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Abstrakt 

Uppsatsen beskriver talspråk hos 15 ungdomar i årskurs 9 i Halmstad vintern 2012. Materialet 

består av inspelningar gjorda på tre högstadieskolor i områden med olika socioekonomiska 

förutsättningar. Huvudsyftet med undersökningen var att kartlägga förekomsten av några 

typiska inslag i talat ungdomsspråk, nämligen samtalspartiklarna asså, ba, typ, liksom och 

såhär samt slang, svordomar, fula ord och ljudord. Andra syften var att se om det förekom 

skillnader i ungdomarnas talspråk i de olika stadsdelarna och om inspelningssituationen 

påverkade informanterna. Undersökningen är synkron och har främst en kvalitativ ansats med 

kvantitativa inslag. Resultatet visar att det invandrartäta och socioekonomiskt minst gynnade 

Öster var asså-land, medan unga i de socialt mer gynnade områdena på Väster och Norr 

talade typ-språket. Bruket av slang, svordomar och fula ord varierade och var vanligast på 

Väster och överraskande lågt på Öster. Inspelningssituationen påverkade informantgrupperna 

olika. Störst grad av formalitet fanns hos de unga på Österskolan.     
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1. Inledning 

 

”Å han ba shoo! Å hon asså ba typ waaooo liksom…”  

 

Citatet ovan är en schablonbild av svenskt ungdomsspråk. Ungdomars sätt att tala väcker 

ofta känslor. Många vuxna och äldre som kommer i kontakt med unga människor reagerar på 

hur de uttrycker sig. Vissa, som jag själv, lyssnar roat. Andra förfäras och tycker att 

ungdomarnas språk är dåligt, felaktigt, oartikulerat, rent av obegripligt, fyllt av svordomar och 

slang, ord som ”inte finns”, ”ba-språk” och ljudillustrationer. Men de som hävdar att det var 

bättre förr borde nog sansa sig en smula: klagosången över ungdomars sätt att tala har ljudit i 

alla tider i såväl vårt eget land som i andra. Bland många språkvetare som studerat 

ungdomsspråk märks språkprofessorn emerita Ulla-Britt Kotsinas, som i sitt klassiska verk på 

området, Ungdomsspråk (2007), år 1994 publicerade resultat från en omfattande 

undersökning av ungas talspråk i tre Stockholmsområden med disparata socioekonomiska 

förutsättningar. I bokens inledning visar hon genom en rad tidningsinsändare och artiklar hur 

upprörda tillskyndare av den goda svenskan ända sedan 1800-talet ondgjort sig över 

ungdomars bristande språkdisciplin (2007:7–11). Kritiker, däribland såväl lärare som 

talpedagoger, har alltså under åtminstone hela förra seklet rasat mot degenereringen, rent av 

skändningen av språket hos de unga och ansett att den måste bekämpas. Lingvister å andra 

sidan har i stället betraktat det expressiva ungdomsspråket som kreativt, lekfullt, 

oppositionellt och viktigt för språkutvecklingen.  

Såväl klagomålen som undersökningen ovan rörde främst Stockholmsungdomars sätt att 

tala. Även om slang ofta förknippas med storstadsmiljöer har svenska språkforskare även 

intresserat sig för ungdomars språk utanför huvudstaden, så exempelvis Anna Gunnarsdotter 

Grönberg som i sin doktorsavhandling (2004) studerade ungdomsspråk och dialekt i den 

västgötska småstaden Alingsås, geografiskt närbelägen Sveriges näst största stad, Göteborg. 

Hittills har dock ingen undersökning gjorts om ungdomsspråk i Halmstad, en stad som 

storleksmässigt befinner sig mitt emellan huvudstaden och småstaden Alingsås och som 

geografiskt ligger på södra delen av Västkusten, utan direkt koppling till andra större städer.  

Vad finns det för drag i talat ungdomsspråk i en mellanstor svensk stad ett par decennier 

efter Kotsinas kartläggning i Stockholm? Är bruket av slang främst ett Stockholmsfenomen? 

Har ”ba-språket” slagit rot även i den halländska residensstaden, en ort av det slag som många 

svenska ungdomar bor i? I denna studie om språket hos ungdomar i årskurs 9 kommer jag att 

undersöka hur det låter när unga i Halmstad pratar vintern 2012.       
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka förekomsten av några drag i talat ungdomsspråk 

i Halmstad. Andra syften är att ta reda på om det går att finna några språkliga skillnader 

mellan ungdomars talspråk i olika delar av staden, trots att de geografiska avstånden inte är 

större än några kilometer, liksom att få en bild av hur kontexten under inspelningen påverkar 

ungdomarna. De frågor som är centrala i undersökningen är: 
 

- Vilka lexikala och morfologiska drag kännetecknar talat ungdomsspråk i Halmstad? 

- Förekommer det skillnader mellan ungdomarnas sätt att tala i olika delar av staden? 

- Om så är fallet: vilka är skillnaderna, och går de att relatera till de olika områdenas 

demografiska och sociala förutsättningar? 

- Hur påverkas ungdomarnas tal av inspelningssituationen? 
 

Språkforskare som ägnar sig åt ungdomars sätt att tala brukar ta upp ett antal inslag som anses 

vara typiska för ungdomsspråk (se 3.2 Vad är ungdomsspråk?). Bland dessa kan nämnas t.ex. 

fult språk, slang, onödiga småord och ungdomars ofta engagerade och ljudliga samtalsstil. 

Eftersom denna uppsats är av begränsat omfång har jag valt att fokusera på ett litet urval av 

de karaktäristiska inslag i ungdomsspråk som har belagts i tidigare studier, nämligen 

förekomsten av: 
 

- några lexikala företeelser: slang, svordomar, fula ord och ljudord 

- några morfologiska företeelser: samtalspartiklarna asså (alltså), ba, typ, liksom och 

såhär 

 

1.2 Disposition 

 

I det första kapitlet ger jag en bakgrund till ämnesvalet, förklarar syftet med uppsatsen och 

redogör för de frågeställningar som undersöks. I det andra kapitlet redovisar jag delar av 

tidigare, relevant forskning på området. Det tredje kapitlet tar upp de teoretiska ramarna för 

undersökningen, nämligen språklig förändring, vad som betraktas som ungdomsspråk och det 

sociolingvistiska perspektivet. Det fjärde kapitlet beskriver vilken metod och vilket material 

jag har använt d.v.s. i huvudsak kvalitativ metod som bygger på inspelningar av gruppsamtal 

mellan ungdomar i tre stadsdelar. I det femte kapitlet redogör jag för resultatet utifrån 

huvudrubrikerna medan det sjätte kapitlet innehåller en diskussion och slutsatser följda av en 

sammanfattning i uppsatsens sjunde kapitel.   
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2. Tidigare forskning 

 

Språkstudier var länge i princip liktydigt med studiet av skriftspråk. Det talade språket är ett 

relativt nytt forskningsområde där amerikanen William Labov på 1960-talet blev en viktig 

pionjär inom det som skulle utvecklas till det tvärvetenskapliga forskningsområdet 

sociolingvistik. Hans tidiga rön om det postvokala uttalet av bokstaven r i ordet ”fourth” hos 

varuhusanställda i New York, blev inflytelserika på så sätt att det fick lingvister att inse att de 

språkliga variationer som de tidigare hade försökt ignorera ganska ofta var tecken på att en 

språklig förändring var på gång (se t.ex. Aitchison 2011:42f, Sundgren 2007:85). 

Forskningen om talspråk ledde så småningom till att sociolingvister runt 1980-talet började 

intressera sig för olika generationers språkbruk, och speciellt för ungdomars språk.  

Ålder är en av de grundläggande variablerna inom sociolingvistiken och ungdomars sätt att 

tala har under senare år intresserat forskare allt mer. Ett viktigt skäl är troligen att 

ungdomsspråket ofta har väckt reaktioner – negativa sådana – hos vuxna (Kotsinas 2007:6, 

11). Kritiken brukar riktas mot ungdomars dåliga artikulation, deras torftiga ordförråd och 

det flitiga användandet av svordomar, slang och onödiga småord. Många gånger på senare tid 

har även så kallat multietniskt ungdomsspråk hamnat i fokus, det som används av unga i 

invandrartäta områden. Vid en närmare granskning konstaterar dock forskare, exempelvis 

professor emerita i nordiska språk Ulla-Britt Kotsinas, som har gjort en stor mängd 

undersökningar och skrivit flera böcker i ämnet, att ungdomars talspråk snarare är expressivt, 

lekfullt, aktivt och fyllt av språkliga nyheter. (2007:17). En viktig drivkraft för kreativiteten är 

att språket används för att markera grupptillhörighet och identitet konstaterar hon (2007:19). 

Många språkliga innovationer uppstår alltså i just ungdomsgruppers språkverkstäder. En del 

nyheter anammas så småningom av andra grupper i samhället för att till sist tas upp i vårt 

gemensamma språk och kanske rentav landa i SAOL (Gunnarsdotter Grönberg 2007:240). 

Ungdomars språkliga kreativitet och dess betydelse för utvecklingen av vårt gemensamma 

språk är med andra ord ett forskningsfält som berör oss alla. 

