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In this essay we describe the characteristics of the internet language used by senior-

level school pupils. Our primary question formulation  is: ”Which are the significant 

features of the youth’s internet language on a morphological, lexical, syntactical and 

orthographical level?” In order to answer this question we have analyzed 45 text ex-

amples  which is brought from two different internet forums, Bilddagboken.se and Un-

gdomar.se,  forums which are widely used by youths. The analysis has been made on a 

morphological, lexical, orthographical and syntactical level. We have also another 

question formulation which is: “How is emoticons used in youth’s internet conversa-

tions?” Thereby we also study the use of emoticons in the examples we have analyzed. 

Our conclusion in this essay is that the youth’s internet language is a language that in 

many cases should be seen as an own language; it should be seen as an entirely new 

and unique way of communication. Therefore it should not be placed in any of the cat-

egories you use to talk about when it comes to linguistic studies. 
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I den här uppsatsen tar vi upp hur ungdomars internetspråk ser ut.  Vår huvudsakliga 

frågeställning är: ”Vad kännetecknar ungdomars internetspråk på morfologisk, lexikal, 

ortografisk och syntaktisk nivå?” För att få svar på frågeställningen har vi analyserat 

45 texter som är hämtade från två olika internetforum, Bilddagboken.se och Ungdo-

mar,se, där det mestadels huserar ungdomar. Vid analysen av textexemplen har vi sett 

till morfologisk, lexikal, ortografisk och syntaktisk nivå. Vi har även ytterligare en frå-

geställning som lyder ”Hur används emoticons i ungdomars internetkonversationer?” 

Vi ser därmed även över användandet av emoticons, det vill säga symbolanvändandet, 

i de exempel vi har analyserat. 

Slutsatsen är att ungdomars internetspråk är ett språk som i många fall bör betraktas 

som ett eget språk. Det handlar alltså om ett nytt och unikt kommunikationssätt som 

inte bör placeras i något av de fack (skriftspråk, talspråk eller teckenspråk) man brukar 

tala om vid studier av språk. 
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1 Inledning 

Den 4 februari 1994 beskrev media hur Sveriges stadsminister skickade ett e-

postmeddelande till USA:s president. Detta har beskrivits som dagen då allmänheten 

fick kännedom om vad IT, det vill säga informationsteknik, var. (Bellander 2006, s 

13) 

Datorerna har, liksom citatet ovan nämner, fått en allt större roll i samhället och då naturligt-

vis även i våra liv. Vi använder dagligen datorer för att kommunicera, söka information eller 

bara för att roa oss. Naturligtvis blir vi påverkade av det vi ser på skärmen. Den här uppsatsen 

kommer att fokusera på hur ungdomar i ålderspannet 14 till 16 år skriver på internet. Anled-

ningen till att vi valt just att studera det ämnet är att vi redan från början av våra högskolestu-

dier varit just intresserade av hur och varför internetspråket ser ut som det gör. När man stu-

derar språket märker man att det är en hel djungel att undersöka när det kommer till förkort-

ningar, emoticons och blandningar av versaler och gemener.  

Det är intressant att fundera kring hur man skriver olika beroende på vilken mottagare man 

avser ska läsa ens text. Exempelvis skriver, med stor säkerhet, ingen på samma sätt till en 

chef eller lärare som till sina personliga vänner. När man kommunicerar digitalt med sina 

vänner är inte formen så viktig som när man ska kommunicera med någon som exempelvis en 

lärare eller chef; man bryr sig mindre om stil och försöker förmedla känslor och avsikter med 

emoticons och bokstavsförkortningar. Det är även värt och nämna att en markant våg i inter-

netspråket har skett då man som skribent i princip måste använda emoticons för att inte miss-

förstås för att vara sur eller allmänt kort. Det kan för en ovan läsare närmast te sig komiskt 

med alla glada emoticons eller de som blinkar för att markera en skämtsam ton. 

När man skriver om internetspråk är det också relevant att kommentera den oro och debatt 

som blomstrat upp under den senaste tiden. Språkvårdare, lärare och föräldrar ställer sig i 

många fall tveksamma till det utbredande bruket av internetspråket bland ungdomar, och frå-

gor kring dess (i alla fall påstådda) kommunikativa brister och påverkan på standardspråket 

ställs alltmer ofta. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med den här uppsatsen är dels att undersöka högstadieelevers internetspråk och be-

skriva detta i grammatiska termer och dels att titta på vad som karaktäriserar användningen av 

emoticons i de konversationer ungdomar för på nätet. De frågor vi har som utgångspunkt för 

vår uppsats är: 

 Vad kännetecknar ungdomars internetspråk på morfologisk, lexikal, syntaktisk och or-

tografisk nivå? 

 Hur används emoticons i ungdomars internetkonversationer? 

2 Bakgrund 

Under det här avsnittet kommer vi att ge en närmare beskrivning av vad vår uppsats kretsar 

kring. Först och främst kommer vi att förklara begreppen morfologi, lexikologi, syntax och 

ortografi då dessa termer kommer användas som redskap under vår resultatdel. Vi kommer 

efter det förklara närmare vad man kan använda internet till och hur man kommunicerar med 

varandra på internet. Vi kommer här också förklara närmare vad begreppet emoticons står för 

och även ta upp delar av den pågående forskningen i ämnet. Avslutningsvis kommer vi att 

förklara vad internetsajterna bilddagboken.se och ungdomar.se är för något och vad de står 

för. 

2.1 Förklaring av begreppen morfologi och lexikologi 

Morfologi handlar om ordets minsta beståndsdelar, morfem, och hur de kan skapa en betydel-

se. Man kan även säga att när man talar om morfologi talar man om relationen mellan form 

och betydelse. Det kan vidare förklaras som hur ett ords mindre beståndsdelar fyller en funk-

tion, exempelvis hur en ändelse kan få ett ord att ändra associationer. Ett konkret exempel är 

om man talar om ”gangsters” eller ”gangstrar”. När man talar om ”gangsters” tänker man 

kanske mer på de amerikanska gangsterfilmernas karaktärer som pressar pengar av människor 

jämfört med de svenska pojkarna som lever rövare i klassrum och då kallas för ”gangstrar”. 

Inom morfologi talar man alltså om hur man kan variera sig stilistiskt genom att variera ord-

former, ett ord som ”skall” låter till exempel mer högtravande och föreskrivande än det mer 

vardagliga ”ska” (Cassirer, 1993, s. 25). 
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Med begreppet lexikologi menas språkets samlade ordförråd och hur det uppbyggs. Malmgren 

(1994, s. 7-8) skriver att orden fungerar främst som element i meningar och yttranden och att 

vårt ordförråd är komplicerat. Ett exempel är ordet ”gata”; för att en språkbrukare ska kunna 

använda det ordet behöver den självklart veta hur man uttalar, böjer ordet och vad det betyder. 

Språkbrukaren behöver också kunskap i hur man med hjälp av sammansättningar kan skapa 

nya ord, exempelvis ”gatukorsning”. I det ordet har bokstaven ”a” byts ut mot ”u” vilket för 

en som talar svenska ter sig fullt naturligt men för en som har svenska som andraspråk måste 

sådana regler läras in. För att komplicera det ytterligare kan man ge ord ett tredje led, exem-

pelvis ”bakgatsmiljö”. 

Inom lexikologi talar man om hur man associerar vissa ord till vissa saker. Om vi fortsätter 

med ordet ”gata” i det välkända uttrycket: ”hon var gammal som gatan”, även kallat idiom, 

tänker de som har svenska som modersmål inte just att en kvinna ska vara gammal som en 

viss gata utan snarare bara att det handlar om en gammal kvinna. Vid tal om ordförråd är det 

värt att nämna ordet stilvärde, hur ett användande av synonymer kan höja eller sänka just stil-

värdet på ett språk. Exempelvis har ordet ”förbannad” en mer vardaglig ton och då ett lägre 

stilvärde jämfört med ”upprörd” som är mer formellt (Malmgren,1994, s.9).  

2.2 Förklaring av begreppen ortografi och syntax 

När det kommer till att analysera en text på syntaktisk nivå innebär det att man ser till allt som 

har med meningarnas längd, struktur och komplexitet att göra (Lange & Melin, 1995, s. 15). 

Peter Cassirer (1993) konkretiserar detta på sidorna 80-88 och menar att följande frågor är 

relevanta vid en syntaktisk analys: 

 Är meningen parataktisk eller hypotaktisk? 

 Hur långa är satserna? 

 I vilken utsträckning används inskjutna satser? 

 Hur är fundamentet utformat? 

I Nationalencyklopedin (NE) definieras ortografi som rättskrivning, ett område som behand-

lar vedertagna stavningar av ett språks ord men också skrivning i allmänhet (Allén, 2009). 

Om man ska gå på NE:s linje så innefattar alltså begreppet ortografi även interpunktion, bru-

ket av versaler och gemener, avstavning och särskrivning.  
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2.3 Användning av internet 

Hur man på olika sätt kan använda sig av internet sätter bara fantasin stopp för. Man kan 

bland annat använda sig av internet som ett sätt att söka kontakt med andra människor, föra 

dagboksanteckningar och lämna ut fakta om sig själv. Sundin och Rydell menar att internet är 

utvecklande för ungdomar och till viss del ändrar ungdomars sätt att tänka. ”Den linjära logi-

ken är inte alltid det självklara tankemönstret” menar de. Internet ger ungdomar nya möjlighe-

ter till att ta till sig ny kunskap (2008, s. 13) genom olika hemsidor och forum.  

En fördel med att kommunicera via Internet är att man kan enkelt vara anonym. Detta gör att 

till exempel kön, etnicitet och uttalsfel inte utgör eventuella hinder som i verkligheten. Karls-

son skriver i sin rapport Svenska chattares hemsidor (1999) om hur många människor använ-

der sig av internet för att ge ut information om sig själva, ofta genom att ha en egen hemsida. 

