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Abstract 
 

Talar du LunarStormska? är en sociolingvistisk C-uppsats av Alexandra Ohlén vid Karlstads 

universitets lärarprogram med inriktning gymnasiet, höstterminen 2004. 

 

Uppsatsen beskriver Internet-fenomenet chattande och dess historiska bakgrund, identifierar 

och definierar olika typer av chattande och beskriver de forum för chattande som är populära 

bland svenska ungdomar år 2004. Mot bakgrund av de farhågor som i många sammanhang 

framkommit om att användande av Internet och chattande kan påverka ungdomars skriftspråk 

negativt diskuteras chattspråket ur ett lingvistiskt perspektiv. 

 

Med hjälp av en enkätundersökning genomförd i en gymnasieskola under hösten 2004 och en 

tidigare enkät med delvis samma innehåll från 2002 beskrivs ungdomarnas chattvanor med 

hänseende till omfattning, syfte etc. Genom att jämföra elevernas resultat vid de senaste 

nationella proven i svenska med den tid de uppger sig lägga ner på chattande undersöks 

huruvida chattande påverkar elevernas förmåga att hantera svenska språket. 
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1. Inledning 
 
Chattande på Internet är en ny företeelse och dagens ungdomar är den första generation som 

kan ägna sig åt detta. Som nya kommunikationsformer brukar har chattandet utsatts för kritik 

för att många befarar att det ska medföra en utarmning av språket. Jag har i den här uppsatsen 

försökt belysa chattandet genom att dels förklara vad det är, dels försöka se hur det passar in i 

svenskans pågående utveckling, dels hur det påverkar elevernas ”skolsvenska”. 

 

Min undersökning vill jag motivera ur ett språkligt-, lärar- och därigenom samhällsperspektiv. 

Jag tycker att det är viktigt för en lärare i svenska att följa den svenska språkutvecklingen. 

Detta för att inte bara förstå eleverna bättre utan också språket i sig självt. Språket är en 

levande organism som förändras. Nu finns det sällan tid för vidareutbildning av lärare och om 

universitet skulle erbjuda kurser om svenskans utveckling är det stor risk att dessa blir 

inaktuella. Men chattspråket är lätt att följa. Det är bara att gå med i någon chattgrupp. Det 

behöver inte vara någon för ungdomar, det finns många chattmöjligheter för alla åldrar och 

intressen (men det är i och för sig bland ungdomarna som chattspråket används mest). 

 

1.1 Syfte 
 

Mitt syfte är att undersöka om chattspråket påverkar ungdomars ”skolsvenska” och även att i 

viss mån kartlägga deras chattvanor. Det är främst chattandet bland gymnasieungdomar 2004 

som undersökts men jag gör också en jämförelse med en undersökning från högstadiet 2002. 

Vidare jämförs även elevers chattande med vilket betyg de fått på det nationella provet i 

svenska 2004. Jag vill alltså fokusera på chattandet som språklig verksamhet och försöker 

hålla mig borta från de övriga frågor som ofta dyker upp i debatter kring denna kultur. 

 

1.2 Avgränsningar 
 
En uppsats om chattspråk kan bli hur stor som helst. För att få min uppsats att rymmas inom 

de givna tids- och storleksramarna var jag tvungen att begränsa omfattningen. 

 

Det kunde varit intressant att diskutera SMS-språket i samband med chattspråket eftersom de 

till stor del liknar varandra och båda är ungdomsspråk. Dock är detta ett lika stort ämne som 
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chattande i sig och kräver mer utrymme än den här uppsatsen kunde erbjuda. Jag var alltså 

tvungen att välja antingen SMS-språk eller chattspråk. 

 

Uppsatsen är också gjord för att både vara en avslutande uppsats för mina svenskstudier, 

därigenom avslutande uppsats för kursen Svenska med språkvetenskaplig inriktning, och min 

examensuppsatts på lärarutbildningen. Därför har jag försökt behandla ämnet chattspråk både 

ur ett språkligt perspektiv och utifrån ett lärar- och skolperspektiv. Detta bidrar till avgräns-

ningar både när det gäller det språkvetenskapliga och det pedagogiska perspektivet. 

 

Min enkät har delats ut i bara några klasser i en gymnasieskola. Detta kan ge en ganska snäv 

bild och det är helt klart bättre att göra undersökningar i många klasser och många skolor över 

hela Sverige. Men nu fanns inte de möjligheterna när jag gjorde den här undersökningen. 

 

Eftersom chattspråk är ett ganska nytillkommet tillskott till språket finns det inte så mycket 

skrivet om detta, särskilt inte det svenska chattspråket. Detta har bidragit till att trots att jag 

har stor vana vid chattande och därför har upptäckt många intressanta saker, inte kunnat få 

någon vetenskaplig grund i allt och därför varit tvungen att avstå från att skriva om en del in-

tressanta iakttagelser. Det bidrar också till att det blivit svårt att sätta språkvetenskapliga 

termer på olika chattfenomen. 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Vad är Internet? 
 

Internet är världens största datornätverk och system för enkel och effektiv kommunikation av 

text, ljud och bild. I Nationalencyklopedin beskrivs det som ett ”världsomspännande datornät 

bestående av hopkopplade regionala och lokala nät där alla anslutna datorer kommunicerar 

enligt fastställda regler, kommunikationsprotokollen inom TCP/IP-familjen (Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol)”. (Sundblad 2005) 

 

Föregångaren till Internet, ARPANET, skapades när USA:s militära forskningsanstalt på 

1960-talet experimenterade med olika tekniker för datanät, bland annat hantering av avbrott 

och möjlighet att kringgå utslagna nätverksnoder (Wikipedia/Internet 2004). 