Den svenska ungdomsspråkforskningen kan, enligt Bengt Nordberg, professor emeritus i 

sociolingvistik, delas in i tre huvudområden (1997:42–46). Det första handlar om språkets och 

interaktionens roll för ungdomars socialisation. Det andra området utgår från traditionell 

sociolingvistisk variationsforskning och belyser hur språket varierar i olika sociala kontexter, 

språkliga attityder, variation och språkförändring. Det tredje huvudområdet handlar enligt 

Nordberg om samtalsstilar och interaktion. Han refererar till ett antal karaktäristiska drag i 

ungdomars berättarstil, t.ex. turtagning (växelspelet mellan talare och lyssnare), avbrott och 



  

 

4 

överlappning, talhastighet och artikulation, intonation och röstkvalitet, användning av 

expressiva onomatopoetiska ord (så kallade ljudord), anföringsteknik samt innehållsdrag som 

omdömen och emotiva drag. Han sammanfattar ungdomars talstilsdrag med vad Tannen kallar 

engagerad stil eller high-involvement style (1997:45).  

Struktur och interaktion i ungdomars berättande och samtalsstil har även undersökts av 

bl.a. Viveka Adelswärd (1992) och Mats Eriksson. I sin avhandling om ungdomars berättande 

(1997) betecknar Eriksson ungdomars berättarstil som på en gång dramatiserande och explicit 

(1997:133, 277). Eriksson drar slutsatsen att ungdomar använder de dramatiserande medlen 

för att engagera lyssnaren i berättelsen och att de använder olika typer av evaluerande medel, 

exempelvis direkt anföring, beskrivningar av handlingar och repetitioner, för att försäkra sig 

om att inte bli missförstådda.  

Ett högfrekvent inslag i ungdomsspråket, som irriterar många och som åtskilliga forskare 

har fördjupat sig i, är bruket av samtalspartiklar eller diskurspartiklar som ba 

(formförkortning för bara), va, typ och liksom och deras diskursstrukturerande och 

innehållsframhävande funktioner (se exempelvis Eriksson 1997: 159–160 och Kotsinas 2007: 

71–88). Lekmannakritiker ser ofta de här småorden som onödig utfyllnad, medan forskare har 

funnit att de fyller flera funktioner. Ba kan enligt Kotsinas t.ex. fungera som fokuserare, 

avgränsare och citatmarkör. Att förklara varför partiklarna används är dock inte helt lätt. 

Kotsinas nämner bristande ordförråd som en förklaring, men även att partiklarna kan vara 

signaler för att framkalla feedback från lyssnaren eller utfyllnad för att hinna planera sitt tal 

(2007: 74f). Anna Gunnarsdotter Grönberg betecknar partiklarna som talspråkets smörjolja, 

som bidrar till flyt i samtalet, att jämföra med exempelvis engelskans like (2007: 228–231) 

eller vuxna svenskars bruk av de lite mindre stigmatiserade väl, då och ju.   

Användningen av slang är en aspekt som brukar förknippas starkt med ungdomsspråk. Det 

man som regel syftar på är slangord som används inom grupper och vars viktigaste funktion 

är att vara gruppmarkörer för att dels skapa en känsla av grupptillhörighet, dels markera 

avstånd till andra som kanske inte förstår vad orden betyder (Gunnarsdotter Grönberg 2007: 

246). Ytterligare en funktion med slang och annat ”fult språk” som könsord och svordomar, 

är att de används för att provocera och chockera vuxna. Slangens centrala roll i 

ungdomsspråket har intresserat många forskare, exempelvis Kotsinas som betonar ungas 

språkliga kreativitet vilken gör att nya slangord ständigt uppstår (2007: 57–70).  

Ett av de svenska standardverken inom ungdomsspråkforskningen är just nämnda Kotsinas 

Ungdomsspråk (2007) i vilket hon undersökte ungas språk i tre Stockholmsförorter med olika 

socioekonomiska förutsättningar. Undersökningen byggde främst på inspelningar av 
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informella gruppsamtal mellan ungdomar och syftade till att studera drag i stockholmskt 

ungdomsspråk i allmänhet. Ett annat syfte var att se om det fanns märkbara skillnader mellan 

ungdomarnas sätt att tala i regionalt, socialt och demografiskt skilda områden (2007: 26).  

Språk hos ungdomar bosatta utanför storstadsområdena är inte lika väl utforskat, men bl.a. 

Anna Gunnarsdotter Grönberg har publicerat en avhandling om dialektalt språkbruk hos 

gymnasieungdomar i den västgötska småstaden Alingsås (2004) där hon i sin analys även tog 

med ungdomars val av livsstil som ny faktor.  

Även svenska ungdomars spontana skriftspråk har undersökts av flera forskare, t.ex. 

Theres Bellander (2006) och Anna-Malin Karlsson. Karlsson var tidigt ute och såg för 15 år 

sedan datorchattandet som en ungdomsspråklig genre (1997:147, 157f). Kritiken om torftigt 

språk riktas även mot ungdomars skriftspråk, och chattspråket ligger också långt ifrån såväl 

vuxenspråk som skriftspråkets normer, konstaterar Karlsson, och kallar det för en frizon och 

egen arena för genreutvecklande och språklig lek (2004:147). Sedan Karlsson gjorde sin 

undersökning har kommunikation via internet exploderat. Hennes teorier om chattspråk som 

hybrid mellan talat och skrivet språk, där funktion och situation rent av är väl så viktiga som 

generationstillhörighet, lär vara högst aktuella.  

Tittar vi utanför Sverige finns det några klassiska studier som har haft stor betydelse för 

ungdomsspråkforskningen. Labovs pionjärarbete inom sociolingvistiken har redan nämnts. Ett 

exempel på Labovs forskning om sambandet mellan ungdomars gruppspråk och deras 

gruppkultur är hans studie av de färgade pojkgängen the Cobras och the Jets i Harlem på 

1970-talet som refereras av bl.a. Kotsinas (2007:21) De betraktades av samhället som 

misslyckade och asociala och talade en grammatiskt felaktig och avvikande varietet av Black 

English. För att nå hög prestige i deras gatukultur gällde det att visa bl.a. verbal skicklighet 

genom känna till den senaste slangen, historieberättande, skämt och så kallad ”sounding”, en 

sorts rituella förolämpningar (2007:21).  

Kotsinas tar även upp en av ganska få undersökningar som rör även medelklassungdomars 

språk nämligen Penelope Eckerts kända studie av om jocks och burnouts där hon beskrev 

språket hos två dominerande, polariserade grupper av ungdomar ur olika klasser i en förort till 

Detroit, där en analys av gruppernas språk visade påtagliga skillnader (refererad av Kotsinas 

2007: 22f och Gunnarsdotter Grönberg 2004:17). Liknande resultat, som visar att ungdomars 

egna attityder är betydelsefulla, kom fram i Habicks studie från 1991 i ett litet homogent 

samhälle i Illinois där ungdomsgrupperna jocks och rednecks visar upp samma språkliga 

polarisering som i Detroit (Kotsinas 2007:23). 
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3. Teori 

I undersökningen utgår jag från tre teorier som är relevanta inom forskningen om 

ungdomsspråk, nämligen vad som menas med ungdomsspråk, språklig förändring, och det 

sociolingvistiska perspektivet.    

 

3.1 Vad är ungdomsspråk? 

 

Vad utmärker det som vi kallar för ungdomsspråk och hur skiljer det sig från språk som 

används av yngre och äldre grupper? Vad menas för övrigt med begreppet ungdom och hur 

länge är man ungdom – språkligt sett?  

Ungdomar utgör långt ifrån någon enhetlig massa och begreppet ungdom kan i själva 

verket stå för många socialt, åldersmässigt och regionalt olika grupper, konstaterar Kotsinas 

(2007:16). Socialisationen in i samhälle och yrkesliv har i det postindustriella västerländska 

samhället senarelagts med minst tio år jämfört med för några decennier sedan (2007:8). Den 

åldersmässiga avgränsningen görs också på lite olika sätt i olika sammanhang. Kotsinas 

använde sig i sin stora ungdomsspråksundersökning av cirka 100 informanter mellan 14 och 

17 år (2007:16, 29), men påpekar att modern forskning om ungdomskultur ofta avgränsar 

begreppet ungdomar med åldersspannet 13–24 år. Trots gränsdragningsproblematik och en 

omfattande mångfald vad gäller unga människors språk och samtalsstil har vissa språkliga och 

samtalsstrukturella drag visat sig vara väsentligt vanligare i talspråket hos dem vi generellt 

betraktar som ungdomar, det vill säga tonåringar, än hos äldre, vilket gör att det går att 

motivera ett enhetsbegrepp som ungdomsspråk, anser Norrby (1994:213). Hyltenstam 

(1999:103–104) klassar ungdomsspråk som ett gruppspråk och jämför med sociolekter, 

språkformer som används av olika sociala grupper. 

