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Sammandrag	
Jag undersöker chattmeddelandet i forumet Facebook Messenger för att se om jag kan 
finna mönster i de språkliga egenskaper som återfinns. Jag undersöker om egenskaperna 
innehar mest talspråkliga eller mest skriftspråkliga egenskaper, alternativt om 
egenskaperna kan anses vara unika för internetchatt. Syftet är att betrakta om chattspråk 
kan anses vara en självständig varietet i svenska språket. 
 
Materialet består av chattkonversationer från tio informanter födda på 1990-talet samt 
sju informanter födda på 1960-talet. Genom att söka språkliga mönster hos två olika 
åldersgrupper går det att belysa huruvida konventionella språkegenskaper i chatt kan 
vara en generationsfråga. Jag använder en kvantitativ innehållsanalys för att analysera 
mitt material då jag har valt att kvantifiera de chattspråksegenskaper som jag har funnit. 
Jag har kvalitativa inslag i min analys för att ha möjlighet att tolka mitt resultat. 
 
Det går att finna mönster i informanternas chattspråk. Det är vanligt att informanter 
brukar två utropstecken på rad, ”!!”, när de vill betona något i sitt meddelande. Det är 
också vanligt att utelämna information från chattmeddelanden: framförallt 
subjektspronomen eller prepositioner. 
 
Det finns skillnader åldersgrupperna emellan. De yngre informanterna brukar många 
emoticoner medan de äldre gör det vid enstaka tillfällen. De yngre informanterna brukar 
emoticoner som satsavdelare – i stället för punkt och kommatecken – medan de äldre 
skriver enligt mer formella skriftspråksnormer. De äldre informanterna skriver ofta 
inledningar och avslutningar på sina meddelanden vilket de yngre inte gör. 
 
Chattspråk, eller internetspråk, kan sägas vara en självständig språkvarietet även om de 
flesta språkliga egenskaperna inte är genuint nya. Verksamheten för kommunikation 
styr språket. Syftet med var och varför människor skriver till varandra har förändrats på 
grund av internet, vilket påverkar språket. 
 
Nyckelord	
Computer-mediated communication, CMC, asynkron chatt, synkron chatt, instant 
messaging, chattspråk, emoticon, onomatopoetiska uttryck, formellt skriftspråk, 
talspråk, Facebook Messenger, interaktionsmedier, verksamhetsramar. 
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1.	Inledning	
I inledningskapitlet kommer jag att redogöra för varför det är intressant att försöka 
kategorisera och definiera språk på internet. Jag introducerar begreppet computer-
mediated communication (CMC) vilket brukas genomgående i uppsatsen. Jag 
presenterar mina problemformuleringar samt syftet med att genomföra min 
undersökning. 
	

1.1	En	röst	om	samtidens	svenska	
De senaste åren har jag hört en oro uttryckas för huruvida det svenska språket påverkas 
negativt av internets funktion i samtidskommunikationen. Skriven och talad svenska 
menas infiltreras mer än tidigare av lånord, förkortningar, utebliven interpunktion och 
ofullständiga meningar. Tempot på internet tillåter publicering och respons inom loppet 
av sekunder vilket skulle förklara om det finns mindre tålamod med texter idag. 
 
Faktumet att vi spenderar mycket tid på internet med att läsa, spela och kommunicera – 
i genomsnitt 24 timmar i veckan vilket är mer än en femtedel av vår vakna tid (Findahl 
och Davidsson 2016) – påverkar oundvikligen vårt språk, frågan är bara hur mycket och 
i vilka domäner. Ett av de senare inläggen i debatten om språkförändring skrevs av 
författaren Björn Ranelid. Han diskuterar förkortningar och lånord, vilka är två 
egenskaper i språket som har ökat sedan internets intåg i samhället. Ranelid skriver i en 
debattartikel på kvällstidningen Expressens hemsida att det tycks vara en anständighet 
för många att stympa och förkorta olika ord. Vidare skriver han att ”dessutom älskar de 
att föra in engelska ord när det är helt onödigt och inte tillför det svenska språket 
någonting av skönhet, betydelse och kreativitet”. Ranelid menar att människor som inte 
orkar skriva ut fullständiga ord är lata och att språket varken blir rikare, vackrare eller 
bättre om alla ord som består av fler än sju bokstäver stympas till tre eller fyra eftersom 
”det är inte utveckling; det är bara destruktivt och dumt” (Ranelid 2017). 
 
Kommunikation mellan datorer kallas för computer-mediated communication eller 
CMC (efter Crystal 2006 och Hård af Segerstad 2002). CMC kan te sig problematiskt 
att kategorisera som antingen talspråk eller skriftspråk. Visserligen består internet till 
stor del av skrivet språk men det skulle kunna sägas vara nedskrivet talspråk eftersom 
många internetforum tillåter ett tempo och en spontanitet liknande den som återfinns i 
en talsituation. En intressant fråga är huruvida CMC kan räknas som ett fjärde 
kommunikationsmedium som likt talspråk, skriftspråk och teckenspråk innehar 
egenskaper som inte återfinns i någon annan kontext utan kännetecknar just CMC. De 
flesta människor upplever inte svårigheter med att växla från talspråk till skriftspråk 
eftersom de genom år av kommunikation har lärt sig vilka konventioner som gäller var. 
Kanske kan internetspråk vara ytterligare en varietet med egna konventioner att 
oproblematiskt växla till eller från. Svenska språket har alltid utvecklats men sällan i så 
högt tempo som nu. Nya uttryck och begrepp får snabb spridning över internet eftersom 
inget tidigare kommunikationssätt har varit så globalt. Internet liknar ett land som står 
ovanför språkgränser. 
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1.2	Syfte	och	frågeställningar	
Jag vill undersöka hur ett okonventionellt språkanvändande med förkortningar, lånord, 
symboler och icke-normativ syntax (i förhållande till formell skriven svenska) ser ut i 
en avgränsad del av CMC: chattforumet Facebook Messenger. Syftet är att se om det 
går att finna tillräckligt mycket upprepningar i hur det okonventionella skriftspråket 
används för att egenskaperna ska kunna anses konventionella för chattspråk. Om jag 
finner konventioner vill jag undersöka huruvida dessa är bundna till generation och 
ålder hos brukaren eller om de är mer allmängiltiga. Syftet är även att undersöka om 
chattspråk mestadels uppfyller kriterier för talspråk eller formellt skriftspråk eftersom 
chattande kan sägas vara en typ av ”småprat”, samt att undersöka vilka språkliga 
egenskaper som kan sägas vara unika för chattspråk. 
 

• Finns det mönster i hur brukare av Facebook Messenger använder sig av 
förkortningar, lånord, symboler och betoningar i sina chattmeddelanden? Kan 
dessa mönster anses bilda konventioner? 

• Hur skiljer sig chattspråkegenskaperna mellan informanter ur två generationer: 
nittiotalister och sextitalister? 

• Finns det egenskaper som är unika för CMC? Kan konventionerna anses ha 
mestadels talspråkliga eller skriftspråkliga egenskaper? 

 
Jag genomför min undersökning genom att ta upp vad som har skrivits om skriftspråk 
och talspråk tidigare (se kapitel 3) samt tillämpa en kvantitativ innehållsanalys med 
kvalitativa inslag som metod. Jag utvecklar ett analysinstrument i form av ett 
kodschema för att kvantifiera språkegenskaper i chattmeddelanden skrivna i Facebook 
Messenger.  
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2.	Bakgrund	
I bakgrundskapitlet redogör jag för att internet är under ständig och snabb utveckling. 
Idag kan mobiltelefoner brukas som datorer vilket inte var tänkbart för 20 år sedan. Att 
de tekniska förutsättningarna förändras påverkar människors läsning och således textens 
utformning och språk. Hård af Segerstad skriver att det är en populär åsikt att språket i 
CMC ger negativ inverkan på andra språkliga varieteter (Hård af Segerstad 2002:51), 
men moderniteter har i alla tider betraktas som hot mot samhället och inte sällan har 
språkets kvalitet diskuterats (Crystal 2006:2). När man började forska om internet var 
det teknologin som stod i fokus men nu har det kommit att handla om människor och 
syften och därmed språk. 
 

2.1	Ett	medium	under	utveckling	
David Crystal, brittisk lingvist och författare, undersöker olika internetforum och deras 
språkegenskaper. Undersökningen genomfördes och publicerades år 2001 när internet 
var ett nytt och relativt icke-format medium, men utkom efter fem år i reviderad 
version. En tredjedel av hemsidorna som undersöktes i den första publikationen hade 
förändrats eller försvunnit fem år senare (Crystal 2006:xi). Internet söker än i dag efter 
form och konventioner. Crystal skriver att internetbrukare utsätts för en osäker 
lärandesituation eftersom de själva behöver utforma konventionerna för 
internetanvändande och internetspråk. Detta står i stark kontrast till den analoga världen 
med böcker och tidningar (Crystal 2006:17). Mediet är under permanent utveckling och 
kämpar för att finna standard och riktning (Crystal 2006:16). Crystal menar att det är 
svårt att förutspå var utvecklingen kommer att stanna av och hur tekniken kommer att te 
sig i framtiden. På bara några år har mobiltelefoner kommit att användas som datorer, 
således är mobiltelefonen ytterligare ett sätt att läsa text på där den mindre skärmen 
påverkar textens (och därmed internets) språkliga egenskaper (Crystal 2006:10). Crystal 
frågar sig år 2006 vilken typ av ”lingvistisk översättning” som måste ske för att 
syntaxen på en mindre skärm fortfarande ska vara hanterbar och begriplig. Enligt 
Crystal är det oundvikligt att meningarna på en mindre skärm kommer att bli kortare 
och att vissa typer av komplex meningsstruktur kommer att undvikas (Crystal 
2006:264). Theres Bellander, forskare i modern svenska, skriver att mobiltelefoner har 
många funktioner och en förfinad teknik idag, och att mobil- och datorteknik ofta 
kombineras. Som exempel skriver hon att man idag kan fotografera med sin telefon för 
att direkt publicera fotot på internet (Bellander 2010:205). Många internethemsidor är 
idag konstruerade på så vis att de finns i både originalversion och mobilanpassad 
version där den senare kännetecknas av större typsnitt och färre hyperlänkar. Idag sköts 
mycket kontakt via sociala medier genom mobiltelefoner. Facebook Messenger används 
genom att en applikation som till utseendet liknar en SMS-inkorg laddas ned till 
användarens smarta telefon. 
 
Vi ser internettext genom elektroniska inrättningar, vilket påverkar läsningen och 
därmed textens språk och utseende. Crystal skriver att skrollande är något som inte 
alltid uppskattas – internetanvändare ser gärna att brödtexten i till exempel ett mejl är 
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synlig inom ramen för skärmen (Crystal 2006:114). Mobiltelefonen förändrar inte bara 
hur vi läser utan också var, varför och när vi läser. Jana Holsanova, Kenneth Holmqvist 
och Nils Holmberg skriver om läsning i gamla och nya medier. De har undersökt hur 
informanters läsning kan skilja sig i en papperstidning kontra en tidning på internet. 
Enligt deras informanter skiljer sig lässituationen vid läsning av internet-tidning radikalt 
från läsning av papperstidning. Läsning på internet är något som görs under korta 
pauser och under tidspress, kanske mellan två mejl (Holsanova, Holmqvist & Holmberg 
2008:154). I internetläsning är inte det linjära tvånget lika stort som i läsning på papper. 
Det är befogat att läsa multisekventiellt eftersom många hemsidor eller tidningar har 
multimodala inslag. De citerar Teodor Holm Nelson, upphovsman till ordet hypertext, 
som menar att det linjära upplägg som är typiskt för traditionellt skrivna texter inte 
återspeglar det mänskliga tänkandet korrekt (Gunder 2001 i Holsanova, Holmqvist & 
Holmberg 2008:156). Crystal skriver att de som har försökt ladda upp en bok eller 
tidning på internet vet att den inte gör sig bra på skärmen utan att ses över i layout och 
design. Läsningen skiljer sig bevisligen via teknik jämfört med via en pappersbok 
(Crystal 2006:207). Eftersom skärmstorlek påverkar hur ett meddelande blir läst så 
påverkar den vilka meddelanden som når framgång, menar språkforskare Ylva Hård af 
Segerstad (2002:189). Crystal skriver att man måste ta hänsyn till teknikens utveckling 
och flyktighet om man ska karaktärisera språket på internet (Crystal 2006:257). 
 

2.2	Moderniteters	påverkan	på	samhället	
Crystal citerar John Naughton, Irländsk författare och akademiker, som skriver att 
internet är likställt med tryckpress, järnväg, telefon, bil, elektricitet och tv om man talar 
om påverkan på samhället (Crystal 2006:ix). Tryckpressen uppfanns i mitten av 1400-
talet och innebar en kommunikationsrevolution för mänskligheten. Kyrkan hade inte 
längre monopol på informationsspridning och allmänheten fick möjlighet att lära sig 
läsa. Crystal skriver att kyrkan reagerade genom att sprida en bild av tryckpressen som 
djävulens påfund. Vidare skriver han att moderniteter i alla tider har betraktats som hot. 
Telefonen sades urholka samhället och en tv-sändning innebar en osund propagandaröst 
i hemmet (Crystal 2006:2). I samtliga fall där språk har varit ett centralt fenomen i en 
modernitet har språket blivit en fråga att diskutera eller ett problem att formulera. 
Crystal skriver att det till exempel alltid har diskuterats angående programledare på tv – 
vilka uttal som egentligen är korrekta och vilka dialekter som bör representera samhället 
(Crystal 2006:2). Oron för ny teknik kan sägas vara befogad eftersom många 
uppfinningar har påverkat språket och tvingat det till utveckling, eller givit samhället 
nya språkvarieteter och användningsområden. Crystal nämner det sätt man skriver 
tidningsrubriker på eller det sätt sportkommentatorer kommenterar sport på som 
exempel. Med stor säkerhet kommer internet att ha en lika stor inverkan, om inte större, 
på sättet vi talar och skriver med varandra (Crystal 2006:5). Flera av de konventioner vi 
är vana vid i skrivet och talat språk råder inte på internet (Crystal 2006:5). Vad händer 
med människans språk med denna tillgång till en teknik som möjliggör att vem som 
helst kan ha regelbunden kontakt med vem som helst? Crystal vill undersöka huruvida 
språkbruket på internet skiljer sig så mycket från språk i andra kontexter att det kan 
kallas för revolutionerande (Crystal 2006:5). 
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2.3	Undersökning	av	språk	på	internet	
När man började forska om internet var det teknologin som stod i fokus men på senare 
tid har det snarare handlat om människor och syften. När internet blir betraktat ur ett 
socialt perspektiv blir språkets roll central (Crystal 2006:x). Crystal frågar sig huruvida 
språket i CMC är ett homogent språk som är troligt att generera en enskild varietet eller 
om språkbruket skiljer sig mycket åt inom mediet. Kommer alla internetbrukare att 
presentera sig med samma typ av grafiska, grammatiska, lexikala och diskursiva 
egenskaper (Crystal 2006:10)? Vi vet åtminstone att det är något särskilt med språket i 
CMC eftersom andra varieteter i språket påverkas av det. Det är ett tydligt tecken på att 
en ny varietet har anlänt när människor i andra språkkontexter hänvisar till den (Crystal 
2006:20). Det är populärt att tro att CMC och dess språk har negativ inverkan på 
språkens framtid, skriver Hård af Segerstad. Folk oroar sig för att normer i traditionellt 
skriftspråk kommer att förloras medan kreativitet och uttrycksfullhet kommer att 
minska eftersom globaliseringen över internet kan leda till konformitet. Det har ofta 
påståtts att språket på internet är mindre uttrycksfullt och sofistikerat än andra typer av 
skrivande (Hård af Segerstad 2002:51). Crystal poängterar att vi omöjligt kan förutspå 
språkförändringar, snarare erkänna dem när de väl har skett (Crystal 2006:24). 
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3.	Tidigare	forskning	
I kapitlet om tidigare forskning redogör jag för vad som tidigare har undersökts och 
yttrats om CMC i allmänhet och språk i korta textmeddelanden i synnerhet. Jag går 
igenom vilka egenskaper som har påträffats i SMS och chatt av tidigare forskare. Jag 
introducerar emoticoner vilka är olika illustrativa symboler som uttrycker känslor och 
attityder. Begreppet härstammar från engelskans emotion + icon.  
 

3.1	Övergripande	om	talspråk,	skriftspråk	och	CMC	
För att förstå vad CMC skulle kunna definieras som måste vi först ta reda på till vilken 
grad CMC uppfyller kriterierna för antingen talspråk eller skriftspråk. Hård af Segerstad 
skriver att CMC ofta har behandlats som ett sorts hybrid mellan talad och skriven 
kommunikation, erhållande egenskaper som är karaktäristiskt för bägge. Hon poängterar 
att CMC inte kan räknas som en enad form av kommunikation eftersom CMC 
innehåller många olika forum som har skilda begränsningar och möjligheter samt 
används för skilda syften (Hård af Segerstad 2002:36). Enligt Crystal är det vanligt att 
kalla CMC för ”skrivet tal” (Crystal 2006:26). Crystal skriver om skillnader mellan 
talspråk och skriftspråk. Tal är bundet till tid och kan stödjas av reaktionssignaler som 
ansiktsuttryck och kroppsspråk. Tal innehar ostrukturerad turtagning och språket är ofta 
informellt med slangord och ”utfyllnadsord” som ju eller alltså. Formellt skriftspråk 
skiljer sig på så vis att det är materialbundet, statiskt och permanent. Det är tidsfördröjt 
eftersom ingen nås av ett meddelande samtidigt som det skrivs. En skribent får 
möjlighet till många utkast, och eventuellt hjälp av en redaktör, innan en utomstående 
nås av texten (Crystal 2006:28–29). Skriftspråk kan inte baseras på multimodala 
signaler, konstant återkoppling eller information från en delad kontext (Hård af 
Segerstad 2002:45). Enkelt uttryckt representerar talat språk ett fenomen i process och 
skrivet språk ett fenomen i produkt (Hård af Segerstad 2002:40).  
 
Att chatta är att konversera. Samtidigt kan chattkonversationer inte helt liknas vid 
dialog som utförs öga mot öga eftersom tekniska apparater står mellan deltagarna och 
gör att omedelbar respons inte är möjlig (Crystal 2006:33). Talat språk är en typ av 
kommunikation som är multimodal – talare brukar många olika signaler för att 
kommunicera information, men prosodi kan inte sägas vara fullt representerat i 
skriftspråk (Hård af Segerstad 2002:43–44). CMC uppfyller således en del kriterier för 
talspråk men saknar de reaktionssignaler som är ett uttryck för spontanitet i talad dialog 
vilket är en avgörande skillnad (Crystal 2006:43). Crystal skriver att likheterna med 
talspråk är i balans – om de inte går på ett ut – med skillnaderna (Crystal 2006:44). 
Vidare skriver han att chattspråk visserligen kan ta sig spontana uttryck i 
meningsstruktur och förkortningar men att ingen tangentbordsskribent kan uttrycka sig 
tillnärmelsevis så snabbt och spontant som språkbrukare kan i talspråk där det ofta 
yttras 5–6 stavelser per sekund. Även om ett chattmeddelande kan framstå som spontant 
involverar det något sorts element av planering. Det finns möjlighet för avsändaren att 
ta en paus mitt i skrivandet eller läsa igenom meddelandet innan det sänds (Crystal 
2006:43). Hård af Segerstad skriver att både talat och skrivet språk kräver att 
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avsändaren kan sortera idéer linjärt eftersom ingen kan säga eller skriva allt på samma 
gång (Hård af Segerstad 2002:41). Crystal skriver att en likhet mellan CMC och 
traditionellt skriftspråk är att en skriven text kan läsas långt efter att den har publicerats. 
Man kan skrolla och söka i nedskrivna konversationer på ett sätt som inte är tänkbart i 
tal (Crystal 2006:48). 
 