På den hemsidan ger de i sin tur mottagaren information om sig själva, i form av till exempel 

stjärntecken, skostorlek och civilstatus.  Karlsson kallar detta fenomen för identitetskort. 

Vidare skriver Karlsson om hur vissa använder sig av internet för att mäta kunskap och skick-

lighet i hur man designar och använder teknik för att göra sin egen hemsida till tillräckligt bra. 

Karlsson kallar det för att ”[…] bevisa att produkten berättigar medlemskap i gemenska-

pen”(s. 30). I samma rapport nämns även ett bruksområde som kallas Social Salong. Karlsson 

menar med detta uttryck att man visar upp sina bekanta i en lista. Detta gör man för att visa 

tillhörighet och gemenskap med andra på internet.  

För många människor är internet ett bra forum för att dela med sig av sina känslor och funder-

ingar. Detta speglas ofta i så kallade bloggar, en dagboksliknande skapelse där vanliga män-

niskor delar med sig av de händelser deras dag har innehållit. Detta gör de för att de inte får ut 

tillräckligt av att skriva en vanlig dagbok där de vet att de endast skriver till sig själva. De 

måste helt enkelt ha fler mottagare för att få ut något av sitt skrivande. För somliga finns ett 

behov av att skriva av sig sina tankar och funderingar (Karlsson 1999, s. 44). 

Det finns hemsidor där man enkelt och snabbt kan skapa sig en egen profil, exempelvis Face-

book, Bilddagboken och Lunarstorm. Som användare av dessa sidor får man en egen del av 

denna sida där man kan ge ut information om sig själv, visa upp bilder eller skriva texter och 

publicera. Detta gör att de som använder sig av dessa så kallade forum verkligen kan utmana 

sig själva genom att utnyttja sina kunskaper inom design, retorik och språk för publikation. 

(Unga nätkulturer s. 36). På dessa sidor kan användarna utveckla sina färdigheter i att kom-
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municera med andra människor. Med kommunikation menas allt från kallprat till argumenta-

tionsteknik och kritiskt tänkande (Sundin & Rydell, 2008, s. 13). 

2.4 Internetkommunikation  

Vissa lärare, föräldrar och andra vuxna är oroliga för att ungdomar idag inte besitter tillräckli-

ga kunskaper inom skrivande, men det har istället visat sig vara så att dagens ungdomar an-

passar sitt språk efter situationen. Problemet ligger snarare i att dagens skola inte har hängt 

med i utvecklingen (Domeij, 2008, s. 121) Ofta används datorerna som ett renskrivningsverk-

tyg snarare än en apparat för textskapande. Bellander menar att det har att göra med att lärar-

na inte är medvetna om datorernas olika finesser, exempelvis som hjälpverktyg vid skrivning 

(2006, s. 21).  

Det som anses som skriftspråksnorm idag är vidare vuxnas yrkesmässiga skriftspråk. Saken är 

dock den att ungdomar idag skriver mer än vad de någonsin gjort förut (Bellander, 2006 s. 

21). Språkrådet styrker detta och menar samtidigt att människors uppfattningar om en växan-

de språklig inkorrekthet har att göra med en demokratiseringsprocess:  

Eftersom skrivandet […] demokratiserats – alla kan publicera vilka texter som helst 

när som helst – har genomsnittstexten blivit sämre om man ser till den språkliga kor-

rektheten. För 20 år sedan var det i betydligt högre grad professionella skribenter, 

som sekreterare, som både skrev texter och redigerade andras texter. Men denna 

skrivdemokratisering är alltså inte detsamma som att språkkunnandet eller språket i 

allmänhet skulle ha förflackats (Språkrådet, 2009.)  

Hashemi skriver i sin artikel i boken Tekniken bakom språket att skolbarn är väl medvetna om 

att man använder olika språk beroende på om man skriver en uppgift i skolan eller chattar 

med sina vänner privat.  

I det språk ungdomarna använder privat skriver de med kreativa stavningar och förkortningar 

och använder symboler för att uttrycka känslor. Hashemi skriver att det är först då eleven an-

vänder dessa element i skrivningar i skolan som han eller hon visar upp en markör för hans 

eller hennes skrivmognadsprocess. Skrivutveckling handlar alltså enligt Hashemi om förmå-

gan att variera sitt språk och anpassa detta utefter olika situationer (s. 121) 
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2.5 Internetspråk  

Ett annat vanligt användningsområde på internet är chatten där man med små korta medde-

landen kan kommunicera med andra människor. Denna form av kommunikation kännetecknas 

av spontanitet och snabbhet och blir därför allt som oftast formad nära talspråket (Domeij 

2008, s. 39). I Bellanders rapport kan man även läsa att ”[…]chatten setts som en skriftspråk-

lig frizon där skriftliga direktsamtal inom ungdomsgruppen fungerar som en arena för genre-

utveckling och språklig lek” (2006, s. 23). Man kan alltså på sätt och vis säga att internetsprå-

ket är det talade språket i skriftform (dock visar vi i diskussionen ” 2.6 Det kontroversiella 

internetspråket” att det inte alltid behöver förhålla sig så). Språkforskaren David Crystal 

(2006) menar att här finns en av de största kommunikativa svårigheterna med internetspråk: 

medan man som lyssnare i faktiska konversationer kan skapa sig förståelse av vad medtalaren 

säger under tiden dennes meddelande byggs upp, tillåts vi inte i chatten att ta del av medde-

landet förrän det är helt färdigskrivet och ivägsänt. Personen som skickar meddelandet kan i 

chatten alltså inte, vilket han eller hon kan när konversationen förs ansikte mot ansikte, veta 

om meddelandets budskap verkligen går fram till läsaren eller inte. När konversationer förs 

ansikte mot ansikte brukar vi försöka ”reparera” meddelandet om vi upptäcker att mottagaren, 

genom visade ansiktsuttryck eller uttalade frågor, inte förstår vad vi vill säga. Den möjlighe-

ten förlorar vi i chatten (s. 32-33). 

För att kompensera för de brister skriftlig kommunikation lider av, bl.a. de ovannämnda samt 

mimik och olika röstlägen etc., används ofta emoticons, som i vissa fall kallas smilies. Exem-

pelvis används ”:)” för glad min (Domeij, 2008, s. 39). Emoticons har dock en begränsad 

kommunikativ förmåga. Figuren ”: )”, till exempel, tillåter ett stort antal tolkningar (lycka, på 

skoj, sympati, på bra humör, förtjusning o.s.v.)  vilket gör att man alltid måste ta hänsyn till 

den verbala kontexten för att förstå innebörden (Crystal, 2006). Crystal refererar vidare till 

David Sanderson, en forskare som beskriver emoticons-fenomenet på ett ytterst pregnant sätt: 

You might include a smiley as a reminder of the ongoing context of the conversa-

tion, to indicate that your words don’t stand on their own. A smiley can point out to 

the other participants of the conversation that they need to understand you and your 

personality in order to understand what you’ve said (s. 39-41.) 

Emoticons kan alltså vara ett verktyg för att peka på att orden man skriver inte står för sig 

själva, och för att markera att man i somliga fall behöver vara nära vän till avsändaren för att 

förstå meddelandets egentliga innebörd. 
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2.6 Internetspråket – ett kontroversiellt språk? 

I kapitlet ovan nämner vi att ungdomars internetspråk lider av vissa kommunikativa brister. 

Ibland kan det beskrivas som ett talat språk i skrift som saknar alla de förutsättningar som det 

talade språket kräver för att fungera. Om detta språk är det som ungdomar flitigast använder 

sig av när de kommunicerar, behöver man då oroa sig för att detta språk ska bli den nya stan-

darden och därigenom tränga bort det formella språket som är utvecklat så att det fungerar 

utan att man behöver ha avsändaren framför sig? David Crystal (2006) skriver att den här ty-

pen av oro är vanligt förekommande när ny kommunikationsteknologi presenteras för världen. 

Ett exempel han nämner är när televisionen fick sitt genombrott och vissa utvalda röster plöts-

ligt kunde höras och ses av flera miljoner människor. Oron i det här fallet gällde inte bara te-

levisionen som ett maktinstrument, genom vilket propaganda kunde skickas ut i hela världen, 

utan också fenomenets påverkan på språket. En omedelbar debatt blossade upp där frågor 

kring korrekt uttal, hur man skulle uppnå klarhet och begriplighet, och huruvida man skulle 

tolerera lokala dialekter eller inte, ständigt var aktuella (s. 2). 

Även Svenska Språknämnden (2005) menar att den här oron är vanlig vid språkförändringar:  

När somliga börjar använda språket på ett delvis nytt sätt reagerar andra och ställer 

sig avvisande. Många gånger handlar det om att uttryckssätt som tidigare betraktats 

som vardagliga och talspråkliga allt mer börjat ta sig in i skriftspråket, även i mer of-

ficiella sammanhang (s.11). 

När det kommer till internetspråket anser Crystal att vi inte behöver oroa oss för att detta 

språk ska revolutionera och ersätta standardspråket; däremot anser han att det kommer att re-

volutionera och ersätta våra uppfattningar om vad språk är. Han menar att internetspråket är 

något helt nytt som varken kan kallas för ”talat skriftspråk” eller ”skrivet talspråk”. Man kan 

inte heller placera in det i något av de fack som man brukar tala om i studier av språk: tal-

språk, skriftspråk eller teckenspråk, utan vi måste lägga till ytterligare en dimension: internet-

språk. Internetspråket bör alltså inte ses som en subgenre till de ovannämnda språken, utan 

som ett helt nytt kommunikationssätt, och på detta sätt anser Crystal att detta språk endast är 

berikande (s. 272). 

Jan Einarsson (2004) tycks ha samma uppfattning som Crystal om att internetspråket bör ses 

som ett helt nytt kommunikationssätt då det inom detta språk utvecklats olika undergrupper. 