Av utrymmesskäl kan alla variabler som anses typiska för ungdomsspråk inte tas upp i 

denna uppsats, varför endast ett urval presenteras. Några av de tongivande drag inom 

ungdomsspråket som flertalet forskare nämner är kända för de flesta av oss. Hit kan vi räkna 

exempelvis ungdomars omfattande bruk av slang, fula ord och svordomar. Även om sådana 

språkdrag ofta uppfattas som störande av gemene man, betraktar språkforskare i stället dem 

som uttryck för expressivitet, kreativitet och lekfullhet. Påståendet om att ungdomar använder 

mycket slang är dock svårt att bekräfta, eftersom det är komplicerat att definiera vad slang är 

då uppfattningen om vad som är slang varierar från person till person (Kotsinas 2007:58). 
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Många ord som en gång har betraktats som slang har så småningom tagit sig in i skriftspråket, 

t.ex. kul, tjej och plugga, vilka är ord som i dag ses som vardagliga. Vad som ska betraktas 

som fula slangord är också en definitionsfråga, men det som retar upp folk brukar vara de 

associationer som dessa ord väcker, konstaterar Kotsinas: 
 

”Inte sällan utgörs grundmaterialet till slangen av ord från områden som sex (fittskit, fittskalle, 

bög, kuk), kroppsliga uttömningar (bajsbra), obehagliga djur (sugga, ödla), sjukdomar och 

mentala handikapp (cp ’dum’, miffo av missfoster ’dum’) och andra företeelser som vi annars 

undviker att tala om. (2007: 69f)  

 

Ett annat ungdomsspråkligt inslag är det fenomen som många ser som onödiga och 

irriterandesmåord, t.ex. liksom, typ och ba, vilka dock av språkvetare betraktas som viktiga 

samtalspartiklar eller diskurspartiklar, ett slags ”smörjolja i maskineriet i vardagligt 

talspråk”, som Gunnarsdotter Grönberg uttrycker det (2007:230). I Kotsinas undersökning i 

Stockholm toppades ”småordslistan” på sammanlagt över 6 000 ord av ju (j’) med över 1 500 

noteringar följt av så här (så’ä, s’ä), bara (baa, ba), då (da, ra, rå), vilka samtliga förekom 

över 1 000 gånger. Något längre ned på listan följde liksom med cirka 700 noteringar varpå 

det blev ett hopp till alltså, typ och precis som alla förekom mellan 100 och 200 gånger 

(Kotsinas 2007:72). 

Vid sidan om rent verbala ungdomsspråkliga företeelser tar flera forskare, bl.a. Kotsinas 

(2007:37) och Norrby (1994:213), upp ungdomars samtalsstil som utmärkande inslag i 

ungdomsspråket. I begreppet ingår en rad icke-verbala drag som taltempo, röststyrka, 

röstförställning, ljudhöjd och turtagning. Ungdomar talar generellt ofta snabbt och använder 

rösten som ett instrument för att ge emfas åt viktiga delar, komplettera eller ta ordet, något 

som vuxna kan uppfatta som att de talar i munnen på varandra och gapar och skriker. 

Ytterligare en viktig ungdomsspråklig företeelse är användningen av ljudord. Ibland rör 

det sig om rent onomatopoetiska (ljudhärmande) ord som illustrerar hur något faktiskt låter, 

ibland används de för att markera attityder eller känslor (Nordberg 1992:152) 

 

3.2 Språklig förändring 

 

Språklig förändring har alltid pågått. Forskningen om hur språk förändras kom dock inte 

igång på allvar förrän under 1900-talet. Fram till mitten av 1900-talet var majoriteten av 

språkvetarna övertygade om att språklig förändring inte gick att observera, konstaterar Jean 
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Aitchison (2011:37). Språkförändringar ansågs vara en ständigt pågående men mycket 

långsam process och så sent som 1958 fastslog en inflytelserik amerikansk lingvist att ingen 

forskare hade lyckats observera ljudförändringar, något som Aitchison förklarar med att de 

inte visste var de skulle leta. Inte förrän 1966 skulle William Labov, pionjären inom 

sociolingvistisk variationsforskning, visa att språkliga variationer ofta var tecken på en 

kommande språkförändring (refererat av Aitchison 2011: 42f och Sundgren 2007:85).  

All språklig förändring föregås av språklig variation, fastslår Eva Sundgren (2007:85) 

samt Kenneth Hyltenstam och Kari Fraurud (Hyltenstam 1999:254f) påpekar att språkliga 

förändringar kan påverka alla språkliga nivåer. Vad gäller ordförrådet beror förändringar bl.a. 

på att talarnas uttrycksbehov ändras. När nya företeelser uppträder i samhället behöver de 

benämnas vilket gör att nya beteckningar introduceras. Ibland sker det genom att nya ord 

uppfinns, men ännu vanligare kan vara att nya ord skapas av element i det befintliga 

ordförrådet skriver Hyltenstam och Fraurud. De ger exemplen funka och kolla som fått stor 

spridning, i stället för fungera och kontrollera. Orden uppträdde först i vardagsspråket och 

spred sig sedan till formellare sammanhang och visar att förändringar ofta innebär 

förenklingar: flerstaviga ord blir tvåstaviga och fåren mer inhemsk prägel.  

Förändringar på lexikal nivå kan man finna genom att studera olika upplagor av Svenska 

Akademiens ordlista, påpekar Sundgren (2007:87). Den trettonde upplagan av SAOL som 

gavs ut 2006 innehöll 10 500 nya ord medan 5 500 ord som ansågs föråldrade hade rensats ut. 

Bland nytillskotten 2006 fanns två nya ord med ursprung i multietniskt ungdomsspråk; guss 

(turkiska för flicka) och keff (arabiska för dåligt), vilket orsakade en livlig debatt om 

blattesvenskan eller miljonsvenskan (efter benämningen på de bostadsområden uppförda 

under det s.k. miljonprogrammet där språkbruket uppstått) som varieteten kallades (dn.se och 

Christner Riad 2007 i spraktidningen.se). 

Att ungdomar är språkligt kreativa är välkänt, inte minst har deras skapande av nya 

slangord uppmärksammats, påpekar Kotsinas (2007:168f). Det finns många exempel på att 

ungdomarna tar med sig sina slanguttryck till sitt vuxna språk, och ibland hamnar dessa rent 

av i standardspråket, vilket innebär att ungdomarnas språkliga innovationer är viktiga för 

språkförändringsprocessen. Tillsammans med rapparen Dogge Doggelito har Kotsinas 

turnerat och föreläst om svenskan som talas i Stockholms västra förorter. De båda förhörde 

även en publik av 30–40-åringar och fick en indikation om det avtryck som ungdomsspråket 

har gjort: 
 

”De kunde alla orden! Parra för ’pengar’, habib för ’kompis’, ayna för ’polis’, ayde för ’kom igen 

nu’, abou för ’oj’. Och så vidare. Här kan man inte skilja språk från kultur, och det visar att den 
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här kulturen har nått medelklassen, att vi har accepterat och tagit emot det nya Sverige.” (Christner 

Riad 2007 i spraktidningen.se) 

 

Vissa språkförändringar utgår från grupper med hög prestige och sprids till grupper med lägre 

status, medan andra, t.ex. uppkomsten av slangord, ofta uppstår i grupper med låg status, som 

ungdomar. I sådana fall talar man om att dragen har förtäckt prestige (Kotsinas 2007: 168). 

Ibland är nyheterna så många i ungdomsspråken att helt nya språk uppstår. Kreolspråk, 

fullvärdiga språk som utvecklats ur pidginspråk, anses ofta vara utformade av barn och 

ungdomar, och hemliga ”slangspråk” som t.ex. le verlan i Paris är också exempel på 

ungdomliga skapelser påpekar Kotsinas (2007:169).   

 Eva Sundgren tar upp att språkförändringar anses ske i tre steg, av Labov kallade 

innovation, spridning och etablering (2007:97–99). Det första steget anses svårast att 

kartlägga. När det gäller rollen som spridare av språkliga nyheter refererar Sundgren till 

James Milroy, som upptäckte att så kallade innovatörer, rörliga personer i olika nätverk, 

fungerar som bryggor som sprider språkliga nyheter, vilka sedan tas upp av early adopters, 

personer med stort inflytande i gruppen. Även Labov undersökte i Philadelphia-projektet 

2001 vilka som är ledare för språkliga förändringar och lokaliserade dem till medelklassen. I 

spetsen för dem stod socialt rörliga unga kvinnor (refererat av Gunnarsdotter Grönberg 

2007:243).    

 

 

3.3 Det sociolingvistiska perspektivet  

 

Sociolingvistiken är den tvärvetenskapliga forskningsgren som undersöker språk som socialt 

och kulturellt fenomen (Trudgill 1974:39). Sociolingvistiken fokuserar på sambandet mellan 

språk och samhälle och kallas även språksociologi eller språkantropologi, beroende på vilken 

faktor som främst står i centrum för intresset, eller vilken facktillhörighet den enskilde 

forskaren har; språkvetenskap, sociologi eller socialantropologi (Trudgill 1974:7). I Sverige 

har sociolingvistiken främst intresserat språkvetare, som har undersökt hur språket varierar 

beroende på olika former av social differentiering hos språkanvändaren (Bengt Nordberg i 

Trudgill 1974:9). Faktorer som ofta studeras inom sociolingvistiken är socialgrupp, ålder, 

kön, religion, situation och etnicitet. 