Crystal poängterar att CMC inte är identiskt med varken skrift eller tal. CMC har 
egenskaper ur bägge kategorier samtidigt som det innehar egenskaper som inget av de 
andra medierna har. Därför tycker Crystal att CMC borde betraktas som en helt ny typ 
av kommunikation. Han skriver att elektroniska texter helt enkelt inte är som några 
andra texter vi har att göra med (Crystal 2006:51). Olika elektroniska texter kan dock 
skilja sig mycket i form, uttryck och syfte. De har även olika hög social status. Theres 
Bellander reflekterar över att mediet blogg har en generellt positiv laddning till skillnad 
från mediet chatt. Bloggen används av både ungdomar och vuxna (Bellander 2010:127). 
Bellander skriver att en möjlig förklaring till chattandets lägre status är att verktyget 
främst används av ungdomar (2010). Mejl och blogg har bättre anseende och är i högre 
grad använt av en äldre generation. Bellander poängterar att chatt har potential att bli 
mer utbrett över olika generationer eftersom chattandet är på god väg att inrättas som 
kommunikationsverktyg i olika yrken (Bellander 2010:204). 
 
Bellander har undersökt ungdomars dagliga interaktion i tal, skrift och 
interaktionsmedier. I sin doktorsavhandling väljer hon att skilja på verksamhetens 
ramar och mediets ramar. Som verksamhetens ramar räknar hon deltagarnas 
kommunikativa projekt samt rollförhållanden till varandra. Hon skriver att 
verksamhetens ramar påverkar valet av interaktionsmedium samt hur mediet används, 
men att mediet påverkar hur verksamheten utvecklar sig. Mediet bestämmer hur språk 
och känslor kan uttryckas eftersom interaktionen begränsas till skärmens och 
tangentbordets resurser (Bellander 2010:134–135). 
 

3.2	Fenomenet	chatt.	Synkront	och	asynkront	
Det finns synkrona och asynkrona chattforum. Internethemsidan Flashback är ett 
exempel på ett asynkront chattforum: chattandet är inte bundet till tid utan vem som 
helst kan skriva inlägg och ge respons när som helst. Meddelanden finns kvar i forumet 
i många år. I de mest synkrona chattforum måste alla deltagare vara online samtidigt för 
att man ska kunna skriva till varandra. Det finns nivåer av asynkronitet. Hård af 
Segerstad skriver att talspråk är synkront på så vis att både avsändare och mottagare är 
närvarande i tid och rum (Hård af Segerstad 2002:40). Crystal skriver att ett problem 
med alla typer av chattforum är den tidsfördröjning som uppstår om datorns mjukvara 
inte är synkron med internetuppkopplingen. Det leder till att meddelanden kan 
uppenbara sig i ”fel följd” på skärmen, det vill säga inte i den ordning som avsändaren 
skickade dem. Detta får inverkan på turtagningen i en chattkonversation – det blir en 
turtagning som påverkas av mjukvara och inte av deltagare (Crystal 2006:36). Barkelind 
(2012) skriver att ett chattmeddelande är synkront på så vis att en mottagare ofta svarar 
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på ett meddelande omgående, men att det inte är synkront på samma sätt som tal där ett 
yttrande försvinner om mottagaren inte tar emot det direkt (Barkelind 2012:9). 
 
Traditionellt skriftspråk är asynkront. Hård af Segerstad skriver att avsändare och 
mottagare är separerade i tid och rum vilket gör skriven kommunikation monologisk. 
Snabb respons är inte nödvändig. En skriven text innehar en högre grad av permanens 
men tar längre tid att producera än tal. Samtidigt har läsande högre tempo än lyssnande: 
sektioner av text kan skannas och sållas av ögat medan en lyssnare måsta höra 
avsändaren linjärt. Tal är mer linjärt i tid eftersom det inte går att snabbspola (Hård af 
Segerstad 2002:42).  
 
Crystal skriver att synkrona chattforum är de som presenterar störst språkliga 
innovationer som påverkar traditionell talad och skriven kommunikation (Crystal 
2006:135). Crystal skriver att två deltagare i synkron chatt kan ”tala” samtidigt – en 
fråga kan publiceras samtidigt som ett svar (Crystal 2006:157). Detta kan leda till 
svårigheter med att veta vilket meddelande som egentligen skickades först. I en 
talsituation hade detta inte varit möjligt eftersom deltagarna då hade talat i munnen på 
eller avbrutit varandra. I skriven dialog kan två deltagare tala samtidigt utan att 
information går förlorad, trots att det inte finns symmetri i turtagningen (Crystal 
2006:158–160). I motsats kan en talsituation där en större grupp människor deltar också 
ha rum för fler diskussioner samtidigt. Deltagare kan bekräfta varandra genom 
ögonkontakt så att andra i rummet kan fortsätta tala med varandra utan att förvirring 
uppstår (Crystal 2006:168). Om väldigt många deltagare i ett chattforum skriver på 
samma gång kan meddelandena och diskussionerna bli svåra att hålla reda på. 
 
Två av Bellanders informanter chattar med varandra över instant messaging vilket är 
den mest synkrona formen av chatt. Bellander skriver att informanterna delar tid men 
måste vänta på varandras inlägg. Tid och plats för deras verksamhet begränsas till en 
konversationsruta på varsin datorskärm. Informanterna måste vara uppmärksamma på 
hur de formulerar sig så att inläggen uppfattas så som de är menade, eftersom 
informanterna inte har tillgång till reaktionssignaler i sin interaktion (Bellander 
2010:115–116). Informanterna befinner sig fysiskt på olika platser och kan varken se 
eller höra varandra (Bellander 2010:132). Synkron interaktion sker i högt tempo vilket 
kan bero på att användarna vill behålla varandras uppmärksamhet, och senare i 
interaktionen att deltagarna får ett starkt engagemang i konversationen (Bellander 
2010:132–133). Efter samtal om chattande med sin huvudinformant noterar Bellander 
att det inte finns förutbestämda mål med informanternas chattkonversation och att det 
troligtvis inte förekommer några förplanerade samtalsämnen (Bellander 2010:116). 
Bellander skriver att chatt i regel sker spontant och att det generellt inte innehar någon 
förutbestämd tidpunkt för start och avslut (Bellander 2010:132). Barkelind skriver i sin 
kandidatuppsats om chattspråk att det vanligaste sättet för unga att avsluta 
konversationer på är att konversationen bara dör ut (Barkelind 2012:26). 
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Bellander menar att chatt används för att deltagare vill umgås med vänner. Om SMS 
skriver Bellander att det är ett praktiskt redskap för meddelanden som inte måste 
besvaras direkt (Bellander 2010:132). Vidare skriver hon att det är vanligt med snabba 
växlingar mellan olika verksamheter för ungdomarna, vilket visar på deras förmåga att 
snabbt skifta fokus för sin uppmärksamhet. Textexemplen i hennes material vittnar om 
en bred språklig repertoar och en skicklighet hos ungdomarna på att uttrycka sig olika i 
olika kontexter (Bellander 2010:203–204). 
 

3.4	Facebook	Messenger	
Hård af Segerstad poängterar att det finns olika nivåer av asynkronitet. För att nås av ett 
mejl måste brukaren vara vid en dator, ha internetuppkoppling och vara inloggad på sitt 
mejlkonto. Det krävs däremot inget aktivt handlande för en brukare att nås av ett SMS, 
mer än att mobiltelefonen är påslagen vid någon tidpunkt. Bägge forum är asynkrona 
(Hård af Segerstad 2002:58). Idag går det att ansluta sitt mejlkonto till en mobiltelefon 
vilket tyder på att traditionellt asynkrona och synkrona internetforum närmar sig 
varandra i uttryck. Facebook Messenger kan användas både som ett synkront och ett 
asynkront forum. En deltagare kan se i realtid när någon i chatten skriver ett 
meddelande och det syns vilket klockslag ett meddelande har blivit läst, men deltagare 
är inte begränsade till att kommunicera med de som är online. Ett meddelande lagras i 
en inkorg och kan öppnas vid ett senare tillfälle. Inga meddelanden försvinner om inte 
en brukare aktivt raderar en hel konversation. 
 
Crystal redogör för flera olika chattformer, bland dem instant messaging (IM) som är en 
synkron chatt med enbart två deltagare. Man kan säga att Facebook Messenger är en 
utvecklad form av IM. Crystal skriver att deltagare i IM gärna delar upp ett meddelande 
i flera ”etapper” vilket inte sker i någon annan chattkontext (Crystal 2006:251). 
Deltagare sänder hellre flera korta meddelanden än ett långt. Crystal skriver att en 
liknande ”uppstyckning” i en chattgrupp endast skulle leda till att meddelandet spreds ut 
över skärmen uppblandat med andras inlägg. I IM är det inte lika stor risk att 
meddelandet går förlorat. Crystal skiljer på två typer av uppstyckning: dels single-theme 
chuncking, där deltagaren delar upp ett enda semantiskt uttalande i flera meddelanden, 
dels multi-theme chunking där deltagaren skickar flera meddelanden på rad som vart och 
ett svarar till information i olika yttranden som redan är gjorda i konversationen (Crystal 
2006:252). Deltagare i IM har en bakgrund av delad kännedom vilken ofta anspelas på 
(Crystal 2006:254). Detta är fallet i Facebook Messenger eftersom användare enbart kan 
chatta med personer de accepterat som vänner – i annat fall måste en 
meddelandeförfrågan skickas vilken måste bli godkänd av mottagaren innan man kan 
börja chatta. Att chatta med vänner bidrar enligt Crystal till att motivera användandet av 
ett ovanligt implicit språkbruk (Crystal 2006:255). 
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3.5	Textmeddelandets	lingvistik	
Crystal noterat att många chattanvändare strävar efter att skriva korta och koncisa 
meddelanden. I en chattgrupp han själv var deltagare i var det överlägset längsta 
meddelandet ett inlägg på 30 rader och avsändaren var noga med att be om ursäkt för 
längden (Crystal 2006:150). I chatt är de flesta meddelanden av liknande längd medan 
det i talspråk är inkonsekvent (Crystal 2006:151). Hård af Segerstad skriver att 
teckenbegränsningen i SMS både tillåter och tvingar användare att uttrycka sig koncist 
(Hård af Segerstad 2002:197). Idag kan användare skriva ett obegränsat antal tecken i 
Facebook Messenger eller SMS, men de är bundna till tempot och spontaniteten vilket 
leder till att många skickar flera korta meddelanden på rad hellre än ett långt. Detta 
möjliggör kommunikation även under den tid avsändaren tänker och formulerar sig. 
Crystal skriver att korta yttranden bidrar till en snabb turtagning och ger konversationen 
en mer vardagsspråklig dynamik (Crystal 2006:162). Barkelind noterar utifrån sitt 
undersökningsmaterial att det är vanligt att unga chattdeltagare ger respons i form av 
ljudhärmande skratt, till exempel ”haha”. Det är även vanligt med reaktionssignaler som 
”ja” eller ”mm” (Barkelind 2012:27). Barkelind drar slutsatsen att yngre brukare 
adderar talspråkliga uttryck för att göra språket mer informellt (Barkelind 2012:28). 
 
I Hård af Segerstads undersökningsmaterial är de simplaste emoticoner de mest 
använda, det vill säga de som kan skrivas i ett snabbt tempo och som troligtvis blir 
begripna av de flesta brukare. Den mest använda är en emoticon föreställandes ett 
leende ansikte ”:)”. Mer implicita emoticoner är sällan använda i öppna forum som 
asynkrona chatthemsidor eftersom de kräver en vetskap som behöver vara gemensam 
för avsändare och mottagare för att meddelandet ska få avsedd effekt (Hård af Segerstad 
2002:140–141). Hård af Segerstad skriver att emoticoner bidrar med paralingvistisk 
information och förbättrar text genom att innehålla mer information än traditionellt 
skrivet språk i vanliga fall tillåter (Du Bartell 1995 i Hård af Segerstad 2002:168). 
Emoticoner används metakommunikativt på så sätt att den kommunikativa funktionen 
är att kompensera för bristen på de verbala och ickeverbala reaktionssignaler i chatt, 
som normalt finns i talat språk (Hård af Segerstad 2002:200).  
 
Crystal skriver att grammatiken i synkron chatt karaktäriseras av vardagliga 
konstruktioner, ofta i mönster som återfinns i dialekter. Det är vanligt att sätta ihop ord 
på nya vis eller länka ihop flera ord med bindestreck. Interna begrepp förekommer. 
Varje chattgrupp har egna konventioner, det finns ordval och tecken som alla brukare i 
ett visst sammanhang använder på ett särskilt sätt. Det leder till att en nykomling 
behöver lära sig vilka inbördes regler som gäller för chattgruppen för att undvika att 
utmärka sig (Crystal 2006:171). Hård af Segerstad skriver att det ofta återfinns lexikala 
kortformer och syntaktiska reduceringar i SMS som minimerar antalet tangenttryck. 
Detta sparar antal tecken i de kontexter en teckenbegränsning finns, men det sparar även 
på brukarens kraft. Detta kallar Hård af Segerstad för ekonomiprincipen med referens 
till Döring, eftersom brukare tenderar att vara ekonomiska med sina tangentnedtryck. 
Hon poängterar dock att ekonomiprincipen inte är absolut utan överlappas av andra 
prioriteringar, till exempel den sociala och känslomässiga effekten av språklek (Döring 
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2002 i Hård af Segerstad 2002:198). Detta står i kontrast till hur Crystal förutspår ett än 
mer förkortat språk i SMS jämfört med chattgrupper på grund av en mobiltelefons 
smala skärm och det begränsade teckenutrymmet. Hård af Segerstad menar att detta är 
en överskattning från Crystals sida och att han inte har tillräckligt mycket vetenskapligt 
belägg för att förutspå hur förkortningar i SMS kommer att utveckla sig (Hård af 
Segerstad 2002:203–204). Hård af Segerstad menar att de förslag på förkortningar som 
Crystal tar upp (till exempel ru2cnml8r = are you two seeing me later) både kräver tid, 
skicklighet samt fysisk och mental ansträngning att skriva och tolka (Hård af Segerstad 
2002:205). Man kan således anta att förkortningar och kreativa sammanslagningar av 
ord och tecken handlar mindre om ekonomi och mer om kreativitet, språklig lek och 
gruppidentitet. 
 
Crystal skriver att nästan allt språk vi läser på något vis har genomgått skriv- och 
redigeringsprocesser. Chattspråk ger oss en möjlighet att betrakta skriven dialog i en 
spontan och oredigerad form – enligt Crystal får vi möjlighet att betrakta skrivet språk i 
dess mest primitiva stadium (Crystal 2006:176). Språkanvändandet kan skilja sig mellan 
generationer. Barkelind (2012) undersöker hur medelålders användare chattar över 
Facebook, och finner att den tydligaste skillnaden mellan de äldre och de yngre 
informanterna är att de yngre chattar mer frekvent (Barkelind 2012:33). 
 
Bellander betonar att medier och verksamheter är sammanlänkade och att man därför 
bör undersöka vilka och hur medier används vid sidan av hur verksamheter byggs upp. 
Val och användning av mediet samt val och användning av språk styrs av 
verksamheterna, och språket styrs av mediet (Bellander 2010:136). Bellanders 
undersökning visar att språkbruk växlar vid byte av verksamhet, vilket beror på hur 
deltagarna orienterar sig mot ramar i form av tid, plats, mål och roller (Bellander 
2010:202). Språkbruket har också att göra med hur individer väljer att framställa sig 
själva. Val i språkbruket kan göras medvetet eller omedvetet men påverkas alltid av 
andra deltagares interaktion (Bellander 2010:206). 
 
3.5.1	Egenskaper	i	textmeddelanden	
Hård af Segerstad undersöker språkegenskaper i SMS och finner några återkommande 
drag som jag redogör för i det här avsnittet. Crystal skriver om egenskaper i CMC och 
chatt. Bellander skriver om ungdomars språk i interaktionsmedier. Jag nämner även vad 
Barkelind har noterat om unga vuxna användares chattegenskaper. Senare i uppsatsen 
ska jag undersöka om forskarnas funna egenskaper stämmer in på de mönster som 
återfinns i mitt material. Jag kategoriserar egenskaperna under fem rubriker i det här 
avsnittet.  
 
Interpunktion	
Chattdeltagare sparar tid och kraft på att utelämna skiljetecken. Särskild betydelse hade 
det för några år sedan då textmeddelanden i CMC hade begränsad teckenlängd (Hård af 
Segerstad 2002:215). Det förekommer även okonventionellt brukande av skiljetecken, 
som ett flertal fråge- eller utropstecken efter varandra. Det händer också att brukare 
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utesluter mellanrum mellan ord för att spara på knapptryck, tid och kraft (Hård af 
Segerstad 2002:216). Emoticoner brukas ofta i stället för interpunktion. Vissa utesluter 
skiljetecken helt, antingen som en konsekvens av skrivhastigheten eller för att de inte 
inser att missförstånd kan uppstå. Antalet tecken som konventionellt sett inte är 
skiljetecken men brukas som det har ökat (Crystal 2006:95). Bellander har undersökt 
SMS-meddelanden mellan ungdomar. Hon finner att det vanligaste skiljetecknet är 
utropstecknet, vilket ofta avslutar meningar och används på ställen där man egentligen 
hade kunnat sätta en punkt. Bellander skriver att effekten blir att texterna uppfattas som 
expressiva. Även i chatt är utropstecken vanligt (Bellander 2010:134). 
 
Stavning 
Många felskrivna ord är en konsekvens av mjukvarans stavningskontroll vilken 
automatiskt korrigerar till det ord den tror att brukaren vill åt. Eftersom mjukvaran inte 
förstår kontexten av det skrivna händer det att fel ord infogas. Om ett felaktigt ord 
infogas i ett meddelande på grund av stavningskontrollens korrigeringsförsök är det inte 
svårt att begripa vilket ord som egentligen menas eftersom de bägge orden rimligtvis 
ligger nära varandra i stavning (Hård af Segerstad 2002:217). 
 
Crystal menar att felstavningar återfinns oberoende av utbildningsbakgrunden hos en 
skribent i alla kontexter där det skrivs i högt tempo och saknar redaktionell revidering, 
men mestadels skapar dessa stavfel litet eller inget avbrott i kommunikationen. Vissa 
stavfel kan dock pausa läsningen eller göra ett meddelande svårförståeligt (Crystal 
2006:116). Alla deltagare är dock medvetna om förekomsten av fel eftersom de skriver 
under samma förhållanden själva flera gånger dagligen (Crystal 2006:271). 
 
Hård af Segerstad skriver att okonventionell stavning i många fall sparar tid och kraft. 
Ibland resulterar dock okonventionell stavning i större ansträngning än formell stavning, 
i de fall brukaren vill addera något personligt till meddelandet snarare än spara på 
tangentnedtryck. Som exempel tar Hård af Segerstad upp en okonventionell 
stavningsform av ordet också: <åxå>. Bokstavsföljden <åxå> sparar bara in två 
tangenttryck jämfört med originalformen, men samtidigt för den in en informell och 
vänskaplig ton i meddelandet (Hård af Segerstad 2002:218). Bellander redogör för att 
tempot i chattande resulterar i olika normbrott, till exempel felstavningar. Hon menar 
också att det är vanligt att meningar och fraser är korta (Bellander 2010:133). 
 
