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Förord 
Jag har under mitt uppsatsskrivande fått stort stöd av flertalet personer. Min handledare 
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lyssna, bolla tankar och ge tips. Jag vill slutligen rikta ett stort tack till de elever som tog 
sig tid och bidrog med sina chatkonversationer för att denna uppsats skulle kunna bli 
verklighet.  
 
Ett stort tack till samtliga! 
 
Piteå, mars 2016 
 
Eva Svärdsudd 



 

 

Abstrakt 
Syftet med denna uppsats är att undersöka chatkonversationernas talspråkliga uttryck i 

form av ord och symboler som förstärkning till skriftspråket på sociala medier. De delar 

som undersöks är akronymer, förkortningar, fula ord, diskurspartiklar, slang, symboler 

och humörsymboler. Målgruppen för undersökningen är ungdomar på högstadiet och 

de sociala medier som används är Facebook och Kik. En infallsvinkel till uppsatsen är att 

undersöka om det kan utläsas någon skillnad i användningen av tillägg hos killar och 

tjejer. Undersökningen bygger på de chatkonversationer som informanterna själva valt 

ut och avidentifierat. Resultatet visar att det finns en del värderande skillnader, men 

också en del likheter, mellan killarna och tjejernas användning av de olika tilläggen. 

Resultatet visar bland annat att killarna och tjejerna använder fula ord lika frekvent. En 

stor skillnad är att tjejerna använder betydligt fler symboler (till exempel hjärta och 

tummen upp) än killarna medan killarna använder fler humörsymboler (smilisar eller 

emojis). 

 

Nyckelord: sociala medier, ungdomar, akronymer, förkortningar, fula ord, 

diskurspartiklar, slang, symboler, humörsymboler. 
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1. Inledning  
Idag lever vi i ett informationssamhälle där sociala medier är en del av vardagen. Ständig 

uppkoppling och stort utbud av olika applikationer, så kallade appar, med chattfunktioner i 

mobiltelefonerna präglar samhället. När som helst är det möjligt att prata med en kär vän eller 

en total främling på andra sidan jordklotet. Idag räcker det att ha en smartphone, det vill säga 

en kombinerad telefon och handdator, och internetuppkoppling för att kunna använda dessa 

sociala nätverkstjänster. Tillgängligheten är total vilket gör att människor i princip alltid är 

anträffbara på ett eller annat sätt. Det dyker ständigt upp nya appar och tjänster på 

marknaden vilket gör att det som lärare kan vara av vikt att hålla sig uppdaterad för att kunna 

förstå elevernas värld. 

   Idag äger majoriteten av Sveriges ungdomar en smartphone vilket gör att dessa 

nätverkstjänster används flitigt. Eftersom jag själv arbetar som lärare på högstadiet ser jag 

dagligen mina elever använda sina mobiltelefoner och alla dess funktioner. När jag började 

fundera på uppsatsämne så fastnade jag för språket som ungdomarna använder när de skriver 

till varandra på sociala medier. Till språket menar jag främst alla tillägg som finns i form av 

bland annat humörsymboler och förkortningar. Vid ett tillfälle blev jag förhörd av några elever 

som undrade om jag förstod olika förkortningar som de använder när de skriver till varandra. 

Jag kände till relativt många vilket imponerade på ungdomarna. Även om jag själv inte är 

speciellt gammal så har det hunnit hända en hel del med datorer och mobiltelefoner sedan 

jag själv var i deras ålder. Jag tycker mig också se och höra att ungdomarna som jag stöter på 

använder ett grövre, fulare språk när de skriver än när de pratar IRL (in real life) med varandra. 

Användningen av slang är också en del som intresserar mig mycket. Slang är något som funnits 

länge och som många människor, inklusive jag själv, använder utan att kanske riktigt veta att 

de gör det. Det är också svårare att förmedla en känsla i det som skrivs i jämförelse med det 

som sägs personligen. Idag används emotikoner eller emojis som en form av humörsymbol. 

Dessa blir som ett komplement till det skrivna språket för att visa på sinnesstämning och 

känslor. Dessa olika delar av ungdomarnas vardag har intresserat mig så pass mycket att jag 

valt att skriva om dem i min uppsats. Jag tror också att jag kommer ha nytta av mina 

undersökningar för att kunna förstå mina elever på ett bättre sätt och även för att kunna förstå 

dem när de samtalar med varandra.  
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1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka chatkonversationernas talspråkliga uttryck i form 

av ord och symboler som förstärkning för skriftspråket. Jag kommer enbart att använda mig 

av chatkonversationer mellan skribenter av samma kön. De frågor som jag kommer inrikta mig 

på är: 

- Hur ser användningen av akronymer, förkortningar, fula ord, diskurspartiklar, slang, 

symboler, humörsymboler ut i chatkonversationer på sociala medier hos killar 

respektive tjejer i högstadieåldern?  

- Vilka är de vanligaste akronymer, förkortningar, fula ord, diskurspartiklar, slang, 

symboler, humörsymboler som ungdomar använder på sociala medier? 

 

1.2 Avgränsning  
Jag har valt att avgränsa mig till elever som går i årkurs 8 eftersom årkurs 9 hade fullt upp med 

de nationella proven under vårterminen. Samtliga elever går på samma högstadieskola i en 

större stad i Norrbotten. Anledningen till att jag endast använde mig av elever från en skola 

var att denna skola ligger i närheten av den skola som jag själv arbetar vid, samt att det fanns 

tillräckligt många elever som var intresserade och ville vara med i min undersökning. De lärare 

som jag kontaktade vid denna högstadieskola var väldigt positivt inställda till att låta mig 

komma och informera eleverna om tanken och syftet med min uppsats. Jag har lovat dem att 

jag ska skicka ett exemplar av uppsatsen till dem när den är klar.  

   De elever som finns med som informanter i denna uppsats har hämtat konversationer på 

antingen Facebook eller Kik. De har själva fått välja ut en eller ett par konversationer beroende 

på dess längd, och sedan kopierat dem. För mig fanns inga restriktioner eller måsten vad gäller 

längd på konversationerna. De konversationer som är hämtade från Facebook har sparats över 

i ett Word-dokument och sedan har namn och bilder retuscherats bort av informanterna 

själva. De konversationer som kommer från Kik har eleverna gjort en screenshot (tagit en bild) 

av och sedan klippt bort namn och bilder. Det är av stor vikt att informanterna förblir 

anonyma. Den enda information som lämnats till mig är ålder och kön. Antalet informanter är 

12 stycken totalt, jämnt fördelar på killar och tjejer (6+6). Jag har valt att enbart använda mig 

av samkönade chatkonversationer, det vill säga kille-kille och tjej-tjej eftersom en av mina 

infallsvinklar är att jämföra mitt resultat mellan killar och tjejer.  

   Eftersom det finns en uppsjö av sociala medier har jag valt att avgränsa mig till Facebook och 

Kik då det var det vanligaste förekommande bland dessa ungdomar. 
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2. Bakgrund 
I efterföljande text kommer en redogörelse för den tidigare forskning som gjorts inom det 

valda området. 

 
2.1 Ungdomar och språk 
Enligt Sundgren (2013 s. 236-238) varierar resonemanget om var avgränsningen går gällande 

vem som är ungdom. Det stannar dock oftast på någonstans mellan 15 och 29 år. Enligt 

Sundgren avgränsar dock många forskare ungdomsåren till 13-24 år, det vill säga början av 

tonåren till den ålder då inträde vuxensamhället i västerländska samhällen sker i och med 

avslutad utbildning och påbörjad familjebildning. Sundgren menar dock vidare att 

skiljelinjerna har tänjts åt båda håll vilket gör det svårt att dra en gräns var ungdomsåren börjar 

och slutar. Nu för tiden är det allt vanligare att många ungdomar skjuter fram vuxenblivandet 

genom att resa eller arbeta några år innan de börjar studera och sedan bilda familj. Ungdomen 

kryper samtidigt längre ner i åldrarna, bland annat eftersom puberteten börjar tidigare än för 

50 år sedan. Detta beror på bättre folkhälsa och förändrade matvanor.  Intresset för mode, 

disko och konsumtion av bland annat datorprodukter har också ökat hos barn. Även Kotsinas 

(1994 s. 16) håller med gällande denna åldersindelning kring ungdomsåren. Hon berättar att 

tidigare fanns den nedre gränsen för ungdom vid konfirmationsåldern och den övre gränsen 

vid äktenskapets intågande. 

   Ljung (2006 s. 91-92) berättar att den allmänna uppfattningen är att ungdomar gärna 

använder slang och svordomar, vilket enligt Sundgren får stöd i de språkvetenskapliga studier 

som gjorts. Det finns inga svenska studier som jämför ungdomars svärande med andra 

åldersgruppers, men enligt Ljung (2006 s. 91-92) kan man anta att bruket av svordomar är som 

störst under ungdomstiden. Enligt Ljung finns stöd till detta i andra språk, som till exempel 

engelskan. Engelska studier visar att ungdomar svär mycket oftare än vuxna. Ljung refererar 

till en brittisk studie som gjorts på ungdomar mellan 16 och 24 år där resultatet visade att de 

använder det klassiska brittiska svärordet fucking dubbelt så ofta som de äldre. Andra ord som 

cunt och shit används fyra respektive sju gånger så ofta av ungdomar som av äldre.  

