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Sammanfattning 

Följande studie är en undersökning med sociolingvistisk inriktning med fokus på ungdomars 

språkbruk. Studiens teoretiska ramverk utgörs av sociolingvistiska teorier och utifrån dessa 

teorier analyseras och diskuteras studiens empiriska material. Empirin utgörs av en kvantitativ 

enkätundersökning där elever har fått delge åsikter och uppfattningar kring attityder till och 

bruk av slang samt deras kännedom om och bruk av ett antal specifika slangord. Studien med 

tillhörande undersökning syftar till att undersöka om högstadieungdomarnas kännedom om 

och bruk av några specifika slangord och uttryck har förändrats märkbart de senaste 30 åren. 

Studien syftar även till att undersöka högstadieungdomars attityder till och bruk av slang. De 

slangord som informanterna i följande undersökning har givit exempel på granskas i relation 

till elevers exempel på några specifika slangord i Kotsinas båda undersökningar från 1987 

respektive 1998.  

Den bearbetade och analyserade empirin visar att informanternas attityder till slang är 

övervägande positiva, mer inom användning i vardagligt tal än i skrift. Gällande kännedom 

om och bruk av specifika slanguttryck tyder resultaten på att informanternas kännedom om 

och bruk av några specifika slangord för ”pojke” och ”flicka” är förhållandevis 

oförändrad/oförändrat, medan kännedomen om och bruk av slangord för värdeladdade ord 

som ”elak/otrevlig och ”bra/trevlig” har förändrats. Man får förmoda att de ord som 

informanterna delger även brukas av informanterna till viss del, varpå kännedom om och bruk 

av går hand i hand i följande studie. 

Slutsatsen som kan dras är att myten om slangens korta liv inte alltid stämmer men även att 

slangen precis som språket i sig alltid är föränderligt. Dessutom indikerar resultaten på att 

vissa slangsynonymer går ifrån sin ursprungliga betydelse, eller tillskrivs fler och nya 

betydelser och på så vis kan de användas i fler än ett sammanhang. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: språk, slang, ungdomsspråk, attityder, sociolingvistik 
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Abstract  

The following study is a study with a sociolinguistic alignment with a focus on young 

people’s language use. The theoretical framework of the study consists of sociolinguistic 

theories and on the basis of these theories the empirical material of the study is analyzed and 

discussed. Empirin consists of a quantitative survey where students have shared their opinions 

and perceptions about attitudes to and use of slang as well as their knowledge of and use of a 

number of specific slang words. The choice of method was guided by the mainquestions with 

the goal of meeting the purpose. The study aims to investigate whether the high school 

students’ knowledge and use of some specific slang words and expressions have changed 

noticeably over the past 30 years. The study also aims to investigate high school students’ 

attitudes to and use of slang. 

The slang words that the informants in the following survey have given examples of are 

examined in relation to the students' examples of some specific slang words in both Kotsina's 

surveys from 1987 and 1998. The research overview consists of surveys and national studies 

focusing on the language use of young people. The analyzed empirical results shows that the 

informants' attitudes to slang are predominantly positive, more so to the use in everyday 

speech than in everyday writing. 

The results also show that as many as 97 percent of the young people use slang sometimes 

and mainly in situations and relationships with friends.  

The current knowledge and use of specific slangterms indicate that the informants' knowledge 

of and use of some specific slang words for "boy" and "girl" are relatively unchanged, while 

the knowledge and use of slang words for value-laden words such as "evil / unpleasant and" 

good / nice ”is noticeably changed. It is presumed that the words that the informants share are 

also used by the informants to some extent, whereupon knowledge and use of the slangwords 

go hand in hand in the following study.  

The conclusion that can be drawn is that the myth of the slang's short life is not always true, 

but also that the slang, like the language itself, is always changing. In addition, the results 

indicate that some words depart from their original meaning, or are attributed to more and 

new meanings and can therefore be used in more than one context. 

 

Keywords: language, slang, youth language, attitudes, sociolinguistic 
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1. Inledningskapitel 

1.1 Inledning 
Ungdomars språkbruk har i alla tider varit föremål för debatt och diskussion. Trots att 

följande arbete kommer att fokusera på ungdomars språkbruk och mer precist på ungdomars 

attityder till och bruk av slang, kan det nämnas att det är mer än ungdomars språkbruk som 

upprört vuxnas sinnen genom tiderna. Kritik och klagomål har riktats mot ungdomars livsstil, 

ungdomskulturer med mode, nöje och fritidssysselsättningar har väckt både förundran och 

förakt. Ungdomsstilar, även kallat ungdomskultur, har ansetts bidra med både omoraliskt och 

våldsamt beteende och som orsak till ungdomens förvildning och till dess dåliga språk har 

dans, kaféliv och olika former av populärkultur pekats ut.  

Ofta benämns ungdomars språkbruk med begreppet ungdomsspråk. Om det nu finns ett sådant 

fenomen som ett ungdomsspråk, vad innebär det, vad kännetecknar ett ungdomsspråk. 

Betyder det att det samtidigt existerar ett vuxenspråk.  -Nja, det är nog snarare så att man 

generellt förknippar ett visst eller vissa typer av språkbruk med just ungdomar. Ett språkbruk 

som bland annat kännetecknas av ett ”torftigt” ordförråd och sämre artikulation. Kotsinas 

menar att ”ungdomar tycks aldrig ha talat så dåligt som ”nuförtiden”, alldeles oavsett när 

denna tid infallit” (2004, s. 11). Det kan dock inte hävdas att alla ungdomar, eller ens 

majoriteten av ungdomar artikulerar sämre än vuxna eller att de har ett begränsat ordförråd.         

Ungdomar talar ofta snabbare och de använder sig inte i lika stor utsträckning av tankepauser 

som vuxna, vilket kan vara en av orsakerna till att man anser att ungdomar artikulerar 

”dåligt”. Beträffande åsikter om ungdomars bristande ordförråd så bör man ha klart för sig att 

ett språks ordförråd inte endast utgörs av de ord som finns upptagna i ordböcker. Det sker en 

ständig förändring av ett språks ordförråd, vilken gör att nya ord bildas, ord lånas in eller att 

redan etablerade ord förändras och kanske till slut försvinner.  

Kotsinas (2004, s. 17) menar att ungdomars och vuxnas samtal skiljer sig åt i viss mån 

gällande innehåll och expressiva uttryck. Ungdomar har helt enkelt allt som oftast en 

samtalsstil, ett sätt att samtala, som skiljer sig från de vuxnas. En samtalsstil där uttal, 

användning av former och konstruktioner ofta inte stämmer med vad vi vuxna anser vara 

vårdat samtalsspråk.  
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En del, vilken av de flesta stark förknippas med ungdomars språkbruk och stil är slangen. 

Synen på slang har gått från att vara ”språkets bottensats av orenlighet och slam” (Bergman 

1964, s. 68) till att enligt Kotsinas (2003, s. 7) ofta ses som ett uttryck för språklig kreativitet.  

Så länge slangen har existerat har den både förfört och förfärat. Idag är dock slangen 

accepterad i betydligt större utsträckning än tidigare, vilket till viss del kan bero på att det 

ökade intresset för slangspråket som ämne och forskningsområde. Studiens hypotes tar 

avstamp i att man genom att undersöka slangen kan upptäcka hur ords betydelse kan 

förändras och hur ord och uttryck ibland kan försvinna en tid för att senare komma tillbaka. 

Sammanfattningsvis är ungdomars språkbruk med slangen inräknad ett betydelsefullt 

forskningsfält. Ett forskningsfält som kan ge oss insyn i ungdomars språkanvändning, vad 

som påverkar språkanvändandet och vilken eller vilka funktioner det har. Ungdomars 

språkbruk befinner sig precis som det allmänna språket i ständig förändring och forskning 

inom ungdomars språkbruk kan bland annat bidra till ökad förståelse för just denna 

förändring.  

1.2 Syfte  

Studien syftar till att undersöka om högstadieungdomarnas kännedom om och bruk av några 

specifika slangord och uttryck har förändrats märkbart sedan Kotsinas undersökningar 1987 

respektive 1998.  Studien syftar även till att undersöka högstadieungdomars attityder till och 

bruk av slang. 

1.3 Frågeställningar 

• Vilka slangord för ”bra/trevlig”, ”flicka”, ”pojke” samt ”elak/otrevlig” brukar och känner 

ungdomarna till?  

• Hur är ungdomarnas attityder gentemot slang? 

• I vilken utsträckning uppfattar ungdomarna att de brukar slang? 

1.4 Disposition 

I inledningskapitlet introduceras studiens forskningsområde följt av syfte och frågeställningar. 