 

2.1.1 World Wide Web (WWW) eller webben 
 

Internet användes länge enbart inom universitets- och forskningsvärlden, genombrottet bland 

allmänheten kom med skapandet av World Wide Web och webbläsaren Mosaic. Det var en 

man vid namn Tim Berners-Lee inom den europeiska atomforskningsorganisationen CERN 

som år 1989 föreslog ett system för märkning av text och ett protokoll för filöverföring 

(HTML, HyperText Markup Language, och HTTP, HyperText Transfer Protocol) som gör det 

möjligt att på ett enkelt sätt länka samman i princip all information som lagras på s.k. webb-

servrar. Ursprungligen fanns bara en sådan server, i CERN. År 1992 fanns det 50 webbservrar 

över hela världen. I juni 1999 hade antalet vuxit till 720 000 och januari 2005 fanns det 

58 194 836 webbservrar i världen (Netcraft 2005). 

 

Internet knyter samman datorerna, men det är World Wide Web som knyter samman inne-

hållet. Och med hjälp av olika sökprogram (www.google.se, www.yahoo.se m.fl.) kan man 

söka sig fram på webben. Här kan man nu för tiden hitta det mesta. Webben har blivit det som 

Tim Berners-Lee kallar ”the universe of network-accessible information, an embodiment of 

human knowledge” (Crystal 2001 s. 13). 
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Det stora genombrottet för Internet kom 1993, då Marc Andreesen vid University of Illinois 

skapade den första grafiska webbläsaren Mosaic och därmed gjorde det enkelt för ”vanligt” 

folk att hitta på World Wide Web (Gribble 2004). 

 

Att söka efter och publicera information blev under 1990-talet det näst största användnings-

området för Internet, efter e-post (Sundblad 2005). När den svenska IT-kommissionen gjorde 

en undersökning om vem som använder Internet till vad, redovisades resultatet i tabellen 

nedan. Deras källa är Internetbarometern och egna bearbetningar av SCBs befolkningsstatistik. 

Den redovisades i IT-kommissionens rapport Vem använder Internet till vad? Spridningen av 

Internet bland befolkningen från 2002. 

 
Tabell I: Olika typer av fakta/information som sökts på Internet bland användare 9–79 år 
totalt (i hemmet, arbete och skola) en genomsnittlig dag hösten 2000. Antal, samt andel i 
procent. 
 
Typ av fakta/information Totalt  Andel av urvalet Andel av pop. 
Sökt fakta/information 1731 72 % 23 % 
Allmän information 601 25 % 9 % 
Samhällsinformation 553 23 % 9 % 
Kultur/nöje/fritid 457 19 % 7 % 
Skola/utbildning 433 18 % 7 % 
Resor 432 18 % 7 % 
Börs och ekonomi 409 17 % 6 % 
Konsumentvaror/tjänster 361 15 % 5 % 
E-postadresser 313 13 % 5 % 
Telefonnummer eller adresser 216 9 % 3 % 
Annat 288 12 % 4 % 

 

2.1.2 E-post eller mejl 
 

När Internet först skapades var ett huvudsyfte att göra det möjligt att skicka meddelanden 

mellan datorer som var anslutna till olika nätverk. E-mail (e-post, mejl) är fortfarande ett av 

de mest dominerande användningsområdena för Internet (Sundblad 2005). 

 

Oftast använder man särskilda program för e-post, exempelvis Outlook Express som levereras 

med operativsystemet Windows. Detta förutsätter dock att man har ett eget e-postkonto hos 

någon Internetleverantör. Man slipper både program och konto om man istället använder 

någon av de gratis, webb-baserade mejl-tjänster som finns på nätet. Bland ungdomar är 

Microsofts Hotmail mycket populär. Microsofts program för snabbmeddelanden, MSN 

Messenger, är på olika sätt knutet till Hotmail. 
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2.1.3 Chatt 
 

Chattande är ett sätt att samtala på Internet genom att skriva meddelanden till varandra. Anna-

Malin Karlsson beskriver i Kallpratare på nätet chattande så här: 

 

När man chattar skriver man inlägg och läser svar, precis som vid de flesta former av 

elektronisk brevväxling. Det speciella här är dock att kommunikationen sker med 

minimal fördröjning. Ett antal personer sitter vid sina datorer och samtalar på ett sätt som 

borde vara så likt direkt muntlig kommunikations som utbyte av skrivna texter kan bli. 

(Karlsson 1997 s. 138). 

 

Forskare har varit först med mycket på Internet, även chatt. De kallade direktkontakt via 

gemensamma textfönster talking eller chatting, och dessa termer spreds sedan vidare till en 

större allmänhet (Sundblad 2005). 

 

Crystal beskriver i Language and the Internet chattgrupper som pågående diskussioner under 

särskilda teman, organiserade i olika rum på Internet. Det finns chattgrupper om det mesta: tv-

serier, filmer, böcker, katter, hundar, resor, musik etc. Vem som helst kan gå in och titta på 

andras konversationer och delta i dem utan att vara inbjuden (Crystal 2001 s. 11). 