   Enligt Kotsinas (1994 s. 57-58) är ett av de vanligaste klagomålen på ungdomars språk att de 

har ett dåligt ordförråd, eller ibland till och med ett torftigt sådant. Många anser också att 

ungdomar använder fel ord, så som slangord, svordomar och andra ord som inte förekommer 

i vårdat tal- eller skriftspråk. Kotsinas menar vidare att det är omöjligt att fastställa en individs 

aktiva och passiva ordförråd vilket gör att det blir väldigt svårt att avgöra om ungdomar har 

ett mindre ordförråd än vuxna. Det är dock rimligt att anta att tonåringar i allmänhet har ett 

mindre ordförråd av vissa typer av ord, till exempel facktermer, än vad vuxna har.  

   Enligt Svahn (1999 s. 28) bör man generellt kunna anta att ungdomars språkbruk inte är lika 

väluppfostrat som vuxnas, då de ännu inte hunnit socialiseras in i en speciell uppfattning om 

vad som får och inte får sägas.  

   Enligt Kotsinas (1994 s. 32-33) bryter ungdomar ständigt mot det etablerade språkbruket, 

det rätta språket. Nya uttal, nya former och nykonstruktioner tillkommer. En del nyheter 

försvinner ganska snabbt medan vissa följer med upp i vuxen ålder och blir så småningom en 
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del av det rätta språket. De nya ord som skapats av ungdomar kallas ofta för slang. Vissa av 

dessa slangord lever vidare som en sorts markörer för ungdomsspråk, medan andra blir helt 

vanliga ord. Kotsinas menar vidare att forskning utgått från att det mestadels är pojkar som 

skapar och använder slangord.  

   Frisén och Wang (2006 s. 120-121) instämmer att ungdomsspråket kritiserats i alla tider för 

att det bland annat anses ha ett torftigt ordförråd. Detta kan dock inte anses stämma överens 

med verkligheten. Frisén och Wang menar nämligen att anledningen till denna kritik sitter 

djupt rotad hos den äldre generationen vilket beror på att ungdomars ordförråd ser 

annorlunda ut än vuxnas. Ungdomar har egna uttryck som slang och modeord, och dessa kan 

anses vara kreativa. De används för att bryta med det kontroversiella och skapa egna 

språkgemenskaper. Det blir i sin tur ett tydligt brott mot den primära socialisationen och ett 

tecken på att uttrycka sin egen identitet. Mycket av det som ungdomarna initierar i 

språkbruket upptas efter en tid av medelålders människor, vilket leder till att de unga slutar 

använda de uttrycken och i stället hittar nya uttryck för att beskriva samma sak. Detta beror 

på ungdomsspråkets funktion att bryta mot hur de vuxna talar.  

   Enligt Norrby och Håkansson (2010 s. 93-95) har klassindelning blivit mer eller mindre 

tabubelagt och det anses inte riktigt rumsrent att tala om sociala klasser. I stället skapar man 

typer av index där olika aspekter och grader vägs samman. Det vanligaste bland vuxna är att 

utbildning, yrke och inkomst beaktas. När det gäller ungdomar tar man till andra typer av 

indelningar än de för vuxna. Ett sätt är att använda föräldrarnas socioekonomiska grupp. Detta 

exempel är framför allt lämpligt för studier bland yngre barn. Norrby och Håkansson menar 

vidare att det är de yngre barnen som låter sig styras av föräldrarnas språkbruk, medan äldre 

barn och ungdomar snarare rättar sig efter jämnåriga. För att undersöka den sociala 

dimensionen av ungdomars språkbruk kan det därför vara lämpligt att utgå från individens val 

av gymnasieprogram. De program som finns i det svenska gymnasieutbudet delas ofta in i 

studie- och yrkesförberedande program vilket har visat sig vara ett val om speglar social 

gruppering. Gymnasievalet speglar ofta familjens sociala bakgrund, men ger också visst 

utrymme för individuellt val. Andra variabler som visar på de sociala strukturerna hos 

gymnasieungdomar är geografisk rörlighet, livsstil och livsform. Norrby och Håkansson (2010 

s. 93-95) hänvisar till Jan Einarssons artikel Jag hatar ordet priviligierad där han pekar på att 

människor av en viss klass har liknande språkliga drag eftersom de ägnar sig åt samma typer 

av aktiviteter och umgås med varandra inom gruppen. I undersökning av ungdomar brukar 

delar som musiksmak, klädsmak och framtidsplaner tas med som variabler för språkpåverkan.   

 
2.3 Teknifiering 
Josephson (2004 s. 104) beskriver att språkbrukets digitala revolution fick sitt genomslag i 

mitten av 1980-talet när ordbehandlingsprogrammen kom och förändrade vårt skrivande. 

Genomslagskraften blev dock inte så stor som man hade trott. Ungefär tio år senare skapades 

webb, e-post och chatt vilket gav nya språkliga användningsvägar. Vid tusenårsskiftet ökade 

användningen av sms markant. Josephson (2004 s. 104) pekar på att tekniken och språket hör 

till det mycket sena 1900-talets språkhistoria. Josephson menar vidare att teknikutvecklingen 
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har påverkat språket men han vill gärna tona ned betydelsen. I stället menar han att de fyra 

tendenserna beskrivna ovan har förstärkts och påskyndats av tekniken. Denna teknik 

internationaliserar (anglifierar) också språket genom dagliga möten av engelska via bland 

annat chattar och e-postar. 

   Josephson (2004 s. 105) menar vidare att tekniken visualiserar också där e-breven och sms-

meddelanden är språk för ögat vilka ersätter många telefonsamtal. E-brev är till exempel en 

genre med utrymme för skrift som inte är formellt korrekt i jämförelse med de handskrivna 

breven.  

   Josephson (2004 s. 106) menar också att det är komplicerat att reda ut hur den nya tekniken 

påverkar förhållandet mellan tal och skrift. Det kan uttryckas så att vi nu fått ett skriftspråk 

som påminner om talspråket. Detta kan tydligt ses i e-post, chatt och sms. Josephson 

motsätter sig dock detta en aning och menar att det produceras mer skriftspråk under typiska 

talspråksförutsättningar och mer tal under typiska skriftspråksförutsättningar.  

   Josephson (2004 s. 107) visar på en uppställning över skillnaderna i produktionsvillkor mellan 

talspråk och skriftspråk.  

 

TAL  SKRIFT 

för örat  för ögat 

spontant  planerat 

situationsberoende situationsoberoende 

flyktigt  beständigt 

dialogiskt  monologiskt 

ostandardiserat1 standardiserat  

    

Josephson (2004 s. 107) menar dock att detta inte beskriver det språkbruk som är resultatet 

av det senaste tjugo (i dagens datum cirka trettio) årens teknikutveckling. Det som skrivs i 

chatt, sms och e-post är till för ögat, men i övrigt producerat under mer eller mindre 

talspråksliknande villkor. I och med detta öppnas, enligt Josephson, en dialog för stunden med 

en känd mottagare utifrån företeelser som båda känner till. Språket i dessa blir därför mer 

ostandariserat och situationsbundet, men det är ändå inget talspråk. Sms-meddelandena står 

långt ifrån talspråket där tecken för att markera attityder, med exempelvis smilisar, har 

övertagits från chatten. 

   Sundgren (2012 s. 261) menar att ungdomar har varit snabba på att ta till sig nya digitala 

kommunikationsmedel som sms, e-post och chatt. Dessa texter är mer lika talspråk än 

traditionellt skriftspråk då de bland annat används för blixtsnabb kommunikation utan längre 

planeringstid. Utrymmet är ofta begränsat och därför finns en lång rad förkortningar och 

figurer som skapas med hjälp av grafiska tecken (smilisar eller smileys) för att uttrycka 

sinnesstämning hos den som skriver. Versaler, asterisker, upprepning av bokstäver eller ord 

är ytterligare tecken på att dessa texter ligger nära talspråket. Sundgren menar vidare att det 

finns en oro att språkbruket i digitala medier ska utarma allmänspråket och förstöra 

                                                 
1 Icke-standardiserat 
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ungdomars behärskning av skriftspråket. Tvärt om har dock, enligt Sundgren, tidigare 

forskning visat att mellan- och högstadieelever lätt kan växla stil genom att anpassa sitt 

språkbruk till den skrivsituation de befinner sig i. Denna förmåga att växla från en samtalsstil 

till en annan kallas kodväxling.  

 

2.4 Vad är sociala medier? 
Enligt Herbert & Hjalmarsson (2012 s. 7) är sociala medier plattformar på internet där 

användarna själva skapar innehållet och kommunicerar med varandra. Det finns bloggar, 

microbloggar (till exempel Twitter), nätgemenskaper (till exempel Facebook), forum (till 

exempel Flashback), wikier (till exempel Wikipedia), webbplatser där användaren kan dela 

media (till exempel Youtube) och även andra webbplatser vars innehåll fylls av användarna 

själva. Däremot räknas inte e-post och sms till sociala medier eftersom de oftast är privata och 

riktar sig till en enda person.  

2.4.1 Facebook och Kik 

Facebook är enligt Herbert & Hjalmarsson (2012 s. 63) det i särklass största sociala mediet för 

svenskar.  År 2012 hade varannan svensk ett Facebookkonto. Facebook har fler än 500 

miljoner medlemmar världen över.  Facebook är troligtvis den minst formella kanalen i sociala 

medier, följt av Twitter. Midieet får 4000 nya medlemmar i Sverige varje dag. 99 % av alla 19-

åringar i Sverige finns på Facebook. Den grupp som ökar mest i antalet medlemmar är 62-64 

år.  