När språket precis hade uppstått var det ganska homogent men idag har det utvecklats olika 

stilar på olika chattar, en sorts chattspråkets dialekter och sociolekter (s. 294). Om detta skri-

ver Einarsson vidare: 
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Det är intressant att konstatera att det i den här nya kommunikationsformen snabbt 

utvecklas regionala, etniska, sociala och könsliga varieteter. De faktorerna är centra-

la för våra identiteter och grupptillhörigheter och de tycks vilja ta sig i uttryck i alla 

våra framträdandeformer (s. 29).  

 

2.7  Bilddagboken.se och Ungdomar.se 

På Wikipedia (2009) kan man läsa  att Bilddagboken.se (ofta förkortat BDB) är en svensk 

kommersiell internetsajt där fokus ligger på uppladdning av bilder. Dessa bilder kan sedan 

delas med vänner och andra bilddagboksanvändare och blir därigenom ofta föremål för olika 

slags internetkonversationer. Den 1:a augusti 2009 hade Bilddagboken.se 1 240 000 använda-

re och tillsammans hade dessa personer vid samma tidpunkt laddat upp fler än 266 020 000 

bilder. En bidragande faktor till sajtens popularitet är dess unika inriktning på bilder, något 

som många andra sajter endast har som en slags underfunktion. Sajten öppnades upp för all-

mänt bruk i början av maj 2004. 

Sajten ungdomar.se startade 2003 efter att ha hetat ungdomsmottagningen.se under några år. 

Syftet var att ha en internetsida för ungdomar som har frågor om allt från sexliv kroppen till 

kompisar och jobb och därför fanns det ett team bakom sidan som innefattade ”[…] specia-

listutbildade experter som läkare, psykologer, barnmorskor, SYO-konsulenter etc […]” (Ung-

domar.se, 2009). Man kan alltså säga att syftet med sajten är att ha en ungdomsmottagning 

som är öppen 24 timmar om dygnet där man alltid kan ställa frågor och få svar. Till detta 

finns även diskussionsforum där ungdomar får tala om allt de är intresserade av och man kan 

även visa upp bilder, blogga, läsa artiklar och se på webb-tv.  

3 Metod 

För att ta reda på hur ungdomars språkbruk på internet ser ut så utgick vi först från internetfo-

rumen Facebook.com och Bilddagboken.se. För att få tillgång till olika exempel på internet-

konversationer gick vi först ut med ett formulär riktat till högstadieelever och deras föräldrar 

(se Bilaga 1) där vi tillfrågade dem om de var villiga att ställa upp i vår undersökning. Dock 

visade det sig att denna metod inte gav de resultat vi hade hoppats på: endast två personer 

valde att lämna in formuläret. Vi valde därför att ändra på vår strategi. 

Vår nya strategi gick ut på att vi gick in på internetforumen Ungdomar.se och Bilddagbo-

ken.se för att där slumpmässigt välja ut 45 textexempel skrivna av ungdomar i åldersspannet 

14 – 16 år. Vi har under urvalet av dessa texter varit noggranna med att texterna inte kan här-
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ledas till vare sig mottagare eller avsändare. Dessa texter analyserades på morfologisk, lexi-

kal, syntaktiskt och ortografisk nivå. Vi studerade även bruket av Emoticons i dessa texter.  

Anledningen till att vi valde bort Facebook.com men fortsatte att använda oss av Bilddagbo-

ken.se var att det var svårt att finna bra textexempel på Facebook.com då man här behövde få 

tillåtelse från användarna för att få ta del av det de skrivit. På Bilddagboken.se var inte sekre-

tessen lika hård, och därmed var det lättare att få tillgång till texterna. 

3.1 Tillvägagångssätt vid analys av morfologi och lexikologi 

När vi analyserade texterna på morfologisk nivå såg vi till hur ord fungerar i satsen, om man 

med hjälp av annorlunda pre- och suffix kan göra skillnader i texterna. Till vårt förtret var det 

svårt att finna någonting konkret som verkligen kännetecknade ungdomars internetspråk på 

denna nivå. Vi undersökte även om det fanns särskrivningar och hopskrivningar. 

Vid den lexikologiska analysen såg vi mer till hur ord användes i meningarna och om vi kun-

de finna om det några nya ord, exempelvis engelska låneord. Vi studerade även om texterna 

var talspråkligt influerade och hur det kan te sig just ordmässigt. Vidare såg vi även över hur 

förkortningar används och om det är korrekt. 

3.2 Tillvägagångssätt vid analys av syntax och ortografi 

Det vi har gjort i vår analys av textexemplens syntax har främst varit att bedöma ifall texterna 

har varit para- eller hypotaktiska samt att beskriva fundamentets utformning. Vi har även fo-

kuserat på utelämning av subjekt och finit verb, vilket är vanligt i dagens internettexter. An-

ledningen till att vi inte har följt Cassirers modell (vilken går att finna under ”2.2 Förklaring 

av begreppen ortografi och syntax”) till punkt och pricka är att den i somliga fall är svår att 

tillämpa på det moderna internetspråket. 

När vi har analyserat olika texter på ortografisk nivå har vi i första hand sett till stavfel (med 

undantag för slarvfel) och i andra hand behandlat de övriga aspekterna såsom interpunktion 

och versal- och gemenanvändning. Givetvis har det inte alltid varit helt lätt att kategorisera 

språkliga fenomen inom detta område. Ordet ”nån”, exempelvis, kan ses som en vardaglig 

stavning av ordet ”någon” och bör därmed analyseras ortografiskt. Om avsändaren dock med-

vetet vill använda detta ord och genom att skriva det hänvisar till det talspråkliga ordet ”nån” 

(som ofta förekommer i talat språk) bör det kanske snarare analyseras på lexikal nivå.  
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3.3 Tillvägagångssätt vid analys av emoticons 

När vi studerade emoticons i exemplen tog vi ut de vanligast förekommande och översatte 

dem till vad de betydde. Översättningen gjorde vi efter att ha läst på forumen, från vilka vi 

tagit dem, för att få en kontext om hur stämningen var mellan forumdeltagare samt språkkli-

matet i övrigt.  

4 Resultat 

För att resultatdelen ska bli förståelig och givande är det på sin plats att en del förtydliganden 

görs. Först och främst kommer vi när vi hänvisar till olika exempel skriva ”U” följt av en siff-

ra. ”U” står här för undersökningsdeltagare och den angivna siffran beskriver exemplets plats 

i bilagan som går att återfinna i slutet av uppsatsen (7.2). Samtliga exempel går att återfinna i 

denna bilaga och därför är inte denna utskriven den löpande texten. För det andra: när vi vill 

markera ett visst ord från ett visst exempel kommer vi att använda oss av citationstecken (””). 

Syftet med detta är att det ska bli lättare att åtskilja dessa ord från den övriga texten. Om vi 

vill markera ett visst ord i vår text som vi anser bör uppmärksammas exempelvis för förståel-

sens skull kommer vi att använda oss av kursivering. Till sist kommer även citat att skrivas 

inom citationstecken. (Bortsett från de tillfällen då citaten är mer än tre rader långa. I dessa 

fall skrivs citaten som block med indrag och utan citationstecken.) Vi har även delat upp våra 

analyser i fem olika avsnitt: Morfologi, lexikologi, syntax, ortografi och symboler.  

4.1 Morfologi  

När vi analyserade exemplen på morfologisk nivå studerade vi främst om det fanns några 

skillnader jämfört med ett korrekt skriftspråk. Vi finner det inte relevant att visa likheter med 

vad som kallas ett korrekt skriftspråk.  

4.1.1 Särskrivningar och hopskrivningar 

Man har ofta hört diskussionen, bland annat under vår egna verksamhetsförlagda utbildning, 

kring att särskrivningarna ökar men efter att ha sett genom de exempel vi tagit ut finns det 

minst lika många exempel på hopskrivningar som särskrivningar. Exempelvis U10 som slår 

ihop ”i” och ”morrn” till ”imorrn” och ”blir” och ”e” till ”blire”. Likaså U23 som skriver ihop 

”förjävliga”, troligtvis för att man uttalar det snabbt i talat språk.  
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Särskrivningar finns det exempel på i U11 som särskriver två ord i rad, ”halloween fest” och 

”nån stans”. Även U21 särskriver ”skit” och ”old” när den menar på ”skitold” i betydelse av 

”jättegammal”. 

4.1.2 Ändelser 

Ett fenomen vi uppmärksammade när vi studerade texterna var hur vissa ändelser av ord änd-

rats till ett mer talspråkslikt dito. Exempelvis ”tråkit” (U21) och ”flummit” (U37). Då har suf-

fixet byts ut från ”-igt” till ”-it” vilket är mer uttalsliknande. En annan annorlunda och felaktig 

ändelse är när U34 skriver om ”ett gyllende tillfälle”. I det här fallet är det ett felaktigt suffix, 

det borde ha varit ”gyllene” istället. 

4.2 Lexikologi 

Vid den lexikala analysen studerade vi hur ord används och fungerar i internetspråket. Vi tar 

upp hur ljudhärmande ord och hur engelska finns i det svenska internetspråket. Vidare tar vi 

upp exempel som visar att engelskan har påverkat mångas ordval i de konversationer vi stude-

rat. Vi såg även över de förkortningar som användes. 

4.2.1 Talspråk 

Det fenomen som var mest förekommande i de exempel vi har använt oss av var den talspråk-

liga ordanvändningen. Den fanns i stort sett i varje text vi analyserat vilket i och för sig var 

föga förvånande. Som exempel kan nämnas hur U27 använder ordet och adverbet ”ju”, här 

stavat ”juh”, väldigt frekvent vilket oftast annars förekommer i just talspråk. U32 använder 

också ”ju” men även ord som ”diggar” vilket är direkt talspråkligt och syftar på att skribenten 

tycker om bandet ”Kent”. Även ordet ”nån” förekommer hos denne skribent vilket bör berö-

ras här på lexikal nivå. 

