerna gör att även tempot i 

hubotarnas dialoger ofta hålls nere. Dessa variationer av latching och långa pauser gör även att 

tätheten av talarbytena varierar i de båda grupperna. 

En skillnad på 36 ord föreligger mellan människornas och hubotarnas ordantal per minut. 

Människorna yttrade 126 ord/minut (2,1 ord/sekund) medan hubotarna yttrade 90 ord/minut (1,5 

ord/sekund). Hubotarnas samtalsturer var dock längre än människornas då dessa i genomsnitt låg på 

5,8 sekunder medan människornas låg på fem sekunder.  

Både hubotarna och människorna föredrar direkta uttryckssätt framför indirekta uttryckssätt 

och båda grupperna undviker även frågeintonation i påståenden. Dock förekommer frågeintonation i 

påstående vid ett enstaka tillfälle i hubotarnas dialoger.  
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Garderingar förekommer men är ovanliga i båda gruppernas dialoger. Skratt förekommer vid 

enstaka tillfällen i människornas dialoger men då endast hos en ensam talare. I hubotarnas dialoger 

saknas skratt helt. Även röstförställning förekommer vid ett tillfälle i människornas dialoger.  

Hubotarna har inga episoder av samtidigt tal och således saknas uppbackningar och 

simultanstöd. Uppbackningar återfinns dock vid två tillfällen i människornas samtal. I varken 

hubotarnas eller människornas dialoger återfinns personligt upplevda berättelser, formella 

artighetsmarkörer, många snabba frågor i följd, eller ljudillustrationer. 

5 Diskussion 
I denna studie har jag undersökt hur man i serien Äkta människor väljer att återskapa olika typer av 

pauser, tvekljud, stamningar, reparationer och samtidigt tal beroende på om talarna är människor 

eller hubotar. Jag har även undersökt hur dialogerna förhåller sig till de två samtasstilarna respekt- 

och hänsynsstilen samt närhets- och engagemangsstilen.  

I analysen av resultaten är det tydligt att det finns både likheter och skillnader i hur pauser har 

valts att återskapas beroende på talarens arttillhörighet. Gemensamt för både människorna och 

hubotarna är att främst pauser återskapas. Det framgår även att pauser av typ-2 är vanligast i båda 

testgrupperna. Denna typ av pauser visar sig i materialet genom att infalla efter en TRP där den 

tidigare talaren väljer att förlänga sin tur då ingen annan tar ordet, vilket stämmer väl överens med 

de karaktärsdrag beskrivna av Nofsinger (1999:95). Det föreligger däremot en stor skillnad i 

återskapandet av pauser inom typ 1-kategorin mellan människorna och hubotarna. Hubotarna gör 

inga sådana pauser alls medan hela 34 % av människornas pauser utgörs av denna typ. Som Norrby 

(2004:114) beskriver typ 1-kategorin, visar sig dessa i materialet genom att infalla under en 

pågående samtalstur och inte vid en TRP. Att dessa pauser ofta är under en halv sekund långa 

(Norrby 2004:114) går dock inte att få något svar på i denna studie då det inte har varit möjligt att 

mäta den exakta längden på pauser som är under en sekund. I analysen framgår det dock tydligt att 

majoriteten av människornas pauser av denna typ är under en sekund långa.  

Av analysen att döma skulle denna tydliga skillnad i återskapandet av typ 1-kategorin i de två 

testgrupperna kunna visa på att manusförfattarna vill framställa människorna som mer tänkande och 

imperfekta varelser än hubotarna. Norrby (2004:114) menar att dessa pauser uppkommer på grund 

av antingen distraktion eller i sökande efter ett ord. Genom att välja att inte återskapa denna typ av 

pauser i hubotarnas tal framstår dessa således som varelser som vet exakt vad de ska säga och hur 

de ska säga det, vilket därmed skiljer dem från människorna. Hubotarna har mer än dubbelt så 

många återskapade pauser inom typ 3-kategorin jämfört med människorna. Denna typ av paus 

uppstår då en ny talare blivit utsedd och dennes svar dröjer (Nofsinger 1999:95), vilket skulle kunna 
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peka på att återskapandet av dessa pauser påverkas av antalet frågor som ställs inom dialogerna. Att 

undersöka typen av och antalet frågor i materialet ligger utanför denna studie, men kanske vill 

manusförfattarna få hubotarna att framstå som känslokalla varelser som främst ser interaktion som 

ett verktyg för att samla information och inte en social företeelse.  

Det föreligger inga större skillnader i andelen återskapade reaktionspauser i de två grupperna. 