Därefter följer definition och bakgrund kring begreppen slang och ungdomsspråk, vilka är 

centrala i följande studie. Efter bakgrunden förklaras relevanta teoretiska utgångspunkter och 

dessutom presenteras tidigare forskning och litteratur. Tidigare forskning och litteratur 

används för att både kunna tolka och analysera studiens resultat. Efter teoriavsnittet följer ett 

metodavsnitt, och där redogörs för studiens metod. Efter metodavsnittet följer resultatdelen, 
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där resultaten sammanställs för vidare analys. Diskussionsavsnittet presenteras därefter och 

slutligen studiens slutsats. Sist i arbetet återfinns referenslista samt bilagor. 

1.5 Bakgrund  

Under följande avsnitt definieras de båda begreppen ungdomsspråk och slang i förhoppning 

om ökad förförståelse inför läsandet av följande studie.  

1.5.1 Ungdomsspråk  

Även om det är svårt att tala om ett sammanhållet, allmängiltigt ungdomsspråk så är det ändå 

ett begrepp som används flitigt. Kotsinas (2004, s. 16) påpekar att ungdomar inte utgör en 

enhetlig massa, utan att de istället har olika identiteter beroende på regionala, sociala och 

intresseorienterade inriktningar. Deras olika förutsättningar i kombination med intressen och 

geografisk hemvist kan således tillsammans bilda och utgöra olika ungdomskulturer, som 

ungdomarna bekänner sig till, och som kan styra både deras åsikter, språk och val av kläder. 

Man kan säga att det finns olika typer av ungdomsspråk, en varietet kommer att redogöras för 

tydligare nedan. Vidare menar Kotsinas att ungdomar utgör en mycket heterogen grupp och 

man bör alltså inte generalisera och tillskriva alla ungdomar samma egenskaper, något som 

den äldre generationen tenderar att göra. Man kan ana en viss negativ klang i begreppet 

ungdomsspråk, eller som Kotsinas (2004, s. 11) påpekar, så beskrivs ungdomars talspråk ofta 

som dåligt, torftigt eller rentav felaktigt. Ungdomsspråket avviker ibland ganska starkt från 

vuxnas talspråk och även från skriftspråket och i mångas ögon förknippas det med okunskap, 

lättja eller andra dåliga egenskaper.   

Begreppet ungdomsspråk innefattar, förutom slangord, ofta låneord av olika slag. Svenska 

språket har genom åren blivit influerade av en rad olika språk och under de senaste åren har 

engelskan haft stort inflytande på det svenska språket. Det är inte endast ungdomars 

språkbruk som har blivit influerat av engelskan, utan svenskan generellt (Språkrådet, 2018). 

Ungdomsspråk sägs dessutom innehålla onödiga småord, som exempelvis: ba, typ, ju, då och 

liksom. Enligt Kotsinas (2004, s. 278) kan dessa småord fylla funktioner som avgränsare, 

citatmarkörer, eller som turtagningsmarkörer. Även vissa uttalsdrag och vissa grammatiska 

former är också typiska för ungdomsspråk. Man brukar även räkna in svordomar och könsord 

som en del av ungdomsspråket. Andersson (1999, s.78) hävdar att ungdomsspråk har som 

syfte att vara normbrytande och därför hämtas ofta uttryck ifrån områden som inte är socialt 

accepterande, så kallade tabuområden.   
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Det talas alltså, som ovan nämnt, om olika sorters ungdomsspråk och språkbruket kan variera 

mycket mellan olika grupper. En av de mest kända och omtalade varieteten av ungdomsspråk 

i dag är ”miljonsvenskan” vilken även benämns som ”Rinkebysvenska” eller med en mer 

adekvat term ”multietniskt ungdomsspråk ”. Enligt Nordberg (2015, s. 29) är denna typ av 

språkvarieteter kopplad till en stadsdel eller ort där en stor del av befolkningen är invandrare. 

Dessutom har dessa varieteter ofta många lånord från talarnas modersmål. Liksom språket i 

allmänhet kommer även det vi benämner som ungdomsspråk att förändras med tiden.  

1.5.2 Slang  

Begreppet slang är inte helt enkelt att definiera. Slang är ett begrepp som främst är känt som 

en benämning på ord som används i vissa sammanhang. Vad som kan klassas som slang blir 

då relativt godtyckligt, ett ord som av någon betraktas som slang kan av någon annan klassas 

som ett normalt vardagligt ord. Vad som under en viss tid betraktas som slang kan så 

småningom komma att ingå i det vardagliga språk som vi alla använder. Kotsinas (2003, s. 

15) menar att slangen framför allt är ett talspråkligt fenomen men att en del ord som 

ursprungligen betecknades som slang till slut kan landa i skriftspråket. Exempel på sådana ord 

är enligt (Kotsinas s. 60) bland andra, ”jobba, kompis, unge, spänn och fatta”. Ordet slang är 

belagt sedan 1839, det är ett engelskt ord av oklart ursprung, som tros vara besläktat med 

'language' (språk). Green (2016, s. 60) redogör för hur slangen historiskt sett associerat med 

den undre världen, kriminella individer eller militären, grupper som använde slang som ett 

sätt att hålla utomstående borta. Eller hur slangen kunde användas som ett eget språk inom en 

viss grupp med låg prestige eller social status. Kotsinas (2003, s. 174) nämner flera hemliga 

språk från mitten av 1800-talet till slutet av andra världskriget, som bland annat influerat den 

svenska slangen, exempelvis romani, tattarspråk, månsing (knallarnas språk) och knoparmoj 

(sotarnas språk). Några av de ord som härstammar från dessa och som används flitigt än idag 

är: tjalla, tuttar, jycke och macka.  

Slangsynonymer är vanligast förekommande inom de betydelsebärande ordklasserna som 

adjektiv, substantiv och till viss del verb. Medan formord tillhörande ordklasser som 

prepositioner, konjunktioner, hjälpverb och pronomen nästan aldrig får slangsynonymer. 

Kotsinas (2003, s. 19) redogör för några sätt, på vilka slangord vanligtvis bildas. Det är 

vanligt förekommande att man lägger till -is ändelse, slangsuffixet-is har bland annat gett 

upphov till godis, fritids, friskis och kondis. Ett annat vanligt suffix är ändelsen -o, som i fyllo, 

lattjo, seppo osv. Att byta ut ljudförbindelserna sk, ss och st mot r, rr eller ll, exempelvis fisk–

firre och syster–syrra, är också vanligt förekommande.  
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Kotsinas (2003, s.21) diskuterar även olika sorters slang. Allmänslang, den typen av slang 

som ofta brukas av just ungdomar samt olika typer av ”specialslang”, vilken kan förekomma 

inom vissa yrken. Även inom visa intresseområden som exempelvis idrott kan man höra 

specialord, som ligger utanför termerna.   

Slangord avviker så gott som alltid på ett eller annat sätt från standardspråket eller från det 

språk som vore förväntat i sammanhanget och användningen har ofta ett expressivt syfte, 

dessutom kan slangord uttrycka sådant som det inte finns ord för i allmänspråket. Man kan 

säga att det egentligen inte finns några säkra kännetecken för vad som är slang och vad som 

inte är det. Man måste lita på sin stilkänsla och iakttagelser av hur och i vilka situationer ordet 

används och ha i åtanke att vi ofta antagligen också dömer ordet efter hur vi uppfattar talaren. 

2. Teoriavsnitt med forskningsöversikt 

I följande avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska bakgrund. Kapitlet inleds med en 

introduktion till sociolingvistiken, och dess syn på bland annat, identitetsskapande och 

grupptillhörighet, ackommoderingsteori, språkattityd samt språkförändring. Samtliga nedslag 

i sociolingvistiken kan anses ha relevans för följande studie då begreppen kan kopplas till 

språkbrukets (och där i slangens) funktioner, uppkomst, möjligheter, och följder. 

2.1 Sociolingvistik 

Sociolingvistik eller språksociologi studerar språket ur ett kulturellt och socialt perspektiv. 

Lagerholm (2010, s. 66) menar att vissa forskare använder begreppen synonymt och att en del 

även använder begreppen i olika betydelser. Vidare redogör Lagerholm för hur man då skiljer 

på sociolingvistik som språkvetenskap med ett samhälleligt och socialt perspektiv medan 

språksociologin representerar en sociologisk gren med ett språkligt perspektiv. 