   Enligt Facebook (www.facebook.com 15-07-30) är syftet med Facebook att ge människor 

möjlighet att dela och att göra världen öppnare och mer sammankopplad. Människor 

använder Facebook för kontakt med familj och vänner men också för att hänga med i vad som 

händer i världen samt för att dela och uttrycka saker som är meningsfulla.  

   Enligt Kik (www.kik.com 15-07-30) används det sociala närverket Kik för att chatta och dela 

med kompisar var de än befinner sig i världen. I skrivandets stund finns det över 200 miljoner 

registrerade användare på Kik, fördelade på 230 olika länder.  

2.4.2 Förkortningar och akronymer på sociala medier 

Herbert & Hjalmarsson (2012 s . 38-39) skriver att det på sociala medier finns mindre utrymme 

för texter och därför finns det en fördel att använda förkortningar. Slangförkortningar används 

också på sociala medier, exempel på detta är: 

 

LOL = laughing out loud (gapskrattar) 

FTW = for the win (ungefär jättebra) 

OMG = oh my God (herregud) 

asg = asgarvar  

cs = ses 

 

Hård av Segerstad (2002 s. 202) menar att akronymer är ord som bildas av initialerna i en rad 

av ord. Dessa uttalas bokstav för bokstav, som till exempel asap (as soon as possible) och sms 

http://www.facebook.com/
http://www.kik.com/
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(short message service). Förkortningar å andra sidan är skrivna kortformer av ord med 

initialbokstäver och dessa uttalas som sitt grundord som till exempel kmr (kommer).  

   Herbert & Hjalmarsson (2012 s. 38-39) menar vidare att ungdomar har varit och är snabba 

på att ta till sig nya digitala kommunikationsmedel som sms, e-post och chatt. Här är det fråga 

om texter som är mer lika talspråk än traditionellt skriftspråk. Dessa kommunikationsmedel 

kan användas för snabb och direkt kommunikation utan planeringstid. Eftersom att utrymmet 

ofta är begränsat har det utvecklats en lång rad förkortningar och figurer som skapas med 

hjälp av grafiska tecken (emotikoner) för att påvisa sinnesstämningen hos den som skriver. 

Många har oroats över att språkbruket i digitala medier ska utarma allmänspråket och förstöra 

de ungas behärskning av skriftspråket. Studier visar dock att elever anpassar sitt språkbruk till 

den skrivsituation de befinner sig i. Många använder ett ledigare språk och mer personligt 

språkbruk i kommunikation med vänner och andra i nya medier.  

 
2.5 Crystals Instant Message-undersökning 
Crystal (2004 s. 53) presenterar en undersökning som han genomförde under våren 2003 

bland sina studenter vid Amerikanska universitetet. Syftet med undersökningen var att 

studera hur eleverna använde IM (Instant Message) med sina vänner. Det program som 

informanterna använde var ett gratisprogram, AIM (American online Instant Message). 

Informanterna i undersökningen fick vara anonyma och totalt samlades 23 konversationer in. 

Av dessa var nio konversationer mellan tjejer och nio mellan killar, övriga fem mellan killar och 

tjejer. Crystal påpekar att detta var en pilotundersökning eftersom inte nog data samlandes 

in.  

   Crystal (2004 s. 59-60) refererar till ovan nämnda undersökning där akronymer inte var 

särskilt vanliga i informanternas konversationer, endast 90 stycken gick att finna. Den 

akronym som hamnade på ohotad första plats var lol (laughing out loud) som återfanns hela 

76 gånger.  

   Även förkortningar var sällsynta i undersökningen, den vanligaste var K (OK) som återfanns 

16 av totalt 31 gånger. 

   Crystal visar också på användningen av emotikoner i undersökningen. Totalt kunde 49 

emotikoner hittas och av dessa var den vanligaste :-) (31 stycken). De fem vanligaste 

emotikonerna var: 

 

:-) 31 st. 

:-( 5 st. 

O:-) 4 st. 

:-P 3 st. 

;-) 2 st. 

 

Crystal (2004 s. 65) visar på en del skillnader mellan killarnas och tjejernas resultat i 

undersökningen. Tjejerna var de som använde flest emotikoner. 3/4 av tjejerna använde en 

eller flera emotikoner medan hos killarna användes endast 1/6 av dessa.  
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2.6 Fult språk och fula ord  
Enligt Stroh-Wollin (2010 s. 5) är det som idag kallas fula ord av flera olika slag. Samma ord 

kan också ha flera olika funktioner. En skillnad kan göras mellan ord som används bokstavligt 

och ord som inte används bokstavligt utan i första hand signalerar känslor. Till de förra hör 

könsord (kuk och fitta) och ord som betecknar analregionen eller avföring (skit och piss). Till 

de senare hör svordomar i trängre bemärkelse (fan och helvete) samt skällsord (skitstövel och 

hora). 

   Stroh-Wollin (2010 s. 6) delar in de fula orden i fyra typer: 

- runda ord 

- ord för avföring 

- svordomar 

- skällsord  

Med typen runda ord menas tabubelagda könsord. Själva uttrycket anses ha blivit populärt i 

samband med att skådespelaren Per Oscarsson yttrade sig i ett tv-program 1967 ”Knulla, det 

är ett runt och mjukt och vackert ord”. Svordomar består av eller innehåller något ord som 

hämtas från en laddad betydelsesfär, men inte tolkas bokstavligt. Svordomar kan hämtas från 

den sexuella sfären eller analsfären och sådana ord blir i sådana fall tvetydiga. Ordet skit är till 

exempel ett avföringsord när det betyder bajs men en svordom när det uttrycker frustration. 

Skällsord kan hitta sin näring bland runda ord (surfitta!), avföringsord (skitstövel!) och även 

svordomar (din jävel!).  

   Stroh-Wollin (2010 s. 6) menar vidare att det är svårt att i vetenskapliga sammanhang tala 

om fula ord då det inte finns något objektivt kriterium att klassa vissa ord som fula. Dessa 

begrepp som fula ord och runda ord används därför som rena termer och är därför inte 

värderande.  

   Ljung (2006 s. 92-93) visar att bruket av traditionella svordomar var ungefär lika högt för 

båda flickor och pojkar, men däremot visade det sig att pojkar varierar sig mer i sitt svärande 

än flickor. Ljung refererar till en undersökning av ungdomsspråk mellan pojkars och flickors 

användning av invektiven fitta, kuk och bög där resultatet var försumbart, men något större 

skillnad i användningen av ordet hora. Pojkarna i undersökningen använde även efterställt –

jävel (som till exempel bögjävel) mycket oftare än flickorna.  

   Svahn (1999 s. 28) hänvisar till språksociologisk forskning i allmänhet som menar att kvinnor 

håller sig närmare den standardspråkliga normen än män. Svahn pekar på att detta är 

självklart i och med att det är mindre accepterat att kvinnor är fula i munnen än män. Svahn 

(1999 s.28) menar vidare att det finns fler invektiver om kvinnor än män vilket gör att brukarna 

av dessa ord i första hand skulle vara män.  

2.6.1 Svordomar och kraftuttryck/förstärkningsord 

Sundgren (2013 s. 264) berättar att svenska svordomar har enligt tradition haft en religiös 

laddning, med ord som fan och jävlar. Under de senaste tio till tjugo åren har dock en ökning 

av nya kraftuttryck med anspelning på bland annat sex, kroppsdelar och dödshot skett och 

detta anses ungdomar vara ansvariga för. Detta är delvis en konsekvens av språkkontakt med 
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engelskan och olika invandrarspråk, där ord har lånats in från andra delar av världen med 

annan tabu än i Sverige. Således kan dessa nya kraftuttryck ses bero på sekulariseringen av 

det svenska samhället.  

 

2.7 Könsord 
Enligt Sundgren (2013 s. 265) har användningen av kraftuttryck med sexuella eller kroppsliga 

anspelningar ökat bland ungdomar, främst pojkar. Detta har bland annat uppmärksammats 

inom skolvärlden. En anledning till detta skulle enligt Sundgren kunna vara att det blivit mer 

accepterar bland tjejer och kvinnor att använda fult språk på ett sätt som tidigare gällde killar 

och män. Enligt gamla föreställningar fick inte tjejer svära eller använda slang. En annan 

anledning till att tjejer använder mer fult språk nu än tidigare kan bero på ett behov av att visa 

sin ökade självständighet gentemot killar.  

   Ökningen av könskränkande ord på skolgårdar och andra håll kan enligt Sundgren (2013 s. 

265) tolkas som en form av backlash, där tjejers ökade bruk av fult språk bemöts av killar 

genom att de tar till ännu grövre språk för att visa på skillnader mellan könen. Ord med 

kraftuttryck kan med tiden mista sin negativa klang genom att de medvetet kan erövras av 

den benämnda gruppen för att få ett neutralt eller positivt värde. Sundgren visar att detta har 

skett med exempelvis engelskans gay och queer (homosexuellt) och är på väg att ske med 

svenskans bög och flata.  