Förkortningar,	betoningar	och	utelämnade	ord	
Okonventionella förkortningar är vanliga. Exempel på detta är hur första bokstaven i ett 
ord tillåts symbolisera hela ordet, som ”vilken t?” i stället för ”vilken tid?” (Hård af 
Segerstad 2002:222). Även mer konventionella förkortningar återfinns i Hård af 
Segerstads undersökningsmaterial. De används av samma anledning som de används i 
andra kontexter av skriven kommunikation: för att spara tid och plats. Exempel på detta 
är förkortningarna etc. (etcetera) eller dyl. (dylikt) (Hård af Segerstad 2002:221). En 
norm inom CMC är att meddelanden skrivs helt i versaler för att imitera skrikande eller 
i övrigt starkt betona det skrivna (Hård af Segerstad 2002:223). Eftersom man inte kan 
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betona ord med röstläge i en chattkonversation bör användare vara kreativa för att deras 
meddelanden inte ska missförstås. Detta görs genom att betona vissa ord i en text med 
hjälp av asterisker, särskrivningar, versaler och inte minst emoticoner. Risken för 
ambivalens i CMC är något brukare har varit medvetna om från börjat, vilket ledde till 
uppkomsten av emoticoner. Crystal menar att CMC har utvecklat dessa egenskaper för 
att mota bort den ambivalens som uppstår ”när skrivet språk skapas för att bära talat 
språk” (Crystal 2006:42). I CMC skriver många brukare genomgående i gemener vilket 
leder till att versaler utmärker sig som en starkt markerad form av kommunikation 
(Crystal 2006:92). Enligt Bellander betonas ord betonas med hjälp av versaler för att 
göra texten expressiv (Bellander 2010:134). Hård af Segerstad nämner utelämnande av 
subjektpronomen som vanligt (Hård af Segerstad 2002:224–225). I Bellanders 
undersökning av en dagbok på internet ser hon att subjektet ofta men inte alltid är 
underförstått (Bellander 2010:126). Bellander skriver i en populärvetenskaplig artikel 
att information som utelämnas i ett meddelande, till exempel i form av ord som bygger 
på en delad vetskap mellan avsändare och mottagare, leder till intimisering av ett 
meddelande där de utelämnade orden är underförstådda. Vidare menar hon att ett 
resultat av intimiseringen borde vara att tal och skrift närmar sig varandra (Bellander 
2011:16–18). 
 
Emoticoner	
Emoticoner används för att förbättra alfabetiskt skrivande genom att de tillämpas för att 
uttrycka humör eller känslor vilka i talad interaktion uttrycks med ansiktsuttryck och 
röstläge. Symboler som imiterar ansiktsuttryck i ett annars monomodalt skrivande gör 
det lättare att tolka textuell kommunikation. Hård af Segerstad skriver att en erfaren 
kommunikatör vet att vissa meddelanden kräver tilläggsinformation för att det skrivna 
ska vara tydligt. Som nämnts tidigare är ekonomiprincipen inte absolut och brukare 
verkar villiga att spendera den tid och kraft det tar att infoga emoticoner för att förbättra 
sina meddelanden (Hård af Segerstad 2002:226). Användandet av emoticoner är inte 
oproblematiskt eftersom en enda emoticon tillåter många olika tolkningar (Crystal 
2006:39). Crystal förutspår att brukandet av emoticoner kommer att minska i framtiden, 
när vi vänjer oss mer vid CMC och börjar formulera våra meddelanden mer noggrann 
och explicit (Crystal 2006:42). Text har i alla tider riskerat att framstå ambivalent. 
Människor har dock aldrig tidigare skrivit i så högt tempo, och därmed har man oftare 
haft tid på sig att formulera sig på ett precist sätt. Det skulle kunna förklara varför 
emoticoner har uppkommit och börjat användas först i modern tid (Barkelind 2012:12). 
Bellander skriver att emoticoner och utskrivna skratt används för att markera emfas, 
eftersom texten i ett meddelande är den enda meningsskapande informationen som finns 
att tillgå (Bellander 2010:133). 
 
Begrepp	
En strategi för att öka tempot i kommunikationen är att byta ut ett långt ord mot ett 
kortare, även om det kortare ordet inte är lika vanligt. Som exempel nämner Hård af 
Segerstad ordet ej vilket kan tyckas ha en föråldrad ton och är mindre vanligt än 
synonymen inte. Om ett ord har en kortare motsvarighet på ett annat språk, ofta 
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engelska, används det gärna. Begreppet får då en dubbelfunktion eftersom ett engelskt 
ord i en svensk text även blir en informalitetsmarkör eller är ett uttryck för ordlek. 
Enligt Hård af Segerstad är engelska ord frekvent använda på det här sättet i unga 
användares interaktion (Hård af Segerstad 2002:220–221). 
 
Nya begrepp uppkommer av samma anledning som emoticoner: det upplevs finnas en 
brist i språket. Den elektroniska världen innehar inte samma normer som den analoga 
världen, varför det behövs nya ord för att beskriva den. Det höga tempot i CMC leder 
dock till att nya begrepp uppstår lika hastigt som de byts ut och försvinner. Crystal 
menar att språket i CMC kommer att avstanna i utveckling när internet utforskats och 
börjat finna en form (Crystal 2006:86). Detta skulle generera att språket blir mer 
pålitligt och konventionerna mer allmänt kända. Crystal poängterar att studiet av CMC 
fortfarande är i ett tidigt stadium (år 2006) och att generaliseringar är svåra att göra 
(Crystal 2006:273). Så är det fortfarande. Som med allt som har skrivits om internet 
tidigare, Crystals undersökning som publicerades år 2006 eller den här 
kandidatuppsatsen som skrivs år 2017, får man vara inställd på att enbart kunna 
presentera resultat som är giltiga just nu eftersom CMC fortfarande förändras. Det är 
inte svårt att föreställa sig att mediet alltid kommer att vara dynamiskt. 
 
3.5.2	 Egenskaper	 i	 medelålders	 brukares	 personliga	 meddelanden	 på	
Facebook 
Malin Barkelind har under handledare Theres Bellander skrivit en kandidatuppsats vid 
Uppsala universitet som undersöker hur medelålders Facebook-användare skriver i 
chatt. Det finns begränsat med forskning om hur äldre personer skriver i sociala medier 
varför jag finner hennes kandidatuppsats relevant för min undersökning. Barkelind har 
tagit hjälp av tre informanter 40–60 år samt en referensgrupp på tre informanter 19–25 
år. Ett av Barkelinds syften med undersökningen är att studera den generation som inte 
vuxit upp med internet utan börjat använda det som vuxna. Hon skriver att hennes 
informanter således tillhör en generation som skrev brev på papper som små men som 
har lärt sig att skriva mejl och kommunicera över internet som vuxna (Barkelind 
2012:6). Barkelind undersöker formella hälsningsfraser, vilket skulle kunna vara en rest 
från brevskrivande på papper och finner flera olika varianter bland de äldre 
informanterna (Barkelind 2012:21). Barkelind finner feltryckningar som förmodligen 
beror på att avsändaren skriver fort och inte redigerar sitt meddelande. Det finns också 
tecken på att ett högt tempo i chattandet skulle kunna vara medvetet, som att nummer 
återfinns i siffror och namn med liten bokstav (Barkelind 2012:22). Det förekommer 
även frågor utan frågetecken (Barkelind 2012:23). Det är vanligt att subjektet utelämnas 
vilket enligt Barkelind för tankarna till stilen på vykort eller andra korta meddelanden. 
Det är vanligt att stava ord på ett uttalsnära sätt, men det gör det sällan svårare att förstå 
vad avsändaren menar (Barkelind 2012:25). Punkt brukas sällan i chatt men äldre 
informanter verkar göra det för att markera en menings allvar (Barkelind 2012:24).  
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3.6	Relevansteorin	och	språkets	visualisering	
En teori som nämns i samband med kommunikation är relevansteorin utvecklad av 
Deirdre Wilson (lingvist) och Dan Sperber (forskare inom bland annat kognitiv 
psykologi och pragmatik). Relevansteorin menar att mänskliga kognitiva processer 
strävar efter att uppnå största möjliga kognitiva effekt till minsta möjliga ansträngning, 
vilket innebär att språkbrukare måste fokusera på den mest relevanta informationen i en 
given språksituation (Jysky 2002:3). Med detta menas alltså att språkbrukare vill 
kommunicera med minsta möjliga ansträngning utan att information går förlorad. Detta 
liknar ekonomiprincipen, och kan vara ett möjligt svar på varför förkortningar och 
emoticoner används frekvent i chattspråk. 
 
Bellander har skrivit en populärvetenskaplig artikel för tidskriften Framtider. Hon 
skriver att många internetbrukare strävar efter minsta möjliga ansträngning när de 
kommunicerar och att detta givetvis måste få språkliga konsekvenser, men att frågan är 
vilka och vad de betyder för framtidens svenska (Bellander 2011:16). Bland annat har 
språkets visualisering påverkats, vilket betyder att skrift i högre grad har anpassats för 
ögat. Förstärkningar i text, som utropstecken och versaler, skapar fästpunkter för ögat 
som ger ingångar i texten. Skrivande handlar inte längre enbart om att stava och 
konstruera meningar, man bör även vara formgivare. Typsnitt, färger och spaltbredder 
tillför också information till texten (Bellander 2011:16–17). Bellander menar att teknik 
inte förändrar språk i allmänhet utan att forskning visar att språkbrukare i regel varierar 
sitt språk efter situation och genre. Det utvecklingen bidrar till är snarare att 
språkanvändare blir ännu mer flexibla och anpassningsbara, det vill säga att vi i takt 
med att vi lär oss nya kommunikationstekniker utvecklar en förmåga att anpassa oss i 
skilda språksituationer (Bellander 2011:18). 
 

3.7	CMC	–	ett	nytt	språk?	
Crystal menar att CMC borde betraktas som en helt ny typ av kommunikation eftersom 
att det inte är identiskt med varken tal eller skrift. Han skriver att elektroniska texter inte 
liknar några andra texter vi har att göra med (Crystal 2006:51). Barkelind menar att den 
gängse uppfattningen om CMC är att det är en ny genre inom skriftspråket, i motsats till 
hur Crystal skriver att det är ett helt nytt sätt att kommunicera (Barkelind 2012:13). 
Hård af Segerstad utmanar Crystals påstående om att CMC är ett helt nytt medium. Det 
är känt att kommunikation i CMC kan genomföras på ett sätt som inte kan göras i tal 
eller skrift men egenskaperna i CMC är inte genuint nya. De är varianter anpassade till 
en ny kontext. Hård af Segerstad menar att CMC inte kan betraktas som ett enhetligt 
kommunikationsmedium (vilket Crystal vill kalla för Netspeak) (Hård af Segerstad 
2002:233–234). Hon menar att möjligheten att dölja sig bakom en digital persona eller 
att vara anonym bakom text alstrar informalitet. Detta vore möjligt även i traditionell 
skriven kommunikation. Skillnaderna från traditionellt skriftspråk verkar snarare 
innebära att det nu finns nya arenor för interaktion: fler aktiviteter där interaktion sker 
genom text än vad som tidigare har varit möjligt. CMC kan således sägas vara ett helt 
nytt skriftligt uttryckssätt, skriver Hård af Segerstad. Man skulle eventuellt kunna säga 
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att CMC presenterar text som innehåller mer information än vad text konventionellt gör 
(Hård af Segerstad 2002:260–262). Bellander skriver att skrift tidigare mestadels har 
brukats för formell interaktion. Det är en ny företeelse att informella konversationer 
mellan vänner är skriftliga i så stor utsträckning som de är idag, vilket ger nya nivåer av 
informalitet i skrivet språk (Bellander 2010:204). 
 
Hård av Segerstad menar att CMC borde ses som bevis på den unikt mänskliga 
möjligheten att anpassa språk till de inbördes beroende faktorerna i en given kontext, i 
termer av synkronitet och uttrycksmedel. Det finns många olika nivåer och varieteter av 
språk inom CMC och en varietet utesluter inte nödvändigtvis en annan. Vi förlorar inte 
förmågan att anpassa oss bara för att vi kommunicerar via CMC. Man bör vara 
medveten om att språk är dynamiskt och att dagens norm tids nog kommer att vara 
omodern. Språk förändras, men inte nödvändigtvis till någonting sämre (Hård af 
Segerstad 2002:262). 
 
Bellander menar att ungdomars språkbruk bör förändras när deras dagliga verksamheter 
förändras eftersom deras språkanvändande på interaktionsmedier hör samman med de 
kommunikativa verksamheter de deltar i. Förändringar sker alltså i takt med att 
ungdomarna växer upp och utsätts för nya situationer i liver – får nya roller och 
kommunikativa mål. De ungdomar Bellander har undersökt är uppvuxna med teknik 
och använder den mycket i vardagen (Bellander 2010:203). Det viktigaste för 
ungdomarna i deras sociala interaktion verkar vara att driva kommunikativa projekt och 
föra sin verksamhet framåt. Bellander skriver att det blir allt vanligare för vuxna 
personer att använda sig av de interaktionsmedier som tidigare kunde tyckas vara 
reserverade för ungdomar. Hon menar även att det är möjligt att vuxnas bruk av 
elektroniska interaktionsmedier kompletteras av andra praktiker, eftersom de träffar 
människor i fler olika syften än vad unga gör och rimligtvis då inte enbart riktar sig till 
vänner utan använder interaktionsmedier även i arbetsrelaterade kontexter (Bellander 
2010:205). 
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4.	Metod	
I metodkapitlet redogör jag för mitt val av metod och analysinstrument. Jag kommer att 
gå igenom hur jag har gjort urval till mitt material. Jag kommer steg för steg att 
redogöra för hur jag går till väga för att genomföra en analys av materialet. Slutligen 
framför jag metodkritik och etiska aspekter av min metod. 
 

4.1	Metodval	
Jag har valt att göra en kvantitativ innehållsanalys med kvalitativa inslag. En kvantitativ 
innehållsanalys innebär att undersökaren bestämmer vilka egenskaper som ska tittas på i 
textexempel för att sedan kvantifiera dessa egenskaper. Enligt Bergström och Boréus 
(2012) inleds en innehållsanalys med att materialet avgränsas. Därefter konstrueras ett 
analysinstrument som fastställer vad det är som ska observeras. Ett exempel på 
analysinstrument är ett kodschema (Bergström och Boréus 2012:54). De företeelser som 
kvantifieras benämns kodningsenheter. 
 
Innan kodschemat konstrueras bör man läsa igenom sitt material så att man har bekantat 
sig med det. Det är viktigt med förkunskap om den sociala kontext materialet är hämtat 
från vilken i min undersökning är chattforumet Facebook Messenger. Kodschemat 
behöver revideras under innehållsanalysens gång eftersom tolkningsproblem och 
oklarheter vanligtvis uppstår (Bergström och Boréus 2012:55). Uppsatsskrivaren bör 
göra ett första försök till analys för att se hur analysverktyget fungerar varefter hela 
materialet analyseras. Om man är ensamskrivare bör man observera sitt material med 
hjälp av kodschemat åtminstone två gånger där tid har förflutit emellan för att vara säker 
på att analysen blir så objektiv som möjligt, vilket benämns dubbelkodning (Bergström 
och Boréus 2012:56). Det ska vara möjligt för en annan forskare att komma fram till i 
princip samma resultat (Bergström och Boréus 2012:57). När materialet är analyserat 
sammanställs resultatet, till exempel genom att frekvenser framställs av 
kodningsenheterna eller korrelationer mellan kodningsenheterna (Bergström och Boréus 
2012:58). Därefter tolkas resultaten i relation till problemformulering eller 
frågeställning (Bergström och Boréus 2012:59). 
 
Kvalitativ innehållsanalys kan syfta på textanalyser där ingenting mäts eller räknas. 
Ibland kvantifieras ett material men kräver ändå en kvalitativ analys om mer 
komplicerade tolkningar måste göras (Bergström och Boréus 2012:50). I min analys 
undersöker jag återkommande språkegenskaper vilka jag kvantifierar för att få bättre 
överblick över materialet. Jag måste dock ta hänsyn till innebörden i ett meddelande där 
en viss egenskap återfinns för att kunna tolka varför språkdraget används, vilket ger 
analysen kvalitativa inslag. 
 

4.2	Material	och	urval	
Jag har tillfrågat användare av Facebook Messenger om tillgång till 15 av deras senast 
skickade chattmeddelanden. Jag har samlat in material från tio informanter födda på 
1990-talet och sju informanter födda på 1960-talet, här benämnda informantgrupp 1 
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respektive informantgrupp 2. Jag har valt att tillfråga användare födda på 1990-talet 
eftersom nittiotalister kan sägas vara den första generation som har vuxit upp med 
internet och CMC. Användare födda på 1990-talet är vuxna idag (mellan 18 och 27 år 
gamla år 2017) vilket skulle kunna betyda att deras språkbruk har mognat en aning 
jämför med när de var tonåringar. Mina informanter är mellan 21 och 25 år. Jag har valt 
att tillfråga användare födda på 1960-talet eftersom sextitalister, vilka kan sägas vara 
nittiotalisternas föräldrageneration, har börjat använda Facebook Messenger först i 35–
50 års åldern (Facebook grundades år 2004 men blev vanligt i Sverige år 2007 (Brit 
Stakston 2012). De är således uppvuxna med andra typer av kommunikations- och 
umgängesmedium, till exempel brevskrivande och telefonsamtal. 
 
Av informanterna i informantgrupp 1 berättar fem av tio att de skriver alla meddelanden 
från mobiltelefonen. Fyra av tio berättar att de skriver i princip allt från mobiltelefonen. 
En informant skriver uppskattningsvis i hälften av fallen från mobiltelefonen, men helst 
från datorn.  
 
Det var problematiskt att finna brukare som kunde delta i informantgrupp 2 vilket 
berodde på att alla inte använder Facebook Messenger frekvent om de sedan tidigare är 
vana vid mejl eller SMS. Fem brukare i informantgrupp 2 hade tillräckligt många 
Facebook Messenger-meddelanden att bidra med. En informant (i undersökningen 
benämnd informant 2D) hade enbart en konversation på Facebook Messenger, men jag 
fick tillgång till informantens tre skickade meddelanden. En informant (i 
undersökningen benämnd informant 2F) bidrog med SMS skickade från iPhone i stället. 
Jag mottog SMS:en eftersom mitt material till största del består av meddelanden 
skickade från Facebook Messenger i mobiltelefoner, vilket till utseendet är väldigt likt 
SMS-utkorgen i iPhone-telefoner (se bilaga 1). Det enda som skiljer sig från Facebook 
Messenger är att Facebook Messenger har fler verktyg för umgänge och dialog: 
användare kan till exempel enkelt infoga GIF:ar eller spela spel mot andra deltagare, 
vilket inte är möjligt över SMS. Av informanterna i informantgrupp 2 skriver fem av sju 
alla sina meddelanden från mobiltelefonen (informant 2F inräknad). Två informanter 
skriver till största del från mobiltelefonen. 
 
I informantgrupp 1 har jag tillgång till 15 x 10 meddelanden det vill säga 150 
meddelanden totalt. I informantgrupp 2 har jag tillgång till 15 x 5 + 3 + 14 meddelanden 
det vill säga 92 meddelanden totalt. Meddelanden ur informantgrupp 2 är i genomsnitt 
längre än de i informantgrupp 1. 
 