4.2.2 Ljudhärmande ord 

I de exempel vi har läst är ljudhärmande ord vanligt förekommande. Ljudhärmande ord, så 

kallade onomatopoetiska ord, som ”haha”, ”ähh”, ”äsch” och ”öhm” kunde man finna lite var-

stans. Ett exempel på hur man kan använda ljudhärmande ord för att förmedla en känsla är när 

U10 skriver ”Wihu, sjuk igen ! ”. I detta exempel förmedlar avsändaren först ett lyckorop för 

att sedan uttrycka att den är sjuk igen. Det blir motsägelsefullt och man får anta att avsända-

ren är sarkastisk. 
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4.2.3 Svordomar 

Ett annat vanligt förekommande fenomen i de texter vi studerat är att man förstärker meningar 

och uttryck genom att använda svordomar. Ibland blir stilvalören lidande, exempelvis U3 som 

använder sig av orden ”fucking” och ”jävla” i samma mening. Ett annat exempel är U6 som 

kryddar meningen med svordomen ”fan”. För att ge ett exempel på hur man med hjälp av 

svordomarna drar ner stilvärdet är det värt att nämna U32 som skriver: ”Röd är så jävla fan-

tastisk […]”. 

4.2.4 Engelska blandat med svenska 

Ett annat relativt vanligt förekommande fenomen i de exempel vi läst var att många använde 

och blandade svenska och engelska, ofta i samma meningar. Exempelvis U3 som skriver 

”[…] fucking jävla[…]” och även U21 som för att beskriva att den visar upp en gammal bild 

presenterar detta genom att uttrycka ”skit old bild”. Likaså uttryck som ”shit happens” som 

används av U36 är ett bra exempel på hur man kan använda engelska även i svenska texter. 

4.2.5 Förkortningar  

I de texter vi gått genom var det vanligt med förkortningar. Ibland kan det vara svårt att hänga 

med i vad förkortningarna står för. Ibland är det förkortningar av engelska utryck som ”WTF” 

(what the fuck) och ”LOL” (laughing out loud). Värt att kommentera är även det faktum att 

punkter efter förkortning inte förekommer en enda gång av de exempel vi tagit ut. En förkort-

ning som dykt upp på senare tid är ”PJ” som används av U19 och det står för ”Partille-

Jonnys” vilket i sin tur är ett nytt klädmode. Vid få tillfällen förekommer sammandragningar. 

U1 gör en sammandragning av ordet ”mycket”  till ”mkt” och U21 ”det” till ”dt”. 

4.3 Syntax 

Först och främst var nästan samtliga textexempel övergripande parataktiska; bisatserna lyste 

med sin frånvaro i de allra flesta texterna. Också subjektet slopades i majoriteten av texterna, 

vilket kanske är förståeligt då avsändarens namn många gånger går att finna som rubrik på 

meddelandet. Till sist så upptäckte vi att de allra flesta fundament var extremt korta; ofta be-

stod de bara av ett eller två ord. Nedan följer en lite mer detaljerad beskrivning av dessa tre 

fenomen. 

4.3.1 Paratax och hypotax 

Lite tillspetsat kan man säga att internetspråket bland högstadieelever, i alla fall enligt vår 

analys, nästan helt saknar bisatser. På så sätt blir textens karaktär ofta fragmentarisk med 
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många huvudsatser som staplas efter varandra. Faktum är att 39 av 45 undersökta texter upp-

visar en i huvudsak parataktisk karaktär, vilket innebär att majoriteten av satserna är huvud-

satser. Somliga exempel är vidare helt parataktiska, bl.a. U8: ”Köpte biljetterna till New 

Moon idag  <3 Tönta i motala med Moa idag ^^ Imorrn blire sova hos Sofia med Tessan i 

bbg ;D Wihu, sjuk igen ! Älskar hemmalivet ! not …” 

Ett undantag (av ytterst få) är dock exempel U39 som inleds av två lite längre bisatser vilket 

gör detta exempel ganska unikt i undersökningen: ”Om du kan kontrollera det, så att det inte 

sårar någon annan eller dig själv, bör du inte bryta ner det. Jae utseendefixerad lite diskret ” 

4.3.2 Utelämning av subjekt och finit verb 

Utelämning av subjekt är vanligt förekommande på de forum vi studerat. 21 av de 45 exempel 

vi undersökte saknade på något sätt subjekt. U6 och U10 är bra exempel på detta: ” Dog lite. 

Fan va trista liv dom måste ha!” - och - ”Köpte biljetterna till New Moon idag <3 Tönta i 

motala med Moa idag ^^ Imorrn blire sova hos Sofia med Tessan i bbg ;D Wihu, sjuk igen ! 

Älskar hemmalivet ! not …” 

Även utelämning av det finita verbet förekommer i vissa texter, vilket dock är mer ovanligt än 

utelämning av subjekt. Ett bra exempel på detta är följande text: ”Hemma igen. nyopererad. 

pissont. nerdrogad […]” (U12) Andra exempel på utelämning av finit verb är U3, U20 och 

U40. 

4.3.3 Fundamentets utformning 

Inte helt oväntat är de textexempel vi analyserat oerhört rika på extremt korta fundament; den 

absoluta majoriteten av meningarna har endast ett ord i fundamentet. Detta, ett fenomen som 

för övrigt brukar kallas för högertyngd, för meningsuppbyggnaden närmre talspråket än 

skriftspråket. Ett exempel på detta finner vi hos U9:  

Äh, jag föder upp råttor och har därmed ca 30stycken. dom är helt underbara, dom 

påminner om hundar faktiskt, sociala, kommer när man ropar, busar, allt!  

 

Gav min råtta Haiku medicin, så fick hon ta det genom munnen och var ju något hon 

ogillade starkt. hon sparde det i munnen och spottade ut det på min tröja.. Nå-

väl. hon var ganska så duktig på att ta medicinen annars. lite kul bara  
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Ett enda exempel på motsatsen finner vi dock i exempel U39 där det står: ”Om du kan kon-

trollera det, så att det inte sårar någon annan eller dig själv, bör du inte bryta ner det”, där om-

rådet ”Om du […] själv […]” utgör fundamentet. 

 

4.4 Ortografi 

Att analysera internetkonversationer på ortografisk nivå är inte alltid lätt. Då många av våra 

exempel har skrivits under tidspress har det ibland varit svårt att utläsa någon enhetlig karak-

tär, och i flera fall har vi tvingats dela upp, de olika kategorierna stavning, interpunktion och 

versal- och gemenanvändning i flera olika subkategorier. Förhoppningsvis blir vårt tillväga-

gångssätt tydligt när de olika områdena behandlas var för sig här under.  

4.4.1 Stavning 

Om vi först ser till stavningen så kan man, i alla fall enligt den analys vi gör, här finna tre oli-

ka varianter av stavfel. Först och främst har vi de genuina stavfelen, de där avsändaren är ove-

tande om hur det specifika ordet stavas. (Slutsatsen att dessa avsändare verkligen var ovetan-

de om den korrekta stavningen har vi dragit efter att vi begrundat de ord som felet uppstod i. 

Förhoppningsvis blir detta tydligt när läsaren själv läser orden i det kommande stycket.) Se-

dan kommer slarvfelen där man lätt ser att avsändaren helt enkelt missat en tangent eller ge-

nom ovarsamhet tryckt in fel. Till sist kommer de medvetna stavfelen där avsändaren medve-

tet stavar ett ord fel för att uppmärksamma ordet eller något i dess innehåll. När vi talar om 

stavfel i denna uppsats talar vi om stavfel enligt den första definitionen, de andra varianterna 

kallar vi slarvfel respektive kreativ stavning. 

Det första vi lade märke till när det kommer till stavfel var att högstadieelever besitter goda 

kunskaper kring hur ord i allmänhet stavas. Endast 8 av de 45 undersökningspersonerna hade 

stavfel i sina texter. De stavfel som dock dök upp handlade bl.a. om att skribenten missade 

”G” vid kongruensböjning av adjektiv (U21: ”Tråkit” och U37: ”Flummit”.) eller blandade 

ihop bokstaven ”E” och bokstaven ”Ä” (U4: ”Refreng” och U23: ”Endå”. ) 

Angående slarvfel så förekom dessa i en minoritet av våra textexempel (4 av 45). Om man 

tittar på stavningen av de enskilda orden förstår man ganska snart att det inte handlar om brist 

på skrivkompetens utan snarare på stress eller ovana vid tangentbord eller liknande: ”sparde” 
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för ”sparade” (U9), ”iafall” för ”i alla fall” (U26), ”priorterar” för ”prioriterar” (U34) och ”va-

röfr” för ”varför” (U45). 

Ett bra exempel på en mening med kreativ stavning, och därmed medveten felstavning, är 

”Kanske inte sååååå mycket!” (U7), där ”så” stavas med fem stycken å:n för att verkligen 

markera ordet ”så”. Andra kreativa stavningar är ”dt” för ”det” (U21) och ”oxå” för ”också” 

(U27.)  

4.4.2 Interpunktion 

Även inom detta område har vi tvingats göra några distinktioner. Anledningen till detta är att 

vi under analysen upptäckte att det dels fanns de som använde skiljetecken på ett rent felaktigt 

sätt, och dels de som använde sig av emoticons istället för skiljetecken på de ställen där det 

egentligen skulle ha varit skiljetecken. Dessa skribenter visar därmed att de har en ganska bra 

uppfattning om hur interpunktion fungerar. Det faktum att de väljer emoticons istället för skil-

jetecken är ett medvetet ställningstagande från deras sida.  

Till de som använde skiljetecken på ett felaktigt sätt hör U26 och U32. Konsekvensen av detta 

blir att dessa undersökningsdeltagarnas texter blir svårförståeliga och ibland kräver omläs-

ning:  

Skulle inte förvåna mig om, de känner varenda människa inom 1 mil (mohahah yes) 

jaja iafall, hur har de tid att hålla kontakten med 100 personer. Att direkt efter skolan 

dra till kompisar hela eftermiddagen. Samtidigt som de har träningar 3-4 dagar i 

veckan, där de satsar och nästan alltid går på träningarna. Samtidigt som de har läxor 

- skolan att ta hand om? 

