‘liksom’ som diskursmarkør i norsk talespråk
en studie av Big Brother-korpuset
av odd egil Johnsen
Denne artikkelen omhandler bruken av ‘liksom’ som diskursmarkør i norsk talespråk. Kilden er Big Brother-korpuset fra Tekstlaboratoriet ved Universitetet i
Oslo. I likhet med tidligere analyser (Hasund 2003, Kotsinas 1994) konkluderes
det med at ‘liksom’ benyttes som fokusator og modifikator, og i tillegg følger jeg
Hasund i at ‘liksom’ også fungere på det interpersonelle nivået som stilmarkør. I
de forannevnte arbeidene er det også blitt argumentert for at ‘liksom’ benyttes som
sitatmarkør og turtakingsmarkør (Hasund 2003; Kotsinas 1994) samt avgrenser
(Kotsinas 1994). I denne artikkelen stilles det spørsmål ved om en slik tolkning
kan forsvares ut fra funnene i Big Brother-korpuset. Konklusjonen er at de tre
sistnevnte funksjonene ikke skilles ut som egne kategorier, og i tillegg foreslås det en
ny kategori hvor ‘liksom’ blir tillagt en turholdende funksjon.

1 Innledning
lissom, det har jeg tenkt på liksom sånn hvordan, hvordan jeg ville reagere
eller hvordan jeg lissom skal ta det, kommer til å ta det hvis, hvis jeg blir
sendt hjem, lissom (fra Big Brother- korpuset, Tekstlaboratoriet, Universitetet i oslo).

Sitatet ovenfor viser hvordan tale ofte ispes små, tilsynelatende meningstomme ord, i dette tilfellet illustrert ved en noe hyppig bruk av ordet lissom. når vi bruker ord uten et klart meningsinnhold, blir det ofte sett
på som unødvendig fyll og språklig forurensning. Slike holdninger
rammer oftest ungdommens språkbruk siden ungdom gjerne i større
grad enn voksne benytter seg av slike småord som ofte oppleves både
unødvendige og innholdsløse.
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i de seinere tiårene har imidlertid interessen for disse “unødvendige”
småordene vokst fram blant forskere, og ordene er oftest gitt betegnelsen
diskursmarkører, diskurspartikler eller pragmatiske/modale partikler.
Hasund (2003: 98) definerer diskursmarkører som “a heterogeneous
class of words and short, fixed expressions that have little or no semantic
meaning and no clear grammatical function.” ordene fungerer altså på
det pragmatiske planet i kommunikasjonen, og har lite eller intet betydningsmessig innhold per se.
Det finnes mange ord i norsk som benyttes på denne måten, men i
denne artikkelen har jeg begrenset meg til bruken av liksom/lissom1 i
norsk talespråk. Kilden er Big Brother-korpuset som er basert på første
sesong (2001) av TV norges kjente reality-serie og tilrettelagt for søk
av Tekstlaboratoriet ved Universitetet i oslo. Korpuset inneholder i dag
(oktober 2012) cirka 150 000 ord, og deler av transkripsjonene er knyttet
til lyd- og bildeopptak.
artikkelen tar særlig utgangspunkt i Hasunds doktoravhandling The
discourse markers like in English and liksom in Norwegian teenage language:
a corpus-based, cross-linguistic study (2003) og Kotsinas Ungdomspråk
(1994) som begge omtaler liksom som diskursmarkør, henholdsvis i norsk
og svensk. Mye tyder på at bruken av markøren i all vesentlighet er den
samme i de to språkene.
Hovedpoenget ved denne undersøkelsen har vært å finne ut om
bruken av diskursmarkøren blant Big Brother-deltakerne samsvarer med
funnene i Hasund og Kotsinas. Særlig egner doktoravhandlingen til
Hasund seg for en slik sammenligning siden den omhandler liksom især,
og siden funnene er rikt statistisk belagt. Mens informantene til Hasund
og Kotsinas er ungdom i midten av tenårene, er aktørene i Big Brother i
alderen 22–36 år. Jeg har derfor også villet undersøke om liksom anvendes
ulikt i de respektive aldersgruppene med tanke på bruksfrekvens, bruksmåte og distribusjon. Her har det også vært forventet å finne forskjeller
mellom kjønnene.