Jag har sökt informanter bland mina kontakter i forumet Facebook baserat på kriterier 
för ålder. Vissa informanter känner mig personligen men jag bedömer inte att det 
påverkar undersökningen eftersom jag har fått tillgång till chattmeddelande de har 
skrivit innan de fick vetskap om min undersökning. De flesta meddelanden är skickade 
under 2017 men det förekommer undantag hos informantgrupp 2 eftersom några ädre  
använder Facebook Messenger enbart sporadiskt. Detta påverkar inte undersökningen. 
Jag har inte fått tillgång till informanternas inkomna meddelanden, enbart de skickade. 
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4.3	Genomförande	
Efter att ha samlat in och bekantat mig med mitt material konstruerade jag ett 
kodschema (se tabell 3.1) där jag har skrivit in kodningsenheter namngivna efter 
egenskaper som kan anses efterlikna talspråk, skriftspråk eller som kan anses vara unika 
för CMC eller chattspråk. Jag har även en kodningsenhet vid namn Avvikelser för 
mönster som återfinns i materialet i begränsad utsträckning. Jag har reviderat 
kodschemat under arbetets gång. Kodningsenheterna Onomatopoetiska uttryck och 
reaktionssignaler, Inlånade begrepp, Utelämnade ord samt Emoticoner har funnits med 
sedan början då jag baserade dessa på de språkegenskaper jag redogjorde för i kapitel 3. 
Kodningsenheterna Betoningar och förstärkningar samt Okonventionell stavning och 
kreativa uttryck konstruerade jag efter att ha bekantat mig med materialet eftersom jag 
fann tillräckligt många egenskaper jag skulle kunna kategorisera under dessa rubriker. 
Detta gjordes när jag utförde ett analysförsök för att undersöka kodschemats funktion. 
Efter att ha gjort en fullständig analys lades materialet åt sidan i en och en halv vecka 
(av tio veckors uppsatsskrivande) för att senare undersökas igen. Jag kontaktade även 
mina informanter på nytt för att ställa två kompletterande frågor: 1. Till hur stor del är 
dina bidrag till undersökningen skrivna från mobiltelefon och till hur stor del är de 
skrivna från dator? samt 2. Hur tror du att ditt språkbruk påverkas av mediet du skriver 
från? 
 
I mitt resultatkapitel presenterar jag material och analys kategoriserat under de olika 
kodningsenheterna. I varje textexempel infogar jag alltid hela meddelandet även om 
språkegenskapen som åsyftas bara utgör en del av meddelandet. Detta görs för att 
kontexten för språkegenskapen ska vara synlig. Jag har kursiverat den åsyftade 
egenskapen i varje meddelande för att tydliggöra vad jag vill peka ut. I diskussionen 
infogar jag enbart delar av meddelande för att kunna diskutera på ett koncist vis. 
 
Tabell	3.1	Kodschema	
Egenskaper som efterliknar talspråk Betoningar och förstärkningar 

Onomatopoetiska uttryck och 
reaktionssignaler 

Egenskaper som efterliknar skriftspråk Inlånade begrepp 
Okonventionell stavning och kreativa 
uttryck 

Egenskaper som är unika för Facebook 
Messenger 

Anpassningar till tempot – förkortningar 
Utelämnade ord 
Emoticoner 

Avvikelser Dialektala mönster 
Inledningar och avslutningar 
Radbrytningar 

 
Nedan ska jag gå igenom hur jag har resonerat för att kunna bestämma olika språkliga 
egenskaper till rätt kategori. 
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Betoningar	och	förstärkningar	
Med denna kodningsenhet undersöks skriftliga egenskaper som objektivt kan anses 
förstärka innebörden av ett meddelande: således behandlar jag inte emoticoner under 
denna kategori. För att anse ett språkligt fenomen som en betoning eller en förstärkning 
bör fenomenet vara uppseendeväckande på så vis att det står i stark kontrast till resten 
av meddelandet samt går emot svenska skrivregler och konventionella 
skriftspråksnormer. 
 
Onomatopoetiska	uttryck	och	reaktionssignaler	
Jag räknar ett ord som ett onomatopoetiskt uttryck om det är en ljudhärmande stavning 
vilket inte finns i Svenska Akademiens Ordbok. Ordet ah finns med i ordboken som 
uttryck för klagan, vemod, sorg och ångest, saknad, längtan m. m. Ah skulle även kunna 
vara en alternativ stavning av ordet ja. Ordet åh finns med i svensk ordbok som uttryck 
för ”förtjusning, förtvivlan eller liknande starkare känsla” (SAOB 1898 samt SO 2009). 
Hit räknar jag även skriftliga reaktionssignaler som ”woho” (som kan sägas vara ett 
utrop av glädje) och ”puh” som kan sägas vara en reaktionssignal eller ett 
onomatopoetiskt uttryck som skrivs för att efterlikna en suck. 
 
Inlånade	begrepp	
Inlånade begrepp är ord som har uppenbar härkomst i ett annat språk men som här 
brukas i en svensk kontext. 
 
Okonventionell	stavning	och	kreativa	uttryck	
Till Okonventionell stavning och kreativa uttryck räknar jag alternativa stavningar på 
ord, hopslagna ord eller påhittade ord samt ordlekar. 
 
Anpassningar	till	tempot	–	förkortningar	
Jag finner anpassningar till chattandets höga tempo i konventionella och 
okonventionella förkortningar av ord och begrepp samt i felstavningar och 
feltryckningar på tangentbordet som kan anses återfinnas eftersom språkanvändaren inte 
har läst igenom sitt meddelande innan hon skickar det. 
 
Utelämnade	ord	
Utelämnade ord återfinner jag i meningar där det är uppenbart att ett ord saknas samt 
uppenbart vilket ordet är. I många fall är meningen ändå begriplig men hade kunnat 
anses som konventionellt skriftspråklig om det saknade ordet fanns med. 
 
Emoticoner	
Baserat på mitt material har jag kunnat utröna fyra vanliga användningsområden för 
emoticoner. För att förenkla resultatet av detta har jag kodat emoticonerna i en tabell 
med fyra kolumner.  
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Tabell	3.2	Exempel	på	tabell	för	emoticoner	
Informanter ur 
informantgrupp 
X 

Emoticoner 
som 
förtydligar 
attityd/humör 

Emoticoner 
som 
presenterar ny 
information 

Emoticoner 
som tillför 
något estetiskt 

Emoticoner 
som fyller en 
intern funktion 

XA     
 
Emoticoner som förtydligar humör eller attityd är symboler som antingen förklarar 
informantens attityd till vad hon precis skrivit, till exempel: ”du e min hjälte 😭” eller 
symboler som ger dubbelinformation genom att i bildspråk återberätta vad informanten 
precis skrivit, till exempel: ”Perfekt ”. 
 
Emoticoner som presenterar ny information är symboler som är självbärande och 
adderar ny information till ett meddelande, till exempel: ”På fancy middag, äter grillad 

tonfisk ”. Detta meddelandeexempel skiljer sig från föregående på så vis att en 
mottagare av det sistnämnda meddelande inte har möjlighet att utröna attityd ur enbart 
texten. Meningen är neutral men emoticonen styr oss att anta att informanten gillar att 
äta grillad tonfisk. Ett annat exempel på en emoticon som presenterar ny information är 
en ”👍”	som står för sig själv. 
 
Emoticoner som tillför något estetiskt är en utsmyckning eller ett illustrerande av vad 
informanten precis skrivit, snarare än något som adderar information till texten, till 

exempel: ”Om du är hemma? Kanske mötas på en skål eller något ”. 
 
Emoticoner som fyller en intern funktion säger inte mig som undersökare något och har 
ingenting med meddelandet i övrigt att göra, jag har därmed kunnat dra slutsatsen att 
emoticonen bygger på delad vetskap mellan deltagarna i chatten, till exempel: ” ”. 
 
En emoticon i en informants meddelande kan ibland kodas som flera kategorier. Ibland 
används samma emoticon på samma sätt i flera meddelanden hos en informant men jag 
har bara tagit med emoticonen en gång i tabellen. Ofta skrivs emoticoner i kombination, 

till exempel ” 👍👍 👍”, vilket inte framgår av tabellen. 
 

4.4	Metodkritik	
Bergström och Boréus framför kritiska reflexioner mot innehållsanalys. De tar upp att 
det inte alltid är meningsfullt att kvantifiera. Ibland kan det vara viktigare hur något 
förekommer än hur ofta (Bergström och Boréus 2012:80). Därför har jag valt att ha med 
kvalitativa inslag i min innehållsanalys. Ett annat problem som kan uppstå med 
innehållsanalys är att innehållsanalysen presenterar det som faktiskt sägs eller skrivs, 
inte det som antyds eller kan läsas ”mellan raderna”. Om något underförstått i materialet 
ska tolkas måste det vara tydligt implicerat (Berström och Boréus 2012:81). Problem 
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kan även uppstå med tolkning av mer komplexa kodningsenheter, det vill säga när det 
inte enbart handlar om att räkna ord (Bergström och Boréus 2012:85). 
 
Kritik mot mitt genomförande av metoden kan vara att jag har tillgång till material av 
en större andel kvinnor än män – åtta av tio informanter i informantgrupp 1 är kvinnor 
samt fem av sju av informanterna i informantgrupp 2. Det är således svårt att dra 
slutsatser om vad som eventuellt är könsspecifikt i chattspråk, vilket även beror på min 
mängd av material. Om jag hade tillgång till 50 informanter i varje informantgrupp hade 
det varit lättare att generalisera överlag. Kritik kan även vara att informanterna valdes ur 
min kontaktlista på Facebook och avgränsades till de som tackade ja till att delta. I en 
mer omfattande undersökning borde informanterna ha valts ut slumpvis. Det kan 
kritiseras att jag har färre informanter i informantgrupp 2 samt att dessa informanter inte 
innehar samma konsekvens i sina chatt- eller SMS-meddelanden som de i 
informantgrupp 1, däremot säger det något om hur medelålders människor använder 
mediet Facebook Messenger och att de eventuellt i högre grad använder andra 
interaktionsmediet för kommunikation. Ytterligare kritik mot min metod är att alla 
meddelanden inte är skickade från mobiltelefoner, vilket påverkar användarens språk. 
Vissa datorer har stavningskontroller vilket gör att användare kan skriva fel men bli 
rättade, eller skriva ett kreativt uttryck som automatiskt ändras till ett ord de inte 
menade. Vissa datorer (till exempel av fabrikatet Windows) korrigerar ingenting i 
meddelanden. De flesta meddelanden i mitt material skickade från Facebook 
Messengers mobilversion. De informanter som har skrivit från dator uppger att deras 
språk påverkas eftersom de kan skriva i högre tempo på en dator, vilket gör att de 
utelämnar punkter och versaler. Facebook Messenger i mobilen rättar automatiskt till 
stor bokstav i början av mening och kan föreslå ord som mjukvaran tror att du menar. 
 

4.5	Etiska	aspekter	
Alla informanter är anonyma. Namn eller eventuell avslöjande information är fingerad. 
Samtliga informanter har rättighet att avbryta sin medverkan fram till att uppsatsen 
publicerades. Om önskades återkopplade jag med dem hur jag behandlat deras material. 
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5.	Resultat	och	analys	
I resultatkapitlet presenterar jag mitt resultat kategoriserat under de kodningsenheter 
som presenterades i avsnitt 4.3. Eftersom alla meddelanden i materialet är 
representerade i det här kapitlet bifogas de inte som bilaga. Den egenskap som betonas i 
meddelandet är kursiverad. Jag analyserar materialet kontinuerligt. 
 

5.1	Betoningar	och	förstärkningar	
Skriftliga betoningar och förstärkningar används i ett meddelande för att kompensera 
för röstläge och kroppsspråk, vilket till exempel göras genom att användaren skriver 
helt i versaler, använder ett okonventionellt antal skiljetecken eller ord med stark 
innebörd.  
 
5.1.1	Informantgrupp	1	
 
Informant	1A	
”GUD TACK SÅ MYCKET FÖR ATT DU TOG DIG TIIIIIID” 
”DETTA VA S Å BOOSTANDE” 

”BLÄÄÄÄÄÄ JAG BLIR HELT BUBBLIG OCH VARM kan ALLA VA SOM 
DU TACK” 
”WELL! I’m not much better haha” 
”nooooow I am on Gotland and yes, alot of my stress and anxiety got lost somewhere in 
the sky when I flew here” 

 
Informant	1C	
”Tack!!😀 ja super med 2 läx-hjälpare” 
”Precis haha! Det lilla lilla” 

 
Informant	1D	

”Yes!! 😀 ” 

”Sounds goodie!! ” 
”Ja det får vi hoppas!! 😍” 

 
Informant	1E	
”Åhh sök jobbet!! Såå kul ju” 
”Aah som sagt liksom inte som i tc men folk ändå!!” 
”Jag röstar för det!!” 
”Hallå på tal om annat, är det bara jag som tänkt på att att det vore roooligt att göra en 
resa i sommar..?”	

 
Informant	1F	
”Såjaaaaaaa” 
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Informant	1G	
”Sköönt” 
”Heppp:)” 
”Kan typ när som annars!! ” 

 
Informant	1H	
”Jaa! Men den måste vara rumänsk och kyle mchlavhan (ehh) måste va me!!!” 

”coraaaaal!! saknar dej!!!  ba så du vet 😀” 

”Oooh fiiiiint vi ses snart ” 
”Dåligt batteri men framme om 10!!” 

 
Informant	1J	
”Omggggg” 
”Haha! Vinprovning låter ju faktiskt som något för oss.....” 

”Nääää lilla gomman 😍😍😍 ” 
 
5.1.2	Informantgrupp	2	
 
Informant	2A	
”Jag med – när, var?!” 
”Ja det måste vi verkligen. Vi går om det finns någon ledig kväll innan sommaren. 
Bengt är bortrest en hel del.” 
”Visst är det så……”	
 
Informant	2B	
”Men stackars lilla rara hunden! Livmoderoperation?” 
”Ö va! Ba så ba!?” 
 
Informant	2C	
”Verkar sketsköj, men man måste ha BBC-appen för att kolla. Här laddas inte ner någon 
skit!!” 
”Hinner du titta på sånt här??? Jag pallar i max 10 sekunder…” 
”👍 👍 👍 Kul. Snyggt! Både i för- och bakgrunden!!” 
 
Informant	2E	
”det här är säkert också alldeles fantastiskt: 
http://kulturhusetstadsteatern.se/parkteatern/Evenemang/2017/Bollywoodopera/ ” 
 
Informant	2G	
”Jo tack,det var en kort intensivt men jättemysigt. Hoppas du har det bra du 
med.KRAM” 
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Analys	
Många informanter är kreativa med språket för att betona något särskilt i sitt 
meddelande. Det mest förekommande är att bruka fler skiljetecken på rad. Ett 
okonventionellt bruk av skiljetecken verkar ofta vara bundet till personlighet: de som 
använder sig av draget använder det mycket och konsekvent genom sina 
chattkonversationer, medan de som inte använder draget inte ens gör det vid något 
enstaka tillfälle utan har funnit andra sätt att betona sitt meddelande. Ett exempel på 
detta är hur informant 1A skriver flera av sina meddelanden helt i versaler. För att 
betona ytterligare inuti sina redan förstärkta meningar har informanten använt sig av 
flera vokaler på rad och vid ett tillfälle särskrivit ett ord. Informant 1A har uppgett att 
informanten hellre skriver från dator än från mobil, vilket skulle kunna förklara valet av 
förstärkningar. Det är lättare att skriva i versaler från en dator, eftersom man kan hålla 
ned fler knappar samtidigt på tangentbordet. Det är även lättare att förlänga ett ord med 
flera vokaler på rad genom att hålla ned en viss bokstavsknapp en viss tid, vilket inte är 
möjligt på en mobiltelefon (då måste man i stället trycka på bokstaven upprepade 
gånger). Informant 2G avslutar ett meddelande med ”KRAM” men i övrigt är de äldre 
informanterna mer återhållsamma med att förstärka sina meddelanden med versaler eller 
skiljetecken efter varandra. Kanske upplever de inte att det behövs eller tänker inte på 
att ambivalens kan uppstå om man inte är tydlig, alternativt är de så vana vid att 
formellt skriftspråk fyller sin funktion i många kontexter att de inte reflekterar över 
huruvida de borde anpassa sig mer till interaktionsmediet. För att betona något i ett 
meddelande använder sig några informanter i informantgrupp 2 av förstärkningsord, 
som hos informant 2A, ”Ja det måste vi verkligen. Vi går kolla om det finns någon ledig 
kväll innan sommaren. Bengt är bortrest en hel del.” En yngre brukare hade eventuellt, 
baserat på mitt material, skrivit: ”Ja det måste vi!! (…) Bengt är bortrest en del!!”. Ett 
annat exempel finns hos informant 2B: ”Men stackars lilla rara hunden!” där adjektiven 
stackars, lilla och rara får en förstärkande effekt. 
 

5.2	Onomatopoetiska	uttryck	och	Reaktionssignaler	
Onomatopoetiska uttryck är ord som stavas för att efterlikna ljud. Skriftliga 
reaktionssignaler är ord som stavas för att kompensera för kroppsspråk och tonlägen 
vilka inte är fullt representerade i skriven text. 
 
5.2.1	Informantgrupp	1	
  
Informant	1A	
”hihi jaaa! lätt!” 
”WELL! I’m not much better haha” 
 
Informant	1C	
”Haha 😂” 
”haha ja!” 
”Precis haha! Det lilla lilla” 
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Informant	1D	
”Haha 😂” 
”Haha men ska vi köra på söndag då med 3D?” 
 
Informant	1E	

”Woho duktig ” 

”Wihuu  imorgon eftermiddag är jag på ett flyg  ” 
 
Informant	1F	
”Hahah kanon! Aa jag åker 7:45 från stan jag!” 
 
Informant	1G	
”Haha nä fy är typ fortfarande sliten ” 
”Haha usch ” 
”napade hehe standard ” 

 
Informant	1H	
”Haha jaa ändå bra tolkning!! Bra eller intressant film kan ja gå med på. Och kyleM 
måst int va me heller” 

 
Informant	1I	
”Hahah åh men härligt ju!” 

 
Informant	1J	
”Kan inte göra någonting, touchen är helt paj så jag kan inte ens stänga av telefonen 
eftersom man ju måste dra på skärmen då.. Så lite akut är det haha” 
”Haha jag med 😅”	
”Haha hon vet hur man ska göra 😏😇” 
 
5.2.2	Informantgrupp	2	
 
Informant	2C	
”He he… Tror jag läst tidigare att han inte mår särskilt bra, han har nog varit nere i ett 
par träsk åtminstone. Men som slamsugare i Torsk på Tallin var han genial.” 

 
Informant	2F	
”Puh. Kompendiumet har kommit fram till sist. Men repro stängt idag. Lämnar in för 
kopiering i morgon. Så kan du förhoppningsvis hämta och dela ut måndag!” 
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Informant	2G	
”Haha😃gopluttar💖💖💖” 
 
Analys	
Onomatopoetiska uttryck och skriftliga reaktionssignaler används för att förstärka 
närvaron i text eller få den att likna talspråk – man skrattar, suckar eller ger utrop av 
glädje. I informantgrupp 1 är det vanligt att stava skrattljud i texten. Alla yngre 
informanter gör det förutom informant 1B och informant 1E. Den vanligaste stavningen 
för skratt är: ”haha” men det förekommer även varianter som ”hihi” och ”hehe”. Av de 
äldre informanterna är det endast informant 2C och informant 2G som skriver ut ett 
skratt, då i formen ”He he” samt ”Haha”. Reaktionssignaler som förekommer är 
”Woho” och ”Wihuu”, samt en suck av lättnad, ”Puh”. Man kan anta att de 
onomatopoetiska uttrycken används för att en deltagare vill bekräfta att hon 
uppmärksammat vad de andra deltagarna i chatten har skrivit. Exempel på detta syns 
hos informant 1D, ”Haha men ska vi köra på söndag då med 3D?”, informant 1G, 
”Haha nä fy är typ fortfarande sliten ”, informant 1J, ”Haha hon vet hur man ska göra 
😏😇” eller informant 2C, ”He he… Tror jag läst tidigare att han inte mår särskilt bra 
(…)”. Innan informanterna kommunicerar vad de vill förmedla ”skrattar” de vilket ger 
direkt respons på det redan sagda i konversationen, utan att det behöver kommenteras 
ytterligare. Skrattljuden verkar som en övergång mellan avsändarens och mottagarens 
meddelanden. Man kan även anta att skrattljuden inte enbart skrivs in för att artigt 
påvisa att vederbörande har läst vad den andra deltagaren har skrivit i meddelandet 
innan, utan för att efterlikna tal på så vis att man skrattar samtidigt som man talar. I så 
fall är skrattet inte enbart en respons på något redan yttrat, utan även en egenskap som 
följer i den mening som skrivs efter skrattet. Skrattet brukas även för att förmildra en 
text så den att inte låter onödigt hård eller missförstås: ”Haha usch ”, ”Haha jaa ändå 
bra tolkning!!” samt ”Hahah åh men härligt ju!”. 
 