Med utgångspunkt i Nofsingers (1991:95) beskrivning av reaktionspausen som ett resultat av näste 

talares reaktionstid framstår både människorna och hubotarna som varelser som behöver tid att 

reagera. Valet att återskapa fler långa reaktionspauser i människornas tal skulle dock, åter igen, 

kunna bero på en vilja att få människorna att framstå som mer eftertänksamma varelser med ett 

större behov av att tänka efter än hubotarna. Den låga andelen reaktionspauser under en sekund i 

längd hos båda grupperna gör att ingen av dem lever upp till Nofsingers (1999:94) beskrivning av 

att reaktionspausens längd oftast är under en sekund. Detta skulle kunna vara ett resultat av att 

samtalen är manusstyrda. 

Hubotarna hade en dubbelt så hög andel återskapade samtalsuppehåll jämfört med 

människorna. Dessa ligger på minst två sekunder i längd för båda grupperna vilket stämmer med 

den minimilängd på minst några sekunder Norrby (2004:114) beskriver som samtalsuppehållets 

signum. Det låga antalet återskapade samtalsuppehåll samt att människornas längsta paus av detta 

slag är mindre än hälften så lång som hubotarnas, skulle kunna vara ett försök att få människan att 

framstå som en mer socialt kapabel varelse som anstränger sig mer för att hålla igång samtalet. 

Detta kan grundas på att en av anledningarna till att denna typ av paus uppstår är att ingen 

anstränger sig nog för att ta turen (Norrby 2004).  

I analysen av resultaten framkommer även en stor skillnad i återskapandet av tvekljud och 

stamningar mellan människorna och hubotarna. I människornas dialoger återskapas både tvekljud 

och stamningar vid ett antal tillfällen medan dessa lyser med sin frånvaro i hubotarnas dialoger. 

Både tvekljud och stamningar används enligt Norrby (2004:136) för att fylla ut pauser som uppstår 

på grund av att talaren behöver tänka efter. Återskapandet av tvekljud och stamningar hos 

människorna håller nere antalet pauser inom typ 1-kategorin men får människorna ändå att framstå 

som varelser som behöver tänka efter ibland och som inte alltid kan plocka fram perfekta meningar. 

Att det inte återskapas några tvekljud eller stamningar i hubotarnas dialoger ter sig inte särskilt 

underligt då det inte heller återskapas några pauser inom typ 1-kategorin i deras material. Dessa 

aspekter skulle kunna saknas för att hubotarnas talproduktion, till skillnad från människornas, inte 

ska framstå som en naturlig process där korttidsminnet spelar in, utan snarare som en databaserad 

produktion som möjliggör för hubotarna att plocka fram färdiga meningar. Tvekljuden i 
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människornas dialoger är inte i linje med den forskning som finns inom området av Einarsson 

(1978) då människornas tvekljud i dessa dialoger främst uppstår framför subjekt och inte adverbial. 

Stamningsorden i människornas dialoger består dock främst av pronomen vilket stöds av Einarssons 

(1978) forskning av verkligt tal. 

Återskapandet av reparationer sker i båda gruppernas dialoger, däremot skiljer de sig åt i hur 

reparationerna initieras. Att samtliga av hubotarnas reparationer initieras genom other-initiation 

skulle kunna bero på att manusförfattaren vill få hubotarna att framstå som oförmögna att sätta sig 

in i andras situation. Detta val kan grunda sig i att other-initiation sker när någon annan än talaren 

uppfattar något denne sagt som felaktigt eller oklart (Schegloff m.fl. 1977). I båda grupperna sker 

other-initiations genom partiell upprepning av det tidigare sagda samt utredande frågor, vilket är två 

vanliga sätt enligt Norrby (2004:137) och Schegloff m.fl. (1977). Utöver other-initiation återskapas 

även fall av self-initiation i människornas dialoger vilket kan ha som syfte att påvisa att 

människorna, till skillnad från hubotarna, kan sätta sig in i andras situation eftersom self-initiation 

sker då talaren själv uppfattar något denne sagt som felaktigt (Schegloff m.fl. 1977). Majoriteten av 

människornas self-initiation återskapas i samma samtalstur som den felaktiga konstruktionen vilket 

beskrivs som position ett av Schegloff m.fl. (1977). Kanske sker detta i syfte att framställa 

människan som en varelse som är snabb på att upptäcka och fixa till sina misstag. Kanske är även 

syftet att framställa människornas tal mer som en pågående process än ett framplockande av redan 

färdiga meningar. Majoriteten av människornas reparationer utförs genom självreparation vilket 

enligt Norrby (2004:139) är det vanligaste sättet av reparation. Kanske vill manusförfattaren här 

förmedla den mänskliga viljan att rätta till sina egna fel, som beskrivs av Norrby (2004:139). Även 

majoriteten av hubotarnas reparationer sker genom självreparation. I hubotarnas fall skulle detta 

kunna bero på att alla deras reparationer initieras genom other-initiation, ofta i form av utredande 

frågor som hubotarna då besvarar i självreparationen.  