Under många år ägnade sig språkforskare i stor utsträckning åt att undersöka 

landsbygdsdialekter, främst hos äldre, outbildade talare, och åt idiolekter, det vill säga en 
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persons tal vid ett tillfälle i en stilart (Trudgill 1974:45–47). Något trevande, under arbetet 

med en språklig atlas i USA och Kanada på 1930-talet, började forskarna även dela in sina 

informanter efter den sociala dimensionen utbildning, samtidigt som de började omfatta också 

talat språk i stadsområden i sina undersökningar. Enligt Trudgill var det först efter andra 

världskriget som det språk som användes av majoriteten av befolkningen – stadsborna – 

började studeras på allvar, och stadsdialektologin övergick så småningom i sociolingvistik. En 

av de banbrytande på området var den amerikanske språkvetaren William Labov som 1966 

genom sin uttalsundersökning i New York (se 3.1 Språklig förändring), skapade ett växande 

intresse för att korrelera språkdrag med social klass. 

Enligt språksociologisk teori är språket, eller kanske hellre språkandet – användandet av 

språket – intimt förbundet med den sociala kontext vi rör oss i. Bengt Nordberg, professor 

emeritus i sociolingvistik, (2007:13f) ger exempel på hur mönster och beteenden kan 

beskrivas i de sociala termerna makt och solidaritet. Vi kan demonstrera status genom val av 

språk, drämma till antagonister med svårbegripliga ord eller visa solidaritet med vår 

samtalspartner genom att anpassa vårt sätt att tala till en varietet som används av gruppen. 

En och samma talare använder dessutom olika språkvarieteter i olika situationer. Det totala 

antalet språkvarieteter som används i en viss talgemenskap, kallas för språkgemenskapens 

verbala repertoar. Dessutom spelar den sociala kontexten som språket används i, alltså vad 

talaren för tillfället gör, stor roll. Här kan man tala om den språkliga varietet hos talaren som 

kallas register (Trudgill 1994:122 f). 
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4. Metod och material 
 

Undersökningen är utförd vid ett nedslag i tiden, i december 2012, och därmed synkron. Den 

har främst en kvalitativ ansats på så vis att den bygger på fördjupade studier av ett mindre 

antal informanter, totalt 15 ungdomar. Ett visst inslag av kvantitativ metod förekommer 

också, då förekomsten av ord och partiklar även redovisas i tabellform. När jag planerade 

genomförandet av undersökningen använde jag mig av kvoturval, (eng. judgement samples) 

vilket innebär att jag såg till att få med informanter ur förutbestämda grupper och lika många 

informanter inom varje grupp. För att kunna upptäcka både gemensamma och eventuellt 

särskiljande drag i talat ungdomsspråk i Halmstad gjorde jag inspelningar av informella 

samtal mellan fem ungdomar i årskurs 9 på var och en av de tre högstadieskolorna. Skolorna 

valde jag ut på grundval av att de har sina elevupptagningsområden i tre delar i staden i vilka 

de socioekonomiska förutsättningarna skiljer sig åt betydligt. De deltagande informanterna 

och deras föräldrar fick, via deras skolor, information om att undersökningen syftade till att ge 

en bild av talspråket hos ungdomar i Halmstad.  

 

 

4.1 Stadsdelarna förutsättningar 

 

Två av informanternas skolor ligger i de delar i Halmstad där man hittar de största 

skillnaderna i sociala förutsättningar: en på Öster och en på Väster, vilket är vad jag 

hädanefter kallar skolorna i denna uppsats. Den tredje skolan ligger i en del av staden som ur 

både socioekonomisk och geografisk synvinkel befinner sig mitt emellan de förstnämnda; 

ganska centralt men med ett upptagningsområde som sträcker sig även inåt landet. Området 

benämns i skolsammanhang som Norr och jag kommer därför hädanefter att kalla den skola 

jag besökte där för Norrskolan i denna uppsats.  

Halmstad är en mellanstor svensk kustkommun med drygt 92 000 invånare varav cirka  

62 000 bor i tätorten (halmstad.se). Staden präglas av tydliga sociala skillnader mellan olika 

områden (Stohr 2009 i hallandsposten.se). Den viktigaste skiljelinjen, såväl geografiskt som 

socioekonomiskt, är floden Nissan som flyter från öster till väster, för att till sist mynna i 

havet. Floden klyver staden socioekonomiskt så att befolkningen som bor i området norr om 

Nissan, något ologiskt kallat Väster, har betydligt högre medelinkomst och oftare äger sitt 

boende än befolkningen söder om floden, på Öster, där vi dessutom finner en betydligt större 

andel Halmstadbor med invandrarbakgrund.  
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Den aktuella undersökningen av ungdomsspråk i de tre högstadieskolorna i Halmstad är 

intressant ur sociolingvistiskt perspektiv. Ålder (årskurs 9) och bostadsort (mellanstor svensk 

stad) är de grundläggande gemensamma variablerna hos informanterna. Det faktum att 

framför allt två av områdena – Väster och Öster – skiljer sig avsevärt i fråga om 

socioekonomiska förutsättningar leder dessutom fram till frågan om det även går att upptäcka 

språkliga skillnader mellan ungdomars tal på de olika skolorna som skulle kunna hänföras till 

socioekonomiska faktorer.      

En artikel som publicerades i lokaltidningen Hallandsposten (Lundahl 2012 i 

Hallandsposten), just innan undersökningen påbörjades, visar att den demografiska strukturen 

i Halmstad utvecklas mot en allt större segregering: År 1990 hade hälften av de boende i 

stadsdelen Andersberg, som ligger på Öster, svensk bakgrund. Ett par decennier senare har 

andelen boende med svensk bakgrund nu minskat till en fjärdedel. I dag har så många som sju 

av tio boende i området utländsk bakgrund. Även arbetslöshet och ohälsotal ligger högt på 

Andersberg på Öster jämfört med i övriga Halmstad. En undersökning som gjordes för några 

år sedan, och som refererades i artikeln i Hallandsposten, visade att 79 % av eleverna på 

Andersbergsskolan på Öster, som har elever upp till årskurs 5, hade rätt till 

hemspråksundervisning, medan, som en jämförelse, bara 2,4 % (tre elever) hade det på 

Klockargårdsskolan på Väster (Stohr 2009 i hallandsposten.se). Även när det gäller 

brottslighet och inkomster är obalansen tydlig i undersökningen: De boende i Tylösand i 

västra Halmstad har dubbelt så hög inkomst som de boende på Andersberg och tre gånger så 

mycket inkomst av kapital.   

 

4.1.1 Skolan och ungdomarna på Öster 
 

Skolan på Öster är en 4–9-skola där de drygt 700 eleverna kommer från å ena sidan ett 

mycket invandrartätt hyreshusområde med de lägsta inkomstnivåerna i staden (index: 51) 

samt området där skolan är belägen, vilket är lite mer demografiskt uppblandat, å andra sidan 

ett område inåt landet med en bebyggelse bestående av främst småhus och medelinkomster 

över index (115) (halmstad.se) varifrån eleverna (cirka 17 %) transporteras med buss till 

skolan. Cirka 45 % av eleverna har invandrarbakgrund (halmstad.se). Ungdomarna som 

deltog i inspelningen var till en början fyra; två pojkar och två flickor, varav en av pojkarna 

hade ett ”typiskt svenskt” namn. De övriga tre samt den femte informanten, en flicka som 

anslöt sig något senare, hade samtliga namn som antydde utländsk bakgrund. Informanterna 

kom från tre olika klasser på skolan.    



  

 

13 

 

4.1.2 Skolan och ungdomarna på Väster 

Skolan på Väster är en 7–9-skola med 380 elever. Upptagningsområdet utgörs främst av 

omkringliggande villaområden som socioekonomiskt kännetecknas av några av de högsta 

förvärvsinkomsterna i kommunen (index: 137 och 129) och en bebyggelse bestående av till 

övervägande delen småhus (halmstad.se). Fem ungdomar deltog vid inspelningen, tre flickor 

och två pojkar, samtliga med ”typiskt svenskklingande” namn. Alla gick i samma klass.  

 

4.1.3 Skolan och ungdomarna på Norr 

Skolan på Norr är en F–9-skola med 440 elever. Eleverna kommer från de centrala delarna av 

staden och närliggande bostadsområden i riktning inåt landet. Den socioekonomiska bilden av 

skolans upptagningsområde visar förvärvsinkomster som ligger mittemellan de båda andra 

skolorna (index: 91, 112 och 118 i några närliggande områden) och en blandning av 

flerfamiljshus och småhus i de olika delarna (halmstad.se). Informantgruppen utgjordes här av 

tre pojkar och två flickor, samtliga med ”svenska” namn. En av pojkarna hade dock viss 

stackatoliknande prosodi som antydde utländsk bakgrund. Samtliga fem var klasskamrater.   

 

 

4.2 Genomförandet av undersökningen 

 

För att få tillstånd till att spela in elever kontaktade jag inledningsvis rektorerna på de tre 

utvalda skolorna. När rektorerna hade godkänt att jag skulle få genomföra undersökningen 

fick jag kontakt med informanterna via elevernas mentorer och lärare. Eftersom 

informanterna var minderåriga fick ungdomarnas vårdnadshavare skriftlig information om 

undersökningen och kunde lämna sitt godkännande till att ungdomarna deltog. Samtliga 

informanter deltog frivilligt i undersökningen med tillstånd från föräldrarna i enlighet med de 

forskaretiska reglerna (Vetenskapsrådet 1990).  