”Sociolingvistiken är således den del av språkvetenskapen som sysslar med språket som 

socialt och kulturellt fenomen” (Trudgill 1974, s. 39, refererad i Lagerholm 2010, s. 66) 

Sociolingvistiken är ett förhållandevis ungt fält inom lingvistiken, vilket växte fram ur 

dialektforskning under 1960-talet. Men istället för fokus på den geografiska faktorn tog 

sociolingvistiken istället fasta på den variation som fanns i större samhällen och städer. Även 

om sociolingvistiken är ett omfattande forskningsområde med flertalet aspekter och 

delområden så delar samtliga sociolingvistiska studier synen på språket som ett socialt 

fenomen. Norrby och Håkansson (2010, s. 25) menar att frågor som berör språklig variation är 

själva kärnan inom sociolingvistiken och att den ofta delas in i två huvudfåror, 
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variationsparadigmet och interaktionsparadigmet, beroende på valet av metod. Einarsson 

(2009, s. 16) redogör för sociolingvistikens makroperspektiv och mikroperspektiv, där 

makroperspektivet innefattar samhället i stort, hur språket används i samhället, vilka varieteter 

som finns och attityder gentemot dessa. Medan mikroperspektivet går djupare och studerar 

språket på individnivå. Inom sociolingvistiken ser man alltså språket som en social betingelse 

och man vill beskriva och förklara relationen mellan språket, och framförallt den språkliga 

variationen och samhället.  

Något varierar i vår omgivning, vi blir påverkade och så även vårt språk. Lagerholm (2010, s. 

68) redogör för att ”beroende på vilken faktor som gett upphov till den språkliga variationen 

används olika begrepp för denna variation. Väl etablerade är framförallt dialekt, sociolekt, 

idiolekt och register”; vilka anger att språket varierar beroende på språkbrukarnas 

geografiska, sociala, individuella respektive situationella variation. Sociolingvisternas uppgift 

kan sägas vara att förklara sambandet mellan den språkliga variationen och det utomspråkliga. 

Idag är det i allra högst grad ett relevant forskningsområde på grund av språkets utveckling 

och föränderliga karaktär och sociala och kulturella omständigheter. Nedan kommer några 

olika infallsvinklar inom sociolingvistiken behandlas, vilka kan ses som aktuella för följande 

arbete. Vidare kommer dessa teorier att användas för att analysera det empiriska materialet i 

diskussionsavsnittet längre fram. 

2.1.1 Identitetsskapande och grupptillhörighet  

Einarsson (2009, s. 218) menar att vår sociala identitet är socialt konstruerad, vilket betyder 

att den skapas och förändras i kontakt med andra människor i vår omgivning. Dessutom är 

identiteten formbar, i ständig förändring och utveckling, kanske gäller detta framförallt 

ungdomar. Många av oss använder ord och uttryck som kan klassas som slang utan att vi 

tänker speciellt mycket på det. Vardagliga ord som exempelvis jycke, unge och fixa. Genom 

att vi använder vissa ord i särskilda sammanhang, ord som i många fall avviker från det vi 

klassar som standardspråket, kan vi skapa en intim ton. Samtidigt som vi talar informellt visar 

vi att vi är vänskapligt inställda till den som lyssnar.  

Med språkets hjälp kan ungdomar definiera sig själva men också varandra. Språket kan hjälpa 

till att tala om vem de är och var de kommer ifrån. Gunnarsdotter Grönberg (2007, s. 257) 

menar att olika sorters slangspråk kan fungera som en del i ett identitetsskapande och som ett 

gruppspråk. Kotsinas (2003, s. 25) menar att somliga använder slang för att visa sin 

självständighet, detta gäller framförallt ungdomar. Vidare menar Kotsinas (ibid.) att slang kan 

skapa en känsla av grupptillhörighet och gemenskap eller markera avstånd. Ungdomar kan 
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med sin samtalsstil och med slangen som hjälp exempelvis visa att de tillhör en viss och tar 

avstånd från en annan grupp.  

2.1.2 Ackommoderingsteori  

Det är flera faktorer som påverkar vårt språkbruk. Individer och kanske framförallt ungdomar 

anpassar sitt språk i olika situationer. Norrby och Håkansson menar att man enligt 

ackommoderingsteorin anpassar sitt tal efter de andra samtalsdelatagarna man ingår samtal 

med, både gällande ”uttal, talhastighet, yttrandelängd, informationstäthet, pausbeteende, 

skämtande, gester och kroppsrörelser” (2010, s. 35). Anpassning efter andra samtalsdeltagare, 

ackommodering, kan ske på olika sätt. Einarsson (2009, s. 43) redogör för konvergent 

ackommodation, d.v.s. man närmar sitt eget beteende till kommunikationspartnerns och visar 

på så sätt sitt gillande. Ackommodationen kan också vara divergent, vilket innebär att man 

fjärmar sitt eget beteende från sin kommunikationspartners och visar på så vis sitt ogillande. 

Vidare utvecklar Einarsson (ibid.) och menar att man ackommoderar för att upprätthålla 

talgemenskapen, och att ackommoderingsteorin speglar individers eller gruppers medvetna 

eller omedvetna behov av att integrera och identifiera sig med andra. 

2.1.3 Språkattityder  

Attityd är människans inställning till olika saker. Men begreppet attityd avses enligt Einarsson 

(2009, s. 217) inte en form av beteende, utan snarare en beredskap för eller böjelse av ett visst 

beteende. En viss attityd gentemot en enskild person, en grupp, en företeelse eller ett språk 

kan alltså förklaras som en benägenhet att handla eller bete sig på ett visst sätt i förhållande 

till objektet. Språkattityder kan yttra sig på olika sätt. Exempelvis kan språkattityden 

framträda som en inställning, som att gilla eller ogilla vissa ord, språkljud eller varieteter, men 

också som ett beteende, som att undvika att använda vissa varianter eller helt välja bort att tala 

en viss varietet. Språkattityder kan ta sig i uttryck på olika språkliga nivåer: det kan som sagt 

handla om attityder till olika typer av språkliga varieteter men även frågor som rör 

språkpolitik och språkvård (Bijvoet, 2015, s. 149).  Kotsinas (2003, s. 108) pekar på 

ytterligare en viktig faktor och menar att det kan vara svårt att skilja mellan vad som 

egentligen är en attityd till språket och vad som är attityd till språkbrukaren eller gruppen av 

språkbrukare.  

 

 



12 
 

2.1.4 Språkförändring 

Ytterligare en aspekt som behandlas inom sociolingvistiken är språkförändring. 

Språkförändring är ett mycket komplext fenomen som kan ha flertalet orsaker, varav några 

sociala. Inom sociolingvistiken försöker man förklara var en språkförändring börjar, det vill 

säga i vilken typ av språkgemenskap som en språklig innovation startar och hur och varför 

denna innovation sedan sprids. Svaren söks bland annat inom makt-och statusförhållanden, i 

införandet av nya medier, som chatt och sms samt i andra fenomen inom språkkontakter. 

Kotsinas (2004, s. 167) redogör för hur de senaste årtiondenas forskning visat att olika 

samhälleliga faktorer liksom också samspelet mellan olika sociala grupper spelar en viktig 

roll i förändringsprocessen. Slutligen diskuterar Kotsinas (2003, s. 291) ungdomars roll som 

språkförändrare. Deras ofta nyskapande och kreativa användande av språket, framförallt 

genom slangen, spelar en betydande roll inom olika språkförändringsprocesser. 

2.2 Tidigare forskning 

Nedan följer en översikt av tidigare forskning om ungdomsspråk och slang, som anses vara 

relevant för följande studie. Den tidiga forskning som bedrivits kring ungdomars språkbruk 

har ofta fokuserat på ungdomskulturer och framförallt på pojkars gruppkulturer menar 

Kotsinas (2004, s. 20). Man har intresserat sig för punkare, raggare, hipp hoppare osv, 

subkulturer som på något vis står i opposition mot samhällsnormer. Kotsinas menar vidare att 

intresset under senare år har bytt fokus och nu har intresset växt för ”vanliga” ungdomar, 

vilka är vanliga på olika sätt, då de markerar sociala, regionala och andra grupptillhörigheter 

med hjälp av olika attiraljer som exempelvis kläder och språkbruk. En av de främsta forskarna 

inom ungdomsspråk är just Ulla-Britt Kotsinas.  Kotsinas har bland annat gjort två större 

undersökningar, vilka har varit av stor betydelse för följande studie. Kotsinas båda 

undersökningar genomfördes 1987 respektive 1998 och de behandlar kännedom om och bruk 

av slang. Delar av underökningarnas resultat är delvis publicerade i form av 10-i-topplistor i 

En bok om slang, typ (2003).  

2.2.1 Kotsinas forskning 

I Kotsinas undersökning från 1987 deltog 905 informanter (ungdomar), från olika högstadie- 

och gymnasieskolor i södra Sverige. I undersökning ombads informanterna ange så många 

slangord de kunde för 10 normalord, varpå dessa sedan publicerats i form av tio-i-topp-listor. 