Resultaten visar även att samtidigt tal inte återskapas i någon form i hubotarnas dialoger. I 

människornas dialoger återfinns däremot några fall i form av avbrott, överlappande tal, 

uppbackningar och cospeech. Syftet med att återskapa samtidigt tal i människornas dialoger kan 

vara att framhäva den mänskliga förmågan att läsa av hur exempelvis en talare signalerar att denne 

snart är klar, vilket enligt Norrby (2004:143) kan ge upphov till överlappande tal vid TRP. Syftet 

kan även vara att framhäva den mänskliga förmågan att göra felaktiga bedömningar gällande 

exempelvis en samtalsturs längd då även detta kan ge upphov till överlappande tal vid TRP enligt 

Nofsinger (1999:102) och Norrby (2004:144). Uppbackningar som återskapas i människornas 

dialoger ska antagligen vittna om aktivt lyssnande då detta är uppbackningarnas huvudsyfte (Norrby 
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2004:147). Genom att helt utesluta återskapandet av samtidigt tal i hubotarnas dialoger kan syftet 

vara att avhumanisera och reducera dem till varelser oförmögna att bedöma, läsa av signaler eller 

känna behov av att visa talaren att de fortfarande lyssnar.  

I resultaten angående hur dialogerna förhåller sig till de två samtalsstilarna närhets- och 

engagemangsstilen och respekt- och hänsynsstilen framkommer även där en del skillnader och 

likheter mellan de två grupperna. Människorna i det analyserade materialet håller sig främst till 

personliga samtalsämnen vilket överensstämmer med de karaktärsdrag som Tannen (1984:30-31) 

och Norrby (2004:208-211) tillskriver närhets- och engagemangsstilen, medan hubotarna i det 

analyserade materialet har en större blandning av både personliga och opersonliga ämnen. Dessa 

resultat kan ha påverkats av urvalet för studien. Hade andra samtal transkriberats kunde resultaten 

för både människorna och hubotarna ha sett annorlunda ut.  

Båda grupperna undvek i stor utsträckning snabba och abrupta ämnesbyten och lät istället det 

pågående samtalsämnet glida över till ett angränsande ämne. Vid de få fall av abrupta ämnesbyten 

som återfinns i båda grupperna sker dessa efter ett samtalsuppehåll. Detta undvikande av snabba 

och abrupta ämnesbyten pekar på en mer formell samtalsstil. 

Att människorna ofta varierar i röststyrka pekar på en informell stil som närhets- och 

engagemangsstilen medan hubotarna genom att undvika variation i röststyrka istället har en mer 

formell stil som respekt- och hänsynsstilen (Norrby 2004:201-211). Till närhets- och 

engagemangsstilen räknas även betoning genom extra emfas vilket frekvent återfinns i de båda 

gruppernas dialoger. Hubotarna använder sig även av strategiskt utplacerade pauser i syfte att 

betona, vilket även det tillskrivs närhets- och engagemangsstilen (Tannen 1984:30–31:, Norrby 

2004:208–211). Detta återfinns inte hos människorna. 

Varken hubotarna eller människorna förhåller sig helt till en samtalsstil när det gäller 

samtalstempot i dialogerna. I båda grupperna finns stora variationer i tempot men detta beror på 

olika saker. I människornas dialoger beror denna variation på perioder av latching, vilket stämmer 

överens med närhets- och engagemangsstilen (Tannen 1984:30–31, Norrby 2004:208–211), samt 

långa pauser mellan samtalsturerna, vilket stämmer överens med de punkter Norrby (2004:201-208) 

tillskriver respekt- och hänsynsstilen. Hubotarnas samtalstempo påverkas av långa pauser mellan 

samtalsturerna och låg andel latching, vilket pekar på respekt- och hänsynsstilen, däremot har de 

fler fall av turtagarbyten utan varken pauser eller latching än människorna, vilket inte tillskrivs 

någon av samtalsstilarna. Långa pauser inom samtalsturerna håller dock ned tempot för de båda 

grupperna. Att samtalstempot ofta är lågt skulle kunna ha som syfte att hjälpa tittaren att hänga med 

i det som sägs.  
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Varken människorna eller hubotarna pratar särskilt fort, vilket antagligen sker i syfte att 

förenkla för tittaren, men kan även bero på att samtalen framförs av skådespelare. Enligt Norrby 