Vid mina besök på de respektive skolorna deltog fem ungdomar av båda könen i 

inspelningarna. Dessa genomfördes under skoltid i olika lokaler på skolorna; ett tomt 

konferensrum, ett kopieringsrum och ett ledigt klassrum. Inspelningarna pågick i 31 minuter 

och 19 sekunder på Öster, 22 minuter och 5 sekunder på Väster och 19 minuter och 37 

sekunder på Norr.  

Min förhoppning var att samtalen skulle uppfattas som informella av informanterna så att 

jag kunde få en bild av deras spontana, normala ungdomsspråk. Min roll var att fungera som 
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samtalsledare och observatör. Jag försökte därför skapa en avslappnad atmosfär vid 

inspelningen och ledde in ungdomarna på vardagliga samtalsämnen som t.ex. den egna 

skolan, deras lärare, stilar på olika skolor, hur de tycker att tjejer och killar ska vara, vad de 

gör på fritiden, rökning, droger och kriminalitet. Jag bad ungdomarna prata fritt om de olika 

ämnena och ställde ibland följdfrågor. I de fall någon eller några av informanterna inte själva 

gav sig in i samtalet fördelade jag även ordet och försökte få med även dem. Eftersom syftet 

var att söka efter drag i ungdomarnas helt vanliga språk valde jag att inte ta upp några frågor 

som kunde upplevas som laddade. 

Efter mellan 15 och 20 minuters samtal lämnade jag lokalerna en stund och bad 

ungdomarna att fortsätta prata på egen hand om ytterligare några ämnen som jag hade skrivit 

ner på papper, t.ex. deras tankar om det förestående valet till gymnasiet och framtiden.  

Tillvägagångssättet vid undersökningen är inspirerat av det som Kotsinas tillämpade vid 

sin forskning om ungdomsspråket i Stockholm 1989–1991 på så vis att även hon analyserade 

informella samtal i grupper om tre–fem ungdomar i åldrarna 14–17 år i syfte att få exempel på 

spontant kamratspråk (2007:29).  

Samtalen i min undersökning spelades in på diktafon, elektronisk radiomikrofon, och 

kassettband. När jag lyssnade igenom samtalen riktade jag som planerat in mig på att 

undersöka några av de inslag i ungdomsspråket som brukar väcka störst uppmärksamhet, 

nämligen förekomsten av slang, svordomar, fula ord, ljudord och ”onödiga småord”, som 

liksom, ba och typ. Jag valde dock bort samtalspartikeln ju som låg i topp på Kotsinas lista 

över använda småord (2007:72), eftersom jag inte uppfattar det som en partikel som är 

särskilt signifikativ för just ungdomars språk.  

Jag valde även att beakta om och hur ungdomarna anpassade sig till inspelningssituationen, 

dels om det märktes någon skillnad under samtalets gång, dels om det blev någon förändring 

när jag lämnade rummet. Anledningen var att den sociala kontexten – som omfattar lyssnaren, 

ämnet, kanalen och situationen – enligt Trudgill leder till användande av olika stilar 

(1974:135). Talare ändrar m.a.o. i regel sitt språk från en situation till en annan när hen rör sig 

längs en skala med olika grad av formalitet. Det kan gälla t.ex. uttal, men även grammatik och 

ordförråd. Trudgill kallar fenomenet situationell växling, och beskriver hur det vid forskning 

om stadsmål var svårt att undersöka vilken form växlingen tog: 
 

En uppenbar svårighet låg i att de data som erhölls vid dessa undersökningar utvanns under 

intervjuer och att den uttalsstil som användes av informanterna därför till största delen använde var 

av en sådan varietet som passar vid en bandinspelad intervju med en främling. Det bandade talets 

stil var därför ganska formell jämfört med vardagliga samtal. (1974: 131) 
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4.3 Transkriptionsprinciper 
 

Där jag återger citat ur inspelningsmaterialet har jag, för att underlätta läsningen, valt att göra 

en enkel bastranskription (Norrby 2004:90) där jag utgår från normal ortografi med viss 

generell talspråksanpassning och ett fåtal beskrivande tecken: Emfatiskt tryck markeras med 

understrykning och metakommentarer med versaler, t.ex. SKRATT vid allmänt skratt. En 

längre paus betecknas med (P), medan kortare pauser markeras med komma (,) och ohörbara 

partier med (ohb). Då en annan talare bryter in med en replik har jag markerat detta med 

hakparenteser [ ]. Eftersom mitt huvudsakliga intresse riktats mot vilka lexikala och 

morfologiska inslag som förekommer i ungdomarnas språk har jag i transkriptionerna avstått 

från att mäta och markera sådana faktorer som förekommer vid en mer ingående 

samtalsanalys, t.ex. talhastighet och prosodi. När det gäller latchning, överlappande tal, finns 

någon enstaka sådan markering med (Norrby 2004: 91, 96–98). 
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5. Resultatredovisning 

 

5.1 Ungdomsspråk på Österskolan 

Inspelningen på sammanlagt drygt 31 minuter, inklusive en efterföljande metaspråklig 

diskussion, gjordes i en lugn miljö: ett ledigt konferensrum på skolan. De tre deltagande 

flickorna (vilka i början av inspelningen bara blev två) anmälde sig självmant när jag 

presenterade undersökningen vid mitt första besök på skolan. De två deltagande pojkarna 

befann sig i ett annat klassrum och blev utvalda av en annan lärare till att vara med. När de 

fick information om vad undersökningen gick ut på ställde de villigt upp.  

Fyra av Österungdomarna deltog från början av inspelningen och en femte anslöt något 

senare. Samtliga deltog i ett mycket lugnt och välordnat samtal från början till slut. Alla 

informanter väntade på sin tur innan de tog till orda och de resonerade sig lugnt och sansat 

igenom de olika ämnena utan någon tillstymmelse till exempelvis samtidigt tal, eller 

dramatiseringar. Samtalsstilen var därmed inte särskilt typisk för vad som generellt anses 

utmärkande för ungdomsspråk, exempelvis starkt engagemang och samtidigt tal. 

När det gäller det lexikala innehållet var det inte heller särskilt representativt för det som 

anses vara typiskt för ungdomsspråk såtillvida att endast en informant vid ett tillfälle uttalade 

en svordom; fan (va najs). De enda av de uttryck som yttrades som skulle kunna klassificeras 

som fult språk var ”skiter i” som förekom 2 gånger och den engelska varianten shit (1),. 

Ljudord förekom inte alls. De ord som kan karaktäriseras som exempel på slang som uttalades 

under den halvtimmeslånga inspelningen var 4 till antalet: värsta (dramat), blattar, sjukt, och 

hälsningsfrasen shoo.   

Däremot användes en del ord och uttryck som troligen inte är särskilt vanliga bland 15-

åringar utan snarare kan uppfattas som vuxenspråk (se tabell 2). Framförallt en informant, 

pojken A, uttryckte sig stundtals på en språklig nivå som jag upplevde som nästan 

skriftspråklig. I hans ordval märktes t.ex. umgänget, bidrar, vilket håller upp stämningen, 

majoriteten, och så vidare (med väl uttalat k-ljud i och), passiv rökare och olika aspekter. 

Vad gäller användningen av samtalspartiklar, de ”onödiga småord” som anses typiska för 

ungdomsspråk, visade det sig att samtalspartikeln ba, användes i mycket liten omfattning. Ba, 

som var en av de vanligaste i Kotsinas undersökning av stockholmskt ungdomsspråk för 20 år 

sedan förekom endast 3 gånger under själva inspelningen (se tabell 1). I ”eftersnacket” med 

Österungdomarna dök dock ba upp ytterligare 3 gånger, i en och samma utsaga hos pojken A. 

Ungefär lika frekvent var bruket av liksom och såhär som förekom 6 respektive 8 gånger. Ett 

par andra samtalspartiklar användes dock desto flitigare. Alla vanligast var asså (alltså) som 
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förekom 69 gånger, följt av typ som förekom 50 gånger (se tabell 1). Samtliga informanter 

använde både asså och typ ofta. Flickan C excellerade i dessa två samtalspartiklar när hon 

skulle berätta om hur hon bor: 
 

”Ja bor på (områdets namn) dee, de e ett fint område där å, asså mänskor är typ sociala så, asså, 

jae typ så bor ja granne me många typ på denna skolan åe, ja asså de e fint där å,asså de e inte 

lugnt men för vissa typ skriker å så å så e de typ alltid en granne som ska kasta ner sina nycklar te 

sina barn SKRATT såe, ja, ja brukar vakna av de, av hennes röst. Men annas så e de rolit. Ehm (P) 

men det brukar hända, asså nu p mest på nu på vintern så är det flera olyckor typ så typlördags 

söndags så var de en olycka typ varje dag. De har de har vart så här många polisbilar å brandbilar 

å ambulanser å så (ohb)…”      

 

Totalt 5 asså och 8 typ fanns med under hennes en minut långa berättelse, och 1 såhär kom 

också med. Även flickan B använde flitigt just partiklarna asså (3) och typ (3) t.ex. när hon 

berättade om sin gamla skola: 
 

Asså klassen (P) ja vet inte, dom var typ rolia å så, de va inte så mycket bråk eller så asså, alla va, 

asså alla lekte tillsammans typ, på rasten så va hela klassen me varann, det är inte som nu liksom 

alla sprider ut sig, men där va alla ja, typ närvarande hela tiden. 