1. Selv om norsk rettskrivningsnormal adskiller de to formene til skriftlig bruk, har jeg
ikke funnet at de gis ulike betydninger i talt språk. Dette er i tråd med Hasund (2003)
der de to variantene behandles som avarter av samme leksem.
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artikkelen er disponert på følgende måte: i kap. 2 gis en kort beskrivelse av korpuset og de grunnleggende data knyttet til bruksfrekvens.
Her diskuteres også nytten av korpuset som grunnlag for studier av
norsk talespråk. i kap. 3 diskuterer jeg – med funnene i Hasund og
Kotsinas som bakteppe – hvordan liksom blir brukt av deltakerne i Big
Brother og hvilke funksjoner markøren har. De viktigste funnene er
sammenfattet i kap. 4.
2 Korpusets innhold og noen grunnleggende data
Korpuset er som nevnt transkripsjoner av muntlig tale fra første sesong
av Big Brother og inneholder ca. 150 000 ord. Talen er gjengitt på bokmål, og deler av dialogene er knyttet til bilde og lyd. i korpuset gis det
mulighet til å søke på enkeltstående ord eller sammenstillinger på opptil
tre ord. Man kan også søke på deler av ord, samt forekomster av ord
knyttet til hver enkelt deltaker. Hvert treff kan oppgis i en kontekst med
maks 50 ord på hver side av søkeordet.
nytten av korpuset som grunnlag for studier av talespråk er på noen
måter begrenset – for det første gjennom at det er lagt kommersielle restriksjoner for anvendelsen, slik at man ikke uten videre får tilgang på
sammenhengende tekstutdrag.2 For det andre er transkripsjonene mangelfulle i den forstand at det gis få opplysninger om talen utover det
leksikalske innholdet gjengitt på bokmål. Det er bare unntaksvis
markering av prosodi og pauser og ingen markering av overlappende tale
og ordskifte. Det siste gjør at man i noe monn må utføre detektivarbeid
for å finne ut hvem som sier hva. Dette kommer dog oftest fram av konteksten, og hvis man er i tvil om hvem som sier hva, kan dette etterprøves
ved å søke på forekomster av liksom knyttet til hver enkelt deltaker. Begrensninger knyttet til transkripsjoner er også til en viss grad veid opp
for ved at deler av teksten er understøttet av lyd og bilde, men foreløpig
er arbeidet med denne linkinga kommet kort.
gruppen av Big Brother-deltakere består av fem kvinner i alderen
24–28 år, og seks menn i alderen 22–36. De fleste kommer fra østlandsområdet og innehar yrker som vanligvis forbindes med den jevne middelklasse.
2. Forskere kan, som det heter, “for helt spesielle formål få se større utsnitt av tekst og
videoer av gangen.”
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i korpuset er det er 427 forekomster av liksom (hvorav 286 har formen
lissom), og dette gir en rate på 2,8 per tusen ord. Til sammenligning er
raten 4,4 i Uno/oslo-korpuset som Hasund (2003) funderer sin undersøkelse på. Blant tenåringene som Kotsinas (1994) omtaler, er frekvensen
7,7 per tusen ord, altså brukes liksom markert hyppigere blant hennes
svenske ungdommer sammenlignet med de norske. Tidsdifferansen mellom de to undersøkelsene og konteksten opptakene er gjort i, kan ha spilt
en rolle her. innbyrdes blant Big Brother-deltakerne er det ingen tendens
som peker mot at alderen spiller noen rolle for bruksfrekvensen.
i Uno/oslo-korpuset står jentene for så mye som 87 % av alle belagte forekomster av liksom (Hasund 2003: 218). Det er ikke enkelt å
uten videre sammenligne dette tallet med fordelinga i Big Brotherkorpuset siden det ikke er oppgitt hvor mange ord som til sammen er
ytret av hver deltaker. For å kartlegge fordelinga mellom kjønnene har
jeg derfor for hver deltaker søkt på uttalte ord som starter på s, og
sammenlignet dette tallet med antall forekomster av liksom for hver
person. Det er ikke rimelig å anta noen kjønnsforskjeller i bruken av ord
som begynner med en bestemt bokstav, men for å kontrollere framgangsmåten, har jeg også for hver person regnet sammen den totale bruken av
ordene jeg, du, og, er, har og å, og sammenlignet dette tallet med hvor
hyppig hver person benytter liksom. Resultatet av de to framgangsmåtene
har vist seg å være sammenfallende, så jeg regner metoden som sikker.
Hva resultatet gjelder, er det ei jente som skiller seg kraftig ut fra de
andre ved at hun anvender liksom hele 7 ganger hyppigere enn gjennomsnittet og nesten 5 ganger hyppigere enn den nest ivrigste brukeren. Jeg
har derfor valgt å regne henne ut av dataene og samtidig veid opp for
dette ved også å fjerne den av guttene som benytter liksom mest. Holdt
opp mot antall ord som starter på s, er forekomsten av liksom da gjennomsnittlig 3,3 % for jentene og 1,6 % for guttene: altså benytter jentene
diskursmarkøren omtrent dobbelt så frekvent som guttene.
i Kotsinas (1994) er ikke fordelinga mellom kjønnene tallfestet.
3 De ulike pragmatiske funksjonene
Det er liten tvil om at liksom har gjennomgått en grammatikaliseringsprosess, eller “a metaphorical shift toward the abstract” (Matisoff 1991:
384), og samtidig oppnådd en syntaktisk fleksibilitet som gjør at ordet i
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dag ofte anvendes på måter som ikke samsvarer med ordets opprinnelige
betydning(er). i eldre litteratur kan vi se ordet brukt synonymt med på
samme måte som (likesom), på en måte/på sett og vis, og noen ganger
brukes det for å uttrykke at noe ikke er på ordentlig, men bare på lissom.
i hvilken grad ordet i moderne norsk benyttes pragmatisk, blir ofte et
skjønnsspørsmål, men jeg frister likevel å hevde at liksom, brukt som diskursmarkør, har sine viktigste funksjoner som fokusator, modifikator,
stilmarkør og turholder. De ulike funksjonene diskuteres i kap. 3.2–3.6,
men først noen ord om selve klassifiseringa.
3.1 Klassifisering
Som nevnt i kap. 2 er nytten av Big Brother-korpuset som grunnlag for
talemålsstudier noe begrenset. Den største metodiske utfordringa i en
studie som denne, vil imidlertid være knyttet til det hermeneutiske
aspektet: det som gjelder selve tolkinga av utsagnene. Det er ikke helt
enkelt å stadfeste hvilken merkelapp de ulike forekomstene av liksom
fortjener. For eksempel opererer Hasund med fire ulike kategorier av
liksom som turtakningsmarkør (jf. kap. 3.6) hvor den ene kategorien innbefatter liksom som en del av et større syntaktisk uttrykk. Som turtakingsmarkør er liksom ment å signalisere ordskifte, enten ved at taleren
ønsker å ta ordet, eller gi det fra seg. Hun bruker følgende dialog som illustrasjon (klammene ‘[ ]’ indikerer overlappende tale, ‘|’ indikerer grense
for intonasjonsenheter):
F1:

Hu sa det når vi er små så suger vi på tommelen eller på
smokken og så alt sånn og så bare [vi har et behov for,]
M1: [Man suger ikke] på røyken da.
F1: Ja men lissom, | du har et behov for å ha noe [i munnen]
F2: [Man] inhalerer. Man har det ikke [i munnen man har det]
F1: [Ja men du har behov,=]
F2: på leppa.
(Hasund 2003: 86)
etter min mening er det ikke åpenbart at liksom her først og fremst
fungerer som del av en turtakingsmarkør. en effektiv måte å sjekke dette
på, er å fjerne liksom fra setninga og se hvordan den fungerer uten. Her
mener jeg at ja men (som i F1s tredje utsagn) gjør nytten like godt som
turtakingsmarkør alene. Det liksom synes å bidra med, er snarere å linke
setninga til det forrige hun sa – å forsterke det forklarende aspektet, og
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samtidig moderere selve innholdet. Uten liksom virker frasen du har et
behov for å ha noe i munnen litt for bombastisk, nesten som at det skulle
stå som en universell uimotsagt sannhet, for å ta litt i.
en måte å kontrollere diskursmarkørens bidrag på, ved siden av å
fjerne ordet, er å omplassere markøren og se hvordan det påvirker innholdet:
– Ja men du har et behov for å ha noe i munnen liksom.
Det vi mister ved å plassere liksom sertningsfinalt, er den fokuserende
funksjonen (jf. kap. 3.2); utsagnet blir mindre poengtert ved å plassere
diskursmarkøren sist. Men som demper (jf. kap. 3.3) fungerer det like
godt om du plasserer liksom først eller sist. en tredje mulig funksjon
liksom kan tenkes å ha her, er å fylle pausen som taleren trenger for å
samle tankene før hun formulerer seg.
Selv om det siste kanskje ikke synes å være tilfellet i dette eksemplet,
kan liksom faktisk fylle alle disse rollene samtidig. Problemene rundt
kategoriseringa er også understreket av Hasund, som sier at “many instances serve more than one pragmatic function simultaneously”, og også
at “instances that appear to have a clear pragmatic meaning are so few
compared to all the fuzzy cases” (Hasund 2003: 89). løsninga hennes
blir å tufte analysen på de rent kvantitative data knyttet til syntaks,
prosodi og turtakningsaspekt. Det siste – som jeg har forsøkt å vise – er
ikke fritatt for tolkning.
Mens Hasund altså velger å ikke kode dataene med henhold til
pragmatiske kategorier, har jeg forsøkt å lete etter statistiske tendenser
også med dette i tanke. en slik klassifisering er likevel nødt til å bli
ganske omtrentlig, og som diskutert ovenfor, kan diskursmarkøren
gjerne fylle flere funksjoner samtidig, og ofte er det uklart hvordan den
bidrar mest. Tall som framkommer i denne forbindelse, må derfor forstås
som skjønnsmessige omtrentligheter, og jeg ønsker derfor heller ikke å
presentere noen utfyllende statistikk knyttet til dette.
Ved siden av kjønn og alder (se kap. 1) er dataene også kodet etter i
hvilken del av utsagnet liksom forekommer: setningsinitialt, setningsmedialt eller setningsfinalt. Statistikk i denne forbindelse er presentert i
kap. 3.5 og kap. 3.6.
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3.2 Fokusator
i likhet med Hasund (2003) og Kotsinas (1994) mener jeg liksom kan benyttes for å gi emfase til en bestemt del av utsagnet. i Kotsinas (1994) er
diskursmarkørens funksjon som fokusator tenkt akkompagnert av en
modifiserende effekt, slik at det fokuserte ordet eller setningsleddet, i
noen grad også endrer betydning, eller modereres.
i Hasund (2003) kan liksom brukt som fokusator også virke modererende, men samtidig mener hun at diskursmarkøren i noen tilfeller kan
ha en ren fokuserende effekt, hvor selve betydninga ikke påvirkes. i Big
Brother-korpuset tolker jeg det slik at liksom i så mye som 1/3 av forekomstene nettopp har denne fokuseringa som hovedfunksjon. Vanligvis opptrer markøren da rett foran det fokuserte ordet eller setningsdelen,
men i noen få tilfeller også bak. Det er naturlig å tenke seg at det
fokuserte ordet da får ekstra trykk (jf. König 1991: 13; Kotsinas 1994:
85). i tillegg forsterkes ofte den fokuserende funksjonen ved at det legges
inn en liten pause mellom liksom og det fokuserte ordet.
a:

– Jeg er så, begynner å bli så dritt lei av X det er in å lissom,
stikke seg ut og lissom hele tida skulle være i opposisjon.

kontra B:

– Jeg er så, begynner å bli så dritt lei av X det er in å stikke
seg ut og hele tida skulle være i opposisjon.

Vi ser at lissom her bidrar til å understreke det essensielle i budskapet,
men uten at det egentlig forandrer selve meningsinnholdet. i den grad
det gjør det, bidrar det ikke til å dempe utsagnet, men muligens i noen
grad til å forsterke det. Her kan vi fremdeles kanskje se noen rester av
den opprinnelige betydninga av ordet brukt for å uttrykke sammenligning eller omtrentlighet. Men i neste eksempel er grammatikaliseringa
ganske total, og her mener jeg liksom utelukkende har funksjon som
fokusator.
a:

– Ja, men her ligger vi liksom fire stykker og så står han der
ute og snakker om at han er så drittlei av å gjøre ting.

kontra B:

– Ja, men her ligger vi fire stykker og så står han der ute og
snakker om at han er så drittlei av å gjøre ting.

97

Odd Egil Johnsen

Setningsmedialt benyttes liksom ofte som fokusator i narrative sammenhenger, eller i klare meningsytringer. Da bidrar diskursmarkøren i
dramatiseringen av en fortelling ved å gjøre den mer poengtert, eller ved
å understreke et poeng når taleren for eksempel utøver kritikk. Liksom
benyttes ofte foran et sitat, og da har ordet gjerne denne dramatiserende
effekten.
a:

– altså, når ho kom inn her nå, så tenkte jeg lissom: “nei.
Sex med X”, og så tenkte jeg: “nå angrer hun seg sikkert
jævlig.”

kontra B:

– altså, når ho kom inn her nå, så tenkte jeg: “nei. Sex med
X”, og så tenkte jeg: “nå angrer hun seg sikkert jævlig.”

i noen tilfeller har liksom rolle som fokusator også i spørsmål. Da bidrar
diskursmarkøren til at ordet etter får sterk emfase.
a:
kontra B:

– Det var ... Stemt.3
– Stemt, hva mener du med stemt? Var lissom over?
– Det var ... Stemt.
– Stemt, hva mener du stemt? (Det) var over?

når liksom fungerer som fokusator setningsinitialt, har den en fokuserende eller pekende funksjon utover et enkelt ord eller setningsledd og
virker til å fokusere et helt utsagn. Utsagnet er da gjerne en forklaring,
en presisering, en motsigelse eller et vilkår, og diskursmarkøren står da
typisk sammen med en konjunksjon.
a:
kontra B

– For liksom, man har gjort sitt bidrag, men likevel, hvis (...)
– For man har gjort sitt bidrag, men likevel, hvis (…)

a:

– Men på den annen side, så, lissom, jeg tenker at jeg er ikke
avhengig av de ekstra pengene.
– Men på den annen side, så tenker jeg at jeg er ikke
avhengig av de ekstra pengene.

kontra B:

3. Tre prikker uten parantes betyr “pause i talen”, mens tre prikker i parantes betyr at
noe er utelatt.
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i tilfellene hvor liksom fokuserer et helt utsagn, er det ofte vanskelig å
definere på hvilken måte diskursmarkøren bidrar mest. ofte vil vi se at
den i tillegg til å fokusere utsagnet også kan bidra til å modifisere utsagnet, og som vi skal se i neste avsnitt, da helst ved å dempe det gjennom
å indikere omtrentlighet.
3.3 Modifikator
Ved siden av funksjonen som fokusator ser liksom ut til klart hyppigst å
fungere som modifikator. i omtrent halvparten av beleggene kan det
tolkes slik at liksom bidrar til å endre meningsinnholdet i det som blir
sagt, og oftest fungerer den som demper. Diskursmarkøren markerer da
epistemisk modalitet (Jf. Recsky 2006, Kotsinas 1994: 86): det gis uttrykk for vaghet eller at utsagnet ikke nødvendigvis er en nøyaktig
gjengivelse av virkeligheten. Som modifikator opptrer liksom typisk setningsfinalt og står i forhold til ordet foran (eksempel 1), eller fungerer
som en slags metakommentar på hele ytringa (eksempel 2).
1:

– Mm. Du har sånn jentehud, lissom, sånn babyhud.