 

Inom chattgrupperna använde man åtminstone tidigare IRC (Internet Relay Chat) som är ”ett 

protokoll för textkommunikation i realtid över Internet mellan grupper av personer eller på tu 

man hand” (Wikipedia 2004). IRC skapades 1988 av Jarkko Oikarinen vid Uleåborgs univers-

itet och är i grunden en förbättring av programmet Talk för Unix. 

 

Det går också att chatta direkt i sin webbläsare utan att installera särskilda program på datorn. 

Ofta finns dessa webbchattar på s.k. Internetportaler, som www.spray.se, men även på tid-

ningars webbplatser, som www.aftonbladet.se. Där ”pratar” många personer samtidigt med 

alla, men det är också möjligt att ”viska” och därmed föra privata konversationer samtidigt 

som man ser de offentliga. Chattandet går ofta väldigt fort och ger för en tillfällig observatör 

ett närmast kaotiskt intryck. Chattandet via IRC eller på webbchattar pågår i realtid, vad 

Crystal kallar synkron chatt (Crystal 2001 s. 11). 
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En annan form av synkron chatt sker med hjälp av MSN Messenger och ICQ. Det är program 

för snabbmeddelanden som användarna ständigt har igång i bakgrunden, oavsett vad de gör på 

Internet. Programmen visar vilka av ens vänner som är ute på nätet samtidigt och som det 

därför finns möjlighet att chatta med just då. Men man kan också försöka kontakta andra 

genom att söka på bostadsort, intressen etc. 

 

Det finns också speciella områden på Internet som kallas communities, eller på svenska nät-

gemenskaper. De kan beskrivas som en sorts utökade, mer organiserade chattgrupper. I en 

nätgemenskap är man medlem med ett namn (ett s.k. alias) som man använder inom gruppen. 

Medlemmarna har egna sidor där de beskriver sig själva och sina intressen, vanligt är att man 

även kan lägga in en bild. Medlemmarna kommunicerar genom att skriva i varandras elek-

troniska gästböcker eller mejla. Man använder gästböckerna mest för att skicka korta med-

delanden till sina vänner, ungefär som SMS. Det brukar också finnas diskussionsforum som 

liknar traditionella chattgrupper. Den största nätgemenskapen i Sverige idag är LunarStorm. 

 

När man chattar i en nätgemenskap gör man det sällan i realtid. Ofta måste man begära en 

uppdatering för att kunna se nya inlägg, i andra fall sker uppdateringen automatiskt men med 

en viss fördröjning. Crystal kallar denna typ av chatt asynkron (Crystal 2001 s. 11). 

 

2.1.4 Online-spel1

 

RPG (Roll Playing Games, Rollspel) är interaktiv teater som oftast utspelar sig i världar av 

den typ som finns i fantasy-litteratur. Många användare kan delta samtidigt och kommunicera 

med varandra. Det första rollspelet på Internet var en version av Dungeons and Dragons som 

heter MUD (Multi User Dungeons) och är helt textbaserat. Spelarna får skriftlig information 

om omgivningen som de, genom att skriva olika koder, låter sina figurer interagera med. I 

nya, grafiskt mer avancerade spel styr man istället figurer med hjälp av datorns mus. Spelarna 

kan också i dessa under spelets gång chatta synkront med andra spelare världen över, t.ex. för 

att bilda allianser eller fråga om råd. 

 

Shoot ’em Up Games (skjuta-sönder-dem-spel) går först och främst ut på att slå ihjäl sin mot-

ståndare, antingen individuellt eller i lag. Spelen bygger på snabb reaktionsförmåga och många 
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av spelarna försöker pressa hastigheten uppåt så långt som datorerna tillåter. Dessa spel spelas 

med hjälp av olika ”kommunikationssystem”, via tangentbordskommandon eller headset. 

 

Spelen är på engelska och eftersom spelarna kan sitta var som helst i hela världen skriver de 

också till varandra på engelska. Det finns sociala normer för hur man skriver. Vissa anser att 

illusionen förstörs om man använder sig av den typ av förkortningar som är vanliga i chatt-

sammanhang, smileys etc. Om man gör det kan man bli utfryst av de andra spelarna. Men 

vissa spel kräver att man använder ett så kort, snabbt och funktionellt språk som möjligt. 

 

2.2 Internet som hot mot språket 
 

Användningen av Internet och World Wide Web växte så snabbt under 1990-talet att det av 

många, inte minst politiker, sågs som hot på många sätt. En av anledningarna till detta var 

sannolikt att användarna var unga och att innehållet på webben inte kan kontrolleras av någon 

regering (It-kommissionen, 2002). En annan var att webben är en helt internationell företeelse 

och att de allra flesta sidor är på engelska. Frankrikes dåvarande president Jacques Chirac 

kallade Internet ”ett stort hot mot mänskligheten” (Crystal 2001 s. 7). 

 

I en artikel från 1989 utrycker Jan Svensson sin oro över den unga generationens dator-

användande. Han tycker sig se att språkbruket upphör i och med datoranvändandet. Och han 

uttrycker en rädsla över att vi kan få en tyst generation ungdomar ”som hellre umgås med 

datorer än med kompisar” (Svensson 1997 s. 162). 

 

Det är inte första gången ny kommunikationsteknik har skrämt människor. Då boktryckar-

konsten kom till kallade kyrkan den för ”ett Satans påfund”. När telegrafen uppfanns påstods 

att den kunde förstöra familjer och uppmuntra brottslighet. Telefonen skulle underminera 

världen och televisionen bli en röst för propaganda (Crystal 2001 s. 2). 