 

Då jag även var intresserad av att undersöka om det blev någon märkbar förändring av 

ungdomarnas talspråk efter de första tio minuterna, när de rimligen blivit mer avslappnade 

och bekväma i situationen, som kunde ge utslag på formalitetsskalan delade jag in samtalet så 

att den första delen avgränsades till minut 1–10 och andra delen följde från minut 10 och 

framåt. Den lilla skillnad som jag kunde konstatera var att inspelningens få (totalt 4) slangord 

och svordomar dök upp i denna senare del d.v.s. efter minut 10.  

Efter 19 minuter lämnade jag rummet så att inspelningen även skulle bestå av en del där 

jag inte längre deltog som observatör. Ungdomarna fortsatte då att prata om några ämnen som 

jag hade tipsat om på ett papper. Pojken A tog på sig något av en ledarroll och såg till att 

gruppen gjorde vad den skulle. Inte heller nu kunde jag dock notera någon stor förändring 

vare sig när det gällde det lexikala eller morfologiska innehåll eller samtalsstilen. 

Informanterna fortsatte att prata lika lugnt och ordnat som de hade gjort tidigare.  

När gruppen hade pratat utan min närvaro under några minuter dök den femte informanten 

plötsligt upp. Hon hade tidigare oväntat backat från att delta då hon plötsligt fick något viktigt 

att göra när vi skulle gå iväg till inspelningen. Med ett shoo anslöt hon till de andra fyra. 

Hennes hälsningsfras gjorde att samtalet, när jag något senare återvände till gruppen, osökt 

kom in på den sorts ord som kan hänföras till multietniskt ungdomsspråk. Informanterna gav 
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då, utanför det egentliga samtalet, exempel på några ord som de berättade att de ibland 

använder, och som hämtats från olika invandrarspråk. De gav också förklaringar till ordens 

betydelser (min stavning och deras egen översättning) såsom exempelvis sho = hej, shoo lem 

= hur mår du mannen, belash = gratis och gitta/git = gå. En av flickorna, C, konstaterade att 

hon inte ”kan” alla de ord som räknades upp av kamraterna, vilket kan tyda på att de inte 

används vare sig särskilt allmänt eller frekvent. I samband med den språkdiskussion om 

multietniskt ungdomsspråk som alltså uppstod spontant när jag återvänt till gruppen för att 

avsluta inspelningen gav pojken A även ett exempel på ett uttryck som enligt honom var 

vanligt bland ungdomar numera, ett uttryck med det svenska ordet bror:  
 

”För respekt brukar vi säga ’bror’ hela tiden. (ohb) för respekt, förstår du? Det kan vara till vem 

som helst. Jag kan säga det till (svenska namn). Det har ingenting med var man kommer ifrån 

(ohb) som att bara lägga till en typ av respekt å säga ’tjena bror’”. 

 

Pojken A gav sig även spontant in på en metaanalys om varför han använder 

multietniska ungdomsord och uttryck. Här, när han blev engagerad i sin förklaring, 

slank det in några av inspelningens relativt få ba: 
 

”(ohb) jag tror att man använder vissa ord bara för man har som en vana förstår du att hela tiden ba 

säga nånting (P) asså ibland kan ja säga saker som (P) som till exempel (P) sho eller nånting utan 

att liksom ba, asså förstår du, utan att tänka på det liksom för att säga hej ba direkt, säger de utan 

att jag märker av de ja he” 

  

Tabell 1. Förekomst av samtalspartiklar på Österskolan 

 

Situation Asså Ba Typ Liksom Såhär 

Minut 1–10 
 

30 1 17 4 4 

Minut 10–19  

 

21 1 12 - 2 

Ensamma 
utan observatör 
Minut 19–29,30 
 

16 1 21 2 2 

Informell 
diskussion 
efter ord samtal 
 

2 3 - - - 

Summa 

 

69 6 50 6 8 
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Tabell 2. Förekomst av slang, svordomar, fula ord, ljudord m.m. på Österskolan 

Situation Slang Svordomar Fula ord Ljudord Övrigt (här: ex 
på ”fina ord”) 

0-10 min 

 

- - Skiter i - Och så vidare 
Bidrar 
Vilket håller 
upp stämningen 
Passiv rökare 
 

10–19 min 

 

Värsta (dramat) 
Blattar 
Najs 

Fan (va najs) - - Umgänget 
Majoriteten 
Olika aspekter 
 

Ensamma 
utan observatör 
19–29 min 

Sjukt - Skiter i  
Shit 

- Påverkan 

Summa 

 

4 1 3 -  

 

 

 

5.2 Ungdomsspråk på Västerskolan 

På Västerskolan gjordes den 22 minuter långa inspelningen i ett för tillfället tomt 

kopieringsrum med fönster mot loftgången utanför där andra elever ibland passerade, något 

som ibland drog till sig informanternas intresse vilket kan ha distraherat dem något. Tre 

flickor och två pojkar med svenskklingande namn, som alla går i samma klass och som själva 

hade valt att delta i undersökningen skickades iväg med mig av sin lärare till 

inspelningslokalen när jag anlände till skolan. Ungdomarna hade fått informationen om vad 

undersökningen gick ut på av sin lärare och jag hade inte träffat någon av dem tidigare. 

Samtalet mellan de fem informanterna var relativt livligt ända från början. Det förekom att de 

pratade i mun på varandra ganska ofta och de tvingades ibland höja sina röster för att få ordet. 

Alla informanter deltog på eget initiativ i samtalet och jag behövde inte fördela ordet.  

Den samtalspartikel som var mest frekvent var typ som förekom 43 gånger under 

inspelningen (se tabell 3). Näst vanligast var såhär som användes 26 gånger, exempelvis då 

flickan E berättade, och fick hjälp av kamrater som fyllde i, att hon ville åka till Afrika: 
 

”jag är såhär värsta [hm djur] [hon ska bli såhär vetrinär utan gränser som bara såhär (ohb) i 

Afrika å plockar upp alla djur å bara såhär (P) vetrinärar dom eller va man säjer.]” 

 

Betydligt mindre ofta förekom asså och liksom med 11 noteringar vardera, medan ba endast 

yttrades 2 gånger (se tabell 3). 
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I fråga om slang, svordomar och fula ord visade det sig att svordomar var mest använda (se 

tabell 4). Den största frekvensen noteras för fan som förekom vid 10 tillfällen, följt av jävla 

som användes i olika kombinationer 7 gånger. Den tredje svordomen som yttrades var 

helvete, som förekom vid 1 tillfälle. De språkliga inslag som skulle kunna klassificeras som 

fula ord förekom vid 5 tillfällen, varav 2 kombinationer med prefixet as- och 2 med prefixet 

skit-. Ett exempel på användande av ett ord som betecknar sjukdomar och mentala handikapp 

dök också upp 1 gång i form av ordet damp. 

Det som jag har betecknat som annan slang fanns också representerat: Suger, värsta och 

fett yttrades vardera 2 gånger medan sjukt, cash och perfa (perfekt) användes 1 gång vardera. 

När jag efter 14 minuter och 40 sekunder lämnade gruppen och lät informanterna fortsätta att 

prata utan observatörsnärvaro ändrades strukturen på samtalet ganska mycket. Diskussionen 

blev stimmig med mer överlappande tal och skratt än tidigare, vilket gjorde samtalet svårare 

att uppfatta och analysera. Den förändrade situationen fick även viss effekt på en av de 

faktorer som stod i fokus för min studie nämligen svordomarna: under en tredjedel av den 

totala inspelningstiden yttrades 11 av de sammanlagt 18 svordomarna jämfört med 7 

svordomar på dubbelt så lång tid med mig närvarande. Å andra sidan användes inte några fula 

ord när jag hade lämnat gruppen, och den mer vanliga slangen förekom både med och utan 

observatörsnärvaro. 

Att samtalets struktur förändrades när jag lämnade ungdomarna kommenterades t.o.m. av 

en av flickorna, A, som konstaterade, som en slags uppgiven hälsning till mig:  
 

”Mm kolla så här spårar det ut när du går, äh.” 

 

Tabell 3. Förekomst av samtalspartiklar på Västerskolan 

Situation Asså Ba Typ Liksom Såhär 

0–10 min 

 

9 - 24 10 16 

10–14,40 min 

 

1 1 11 1 8 

Ensamma 
utan observatör 
14,40–21,50 min 
 

1 1 8 - 2 

Summa 

 

11 2 43 11 26 
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Tabell 4. Förekomst av slang, svordomar, fula ord och ljudord på Västerskolan 

Situation Slang Svordomar Fula ord Ljudord 

0-10 min 

 

Suger (2) 
Värsta 
Sjukt 

Jävla (bra) 
Jävla (klok) 
Jävla (mycket mer 
kaos) 
Jävla (fattig skola) 
Fan (va rik skola) 
Fan (sjukt) 
 

Skit samma (2) 
Asmånga 
Astråkigt 

- 

10–14,40 min 

 

Värsta Fan Damp - 

Ensamma 
utan  
observatör 
14,40–21,50 min  

Cash 
(Halmstad är 
helt) perfa  
Fett (2) 

Fan (va najs) 
Fan (va elak) 
Fan (va elaka) (2) 
Jävla (as) 
Jävla (snygg) 
Helvete  
Jävla 
Fan (3) 
 

0 - 

Summa 

 

9 18 5 - 

 

 

 

5.3 Ungdomsspråk på Norrskolan 

På Norrskolan gjordes inspelningen i ett ledigt klassrum. Även här hade informationen om 

undersökningen nått ungdomarna via deras lärare och jag träffade de fem deltagande 

informanterna, tre pojkar och två flickor som alla gick i samma klass, för första gången vid 

inspelningstillfället. Alla informanter bar ”svenska” namn, men prosodin hos en av pojkarna, 

B, liknade multietniskt ungdomsspråk. Han och en annan pojke, C, var de som stod för de 

flesta inläggen i samtalet. De båda flickorna var tämligen tysta och tillförde därför inte så 

mycket på eget initiativ under samtalet. I några försök att få med deras utsagor fördelade jag 

därför ordet till dem, men svaren blev kortfattade.   