2:

– Mmm, først kommer tåa di og så tar du det bare opp
gjennom hele kroppen, lissom.

Foran sitat bidrar ikke liksom bare til dramatiseringa, som vist i kap. 3.2,
men ordet kan også gi tilhørerne et signal om det ikke er snakk om et
egentlig sitat, men mer en dramatisert versjon av noe som er blitt sagt,
eller som i eksemplet nedenfor, et mer generelt utsagn. Da er liksom
gjerne plassert etter sitatet.
– men det er jo også sånn veldig sånn massepress da, at lissom, det er sånn, “kom igjen nå”, liksom, også er det sånn
hvis du (...)
når liksom fungerer som modifikator, har ordet oftere enn ellers doble,
og til og med triple funksjoner. Svært ofte gir det likevel mening å erstatte
liksom med på en måte, og det er et tolkningsspørsmål i hvilken grad ordet
faktisk benyttes pragmatisk. Men den pragmatiske funksjonen kommer
tydelig fram når liksom ikke modifiserer et utsagn ved å dempe det, men
tvert i mot – ved å forsterke det. i eksemplene nedenfor mener jeg å
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nemme en slik bruk av diskursmarkøren når to ulike deltakere beskytter
seg mot beskyldninger.
a: – Har ikke for vane å spytte på do, lissom.
kontra B: – Har ikke for vane å spytte på do.
a – altså, jeg er ikke ute etter å slåss meg deg, lissom.
kontra B: – altså, jeg er ikke ute etter å slåss med deg.
Liksom kan også virke forsterkende når taleren uttrykker seg ironisk eller
sarkastisk og minner da om det andersen (2006: 28) kaller “ironimarkør”.
a: – Jeg beklager, lissom, at jeg sa noe angående diskusjonen
lissom, men (...)
kontra B: – Jeg beklager at jeg sa noe angående diskusjonen, men (…)
Diskursmarkøren benyttes gjerne på denne måten også i ladede spørsmål:
a: – Skal lissom folk endre sin personlighet for å tilpasse seg
en som er veldig sårbar?
kontra B: – Skal folk endre sin personlighet for å tilpasse seg en som
er veldig sårbar?
Som modifikator kan liksom stå i alle posisjoner i setningene, men som
eksemplene ovenfor illustrerer, finner vi at diskursmarkøren oftest har
denne funksjonen setningsfinalt, og markøren blir da gjerne tolket å være
en avgrenser mellom setninger eller ytringer. Kotsinas konkluderer derfor
med at “Den dubbla funktionen som avgränsare och modifikator tycks
alltså vara genomgående i så gott som alla de fall där (...) liksom (...) är
placerade i slutet av en sats eller replik eller i anslutning till et citat”
(Kotsinas 1994: 92). i neste avsnitt drøftes det om liksom faktisk kan tillegges å ha en slik funksjon.
3.4 Liksom som avgrenser?
innledningsvis i sin redegjørelse for liksom som diskursmarkør i svensk
funderer Kotsinas over forskjellen mellom skriftlig og muntlig uttrykks100
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måte. Diskursmarkørene finner ikke sin gjenpart i skriftlig språk “men
å andra sidan har skriftspråksversionen faktiskt tillgång til tecken som
kolon, anföingstecken, frågetecken og versaler som saknas i talspråk”
(Kotsinas 1994: 74).
Dette resonnementet ser tilforlatelig ut, men det spørs om ikke
sammenhengen mellom tale og skrift her er snudd på hodet. i muntlig
tale har man mulighet til å hjelpe kommunikasjonen gjennom intonasjon,
stemmebruk (f.eks. etteraping), pauser og kroppsspråk. Tegnsettingen i
skriftspråket må vel snarere ses på som en erstatning for dette; det skulle
ikke være noe større behov for å utstyre den muntlige talen med allerede
eksisterende virkemidler. når vi formulerer et spørsmål, markere vi dette
med intonasjon, i tillegg til ordstilling, bruk av spørreord, kroppsspråk
osv.
Én bruk av diskursmarkører som oppfattes å være av nyere dato, er
som sitatmarkør (Svennevig 2006: 25f; opsahl & Svennevig 2007). i tillegg til at markørene da virker fokuserende og/eller moderende, er de
ment å skulle erstatte anførselstegn eller kolon. når liksom er sagt å
fungere på denne måten, synes jeg det er vanskelig å skille det ut fra funksjonen som fokusator. Sammenlign de tre versjonene av samme utsagn
(C er hentet fra korpuset).
a: – Skulle jeg liksom be X om å dempe seg litt?
B: – Skulle jeg liksom spørre: “Du X, kan du være så snill og
dempe deg litt”?
C: – Skulle jeg liksom: “Du X , kan du vær så snill å dempe deg
litt …”
Foran sitat finner man i korpuset en jevn fordeling mellom når liksom
opptrer sammen med et av anførselsordene å si, å spørre, å tenke, og når
liksom står alene foran sitatet. For meg virker det som diskursmarkøren
tilfører det samme i A, B og C og kan således neppe oppfattes som et
kolon.
et annet eksempel på hvor liksom blir tolket å ha en avgrensende
funksjon gjennom å opptre som skilletegn, er når ordet står setningsfinalt
og markerer slutten på en ytring. Ved siden av å moderere innholdet, skal
liksom da nærmest fungere som et punktum. Kotsinas (1994: 89) illustrerer denne funksjonen med følgende eksempel:
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– han e en kommunist liksom
– de e femton från Bålsta å resten från Märsta liksom
Ved gjennomgang av Big Brother-korpuset er det slående at bruk av liksom
setningsfinalt slik som vi ser her, nærmest er ikke-eksisterende, og her er
vi kanskje ved noe av det som utgjør et hovedskille mellom hvordan tenåringer og litt eldre personer bruker diskursmarkøren: som stilmarkør.
3.5 Stilmarkør
i Big Brother-korpuset finner vi liksom setningsinitial i 11,5 % av
tilfellene, mens de resterende forekomstene fordeler seg helt jevn setningsmedialt og setningsfinalt (henholdsvis 44,8 og 43,7 %) (tabell 1). i
Hasunds materiale er prosentdelen av setningsinitialt liksom praktisk talt
identisk (12 %), mens fordelinga setningsmedialt og setningsfinalt er 36
og 52 % (tabell 2). altså ser liksom ut til å brukes signifikant oftere setningsfinalt blant tenåringene i Uno/oslo-korpuset enn blant deltakerne
i Big Brother.
Tabell 1: disponering av liksom i Big Brother-korpuset
Setningsinitialt