 

Om Internet bidrar till att förändra språket vore det inte första gången ny teknik bidrar till 

språkutvecklingen. Boktryckarkonsten ledde till standardisering och reglering av skriftspråket 

vilket även påverkade vår attityd till talet. Telefonen ger oss möjlighet att föra dialog med 

människor vi inte känner osv. Språk är under ständig utveckling och svenskan är inget 

                                                                                                                                                         
1 Informationen om onlinespel är hämtad ur en intervju med min spelchattande vän Stefan Björk. 
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undantag. Däremot kan det vara svårt att avgöra exakt vilka drag i utvecklingen som beror på 

datoriseringen och vilka som är en del av en större process (Josephson 1997 s. 7). 

 

Olle Josephson skriver i boken Svenskan i IT-samhället att om en teknisk nyskapelse ska 

påverka språkutvecklingen måste den kunna förändra våra förutsättningar att tala och skriva 

till varandra och den måste vara tillgänglig för många människor ( Josephson 1997 s. 7). Han 

delar upp svenskans utveckling och framtid i fem olika punkter: Internationaliseringen, det 

växande informationsflödet, intimiseringen, visualiseringen och den sekundära muntligheten. 

 

Josephson hävdar att det inte är inflödet av lånord som är det viktigaste när man pratar om 

internationaliseringen av svenskan. Det är istället vårt sätt att se på vårt eget språk. Det 

svenska språket ifrågasätts som det naturliga språket att använda inom många områden och i 

och med EU så blir dessa områden bara fler. Många skriver uppsatser och håller seminarium 

på engelska och den svenska populärkulturen blir mer engelskspråkig. 

 

På Island lånar man in så få ord som möjligt och skapar istället isländska termer. Många 

tycker att vi i Sverige bör gör detsamma. 1996 bildades en arbetsgrupp för svenska data 

termer i samarbete med Svenska språknämnden, Tekniska nomenklaturcentralen och data-

tidningsförlaget IDG. Om deras arbete skriver Ola Karlsson i sin skrift Web site, sajt eller 

webbplats? (Karlsson 1997 s. 170). Han hävdar att språkvårdens roll inte är att styra ut-

vecklingen utan snarare att stödja det som är bra och kritisera det som är mindre bra. Det är 

också viktigt att komma med nya ord om och när det behövs (Karlsson 1997 s. 169). 

 

Angående den stora mängden information som bl.a. Internet bidrar till skriver Josephson att 

”det växande informationsflödet leder till mer koncentrerade, komprimerade och fragmentar-

iska texter” (Josephson 997 s. 9). Hans observation gäller i stort sett alla texter men den stäm-

mer extra väl in på det språk som används vid chattande, speciellt vid synkront chattande då 

ett komprimerat språk gör att man får mycket sagt med få tangenttryckningar. 

 

Bilder konkurrerar i allt högre utsträckning med det skrivna ordet. Visualiseringen, som 

Josephson vill kalla den (Josephson 1997 s. 10), syns tydligt på Internet. När man chattar 

                                                                                                                                                         
Helhetsintrycket är från Crystal 2001 s. 12. 
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använder man ofta piktogrammet2 smiley. En smiley sätts samman av olika skrivtecken till en 

slags primitiv bild. 

 

Tabell II: 
:-) Glad smiley :-X Puss smiley 
;-) Flirt smiley :-O#¤#¤ Spyende smiley 
:-( Ledsen smiley :-O~~~ Dregglande smiley 
:-/ Skeptisk smiley B-) Batman 
:-P Hungrig smiley =:o] Bill Clinton 
:-D Jätteglad smiley 8) Groda 
:´-( Gråtande smiley *<:-) Tomte smiley 
:-O Förvånad smiley [:] Robot smiley 
 %-) Full smiley @-}-}- Ros 
8-) Smiley med glasögon :-{#} Smiley med tandställning 
|o) Cool smiley O :-) Ängel smiley 
@:-) Smiley med turban :@0 Gapskrikande elefant 

 

Hämtat från: Passagen 2005 

 

Anna-Malin Karlsson har i sin studie av chattspråk kommit fram till att chattspråket som 

kommunikativ verksamhet till viss del liknar det talade språket. ”Versaler, fetstil och olika 

grafiska markörer som vinkelparenteser och stjärnor gör tjänst som extralingvistiska signaler, 

på samma sätt som exempelvis röstkvalitet i tal” (Karlsson 1997 s.160). Hon påpekar dock att 

det också skiljer sig från muntliga samtal. Här handlar det mycket om chattarens ansvar. På en 

chatt behöver man inte svara personer som tilltalar en om man inte vill, detta är däremot 

mycket mer ovanligt i muntligt språk (Karlsson 1997 s. 169). Däremot händer det att den som 

inte sköter sig och behandlar alla med respekt kan bli utfryst ur en krets. Man kan också 

stängas av från chatten av administratören om man uttrycker någonting kränkande eller 

olagligt. Riktigt på samma sätt går det ju inte till om man råkar säga fel saker på gatan. 