 

2.8 Humörsymboler/smilisar  
Enligt Nationalencyklopedin (www.ne.se 15-07-30) är en smiley (smili, humörsymbol, 

emotikon) en textbaserad eller grafisk figur för förmedling av sinnesstämning, reaktion eller 

attityd i datorsammanhang. På engelska förekommer även begreppen emoticon eller mood 

icon. Dessa är vanligt förekommande på sociala medier och används ofta för att 

uppmärksamma mottagaren på avsändarens känslor. De enklaste humörfigurerna är en 

sammansättning av olika tecken som :-) för leende. I många mobiltelefoner, e-postprogram 

och ordbehandlare byts dessa kombinationer ut automatiskt mot små grafiska bilder. Några 

av de vanligaste, med ungefärliga betydelser, är: 

 

:-) skämt eller ironi  

;-) skämt med ytterligare en glimt i ögat  

:-( bedrövelse, sur min  

:-/ skepsis  

:-o oj då  

:*) lätt berusning 

 

Enligt Nationalencyklopedin (www.ne.se 15-07-30) är emoji en humörfigur med ursprung från 

Japan.  De finns i betydligt fler varianter än smileys och har fler former än ansikten. Till en 

början fanns dessa bara i Japan men numera finns de även i övriga världen. Den första emojin 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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skapades i slutet av 1990-talet av den japanske programmeraren Shigetaka Kurita som 

arbetade på ett mobiloperatörföretag.  

   Herbert & Hjalmarsson (2012 s. 39-40) menar att det är omöjligt att förmedla ton och humör 

i skrift, som är möjligt med röstläge och ansiktsuttryck i tal, och därför finns ett behov att 

använda smilisar. Dessa kan användas som ett komplement till det språk som kan förmedlas 

med bokstäver. Smilisar är en omdiskuterad del av språket, eftersom de kan anses signalera 

tramsattityd eller bristande ordförråd, medan vissa anser att de tillför en ytterligare 

dimension i skriften. De kan ses som en form av ansiktsuttryck.  

   Även Crystal (2001 s. 10-11) anser att nätspråk (netspeak) saknar ansiktsuttryck, gester och 

kroppshållning vilka han menar är grundläggande för uttryck av personliga åsikter och 

attityder vid sociala relationer. Dessa begränsningar som nätspråket hade medförde att 

smilisar och emotikoner introducerades. Syftet med dessa är enligt Chrystal att visa 

känslomässiga ansiktsuttryck, men ibland kan just dess syfte missuppfattas. En ensam smiley 

kan uppfattas på olika sätt, som till exempel glädje, skämt och sympati, men samtidigt kan den 

bara bli tydlig när den hänvisar till det muntliga sammanhanget. Smilisar och emotikoner som 

används utan försiktighet kan enligt Crystal leda till missförstånd och om de används i fel 

sammanhang kan de snarare stjälpa än hjälpa. Ett exempel på detta är när en glad smiley 

används efter en mening med argt budskap. Crystal (2004 s. 37-38) visar också på en studie 

där endast 13,4% av 3000 posts innehöll smileys och i vissa fall användes de inte alls. Crystal 

sammanfattar användningen av smileys och emotikoner med att det är ett gott försök att 

ersätta talspråkets alla uttryck, men på det stora hela saknar nätspråket förmågan att 

signalera mening genom kinesik2. 

   Enligt Damberg (www.svd.se 15-07-30) uppfanns den leende smileyn redan 1982 av den 

amerikanske dataforskaren Scott E. Fahlman. Han menade att det behövdes en markering för 

skämt i diskussionstrådar på nätverket där han kommunicerade med sina kollegor. Smileyn 

blev snabbt en del av den digitala kommunikationen och därmed en viktig teckenkombination. 

Smileyn kom att ersätta miner, gester, tonfall och pauser. Forskare vid det australienska 

Flindersuniversitetet kunde år 2014 konstatera att figuren anses så inarbetad att den nu ses 

som ett glatt ansikte bland andra. Undersökningen gick ut på att man lät 20 personer titta på 

leende människor, samt texter där det i vissa fall förekom inflikade smileys. Den välkända 

smileyn :-) aktiverade samma delar av hjärnan som fotografierna av leende människor. Detta 

menar Owen Churches (ledare för studien) är resultatet av en inlärningsprocess under de 

senaste årtiondena.  Han menar dock att med ögat se ett leende ansikte har så många olika 

effekter på oss människor som är omätbara. En annan skillnad som konstaterades i studien 

var hjärnans bearbetning av smileys respektive ansikten. Fotografierna gav ökad aktivitet i den 

högra hjärnhalvan där känslor bearbetas, medan smileyfigurerna ökade verksamheten i den 

vänstra hjärnhalvan som arbetar med att kategorisera språk. Churches tolkar detta som att 

smileys inte tolkas som uttryck för unika känsloyttringar, utan som en slags övergripande 

                                                 
2 Läran om kroppens rörelse, de muskelrörelser som ackompanjerar vårt tal, d v s, såväl medveten som 

omedveten icke-verbal kommunikation. (https://sv.wikipedia.org/wiki/Kinesik)  

http://www.svd.se/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kommunikation
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genrebeteckning. De är alltså användbara, men om man verkligen vill berätta vad man känner 

just nu så behövs mer än de tre skiljetecknen.  

   Damberg (www.svd.se 15-07-30) berättar att i en japansk studie utgick forskarna från deras 

mer grafiska motsvarighet emotikoner, det vill säga de gula knapparna med ögon och mun 

som mer liknar mänskliga ansikten. Studien visade att dessa genererade aktivitet i den del av 

hjärnan som arbetar med att urskilja känslor.  

   En kanadensisk studie visade enligt Damberg (www.svd.se 15-07-30) att reaktionen hos 

människor på negativa, sura smileys jämfört med den på de glada. Arga miner väcker å andra 

sidan starkare reaktioner än leenden. En förklaring till detta kan ligga i bildspråkets 

förutsättningar där :-( inte upplevs som speciellt hotfull. Som bild kan den snarare betraktas 

som lite gullig och ömkansvärd.  

   Enligt Everdahl (Radioprogrammet Spanarna 16-01-01) som refererar till den amerikanska 

tidningen Wired är gubben som skrattar så den gråter (se resultatdelen) den populäraste 

emojin. Av alla emojis på Instagram (en app för bildpublicering) står den för 17 % av 

användningen. Everdahl återger även varför just den emojin är mer populär än den klassiska 

glada gubben. Tidningen Wired menar att den glada gubben är för otydlig och gammalmodig 

och även att de personer som använder emojisar är rädda för att vara just otydliga och kanske 

missuppfattas.  

    

2.9 Diskurspartiklar 
Sundgren (2013 s. 244) skriver att ungdomsspråk ofta förknippas med högfrekvent 

användning av ord och fraser som ba, liksom och typ. Dessa kallas ibland för onödiga småord 

eller utfyllnadsord, medan de inom samtalsforskningen kallas för diskurspartiklar. Det kan 

ibland vara svåra att bestämma ordklass på dem men de flesta tillhör adverb och är 

kontextbundna formord. Detta betyder att de både påverkar hur resten av innehållet ska 

uppfattas och ges en betydelse av kontexten. Norrby & Håkansson (2010 s. 181-183) skriver 

att vad man avser med diskurspartiklar är svagt betonade småord med förbleknad betydelse, 

på så sätt att de kan tas bort utan att faktainnehållet påverkas. Diskurspartiklar är mycket 

rörliga vilket betyder att de kan uppträda i flera olika positioner i ett yttrande. Via 

diskurspartiklar kan talaren förmedla sin inställning till sig själv, det sagda och attityder till 

omgivningen vilket betyder att de har en expressiv funktion. En annan funktion hos 

diskurspartiklar är att de kan användas för att mildra styrkan i ett yttrande, till exempel för att 

ta udden av en kontroversiell åsikt. I och med detta kan de ibland kallas för vaghetsmarkörer 

och garderingar. Ytterligare en viktig funktion hos diskurspartiklar är den 

gruppsammanhållande, där solidaritet och tillhörighet betonas mellan deltagarna i samtalet 

genom bruket av diskurspartiklar. De kan därmed användas som en identitetsskapande resurs, 

för att uttrycka en ungdomsidentitet.  

   Sundgren (2013 s. 244) menar vidare att forskningen har visat att dessa inte bör ses som 

onödiga. Diskurspartiklar kan också användas som talspråkets motsvarighet till skriftens 

kolon, tankstreck eller citattecken. Det finns ytterligare ett användningsområde för 

http://www.svd.se/
http://www.svd.se/
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diskurspartiklar, nämligen som övergripande funktion där de signalerar att det är fråga om 

informellt talspråk vilket bidrar till flyt i spontana samtal.  

   Aase (2010 s. 16-20) skriver i en artikel för Språktidningen att dessa småord har många olika 

definitioner, så som talaktsadverbial, talarattitydadverbial, vaghetsmarkörer, 

diskursmarkörer och samtalspartiklar men det gemensamma samlingsnamnet är dock 

diskurspartiklar. Hon menar vidare att det är ungdomarna som står för nyheterna inom 

området, vilket beror på att unga generellt är mer språkligt påhittiga. De tenderar att låna och 

leka med ord. Dessa korta ord eller uttryck utvecklar vårt vardagliga, sociala pratande. Aase 

förklarar vidare att diskurspartiklar är samtalsspråkets smörjmedel.  

   Aase (2010 s. 16-20) menar vidare att diskurspartiklar har olika funktioner och kan därmed 

delas in i tre grupper. 