I Kotsinas andra undersökning från 1998 deltog 2005 informanter (ungdomar och vuxna), från 

Skåne i söder till Haparanda i norr. Informanterna ombads ange så många slangord de kunde, 
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ungdomar för 55 normalord och vuxna för ca 100 normalord, vilka sedan också har 

publicerats i form av tio-i-topp-listor. 

Kotsinas (2005) har även tillsammans med Dogge Doggelito, en känd artist och rappare, 

skrivit om förortsslang. Vilken kan vara värd att uppmärksamma, då flera av de mer moderna 

slangsynonymerna idag kommer från den så kallade förortsslangen.  I boken av Kotsinas och 

Doggelito återfinns ett par hundra sidor med slangord från förorter, där de menar att den 

nyaste och tuffaste slangen återfinns. I boken finns även ett lexikon sammanställt, med alla 

ord som kan anses tillhöra förortsslang. Några av orden i boken är; guzz som betyder ’tjej’, fet 

som svarar mot ’bra’ och keff som motsvarar ’dålig’. 

2.2.2 Övrig forskning 

I Lars Gunnar Anderssons (2004, s. 174 ff) bok Fult Språk, redovisar Andersson bland annat 

en undersökning som gjordes i Trollhättan 1981. Andersson bad elever att skriva upp 

synonymer för ”dum i huvudet”. Eleverna kom på över 250 varianter med flera exempel på 

slanguttryck. Andersson menar att det genom liknande undersökningar kan vara möjligt att se 

tendenser på var språkinfluenser kommer ifrån och från vilka ämnesområden vi hämtar 

slanguttryck. En del av de 250 orden (vilka skrevs ner på papperslappar) uppgavs på näst intill 

varenda lapp, dessutom kunde Andersson se att vissa ord var vanliga i en klass men inte i en 

annan, vilket då enligt Andersson visar på hur språkmönster eller sociolekter kan utvecklas i 

så små gemenskaper som i ett klassrum. 

Ellen Bijvoet är en tvåspråkighetsforskare som under flera år forskat kring språkbruket bland 

ungdomar i mångkulturella storstadsmiljöer och har bland annat undersökt attityder till olika 

språkvarieteter. Hon är verksam vid språkforskningsinstitutet i Rinkeby, där hon främst 

studerar ”multietniskt ungdomsspråk” eller ”miljonsvenska”. Just dessa typer av 

ungdomsspråk är både ett aktuellt och gärna diskuterat ämne bland språkvetare. Dessutom är 

attityder gentemot olika typer av ungdomsspråk en intressant aspekt som kan ses som relevant 

för följande studie. 

Catrin Norrby har också forskat om ungdomars språkbruk. I en studie från 1997 undersökte 

hon särskilda drag, vilka enligt tidigare forskning av Nordberg 1985, torde vara vanligare 

förekommande bland ungdomar än hos vuxnas samtalsstilar. Norrby (1997, s. 220) kom dock 

fram till att så inte var fallet. Undersökningen visade snarare att likheterna mellan de 

undersökta gruppernas samtalsstilar (både ungdomar och medelålders kvinnor) var fler än 

olikheterna. Studien visade även att drag som brukar nämnas som typiska för ungdomars 
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samtalsstil ibland återfanns i större utsträckning bland de andra grupperna än i de som 

utgjordes av ungdomar. Norrby menar att en möjlig förklaring kan vara att samtalen i 

undersökningen kan kategoriseras som informellt småprat, vilket hon menar gynnar 

förekomsten av informellt närspråk, vilket i sin tur påminner mycket om ungdomars 

språkbruk.  

3. Metod 

Under metodavsnittet presenteras det underlag som ligger till grund för undersökningen samt tillvägagångsätt 

och arbetsprocess. Valet av metod föll på en kvantitativ enkätundersökning. En enkät lämnades ut på en 

högstadieskola i Jönköpings län och besvarades av elever i åk 9.  Valet föll på en fysisk enkät då jag på grund 

av tidigare erfarenhet var orolig för att svarsfrekvensen kunde bli låg vid en webbaserad undersökning. I 

samband med enkäten lämnades en samtyckesblankett ut.  

3.1 Kvantitativ enkätundersökning 

Studiens syfte är starkt bundet till uppfattningar/attityder och frågeställningarna behöver 

således besvaras av berörda personer, i detta fall elever. Syftet med enkätundersökningen var 

att få möjlighet att skapa en tydlig bild av högstadieelevers attityder gentemot slang och i 

vilken utsträckning de själva uppfattar att de brukar slangord. Dessutom var en enkät att 

föredra när informanterna ombads ge exempel på slangsynonymer. Fördelar med 

enkätundersökning som metod är bland annat att informanterna kan känna sig trygga i 

anonymiteten och på så vis vågar lämna uppriktiga svar, vilket kan ses som ytterst viktigt vid 

just attitydundersökningar och undersökningar som är fokuserade på individers egna 

erfarenheter och kännedom. Lagerholm (2010, s. 41) menar att just enkätundersökningar 

lämpar sig väl för attitydundersökningar och att de kan ge ett mer generaliserbart resultat och 

därför passar bra för undersökningar av stora grupper. Dessutom kan svaren från en 

enkätundersökning hjälpa till för att uppskatta hur utbredda uppfattningar och attityder i olika 

grupper är. Ytterligare en fördel med enkätundersökning som metod är att resultaten är 

relativt enkla och inte så tidskrävande att sammanställa. Dessutom är risken liten för att 

informanter påverkas av innehållet i en väl sammanställd enkät. Det finns även utmaningar 

med vald metod, en utmaning kan vara att formulera frågor på ett sådant sätt att de bidrar till 

att delge så mycket konkret information som möjligt. Fler utmaningar och svårigheter med 

vald metod redogörs för under avsnittet metodkritik. 
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3.2 Enkätkonstruktion  

Enkäten konstruerades utifrån studiens frågeställningar och syfte. Ejlertsson (2014, s. 56) 

redogör för några viktiga punkter vid utformningen av en enkät. Bland annat bör man ej ställa 

för känsliga frågor, ej omotiverat långa frågor eller ledande frågor. Däremot bör fokus ligga 

på att ställa entydiga frågor, vilket kan öka validiteten. Med dessa punkter i åtanke 

sammanställdes enkäten. Fråga 1 och 2 syftar till att undersöka om informanterna har en 

enhetlig uppfattning om vad slang är, för att på så vis alltså höja validiteten. Fråga 3 är 

formulerad på följande vis för att svaren ska bli villkorslösa, det inte ska föreligga några 

tveksamheter, utan det ska tydligt framgå att frågan gäller vardagligt tal. För att undvika 

ledande frågor kan informanterna under fråga 3 välja att svara ja eller nej, gällande bruk av 

slang. Fråga 4 svar syftar till att mer precist utreda hur ofta informanterna brukar slang. Fråga 

1 till och med 4, kan således ge svar på vad informanterna klassar som slang, om de brukar 

slang och i så fall hur ofta, dessutom ger fråga 7 svar på i vilka sammanhang och eller 

situationer slangen brukas. Fråga 5, 6, 8 och 9 syftar till att undersöka attityder gentemot 

slang.  Den sista frågan syftar till att undersöka vilka synonymer för ”bra/trevlig”, ”flicka”, 

”pojke” samt ”elak/otrevlig” som informanterna känner till och brukar, för att sedan i 

resultatanalysen försöka utreda om det skett några märkbara förändringar sedan Kotsinas 

undersökningar 1987 samt 1998.  

3.3 Tillvägagångsätt enkätundersökning  

Enkäten lämnades ut i åtta klasser i åk 9 på en högstadieskola i Jönköpings län. Enkäten 

lämnades ut av mig personligen och i samband med utdelandet av enkäterna blev 

informanterna informerade om studien och dess syfte. Dessutom delgavs informanterna 

information om att enkäten är anonym, helt frivillig och varför och hur svaren är tänkta att 

användas. I samband med att enkäten lämnades ut kunde frågor och funderingar besvaras och 

eventuella oklarheter med enkäten eller dess syfte redas ut. 

3.4 Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet  

Reliabilitet och validitet innebär tillförlitlighet och giltighet, det vill säga hur pass tillförlitlig 

studien är i förhållande till verkligheten. Hög tillförlitlighet eller reliabilitet kan uppnås 

genom att empiriskt undersöka det man har för avsikt att undersöka på ett tillförlitligt sätt; att 

man bland annat ser till att undvika slumpmässiga fel. Trost (2016, s. 58) menar att man 

genom att undvika påverkan av yttre faktorer, genom att sträva efter standardisering, kan höja 

undersökningens reliabilitet. Undersökningen i följande studie genomfördes i ett klassrum, 
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utan vidare yttre påverkan, relativt standardiserat, vilket alltså kan sägas höja reliabiliteten. 