Setningsmedialt

Setningsfinalt

!!," %

##,$ %

#%,& %

Tabell 2: disponering av liksom i Uno/oslo-korpuset (Hasund 2003: 186)
Setningsinitialt

Setningsmedialt

Setningsfinalt

!' %

%* %

"' %

Som nevnt er det sjelden at liksom setningsfinalt virker å være brukt “formålsløst” (les: som avgrenser) i Big Brother-korpuset, men det er en
deltaker som skiller seg ut noe i så måte. Dette er eksempler på hvor
liksom mer enn noe annet ser ut til å ha en stilistisk funksjon, og kanskje
ikke overraskende er dette utsagn fra den yngste deltakeren:
– Den er kul å høre, liksom. Få tak i noe mer, da.
– Hva er det nå? Jeg er med, liksom, i’m there.

– Den er kul å høre, l

– Den er kul å høre, l
– Hva er det nå? Jeg er med,
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Liksom kan muligens tenkes å skulle virke noe modifiserende i disse
tilfellene, men jeg heller mot at utsagnene verken ville blitt sterkere eller
svakere ved å utelate den etterslengte markøren. Kotsinas kommenterer
at diskursmarkørene “i vissa sammanhang förefalla just så innehållstomma och funktionslösa som de ibland populärt beskylls för att vara”
(Kotsinas 1994: 97), og det kan synes som at liksom iblant faktisk ikke
har noen annen funksjon enn å gi uttrykk for en viss stil. Roth-gordon
(2002) mener også å finne en slik funksjon knyttet til bruk av diskursmarkører blant ungdommer i Brasil.
(...) individual speakers sometimes rely on the repetition of specific markers
to build their linguistic reputation and exhibit a sense of individual style.
Perhaps the most important feature of pragmatic markers, repetition allows
a speaker to portray newness with little actual change in discourse.
Repetition and frequency thus allow speakers to showcase their sense of individual and group style. (Roth-gordon 2002: 118).