 

1) Ba är ett småord som strukturerar konversationen, till exempel han ba hej. Här vill 

berättaren citera någon som börjar prata genom att hälsa. Ba kan också betyda något 

negativt, som i till exempel. han ba kom. Här menas att killen dök upp utan att vara 

inbjuden.  

2) Diskurspartiklar kan också markera meningens början och slut, till exempel duvet min 

moster som bor där borta duvet. Idag betyder uttrycket duvet att man vill uttrycka 

något okänt, en så kallad lystringssignal i stället för bara du vet. 

3) Diskurspartiklar kan också fungera som en bekräftelse från den som lyssnar, om att 

personen hör på och förstår det som sägs, till exempel nähä, jaja, mmm, aha. De kan 

också informera om att talaren kan behöva hjälp med att formulera sig, till exempel 

typ, eeeh, vahettere.   

 

Aase (2010 s. 16-20) menar också att det är svårt att bestämma vad en diskurspartikel är, men 

man skulle kunna säga att det är ett ord eller uttryck som inte direkt påverkar den faktiska 

betydelsen av ett yttrande. De är snarare beroende av sammanhanget och preciserar ofta 

relationen mellan de som talar. 

   Aase berättar vidare att diskurspartiklarnas enda uppgift är att vara samtalsreglerande och 

att bilda en särskild kategori inom ordklassen interjektioner. Diskurspartiklar kan utelämnas 

utan att yttrandets bärande semantiska innehåll förloras och utan att dess grammatiska form 

blir lidande. Diskurspartiklar är uttryck med uppgift att föra samtalet vidare och de liknar 

grammatiska funktionsord. Aase (2010) delar in dem i subkategorier: 

 

- Dialogpartiklar: mm, a, jo, ja, nä, aha, jaha, nähä, jasså, nå, hördu, va, okej. 

- Yttrandepartiklar: eh, äh, öh, vetdu, serdu, förstårdu, ja menar, nå, då, va. 

- Fokalpartiklar: liksom, typ, sär (så här, så där), ba, å sånt. 

- Modalpartiklar: ju, väl, nog, nu, du vet. 

 

Gemensamt för dialogpartiklar och yttrandepartiklar är att de befinner sig inuti eller i 

yttrandets yttre marginaler. Dess uppgift är att reglera yttrande- och deltagarrelationer. 
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Gemensamt för fokalpartiklar och modalpartiklar är att de är rörliga inom yttrandena, där 

dessa fokuserar och modifierar det som sägs.  

 

2.10 Slang 
Med slang avses enligt Sundgren (2013 s. 262) slangord som används inom grupper där den 

viktigaste funktionen är att vara gruppmarkör. Dessa ord och uttryck skapar en känsla av 

grupptillhörighet och markerar avstånd mot andra som inte använder eller inte förstår 

innebörden av orden. Även Norrby & Håkansson (2010 s. 178-180) menar att funktionen för 

slang är att markera en vi-känsla genom den egna gruppens språk samtidigt som det finns ett 

avstånd till de andra. En tredje funktion för slang kan enligt Sundgren (2013 s. 262) finnas, 

nämligen som brott mot normer och tabun. Då används dessa ord för att chocka och 

provocera föräldrar, lärare med flera. En fjärde funktion kan vara ett uttryck för ett kreativt 

förhållningssätt till språket. Tecken på detta är att det hela tiden uppstår nya slangord som är 

lekfulla avledningar eller ombildningar av befintliga standardord. Sundgren (2013 s. 263) 

menar vidare att slang är ett evigt fenomen eftersom det funnits gruppspråk i alla tider och 

för att många av dessa ord är relativt gamla.  

   Kotsinas (1998 s. VII) berättar att nya slangord ständigt uppkommer, oftast i ungdomsspråk 

men inte bara där. Även äldre människor skapar språkligt kreativa nya ord, ofta med 

humoristisk ton. Dessa nya ord får alltså stämpeln slang. Idag kommer inflytelserna till slang 

främst från engelskan ofta via tv, film och andra medier.   

   Norrby & Håkansson (2010 s. 178) menar att samtidigt som många slangord åldras snabbt 

finns det många som är slitstarka och där bruket går tillbaka flera decennier eller ibland ännu 

längre än så. Många av dessa ord klassas dock inte som slang idag utan snarare som 

vardagsord och dessa används i informellare sammanhang, till exempel kille, tjej och jobba. I 

och med detta har de förlorat sin särskilda kraft som är en viktig funktion hos slangen. Slangen 

är samtidigt ett uttryck för språklig kreativitet, det vill säga en lek med språket. Norrby & 

Håkansson (2010 s. 180) menar vidare att vissa slanguttryck kan vara allmänt utbredda bland 

ungdomar under en viss tid, medan andra kan vara begränsade till specifika subgrupper av 

ungdomar. Detta gör att uttrycken ibland endast kan vara lokalt utbredda. 

   Kotsinas (1994 s. 58-59) menar att påståendet att ungdomar i allmänhet använder mycket 

slang är ganska svårt att bekräfta eftersom det inte finns någon enkel definition vad slang 

egentligen är. Gemensamt för de ord som betecknas som slang är att de oftast avviker från 

standardspråket eller från det språk som förväntas i sammanhanget. Användningen har då ett 

expressivt syfte. Det som är slang för en person kan av en annan betraktas som normala 

vardagliga ord. 

   Kotsinas (1994 s. 62-63) skriver att slanganvändningen kan ses som ett inslag i 

socialisationsprocessen. Ungdomarna tränar upp sig i att klara sig i en verbal duell i stället för 

att slåss och buffas genom att parera verbala attacker med bland annat slangord. Slangen 

innehåller därför många invektiver. Med invektiver menas enligt Andersson (www.ne.se 15-

07-30) smädande, klandrande eller förebrående ord. Slanganvändningen utgör också ett 

inslag i vuxenblivandet hos ungdomar. Genom att använda slangord, helst riktigt fula, på fel 

http://www.ne.se/
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tid och plats kan ungdomen visa att denna inte längre är ett snällt litet barn utan en 

självständig individ på väg att lämna beroendet av vuxna. Detsamma gäller användandet av 

svordomar.   

   Enligt Svahn (1999 s. 28) tenderar vissa grupper att använda mer slang än andra, där 

socialgrupp, ålder och kön spelar in. Enligt Kotsinas (1998 s.IX) kan slang på många sätt anses 

vara fult. Många prefix och andra ordelement syftar på opassande delar som kroppsliga 

uttömningar (skitbra, pissdåligt), sjukdomar (aidsface) och mentala brister och handikapp (cp-

dålig). Slangen ger också utrymme för att använda ord för områden som betraktas som tabu. 

Många slangord kan därför kopplas till sexuallivet, alkohol och så vidare. Alla slang är dock 

enligt Kotsinas (1998 s. IX) inte fula utan ganska neutrala, till exempel ord för att köpa och 

sälja samt äta och dricka. 
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3. Metod  
Inför arbetet med uppsatsen har böcker och artiklar som berör forskning inom det skrivna 

språket på sociala medier lästs. Det har till viss del varit svårt att få tag i nyare material kring 

ämnet men en del forskning har gjort, så som Kotsinas och Sundgren. Jag har hittat passande 

böcker och artiklar med hjälp av Internetsökning och på biblioteket.  

   Som metod har jag valt datainsamling via elever och deras chatkonversationer på sociala 

medier. Denna metod går under kvalitativ forskning. Nedan följer en förklaring hur jag gått till 

väga för att försöka få svar på de frågor som ligger till grund för denna undersökning.  

 
3.1 Urval 
Undersökningen är gjord med elever på en och samma högstadieskola i en större stad i 

Norrbottens län. Efter kontakt med skolan informerades eleverna om undersökningen. Idén 

presenterades i tre olika klasser och det lämnades även ett missivbrev för intresserade att ta 

hem till sina föräldrar. I brevet stod bland kontaktuppgifter, vad undersökning gick ut på samt 

att informanterna kommer vara anonyma. I samråd med min handledare valde jag att inte gå 

in i detaljer vad som önskades undersöka utan endast berätta att undersökningen handlade 

om ungdomars språk på sociala medier. Detta gjordes så att informanterna inte skulle välja ut 

sina chattkonversationer efter syftet med undersökningen. 

 
3.2 Datainsamling och bearbetning  
Ett antal av eleverna (totalt 12 stycken) ville vara med i undersökningen så de fick välja ut en 

eller ett par chatkonversationer som de haft med någon i samma ålder och samma kön, och 

sedan maila dem till mig alternativt skiva ut dem och lämna de till mig personligen. Viktigt att 

påpeka är att informanterna fick i uppgift att avidentifiera konversationerna så att 

skribenterna förblev anonyma. Detta gjordes antingen genom att klippa bort namn och bild 

eller genom att stryka över med svart färg/penna. Jag har sedan skrivit ut alla konversationer 

för att kunna analysera och jämför dem på bästa sätt. Utifrån mina frågeställningar har jag 

valt att kategorisera de olika områdena som jag ville belysa vilket bidragit till att underlätta en 

analys av det insamlade materialet.  

 
3.3 Kritik till urvalsmetod 
Kritik till uppsatsen kan vara att informanterna endast kommer från en och samma 

högstadieskola samt att endast elever från årskurs 8 användes. Detta gör att uppsatsen 

reliabilitet inte kan anses tillfredställande. Kritik kan också riktas mot antalet informanter som 

kan anses för lågt.  