5.3	Inlånade	begrepp	
Att bruka lånord kallar Theres Bellander för internationalisering vilket i första hand 
innebär inflytande från engelskan (Bellander 2011:16). Idag är det inte bara vanligt att 
använda sig av engelska uttryck i svenskt tal utan även att böja dessa inlånade intryck 
efter svenska böjningsregler. 
 
5.3.1	Informantgrupp	1	
 
Informant	1A	
”bby” 
 
Informant	1B	
”Yup ” 
”Yes, kom nyss hem. Puss” 
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Informant	1D	

”Yes!! 😀 ” 

”Sounds goodie!! ” 
 

Informant	1E	

”På fancy middag, äter grillad tonfisk ” 
”Ja mucho lyxigt 🙃🙃” 
”Oki nice” 
 
Informant	1G		
”Napade hehe standard ” 

 
Informant	1J	
”Omggggg” 
”Kan inte göra någonting, touchen är helt paj så jag kan inte ens stänga av telefonen 
eftersom man ju måste dra på skärmen då.. Så lite akut är det haha” 
 
5.3.2	Informantgrupp	2	
 
Informant	2D	
”Paper rules! Vi ses där!” 
 
Analys	
Det förekommer internationalisering, men samma begrepp återkommer sällan. Det enda 
inlånade begrepp som förekommer två gånger i materialet är ordet ”Yes”. Informant 1B 
brukar även varianten ”Yup” som av kontexten att döma kan antas vara en alternativ 
stavning på det engelska uttrycket ”Yep”. Andra uttryck som förekommer hos 
informantgrupp 1 är ”bby”, ”sounds goodie”, ”fancy”, samt ”omggggg” efter oh my 
god. Det spanska ordet ”mucho” förekommer hos informant 1E. Det förekommer även 
begrepp som böjs efter svenska regler: ”Napade” vilket är ett ord jag av egen erfarenhet 
vet härstammar från engelskans ”power nap”, således används det om tupplurar. 
Begreppet ”touchen” förekommer vilket av kontexten i meddelanden att döma går att 
härleda till engelskans touch screen på en mobiltelefon. I informantgrupp 2 förekommer 
internationalisering hos informant 2D: ”Paper rules!” i ett påstående om att 
pappersinformation kan vara mer pålitlig än den man finner online. Informant 2B 
skriver ”Lillan är redo för Tattoo!” vilket vid första anblick kan se ut som ett inlånat 
ord, men senare i konversationen framkommer det att vad som åsyftas är evenemanget 
International Military Tattoo i Malmö. Jag väljer således att inte ta med det i denna 
kategori eftersom de engelska orden är ett officiellt namn på ett evenemang. 
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5.4	Okonventionell	stavning	och	kreativa	uttryck	
Brukare hittar nya sätt att stava och sätta ihop ord vilka inte nödvändigtvis tar kortare 
tid att skriva. Interna uttryck förekommer. 
 
5.4.1	Informantgrupp	1	
 
Informant	1A	
”jag har varit o kört bil med mommo” 
 
Informant	1B	
”Yup ” 
”Oki ” 
  
Informant	1D	
”Sounds goodie!! ” 
 
Informant	1G	
”Heppp:)” 

”Om du är hemma? Kanske mötas på en skål eller något ” 
  
Informant	1H	
”ånajj!” 
”coraaaaal!! saknar dej!!!  ba så du vet 😀” 
”men hur har du det?? grattis till hormonbehandlingsstart!! :))” 
 
Informant	1I	
”åh gulle dig! ellenklasson94.ek@gmail.com” 
”Jag kommer och gör dig lunch-sällis! Cyklar om fem min” 
 
Informant	1J	
”Nääää lilla gomman 😍😍😍 ” 
 
5.4.2	Informantgrupp	2	

 
Informant	2B	
”Ö va, typ. Tjacka!” 
”Ö va! Ba så ba!?” 

 
Informant	2C	
”Verkar sketsköj, men man måste ha BBC-appen för att kolla. Här laddas inte ner någon 
skit!!” 
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Informant	2E	
”Jag tycker vi prellar vid 11–tiden. Vi kan kolla lite. Jag går ju på kryckor så jag går 
inte gärna så långt.” 

 
Informant	2F	
”Solbritt hej! Olof Läckberg här, från SU (din mobil stod i presentationsbrevet). Visst 
ses vi kl 13 idag? Så att du vet, jag måste gå ca fem i två. Räcker tiden? Annars kan jag 
komma lite tidigare. / Olof” 
”Topp. Gick det bra med bergström?” 
”Topp. Sms a om du landar tidigare så kommer jag. Ses!” 
 
Informant	2G	
”Haha😃gopluttar💖💖💖” 
 
Analys	
Det förekommer kreativa stavningar. De flesta uttryck verkar vara interna och bygger på 
en delad vetskap mellan avsändare och mottagare. Informant 1A skriver ”jag har varit o 
kört bil m mommo” där vi kan anta att ”mommo” är ett internt namn för mormor som 
eventuellt beror på en felsägning långt tillbaka i tiden. Informant 1B brukar ordet ”oki” i 
stället för okej. Informant 1D väljer att skriva ”Sounds goodie” i stället för sounds good 
även om det senare tar kortare tid att skriva. Informant 1G skriver ”Heppp” vilket är en 
idag förekommande version av uttrycket nähäpp. Informant 1G skriver även ”Kanske 
mötas på en skål eller något” där handlingen ”att skåla” blir en metonymi för att umgås 
och dricka en drink ihop. Det förekommer även att en informant sätter ihop ett eget ord 
av flera befintliga: ”grattis till hormonbehandlingsstart”, vilket kan förekomma när 
användare upplever en brist i språket. Det förekommer ord som har tillskrivits ett 
okonventionellt suffix, som hos informant 1I: ”åh gulle dig” samt ”Jag kommer och gör 
dig lunch-sällis”. Ett liknande fenomen finns hos informant 2E som använder begreppet 
”prellar” i stället för preliminärbokar. Informant 2F brukar ordet ”Topp” som blir en 
kortform av ”Toppen”. Informant 1J skriver ”lilla gomman” i stället för ”lilla gumman” 
vilket ger meddelandet en personlig och intim ton. Det förekommer även mer interna 
begrepp som ”Ö va! Ba så ba!?”, ”Verkat sketsköj” och ”gopluttar”. Samtliga kreativa 
begrepp i mitt material är interna vilket betyder att de inte är allmängiltiga för alla 
användare. Vissa begrepp verkar baseras på en delad vetskap avsändare och mottagare 
emellan medan andra är ett resultat av ordlek för att förändra tonen i ett meddelande, till 
exempel ”goodie” vilket ger meddelandet en gullig och vänskaplig ton, eller ”Heppp” 
vilket kan tyckas låta otåligt och besviket med alla ”P” stapplade på varandra. 
 

5.5	Anpassningar	till	tempot	–	förkortningar	
Den stora fördelen med Facebook Messenger och SMS är att man snabbt kan 
kommunicera med vem som helst, var som helst ifrån. Detta gör att många användare 
väntar sig svar snabbt och att meningarna och orden blir kortare för att anpassas till 
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mediet. ”Hälsnings-GIF” innebär i det här materialet en filmsekvens på en Star Wars-
karaktär som höjer en hand. 
 
5.5.1	Informantgrupp	1	
 
Informant	1A	
”bby” 
”jag har varit o kört bil m mommo” 
”o borstat Sune” 
”du e min hjälte 😭” 
 
Informant	1B	
”Hej, jag kom precis hem från sthlm. Men kanske på tors/fredag? ” 
”Perfekt Det var jättekul att ni ville komma Å tack för pannkakorna om jag inte sa 
det ” 
 
Informant	1C	
”(Hälsnings-GIF) Hej” 
”Hej! När kmr ni idag? Och går det att ta sig igenom sthlm? :)” 
”Gott! Här är det mulet tyvärr och kom t.o.m några snöflingor imorse. Arons föräldrar 
brukar ta en annan väg, som han säger är kortare, som inte går genom sthlm, kan höra 
med hnm om vägen :)” 
”man kan åka örebro, västerås, gävle ist :)” 
”Iaf inte snö 👍” 
”Tyvärr hinner 😕 tvättar och håller på å laga mat” 
 
Informant	1E	
”Aah som sagt liksom inte som i tc men folk ändå!!” 
”Hallå på tal om annat, är det bara jag som tänkt på att att det vore roooligt att göra en 
resa i sommar..?” 
”Oki. Vi kan ju alla se över ekonomin och återkomma! Ska nog ha samtal med min chef 
snart ang sommarledighet!” 
”Fortfarande ej i Sverige tyvärr 😟”	
 
Informant	1F	
”(Y)” 
”:D :D :D” 
”Vi brukar säga ombytt å klar 5 i, men är inte så noga :D” 
 
Informant	1G	
”Ska dock ut ikv” 
”Kan typ när som annars!! ” 
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”Typ på em helst ” 
 
Informant	1H	
”Haha jaa ändå bra tolkning!! Bra eller intressant film kan jag gå med på. Och kyleM 
måst int va me heller” 
”men ja, jag kan lördag dag i alla fall. 🙂 och tror sön eftermiddag/kväll” 
”coraaaaal!! saknar dej!!!  ba så du vet 😀” 
”Dåligt batteri men framme om 10!!” 
”Heeej å tack för totalt mys igår!! 🍎 Ska du plugga nåt idag?? Jag ska snart bege mig 
in mot stan å vore kul att sitta tillsammans om du kan? 😘”	

 
Informant	1I	
”Jag kommer och gör dig lunch-sällis! Cyklar om fem min” 
”Köper kaffe på seven nu, sen kommer jag. Vilken våning?” 
 
Informant	1J	
”💃” 
 
5.5.2	Informantgrupp	2	

 
Informant	2A	
”Ja det måste vi verkligen. Vi går kolla om det finns någon ledig kväll innan sommaren. 
Bengt är bortrest en hel del.” 
”Hej! 
Jag är kvar på Tyrens. Kul att du pluggar, vad pluggar du för något? 

 
Kan du äta lunch 5 eller 6 mars, eller veckan efter? 
Anna” 
”Mitt batteri tog slut. Vi är klassföräldrar och Love slutar 9:an. Vi måste ha en aktivitet 
och jag på att jag inte kan bestämma något innan datum är fastställt. Jag hör av mig när 
jag vet.” 

 
Informant	2C	
”Tänkte handla sen. Vi har ju potatissallad, så jag tänkte köpa gravlax + sås.” 
”👍” 
”Hinner du titta på sånt här??? Jag pallar i max 10 sekunder...” 

 
Informant	2D	
”Jag var just inne på hemsidan och försökte hitta öppettider men hittade inte direkt. Har 
du koll T?” 
”Hittade just. De öppnar 10. Bra att förköpa biljett. Jag är gärna där till 10. Vi kan väl 
träffas på fiket som vanligt.” 



 

33 
 

Informant	2E	
” ” 
”👍” 
”Hej. Vill bara säga att jag glömt mobilen hemma. åker hem efter lunch och är 
kontaktbar då. har ett förslag: Nyfiken Gul i Årstaviken. De har öppet… vore inte det 
härligt?” 
 
Informant	2F	
”Hörde av Linda att Sofia är bortrest i helgen. Då blir målvakterna Sofia mot Valbo och 
sedan Linda både mot hagaström och Norrham.” 
”John, numret ovan är till Bergström. Jag har pratat med honom. Du kan ringa honom 
eller söka upp honom så ska han ordna fram din iPad. Förklara bara läget. Det är lugnt! 
 
Berätta sedan till mig att det funkat i sms eller nåt. Du måste ju ha med ipaden hem i 
helgen gör att kunna göra skrivuppgift i no t ex. 
 
Kram!” 
”Topp. Gick det bra med bergström?” 
”Helt ok. Upptagen kl 11 till lunch bara.” 
”Puh. Kompendiumet har kommit fram till sist. Men repro stängt idag. Lämnar in för 
kopiering i morgon. Så kan du förhoppningsvis hämta och dela ut måndag!” 
”Åsa på måndag är det ämnesgruppsmöte med mkv-gänget kl 10–12. Har du möjlighet 
att komma? Vi ska prata om programmet t ex. Vet ju att du ska hit måndag. Hoppas det 
är ok! / Olof” 
”Solbritt hej! Olof Läckberg här, från SU (din mobil stod i presentationsbrevet). Visst 
ses vi kl 13 idag? Så att du vet, jag måste gå ca fem i två. Räcker tiden? Annars kan jag 
komma lite tidigare. / Olof” 
”Topp. Sms a om du landar tidigare så kommer jag. Ses!” 
 
Informant	2G	
”Jo tack,det var en kort intensivt men jättemysigt. Hoppas du har det bra du 
med.KRAM” 
”Konstigt har ringt flera ggr och skickat meddelanden. Är på Granberg och tänkte 
plocka upp henne om hon vill. Tack för hjälpen förresten  hoppas allt är bra med dig.” 
”Hej Jim! Elsas storebror Kalle skulle vilja komma i kontakt med dig. Låter konstigt 
kanske men jag lovar att det inte är nåt farligt han ville prata med dig så snart som 
möjligt så vill du kan du ringa ikväll. Kalles mob nr är 0712345678 ha det 
bäst😃/Sonja” 
”Det är lugnt pratat med Hans å hon hade kommit hem vid halv tre. Blev lite orolig då 
hon inte svarade någon av oss på flera timmar så då chansade jag på att du kanske visste 
nåt. Kram på dig /Sonja” 
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Analys	
Ekonomiprincipen är verksam i många fall. Så länge en informant blir förstådd sparar 
hon gärna in på knapptryck. I stället för ordet och används bokstaven ”o” eller ”å”. 
Informant 1A skriver ”e” i stället för är. Konventionella förkortningar är vanliga, som 
”sthlm”, ”tors”, ”t.o.m”, ”ang”, ”em”, ”sön”, ”t ex”, ”kl”, ”ggr” och ”mob nr”. Det enda 
som skiljer de konventionella förkortningarna i mitt material från de i formell skriven 
svenska är att informanten gärna utlämnar interpunktion i chattspråk och således hellre 
skriver ”t ex” än ”t. ex”. 
 
De flesta informanter är inkonsekventa i hur de brukar gemener och versaler. Somliga 
har stor bokstav i början på vissa namn för att inte ha det på andra och det är likadant i 
början av meningar vilket är en konsekvens av tempot. Ibland brukas versal och ibland 
inte. Vissa ord, till exempel orter, rättas automatiskt av en stavningskontroll så att de får 
en versal i början trots att brukaren inte aktivt väljer det. Om man skriver från Facebook 
Messenger i mobilen blir det automatiskt versal i början av en mening. Exempel på 
okonventionella förkortningar i mitt material är ”bby”, ”m”, ”kmr”, ”hnm”, ”ist”, 
”iaf”,”tc”, ”ikv”, ”kyleM”, ”måst int va me”, ”ba”, ”Har du koll T?” och ”repro”. De 
flesta skriver klockslag och nummer i siffror men det är vanligt med inkonsekvens som 
hos informant 1F: ”Visst ses vi kl 13 idag? Så att du vet, jag måste gå ca fem i två” 
vilket ger en antydning om att meddelandets stil inte är genomtänkt. 
 
Det händer att informanterna gör feltryckningar på tangentbordet eller glömmer bort ord 
som en konsekvens av tempot: ”Tyvärr hinner 😕 tvättar och håller på å laga mat”, ” är 
det bara jag som tänkt på att att”, ” Vi går kolla om det finns”, ”Jo tack,det var en kort 
intensivt men jättemysigt (…) du med.KRAM”. Det kan antas vara vanligt att komma åt 
fel knappar på tangentbordet på en dator när man skriver snabbt, men även på en 
mobiltelefon där tangentbordet liknar det hos en dator, detta i motsats till för några år 
sedan då varje sifferknapp på en mobil hade tre bokstäver vardera som användare 
succesivt behövde klicka fram. Informant 2A har skrivit ”vi går kolla” men menar ”vi 
får kolla”. Detta är snarare en konsekvens av att brukaren har kommit åt fel bokstav 
med tummen (”F” och ”G” är bredvid varandra på tangentbordet) än att mjukvaran i den 
elektroniska apparaten har korrigerat ordet fel. Eftersom stavningskontrollen inte 
begriper kontexten av det skrivna korrigerar den inte ett ord så länge det är rättstavat. 
Två informanter brukar ålderdomliga uttryck (i stället för de något längre 
synonymerna): ”ej” samt ”dock”. 
 
Det händer att informanter svarar på ett meddelande enbart med en emoticon, ofta ”👍”. 
Informant 2A svarar vid ett tillfälle med ”👍” vilket jag dock misstänker är en 
feltryckning eftersom emoticonen inte svarar till något i informantens konversation. 
Informanten har skrivit alla sina meddelanden från mobiltelefonen, och i Facebook 
Messengers applikation finns en knapp för ”tumme upp” som är lätt att komma åt av 
misstag när man skickar sitt meddelande.  
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Vissa av de förkortningar som jag benämnt icke-konventionella är ändå så pass vanliga 
att de flesta brukare av Facebook Messenger begriper dem: ”kmr”, ”hnm”, ”iaf”, ”ikv”. 
Jag benämner dessa icke-konventionella eftersom de ännu inte har tagit sig in i formellt 
skriftspråk, men de har brukats i CMC under lång tid. 
 

5.6	Utelämnade	ord	
Det händer att pronomen eller prepositioner utelämnas från meddelanden. 
 
5.6.1	Informantgrupp	1	
 
Informant	1B	
”Yes, kom nyss hem. Puss” 
”Har du tid/lust att vara i stan om en timme? Tills vi ska till gymmet ” 
 
Informant	1C	
”Tack!! 😀 ja super med 2 läx-hjälpare” 
 
Informant	1D	

”Nej ska till min faster, men farmor kommer vara där ” 
 
Informant	1E	

”På fancy middag, äter grillad tonfisk ” 
”Fortfarande ej i Sverige tyvärr 😟” 
 
Informant	1F	
”Kan inte tisdag David” 
”Hade lite medstuds i helgen, inget mer med det ;)” 
 
Informant	1G	
”Haha nä fy är typ fortfarande sliten ” 
”Blir lugnt, ska iväg på en middag bara  själv?” 
”Ska dock ut ikv” 
”Ja jättekul! Hamnade på spy bar till sent 😳” 
”napade hehe standard ” 
”Men hinner inte prata idag för ska iväg om inte så lång tid🤔” 
”Kan typ när som annars!! ” 
 
Informant	1H	
”Haha jaa ändå bra tolkning!! Bra eller intressant film kan ja gå med på. Och kyleM 
måst int va me heller” 
”men ja, jag kan lördag dag i alla fall. 🙂 och tror sön eftermiddag/kväll” 
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”Dåligt batteri men framme om 10!!” 
 