Att vid upprepade försök erhålla samma eller liknande resultat kan sägas var eftersträvansvärt 

för att höja en studies reliabilitet, vidare menar Trost (ibid.) att det föreligger vissa utmaningar 

med att få samma typ av resultat vid upprepade mätningar, framförallt när mänskliga faktorer 

kan påverka. Huruvida samma resultat hade uppnåtts med andra informanter vid en annan tid 

och plats är alltså svårt att förutspå. Det kan vara svårt att avgöra hur representativ 

urvalsgruppen är för resterande högstadieungdomar i Sverige och för att kunna dra en generell 

slutsats över samtliga frågeställningar bör flera högstadieskolor ingå i undersökningen. 

Reliabiliteten kan alltså ifrågasättas gällande vissa aspekter. Men att man inte kan generalisera 

resultaten innebär inte att undersökningen är ointressant. Kunskaper som framkommer kan 

ändå vara intressant för andra läsare då det kan kopplas till annan forskning på området eller 

till läsarens egna erfarenheter. Validiteten, relevansen kan sänkas vid mitt val av metod, då 

resultaten av empirin är min tolkning. Men studien har dock undersökt vad som avsetts att 

undersökas och enkätfrågorna har varit kopplade till studiens syfte och frågeställningar så 

studiens validitet kan ändå hävdas vara god.  

3.5 Urval och bortfall 

Totalt delades 216 enkäter ut, alla informanter var mellan 14 och 15 år gamla, men endast 

svaren från de som fyllt 15 år har använts i studien, på grund av de etiska aspekter som nämns 

nedan. Av de återstående 179 enkäterna var det 167 som var korrekt ifyllda. 12 av enkäterna 

kunde alltså inte användas på det tilltänkta viset. Fördelningen mellan könen blev jämn, 79 

pojkar och 88 flickor har fyllt i enkäten, vilket var önskvärt för att få en bredd på studien. 

Men avsikten med studien har inte varit att göra någon distinktion mellan könen eller att på 

något vis undersöka skillnaden mellan pojkars och flickors svar.  

3.6 Etiska överväganden och riktlinjer 

Enligt vetenskapsrådet handlar forskningsetiska överväganden i hög grad om att hitta en 

rimlig balans mellan olika intressen som alla är legitima. På rekommendation av 

vetenskapsrådet har skriften God forskningssed (2017) lästs. Alla som på något sätt har varit 

delaktiga i studien har blivit informerade och garanterats anonymitet och även informerats om 

att deltagandet är frivilligt. Samtyckesblankett har lämnats ut i samband med enkäten och då 

samtliga informanter var över 15 år och studien inte är av etisk känslig karaktär behövdes inga 

föräldrars samtycke.  
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3.7 Metodkritik 

Som tidigare nämnt finns det svårigheter och utmaningar med den valda metoden, som med 

andra metoder. Lagerholm (2010, s. 40) nämner specifikt utmaningen med att utforma en 

enkät, svårigheter med att ställa de ”rätta” frågorna. I den för följande studie aktuella enkäten 

kunde eventuellt vissa frågor ha omformulerats för att ge mer konkreta svar. Exempel fråga 7, 

där informanterna ombads nämna andra än de redan förslagna alternativen för vart de anser 

sig bruka slang som mest. Här var det flera av informanterna som kryssade för annat 

alternativ, men det var endast ett fåtal som preciserade var någonstans eller i vilken situation. 

För att en djupare förståelse skulle kunnat uppnås, hade eventuellt fler öppna frågor kunnat 

ställas, så att informanterna på så vis getts möjlighet att skriva kommentarer och mer 

utvecklande svar. En metod med kvalitativ ansats skulle kunna fungera som komplement för 

att ge en mer heltäckande bild, både av attityden till och bruket av slang. Bijvoet (2015, s.134) 

nämner en del utmaningar med enkätundersökning som metod, bland annat diskuterar hon hur 

resultaten från en enkät kan påverkas av att informanterna medvetet eller omedvetet tenderar 

att ge de svar som de tror förväntas. Men även om så är fallet är ett sådant faktum svårt at 

undvika även vid mer kvalitativa metoder som exempelvis intervju. Fler slangsynonymer 

hade också kunnat undersökas och sättas i relation till Kotsinas båda undersökningar för att 

jämföra och se hur utvecklingen ser ut även för andra ord och på så vis få en mer utförliga 

resultat att kanske forska vidare på. Överlag så anser jag att metoden har fungerat bra och att 

syftet och frågeställningarna kunnat besvaras med den valda metoden. 

4. Resultat 

I följande kapitel presenteras och sammanställs arbetets empiriska material från enkätundersökningen. 

Primärdata som har samlats in bearbetas i följande kapitel och den aktuella sekundära data används i 

diskussionsdelen samt i slutsatsen och består av relevant litteratur samt tidigare publicerade undersökningar och 

uppsatser. Svaren på frågorna som ställdes i enkäten, vilka ligger till grund för resultaten redovisas nedan. 

Inledningsvis redogörs för frågorna 1 och 2, vilka syftade till att ta reda på om det fanns en enhetlig uppfattning 

om vad slang är, bland informanterna. Sedan presenteras elevers attityder till slang, vilka frågorna 5, 6, 8 och 9 

syftade att utreda. Efter attityder presenteras ungdomars bruk av slang, frågorna 3, 4 och 7. Avslutningsvis 

redogörs för om det skett några förändringar inom kännedomen om och bruket av vissa specifika slangord, 

sedan Kotsinas undersökningar 1987 respektive 1998. Resultaten från enkätundersökningen redovisas i 

diagram, tabeller samt förtydligas och kommenteras.  
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4.1 Enhetlig uppfattning om vad som kan skattas som slang 

Informanterna ombads att på första frågan i enkäten ringa in ord, vilka de uppfattar som slang, 

för att ge sin bild av vad de skattar som slang. Samtliga av de ord som fanns tillgängliga att 

ringa in var så kallade slangord, både äldre och mer moderna, varpå ett flertal nämns av 

Kotsinas (2003) i En bok om slang typ. Under den andra frågan ombads informanterna ange 

slangord, vilka inte återfanns bland de tidigare föreslagna orden. Informanterna ombads ange 

ca tio ord som de anser vara slang.  

Informanterna kan sägas ha en enhetlig uppfattning om vad de skattar som slangord, då 

informanterna i stor utsträckning angav samma ord vid fråga 1. Bland annat återfanns följande 

ord bland de inringade: guss, farsa, ballt, jycke, morsa, aina, baxa, gitta, snut, ball samt 

moppe. Däremot blev ord som: gilla, fixa, plugga, godis, snacka och jobba inte inringade i 

någon större utsträckning, somliga inte alls.  

Även när informanterna fick ange egenvalda ord, på fråga 2, vilka de betraktar som slang kan 

uppfattningen bedömas som enhetlig, då majoriteten av informanterna angav samma ord. 

Några exempelord som flertalet av informanterna angav var: kubba, hassla, para, digga, 

centan, tagga, shoppa, babbla, kröka, päron (föräldrar) och polare. 

4.2 Attityd till slang 

Gällande attityder till slang anser hela 97 procent av de tillfrågade informanterna att det är 

okej att använda slang i vardagliga talsituationer. Vad gäller bruk av slang i vardagliga 

skriftliga sammanhang går åsikterna isär, då 55 procent av de tillfrågade informanterna menar 

att det är okej att använda slangord i vardagliga skriftliga sammanhang medan 45 procent inte 

delar denna uppfattning. Majoriteten av de tillfrågade, 71 procent, anser inte att det är coolt 

eller inne med slanganvändning. Hela 82 procent anser inte heller att slanganvändning är fult. 
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Diagram 1. Attityd till slanganvändning i vardagliga talsituationer. 

 

 

 

 

Diagram 2. Attityd till slanganvändning i vardagliga skriftliga sammanhang. 
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Diagram 3. Är slanganvändning coolt/inne? 

 

 

 

Diagram 4. Är slanganvändning fult? 
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4.3 Bruk av slang 

Beträffande bruket av slang säger sig 97 procent av de tillfrågade bruka slang i vardagliga 

talsituationer, lika stor andel av de tillfrågade som alltså anser att det är ok att bruka slang i 

vardagliga talsituationer. Beträffande hur ofta informanterna anser sig bruka slang så svarar 

50 procent att de brukar slang ibland, medan 24 procent säger sig bruka slang ofta och 25 

procent menar att de brukar slang sällan. 1 procent anser sig bruka slang hela tiden. Den 

vanligaste platsen eller situationen där man brukar slang, är med vänner. Av de tillfrågade 

uppger 40 procent att det är med vänner de brukar slang. På fritiden i exempelvis 

idrottssammanhang uppger 27 procent att de brukar slang och 13 procent brukar slang i 

skolan. Hemma anger 12 procent av informanterna att de brukar slang och 8 procent menar att 

de brukar slang på andra ställen, exempelvis när de är på uteställen och fikar, vilket skulle 

kunna kategoriseras som ”med vänner”. Någon nämner att man pratar som den man pratar 

med pratar, en annan informant menar att slangbruket bara finns där, inte för att det är inne 

eller coolt, utan bara för att det finns. 