   I och med att informanterna själva fick välja ut en eller två chatkonversationer kan det vara 

så att de valt ut de som anses snällare eller kanske tvärt om eftersom de visste att jag skulle 

undersöka just språket. Att jag enbart valt att använda mig av chatkonversationer mellan 

elever med samma kön kan också göra att reliabiliteten inte kan anses överensstämma.  
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4. Resultat 
Nedan följer resultatet av de delar som jag valt att undersöka i de chatkonversationerna som 

informanterna valt att lämna till mig efter avidentifiering. Dessa delar är akronymer, 

förkortningar, fula ord, diskurspartiklar, slang, symboler och humörsymboler. Resultatet 

redovisas i form av tabeller med en efterföljande text för att förklara vad som redovisas. 

Tabellerna redovisas utan inbördes rangordning. Förklaring till akronymer och förkortningar 

hittas i bilagorna.  

 

Tabell 1 Akronymer 
Tabellen visar frekvensen av akronymer i chatkonversationer hos killar respektive tjejer. Gemensamma 
akronymer markeras med rött. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I undersökningen användes akronymer totalt 40 gånger. Av dessa använde killarna akronymer 

13 gånger medan tjejerna 27. Detta betyder att tjejerna använde akronymer mer än dubbelt 

så mycket som killarna. Anmärkningsvärt var också att tjejerna använde 16 enskilda 

akronymer medan killarna endast använde sju olika. Fem av dessa sju hade killarna 

gemensamt med tjejerna. Lol (laughing out loud) var den akronym som totalt sett användes 

mest av båda grupperna, fem plus två gånger. Hos killarna användes wtf (what the fuck) mest, 

nämligen fyra gånger och hos tjejerna hittades lol i topp med fem gånger. Även Crystal (2004 

s. 59) fick resultatet att lol var den vanligaste akronymen in sin undersökning som gjordes 

2003.  

   Användningen av engelska akronymer var genomgående vanligt i undersökningen, framför 

allt hos tjejerna som använde 10 stycken i jämförelse med killarnas två. Tjejerna använde; lol, 

omg, bff, btw, u2, wtf, ty, brb, idk, och rip. Detta medan killarna endast använde två stycken; 

wtf och lol. Det användes även lite mer traditionella akronymer som pga, iaf, isf och mm.  

 
 
 
  

Kille n Tjej n 

wtf 4 lol 5 

pga 3 omg 3 

lol 2 vgd, bff, btw, u2, dd 2 (10) 

dvd, iaf, fb, vgd 1 (4) fb, wtf, ty, brb, idk, isf, iaf, 

rip, mm 

1 (9) 

 13  27 
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Tabell 2 Förkortningar 
Tabellen visar frekvensen av förkortningar fördelat mellan killar och tjejer. Gemensamma förkortningar markeras 
med rött. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I undersökningen användes förkortningar 73 gånger och av dessa var 31 unika ord. 

Fördelningen mellan könen visade att killarna använde akronymer 28 gånger medan tjejerna 

använde det 45 gånger. Antal gemensamma förkortningar var nio för de båda grupperna. Hos 

killarna var förkortningen e (är) vanligaste och förekom fyra gånger medan o (och) var 

vanligast hos tjejerna med sju gånger.  

   Undersökningen visar att enstaviga förkortningar var relativt vanliga, och de som användes 

fördelades jämnt mellan killarna och tjejerna. Däremot så använde tjejerna enstaviga 

förkortningar mer frekvent än killarna, 16 gånger gentemot 10. De enstaviga förkortningarna 

som förekom var e, å, t, o, ä, u och k. Se bilaga för förklaring av dessa förkortningar. 

   Några engelska förkortningar kunde också hittas, och dessa var fs, plz, thx och pro som 

fördelades jämnt mellan könen. Se bilaga för förklaring av dessa förkortningar. 

 

 

Kille n Tjej n 

e 4 o 7 

å, fs 3 (6) mkt 6 

lr, elr 2 (4) u 4 

cs, t, plz, kr, nå, ba, mkt, ca, 

imon, me, o, ä, kmr 

1 (14) k, ok,  3 (6) 

  asså, lixom, ba, min, oxå 2 10) 

  thx, lr, frulle, cs, imorrn, kr, 

nå, å, t, serri, äre, pro 

1 (12) 

 28  45 
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Tabell 3 Fula ord 

Tabellen visar frekvensen av fula ord fördelat mellan killar och tjejer. Gemensamma fula ord markeras med röd 
text. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet visar att högstadieungdomarna använde 30 enskilda fula ord i undersökningen. 

Totalt använde killarna fula ord 27 gånger medan tjejerna använde de 24 gånger. Det är alltså 

ingen större skillnad mellan användandet av fula ord bland dessa ungdomar. Killarna använde 

18 unika fula ord i jämförelse med tjejernas 12. Ljung (2006 s. 92-93) menar just att killar och 

tjejer använder fult språk lika mycket vilket undersökningen alltså bekräftar. Ljung menar 

också att en skillnad mellan killar och tjejers användning av fula ord ligger i att killarna varierar 

sig mer. 

   De vanligaste orden bland killar var fan (8 gånger), fucking (3 gånger) och jävligt, hora och 

handtralla (2 gånger var). Hos tjejerna var också fan (11 gånger) det vanligaste fula ordet, följt 

av jävla och fuck u (2 gånger var). Det som kan utläsas av resultatet är att fan är det vanligaste 

fula ordet i undersökningen, och gällande frekvensen av ordet så använder tjejerna det mer 

än dubbelt så mycket som killarna. Resultatet av undersökningen visar också att killarna 

använde åtta ord som kan kopplas till dessa kraftuttryck, nämligen fucking, hora, handtralla, 

våldtagit, fuck you, fuck no, röven och fittan. Tjejerna å andra sidan använde sig endast av fem 

stycken, och dessa var fuck u, bitch, fukers, madafakka och fittskit. Antal tillfällen som dessa 

ord användes var för killarna 12 gånger medan för tjejerna sex gånger.  

   Vad som också kan utläsas av resultatet är att åtta av de totalt 30 enskilt fula orden 

härstammar från engelskan. Dessa ord var fucking, fuck you, fuck no hos killarna och fuck u, 

bitch, nigga, fukers och madafakka hos tjejerna.  

   Hos killarna användes två fula eller nedlåtande ord som syftar på tjejer, nämligen hora och 

fittan medan tjejerna inte använda något nedlåtande ord som direkt kan kopplas till killar. 

Däremot användes två nedlåtande ord om tjejer av tjejerna själva, nämligen fittskit och bitch. 

Svahn (1999 s.28) menar att det är mindre accepterat för tjejer att använda fula ord. Vad som 

kan utläsas av undersökningen är att detta inte riktigt stämmer överens med Svahns 

resonemang. I beaktande måste tas att Svahns skrev sin bok 1999, vilket är 17 år sedan. 

Kille n Tjej n 

fan 5 fan 11 

fucking 3 jävla, fuck u 2 (4) 

jävligt, hora, handtralla 2 (6) bitch, skitbra, nigga, 

afrokrull, dödar, fukers, 

madafakka, fittskit, sugr 

1 (9) 

efterbliven, våldtagit, skit,  

fuck you, blatte, blattar, fuck 

no, röven, fittan, fy fan, 

fasen, piss, jävlat 

1 

(13) 

  

 27  24 
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   Det finns en jämn fördelning gällande nedlåtande ord om ras eller hudfärg. Killarna använder 

två ord; blatte och blattar, och tjejerna även de två ord; nigga och afrokrull. 

   Stroh Wollin (2010 s. 6) delar upp de fula språket i fyra grupper, nämligen runda ord 

(könsord), avföring, svordomar och skällsord. De runda orden finns redovisade ovan medan 

ord som rör avföring inte var så många till antalet. De som återfinns är orden skit och piss och 

båda dessa ord kan hittas hos killarna. I den tredje gruppen dit svordomar hör hittas orden 

fan, jävligt, fy fan, fasen, jävlat och jävla. Fördelningen mellan könen var att killarna använde 

fem av dessa sex svordomar medan tjejerna bara använde två. Däremot använde tjejerna 

dessa ord totalt 13 gånger medan killarna bara använde dem åtta gånger.  

 

Tabell 4 Diskurspartiklar 
Tabellen visar frekvensen av diskurspartiklar fördelat mellan killar och tjejer. Gemensamma diskurspartiklar 
markeras med röd text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt återfanns 136 diskurspartiklar, fördelat på 47 hos killarna och 89 hos tjejerna. De 

gemensamma diskurspartiklarna som framkom var 12 till antalet; ju, typ, väl, jo, då, ba, a, 

okej, nå, va, nå och nog. Högst upp låg ju hos både killarna (19 gånger) och tjejerna (25 gånger) 

följt av typ hos båda grupperna. Användande av ju var betydligt jämnare än användandet av 

typ där killarna använde ordet 5 gånger medan tjejerna använde det 19 gånger.  