Ett av syftena med studien var att undersöka hur informanterna påverkades av 

inspelningssituationen. I det avseendet gav en av pojkarna på Norrskolan, informant D, precis 

när inspelningen började, en indikation om hur han försökte hitta till rätt position på 

formalitetsskalan genom att fråga mig: ”får man svära?”. Mitt jakande svar (”absolut!”) 

utlöste stor munterhet och kommentaren ”Åhåhå! Då har ja hittat mitt ställe!”.   
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Samtalet på Norrskolan utvecklade sig något annorlunda än samtalen på de andra skolorna 

då särskilt en informant, pojken D, vid flera tillfällen gav skämtsamma svar, som gjorde att 

diskussionen blev lite mindre seriös än på de andra två skolorna. På frågan om ungdomarna 

hade kompisar på andra skolor svarade han t.ex. att han inte hade några kompisar, snabbt 

åtföljt av ett tillägg om att han skämtade. På frågan om det finns olika stilar på olika skolor 

replikerade han snabbt med en retorisk fråga till flickorna: ”varför kan ni inte klä er 

slampigare?” Samtalet fylldes med en del understödjande gapskratt från de andra pojkarna 

vilket gjorde att ganska många partier blev ostrukturerade med ett innehåll som inte gick att 

uppfatta, vilket innebar att flera delar var svåra att analysera. Särskilt stökigt blev samtalet när 

jag hade lämnat ungdomarna ensamma, då speciellt pojkarna pratade i munnen på varandra. 

En informant, pojken B, försökte styra upp samtalet och de två flickorna talade välordnat med 

stundtals märkbar irritation om de ämnen som togs upp.  

Speciellt en av informanterna, pojken B, vars prosodi antyder utländsk härkomst, använde 

vissa ord och uttryck som inte är typiska för ungdomsspråk, utan snarare för tankarna till 

välvårdat vuxenspråk, men väl uppblandat med många ungdomliga samtalspartiklar. Några 

exempel på hur han uttryckte sig är: andra generationens invandrare, kulturkrock, 

klassifierar (sic!) och poängmässigt. Samme informant uttalade dessutom vissa ord noggrant, 

närmast skriftspråkligt, t.ex. någonting med tydligt g-ljud. Ett avsnitt där han talade om 

Österskolan lät t.ex. 
 

”(…) näe men typ eh (P) asså liksom eh en hel del andra generationens invandrare å sånt 

SKRATT, ja de heter så liksom (P) och eh (P) aaa de e mycke blandat där, ja skulle säga en väldit 

stor kulturkrock där så (…)” 

 

Samme informant något senare: 
 

”liksom nikotin, men e, asså ey nikotin ej ju asså en sorts drog liksom men liksom ingen såhär 

tyngre som e klassifierad olaglig” 
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Tabell 5. Förekomst av samtalspartiklar på Norrskolan 

Situation Asså Ba Typ Liksom Såhär 

0-10 min 

 

14 - 17 9 7 

10–14,10  min 

 

1 1 10 1 1 

Ensamma 
utan observatör 
14,10–19,37 min  

1 - 7 3 1 

Summa 

 

16 1 34 13 9 

 

 

Tabell 6. Förekomst av slang, svordomar, fula ord och ljudord på Norrskolan 

Situation Slang Svordomar Fula ord Ljudord Övrigt (här: ex 
på ”fina ord”) 

0-10 min 

 

Snott  
Snodde (2) 

(Va) fan (var det) Skitmånga 
Skit samma 
Skitkul 
 

- Andra 
generationens 
invandrare 
Kulturkrock 
Klassifierar (sic) 
Variation 
Förekommer 
 

10–14,10  min 

 

- - Bög Ehrrrm (ljudliga 
utdragna 
harklingar 
 

 

Ensamma 
utan  
observatör 
14,10–19,37 min 
 

Fett (2) - Efterbliven Oooooh!  

Summa 

 

5 1 5 2  
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6. Diskussion och slutsatser 
 

Avsikten med studien om ungdomsspråk i Halmstad har varit densamma som för 

sociolingvistiska undersökningar i allmänhet: en strävan att undersöka autentiskt tal 

(Sundgren 2007:15, 76), i det här fallet hos ungdomar i årskurs 9. Precis som många forskare 

gjort tidigare har jag insett att det är komplicerat att fånga spontant talspråk när informanterna 

är medvetna om att de observeras. Jag försökte göra samtalen så naturliga som möjligt, men i 

efterhand konstaterar jag att de möjligen kan klassificeras som halvinformella. På grund av 

den konstlade situationen under inspelningen; i skolmiljö, med en för informanterna okänd 

observatör, mikrofoner och inspelningsutrustning som ger den s.k. bandspelareffekten, är det 

troligt att informanterna var extra mycket på sin vakt. De vårdade därför troligen sitt tal mer 

än de normalt gör i vardagssamtal med sina kamrater. Inspelningssituationens påverkan på 

ungdomarna och deras situationella växling på formalitetsskalan under samtalet var en av 

punkterna i min frågeställning. Den blev särskilt tydlig på Västerskolan och Norrskolan, där 

samtalet direkt ändrade karaktär och fick en märkbart stökigare struktur, med mer skratt och 

överlappande tal, sedan jag hade lämnat gruppen.  

Fenomenet med situationell anpassning är välkänt och förekommer bland såväl vuxna som 

unga. Jan Einarsson (2009:197) exemplifierar med Douglas Foleys skönlitterära bok Shoo bre 

(ungefär ”Hej kompis”) som även filmades 2012. Där skildras hur ungdomar i invandrartäta 

Stockholmsförorter går in och ut ur språket alltefter situationen. En av huvudpersonerna 

excellerar i hård sexjargong och ord och uttryck från olika kulturer när han skriver dagbok i 

skoltidningen, medan han i vanliga fall inte alls talar så. 

Ur validitetssynpunkt anser jag därför inte att det går att hävda att undersökningens resultat 

beskriver autentiskt, spontant talat ungdomsspråk i Halmstad. Däremot bör resultatet ha god 

validitet då det klassificeras som en beskrivning av halvinformellt talat ungdomsspråk i 

Halmstad. Det är alltså så resultatet bör tolkas och värderas. Det bör även, under dessa 

förutsättningar, kunna sättas i relation till Kotsinas undersökning av ungdomsspråk i 

Stockholm för 20 år sedan, vilken gjordes med liknande metoder. Det är hennes undersökning 

som har inspirerat till denna studie av ungdomsspråk i Halmstad. 

Med utgångspunkt från dessa förutsättningar anser jag även att reliabiliteten i 

undersökningen är god, då den har utförts enligt vedertagna forskningsetiska principer och 

under så likartade förhållanden som varit möjligt i de tre informantgrupperna, och även 

redovisats genom såväl transkriberade, citerade språkexempel som sammanställningar av de 

språkliga variabler som undersökningen avsåg att granska förekomsten av. 
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Generaliserbarheten av resultaten bör också kunna anses god för Halmstads vidkommande, 

då undersökningen täcker in ungdomsspråk från olika delar av staden som kännetecknas av 

mycket varierande socioekonomiska förutsättningar.  

Vad visar då studien? Ja, när det gäller de lexikala drag som anses typiska för 

ungdomsspråk och som jag undersökte förekomsten av – slang, svordomar, fult språk och 

ljudord – kan det konstateras att dessa förekom i mycket varierande omfattning i de olika 

informantgrupperna. På Österskolan yttrades sammanlagt bara 8 exempel på de typiska 

lexikala inslag i ungdomsspråket som undersökningen fokuserade på under en halvtimme: 4 

slangord, 1 svordom och 3 fula ord,  medan inte ett enda exempel på ljudord förekom. 

 På Västerskolan var bruket av sådana ord betydligt mer omfattande: totalt 34 exempel, 

bestående av 9 slangord, 18 svordomar och 5 fula ord, trots att inspelningstiden här bara var 

ungefär två tredjedelar så lång som på Österskolan.  

På Norrskolan blev resultatet ett mellanting, med störst likhet med Österskolan: totalt 13 

förekomster, varav 5 exempel på slang, 1 svordom, 5 fula ord och 2 ljudord.  