Informant	1I	
”Köper en kaffe på seven nu, sen kommer jag. Vilken våning?” 
 
Informant	1J	
”Kan inte göra någonting, touchen är helt paj så jag kan inte ens stänga av telefonen 
eftersom man ju måste dra på skärmen då.. Så lite akut är det haha” 
 
5.6.2	Informantgrupp	2	
 
Informant	2C	
”Tänkte handla sen. Vi har ju potatissallad, så jag tänkte köpa gravlax + sås.” 
”Tänkte träna 17:30. Skall du skicka iväg en grej eller?” 
”Gör det du ska istället. Lägger fällorna på din kudde.” 
”Verkar sketsköj, men man måste ha BBC-appen för att kolla. Här laddas inte ner någon 
skit!!” 
”He he... Tror jag läst tidigare att han inte mår särskilt bra, han har nog varit nere i ett 
par träsk åtminstone. Men som slamsugare i Torsk på Tallin var han genial.” 
”OK, skönt du hittade. Lite nyfiken var. Du får kolla på mina Misty nästa gång. Jag 
växlar mellan dem o Mithril. Huvudsaken dock att problemet är löst!” 
”Ohoj! Är själv lite sned över att Mithril inte görs just nu. Har själv skaffat ett par 
Misty för att testa. Dessa har duracoat på knän o sittyta, man vill ju kunna ha knäskydd 
under byxorna. Inte lika starkt som kevlar kanske men bör hålla bra länge. Tycker dom 
är jäkligt sköna och samma stretch som i Mithril. Kolla upp dem!” 
”Låter förträffligt! Sigrid kan då få berätta en historia om hur en burk trippa höll på att 
förstöra ett tidigare förhållande under en tågluff i Italien för en herrans massa år sedan...

” 
 
Informant	2D	
”Hittade just. De öppnar 10. Bra att förköpa biljett. Jag är gärna där till 10. Vi kan väl 
träffas på fiket som vanligt.” 
 
Informant	2E	
”Hej. Vill bara säga att jag glömt mobilen hemma. åker hem efter lunch och är 
kontaktbar då. har ett förslag: Nyfiken Gul i Årstaviken. De har öppet… vore inte det 
härligt?” 

 
Informant	2F	
”Så här års, när alla spelare behövs, verkar många i f14 tycka att det är läge att göra 
massa annat… Samma i fjol. Konstig logik för mig som är van pojkar som krigar för att 
få spela!” 
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”Puh. Kompendiumet har kommit fram till sist. Men repro stängt idag. Lämnar in för 
kopiering i morgon. Så kan du förhoppningsvis hämta och dela ut måndag!” 
”Åsa på måndag är det ämnesgruppsmöte med mkv-gänget kl 10–12. Har du möjlighet 
att komma? Vi ska prata om programmet t ex. Vet ju att du ska hit måndag. Hoppas det 
är ok! / Olof” 
 
Informant	2G	
”Vad skönt att höra! Då blir det nog bättre.  Får höras snart igen hälsa gubben å Alva 
kram” 
”Lika hos Petter. Ständig strid om vem som ska ligga i soffan.. Fast alla får ju plats😃” 
”Konstigt har ringt flera ggr och skickat meddelanden. Är på Granberg och tänkte 
plocka upp henne om hon vill. Tack för hjälpen förresten  hoppas allt är bra med dig.” 
”Det är lugnt pratat med Halvdan å hon hade kommit hem vid halv tre. Blev lite orolig 
då hon inte svarade någon av oss på flera timmar så då chansade jag på att du kanske 
visste nåt. Kram på dig /Sonja” 
 
Analys	
Det är vanligt att utelämna subjektspronomen i chattspråk. Detta är något som används 
ofta i både informantgrupp 1 och informantgrupp 2. Nio av tio informanter i 
informantgrupp 1 och sex av sju informanter i informantgrupp 2 utelämnar ord. Ett fåtal 
exempel på detta är (jag skriver det utelämnade ordet inom parantes): ”Yes, (jag) kom 
nyss hem”, ”(jag) Ska dock ut ikv”, ”(jag) Tänkte träna 17:30”, ”(jag) Hittade just” och 
”(jag/vi) Vet ju att du ska hit måndag”. Andra exempel på utelämnade ord är ”ja (det är) 
super(bra) med 2 läx-hjälpare”, ”(jag har) Dåligt batteri men framme om 10 
(minuter)!!”, ”(jag) köper en kaffe på seven (eleven) nu”, ”OK (vad) skönt (att) du 
hittade” och ”(det är en) Konstig logik för mig som är van (vid) pojkar som krigar för 
att få spela!”. Informant 2C har funnit ett sätt att vara tydlig samtidigt som ordet jag är 
utelämnat: ”Ohoj! Är själv lite sned över att Mithril inte görs just nu. Har själv skaffat 
ett par Misty för att testa. (…)”. Informanten använder ordet ”själv” för att visa vem 
som åsyftas. 
 

5.7	Emoticoner	
Till emoticoner räknar jag även GIF:ar och bifogade bilder. Informant 2A bifogar ett 
internt fotografi i sitt första meddelande som föreställer informanten och en vän. 
 
5.7.1	Informantgrupp	1	
 
Informant	1A	
”du e min hjälte 😭” 

”BLÄÄÄÄÄÄ JAG BLIR HELT BUBBLIG OCH VARM kan ALLA VA 
SOM DU TACK” 

” ” 
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Informant	1B	
”Yup ” 
”Oki ” 
”Gøls pepparsalami är godast ” 
”Pepparsalami? ” 
”Muskeltabata på fredag? ” 
”Det var fullt då ” 
”Hej, jag kom precis hem från sthlm. Men kanske på tors/fredag? ” 
”Oki, men du kommer till passet va? ” 
”Har du tid/lust att vara i stan om en timme? Tills vi ska till gymmet ” 
”Exakt ” 
”kom ni hem ordentligt? ” 
”Perfekt Det var jättekul att ni ville komma Å tack för pannkakorna om jag inte sa 
det ” 
”Snygga Vill definitivt ha en bild med dem på sen ” 
”Toppen Men nu ska jag sova Godnatt  ” 

 
Informant	1C	
”Tack!! 😀 ja super med 2 läx-hjälpare” 
”Haha 😂” 
”Gillar du lök i mat? 😀” 
”Ok bra :) 👍” 
”(Hälsnings-GIF) Hej” 
”Hej! När kmr ni idag? Och går det att ta sig igenom sthlm? :)” 
”Gott! Här är det mulet tyvärr och kom t.o.m några snöflingor imorse. Antons föräldrar 
brukar ta en annan väg, som han säger är kortare, som inte går genom sthlm, kan höra 
med hnm om vägen :)” 
”man kan åka örebro, västerås, gävle ist :)” 
”Skönt :)” 
”Bra 😀 då börjar jag med tacosen” 
”Iaf inte snö 👍” 
”Tyvärr hinner 😕 tvättar och håller på å laga mat” 
”Jadå :)”  

 
Informant	1D	
”Haha😂” 

”Yes!! 😀 ” 

”Nej jag ska till min faster, men farmor kommer vara där ” 
”Nu har jag bokat biljetter, det blev 155 kr per person ” 
”Gött! Då köper jag biljetter imorgon ” 
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”För mig spelar det inte så stor roll, så du får bestämma ” 

”Åh synd😞Men du ska ju inte tvinga dig iväg om du inte mår bra ” 

”Sounds goodie!! ” 
”Ja för mig spelar det inte så stor roll, men Majorna efter sex någon gång låter bra ” 
”Ja det får vi hoppas!! 😍” 
”Jag kan säkert också klämma in ett glas vin på lördagen eller så, vill träffa er så mycket 

det går medan jag är hemma ” 
 

Informant	1E	

”Woho duktig ” 

”På fancy middag, äter grillad tonfisk ”  
”Ja mucho lyxigt 🙃🙃” 
”Vad gör du då? :))” 

”Wihuu  imorgon eftermiddag är jag på ett flyg ” 
”Fortfarande ej i Sverige tyvärr 😟”	
 
Informant	1F	
”Skulle precis skriva till dig att dom lagt till ett lag till :’D Känner inte så många 
domare, har du nån kontakt du tror kan? Är ju tufft att döma grabbarna ensam, kan ju 
smälla lite där.” 
”(Y)” 
”:D :D :D” 
”Hade lite medstuds i helgen, inget mer med det ;)” 
”Grattis saikarn ;D” 
”(Y)” 
”Vi brukar säga ombytt å klar 5 i, men är inte så noga :D” 

 
Informant	1G	
”Haha nä fy är typ fortfarande sliten 😂” 
”Haha usch ” 
”Blir lugnt, ska iväg på en middag bara  själv?” 
”man behöver lugna kvällar också:)” 
”Heppp:)” 
”Nää efter:)” 

”Om du är hemma? Kanske mötas på en skål eller något ” 
”Ja jättekul! Hamnade på spy bar till sent 😳” 
”Napade hehe standard ” 
”Men hinner inte prata idag för ska iväg om inte så lång tid🤔” 
”Kan typ när som annars!! ” 
”Absolut  ” 
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”Typ på em helst ” 
	

Informant	1H	
”Och! Vill du ses imorgon? Det var visst bara torsdag som jag skulle till Sthlm! 😊” 
”men ja, jag kan lördag dag i alla fall. 🙂 och tror sön eftermiddag/kväll” 
”Åh bra gäng! Jag åker nog direkt istället, med Antonia och Lina. Men längtar tills vi 
ses där!! 😊” 
”coraaaaal!! saknar dej!!!  ba så du vet 😀” 
”hur har du det?? grattis till hormonbehandlningsstart!! :))” 
”haha ååh alltså hormoner ” 
”Ååå haha det är ingen tid som på morgonen för att köpa massa frukt 😃” 
”Hejjj jag är påväg men missade bussen precis. Visst är närmaste hållplats Flogsta c? 
🌷😘 ” 

”Oooh fiiiiint vi ses snart  ” 
”Heeej å tack för totalt mys igår!! 🍎 Ska du plugga nåt idag?? Jag ska snart bege mig in 
mot stan å vore kul att sitta tillsammans om du kan? 😘” 
 
Informant	1I	
”här kommer mitt bidrag till presentationen ” 
”Jag håller med! vi var så duktiga.” 
”Ja! ” 
”Äter du i skolan? ” 
”Jag tror att det räcker att cykla vid 17.30 ” 

 
Informant	1J	
”Då kan vi i alla fall käka lunch ihop Hanna 😇” 
”Ska ni göra övningarna? Då hoppar jag gärna in 😇😇” 

”💃” 

”Japp! 😇” 
”Nääää lilla gomman 😍😍😍 ” 
”Haha jag med 😅” 
”Haha hon vet hur man ska göra 😏😇” 
 
Tabell	5.1	Tabell	för	emoticonbruk	hos	informantgrupp	1	
Informanter 
ur 
informantgrupp 
1 

Emoticoner 
som 
förtydligar 
humör/attityd 

Emoticoner 
som 
presenterar 
ny 
information 

Emoticoner 
som tillför 
något 
estetiskt 

Emoticoner 
som fyller 
en intern 
funktion 

1A 
😭     
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1B 
 

   

1C 😀😂:)👍😕 👍 👍 (Hälsnings-
GIF) 

1D 😂😀 😞 

😍 

   

1E 🙃:)) 😟    

1F ;) ;D :D (Y) :D   
1G 😂  å:) p:) 

r:)😳 🤔

 

😂   

1H 😊🙂 😀 

😃😘 
 🌷🍎 🌷🍎 

1I     
1J 😇😍 😏 😇 💃 💃 

 
5.7.2	Informantgrupp	2	
 
Informant	2A	
”Säg till mig när du hittar en tillräckligt raffig danskurs! (bild)” 
”👍” 

 
Informant	2C	
”👍” 

” 👍👍 👍”	
”👍 👍 👍 Kul. Snyggt! Både i för- och i bakgrunden!!” 
”Låter förträffligt! Sigrid kan då få berätta en historia om hur en burk trippa höll på att 
förstöra ett tidigare förhållande under en tågluff i Italien för en herrans massa år 
sedan…😂😂😂”	

	
Informant	2E	
”  förresten tar bord.” 
” ” 
”👍” 
”Hej. Jag har fullständigt blandat ihop veckorna. Trodde det var Kristi himmelsfärd 
denna vecka. Är inte alls ledig på fredag. Vi får styra om. ” 
”Absolut. Vore mysigt att sitta ute. Mauds hotell blir säkert bra. Inte hemma hos mig. 
Har den senaste tiden varit hemma alldeles för mycket… ” 
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Informant	2F	
”👍” 
 
Informant	2G	
”Vad skönt att höra! Då blir det nog bättre.  Får höras snart igen hälsa gubben å Alva 
kram” 
”Smulan med syskon  då var man liten  ” 
”Haha😃gopluttar💖💖💖” 
”Lika hos Petter. Ständig strid om vem som ska ligga i soffan.. Fast alla får ju plats😃” 
”Helt okej ” 
”Hej! Försökt få kontakt med Elsa i någon timme utan att lyckas😕 undrar bara om du 
är i närheten av henne så du kan be henne höra av sig. Ha de bäst😃/Sonja” 
”Konstigt har ringt flera ggr och skickat meddelanden. Är på Granberg och tänkte 
plocka upp henne om hon vill. Tack för hjälpen förresten  hoppas allt är bra med dig.” 
”Hej Jim! Elsas storebror Kalle skulle vilja komma i kontakt med dig. Låter konstigt 
kanske men jag lovar att det inte är nåt farligt han ville prata med dig så snart som 
möjligt så vill du kan du ringa ikväll. Kalles mob nr är 0123456789 ha det 
bäst😃/Sonja” 
”Det är lugnt pratat med Halvdan å hon hade kommit hem vid halv tre. Blev lite orolig 
då hon inte svarade någon av oss på flera timmar så då chansade jag på att du kanske 
visste nåt. Kram på dig /Sonja” 
 
Tabell	5.2	Tabell	för	emoticonbruk	hos	informantgrupp	2	
Informanter ur 
informantgrupp 
2 

Emoticoner 
som förtydligar 
humör/attityd 

Emoticoner som 
presenterar ny 
information 

Emoticoner 
som tillför 
något estetsitk 

Emoticoner 
som fyller en 
intern funktion 

2A   Bild  
2B     
2C 😂 👍 

👍   👍   
2D     
2E   👍   
2F  👍 

 
  

2G 😃💖😕  💖  
 
Analys	
Alla informanter i informantgrupp 1 använder emoticoner. I informantgrupp 2 använder 
fyra av sju informanter emoticoner. Det vanligaste användningsområdet är att förtydliga 
det man nyss sagt, det vill säga minska risken för ambivalens genom att förtydliga sitt 
humör. Informanter i informantgrupp 1 verkar vara så oroliga att bli missförstådda att 
de hellre brukar en emoticon för mycket än ingen alls. Ofta skrivs emoticoner i 
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kombination. Det finns möjlighet att infoga många olika typer av emoticoner, både 
ansiktsuttryck och symboler som illustrerar aktiviteter eller föremål. Dock är 
variationen av använda emoticoner i mitt material liten i jämförelse med de över 1500 
olika emoticoner som finns att tillgå i Facebook Messenger (både över dator och 
mobiltelefon). Informanter som skriver över dator måste dock aktivt klicka med 
muspekaren på en ikon för att få upp ett fönster med valbara emoticoner, om man inte 
känner till teckenkombinationen för att en viss emoticon ska infogas, till exempel ”:)” 
som automatiskt korrigeras till emoticonen ” ”. Man kan anta att detta leder till att 
simpla emoticoner ofta används från datorer. De flesta av mina informanter chattar över 
mobiltelefon, men fortfarande är den vanligaste emoticonen en ” ” med olika 
variationer, till exempel ”😊” eller ”🙂”. Skillnader i utseende beror på vilken typ av 
telefon eller dator som informanten skriver från, men det finns också nyanser i 
emoticoners leenden, de två senare exemplen är bägge valbara i Facebook för iPhone. 
Hjärtan är också vanligt förekommande i materialet, ofta flera efter varandra. Kanske är 
det de vanligaste känslorna och ansiktsuttrycken som det främst finns behov av att 
uttrycka. Brukare i informantgrupp 1 verkar se det som en fordran att använda sig av 
emoticoner även i de fall där det objektivt sett inte skulle behövas, till exempel som när 
informant 1D skriver: ”Åh synd😞” där användaren redan i ordet ”synd” har förklarat 
sitt känsloläge. 
 
Informanter i informantgrupp 2 använder emoticoner för att svara på information i ett 
meddelande, till exempel genom att infoga en ”👍” i stället för att skriva att man tycker 
att något är bra. Detta sätt att använda emoticoner på presenterar ny information snarare 
än förtydligar ett känsloläge. Andra exempel på emoticoner i mitt material som jag 
anser adderar ny information till ett meddelande är ” ” och ”😇”. Dessa presenterar 
dels en attityd, men de är mer än bara ett ansiktsuttryck: de innehar attribut som gör att 
man måste fundera ut vad som egentligen avses med emoticonen. Emoticonerna är 
leende men i kombination med ett par solglasögon eller en gloria, vilket enligt mig gör 
dem något mer ambivalenta. Eftersom de flesta deltagare i en chattkonversation över 
Facebook Messenger känner varandra väl behöver inte tolkningsmöjligheten blir ett 
problem, men det är ett faktum att olika chattgrupper tolkar emoticoner på olika vis. 
Vissa deltagare använder dem knappt alls, som informant 1A, men informanten 
kompenserar med att skriva meddelanden helt i versaler eller använda ett 
okonventionellt antal skiljetecken, återigen kan detta ha att göra med att informanten 
hellre skriver meddelanden från datorn än från mobilen. Vissa informanter brukar inte 
symbolerna för emoticoner, utan skriver ut dem i tecken: ”:)” Hos informant 1G kan det 
antas vara ett aktivt val för att en teckenkombination inte ska korrigeras till en emoticon 
eftersom informanten låter sista bokstaven i ett ord sitta ihop med en emoticon: ”å:)”, 
”p:)” samt ”r:)”. Detta skulle kunna vara en konsekvens av tempot, men det kan också 
göras för att informanten av någon anledning inte gillar utseendet på symbolen för ett 
leende ansikte eller att hon anser att det inte passar in i kontexten just då (eftersom 
informanten inte är konsekvent med detta i sina meddelanden). Ett annat exemel är hur 
informant 1E skriver: ”:))”, även det skulle kunna vara för att det leende ansiktet inte 
ska korrigeras till en glad symbol. Informant 1F skriver genomgående i emoticoner som 
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inte utvecklar sig till symboler. Dettta skulle kunna vara ett aktivt val, likväl som en 
konsekvens av informantens mobiltetelefonsfabrikat eller att symbolerna försvunnit när 
meddelanden överförts till mig. Eftersom denna egenskap brukas genomgående anser 
jag det svårt att försöka utreda den bakomliggande anledningen. 
 
Ett fåtal emoticoner som inte föreställer ansikten eller hjärtan används. Det kan antas att 
dessa används för att smycka texten med illustrativa symboler, men det kan även vara 
interna emoticoner med en bakomliggande historia jag som undersökare inte vet om. 