  

Kille n Tjej n 

ju  19 ju 25 

Typ 5 typ 19 

mm, väl, jo, då, ba, äh, ah, a, 

okej 

2 (18) ja 8 

oj, nå, va, nä, nog 1 (5) nä 5 

  väl, jo, va, nog 4 (16) 

  då, a, ba 3 (9) 

  nå 2  

  okej, eh, aha, nähä, jasså 1 (5) 

 47  89 
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Tabell 5 Slang 
Tabellen visar frekvensen av slangord fördelat mellan killar och tjejer. Gemensamma slangord markeras med röd 
text. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

I undersökningen användes slangord totalt 106 gånger i chatkonversationerna. Killarna 

använder slang dubbelt så mycket som tjejerna (69 gentemot 37 gånger). Detta 

överensstämmer med Kotsinas (1994 s. 32-33) resonemang som nämner att enligt forskningen 

använder killar mer slang än tjejer. Av de slang som användes var 60 stycken unika slangord 

och fem stycken gemensamma för killarna och tjejerna. De gemensamma slangorden var fett, 

käka, morsa/n/or och drygt.  

   I topp hos killarna låg ordet brud/ar som användes åtta gånger, och hos tjejerna användes 

morsa/n mest frekvent, också åtta gånger. Slangord som killarna använde och som kan 

relatera till tjejer var fem stycken; brud/ar, pattar/na, morsa/n/or, tits och fruntimmer. De 

slangord som tjejerna använde som kan relatera till killar var två stycken; brorsan och kung. 

Vad som kan utläsas av detta är att de ord som tjejerna använde som kan relatera till killar får 

anses snällare då de på intet sätt kan relatera till utseende eller kropp. I detta fall stämmer 

detta överens med Svahn (1999 s. 28) som menar att det är mindre accepterat för tjejer att 

använda fula ord, här tolkat till fulare slangord. 

   Engelskan syns tydligt i användningen av slangord då 10 av slangorden kommer från 

engelskan. Dessa ord är nice, cash, sho, random, chilla, tits, selfie, bannad, boostat och 

awesome. Endast ett av dessa ord kommer från tjejerna, nämligen awesome. Kotsinas (1998 

Kille n Tjej n 

brud/ar/ 8 morsa/n/ 8 

Fett 7 fixa/r/ 4 

pattar/na/ 5 plugga/r/, fett 3 (6) 

myttar 3 brorsan 2 

nice/najs, farsa/n/or/, dra/r/, 

käka, morsa/n/or/, bror, lira, 

ragg/a/ 

2 

(16) 

drygt, skoja, strulat, spanar, 

hänger, kung, töntarna, 

messa, käkar, frulle, tuttar, 

nojig, lack, awesome, moppe, 

garvar, serri 

1 (17) 

dryg, hänga, asgrymt, haka, 

orka, kass, kaxig, snacka, 

skafffa, cash, funka, fixa, 

schysst, störande, sho, drygt, 

random, chilla, tits, pantad, 

fruntimmer, selfie, suger, 

lana, muta, handtralla, 

tattare, bannad, boostat, 

styra 

1 

(30) 

  

 69  37 
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s. VII) menar att inflytelsen till slang främst kommer från just engelskan via till exempel tv. 

Josephsson (2004 s. 104) beskriver också att språket anglifieras allt mer. 

 

Tabell 6 Symboler 
Tabell 6 visar frekvensen av symboler fördelat mellan killar och tjejer. Gemensamma symboler markeras med 
efterställd *. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Resultatet visar att ungdomarna använde symboler 49 gånger. Här dominerar tjejerna i sin 

användning, nämligen 40 gånger i jämförelse med killarnas 9 gånger. Den symbol som 

användes mest bland tjejerna var hjärtat (23 gånger) och hos killarna symbolen för tummen 

ner och stark (3 gånger). Totalt användes åtta unika symboler och av dessa användes fyra 

stycken hos både killarna och tjejerna. De gemensamma symbolerna var tummen ner, hjärta, 

två händer upp i luften och okejsymbolen. 

 

  

Kille n Tjej n 

*  
3 (6) 

* 
23 

 * * * 

1 (3) 

 

7 

   
 

4 

  
* 

3 

  

* * 

1 (3) 

 9  40 
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Tabell 7 Humörsymboler 
Tabellen visar frekvensen av humörsymboler fördelat mellan killar och tjejer. Gemensamma humörsymboler 
markeras med efterställd *. 

 
Humörsymboler var det tillägg som enligt resultatet användes mest frekvent. Totalt användes 

humörsymboler 248 gånger i chatkonversationerna. Av dessa använde killarna 183 gånger 

medan tjejerna 65 gånger. Det fanns 16 unika humörsymboler och gemensamt av dessa 

användes åtta stycken bland både killarna och tjejerna. Detta resultat motsätter sig Crystals 

(2004 s. 37-38) där endast 13,4% av 3000 posts innehöll smileys och i vissa fall användes de 

inte alls. 

   Den vanligaste humörsymbolen bland killar var flirtgubben som användes 27 gånger.  Hos 

tjejerna var den vanligaste gubben med hjärtögon som användes 14 gånger. Resultatet visade 

också att tjejerna använde fler egna humörsymboler än killarna, och även att de använde fler 

åt det ledsna hållet. Detta kan jämföras med Crystals (2004 s.60) undersökning där den 

klassiska smileygubben ohotat hamnade i topp. Enligt Everdahl (Radioprogrammet Spanarna 

16-01-01) som hänvisar till den amerikanska tidningen Wired är gubben som skrattar så den 

gråter den populäraste humörsymbolen på Instagram vilket inte överensstämmer med denna 

undersökning. 
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5. Diskussion 
Syftet med denna uppsats var att undersöka chatkonversationernas talspråkliga uttryck i form 

av ord och symboler som förstärkning till skriftspråket. De frågor som jag ville få besvarade 

efter att ha tagit reda på ovanstående, var om resultatet skiljer sig mellan killar och tjejer samt 

vilka de vanligaste fula orden, förkortningar, symboler och slangord var. Resultatet visar att 

det finns en relativt stor skillnad mellan killars och tjejers användning av de talspråkliga 

uttrycken i form av ord och symboler som förstärkning till skriftspråket. 

 

5.1 Resultatdiskussion  
Nedan diskuteras och analyseras resultatet av undersökningen. Diskussionen är uppdelad i 

samma kategorier som resultatet redovisades för att tydliggöra för läsaren. Den fråga som 

ställdes initialt var hur de talspråkliga uttrycken i form av ord och symboler skiljer sig mellan 

killar och tjejer. Den andra ställda frågan var vilka de vanligaste akronymerna, förkortningarna, 

slangen, diskurspartiklarna, symbolerna och humörsymbolerna var.  

5.1.1 Akronymer  

Liksom Crystal (2004 s. 59) var lol den akronym som användes mest frekvent bland killarna 

och tjejerna i denna undersökning. Crystals undersökning utfördes 2003 vilket idag är 13 år 

sedan. Detta betyder att vissa akronymer lever kvar och fortsätter att vara populära bland 

ungdomar.  

   Liksom med slang influeras även akronymer av engelskan, vilket visas genom att engelska 

akronymer är vanliga i undersökningen. Kotsinas (1998 s. VII) menar att inflytelsen till slang 

främst kommer från just engelskan via till exempel tv och även Josephsson (2004 s. 104) 

beskriver att språket anglifieras allt mer. Det kan antas att detsamma gäller akronymer. 

5.1.2 Förkortningar 

Vad som kan utläsas från materialet är att förkortningen fs (Farming simulatior) hittas alla tre 

gånger i samma konversation vilket kan bli lite missvisande för undersökningen i och med att 

de hamnade i topp bland killarna. Denna förkortning är ett spel och kommer från en och 

samma informant vilket måste tas i beaktande av resultatet. 

   De vanligaste förkortningarna bland både killarna och tjejerna består av endast en bokstav 

(o och e). Dessa förkortningar går således ännu snabbare att skriva än dess grundord (och och 

är) som i sig redan är korta. Detta betyder att ungdomar vill skriva få bokstäver för att det ska 

gå så snabbt som möjligt och för att utrymmet är begränsat. Herbert & Hjalmarsson (2012 s . 

38-39) skriver precis det att på sociala medier finns mindre utrymme för texter och därför 

finns det en fördel att använda förkortningar. 

5.1.3 Fula ord 

Vad som kan utläsas av uppsatsen är att det idag är accepterat hos tjejerna att använda fula 

ord. Sundgren (2013 s.265) menar att en anledning till detta skulle kunna vara att det blivit 

mer accepterar bland tjejer och kvinnor att använda fult språk på ett sätt som tidigare gällde 
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killar och män. En annan anledning till att tjejer använder mer fult språk nu än tidigare kan 

bero på ett behov av att visa sin ökade självständighet gentemot killar.  

   Enligt Sundgren (2013 s. 265) kan kraftuttryck förlora sin negativa klang genom att de 

erövras av den benämnda gruppen, i detta fall skulle detta kunna överensstämma med 

tjejernas användning av orden fittskit och bitch. Personligen håller jag inte med Svahns (1999 

s.28) resonemang som menar att det är mindre accepterat bland tjejer att använda fula ord 

än bland killar. En tydlig likhet hos killar och tjejer hittades bland fula ord. Hos båda grupperna 

ligger svordomen fan i topp, bland tjejerna 11 gånger och bland killarna fem gånger. 

Svordomen användes totalt 16 gånger i undersökningen. Funderingar kring vilket fult ord, eller 

i detta fall svordom, som skulle hamna i topp innan undersökningen föll på just fan vilket 

överensstämmer med resultatet. 