 

2.3 Chattspråket som språknorm 
 

Ulf Teleman tar i boken Språkrätt upp sex faktorer vid avgränsning av språknormer (Teleman 

1997 s. 20). Den första är hur språkbrukarna lär sig och använder sig av språket. Chattspråket 

lär man sig genom interaktion med andra på Internet, i de forum där man successivt själv 

börjar använda det. Den andra är efter vilken placering språkbrukarna har i samhället. Han 

uttrycker det som vilken produktionsstruktur språkbrukarna tillhör: ”Volvoarbetare talar inte 

som Volvodirektörer” (Teleman 1997 s. 20). Men man kan också se det kronolektiskt. Det är 

                                                 
2 Piktogram: bildtecken använt i piktografisk skrift. Piktografisk skrift: skrift med tecken som avbildar föremål 
och begrepp. Svenska Akademiens Ordbok. 1998. s. 649. 

 9



främst unga som chattar och som därmed använder chattspråk. Jag anar att de inte kommer att 

göra det i samma utsträckning när de får arbete och familj. Man kan alltså säga att chatt-

språket används av samma ”grupp” människor. 

 

Telemans tredje avgränsning är vad språkbrukarna använder språket till (Teleman 1997 s. 20). 

Man talar t.ex. annorlunda på ett möte än på ett dansgolv. Det är självklart för de flesta, man 

skriver inte på samma sätt i en PM på jobbet som i ett kärleksbrev. Analogt med detta är det 

troligt att ungdomar som chattar inte behåller sitt chattspråk i andra situationer utan byter till 

den språknorm som gäller, s.k. kodväxling. 

 

Den fjärde avgränsningen rör den sociala maktrelationen (Teleman 1997 s. 20). Ungdomar är 

i sig i underläge mot vuxenvärlden och utvecklandet av ett antal ungdomsspråk, varav chatt-

språket är ett, skulle kunna vara ett sätt att markera en gräns mot de vuxnas maktsfär. 

 

Den femte avgränsningen är att kommunikationen ska vara monologisk eller dialogisk (Tele-

man 1997 s. 20) och detta kan man lugnt påstå att chattspråket uppfyller. Det är ju just vad det 

handlar om, att skriva till varandra. 

 

Den sjätte och sista avgränsningen är att tal och skrift har olika språknormer i sig (Teleman 

1997 s. 20). Det är väl här det uppstår konflikter. Chattspråket uppfyller inte alla de krav som 

finns på vanliga språknormer som man tidigare stött på. Förhållandet språk–språknorm 

behandlar Ulf Teleman genom att dela in vår hållning till språknormering i tre grupper: 

 

Den sociologisk-politiska normeringen: När man har förebilder (normkällor) som man vill att 

man ska tala och skriva som, t.ex. kyrkan, högutbildade, ett utländskt kulturspråk osv. Det är 

bland annat denna norm som gjort att vi har så många inlånade ord från tyskan och franskan, 

eftersom de en gång i tiden ansågs vara finare språk än svenskan (Teleman 1979 s. 75). 

 

Laissez-faire: En hållning som menar att vi inte ska ha någon språknorm alls, att språket 

sköter sig bäst självt. Det språkbruk som segrar är det bästa språkbruket (Teleman 1979 s. 76). 

 

Den kommunikationstekniska normeringen: Då man vill att språket skall normeras så att det 

blir ett så ändamålsenligt redskap som möjligt. Det ska vara enkelt för en språkbrukare att 

 10



uttrycka sig och enkelt för mottagaren att uppfatta och tolka sändarens budskap. Det ska också 

vara lätt att lära sig språkreglerna (Teleman 1979 s. 76). 

 

Man kan alltså säga att de som kritiserar chattspråket för att det inte riktigt följer våra vanliga 

skriftspråksnormer är de som förespråkar den sociologisk-politiska normeringen. Själva skulle 

nog många hävda att deras åsikter baseras på den kommunikationstekniska hållningen. Men 

själva poängen med chattspråket är ju att det just är ändamålsenligt utformat, för att de som 

kommunikationen är riktad till ska förstå budskapet så snabbt som möjligt. 

 

2.4 Kodväxling 
 

Ungdomarnas skriftspråk består till stor del av chattande på fritiden och skolsvenska på 

dagtid/arbetstid. Att medvetet och ändamålsenligt skifta mellan språken kallas kodväxling 

(Parszyk 2002 s. 195). 

 

Gunilla Ladberg skriver i sin bok Skolans språk och barnets att kodväxling ofta ses med 

ovilja. Hon nämner att många pratar om att man inte ska ”förstöra” språket, att man borde 

hålla språket ”rent”. Enligt Ladberg har dessa värderingar ingen rent språklig bakgrund utan 

hon tror att de egentligen är sociala till sin karaktär (Ladberg 2000 s. 108). Fredrik Lindström 

frågar i boken Världens dåligaste språk vem det är som bestämmer över språket. Han skriver 

att det är självklart att ingen kan bestämma över språket men att det finns många som vill göra 

det (Lindström 2001 s. 16). 

 

Forskare gör ingen principiell skillnad mellan växlandet mellan olika språk och mellan 

dialekter. Dessa får båda två termen kodväxling (Ladberg 2000 s. 108). Det visar att det finns 

många koder vi växlar mellan och att detta inte är någonting ovanligt. Hyltenstam och Stroud 

förklarar i boken Språkbyte och språkbevarande att man ibland inte kan urskilja någon situa-

tionsbunden utlösare för kodväxling. De skriver att en talare kan gå över från det ena språket 

till det andra flera gånger i ett samtal och även mitt i meningar. Situationen kan dock påverka 

kodväxlingen om situationen förändras, t.ex. om en ny samtalspartner kommer in i rummet 

(Hyltenstam & Stroud 1991 s. 54). 
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Kodväxling är applicerbar som term inte bara när det gäller chattspråket i förhållande till 

andra språk utan också när det gäller de många olika ”dialekter” som finns inom det som vi 

kallar chattspråk. En van chattare kan nämligen anpassa sitt språk till den ton som de olika 

samtalen denne deltar i har. Stilen/tonen skapas av de chattare som samtalar och bygger på att 

man som chattare är lyhörd. En duktig chattare kan växla mellan olika stilar flera gånger i en 

chattsession (Karlsson 1997 s. 161). 
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3. Metod 
 

Det här avsnittet beskriver hur jag har arbetat mig fram till resultatet. Avsnittet behandlar till 

större del arbetet kring enkäten. 