(2004:208–211) visar forskning att det snabba tal som återfinns inom närhets- och 

engagemangsstilen ligger på 260 ord/minut, vilket är detsamma som 4,3 ord/sekund. Båda 

grupperna håller sig långt under dessa siffror vilket är en lägre talhastighet som faller under respekt- 

och hänsynsstilen. Även genomsnittslängden på de två gruppernas samtalsturer är längre än de två 

sekunder som tillskrivs närhets- och engagemangsstilen (Norrby 2004:208–211), vilket stämmer in 

på en mer formell stil som respekt- och hänsynsstilen. 

Det är tydligt att de båda grupperna föredrar direkta uttryckssätt och undviker garderingar, 

vilket stämmer in på närhets- och engagemangsstilen. Däremot undviker de frågeintonation i 

påståenden, skratt samt uppbackningar och simultanstöd, vilka även de räknas till denna samtalsstil, 

och därför indikerar en mer formell samtalsstil. 

I varken hubotarnas eller människornas dialoger återfinns personligt upplevda berättelser, 

många snabba frågor i följd, eller ljudillustrationer vilket pekar på en mer formell stil som respekt- 

och hänsynsstilen. Däremot återfinns inga artighetsmarkörer i någon av grupperna vilket pekar mot 

en mer informell stil som närhets- och engagemangsstilen (Tannen 1984:30–31, Norrby 2004:208–

211). 

Denna studie gör tydligt att det finns vissa skillnader i hur olika talspråkliga fenomen har 

återskapats i dialogerna beroende på om talarna är hubotar eller människor. Att tvekljud, stamningar 

och samtidigt tal är icke existerande i hubotarnas dialoger gör onekligen att de låter omänskligare 

än människorna. Att lyckas uppnå denna effekt är antagligen varför man har valt att utesluta dessa 

talspråkliga fenomen från hubotarnas språkliga repertoar. Studien visar även att det är svårt att dra 

någon generell slutsats om vilken samtalsstil som väger tyngst i de två testgrupperna. Båda 

grupperna både uppvisar och undviker drag som går att tillskriva de två samtalsstilarna. 

5.1 Vidare forskning 

Då denna studie endast undersöker samtal som antingen utspelar sig mellan människor eller hubotar 

vore det av intresse för framtida forskning att undersöka samtal över artgränserna. Det vore 

intressant att se om de språkliga skillnaderna mellan de två grupperna blir tydliggjorda i dessa 

samtal eller om de tonas ned. 

En annan fråga för framtida forskning är hur manusförfattarna till tv-serien resonerar när de 

skapar dialogerna. Är det ett medvetet val av författarna att undvika eller exkludera vissa språkliga 

aspekter från hubotarnas samtal, och är det ett medvetet val att samma språkliga aspekter återskapas 

i människornas samtal? 



  

32 

 

Referenslista 
 

Einarsson, Jan (1978). Talad och skriven svenska: sociolingvistiska studier. Diss. Lund: Univ.  

Einarsson, Jan (2004). Språksociologi. Lund: Studentlitteratur  

Linell, Per (1982). Människans språk: en orientering om språk, tänkande och kommunikation. 2. 

 uppl. Malmö: Gleerups Utbildning AB 

Nofsinger, Robert E. (1999). Everyday conversation. Reissued Prospect Heights, Ill.: Waveland  

Nordenstam, Kerstin (1992). Male and femal conversational style. International Journal of the 

 Sociology of Language, 94, 75–98.  

Norrby, Catrin (2004). Samtalsanalys: så gör vi när vi pratar med varandra. 2., [rev.] uppl. Lund: 

 Studentlitteratur  

Sacks, Harvey, Schegloff, Emanuel A. & Jefferson, Gail (1978). A simplest systematics for the 

 organization of turn-taking for conversation. I J. Schenkein (Red.), Studies in the 

 organization of conversational interaction (s.7–55). New York: Academic Press 

Schegloff, Emanuel A., Jefferson, Gail & Sacks, Harvey (1977). The preference for self-correction 

 in the organization of repair in conversation. Language, 53, 361–382. 

Tannen, Deborah (1984). Conversational style: Analyzing talk among friends. Nordwood. 