en interessant observasjon i Hasund (2003) er at bruken av liksom setningsfinalt er langt vanligere blant ungdom fra oslo vest enn fra oslo
øst (s. 220). en lignende tendens kommer fram i andersen (1999) hvor
det stadfestes at like brukt som diskursmarkør er langt mer utbredt blant
ungdommer i londons øvre sosialsjikt enn blant ungdommer fra lavere
sosiale lag (s. 283). Dette skulle altså tyde på at diskursmarkører også kan
bidra på det interpersonelle nivået, og at funksjonen ikke alltid kan knyttes
til det rent tekstuelle. Mye av “ekstra-bruken” av liksom som Uno/
oslo-ungdommene har sammenlignet med Big Brother-deltakerne, er
også – som nevnt – setningsfinalt.
en tendens som slår ut likt i Uno/oslo-korpuset og blant Big
Brother-deltakerne, er at jenter/kvinner ser ut til å bruke diskursmarkører langt hyppigere enn gutter/menn. Denne skjevheten er særlig
markant i Hasunds materiale hvor jentene står for hele 87 % av de totale
forekomstene av liksom, mens de kvinnelige Big Brother-deltakerne altså
benytter diskursmarkøren omtrent dobbelt så frekvent som guttene.
Det er flere som har forsøkt å gi en forklaring på hvorfor jenter benytter diskursmarkører oftere enn gutter, og da trekkes det gjerne fram at
jentene i større grad enn guttene har behov for å uttrykke identitet relatert
til alder, kjønn og sosial klasse, mens guttene i større grad ønsker å framstå
som individualister. Man kan også tenke seg at det i en venninnegjeng,
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eller i en samtale mellom to jenter, føles viktig å opprettholde konsensus,
og at man gjennom å utrykke vaghet, lettere kan gjenopprette konsensus
når uenighet kommer til uttrykk. Bruk av liksom som stilmarkør kan da
kanskje like gjerne sorteres under funksjonen som demper.
en annen forklaring kan være at “jenter flest behersker uformell småprat som sjanger bedre enn gutter flest (…)” (Hasund 2006: 102), og da
kan det jo hende at liksom opptrer som turtakingsmarkør?
3.6 Turtakingsmarkør → turholdingsmarkør
Både Kotsinas og Hasund argumenterer for at liksom kan fungere som
turtakningsmarkør, enten ved at ordet benyttes setningsinitialt for å
markere at “nå er det min tur til å snakke”, eller setningsfinalt for å overlevere ordet, eller turen, til andre. Jeg vil hevde at en slik tolkning er
problematisk, både ut i fra funnene i Big Brother-korpuset og de eksemplene som Kotsinas og Hasund bruker i sin argumentasjon. i kap.
2.1 viste jeg ett eksempel på hvor liksom blir definert som turtakingsmarkør. et liknende eksempel er hentet fra Kotsinas (1994: 93):
– men liksom de e inga killar som dansar
i Big Brother-korpuset er mange av de setningsinitiale forekomstene av
liksom på samme måte som i eksemplet fra Kotsinas knyttet til en konjunksjon: og, eller, men, for, at og da. Hele 32 av 44 forekomster av liksom
setningsinitialt står sammen med en av disse konjunksjonene, og
hyppigst sammen med men og så. imidlertid er det ingen eksempler på
at men + liksom forekommer setningsinitialt i sammenheng med turskifte,
slik som i eksemplet over.
Det synes også problematisk å tillegge setningsfinalt liksom noen særlig turgivende (turn-yielding) funksjon. Her er imidlertid Hasund uenig.
Hun sier at “When final (…) liksom are used after questions with
reference to the speaker’s own preceding utterance, they serve a textual
function as turn-yielding markers” (Hasund 2003: 197). Hun illustrerer
dette med følgende eksempel:
– Men ellen mye koster de som er snowboard støvler som ikke
er blant de beste lissom?
– lønner det seg å kjøpe nå eller lønner det seg å leie frem til
denne sesongen er ferdig [lissom]?
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Her er jeg uenig i Hasunds tolking av at lissom på noen måte inviterer
samtalepartneren til å ta ordet. Hun stiller et spørsmål, og i dette ligger
det vel en ultimat invitasjon allerede. Her vil jeg nok heller mene at liksom
først og fremst fungerer som stilmarkør.
Jeg er likevel enig i at liksom iblant benyttes i turtakingshenseende,
men ordet fungerer ikke som turtaker i den forstand at man signaliserer
et ønske om å gripe eller gi slipp på ordet, men snarere at man ønsker å
holde på ordet. Som også Kotsinas (1994: 91) er inne på, kan man ved å
slenge inn liksom avslutningsvis i en frase ikke bare signalisere at utsagnet
er upresist, men også uttrykke et ønske om å presisere utsagnet ytterligere. Tekstutdraget fra korpuset som er gjengitt nedenfor, illustrerer
dette godt.
– Lissom, det har jeg tenkt på liksom sånn hvordan, hvordan jeg ville reagere

eller hvordan jeg lissom skal ta det, kommer til å ta det hvis, hvis jeg blir sendt
hjem, lissom, og det altså jeg forestiller meg at det ikke kommer til å bli så
ille, lissom. altså det blir ikke ille å bli sendt ut fordi at jeg ikke vinner
millionen, lissom. Det blir verre å bli sendt ut fordi at man ikke har lyst til å
dra hjem ennå.