 

Min undersökning rör ungdomars chattande. Jag har undersökt det genom att dela ut en enkät, 

jämfört ungdomars chattande förr och nu, undersökt samband mellan betyg i det nationella 

provet i svenska och hur ofta man chattar och genom att ställa en fråga på den populäraste 

sidan för ungdomar idag. 

 

Inspirerad av Jonas Elofssons examensarbete ”D e ju helt dött här ju” gjorde jag en enkät-

undersökning. Han hade formulerat en enkät om chattspråk som han gav elever i sjuan och 

nian år 2002. Jag tyckte att det skulle vara intressant att dela ut en liknande enkät nu, för att se 

om det blivit någon förändring. Eftersom jag ska bli gymnasielärare så kändes det naturligt att 

göra en sådan undersökning på gymnasiet. Intressant nog delades enkäten på det sättet ut till 

elever från ungefär samma årskullar som de som deltog i Elofssons undersökning. 

 

För att kunna genomföra en enkätundersökning krävdes en skola och elever att dela ut 

enkäten till. Detta försåg min vän Pär Lindström mig med genom att han delade ut enkäterna 

på sin VFU-skola: Letälvsskolan i Degerfors. Han samlade in 48 svarsenkäter som kunde 

användas. Totalt delades 52 enkäter ut. Fyra av svarsenkäterna var inte korrekt ifyllda 

(oläsliga namn och oläsliga svar) och kunde därför inte användas. Av de svarsenkäter som 

kunde användas var 20 ifyllda av flickor och 28 av pojkar. 

 

En svårighet i sammanhanget var att få enkätundersökningen genomförd över huvud taget. 

Pär Lindströms handledare Katarina Magnusson upplevde att eleverna ”bombarderas” med 

enkäter i sådan utsträckning att det dels störde undervisningen, dels gjorde eleverna mindre 

motiverade att svara. För att minska slitaget på både lärare och elever strök jag därför de 

frågor ur originalenkäten som inte var relaterade till språk och de där Elofsson fått intet-

sägande svar. 

 

Jag lovade också att skicka min undersökning till skolan när jag var klar, för att eleverna 

skulle kunna se att de bidragit. Det visade sig att de ofta inte får se resultatet av de under-
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sökningar som görs på dem. Det är kanske någonting man alltid borde utlova när man gör 

undersökningar eller som skolan borde begära. Det skulle kanske öka elevernas intresse av att 

svara på saker och kanske motivera dem att göra undersökningar själva, men framför allt ge 

dem motivation till att vara ärliga i sina svar. 

 

För att kunna jämföra mina resultat med Elofssons var jag tvungen att formulera min enkät 

efter de svar som han hade fått. Därför utformade jag en enkät där eleverna fick några svars-

alternativ som de kunde ringa in. Jag begränsade också själva enkäten till enbart det som hade 

med chattandet att göra. Vissa av frågorna gav tyvärr ganska meningslösa svar varför jag efter 

att ha fått tillbaka enkäten undrade varför jag över huvud taget tog med en av frågorna från 

första början (Tabell 6). 

 

På frågan ”Vilka förklaringar finns till varför du chattar/inte chattar?” hade Elofsson fått svar 

som enligt hans uppsats var ”vaga och svåra att analysera”. Jag trodde att hans svårigheter 

berott på att frågan var både positiv och negativ på samma gång och delade därför upp den på 

två frågor för att få mer lättanalyserade svar: ”Om du chattar, varför gör du det?” och ”Om du 

inte chattar, varför gör du inte det?” Dock visade de svar jag fick att många av eleverna hade 

missuppfattat frågorna och istället svarat på ”När du chattar, varför gör du det?” och ”När du 

inte chattar, varför gör du inte det?”. På första frågan innebär betydelseskillnaden troligtvis 

ingenting för svaren, medan missuppfattningen av andra frågan gör att elever som redan 

svarat på första frågan även svarar på den andra och då exempelvis uppger att de inte har 

Internet. Frågorna redovisas i resultatdelens tabeller men av ovanstående skäl har jag avstått 

från att dra några långtgående slutsatser av svaren. 