 

 

Diagram 5. Används slang i det vardagliga talet? 

 

 

97%

3%

ANVÄNDER DU SLANG?

Ja Nej
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Diagram 6. Hur ofta används slang? 

 

 

 

Diagram 7. Var och i vilka situationer används slang? 
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40%
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4.4 Kännedom om och bruk av specifika slangord och uttryck 

Nedan följer de av informanterna flest gånger nämnda slangsynonymer för ”Flicka”, ”Pojke”, 

”Bra/trevlig” samt ”Elak/otrevlig”. För att enklare kunna jämföra med resultaten från 

Kotsinas undersökningar har jag valt att placera orden i en 10-i-topplista. 

Tabell 1. De flest gånger nämnda slangsynonymer för ”Flicka”, ”Pojke”, 

”Bra/trevlig” samt ”Elak/otrevlig” 

 

4.5 Kännedom om specifika slangord och uttryck i relation till resultaten 

från Kotsinas båda undersökningar 1987 samt 1998. 

De ord som återkommer i fler än en undersökning är fetmarkerade och de ord som 

förekommer i samtliga undersökningar är både fetmarkerade och understrukna, för att ge en 

tydligare översikt. 

10-i-

topplista, 

år 2019 

”Pojke” ”Flicka” ”Bra/trevlig” ”Elak/otrevlig” 

1 Kille Tjej Snäll Idiot 

2 Gubbe Bitch Sjyst Bitch 

3 Mannen Brud Nice CP (förkortning för 

Cerebral pares) 

4 Dude Käring God Hora 

5 Bög Gumman Najs Neger 

6 Tjomme Girl Bäst Mongo 

7 Gay Hora Fab (förkortning för 

fabulös) 

Störd 

8 Bro Hoe Grym Fitta 

9 Bror Tös Härlig IQ-Befriad 

10 Boy Brutta Bro (engelsk 

förkortning för 

brother (bror)) 

Gay 
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4.5.1 ”Pojke” 

Informanterna i Kotsinas båda undersökningar ombads bland annat ange slangord för ordet 

”pojke”, och grabb var det vanligaste ordet 1987 medan kille var det vanligaste 1998. 

Slangord som grabbhalva, pys, lirare och kis hade försvunnit vid 1998 års undersökning och 

istället bytts ut mot, man, gubbe, gosse och hunk. De tio slangord eller synonymer som 

förekommer flest gånger i aktuell undersökning 2019, i storleksordning för ordet ”pojke” är: 

kille, gubbe, mannen, dude, bög, tjomme, gay, bro, bror och boy. Vid jämförelse med 

Kotsinas båda undersökningar ser man att ordet kille fortfarande, från 1998, toppar listan över 

slangord för ”pojke”. Från Kotsinas senaste undersökning 1998, har ord som grabb, snubbe, 

påg, gosse och hunk försvunnit, medan ord som gubbe, bög och boy fortfarande förekommer 

idag. Ordet gubbe har hoppat upp fyra placeringar sedan 1998 och återfinns idag på andra 

plats. Även ordet bög har klättrat upp på listan, däremot har ordet boy hoppat ner till plats 10. 

Ny ord som är aktuella 2019 är: dude, tjomme, gay, bro och bror. Ordet man återfinns i 1998 

års undersökning, men 2019 hittas istället ordet mannen. Det finns tre ord som förekommer i 

samtliga undersökningar om än på olika placeringar och det är orden: kille, boy och bög. 

 

Tabell 2. Slangord för ”pojke” 

Tio-i-topplista Kotsinas 1987                     Kotsinas 1998                   År 2019                    

1 Grabb Kille Kille 

2 Kille Grabb Gubbe 

3 Kis Snubbe Mannen 

4 Snubbe Påg Dude 

5 Påg Man Bög 

6 Boy Gubbe Tjomme 

7 Grabbhalva Bög Gay 

8 Lirare Gosse Bro (eng. 

förkortning för 

brother (bror)) 

9 Bög Boy Bror 

10 Pys Hunk Boy 
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4.5.2 ”Flicka” 

I Kotsinas båda undersökningar ombads informanterna ange slangord för ”flicka” och i båda 

undersökningarna var tjej det vanligaste slangordet som informanterna gav som exempel. Det 

som skiljde sig åt mellan undersökningarna var att 1998 hade orden, babe, bitch, och hora 

tillkommit. Däremot fanns slangorden fjälla, brallis och fjolla som användes 1987 inte kvar 

på tio-i-topp-listan. De tio slangord eller synonymer som förekommer flest gånger i aktuell 

undersökning 2019, i storleksordning för ordet ”flicka” är: tjej, bitch, brud, käring, gumman, 

girl, hora, hoe, tös och brutta.  

Från Kotsinas undersökning 1998 har orden: babe, jänta och böna försvunnit, medan ord som 

hoe, girl och gumman är nya. Ordet brud har hoppat ner en placering, tös har hoppat ner sex 

platser, det har även ordet brutta. Ordet bitch har klättrat upp från en sjätte plats till en andra 

plats, käring har klättrat upp fyra placeringar och även ordet hora har placerats sig högre på 

listan.  Det ord som återfinns i samtliga undersökningar är: tjej, brud, käring, tös och brutta.  

 

Tio-i-topplista  Kotsinas 1987                    Kotsinas 1998                   År 2019                             

1 Tjej Tjej Tjej 

2 Brud Brud Bitch 

3 Brutta Tös Brud 

4 Fjälla Brutta Käring 

5 Tös Babe Gumman 

6 Böna Bitch Girl 

7 Brallis Jänta Hora 

8 Jänta Käring Hoe (eng, 

förkortning för 

hooker (hora)) 

9 Fjolla Böna Tös 

10 Käring Hora Brutta 

Tabell 3. Slangord för ”Flicka” 
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4.5.3 ”Bra/trevlig” 

Kotsinas undersökte även slangord för vissa så kallade värderande ord, bland annat 

undersöktes vilka vanliga slangord, ungdomar kände till för orden ”bra” eller ”trevlig”. Dessa 

resultat utmärkte sig med flertalet olikheter inom de kända slangorden för 1987 respektive 

1998. År 1987 var fräsch i topp medan super var i topp 1998, då ordet fräsch inte alls kom 

med på tio-i-topp-listan. Inte heller kom orden häftig, läcker, okej, ball eller guld med på 

listan 1998, där syns istället orden toppen, grym, kanon, great, asbra och perfa. De tio 

slangord eller synonymer som förekommer flest gånger i aktuell undersökning 2019, i 

storleksordning för orden ”bra/trevlig” är: snäll, sjyst, nice, god, najs, bäst, fab, grym, härlig 

samt bro. Vid jämförelse mellan undersökningarna ser man att det endast är ett ord som finns 

kvar bland tio-i-topp, år 2019, som återfanns 1987 och det är ordet schyst även om stavningen 

ser annorlunda ut. Ordet schyst har hoppat från en fjärde plats 1987 till en femte plats 1989 

och till en andra plats 2019. 

 

Tio-i-topplista Kotsinas 1987                  Kotsinas 1989                        År 2019 

1 Fräsch Super Snäll 

2 Cool Toppen Sjyst  

3 Häftig Kanon Nice 

4 Schyst Cool God 

5 Läcker Schyst Najs 

6 Okej Great  Bäst 

7 Ball Suverän Fab 

(förkortning 

för fabulös) 

8 Super Grym Grym 

9 Suverän Perfa Härlig 

10 Guld Asbra Bro (eng. 

förkortning 

för 

brother(bror)) 

Tabell 4. Slangord för ”bra/trevlig” 
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4.5.4 ”Elak/otrevlig” 

Slangord för ’elak/otrevlig’ förändrades också under de gånga åren, mellan Kotsinas 

undersökningar. Det vanligaste slangordet vid båda undersökningarna var dock ordet taskig, 

Men 1998 hade orden, rå, tarvlig, fräck, körd och kymig bytts ut mot cp, störd, bitchig, mean 

och pucko. De tio slangord eller synonymer som förekommer flest gånger i aktuell 

undersökning 2019, i storleksordning för orden ”elak/otrevlig” är: idiot, bitch, cp, hora, 

neger, mongo, störd, fitta, IQ-befriad samt gay. Ordet idiot är nytt för 2019 och dessutom 

hamnar ordet på första plats. Bitch har klättrat upp fem platser sedan 1989, medan 

förkortningen CP ligger kvar på samma plats. Ordet störd har hoppat ner tre platser och 

istället för dum i huvudet, knäpp, bitchig, grym, mean och pucko återfinns hora, neger, 

mongo, fitta, IQ-befriad och gay. 