Och ja, de har MVG i nästan alla ämnen. [U26] 

 

nån annan som diggar kent? har precis inhandlat deras nya album röd och samlar-

boxen med alla deras låtar, röd är så jävla fantastisk, taxmannen, hjärta och krossa 

allt är ju bara bäst, BÄST!!! 

 

Kent kommer nu i delad 1staplats med daft punk i min musiklåda för elektronisk 

musik ^^ [U32] 

Denna grupp var dock inte speciellt stor. Den stora massan befinner sig istället i kategori nr. 

2, de som använder emoticons istället för skiljetecken. Följande exempel visar att emoticons 

används på de ställen där skiljetecken egentligen skulle vara: ”ja du stänger dörren? :P min 

katt åt upp huvudet på en av mina kaninungar fast jag upptäckte inte vad det var först ;)” 

(U8) Den emoticon som används mellan ”[…] kaninungar […] fast […]” har tagit komma-

tecknets plats och den sista symbolen har tagit punktens plats. I ett annat exempel blandar 
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skribenten skiljetecken och symboler, och dennes korrekta utförande av blandningen under-

stryker att det handlar om ett medvetet val: ”Om du kan kontrollera det, så att det inte sårar 

någon annan eller dig själv, bör du inte bryta ner det. Jae utseendefixerad lite diskret ” (U39) 

Att emoticons byts ut mot skiljetecken visar på sätt och vis att internetspråket har fått en sta-

tus som ett eget språk eftersom personer som är förtrogna med traditionell interpunktion i vis-

sa sammanhang på somliga forum föredrar att använda vad man skulle kunna kalla internet-

språkets interpunktionssystem. 

Till sist är det viktigt att nämna att det givetvis fanns personer som använde skiljetecken på ett 

sätt som helt överensstämmer med det traditionella sättet, men eftersom detta inte är ett speci-

fikt fenomen för internetspråket så kommer vi inte beröra det här. 

4.4.3 Versaler och gemener 

Att hålla reda på versaler och gemener verkar ha ganska låg prioritet bland dagens internetan-

vändare. Av de 45 exempel vi analyserat har 11 stycken valt att helt slopa versaler, oavsett om 

det gäller som meningsinledare eller som markering för ett namn. Följande meddelande är ett 

av dessa exempel: ”heej jag har då ett marsvin och en kanin hehe, kan inte ni okså berätta va 

ni har för djur?? och vad dom heter??  

mitt marsvin hetter pelle o min kanin heter gullan ” (U28) Andra personer använder sig en-

bart av versaler: ”HÖJDE MOPPEN IDAG :D <3 BLEV DE BRA?<3 OCH JA JAG ÄR EN 

TJEJ FÖR NI SOM INTE TROR DE!!” (U17). 

Bland andra internetskribenter var det ganska vanligt att man använde versaler som menings-

inledare men inte som markering för namn. Anledningen till detta går att finna under diskus-

sionsavsnittet (5.0). 

 

4.5 Emoticons 

Det finns gott om symboler i det språk som figurerar på internet. Det handlar då om emoti-

cons som ska förmedla en känsla till texten. Exempelvis U2 använder sig av ” ” för att tyd-

ligt visa att han inte är förtjust över att behöva gå i skolan ytterligare i några år. U4 är även en 

flitig användare av emoticons, han eller hon använder ” ” för att visa uppgivenhet inför en 

kommande deadline till en skoluppgift och ” ” för att visa hur han eller hon inte gillar hur 

läraren lagt upp en viss skoluppgift. 
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Ibland används symbolerna i ett motsägelsefullt eller ironiskt syfte, exempelvis U6 som först 

har emoticon:en” ” som visar upp ett mycket stort leende, följt av ”[…]Dog lite. Fan va trista 

liv dom måste ha!”. Det är tämligen motsägelsefullt att ha en väldigt glad och leende symbol 

innan en sådan text. Likaså U8 som använder ” ”, en glad figur med en tumme upp, då 

denne berättar kring hur en katt åt upp huvudet på en kaninunge. 

Något annat som är vanligt förekommande är emoticons som föreställer hjärtan, exempelvis 

<3 och  ” ”. Detta kan ibland te sig naturligt, som exempelvis U28 som med hjälp av denna 

emoticon uppvisar en kärleksförklaring till dennes husdjur. Ett annat exempel är U17, där 

man kan spåra ett okontollerat bruk av denna symbol: ” HÖJDE MOPPEN IDAG :D<3 // 

BLEV DE BRA?<3”. I detta fall kan man förstå bruket i första meningen då hon gillar sin 

moped men i den andra blir det mindre förståeligt för oss varför hon skrivit ut denna symbol.  

5 Diskussion 

Under vår diskussionsdel kommer vi att, likt ovan, ta en del i taget för att ge våra förklaringar 

till resultatet och även teser kring varför det ser ut som det gör. Avslutningsvis diskuterar vi 

även kring hur våra metodval har varit bra eller dåliga och vad vi har lärt oss av denna upp-

sats. 

Givetvis kan vår undersökning inte komma med några generella regler för hur ungdomars in-

ternetskrift ser ut. För att dra några slutsatser om detta hade vi behövt använda oss av fler ex-

empel. Dock kan man i vår undersökning ana tendenser bland ungdomars språkbruk på inter-

net, i synnerhet då vi funnit språkliga varianter som bl.a. utifrån den forskning vi har tagit del 

av kan anses vara gällande för internetspråket. 

5.1 Morfologi 

Som vi tidigare nämnde ville vi studera om det var några morfologiska skillnader från det 

korrekta skriftspråket men det fanns inte särskilt mycket att peka på. Vi såg dock några exem-

pel av sär- och hopskrivningar men inte alls i den utsträckning vi först hade trott.  

Men som sagt, sär- och hopskrivningar fanns det några exempel på. Om man får spåna lite 

varför somliga sär- och hopskriver så har vi en teori kring att kravet snabb respons har en stor 

inverkan på texter. När man som skribent ska skriva till en vän alternativt i ett diskussionsfo-

rum vill man så snabbt som möjligt sända iväg det man vill ha sagt och då bryr man sig mind-

re om att det blir ett mellanrum i ett ord eller att man saknar ett mellanrum mellan två ord. En 
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annan förklaring kan vara att alla ändå förstår trots att man lagt ihop två ord medvetet, till ex-

empelvis då U10 skriver ”imorrn blire” som då naturligtvis betyder ”i morgon blir det.”  

Ytterligare en förklaring till varför särskrivning förekommer kan vara att dagens språkbe-

handlingsprogram som finns i mobiltelefoner och på datorer inte alltid reagerar på särskriv-

ningar. Där kan man särskriva ord utan att bli varse om att det är fel.  

Vi fann även en del talspråkligt influerade suffix i våra analyser. Det kan bero på att skriben-

ten i övrigt skriver talspråkligt i dessa forum. En annan ändelse som är värd att nämna och 

diskutera är när U19 skriver ”PJ’s”. Trots att personen använder sig av fel skiljetecken när 

denna ska markera pluralformen så är det tydligt att han eller hon har valt en engelskinfluerad 

pluraländelse. 

5.2 Lexikologi 

När det gäller talspråk vill vi diskutera ordval. Exempelvis U30 använder ord som ”drar” 

istället för ”berättar”, U32 ”diggar” istället för ”tycker om” och så vidare. Detta talspråkliga 

ordval, tror vi, har att göra med att stilvalörskravet inte är lika högt i forum som i skrivuppgif-

ter i skolan. En annan förklaring till att det är vanligt med talspråk i internetspråk är att det är 

forum där man konverserar spontant och vardagligt vilket gör att de som skriver ofta skriver 

talspråkligt. 

Ett mycket vanligt förekommande fenomen i de texter vi tagit ut är de ljudhärmande orden, 

exempelvis ”haha, ”woho” och ”naaaw”. Dessa används i ett talspråkligt syfte för att visa 

mottagaren vad skribenten försöker säga. De flesta ljudhärmande orden vi stött på i denna 

uppsats markerar att skribenten är glad och eller skrattar. 

En annan sak vi mött i våra exempel är att somliga blandar in engelska i svenskan, exempel-

vis U14 (stats) och U21 (skit old). Naturligtvis förekommer även engelska låneord som ”ma-

instream” (U33), ”freak” (U34), ”shit” (U36) och ”coolt” (U45). Varför det förekommer eng-

elska i svenskan beror troligtvis på att det finns mycket engelska i vår vardag. Musik sjungs 

allt som oftast på engelska, TV- och dataspel är på engelska, information från media är ibland 

på engelska. Vad vi vill säga är att vi hela tiden påverkas av det vi ser och hör och att vi ser 

och hör väldigt mycket engelska.  

Att förstärka meningar och krydda språk kan man göra genom att använda svordomar, och det 

är tämligen vanligt med svordomar i internetspråket. Detta gör att man inte reagerar lika starkt 
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på dessa förstärkningar, särskilt inte i de talspråkligt influerade texter som vi har läst. Skriben-

ten använder helt sonika svordomen som ett kraftuttryck snarare än just ett fult ord. För att 

läsaren ska reagera använder då ibland skribenten två svordomar, exempelvis U3 som skriver 

”fucking jävla”. Dessa svordomar blir då som en ytterligare krydda i språket där man, som i 

det här exemplet, kan utläsa att skribenten är mycket missnöjd med att ha några år kvar i sko-

lan. 

Förkortningar, ofta av engelska uttryck, förekommer även de för att effektivisera och minska 

tidsgapet i konversationerna, exempelvis de vi nämnde i avsnitt 4.2.5 (WTF, LOL och PJ). 

När man konverserar på internet genom forum vill man svara snabbt i diskussioner och lik-

nande för att fortsätta diskussionen på ett effektivt sätt. När man då använder förkortningar 

som dessa använder man de i forum där de vet att mottagarna vet vad det betyder.  