 

Jag ville också se om chattandet påverkar den svenska eleverna använder sig av i skolan. Från 

början tänkte jag undersöka vad de olika eleverna fått för betyg i svenska tidigare, men jag 

kom då på att betyget i svenska inte bara sätts efter hur duktiga de är på just svenska, utan 

även efter närvaro osv. Därför valde jag att jämföra hur ofta de chattar med vilket betyg de 

fått på det senaste nationella provet i svenska. Tyvärr kunde skolan bara hitta 16 av de 48 

deltagande elevernas betyg på det provet. Det visade sig att den informationen inte sparades 

centralt utan endast av de enskilda lärarna, varav flera hade slutat på skolan sedan det 

nationella provet i svenska genomfördes under vårterminen. 
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När jag förberedde mig för den här uppsatsen hittade jag en massa intressanta rapporter från 

IT-kommissionen. En av dessa hette ”Barnens nät – Nätets barn” och var ett referat i 

sammandrag från ett seminarium 2002 om chattspråk. Där hade många fått uttrycka sin oro 

som förälder och lärare inför barnens aktiviteter på Internet. Men när barnen fick tala så hade 

de sagt att de inte alls tyckte att det var så farligt som de vuxna tycktes tro. Därför valde jag 

att ställa en fråga på den sida som sägs vara Sveriges största mötesplats för ungdomar, Lunar-

Storm. Det kändes fel att skriva en uppsats om ett medium utan att använda det. För att kunna 

ställa en fråga på ett av alla deras diskussionsforum krävdes det ett konto på LunarStorm 

vilket inte är särskilt komplicerat att få. 
 

 15



4. Resultat 
 

Här följer resultatet av den enkätundersökning som genomförts på Letälvsskolan i Degerfors 

2004, uppdelad i två delar. Alla frågor med svar från enkätundersökningen 2004 redovisas, 

men de svarsenkäter som inte var läsbara är inte heller medräknade. I första avsnittet redo-

visas de allmänna frågor om ungdomars chattvanor som också återfanns i enkäten 2002. I 

andra avsnittet följer svaren på de frågor som tillkommit i 2004 års enkät och de jämförelser 

mellan elevernas chattvanor och betyg i det nationella provet i svenska som de möjliggör. I ett 

tredje avsnitt redovisas svar på en fråga som ställts till medlemmar i nätgemenskapen Lunar-

Storm. Jämförelser mellan resultaten av enkätundersökningarna från 2002 och 2004 återfinns 

i diskussionsdelen. 

 

4.1 Enkätundersökningens första del 
 

I det här avsnittet redovisas den i metoddelen beskrivna enkätundersökningen. Svaren 

redovisas i tabeller med slutsatser i omedelbar anslutning. En tabells namn är densamma som 

den fråga den redovisar svaren på. Jämförelser mellan min enkät och den som genomfördes 

2002, samt slutsatser baserade på dem, återfinns i diskussionsdelen. 

 

Eftersom ”chatt” är ett så mångtydigt begrepp förklarade jag i början av enkäten vilken typ av 

chatt jag var ute efter. ”Den här enkäten handlar om dina Internetvanor. När jag skriver 

’chattar’ så menar jag det du gör när du skriver på LunarStorm, ICQ, Passagen osv.” 

 
Tabell 1. Svar på frågan: ”Hur ofta chattar du på Internet?” 
 
Undersök- 
ningsgrupp 

Chattid per dag och vecka    

 4-6 tim/ 
dag 

2-3 tim/
dag 

1 tim/
dag 

2-3 ggr/
vecka 

Mer  
sällan 

Aldrig 

Totalt 8,3 % 18,8 % 20,8 % 22,9 % 25,0 % 4,2 % 
Flickor 10,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 30,0 % 0,0 % 
Pojkar 7,1 % 25,0 % 21,4 % 17,9 % 21,4 % 7,1 % 
 
Som ovanstående tabell visar chattar praktiskt taget alla av de tillfrågade ungdomarna på 

Internet. Med tanke på att datoranvändning brukar anses som en manlig sysselsättning är det 

särskilt värt att notera att samtliga flickor, 100 % av de tillfrågade, brukar chatta, medan 
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andelen chattare bland pojkar visserligen är mycket hög, 93 %, men ändå noterbart lägre än 

bland flickorna. 

 
Av svaren på den här frågan framgår att nästan 50 % av ungdomarna som tillfrågades faktiskt 

chattar dagligen. Skillnaden i chattfrekvens är relativt stor mellan könen. Av pojkarna är det 

53,5 % som chattar varje dag, medan bara 40 % av flickorna är dagliga chattare. En tredjedel 

av pojkarna (32,1 %) men bara en femtedel av flickorna (20 %) chattar 2–3 timmar om dagen 

eller mer. Däremot är det bland flickorna vi hittar de riktigt hängivna chattarna, de som 

chattar 4–6 timmar per dag. Hela 10 procent av flickorna uppger att de chattar så mycket, 

medan siffran för pojkar är 7,1 %. 

 

Vanligast bland flickor tycks dock vara att chatta 1 tim/dag eller 2–3 ggr/vecka, vilket 50 % 

säger sig göra. Bland pojkarna är det vanligast att chatta 1–3 tim/dag, vilket 46,4 procent gör. 

 

Andelen elever som säger sig chatta ”mer sällan” eller ”aldrig” är ungefär lika stor (ca 30 %) 

bland både pojkar och flickor. 

 
Tabell 2. Svar på frågan ”Hur ofta chattade du på Internet förra året?” 
 
Undersökningsgrupp Chattid per dag och vecka 
 4-6 tim/dag 2-3 tim/dag 1 tim/dag 2-3 ggr/v Mer sällan Aldrig 
Totalt 4,2 % 22,9 % 16,7 % 35,4 % 16,7 % 4,2 % 
Flickor 5,0 % 15,0 % 25,0 % 40,0 % 15,0 % 0,0 % 
Pojkar 3,6 % 28,6 % 10,7 % 32,1 % 17,9 % 7,1 % 

 
Chattar ungdomarna mer nu än tidigare? Bland de ungdomar som svarat på enkäten har 

chattandet ökat marginellt om man jämför dem som grupp. Andelen personer som chattar 4–6 

timmar per dag har t.o.m. minskat något. 