 

Tio-i-topplista Kotsinas 1987                      Kotsinas 1989                       År 2019                     

1 Taskig Taskig Idiot 

2 Rå Oschyst Bitch 

3 Dum i huvudet CP CP 

4 Tarvlig Störd Hora 

5 Grym Dum i huvudet Neger 

6 Fräck Knäpp Mongo 

7 Knäpp Bitchig Störd 

8 Oschyst Grym Fitta 

9 Nörd Mean IQ-befriad 

10 Kymig Pucko Gay 

Tabell 4. Slangord för ”elak/otrevlig” 
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5. Diskussion 

Som tidigare nämnt är begreppet slang inte helt enkelt att definiera. Men slangen kan ändå ses 

som ett begrepp främst känt som en benämning på ord som används i vissa sammanhang. 

Begreppet då blir relativt godtyckligt, ett ord som av någon betraktas som slang kan av någon 

annan klassas som ett normalt vardagligt ord. Orden som informanterna tar upp i enkäten, när 

de blev ombedda att nämna ord de betraktar som slang på fråga 1 och 2, kan sägas passa in 

under Kotsinas (2003, s. 7) definition av slangord ”ord som inte alltid accepteras i skrift och 

som heller inte ingår i vad vi anser vara vårdat språk”. Vidare kan informanterna i följande 

undersökning sägas ha en enhetlig syn på vad som är slang, vilket inte är speciellt 

överraskande, då de är jämngamla, i stor utsträckning umgås i samma kretsar, har 

gemensamma vänner och intressen och även kommer från ett och samma, mindre geografiska 

område.  

Att ord som: godis, gilla och plugga, vilka kan klassas som äldre slangord, inte blev inringade 

i någon vidare utsträckning kan eventuellt bero på att dessa ord är så pass väl kända och 

allmänt accepterade att de av informanterna inte ses som slangord. Dessa ord används även av 

vuxna och som Kotsinas (2003, s. 11) påpekar så är slanganvändning främst förknippat med 

ungdomar, även av ungdomar. 

Slangord och bruket av slang är för informanterna varken coolt eller fult och majoriteten är av 

den åsikt att det är okej att använda slang i vardagliga talsammanhang. Däremot anser nästan 

hälften av informanterna att slang inte hör hemma i vardagliga skriftliga sammanhang. Detta 

faktum tyder på att det kan föreligga någon form av normkonflikt som påverkar elevernas 

attityder. Bijvoet (2015, s. 130) redogör för två särskilt viktiga parametrar inom 

attitydforskning nämligen social status och gruppsolidaritet. Statusdimensionen hör ihop med 

varietetens sociala status, exempelvis kan nämnas att standardspråket, vilket ligger nära 

skriftspråket, allt som oftast attribueras med hög status eller prestige, eventuellt för att det 

förknippas med högre utbildning och makt. Medan ickestandardvarieteter generellt erhåller 

lägre prestige. Den andra dimensionen, gruppsolidaritet handlar om lojalitet till den egna 

varieteten. Dels kan en talare eftersträva en varietet med högre prestige, dels kan hen vilja 

värnar om den egna gruppens identitet, vilket kan resultera i en kluven inställning. Följande 

skulle kunna vara en förklaring till varför informanterna brukar slang även fast de inte ser det 

som passande i vissa sammanhang eller coolt för den delen. Informanterna är medvetna om att 

slang inte hör till normen och de anser att skriftliga sammanhang kräver ett mer normbundet 
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språk. Samtidigt kan det förväntas att informanterna till viss del ska bruka slang och hålla en 

mer ungdomsspecifik stil. 

Beträffande bruket av slang så anger den största andelen informanter, hela 97 procent att de 

brukar slang i vardagliga talsituationer, lika stor andel som alltså anser att det är okej att bruka 

slang i vardagliga talsituationer. När informanterna blev tillfrågade om hur ofta de brukar 

slang så anger den största andelen informanter att de brukar slang ibland och vanligaste 

situationen för slanganvändning är med vänner. De här resultaten är inte heller speciellt 

överraskande. Enligt Kotsinas (2003, s. 59) så tenderar man att överskatta mängden av 

ungdomars slangordsanvändande, så om informanterna anser att de brukar slang ibland är det 

säkert riktigt uppfattat. Samtidigt menar Lagerholm (2010, s. 70) att medvetenhet om det egna 

språkbruket generellt brukar vara låg, vilket man kan ha i åtanke vid vidare analys. Om en del 

av slanganvändandet är bundet till ackommodering, så är det inte märkligt om 

slanganvändandet främst är fokuserat i kamratgemenskapen och på fritiden, där 

ackommodering ter sig naturligt. Det faller sig med stor sannolikhet mer naturligt för 

informanterna att akommodera till sina vänner på fritiden då situationen är mindre formell, än 

hemma eller i en skolkontext, där slangbruket inte var lika utbrett bland informanterna. Som 

en av informanterna uttrycker sig ”man pratar som den man pratar med pratar”. Den formen 

av ackommodering, den konvergenta menar Einarsson (2009, s. 43) innebär att man närmar 

sitt eget beteende till kommunikationspartnerns och visar på så sätt sitt gillande.  

Utifrån ett perspektiv som behandlar identitetsskapande och grupptillhörighet så förefaller det 

också naturligt att det är i kamratgemenskap och på fritiden i exempelvis idrottssammanhang 

man använder slang som mest. Slangen kan bland annat fungera som gruppmarkör samt bidra 

till att skapa en känsla av grupptillhörighet och gemenskap (Gunnarsdotter Grönberg, 2015, s. 

257; Kotsinas, 2003, s. 25). Vår identitet är enligt den social identitetsteorin inte statisk, men 

en vanlig uppfattning tros vara att den är just det, vilket kan medföra att förändringar i t.ex. 

språk och attityder kan betraktas som falskhet eller hyckleri av vår omgivning. Identitet och 

tillhörighet kan visas genom olika strategier, var på språket är en central sådan strategi.  

Ungdomar kan exempelvis med sin samtalsstil visa att de tillhör en annan åldersgrupp och att 

de tar avstånd från vuxenvärlden. Den socialt konstruerade och föränderliga identiteten 

påverkar språket, precis som språket påverkar identiteten, en ömsesidig påverkan, vilken 

alltså leder till att hur en människa talar i olika situationer påverkas av hennes identitet 

samtidigt som identiteten påverkas av hennes språkbruk och språkhandlingar. 
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Slangen är en del av språket och likt språket kan slangen förändras, resultaten från 

undersökningen tyder på att de värdebaserade orden som undersöktes visar en större 

benägenhet att ändras. Vid närmre analys av slangsynonymer för de värderade orden 

”elak/otrevlig” samt bra/trevlig kan ses att nästan samtliga ord är utbytta från Kotsinas 

undersökning 1987 och idag 2019. Enligt Kotsinas (2004, s. 39) är det vanligare att vissa ord 

byts ut oftare än andra, framförallt ord som uttrycker starka känslor, som just ”elak”, ”snäll” 

eller andra expressiva ord. För orden ”pojke” och ”flicka” har inte ändring i lika stor 

utsträckning skett, flera av slangsynonymerna är återkommande under samtliga 

undersökningsår, från 1987 till 2019. Däremot verkar betydelsen hos somliga ord förändras. 

Exempelvis orden hora och bitch som uppträder som slangsynonym till orden ”elak/otrevlig”, 

men som också verkar fungerar som slangsynonym för ordet flicka. Man kan fråga sig om 

orden förekommer med olika betydelser eller om orden när de används istället för flicka har 

en negativ innebörd. Både pojkar och flickor uppger att de använder ordet bitch och ordet 

hora som slangsynonym till ”flicka” och ordet bitch förekommer även i Kotsinas 

undersökning från 1998, så det är inget nytt påfund. 

Vidare menar Kotsinas (2003, s. 150) att en del slangord dör ut, medan en del ligger i träda en 

tid för att efter något/några decennier på nytt börjar blomstra och då ofta med nya betydelser 

och former. I dag använder vi flertalet slangord som har inlemmats i det accepterade 

ordförrådet, exempelvis tjej som nämns ovan. Ordet tjej kommer från Romani och dess 

ursprungliga betydelse var ”prostituerad kvinna”, en betydelse vilken vi definitivt inte 

förknippar ordet med idag. Av de för undersökningen aktuella slangsynonymerna så är det 

inte några ord som försvunnit efter Kotsinas båda undersökningar som syns på nytt 2019. 