5.3 Syntax 

Att många av de meningar vi undersökte i huvudsak var parataktiska finns det troligtvis 

många förklaringar till. En av dem är med största sannolikhet att bisatser kan vara omständigt 

att ha att göra med då de kräver lite omtanke för val av skiljetecken och subjunktion, och 

därmed slopas de och omskapas till huvudsatser. Man kan vidare anta att avsändarna många 

gånger inte har några som helst tankar på att bygga upp en sammanhängande text; deras enda 

syfte är att sprida information till resten av deltagarna på forumet. En intressant fråga är gi-

vetvis om kommunikationen verkligen fungerar mellan de olika chattdeltagarna; tas den in-

formation som avsändaren delar med sig av emot på det sätt som avsändaren förväntar sig att 

den ska göra? Det kan vi inte svara på i den här uppsatsen då vårt huvudsakliga fokus har le-

gat på internetspråkets form och inte på dess innehåll. Dock är svaret på den ytterst avgörande 

för internetspråkets framtida status. 

Utelämning av subjekt är vanligt förekommande på de forum vi studerat. Förklaringen till det-

ta antar vi, efter att ha tagit del av flertalet exempel, kan ha att göra med att subjektet (som 

många gånger är avsändaren själv) redan är presenterat i meddelandet. Det i och med att man 

på de flesta forum någonstans inne i meddelanderutan kan läsa avsändarens namn. Det blir 

alltså överflödigt att åter nämna subjekt då de flesta läsarna ändå förstår att informationen rör 

avsändaren och dennes liv. Givetvis har detta fenomen också att göra med att chattandet ofta 

bedrivs under tidspress; man vill få ut sin information så snabbt det bara går, och allt överflö-

digt språkarbete får därmed stryka på foten.  
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Anledningen till att det finita verbet utelämnas i texterna kan man bara spekulera i. Som vi ser 

på det kan svaret ha att göra med det vi skrev angående bisatsernas frånvaro; avsändaren har 

inget behov av att formulera en sammanhängande text. Istället väljer han eller hon att bara 

lämna ut de relevanta delarna, de som bidrar med information. Detta skrivsätt kan föra tan-

karna från prosa till lyrik, vilket man ibland kan tro är meningen när man studerar vissa ex-

empel: ”Hemma igen. nyopererad. pissont. nerdrogad […]” (U12) Här kan man se att adjektiv 

många gånger får bli informationsbärare mellan de olika chattarna. 

Det faktum att texternas fundament ofta var extremt korta har troligtvis att göra med avsända-

rens vilja att snabbt få ut sitt meddelande till den övriga gruppen; chattaren orkar inte bemöda 

sig med att skapa en välbalanserad mening utan skriver istället ner det han eller hon tänker 

samtidigt som det tänks.  

5.4 Ortografi 

Att endast 8 av de 45 texter vi analyserade innehöll stavfel ser vi som en positiv överraskning 

då vi hade förväntat oss att antalet felstavningar skulle vara större. Det kan dock vara svårt att 

dra några vidare slutsatser utifrån dessa fakta då vår undersökning innefattar alltför få perso-

ner. Det enda vi egentligen kan säga är att vår grupp bestod av personer med en bra uppfatt-

ning om rättstavning, och förhoppningsvis utgör de inget undantag bland resten av dagens 

högstadieelever. 

Det faktum att slarvfel endast dök upp i 4 av våra 45 textexempel visar på att avsändaren 

många gånger är omsorgsfull när det kommer till stavningen. En tänkbar förklaring till detta 

är att upprepade stavfel i en text (såvida de inte är uppenbara slarvfel) sänker textens stilvalör 

markant då kunskap om stavning många gånger anses vara ytterst grundläggande. Vidare så 

antar vi att skribenten på dessa forum ofta är ganska noggrann då han eller hon vet att texten 

eventuellt kommer att läsas av en väldigt stor grupp personer. 

Förekomsten av det vi kallar kreativa stavningar kan ha många förklaringar. Med meningen 

”Kanske inte sååååå mycket!” (U7), kan det mycket väl ha varit så att den sida på vilken detta 

meddelande skrevs saknar möjligheten att kursivera ord. Därmed finns det inte så många 

andra alternativ för en som vill markera ett ord än att just förändra stavningen (i synnerhet 

genom att överanvända vokaler).  De andra kreativa stavningarna, exempelvis ”dt” för ”det” 

(U21) och ”oxå” för ”också” (U27), ser vi som ett resultat av viljan att reducera skrivtiden.  
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Många gånger verkar fenomenet kreativa stavningar också ha att göra med vissa avsändares 

vilja att knyta an till en viss grupp människor eller med deras behov av att bevisa att de förstår 

och bemästrar de normer som är styrande på olika forum. 

Den trend vi har uppmärksammat i och med interpunktionen, att skiljetecken byts ut mot 

emoticons, visar på sätt och vis att internetspråket har fått en status som ett eget språk. Denna 

slutsats drar vi eftersom personer som är förtrogna med traditionell interpunktion vid somliga 

tillfällen väljer internetspråkets interpunktionssystem framför det traditionella. 

Det är också möjligt att personer som använder mycket emoticons anser att skiljetecknen inte 

är nog för att sprida den information som de vill ha ut. Då emoticons (i alla fall vid omsorgs-

full användning) är tydliga och lätta att läsa av, även av personer som saknar förkunskap om 

dessa, kan de därmed ibland få ta över skiljetecknens plats. 

Anledningen till att så många som 11 av våra 45 undersökningsdeltagare helt valt att avstå 

från versaler i sina texter kan troligtvis förklaras på samma sätt som bisatsernas och de finita 

verbens frånvaro kan förklaras. Avsändaren anser inte att de bidrar med någonting i kommu-

nikationen och just därför väljer de att utelämna dem. Den person som däremot valde att skri-

va sin text enbart med versaler (U17) gjorde troligtvis detta i syfte att bli uppmärksammad 

bland de andra användarna på forumet (ord skrivna med versaler uppfattas ofta som om de 

ropas ut). 

Vad det rör de internetskribenter som använde versaler som meningsinledare men inte som 

markering för namn tror vi att det handlar om ett slags slarvfel; troligtvis är det så att vissa 

kan ta sig tiden att göra en extra handrörelse för att sätta versal i början av en mening, men 

när det gäller i mitten av  meningen så är man mitt inne i skrivprocessen och har som främsta 

mål att avsluta meningen. 
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5.5 Emoticons 

Varför använder man emoticons i texter? Troligtvis för att förmedla känslor till mottagaren så 

att den ska snabbt och enkelt förstå vad avsändaren har för avsikter med texten. En skribent 

som använder emoticons kan exempelvis snabbt och enkelt med en sådan göra mottagaren 

medveten om att det som står är ironiskt menat (med en emoticon som blinkar med ena ögat: 

”;)”), om skribenten är arg (” ”) eller om den är väldigt glad ( ”:D” alternativt ” ”).  

Det har blivit väldigt vanligt med användandet av dessa emoticons av olika slag, de används 

såväl i SMS (short message service) i mobiltelefonen som i forumspråk. Vår personliga upp-

fattning är den att om man inte använder sig av emoticons i dagens forumspråk eller för all 

del SMS är risken stor för att bli missförstådd. Ironiska kommentarer kan missförstås som 

spydigheter där mottagaren tar illa vid sig. Därför är det viktigt när man skriver till mottagare 

som är vana vid dessa ”regler” att använda exempelvis ”;)” innan man ska skriva någonting 

skämtsamt till någon annan. 

På sätt och vis kan man alltså säga att användningen av internetspråkets olika funktioner i 

allmänhet och emoticons i synnerhet också handlar om grupptillhörighet. Genom att använda 

dessa olika symboler i konversationerna visar man för de andra chattdeltagarna att man förstår 

och accepterar de normer som finns på de olika forumen och att man därmed också accepterar 

de individer som deltar i chatten. 

Vid ett exempel av de vi har tagit ut, U17, kan man se hur man kan använda sig av emoticons 

utan att ange någon direkt mening. I det exemplet kan man läsa följande: ”HÖJDE MOPPEN 

IDAG :D<3, BLEV DE BRA?<3”. I den första frasen kan man förstå användningen av sym-

bolen för hjärta, för att markera att mopeden ligger skribenten varmt om hjärtat, men i den 

andra frasen är det svårare att förstå funktionen. Vi tror det kan ha och göra med att skriben-

ten är en person som ofta eller alltid har en symbol för hjärta i sina texter, i princip oberoende 

av vad hon skriver om. Detta gör att hon av en ren reflex använder denna symbol, även i lägen 

där den inte verkar fylla någon funktion. 
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5.6 Arbetssätt och metod 

Under arbetets gång har vi lärt oss mycket. Vi är båda två noviser på att skriva vetenskapliga 

uppsatser och detta gör att vissa av våra val under resans gång kanske inte varit fullt så bra. Vi 

kommer här ta upp och diskutera hur det har fungerat att göra den här uppsatsen. 

Om vi tar det från början så var det inte speciellt svårt att välja vad vi ville skriva om. Vi var 

tämligen överens om att ungdomars internetspråk är intressant. Vi går vidare till då vi fick 

vårt första och största bekymmer under uppsatsskrivandet, nämligen när vi skulle få in textex-

empel från ungdomarna. Vi ville vara så raka som möjligt och gick helt sonika till två arbets-

lag som tillsammans omfattar cirka 200 elever och berättade om vad vi ville att de skulle hjäl-

pa oss med och varför. Av de tillfrågade hoppades vi att vi skulle få tillgång till åtminstone 50 

intressenter som ville hjälpa oss men resultatet blev endast två. Varför gick det då så? Vår hy-

potes, som även var en vanlig förklaring bland lärarna, är att när elever får blanketter hem-

skickade som ska skrivas på av målsmän och som dessutom inte är obligatoriska för skol-

gången faller dessa ärenden lätt ner på prioriteringslistan. Vi fick således inte många svar till-

baka för att eleverna inte hade någon lust att hjälpa oss samt att de inte såg i vilket samman-

hang deras texter kan ha en nytta för två högskolestudenter och deras forskning. Att byta stra-

tegi var då en nödvändighet för att kunna fortsätta med uppsatsen. 