Informant 1G brukar emoticonerna: ” ” som illustrerar meddelandet ”kanske mötas 
på en skål”, ” ” som illustrerar att informanten är sömnig eftersom informanten var 
tvungen att ta en tupplur, samt ” ” som anspelar på att informanten är som en 
pensionär eftersom informanten har ett behov av att ta en tupplur mitt på dagen. 
Informant 1H brukar emoticonerna ”🌷” och ”🍎” vilka	 jag anser vara interna. Äpplet 
kan dock ha att göra med att deltagarna skrivit om frukt tidigare i konversationen. 

Informant 1J brukar emoticonen ”💃” vilken inte har något med texten i 

konversationen att göra. Informant 2C brukar emoticonkombinationen ” 👍👍 👍” 
vilken inte heller säger någonting om sammanhanget, utan vittnar om en delad bakgrund 
hos deltagarna i chattkonversationen. 
 
Informanter i informantgrupp 1 använder ofta emoticoner i stället för punkt eller 
kommatecken, vilket inte de äldre informanterna gör. Det skulle kunna vara 
anledningen till att informantgrupp 1 brukar emotioconer i en så mycket högre grad: de 
behöver avdelare mellan sina satser samt avslut på sina meddelanden, medan 
informantgrupp 2 anser emoticoner överflödiga efter att de har skrivit punkter och 
kommatecken. Vid ett fåtal tillfällen används en emoticon efter en punkt: ”men ja, jag 
kan lördag iaf. 🙂” (informant 1H), ” Vi får styra om. ” (informant 2E) samt ”Vad 
skönt att höra! Då blir det nog bättre. ” (informant 2G). I samtliga fall uppstår en lång 
paus i läsningen på grund av skiljetecken och emoticon efter varandra. 
 

5.8	Andra	förekommande	egenskaper	
 
5.8.1	Dialektala	mönster	
Det förekommer något enstaka uttryck som skulle kunna vara dialektala. 
  
Informant	1D	
”Gött! Då köper jag biljetter imorgon ” 
 
Informant	1F	
”Hahah kanon! Aa jag åker 7:45 från stan jag!” 
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Informant	1J	
”Nääää lilla gomman 😍😍😍 ” 

 
Informant	2C	
”Verkar sketsköj, men man måste ha BBC-appen för att kolla. Här laddas inte ner någon 
skit!!” 
 
Informant	2G	
”Haha😃gopluttar💖💖💖” 
 
5.8.2	Inledningar	och	avslutningar	
I informantgrupp 2 är det betydligt vanligare med en tydlig inledning och avslutning på 
ett meddelande, till exempel hälsningsfraser. 
 
Informant	1B	
”Yes, kom nyss hem. Puss” 

 
Informant	2A	
”Hej! 
Jag är kvar på Tyrens. Kul att du pluggar, vad pluggar du för något? 

 
Kan du äta lunch 5 eller 6 mars, eller veckan efter? 
Anna” 
”Ja – vad kul med mejan! Vi hörs! 
Anna” 

 
Informant	2B	
”Godnatt från oss” 
”Godnatt, söta du!” 

 
Informant	2C	
”Ohoj! Är själv lite sned över att Mithril inte görs just nu. Har själv skaffat ett par Misty 
för att testa. Dessa har duracoat på knän o sittyta, man vill ju kunna ha knäskydd under 
byxorna. Inte lika starkt som kevlar kanske men bör hålla bra länge. Tycker dom är 
jäkligt sköna och samma stretch som i Mothril. Kolla upp dem!” 

 
Informant	2D	
”Paper rules! Vi ses där!” 

 
Informant	2E	
”Hej. Bettan kommer hem till mig på torsdag. Hon hjälper mig att sätta upp markisen. 
Sen är det filmning någon dag/kväll. Vet inte exakt vad, och om, jag behöver hjälp.” 
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”Hej. Vill bara säga att jag glömt mobilen hemma. åker hem efter lunch och är 
kontaktbar då. har ett förslag: Nyfiken Gul i Årstaviken. De har öppet… vore inte det 
härligt?” 
”Hej. Har fullständigt blandat ihop veckorna. Trodde det var Kristi himmelsfärd henna 
vecka. Är inte alls ledig på fredag. Vi får styra om. ” 

 
Informant	2F	
”Då kör vi så på mv-fronten. Så kan du ta med det när du kallar. Jag åker sannolikt bort 
ett par dagar men kommer hem till torsdag. / O” 
”John, numret ovan är till Bergström. Jag har pratat med honom. Du kan ringa honom 
eller söka upp honom så ska han ordna fram din iPad. Förklara bara läget. Det är lugnt! 
 
Berätta sedan till mig att det funkat i sms eller nåt. Du måste ju ha med ipaden hem i 
helgen gör att kunna göra skrivuppgift i no t ex. 
 
Kram!” 
”Åsa på måndag är det ämnesgruppsmöte med mkv-gänget kl 10–12. Har du möjlighet 
att komma? Vi ska prata om programmet t ex. Vet ju att du ska hit måndag. Hoppas det 
är ok! / Olof” 
”Solbritt hej! Olof Läckberg här, från SU (din mobil stod i presentationsbrevet). Visst 
ses vi kl 13 idag? Så att du vet, jag måste gå ca fem i två. Räcker tiden? Annars kan jag 
komma lite tidigare. / Olof” 
”Topp. Sms a om du landar tidigare så kommer jag. Ses!” 
 
Informant	2G	
”Vad skönt att höra! Då blir det nog bättre.  Får höras snart igen hälsa gubben å 
Alva kram” 
”Hej! Försökt få kontakt med Elsa i någon timme utan att lyckas😕 undrar bara om du 
är i närheten av henne så du kan be henne höra av sig. Ha de bäst😃/Sonja” 
”Hej! Har du möjlighet att hjälpa oss komma åt cykeln ikväll? /Sonja” 
”Jo tack,det var en kort intensivt men jättemysigt. Hoppas du har det bra du 
med.KRAM” 
”Hej Jim! Elsas storebror Kalle skulle vilja komma i kontakt med dig. Låter konstigt 
kanske men jag lovar att det inte är nåt farligt han ville prata med dig så snart som 
möjligt så vill du kan du ringa ikväll. Kalles mob nr är 07123456789 ha det 
bäst😃/Sonja” 
”Det är lugnt pratat med Halvdan å hon hade kommit hem vid halv tre. Blev lite orolig 
då hon inte svarade någon av oss på flera timmar så då chansade jag på att du kanske 
visste nåt. Kram på dig /Sonja” 
 
5.8.3	Radbrytningar	
Radbrytningar är en konsekvens av formellt skriftspråk. Det är vanligare att bryta en rad 
genom att skicka iväg ett meddelande än att använda radbrytning som stilgrepp. 
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Informant	2A	
”Hej! 
Jag är kvar på Tyrens. Kul att du pluggar, vad pluggar du för något? 

 
Kan du äta lunch 5 eller 6 mars, eller veckan efter? 
Anna” 
”Ja – vad kul med mejan! Vi hörs! 
Anna” 
 
Informant	2F	
”John, numret ovan är till Bergström. Jag har pratat med honom. Du kan ringa honom 
eller söka upp honom så ska han ordna fram din iPad. Förklara bara läget. Det är lugnt! 
 
Berätta sedan till mig att det funkat i sms eller nåt. Du måste ju ha med ipaden hem i 
helgen gör att kunna göra skrivuppgift i no t ex. 
 
Kram!” 
 
Analys	
En språkligt drag hos informanter i informantgrupp 2 som väcker min uppmärksamhet 
är att det förekommer inledningar och avslutningar av meddelanden. 
 

Hej! 
Jag är kvar på Tyrens. Kul att du pluggar, vad pluggar du för något? 
 
Kan du äta lunch 5 eller 6 mars, eller veckan efter? 
Anna 

 
Informant 2A undertecknar med sitt namn fast mottagaren vet vem hon är. Andra 
varianter på inledningar och avslutningar är: ”Godnatt, söta du!”, ”Ohoj!”, ” Vi ses 
där!”, ”Hej. Bettan kommer hem till mig på torsdag. (…)”, ”Hej! Har du möjlighet att 
hjälpa oss komma åt cykeln ikväll? /Sonja” samt 

 
John, numret ovan är till Bergström. Jag har pratat med honom. Du kan 
ringa honom eller söka upp honom så ska han ordna fram din iPad. 
Förklara bara läget. Det är lugnt! 

 
Berätta sedan till mig att det funkat i sms eller nåt. Du måste ju ha med 
ipaden hem i helgen gör att kunna göra skrivuppgift i no t ex. 

 
Kram! 

 



 

48 
 

Inledningar, avslutningar eller både och är således något som brukas av samtliga 
informanter i informantgrupp 2 men bara av en i informantgrupp 1: ”Yes, kom hem 
nyss. Puss” (informant 1B). Detta exempel skulle också kunna vara ett tecken på ömhet 
snarare än en avskedsfras, vilket är svårt för mig att utläsa. 
 
I exemplen ovan från informant 2A samt 2F förekommer även radbrytningar som 
stilmarkör. Radbrytningar hos informantgrupp 1 förekommer snarare i att informanten 
sprider ut sin information över flera meddelanden. Jag har tillgång till för korta 
konversationer från varje användare för att kunna undersöka detta närmare. 
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6.	Diskussion	
I diskussionskapitlet ska jag diskutera den kodning jag har gjort i förhållande till mina 
problemformuleringar samt den forskning jag presenterade i kapitel 3. 
 

6.1	Frågeställning	1	
Finns det mönster i hur brukare av Facebook Messenger använder sig av förkortningar, 
lånord, symboler och betoningar i sina chattmeddelanden? Kan dessa mönster anses 
bilda konventioner? 
 
I mitt material går det att utläsa språkliga drag som är återkommande hos flera av 
informanterna. De flesta informanter är kreativa med sitt språk för att betona och 
förstärka sina meddelanden, dock sker detta på olika vis. Hård af Segerstad skriver att 
det är en norm inom CMC att meddelanden skrivs helt i versaler för att starkt betona det 
skrivna (Hård af Segerstad 2002:223). Crystal skriver att meddelanden betonas med 
hjälp av asterisker, särskrivningar, versaler och emoticoner. Han menar att CMC har 
utvecklat dessa språkliga egenskaper för att mota bort den ambivalens som uppstår ”när 
skrivet språk skapas för att bära talat språk” (Crystal 2006:42). Eftersom åtta av tio 
informanter ur informantgrupp 1 och sex av sju informanter i informantgrupp 2 hittar 
sätt att förstärka texten i sina meddelanden kan man anse det konventionellt att 
experimentera med språket för att ge röstläge och ton åt konversationen. Både Hård af 
Segerstad och Crystal skriver om versaler som en starkt markerad form av 
kommunikation. Hos mina informanter är det ovanligt, enbart två informanter skriver ett 
helt ord i versaler och endast en av dem använder egenskapen genomgående. Baserat på 
mitt material vill jag således inte kalla det för en ”norm” att skriva helt i versaler när 
man vill förstärka ett meddelande, däremot kan jag anta att det är en egenskap som är 
svår att missförstå eftersom den, som Hård af Segerstad och Crystal visar, har funnits i 
CMC i många år. Det vanligaste sättet att betona sitt meddelande bland mina 
informanter är att använda ett okonventionellt antal skiljetecken. Bellander skriver att 
förstärkningar i text, som utropstecken och versaler, skapar fästpunkter för ögat som ger 
ingångar i texten. Skrivande handlar inte längre enbart om att stava och konstruera 
meningar, man bör även vara formgivare (Bellander 2011:16–17). Bellander skriver 
vidare om hur informanter i hennes undersökning använder utropstecken på ställen där 
det hade platsat med en punkt (Bellander 2010:134). Det är fallet även för mina 
informanter. Man kan dra slutsatsen att informanter hellre är övertydliga än blir 
missförstådda, och eftersom punkt är ett neutralt skiljetecken medan utropstecken 
uttrycker emfas och frågetecken gör meddelandet eller meningen till en uttalad fråga 
väljs gärna något av de två senare eftersom de ger meddelandet en tydlig riktning. 
Några informanter ur informantgrupp 2 förstärker sina meddelanden med ord med stark 
innebörd, vilket är en konsekvens av normer i formellt skriftspråk. 
 
Barkelind skriver att det är vanligt att unga chattdeltagare ger respons i form av 
ljudhärmande skratt (Barkelind 2012:27). Bellander skriver att utskrivna skratt används 
för att markera emfas eftersom texten i ett meddelande är den enda meningsskapande 
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informationen som finns att tillgå (Bellander 2010:133). Precis som Barkelind skriver är 
det vanligt bland yngre användare att stava ut skratt i text, men det görs desto mer sällan 
av mina äldre informanter. Det kan dock sägas vara ett konventionellt drag i chattspråk 
som alla användare förväntas förstå. ”Haha” är en stavning av skratt som är vedertagen i 
det svenska språket. I spanska stavas skratt ”jajaja” vilket beror på att deras j uttalas 
som h (urban dictionary 2005). Det kan tänkas att yngre informanter känner en fordran 
att skriva ut skratt i text eftersom så många andra gör det. Det skulle kunna vara så för 
att de yngre informanterna inte vill anklagas att vara oartiga eller på dåligt humör – att 
skratta tillsammans ger konversationen en vänskaplig ton. Inlånade begrepp 
förekommer i mitt material men alla kan anses vara interna. 
 
Crystal skriver att felstavningar återfinns oberoende av utbildningsbakgrunden hos en 
skribent i alla kontexter där det skrivs i högt tempo och saknar redaktionell revidering, 
men att dessa stavfel skapar litet eller inget avbrott i kommunikationen. Vissa stavfel 
kan dock pausa läsningen eller göra ett meddelande svårförståeligt (Crystal 2006:116). 
Alla deltagare är dock medvetna om förekomsten av fel eftersom de skriver under 
samma förhållanden själva flera gånger dagligen (Crystal 2006:271). Bellander skriver 
att tempot i chattande resulterar i olika normbrott, till exempel felstavningar (Bellander 
2010:133). I mitt material återfinns ett felstavat ord: informant 2F har skrivit 
”kompendiumet” i stället för kompendiet. Detta är troligtvis inte en konsekvens av 
tempot utan ett individuellt missförstånd av hur ordet böjs. Andra ”fel” som 
förekommer i materialet är feltryckningar, upprepningar eller att ett ord glöms bort. 
Man kan anta att det förekommer färre felstavningar idag eftersom mjukvaran i 
elektroniska apparater av vissa fabrikat korrigerar ord. Däremot är det lätt att trycka in 
fel knappar när man skriver i högt tempo, både på dator och mobiltelefon. Det kan 
hända att det egentligen finns ”många fler” feltryckningar i mitt material, men att ordet i 
de fallen blev korrekt rättade. Hård af Segerstad skriver att okonventionell stavning kan 
spara tid och kraft. Ibland resulterar dock okonventionell stavning i större ansträngning 
än formell stavning i de fall användaren vill addera något personligt till meddelandet 
snarare än spara på tangentnedtryck (Hård af Segerstad 2002:218). Det verkar inte 
finnas några regler för hur ord kan stavas i chattspråk, inte heller för hur ord kan 
förkortas. Vissa konventionella förkortningar används men även flera okonventionella. 
Man kan anta att detta har att göra med relevansteorin: användare vill förmedla mesta 
möjliga information med minsta möjliga ansträngning. Ekonomiprincipen kan sägas 
vara rådande i de fall användare förkortar ord för att höja tempot och spara in på 
knapptryck, och relevansteorin kan sägas vara rådande när användare dessutom vill 
förmedla en personlig ton i sitt meddelande utan att det nödvändigtvis sparar mycket 
tid. Det finns inga konventioner för hur ord ska förkortas men det är konventionellt att 
förkorta ord och på så vis komprimera texten. 
 
Ett språkdrag som återkommer i mitt material är utelämnandet av subjektspronomen, 
vilket kan sägas vara en konventionell egenskap eftersom alla informanter använder sig 
av det utan att förtydliga vad de menar. Det är tydligt vad de syftar på när de utelämnar 
ett ord. Hård af Segerstad nämner utelämnande av subjektpronomen som vanligt (Hård 
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af Segerstad 2002:224–225). I Bellanders undersökning av en dagbok på internet ser 
hon att subjektet ofta men inte alltid är underförstått (Bellander 2010:126). Barkelind 
skriver att det är vanligt att subjektet utelämnas vilket enligt Barkelind för tankarna till 
stilen på vykort eller andra korta meddelanden (Barkelind 2012:25). De äldre 
informanterna, som generellt skriver mer enligt skriftspråksnormer, använder sig 
eventuellt av utelämnande av ord eftersom de har skrivit flera typer av korta 
meddelanden under sitt liv, som vykort och meddelanden på post it-lappar. Ett medium 
begränsat till storlek eller teckenlängd fordrar att avsändaren håller sig kort, och 
förmodligen är det i många fall uppenbart vem avsändaren är så då kan ett 
subjektspronomen tyckas överflödigt. Bellander skriver att när information utelämnas i 
ett meddelande blir effekten intimisering, där de utelämnade orden är underförstådda. 
Vidare skriver hon att ett resultat av intimiseringen borde vara att tal och skrift närmar 
sig varandra (Bellander 2011:16–18). Att utelämna ord är således ett tecken på att 
avsändare och mottagare är bekanta med varandra. 
 
Om emoticoner skriver Hård af Segerstad att de används för att förbättra alfabetiskt 
skrivande genom att de tillämpas för att uttrycka humör eller känslor vilka i talad 
interaktion uttrycks med ansiktsuttryck och röstläge. Symboler som imiterar 
ansiktsuttryck i ett annars monomodalt skrivande gör det lättare att tolka textuell 
kommunikation (Hård af Segerstad 2002:226). Crystal skriver att användandet av 
emoticoner inte är oproblematiskt eftersom en enda emoticon tillåter många olika 
tolkningar (Crystal 2006:39). Han förutspår att brukandet av emoticoner kommer att 
minska i framtiden, när vi vänjer oss mer vid CMC och börjar formulera våra 
meddelanden mer noggrant och explicit (Crystal 2006:42). Baserat på mitt material tror 
jag inte att emoticoner är på väg att minska i användande. Det var elva år sedan Crystals 
undersökning publicerades men emoticoner används frekvent av mina informanter. Det 
är lättare än någonsin att använda emoticoner eftersom de återfinns som ett extra 
tangentbord både i Facebooks mobilversion och på datorn. Det är konventionellt att 
bruka emoticoner, och baserat mitt material används de ofta i stället för skiljetecken. 
Detta betyder att de äldre informanter som inte använder emoticoner gärna brukar 
skiljetecken i stället, och därmed tillämpar ett mer formellt skriftspråk. Det vanligaste 
sättet att använda emoticoner på är för att förtydliga sin sinnesstämning, vilket rimmar 
bra med vad Hård af Segerstad skriver. Vissa emoticoner kan vara svårare att tolka än 
andra, men de vanligaste är simpla, till exempel ett leende eller ett besviket ansikte. Det 
förekommer även emoticoner som får en intern effekt, vilket är en fördel när det finns så 
många emoticoner att välja mellan: man skapar relationer till vissa, och förbiser andra. 
 