Vilket alltså inte bekräftar hypotesen om att ord och uttryck ibland kan försvinna en tid för att 

senare komma tillbaka? Åtminstone inte mellan dessa undersökningars tidsspann på 32 år. De 

ord som har försvunnit från Kotsinas listor mellan 1987 och 1998 har inte kommit tillbaka nu 

år 2019, men kanske i framtiden. Däremot kan man se två exempel på ord som bytt form och 

klass, man har blivit mannen och bitchig har blivit bitch. 

Ytterligare ett resultat som underökningen kommer fram till, men som inte kommer att 

diskuteras ingående i följande studie, men som kan vara ett ämne för vidare forskning är 

mängden engelska slangsynonymer. Det förekommer fler engelskinfluerade ord i den senaste 

undersökningen, även om det också förekommer engelska ord i Kotsinas båda 

undersökningar. För orden ”pojke” och ”flicka”, nämns sju engelska ord och för de 

värdeladdade orden ”elak/otrevlig” samt ”bra/trevlig” nämns fem engelska ord. De engelska 
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orden tenderar alltså att bli fler. En möjlig orsak kan som Jan Einarsson (2009, s. 52-53) 

skriver vara att ett språks prestigevärde har att göra med omgivningens attityd gentemot det. 

Han utvecklar och beskriver att bland äldre har svenskan en hög status vilken inte är lika 

påtaglig hos yngre. Bland yngre är det istället vanligt att engelskan värderas högt vilket den 

inte gör i samma utsträckning bland äldre. Att ungdomar hellre anammar och använder 

engelska ord är alltså inte speciellt märkligt. 

6. Slutsatser  

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om kännedomen om och bruket av specifika slangord och uttryck 

har förändrats märkbart de senaste 30 åren. Dessutom har studien med tillhörande undersökning syftat till att 

undersöka högstadieungdomars attityder till och bruk av slang. Studiens hypotes mynnar ut i att man genom att 

kika närmre på slangen kan upptäcka hur ords betydelse kan förändras och hur ord och uttryck ibland kan 

försvinna en tid för att senare komma tillbaka. Hypotesen bekräftas, vilket diskussionsavsnittet redogör för, till 

viss del, framförallt i hur ords betydelse kan förändras. Däremot verkar uttryck som försvinner inte dyka upp 

igen inom det aktuella undersökningsspannet, vilket kan bero på att det inte har passerat tillräckligt lång tid eller 

kanske för lång tid.  

Slutsatser som kan dras är att ungdomar har en övervägande positiv attityd till bruket av 

slang, och de verkar se slangsynonymer som en naturlig del av talspråket. Att bruka slang är 

inget man funderar över utan det faller sig naturligt att bruka slang, speciellt med andra 

slangbrukare. Slangen är, liksom språket i övrigt, ständigt föränderligt, menar Kotsinas (2004 

s. 291). Ord försvinner, ord tillkommer, byts ut eller ges ny betydelse. Informanterna som 

deltagit i följande undersökning kan sägas känna till flera av de slangsynonymer som 

förekommer i Kotsinas båda undersökningar, framförallt de ord och uttryck som används 

istället för orden ”flicka” och ”pojke”. Men kännedomen om och bruket av specifika slangord 

och uttryck kan ändå sägas ha förändrats märkbart de senaste 30 åren. 

Det som kanske är det mest intressant med följande studie är hur betydelsen för somliga ord 

verkar ha förändrats under relativ kort tid. Betydelsen har för vissa ord kanske till och med 

förändrats så mycket att den ursprungliga betydelsen glömts bort. Ett exempel är det ovan 

nämnda ordet hora. För många av oss har ordet hora betydelsen av en kvinna som erbjuder 

sexuella tjänster och tar betalt för dem.  Men alla kanske inte lägger in samma betydelse i 

ordet hora, dessutom har ordet kanske inte samma betydelse idag som det hade förr. 

Dessutom används idag ordet hora både som adjektiv och verb:  din hora! eller hora inte nu! 

Verbformen ger uttryck för en betydelse som skulle kunna förklaras som: sluta bete dig på ett 
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för tillfället opassande vis. Ordet hora kanske håller på att mista sin egentliga betydelse. 

Följande skulle alltså kunna vara en förklaring till varför ungdomar kallar varandra för hora 

(och bitch) i både uppbragthet och kamratligt syfte. De slutsatser som kan dras angående 

ungdomars attityd till och bruk av slang är inte förvånande, då slangen idag verkar vara en 

naturlig del av språket. Det vardagliga talspråket i dag, innehåller flera exempel på ord och 

uttryck som ändå är eller under lång tid klassats som slang. Det som har framkommit kring 

kännedom om och bruk av slang har visat sig något överraskande. Vidare tyder de slutsatser 

som kan dras på att myten om slangens korta liv inte alltid stämmer men även att slangen 

precis som språket i sig alltid är föränderligt. Dessutom indikerar resultaten på att vissa 

slangsynonymer går ifrån sin ursprungliga betydelse, eller tillskrivs fler och nya betydelser 

och på så vis kan de användas i fler än ett sammanhang. 
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Bilaga 1  

Enkät 
 

Ålder:_________ 

 

Flicka [ ]        Pojke [ ] 

 

Fråga 1. Ringa in de ord som du skulle beskriva som slangord. 

 

Farsa    Guss    Gilla    Käka    Face   Chilla    Idiot    Tjej    Sjukt   Nice   Läcker    Grym    

Fett    Ballt    Tappad    Miffo    Hora    Bussig    Kosing    Sno    Kondis    Jycke    Nuna   

Unge     Kolla    Fixa    Godis    Morsa    Blåst    Fjälla    Grabb    Keff    Smunka    Aina    

Stålar   Baxa    Syrra    Plugga    Gitta    Brorsa    Brud   Jobbig    Snacka    Köttsemla    

Snubbe    Polare    Gubbe    Snut   Spänn    Kille    Snacka    Grej    Fatta    Jobba    Moppe    

Värst    Ball    Schyst   Nylle   Cash   Norpa 

 

Fråga 2. Kan du ge exempel på ord (ca 10) som du anser vara slang? Som inte förekommer 

bland orden ovan. 

 

Fråga 3. Använder du slangord/uttryck i ditt vardagliga tal? 

Ja [ ]    Nej [ ]     

 

Fråga 4. Om du svarat Ja på fråga tre, hur ofta använder du slang?  

Sällan [ ]   Ibland [ ]   Ofta [ ] Hela tiden [ ] 

 

Fråga 5. Tycker du att det är okej att använda slang i vardagliga talsituationer? 

Ja [ ] Nej [ ] 

 

Fråga 6. Tycker du att det är okej att använda slang i vardagliga skriftliga sammanhang? 

Ja [ ] Nej [ ] 

 

Fråga 7. Om du använder slang, i vilka situationer skulle du säga att du använder mest slang? 

Hemma [ ]  I skolan [ ]  Med vänner [ ] På fritiden, ex idrottssammanhang [ ] Annat [ ]beskriv 

när_________________ 

 

Fråga 8. Tycker du att det är coolt/ inne att använda sig av slangord? 

Ja [ ] Nej [ ] 

 

Fråga 9. Skulle du säga att det är ”fult” att använda sig av slangord? 

Ja [ ] Nej [ ]   

 

Fråga 10. Skriv ner så många slangord/uttryck du kommer på som du känner till och kanske 

även brukar för följande ord. 

”Flicka”_____________________________________________________________ 

”Pojke”_____________________________________________________________ 

”Elak/Otrevlig”______________________________________________________ 

”Bra/Trevlig”________________________________________________________ 
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Bilaga 2  

Samtyckesblankett 
 

 

 

Samtycke till att delta i studien:  

En undersökning om högstadieungdomars kännedom om, bruk av och attityder till slang. 

 

Följande studie ämnar undersöka språkbruket hos ungdomar med fokus på slangord i 

Jönköpings län 2019. Studien syftar dels till att undersöka attityden till och bruket av slang, 

dels till att se om bruket av slang märkbart förändrats de senaste 20 åren. Det insamlade 

materialet utgör grunden för en kandidatuppsats i språkvetenskaplig fördjupning, vid 

Karlstads Universitet. 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 

deltagande i studien utan att ange något skäl. 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 

universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 

och lämnad information. 

 

………………………………………… 

Underskrift 

…………………………………………  

……………………………………………………………… 

Namnförtydligande Ort och datum 

 

Ansvarig för studien är Louise Lönnborg, mejl: louise.lonnborg@habokommun.se   

Telefon: 0735370206 

Handledare: Susanne Schneider. Karlstads universitet. susanne.schneider@kau.se  
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