Vi valde då att använda oss av Ungdomar.se istället för Facebook.com då, som vi tidigare 

nämnt, inte utan tillstånd kunde få tillgång till textexempel på Facebook.com. Alltså kunde vi 

nu ta ut textexempel utan att behöva skribentens tillåtelse. Vi valde nu slumpmässigt ut 45 

exempel att analysera.  

6 Slutsats 

Nedan kommer vi att beskriva de karaktäristiska drag vi har funnit i internetspråket och sam-

manfoga dessa till generella regler. Beskrivningen kommer att ske på morfologisk, lexikal, 

ortografisk och syntaktisk nivå. På detta följer en sammanställning av dagens emoticons-

användning på internet. 

6.1 Vad kännetecknar internetspråket? 

Internetspråket är på morfologisk nivå ett språk med viss felaktig särskrivning och med en hel 

del talspråkligt influerade suffix. På den lexikala nivån finner man talspråkliga ordval, ljud-
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härmande ord, engelska, svordomar och förkortningar. De syntaktiska observationer vi gjorde 

av internetspråket var bl.a. att språket var parataktiskt konstruerat, att det ofta saknade subjekt 

och finit verb och att dess fundament var extremt korta. Till sist kännetecknas det på ortogra-

fisk nivå av att man använder sig av kreativa stavningar, att man ersätter skiljetecken med 

symboler och att man i många fall slopar versalerna. (Alla dessa observationer går att finna i 

vår diskussion - 5.0 - och än mer detaljerat i vår resultatdel - 4.0.) 

Efter att ha analyserat och diskuterat dessa observationer fram och tillbaka i syfte att finna en 

lämplig och samlande beskrivning av internetspråket dyker följande förslag upp: ”Internet-

språket är ett skrivet språk utan att vara ett skriftspråk” och ”Internetspråket är nakna tankar 

som inte iklätts några språkkläder.” Dessa påståenden stämmer inte till fullo, men nog kan de 

peka på något av det vi har uppmärksammat. Den första tanken beskriver att internetspråket 

givetvis är ett skrivet språk då det går att läsa och då det, i majoriteten av fallen, hämtat sina 

tecken från alfabetet. Dock kan det inte lika gärna benämnas som ”skriftspråk” då det många 

gånger verkar följa andra normer, bl.a. vad det gäller meningskonstruktion och ordval. Vi an-

ser därför att David Crystal är helt rätt ute när han säger att internetspråket inte går att beskri-

vas utifrån termer som talspråk, skriftspråk eller teckenspråk; internetspråket är ett internet-

språk, varken mer eller mindre.  

Den andra tanken beskriver också bra vår samlade upplevelse av alla de texter vi läst; inter-

netspråket verkar ofta bara bestå av tankar eller informationsfragment som helt sonika blivit 

utkastade mitt i en chatt eller på ett forum. De har inte fogats ihop till en välbalanserad och 

sammanhängande text utan förväntas helt obehandlade kunna förmedla avsändarens intentio-

ner. Två frågor som är relevanta är:  

 Till vilken grad stämmer dessa tankar överens med avsändarens ursprungliga tankar? 

 Hur uppfattas en obehandlad text, bestående av tankar, av mottagaren eller mottagar-

na?  

På dessa frågor har vi inga svar, men något vi vet säkert är att internetspråket inte är ett helt 

vattentätt språkbygge. I de flesta fall är mottagaren starkt beroende av en kontext för att inter-

netspråkets innehåll ska vara greppbart, och kunskap om exempelvis avsändarens personlig-

het och tillfälliga humör kan vara avgörande för textens begriplighet. 
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6.2 Vad kännetecknar användningen av emoticons? 

Vilka slutsatser man kan dra av ungdomars användande av emoticons är det att skiljetecken 

ofta byts ut mot just emoticons. För läsaren blir det i de flesta fall inte mindre tydligt att ex-

empelvis meningen avslutas med en emoticon jämfört med en punkt.  

En annan slutsats vi dragit är att emoticons används för att uppvisa en känsla eller ett humör. 

Många texter har vi tolkat som sarkastiska och ironiska på grund av viss användning av emo-

ticons. Alltså kan man med hjälp av emoticons hjälpa läsaren att enkelt och snabbt förstå vad 

man har för avsikter med texten.  

Vi nämner vidare i den här uppsatsen under avsnittet ”internetspråk” (2.5) att emoticons ofta 

används för att påminna mottagarna att orden inte står för sig själva – tolkningen av dem mås-

te ske med hänsyn till exempelvis avsändarens tillfälliga situation. Man kan alltså säga att fö-

rekomsten av emoticons många gånger markerar att för att en korrekt tolkning av meddelan-

det ska vara möjlig så måste mottagaren känna personen som skrivit meddelandet. 

Slutligen kan man anta att det också, i alla fall hos en del personer, har med annamandet av en 

kultur att göra. Under rubriken ”Internetkommunikation” (2.4) skriver vi att elever ofta är väl 

medvetna om att normerna för skrivning varierar beroende på om texten hör fritiden eller sko-

lan till. Detta betyder att deras bruk av emoticons vid deltagande på bl.a. chattforum är ett 

medvetet val. Det handlar alltså inte om bristande förståelse av det formella skrivandets nor-

mer utan snarare om socialisering och om att ta seden dit man kommer. De undersökningsdel-

tagare som, på ett korrekt sätt, hade bytt ut skiljetecken mot emoticons (Interpunktion, 4.2.2) 

faller bra in under denna beskrivning; de väljer att använda sig av chattkulturens verktyg sam-

tidigt som de visar prov på att äga kunskap om det formella skrivandets regler. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter på Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping med in-

riktningen svensklärare på gymnasienivå som nu behöver din hjälp. För tillfället skriver vi en 

C-uppsats i ämnet språket och dess effektivisering och som utgångspunkt har vi högstadieele-

vers språkbruk på internet.  

Det vi kommer att göra är att samla in 50 olika internetbundna textexempel från olika elever. 

Dessa texter kommer vi sedan göra bl.a. grammatiska granskningar av. Vi vill poängtera att 

det inte är innehållet vi granskar utan formen. 

Just därför skulle vi behöva få ta del av vissa meddelanden som du har skrivit på internet, och 

främst i situationer då du kommunicerar med någon annan på forum som bl.a. Bilddagboken 

och Facebook. Givetvis kommer du vara anonym och de olika textexemplen vi kommer att 

använda oss av kommer endast att figurera som exempel i uppsatsen. Hur många textexempel 

vi hämtar från dig beror på hur många deltagare som är villiga att ställa upp i undersökningen. 

Dock kommer vi att använda oss av högst tre exempel från en och samma person. 

Rent praktiskt kommer vi att starta ett konto på de forum vi behöver använda oss av och från 

detta konto sedan hämta de exempel vi behöver för vår undersökning. Om du vill delta genom 

Facebook, lägg då till profilen ”Jimsan Hultjon” till dina vänner. På de andra forumen kom-

mer vi kontakta er.  

Om du är intresserad av att hjälpa oss med denna undersökning vill vi att du fyller i följande 

uppgifter:  

 

 Profilnamn på Facebook  ______________________  

 Profilnamn på Bilddagboken  ______________________ 

 Profilnamn på annat internetforum (ex. Lunarstorm, Twitter, Helgon.)  

     ______________________ 

 

OBS! Du behöver inte fylla i alla; skriv bara i profilnamnet på det internetforum där du 

tror att det kan finnas material för att hjälpa oss med vår undersökning. 

 

Tack på förhand 
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/ Jim Hultman och Sanny Jonsson 

 

Din underskrift _______________________ 

Målsmans underskrift _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

8.2 Bilaga 2 

 

U1, 16 år 

  - vad är jag intresserad av 

- hur mkt orkar jag plugga 

- hur långt orkar jag åka till skolan/vill jag bo på elevhem i annan stad? 

 

U2, 15 år 

  hej  

 

kan ni hjälpa mig med vad man kan jobba med när man är 15 år 

 

U3, 15 år 

 Fortfarande några fucking jävla år innan jag är fri  

 

U4,14 år 

 Okej. 

Vi har delats in i grupper på 3 personer. Varje person ska skriva en egen LÅTTEXT på svenska. 

(Jag har legat i sängen sjuk hela veckan och har knappt orkat resa mig upp, så har inte gjort 

något på texten) 

Texten ska vara klar på Måndag och jag har snart suttit en timme och försökt skriva något men 

det går inte. Har ungefär 24timmar på mig  

Det är även en uppgift som är "en stor del av bedömningen" WTF  

 

Kan någon ge några tips på hur man kan starta, jag får PANIK av dethär. 

Låten ska vara 60min för G!! och ska innehålla refreng vers osv. 

 

HJÄLP! 

 

HUR KAN MAN VRA SÅ JÄVLA DUM ATT GE UT EN SÅNHÄR UPPGIFT??  

att skriva en låt NÄR NÅGON TVINGAR EN så tar det mer än 2 veckor.... 

 

’ 

 

U5, 14 år 

 Ähh, jag bor mitt ute i skogen jag har aldrig hundarna kopplade, men de är dock jättelydiga.  
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U6, 16 år 

 Dog lite. Fan va trista liv dom måste ha! 

 

U7, 16 år 

 Kanske inte sååååå mycket!  

 

U8, 15 år 

 ja du stänger dörren? :P min katt åt upp huvudet på en av mina kaninungar fast jag upp-

täckte inte vad det var först ;) 

 

 

U9, 15 år 

 Äh, jag föder upp råttor och har därmed ca 30stycken. dom är helt underbara, dom påminner 

om hundar faktiskt, sociala, kommer när man ropar, busar, allt!  