Crystal menar att många chattanvändare strävar efter att skriva korta och koncisa 
meddelanden (Crystal 2006:150). Idag kan brukare skriva ett obegränsat antal tecken i 
Facebook Messenger eller SMS, men de är bundna till tempot och spontaniteten vilket 
leder till att många skickar flera korta meddelanden på rad hellre än ett långt. Detta 
möjliggör kommunikation även under den tid avsändaren tänker och formulerar sig. 
Crystal skriver att korta yttranden bidrar till en snabb turtagning och ger konversationen 
en mer vardagsspråklig dynamik (Crystal 2006:162). I mitt material stämmer det att de 
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flesta meddelanden är korta och koncisa, ibland så korta så att de enbart innehåller en 
emoticon. Eftersom chattandet är en typ av småprat är det inte märkligt att turtagningen 
är snabb och inläggen korta. Meddelanden hos informantgrupp 2 är något längre. 
Crystal skriver att varje chattgrupp har egna konventioner, det finns ordval och tecken 
som alla användare i ett visst sammanhang använder på ett särskilt sätt. Det leder till att 
en nykomling behöver lära sig vilka inbördes regler som gäller för gruppen för att 
undvika att utmärka sig (Crystal 2006:171). Man kan anta att de som har vuxit upp med 
Facebook Messenger och har använt det på liknande sätt också får ett liknande 
förhållningssätt till hur kommunikationsverktyget ska användas. Detta skulle kunna leda 
till att vissa språkliga drag framstår konventionella, till exempel att stava ut skratt eller 
att förstärka sina meddelanden med många skiljetecken vilket kan te sig helt främmande 
för en person som aldrig har ”umgåtts informellt” genom skriven kommunikation. 
Denna konsekvens kan uppstå i alla typer av slutna, språkliga sammanhang men 
skillnaden är att Facebook är ett stort och etablerat socialt forum som alla personer i ett 
stort åldersspann förväntas känna till eller använda sig av. Crystal skriver att han 
förväntar sig att språket i SMS ska bli allt mer förkortat på grund av mobiltelefonens 
smala skärm, vilket Hård af Segerstad ifrågasätter (Hård af Segerstad 2002:204). Man 
kan argumentera emot Crystal eftersom mobiltelefoner har många funktioner och 
förfinad teknik idag, vilket Bellander skriver om. Hon skriver att mobil-och datorteknik 
ofta kombineras (Bellander 2010:205). Det är smarta telefoner ett bra exempel på. 
Mobiltelefoner är också i regel större idag än vad de var år 2006, vilket gör dem lättare 
att hantera. 
 
Jag har funnit många mönster i språkanvändande i mitt material. I de meddelanden jag 
har fått tillgång till ser jag inga tecken på missförstånd vilket betyder att de språkliga 
dragen inte utmärker sig så mycket för andra användare av Facebook Messenger. Detta 
gör att man kan anta att dessa mönster är konventionella. Jag kan inte säga att alla 
mönster bildar konventioner eftersom jag inte kan förvänta mig att alla 
Facebookanvändare begriper dem eller använder dem, men de är konventionella på så 
vis att de är accepterade och inte ifrågasatta. 
 

6.2	Frågeställning	2	
Hur skiljer sig chattspråksegenskaperna mellan informanter ur två olika generationer: 
nittiotalister och sextitalister? 
 
Barkelind studerar en generation som inte har vuxit upp med internet utan börjat 
använda det som vuxna. Hon skriver att hennes informanter således tillhör en generation 
som skrev brev på papper som små men som har lärt sig att skriva mejl och 
kommunicera över internet som vuxna (Barkelind 2012:6). Barkelind undersöker 
formella hälsningsfraser, vilket skulle kunna vara en rest från brevskrivande på papper 
och finner flera olika varianter bland de äldre informanterna (Barkelind 2012:21). Alla 
mina informanter i informantgrupp 2 använder sig av inledningar eller avslutningar i 
sina meddelanden, till skillnad från informanter i informantgrupp 1. Det kan tyckas vara 
överflödigt att inleda ett meddelande med en hälsningsfras eller att avsluta med namn, 
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eftersom konceptet med Facebook Messenger är att man chattar med personer man är 
bekant med och har accepterat som vänner. Att alla de äldre informanterna, men ingen 
av de yngre informanterna (om man inte räknar med informant 1B:s ”puss” i slutet av 
ett meddelande) använder sig av formella hälsningsfraser skulle kunna tyda på att de 
olika informantgrupperna använder Facebook Messenger för olika syften och 
verksamheter. Barkelind finner att den tydligaste skillnaden mellan äldre och yngre 
Facebookanvändare är att de yngre chattar mer frekvent (Barkelind 2012:33). Det kan 
antas att så är fallet även för mina informanter, eftersom informanter ur informantgrupp 
2 känner sig manade att hälsa i ett meddelande innan de kommunicerar sin information, 
vilket kan antas vara vanligare att göra om man inte har talat med varandra på ett tag. 
Hälsningsfraserna blir också en artig formalitetsmarkör, vilket för tankarna till 
brevskrivande som Barkelind skriver. Det för också tankarna till det elektroniska brevet, 
mejl, vilket är en asynkron interaktionsform. Facebook Messenger kan användas både 
som ett synkront och ett asynkront forum, beroende på om deltagare kan sägas ha en 
ständigt pågående dialog med varandra eller om de snarare skickar elektroniska brev 
som det inte förväntas svar på omgående. Det kan vara så att den stora skillnaden 
mellan hur yngre och äldre personer chattar i Facebook Messenger har att göra med hur 
synkront mediet används. Yngre deltagare kan antas ha mer tid att umgås över sociala 
medier, medan de äldre använder det för att förmedla en förutbestämd information. 
Bellander menar att hennes unga informanter brukar chatt till att umgås med vänner. 
Om SMS skriver Bellander att det är ett användbart redskap för meddelanden som inte 
måste besvaras direkt (Bellander 2010:132). Eftersom mobil- och datorteknik ligger 
nära varandra idag är det svårt att skilja Facebook-meddelanden från SMS-
meddelanden. 
 
Man kan anta att äldre informanter är mycket vana vid traditionellt skriftspråk eftersom 
de har brukat det i många år innan internets uppkomst. Hård af Segerstad skriver att 
traditionellt skriftspråk är asynkront eftersom avsändare och mottagare är separerade i 
tid och rum vilket gör skriven kommunikation monologisk. Snabb respons är inte 
nödvändig (Hård af Segerstad 2002:42). Om informanter i informantgrupp 2 är vana vid 
traditionellt, asynkront skrivande vore det inte märkligt om de tar med sig sina 
skriftspråksnormer in i den digitala logiken. Detta gör att deras meddelanden kan 
framstå som ”monologiska” eftersom de inte sällan är långa och, som nämnt, gärna 
innehar inledningar och avslutningar. Crystal skriver att synkrona chattforum är de som 
presenterar störst språkliga innovationer som påverkar traditionell talad och skriven 
kommunikation (Crystal 2006:135). I synkrona chattforum är tempot högre, eftersom 
man vill svara omgående på ett meddelande. Om yngre chattdeltagare i högre 
utsträckning använder Facebook Messenger som ett synkront forum och äldre 
chattdeltagare i högre utsträckning använder Facebook Messenger som ett asynkront 
forum skulle Crystals påstående kunna vara en möjlig lösning på varför yngre deltagare 
i regel använder ett språk som bryter mot svenska skriftspråksnormer – chattandet sker i 
högt tempo och deltagarna vill snabbt uppnå effekt och fånga varandras intressen till 
skillnad från i ett asynkront forum där man har längre tid att tänka efter hur man ska 
formulera sig. I ett synkront forum ligger det närmare till hands att infoga en emoticon 



 

54 
 

eller uttrycka sig med många utropstecken efter varandra för att slippa fundera ut hur 
man ska formulera sig explicit, vilket presenterar större språkliga innovationer än i ett 
asynkront forum. Idag går det att ansluta sitt mejlkonto till en mobiltelefon vilket tyder 
på att traditionellt asynkrona och synkrona internetforum närmar sig varandra i uttryck. 
Hur språkbruket i chatt eller verksamheter över chattforum utformas framöver får 
framtiden utvisa. En annan skillnad mellan generationer som Barkelind finner i sitt 
material är att punkter, vilka sällan brukas i chatt, används av äldre informanter för att 
markera en menings allvar (Barkelind 2012:24). Mina yngre informanter använder 
emoticoner som satsavdelare eller som avslutning på ett meddelande. Man kan anta att 
de äldre informanterna känner att användandet av emoticoner är överflödigt efter att de 
har satt punkt, kommatecken, utropstecken och frågetecken. Punkt och emoticon efter 
varandra ger en lång paus i läsningen. 
 

6.3	Frågeställning	3	
Finns det egenskaper som är unika för CMC? Kan konventionerna anses ha mestadels 
talspråkliga eller skriftspråkliga egenskaper? 
 
Som framgår av mitt kodschema finns det egenskaper i mitt material som är unika för 
CMC och chattspråk. Emoticoner, förkortningar och utelämnade ord sker inte i 
tillnärmelsevis så hög utsträckning i traditionellt skriftspråk eller talspråk. Samtliga 
egenskaper är en konsekvens av tempot och ramen för mediet. Bellander skriver om hur 
tid och plats för chattverksamhet begränsas till en konversationsruta på en datorskärm. 
Informanterna måste vara uppmärksamma på hur de formulerar sig så att inläggen 
uppfattas så som de är avsedda, eftersom de inte har tillgång till reaktionssignaler i sin 
interaktion (Bellander 2010:115–116). Informanterna befinner sig fysiskt på olika 
platser och kan varken se eller höra varandra (Bellander 2010:132). Efter samtal om 
chattande med sin huvudinformant noterar Bellander att det inte finns förutbestämda 
mål med informanternas chattkonversation och att det troligtvis inte förekommer några 
förplanerade samtalsämnen (Bellander 2010:116). Detta tyder på att chatt liknar 
talspråklig dialog till sin karaktär. Det kan sägas likna telefonsamtal eftersom deltagare i 
ett telefonsamtal också är skilda i rum och är begränsade till ramarna för mediet, med 
skillnaden att röster inte finns som resurs i chattspråk. Bellander skriver vidare att 
många internetanvändare strävar efter minsta möjliga ansträngning när de 
kommunicerar och att detta givetvis måste få språkliga konsekvenser, men att frågan är 
vilka och vad de betyder för framtidens svenska (Bellander 2011:16). Bellander menar 
dock att teknik inte förändrar språk i allmänhet utan att forskning visar att språkbrukare 
i regel varierar sitt språk efter situation och genre. Det utvecklingen bidrar till är snarare 
att språkanvändare blir ännu mer flexibla och anpassningsbara, det vill säga att vi i takt 
med att vi lär oss nya kommunikationstekniker utvecklar en förmåga att anpassa oss i 
skilda språksituationer (Bellander 2011:18). Eftersom chattande är en form av småprat 
kan man säga att egenskaper i chatt har mest talspråkliga egenskaper i de fall 
verksamheten handlar om att umgås och småprata. När mediet används mer asynkront 
får det mer skriftspråkliga drag. Det beror alltså snarare på verksamhet och syfte med 
kommunikationen än hur man kan kategorisera de chattspråksegenskaper jag har funnit 
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i mitt material. I en framtida forskning skulle man kunna undersöka hur informanter 
använder sig av kommunikationsmediet chatt i olika verksamheter. 
 
Crystal menar att CMC borde betraktas som en helt ny typ av kommunikation eftersom 
det inte är identiskt med varken tal eller skrift. Han skriver att elektroniska texter inte 
liknar några andra texter vi har att göra med (Crystal 2006:51). Barkelind menar att den 
gängse uppfattningen om CMC är att det är en ny genre inom skriftspråket, i motsats till 
hur Crystal skriver att det är ett helt nytt sätt att kommunicera (Barkelind 2012:13). 
Hård af Segerstad utmanar Crystals påstående om att CMC är ett helt nytt medium. Det 
är känt att kommunikation i CMC kan genomföras på ett sätt som inte kan göras i tal 
eller skrift men egenskaperna i CMC är inte genuint nya. De är varianter anpassade till 
en ny kontext (Hård af Segerstad 2002:233–234). Skillnaderna från traditionellt 
skriftspråk verkar snarare innebära att det nu finns nya arenor för interaktion: fler 
aktiviteter där interaktion sker genom text än vad som tidigare har varit möjligt. CMC 
kan således sägas vara ett helt nytt skriftligt uttryckssätt, skriver Hård af Segerstad. Man 
skulle eventuellt kunna säga att CMC presenterar text som innehåller mer information 
än vad text konventionellt gör (Hård af Segerstad 2002:260–262). 
 
Hård av Segerstad menar att CMC borde ses som bevis på den unikt mänskliga 
möjligheten att anpassa språk till de inbördes beroende faktorerna i en given kontext, i 
termer av synkronitet och uttrycksmedel. Vi förlorar inte förmågan att anpassa oss bara 
för att vi kommunicerar via CMC. Man bör vara medveten om att språk är dynamiskt 
och att dagens norm kommer tids nog kommer att vara omodern. Språk förändras, men 
inte nödvändigtvis till någonting sämre (Hård af Segerstad 2002:262). Bellander skriver 
att det är vanligt med snabba växlingar mellan olika verksamheter för ungdomarna i 
hennes undersökning, vilket visar på deras förmåga att snabbt skifta fokus för sin 
uppmärksamhet. Textexemplen i hennes material vittnar om en bred språklig repertoar 
och en skicklighet hos ungdomarna på att uttrycka sig olika i olika kontexter (Bellander 
2010:203–204). 
 
Crystals undersökning publicerades år 2006 och Hård af Segerstads år 2002. Bellander 
utförde sin undersökning 2005–2006 men skrev om den år 2010. Mycket har hänt med 
internet, CMC och chattforum under det senaste decenniet. Skillnaden nu jämfört med 
för tio år sedan är att de flesta yrken och branscher har trätt in en digital logik – mycket 
har effektiviserats med hjälp av teknik och internet: man kan köpa bussbiljetter via 
applikationer i mobilen och högskolor använder sig av internetplattformar som 
Blackboard Learn för att sprida information och kommunicera med sina studenter. Hård 
af Segerstad har rätt i att de flesta egenskaper för CMC inte är genuint nya även om 
kombinationen är det, men jag anser att Crystal har rätt i att CMC innebär ett helt nytt 
sätt att kommunicera. CMC har gjort skillnad för vilka vi kan kommunicera med, hur vi 
kan kommunicera och varför vi kommunicerar. Framförallt har CMC gjort det enklare 
att kommunicera. Som Crystal skriver: det kan te sig som att syftet med internet är att 
göra vad som helst kontaktbart med allt (Crystal 2006:259). Bellander skriver om hur 
verksamheter och medier påverkar varandra och bidrar till hur språkbruket ser ut. Under 
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mitt uppsatsarbete har jag blivit övertygad om att det är verksamheter som styr 
språkbruket, mer än att det finns konventionella chattspråksegenskaper i just Facebook 
Messenger vilka alla väljer att tillgå. Jag tror också att vi mer än tidigare lär oss att 
växla mellan olika verksamheter, och att snabbt skifta fokus för uppmärksam. Detta 
skulle också kunna vara negativt i de fall där det upplevs svårt att hålla fokus på en 
enskild verksamhet under en längre tid. Intressant är hur Holsanova, Holmqvist och 
Holmberg skriver om läsning i gamla och nya medier: läsning av en digital tidning 
skiljer sig markant från läsning av en papperstidning, vilket beror på att brukare väljer 
att läsa elektronisk text vid andra tillfällen än man väljer att läsa analog text. Deras 
informanter läser ofta elektronisk text under korta pauser eller under tidspress 
(Holsanova, Holmqvist och Holmberg 2008:154). Det är inte långsökt att anta att 
läsning av nya medier också gäller textmeddelanden man får till mobiltelefonen eller 
surfplattan, vilket i så fall innebär att chattdeltagare väljer att läsa och svara på 
meddelanden i situationer där det tidigare inte varit möjligt. Det är rimligt att detta 
påverkar språkbruket och chattspråkets egenskaper. 
 
CMC innebär inte ett helt nytt språk men det innebär en helt ny kommunikationslogik. 
Hård af Segerstad skriver att människan inte förlorar förmågan att anpassa sig bara för 
att vi kommunicerar via CMC. CMC borde ses som bevis på den unikt mänskliga 
möjligheten att anpassa språk till de inbördes beroende faktorerna i en given kontext 
(Hård af Segerstad 2002:262). Bellander skriver att hon ser en bred språklig repertoar 
och en skicklighet hos sina informant på att uttrycka sig olika i olika kontexter 
(Bellander 2010:203–204). Detta tyder på att vårt traditionella språkbruk inte behöver 
påverkas negativt bara för att ett nytt medium tar plats. 
 

6.4	Slutsatser	
Det finns många konventionella drag i chattspråk, även om man inte kan benämna 
samtliga ”konventioner” eftersom alla brukare inte känner till och använder sig av dem. 
Chattspråksegenskaperna skiljer sig generationer emellan men flera drag återfinns i 
båda informantgrupperna: ett okonventionellt bruk av skiljetecken, bruk av emoticoner, 
bruk av onomatopoetiska uttryck och utelämnande av subjektspronomen. Min slutsats är 
att chattspråk innehar tillräckligt många konventionella egenskaper för att kunna 
benämnas ”chattspråk”. Det är inte svårt att se vad som definierar chattspråk. Chattandet 
är ett nytt språkmedium som språkbrukare likt talspråk och skriftspråk kan skifta till 
eller från utan att det påverkar andra varieteter. Bellander skriver att teknik inte 
förändrar språk i allmänhet – forskning visar att språkbrukare i regel varierar sitt språk 
efter situation och genre. Det utvecklingen bidrar till är snarare att brukare blir ännu mer 
flexibla och anpassningsbara, det vill säga att vi i takt med att vi lär oss nya 
kommunikationstekniker utvecklar en förmåga att anpassa oss i skilda språksituationer 
(Bellander 2011:18). Min slutsats är att verksamheten styr hur språket ser ut i Facebook 
Messenger – det är skillnad på att umgås med vänner och att informera kollegor om tid 
och plats för ett möte. De som använder kommunikationsverktyget på ett liknande sätt 
skriver meddelanden med liknande språkegenskaper. CMC är inte ett genuint nytt språk 
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men CMC har förändrat varför och hur vi kommunicerar, vilket oundvikligen påverkar 
språket. 
 

6.5	Slutord	
Liksom det finns nyanser i en emoticons leende hjälper språkanvändare varandra att 
utveckla grader i skriven kommunikation – grader av informalitet och av intimitet. 
Vissa språkegenskaper i CMC försvinner med tiden men många består. Crystal 
förutspådde år 2006 att brukandet av emoticoner skulle minska i framtiden, när vi vänjer 
oss mer vid CMC och börjar formulera våra meddelanden mer noggrant och explicit 
(Crystal 2006:42). Emoticoner-symboler utvecklades för Facebook och mobiltelefoner 
för bara ett par år sedan, men skulle kunna anses som ett nytt universellt språk idag 
eftersom alla internetbrukare kan relatera till dem oavsett språklig härkomst. Tidningen 
The telegraph’s lista över internets mest använda ord och tecken år 2014 har satt ” ” 
på första plats. Användanden av emoticoner har således blivit enklare och kan antas öka 
med tiden. 
 
Kanske ska man titta mindre på mediet som språket presenteras i och mer på syftet och 
verksamheten med språkbruket. Syftet med CMC är varken att skriva eller att tala – 
syftet är att kommunicera. Visserligen eftersträvar alla språkmedium kommunikation i 
någon form, men i CMC och framförallt i Facebook Messenger är den primära 
funktionen att vara i dialog för att förmedla och få utbyta information utan att språket är 
bundet till en specifik form. Det är sällan man finner inledningen på en skönlitterär 
roman eller kallprat om vädret i Facebook Messenger, det vill säga språk som är sin 
form mer än vad det är informativ kommunikation. Syftet med CMC är primärt effektiv 
och verkningsfull kommunikation. 
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Bilaga	1	
 
Chattfönster	i	Facebook	Messenger	

       
 
Chattfönster	i	SMS	från	iPhone-telefon	
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