Resultatet går att tolka som att vissa inslag av typiskt ungdomsspråk används i betydligt 

högre grad i de delar av staden som kännetecknas av goda socioekonomiska förhållanden, 

medan ungdomsspråket i områden med mindre gynnsamma sociala förhållanden är tämligen 

fritt från både svordomar och slang. Det är ett ganska överraskande resultat, eftersom t.ex. 

slanguttryck ofta anses uppstå i invandrartäta miljöer. En tolkning som jag gör är att utfallet 

har att göra med sammansättningen av informanter: Ungdomarna i Västerskolan går i samma 

klass och var troligen mer avslappnade inför varandra, medan ungdomarna i Österskolan, från 

tre olika klasser, kanske inte kände varandra riktigt lika väl, vilket gav samtalet en mer 

formell karaktär. Norrungdomarna, som får tjäna som något av en jämförelsegrupp, bestod 

dock också av fem elever ur samma klass. Trots det presterade de bara drygt en tredjedel av 

de typiskt ungdomsspråkliga inslagen jämfört med ungdomarna i Västerskolan. Det finns 

också möjlighet att grupperna kan ha påverkats av ackomodation, d.v.s. att de konvergerat i 

samtalsstil och språkligt beteende för att likna en person i gruppen som de såg upp till. 

Ytterligare en tolkning som går att göra är att ungdomarna på Österskolan och Norrskolan var 

mer måna om att visa upp ett korrekt språk, kanske för att motverka fördomar mot deras 

bostadsområden, och att de därför använde ett mer formellt språk.       

Användningen av samtalspartiklar visade sig också variera mellan stadsdelarna. På 

Österskolan var asså den märkbart mest frekventa, med 69 förekomster, följt av 50 noteringar 

av typ. De övriga, ba och liksom användes i liten utsträckning, bara 6 gånger vardera och 

såhär något mer, 8 gånger. På Västerskolan var typ den i särklass vanligaste samtalspartikeln 
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med 43 noteringar följd av såhär på 26. Asså och liksom användes 11 gånger vardera medan 

ba även på Väster förekom sparsamt, endast 2 gånger. Även på Norrskolan var typ vanligast 

med 34 noteringar, medan asså användes 16 gånger och såhär 13. Även på Norr var ba den 

minst förekommande, med bara 2 exempel.  

En analys visar alltså att ungdomar i Halmstad är flitiga användare av samtalspartiklar, 

men att de väljer olika småord i olika delar av staden: I invandrartäta Öster är det asså som 

dominerar medan ungdomarna i Väster och Norr har stor förkärlek för typ. Skillnaden är svår 

att förklara, men kan ha att göra med i vilken grad multietniskt ungdomsspråk talas i de olika 

områdena. Det kan vara så att asså är ett naturligare inslag i den typen av ungdomsspråk, 

medan typ används mer naturligt av ungdomar med helsvenskt ursprung.  

Användningsområdet för dessa två vanligaste partiklar bedömer jag som detsamma: en 

sorts utfyllnad i sökandet efter rätt ord. Noterbart är att ba, som var bland de allra vanligaste 

samtalspartiklarna hos Stockholmsungdomarna för 20-talet år sedan i Kotsinas undersökning, 

knappt förekommer alls bland Halmstads unga i dag.  

Eftersom undersökningen i Halmstad är synkron och den första som gjorts i sitt slag finns 

det inget material att jämföra med. Det går därför inte att fastslå vare sig att ”ba-språket” 

aldrig fått fäste i Halmstad, eller att ba är en partikel som gått ur modet. En ytterligare teori 

om den ringa användningen av partikeln ba är att samtalens art inte inbjöd till användning av 

just ba, t.ex. beroende på graden av formalitet.   

Även om parametrar av olika slag kan ha påverkat resultatet anser jag att det går att dra 

vissa slutsatser av materialet: 
 

- Den tydligaste skillnaden i ungdomars talspråk i Halmstads olika områden märks i 

valet av samtalspartiklar: Det invandrartäta och socioekonomiskt mindre gynnade 

Öster är ”asså-land”, medan unga i de socialt mer priviligierade områdena på Väster 

och Norr talar ”typ-språket”. 

- ”Ba-språket” är inget betydande inslag i Halmstadungdomars talspråk och ljudord 

förekommer knappt heller, åtminstone inte i de halvinformella samtal som spelades in. 

- Bruket av slang, fula ord och svordomar varierar märkbart mellan ungdomarna från 

olika delar av staden. Främst förekommer sådana lexikala ungdomsspråkliga inslag på 

Väster, medan användningsgraden är överraskande låg på Öster och på Norr. 

- Ungdomarna på Väster och Norr påverkades tydligt av den förändrade 

inspelningssituationen när jag som observatör lämnade grupperna. Samtalen blev utan 

min närvaro genast märkbart mindre formella och mindre strukturerade än när jag var 
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närvarande. Detta innebar troligen ett mer spontant, autentiskt ungdomstalspråk. 

Ungdomarna på Österskolan behöll dock en hög grad av formalitet och en fortsatt lugn 

och ordnad samtalsstil även när jag inte deltog som observatör. 

- Ett överraskande resultat, som jag inte hade tänkt fokusera på, men som var slående, 

var att några av ungdomarna med invandrarbakgrund vinnlade sig märkbart om att 

uttrycka sig väl och visade tecken på ett varierat och vuxenliknande ordförråd.   
 

Undersökningens resultat är intressant, eftersom det visar att ungdomsspråket kan variera 

även i mindre städer. Det ger också en antydan om att ungdomsspråket i en mindre stad kan 

skilja sig från det i storstaden Stockholm, exempelvis vad gäller användningen av 

samtalspartiklar. Eftersom 20 år har passerat mellan Kotsinas undersökning i Stockholm och 

den nu gjorda studien i Halmstad är det dock svårt att säga om skillnaderna existerar i dag, 

eller om bruket av exempelvis ba har minskat även i Stockholm, för att partikeln helt enkelt 

har blivit omodern. 

Resultaten väcker nya frågor. Det vore t.ex. intressant att göra en uppföljning av den 20 år 

gamla undersökningen från Stockholm. Det vore då möjligt att jämföra det aktuella 

ungdomsspråket i storstaden med det som används i Halmstad i dag för att kartlägga likheter 

och skillnader. Än mer intressant vore att göra ytterligare en synkron undersökning av talat 

ungdomsspråk på landsbygden för att se i vilken grad exempelvis slang och samtalspartiklar 

används utanför stadsmiljön. Förekommer asså- och typ-språk i lika hög utsträckning även på 

landet? 

Eftersom undersökningen endast nuddade vid slanguttryck och multietniskt ungdomsspråk 

skulle det också vara intressant att kartlägga i vilken utsträckning ungdomarna i en mindre 

stad har kännedom om den miljonsvenska som uppstår i storstadens förorter och som är på 

väg att etablera sig i vardagligt svenskt språkbruk. 
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7. Sammanfattning 
 

Ungdomars sätt att tala upprör och berör många som lyssnar på dem. Det språk de talar anses 

ofta torftigt, dåligt och obegripligt. Så har dock äldre generationer betraktat ungdomsspråk i 

alla tider. De inslag i ungdomars talspråk som många irriterar sig på i dag är t.ex. 

användningen av slang, svordomar, fula ord och ”onödiga småord” som ba, typ, liksom, såhär 

och asså.  

Ungdomars sätt att tala har väckt allt större intresse inom språkforskningen på senare tid 

och många språkvetare såväl i Sverige som internationellt har ägnat sig åt att analysera det. 

Främst är det storstadsungdomars talspråk som har undersökts, i Sverige bl.a. av Ulla-Britt 

Kotsinas som främst har ägnat sig åt ungdomars talspråk i Stockholm.  

Hur ungdomar i Halmstad talar har dock inte undersökts förrän i denna studie, som bygger 

på inspelade samtal i tre grupper mellan fem ungdomar vardera som är bosatta i områden i 

staden kännetecknade av mycket varierande socioekonomiska förutsättningar.  

Undersökningen är synkron och främst kvalitativt inriktad med vissa kvantitativa inslag 

och tar upp frågorna: 
 

- Vilka av de lexikala och morfologiska dragen slang, svordomar, fula ord, ljudord, 

asså, ba, typ, liksom och såhär kännetecknar talat ungdomsspråk i Halmstad? 

- Förekommer det skillnader mellan ungdomarnas sätt att tala i olika delar av staden? 

- Om så är fallet: vilka är skillnaderna, och går de att relatera till de olika områdenas 

demografiska och sociala förutsättningar? 

- Hur påverkas ungdomarna av inspelningssituationen? 

 

Undersökningen ger en överblick av tidigare forskning på området och utgår från teoretiska 

utgångspunkter om vad ungdomsspråk är, språklig förändring, samt det sociolingvistiska 

perspektivet och de undersökta stadsdelarnas socioekonomiska förutsättningar.  

Undersökningens resultat visar att ungdomsspråket i Halmstad kännetecknas av ett flitigt 

användande av samtalspartiklarna asså som dominerar i Öster och typ som används mest 

frekvent i Väster och Norr, medan ”ba-språket” knappt existerar över huvud taget. 

Ungdomarnas bruk av slang och svordomar varierar märkbart och något överraskande 

mellan de olika områdena. Slutligen visar undersökningen också att ungdomarna påverkas av 

den s.k. bandspelareffekten i olika grad vid inspelningssituationen. Störst grad av formalitet 

uppvisade de unga på Österskolan.     
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