 

Gav min råtta Haiku medicin, så fick hon ta det genom munnen och var ju något hon ogillade 

starkt. hon sparde det i munnen och spottade ut det på min tröja.. Nåväl. hon var ganska 

så duktig på att ta medicinen annars. lite kul bara  

 

U10, 14 år 

  köpte biljetterna till New Moon idag :)<3 

Tönta i motala med Moa idag ^^ 

Imorrn blire sova hos Sofia med Tessan i bbg ;D 

Wihu , sjuk igen ! 

Älskar hemmalivet ! not ... 

 

U11, 15 år 

 Någon som vet nån halloween fest nån stans (A) 

 

U12, 16 år 

 Hemma igen. nyopererad. pissont. nerdrogad. -ja,ni vet resten. 
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U13, 15 år 

     hmm... jag har tråkigt... 

så jag ska ladda ner... 

freddy vs jason... 

tror jag... 

men... 

inget 

 

U14, 14 år 

  ÄGD FILLE :) Stats , 
40-5 HAHHAHAHA, 
^^  

 

U15, 15 år 

 Sorry axel men var bara tvungen FETT KEFF!!! 

 

U16, 16 år 

 Har du Nånsin varit kär i mig ? 

 

U17, 15 år 

 HÖJDE MOPPEN IDAG :D<3 

 

BLEV DE BRA?<3 

 

OCH JA JAG ÄR EN TJEJ FÖR NI SOM INTE TROR DE!! 
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U18, 15 år 

 Hej. 

Nån som vet vad man kan göra 

för att få bättre ämnesomsättning? 

Jag vet att kanel & cigg funkar, 

men jag har ingen som helst lust att börja röka. 

 

U19, 15 år 

 nåra vill som starta hänka på o 

''slå ner alla pj's'' ??? dom äcklar mej! 

 

U20, 16 år 

 Utvecklingssamtal idag, det gick väl ganska OK. 

 

                                                              

 

Jag ska nog snart ta och skriva lite mer på min So-uppsats, så kanske den blir klar någon gång -.- 

 

U21, 14 år 

 Skit old bild men ni får leva med dt 

 

jag har tråkit + att jag saknar louise :(<3 

 

U22, 15 år 

 Killen som gick vidare i 'sista chansen'  

 

U23, 14 år 
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 - ne mina naglar ser förjävliga ut, åså biter ja på nagelbanden.  

men folk gillar mig endå  

 

U24, 16 år 

 - Rakar mig förvisso inte alls, men det finns ju inte ens något att raka på knäskålarna?  

 

U25, 15 år 

 - Jag har också färgat det från blond till brunt och nu skiftar det i en mörkgrön nyans  

Inte bra. 

 

U26, 14 år 
 
 - 

  

 

Hejsan  

 

Hur har folk tid med allt?? 

 

Detta är ett mysterium. 

 

Flera kompisar i klassen känner typ alla i skolans område, alla där den själv 

bor. Skulle inte förvåna mig om, de känner varenda människa inom 1 mil 

(mohahah yes) 

jaja iafall, hur har de tid att hålla kontakten med 100 personer. Att direkt efter 

skolan dra till kompisar hela eftermiddagen. Samtidigt som de har träningar 3-

4 dagar i veckan, där de satsar och nästan alltid går på träningarna. Samtidigt 

som de har läxor - skolan att ta hand om? 

Och ja, de har MVG i nästan alla ämnen. 

 

Jag förstår mig inte på dem, hur har de tid? 

Jag har knappt tid att vara med mina (5?) kompisar, göra läxorna och träna :S 

 

Surt 

 

U27, 15 år 

 - Går du natur så kan du bli allting utom präst. Eller ja, alltså vidareutbilda dig till det så. Men vet du 

vad du vill bli så kan det juh vara lite onödigt. Typ frisör, vet du att det är det du vill bli är det juh bättre 

att gå frisörlinjen än att gå natur för att sedan utbilda sig till frisör. Men man bör väl välja det man trivs 

bäst med. Samhäll ger juh oxå en ganska bred bredd. Är man mer praktisk och skoltrött är framförallt 

natur kanske inte den linjen man ska välja heller. 

 

U28, 15 år 
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 - heej jag har då ett marsvin och en kanin hehe, kan inte ni okså berätta va ni har för djur?? och vad 

dom heter??  

 

mitt marsvin hetter pelle o min kanin heter gullan  

 

U29, 14 år 

  - Jag har en orm som heter Färgen :'D Han är min bästa vän <3 

 

U30, 16 år 

 - Har... Fyra hästar, öhm. 40+ marsvin och fyra katter. och en kanin. Sen har vi några kaniner vi bara 

typ har ett tag, för att ägaren inte har plats (de bygger om).. 

Jag drar inga namn på djuren  

 

U31, 13 år 

 - två kaniner (sally och benjamin) som e till salu :P  

två katter (mimmi och Tiffany) 

tre hundar (ludde,lukas,Kinki) 

tre hästar ( Snobben,Dolly,Figaro) :)  

 

hehe  

 

U32, 15 år 

 - nån annan som diggar kent? har precis inhandlat deras nya album röd och samlarboxen med alla 

deras låtar, röd är så jävla fantastisk, taxmannen, hjärta och krossa allt är ju bara bäst, BÄST!!! 

 

Kent kommer nu i delad 1staplats med daft punk i min musiklåda för elektronisk musik ^^ 

 

U33, 15 år 

 - Gillar mer deras gamla plattor, helst Vapen & Ammunition. 

 

Dom Som Försvann är riktigt bra när man känner sig hyperdeprimerad men deras nyaste känns mer som 

mainstream. 

 

Däremot är Töntarna & Sjukhus jäkligt bra. 
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U34, 15 år 

 - Jag älskar kent. Älskarälskarälskar, jag är beroende, jag har aldrig gillat musik så mycket som när 

jag upptäckte kent. Kent är det jag lyssnar på varje dag, kent är det jag priorterar högst i mitt liv, kent 

är det som gör varje dag till så bra som den blir.  

Kent är i mitten av mitt hjärta, kent är underbara.  

Jag ska se kent, live, och dör jag innan det så dör jag olycklig. Vad som händer efter det spelar inte så 

stor roll, bara jag får se kent.  

Kent får all annan musik att verka dålig, för kent är BÄST. Vad vore jag utan kent? Utan texterna, utan 

melodierna, utan känslorna. Kan man gifta sig med musik, ska jag gifta mig med kent. Får jag ta med 

mig vad jag ville till en öde ö skulle det vara kentmusik.  

 

Jag gillar kent helt enkelt :) 

 

 

(Jag är inget freak egentligen, men jag är trött och såg detta som ett gyllende tillfälle att prata lite om 

kent ) 

 

U35, 15 år 

 - Det gör ont, och det måste få göra ont. Dina känslor kanske avtar även om det känns fullkommligt 

omöjligt nu. Annars kan du vänta ut honom. Det kanske tar slut mellan honom och den här andra tjejen. 

Då har du en chans igen :) 

 

Liknande sak hände mig. Fast han och tjejen gjorde slut men då hade jag redan tappat intresset.  

 

Hoppas det löser sig  

 

U36, 15 år 

 - Naaaw! 

Shit happens. 

 

Släpp honom, det finns alltid någon annan. 

 

(Bajwa älskar sin video, vad gulligt ). 

 

U37, 14 år 

 - vad är en normal vikt på en tjej som är 163cm lång? 

 

Jag är 163cm & väger ca 47kg, har för mig att jag kollat mitt bmi och att det tyder på undervikt. 

 

Det är bara min kompis som sagt att jag är för smal & borde äta mera, typ ingen annan som nämt något 

okej,jag är väldigt smal men jag tycker att jag äter ganska mycket mat....& godis ibland -men går så-

klart går jag aldrig upp i vikt ... 
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samtidigt är jag helt ok nöjd med min vikt men...wtf jagvet inte ^^ det känns samtidigt som att jag är 

försmal  

äschh, det där lät flummit  

 

U38, 15 år 

 - Twilight har premiär idag e sverige :D Vadå, är det 15-års gräns?? Fan vad dåligt isf för det är ju 

inte precis någon skräckfilm.. Men den e underbar! <3 Ska se den i morgon  

 

 

U39, 15 år  

- Om du kan kontrollera det, så att det inte sårar någon annan eller dig själv, bör du inte bryta ner det. 

Jae utseendefixerad lite diskret  

 

U40, 16 år 

- vilken sport utövar ni? hade varit roligt och veta vilken sport som är populärast. 

Spelade volleyboll i 3 år;) verkar som att du gör det haha! 

kikade in här pga ditt användarnamn 

 

U40, 14 år 

 - Innebandy på vintrarna... 

På sommaren badar jag mest, och klipper gräset om det räknas som en sport? 

 

U41, 16 år 

 - Baaasket  

fan va kul de e, e nog ingen proffs sådär, men har nog riktigt kul på planen Nå fler som gillar basket? 

 

U42, 15 år 

-  Fotboll! Wohoo  

Om det inte hade känts sent nu hade jag gärna provat på amerikans fotboll och street/hiphopdans. 

 

Annars har man förbrukat simning, handboll, innebandy, dans, badminton, konståkning + föräldrarnas 

påhitt när man va liten. 
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U43, 16 år 

 - Crossfit. Det är en slags allträning..(ja.. allt förutom sex då) där man har naturen som redskap. Man 

får med fler muskler än gymmet och det blir mer effektivt och varierande. Igår tränade vi på en gammal 

militärbana..jag har pissont i hela kroppen! :D:D 

 

U44, 16 år 

 - Visst kan man må skit, men en bra inställning/positiv syn hjälper en alltid. Men om man verkligen är 

deppig så kan man nog inte göra något åt det helt och hållet. 

 

U45, 15 år 

 - HAHAH 

coolt, konst. Förstår dock inte varöfr du valt att fylla i "såren" på halsen med grå färg  

 

 

 

 

 