5.1.4 Diskurspartiklar 

Innehållet som skrivs i de chatkonversationer som legat till grund för denna undersökning har 

inte fördjupats, men i detta fall kan det finnas ett samband med användningen av 

diskurspartiklar. Killarnas konversationer är mer rakt på sak och med ett tydligare syfte än 

tjejernas. Ett exempel hittas mellan två killar där den ena börjar med att fråga när dagens 

fotbollsträning är och sedan följer lite allmänt prat om skoldagen. Hos tjejerna skrivs det om 

allt mellan himmel och jord utan att konversationen behöver ha ett syfte eller ett svar. Norrby 

& Håkansson (2010 s. 181-183) betonar att en viktig uppgift för diskurspartiklar är att de är 

gruppsammanhållande där solidaritet och tillhörighet är viktigt. Diskurspartiklar kan användas 

som identitetsskapande resurs för att uttrycka en ungdomsidentitet. Oavsett 

konversationernas innehåll används diskurspartiklar hos både killar och tjejer och dessa 

skapar således en grupptillhörighet vännerna emellan. I de konversationer informanterna har 

med sina vänner används diskurspartiklar relativt frekvent och enligt Sundgren (2013 s. 244) 

har diskurspartiklarna en övergripande funktion, nämligen att de signalerar att det är frågan 

om informellt talspråk vilket bidrar till flyt i spontana samtal. Aase (2010 s. 16-20) menar att 

diskurspartiklar är samtalsspråkets smörjmedel vilka utvecklar vårt vardagliga, sociala 

pratande.  

5.1.5 Slang 

Killarna använder slang nästa dubbelt så mycket som tjejerna, fördelat på 69 gentemot 37 

gånger. Killarna använde mer än dubbelt så många slangord som kan relatera till tjejer än vad 

tjejer använde som kan relatera till killar. De ord som killarna använde var brud/ar, pattar/na, 

morsa/n/or, tits och fruntimmer. De ord som tjejerna använde var brorsan och kung. De ord 

som tjejerna använde som kan relatera till killar får anses snällare då de på intet sätt kan 

hänvisa till utseende eller kropp. I detta fall stämmer detta överens med Svahns (1999 s.28) 

resonemang där hon visar på att det är mindre accepterat för tjejer att använda fula ord, här 

tolkat till fulare slangord.  

   Killarna använde också fler engelska slangord i jämförelse med tjejerna. Här märks en stor 

skillnad då tjejerna enbart använde ett slangord medan killarna använde nio. Kotsinas (1998 

s. VII) menar att inflytelsen till slang främst kommer från just engelskan via till exempel tv.  
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5.1.6 Symboler och humörsymboler 

Gällande användandet av symboler syns en stor skillnad mellan könen. Tjejerna använde 

symboler 40 gånger medan killarna endast använde detta tillägg nio gånger. Detta betyder att 

tjejerna använde symboler mer än fyra gånger så ofta som killarna.  

   Med tanke på att tjejerna använder betydligt fler symboler skulle man kunna tro att det även 

är så med humörsymboler. Det visade dock att killarna använde dessa humörsymboler tre 

gånger så ofta som tjejerna.  Däremot visade undersökningen att tjejerna använder fler 

enskilda humörsymboler än killarna. Något som också skiljer de båda könen åt är att tjejerna 

använder fler humörsymboler som kan tolkas åt det ledsna hållet. Enligt Nationalencyklopedin 

(www.ne.se 15-07-30) används humörsymboler för att uppmärksamma mottagaren på 

avsändarens känslor. Herbert & Hjalmarsson (2012 s. 38-39) menar att humörsymboler är en 

form av skriftligt ansiktsuttryck. 

   Liksom vid användandet av symboler använder tjejerna även här mest en symbol som visar 

kärlek och känslor, nämligen hjärtögon. Undersökningens resultat skiljer sig mot Crystals 

(2004 s.60) där den klassiska smileygubben ohotat hamnade i topp. Även Everdahl 

(Radioprogrammet Spanarna 16-01-01) hänvisar till den amerikanska tidningen Wired som har 

en annan humörsymbol i topp, nämligen gubben som skrattar så den gråter. Här ska dock 

nämnas att det är den populäraste humörsymbolen på Instagram. Denna jämförelse kan vara 

missvisande då det är skillnad på vad som skrivs på Instagram, som främst är en applikation 

för bildpublicering, och på Facebook och Kik. Syftet med Instagram är att lägga upp bilder och 

skriva en kommentar till bilden, och i dessa fall kan det ofta vara i form av en humörsymbol. 

På Facebook eller Kik är syftet att skriva och kommunicera med varandra vilket kanske gör att 

andra humörsymboler får större plats. 

   Gällande humörsymboler skiljer sig resultatet avsevärd från Crystals (2004 s. 65) som i sin 

undersökning kunde se att tjejerna använde betydligt fler emotikoner (humörsymboler) än 

killarna. Detta stämmer alltså inte överens med mitt resultat.  Detta kan dels beror på att 

Crystal gjorde sin undersökning för 13 år sedan och det har hänt en hel del sedan dess och 

dessutom gjordes undersökningen med äldre elever.  

 

Med denna undersökning som stöd kan jag nu säga att det främst finns skillnader mellan killars 

och tjejers användning av talspråkliga uttryck i form av ord och symboler som förstärkning för 

skriftspråket. Den enda tydliga likhet som kunde utläsas var användningen av fula ord där killar 

och tjejer använde ungefär lika många. Det finns alltså väsentliga skillnader mellan killars och 

tjejers skriftspråk på sociala medier. Att den enda tydliga likhet återfinns bland fula ord måste 

historiskt sett anses uppseendeväckande eftersom tjejer i alla tider ansetts vara de som ska 

tala fint. Undersökningen visar att killar och tjejer ligger nära varandra vilket tyder på ett mer 

jämställt språk bland ungdomar.  

 
  

http://www.ne.se/
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Bilaga 1 Slang 
 
asgrymt  as= förstärkande prefix 
awesome  mycket bra, fin, utmärkt 
boostat  öka, höja, förstärka 
bror/san/  bror, killar använder ofta order med sina killkompisar 
brud  flicka, ung kvinna, flickvän 
cash  pengar, kontanter 
chilla  ta det lugnt, slappna av, koppla av 
dra/r/  sticka, försvinna, att fly 
dryg/t/  irriterande, störig, nonchalant, taskig, sur 
farsa/n/or/  pappa, far 
fett  grymt, cool. Stärker ordet med väldigt och mycket 
frulle  frukost 
fruntimmer  flicka, flickvän, hustru, sambo 
garvar  skrattar 
haka  följa (med) 
handtralla  manlig onani 
hänga/hänger när minst två pers. umgås på ett avslappnat vis, fördriver tiden 
kass  dålig, konstig, korkad, dum 
kaxig  otrevlig, stöddig, elak, mallig, modig 
kung  skicklig person, den bäste 
käka  äta 
lack  sur, arg, ledsen 
lana  grupp som spelar tillsammans på datorer uppkopplade på ett nät 
lira  spela 
messa  skicka sms 
moppe  moped 
morsa/n/or  mamma, mor 
myttar  att ljuga, driva med någon, lura i falskheter 
nice/najs  trevlig, härlig, bra, utmärkt 
nojig  orolig, rädd, nervös 
orka  uttryck, varför skulle jag vilja det, det gör detsamma 
pantad  person som inte är så smart 
pattar  kvinnobröst, ofta en känsla av okyskhet och porrighet 
plugga/r/  läsa, studera 
ragg/a/  stöta på, söka bekantskap med någon 
random  taget ur luften, osammanhängande, ologiskt 
skaffa  ordna, stjäla, snatta 
schysst  bra, trevlig, snäll, snygg 
selfie  när man tar en bild på sig själv med framkameran 
serri  seröst 
sho  hej 
skoja  skämta, lätta upp stämningen 
snacka  tala, prata, ange, skvallra 
spanar  titta på, se på, söka, leta efter 
strulat  hångla, smekas 
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styra  fixa, organisera, ordna 
störande  retande, illa omtyckt 
suger  dålig, kass, usel 
tattare  beskriver negativa saker i allmänhet, zigenare 
tits  kvinnobröst 
tuttar  kvinnobröst 
töntarna  fjant, idiot, korkad, fånig person 
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Bilaga 2 Akronymer och förkortningar 
 
bff  best friends forever 
brb  be right back 
btw  by the way 
dd  du då 
dvd  det vet du 
fb  Facebook 
fs  Farming Simulator (spel) 
iaf  i alla fall 
idk  I don’t know 
isf  I sådana fall 
lol  laughing out loud 
mm   med mera 
omg  oh my god 
pga  på grund av 
rip  rest I peace 
ty  thank you 
u2  you to 
vgd  vad gör du 
wtf  what the fuck 
 
asså  alltså 
ba  bara 
ca  cirka 
cs  ses 
e  är 
elr  eller 
frulle  frukost 
imon  imorgon 
imorrn  imorgon 
kmr  kommer 
k  okej 
kr  kronor 
lixom  liksom 
lr  eller 
me   med 
min  minuter 
mkt  mycket 
nå   något 
o  och 
ok  okej 
oxå  också 
plz  please 
pro  proffs 
serri  seriöst 
t  till 
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thx  thanks 
u  you 
å  också 
ä  är 
äre  är det 
 
 
 
 
 