Det er slående at i så mange som 141 tilfeller (av totalt 427) hvor liksom
forekommer, er det som kommer etter, enten en presisering av en tidligere ytring eller en elaborering, oftest rundt en betraktning eller et
resonnement, mens det derimot er svært sjelden at liksom direkte
etterfølges av et ordskifte. Dette samsvarer også bedre med det Hasund
sier et annet sted i avhandlinga si:
liksom may be used to indicate an explicit relation between two units of discourse (phrases, constituents, clauses or turns). They occure typically in
connection with explanations, elaborations or clarifications, where the meaning of comparison and similarity is transparent (Hasund 2003: 90).

Det er mange eksempler i Big Brother-korpuset på slike elaboreringer
og klargjøringer, og som det kommer fram av sitatene nedenfor, står
liksom da oftest setningsfinalt.
– og det gjør meg glad, lissom. Jeg jeg er varm i brystet.
– det burde jeg ikke gjøre, lissom. Syns det er jævlig teit.
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– eller så er vi litt naive, lissom, altså, vi er nå tross alt her for å
(...)
– da hadde vi flytta inn i huset. Lissom, jeg kom hjem til helt nytt
hus,
– Jeg må lage min egen jobb, lissom. Starte en egen spøkelsesbedrift.
Samme funksjon har diskursmarkøren når taleren benytter ordet for å
fylle en pause mens han/hun får tenkt seg om. i eksemplet nedenfor kan
vi lett forstille oss at taleren i stedet for liksom fyller pausene med ehh.
– For lissom, jeg tenkte, jeg tenkte lissom, hva er vitsen med at
jeg skulle gjøre det.
Kotsinas omtaler denne type bruk av diskursmarkøren som “planeringspauser i de fall då talarna inte har hunnit planera sitt inlägg (…)” (1994:
93). en slik tolkning er heller ikke fremmed for andersen (1999) hvor
like i engelsk kan brukes på samme måte og være “one of a sequence of
items that are clearly aimed at buying processing time and signalling the
speaker’s intention to continue” (andersen 1999: 226).
Hvis det er slik som det antas her, at liksom i betydelig grad er knyttet
til turholderfunksjonen, kan det da fortelle oss noe om hvorfor jenter
bruker liksom oftere enn gutter? ikke nødvendigvis kanskje, men i Cheshire (2000) konkluderes det med at i motsetning til når guttene snakker,
blir jentenes tur respektert og i mindre grad avbrutt. eller som hun sier
om guttene: “it seems to be less important for them to secure the floor
and to get to recount their story than to participate in group talk and the
camaraderie that it produces – it is the activity of telling that counts,
rather than the tale” (Cheshire 2000: 246).
Dataene viser kanskje en sammenheng her, for skjevfordelinga mellom jentene og guttene i bruk av liksom gir seg størst utslag i setningsfinal
posisjon. i Hasund (2003: 218) kommer det fram at jentene benytter
liksom setningsfinalt 0,56 ganger per minutt, mens forekomsten initialt
og medialt er 0,12 og 0,36 per minutt. Tallene for guttene er 0,02 initialt,
0,09 medialt og 0,08 finalt, altså ser vi at guttene har en langt jevnere
fordeling mellom bruken av liksom setningsmedialt og setningsfinalt.
Denne tendensen kommer også fram i dataene fra Big Brother-korpuset
hvor jentene – i sammenligning med guttene – har 10 % høyere andel av
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sin totale bruk av liksom setningsfinalt (tabell 3). Dette kan tyde på at det
ikke kun er bruksfrekvensen som skiller jentene fra guttene, men også
bruksmåten.
Tabell 3: disponering av liksom i Big Brother-korpuset, fordelt mellom kjønn
Setningsinitialt

Setningsmedialt

Setningsfinalt

Kvinner

!",# %

$%,$ %

&',! %

Menn

!(,#

)(,$

$',!

4 Oppsummering og konklusjon
Jeg har i denne artikkelen forsøkt å vise hvordan liksom blir brukt som
diskursmarkør i norsk talespråk. Jeg argumenterer for at markøren har
sine viktigste funksjoner som fokusator, modifikator, stilmarkør og
turholder. Jeg er kritisk til tolkinga av diskursmarkøren som avgrenser
(Kotsinas 1994) og turtakingsmarkør (Hasund 2003, Kotsinas 1994).
i sammenligning med Hasund (2003) tyder dataene i Big Brotherkorpuset på at det er forskjeller i hvordan tenåringer og voksne/eldre
ungdom bruker diskursmarkøren. Bruken av liksom er vesentlig mer frekvent blant Hasunds tenåringer, og fordelingen mellom kjønnene er også
skjevere sammenlignet med de noe eldre aktørene i Big Brotherkorpuset. Totalt sett benytter tenåringene i Uno/oslo-korpuset liksom
markert oftere i setningsfinal posisjon, og den store kjønnsforskjellen og
bruken av ordet som stilmarkør blant tenåringsjentene er nok hovedårsaken til dette, men jeg har også foreslått at funksjonen som turholdingsmarkør kan være del av forklaringa.
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