 

Vid en jämförelse mellan de olika personernas svar på frågorna om hur ofta de chattar nu och 

förra året märks större skillnader. Om man går ner på individnivå ser man att två tredjedelar 

(67 %) av eleverna chattar precis lika mycket 2004 som året innan, och att 21 % har ökat sitt 

chattande medan 12 % chattar mindre. 
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Tabell 3. Svar på frågan: ”Om du chattar, varför gör du det?” 
 
Undersökningsgrupp Roligt/kul Få nya vänner Prata med folk  

jag redan känner 
Annan anledning Ej Svar 

Totalt 52,1 % 8,3 % 64,6 % 10,4 % 2,1 % 
Flickor 60,0 % 5,0 % 70,0 % 5,0 % 0,0 % 
Pojkar 46,4 % 10,7 % 60,7 % 14,3 % 3,6 % 
 

De föräldrar och andra som oroar sig över att flickor som chattar på Internet gör det för att de 

söker spänningen i att träffa nya och okända män kan andas ut. Den stora majoriteten av 

ungdomarna använder chatten som en sorts telefon för att prata med gamla vänner, bara 8 % 

chattar för att få nya vänner och av flickorna är det bara 5 % som gör det. Vad som döljer sig 

bakom det allmänna svaret roligt/kul är svårt att säga, och det öppna svaret ”Annan anledning, 

nämligen....” gav inga nya infallsvinklar men det är troligt att de som chattar i samband med 

spel gör det som en del av spelandet (för att få råd, för att bilda allianser med och mot andra 

spelare etc.). 

 

Tabell 4. Svar på frågan: ”Om du inte chattar, varför gör du inte det?” 
 
Undersökningsgrupp Inte kul Slöseri  med tid Har inte Internet Annan anledning Ej svar 
Totalt 6,3 % 12,5 % 6,3 % 18,8 % 68,8 % 
Flickor 5,0 % 5,0 % 5,0 % 20,0 % 70,0 % 
Pojkar 7,1 % 17,9 % 7,1 % 17,9 % 67,9 % 
 

Frågan är illa formulerad och samtliga som har svarat på den har också svarat på frågan om 

varför de chattar, medan de som inte chattar inte har besvarat den. Svaren kan tyvärr inte 

tolkas alls. 

 
Tabell 5. Svar på frågan: ”Låtsas du vara en annan sorts person när du chattar?” 
 
Undersökningsgrupp Alltid Ofta Någon gång Aldrig Chattar ej 
Totalt 2,1 % 0,0 % 10,4 % 85,4 % 2,1 % 
Flickor 5,0 % 0,0 % 10,0 % 85,0 % 0,0 % 
Pojkar 0,0 % 0,0 % 10,7 % 85,7 % 3,6 % 

 
Att ungdomarna inte förefaller ha något större behov av att spela roller när de chattar hänger 

troligen samman med att de nästan uteslutande chattar med människor som de redan känner. 

Inom nätgemenskaper som LunarStorm och när man chattar med hjälp av MSN Messenger 

eller ICQ går det inte att tillfälligt hoppa in i en påhittad identitet på samma sätt som det gör 

på chattställen som exempelvis Aftonbladet (Se tabell 8.). Det var ytterst få som sa att de 

chattade för att få nya vänner. På LunarStorm finns det en möjlighet att prata med personer 
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som man inte känner, men det är inte vanligt. Man samlar där sina egna vänner och kan 

gruppera dem efter om man setts IRL (in real life), vilket är det vanligaste. På MSN är det 

däremot praktiskt taget omöjligt att prata med personer man inte känner om man inte sitter 

och gissar sig fram till olika personers mejladresser. 

 

Tabell 6. Svar på frågan: ”Om du låtsas vara en annan sorts person, varför?” 
 
Undersök-
ningsgrupp 

Spelar  
en roll 

Nyfiken Vill 
skoja/retas 

Vill dölja 
min identitet 

Kul Annan 
anledning 

Ej svar 

Totalt 2,1 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 6,3 % 0,0 % 83,3 % 
Flickor 0,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 95,0 % 
Pojkar 3,6 % 0,0 % 17,9 % 0,0 % 3,6 % 0,0 % 75,0 % 
 

En meningslös fråga. Jag vet inte vad som drev mig att ta med den. Svaren är därefter. 

 

Tabell 7. Svar på frågan: ”På vilket sätt skiljer sig det språk du använder dig av när du 
chattar från det du använder i skolan?” 
 
Undersök- 
ningsgrupp 

Mer slang Annan  
stavning 

Snabbare/ 
mindre noggrant 

Mer likt  
talspråk 

Annat Ej svar 

Totalt 19,0 % 25,3 % 34,2 % 19,0 % 1,3 % 1,3 % 
Flickor 17,6 % 17,6 % 35,3 % 26,5 % 2,9 % 0,0 % 
Pojkar 20,0 % 31,1 % 33,3 % 13,3 % 0,0 % 2,2 % 

 
En slutsats man kan dra av dessa svar är att ungdomarna är medvetna om att det finns en 

skillnad mellan chattspråk och skolsvenskan eftersom det var så få som inte gav något svar. 

Man bör dock notera att frågan är ledande, så om eleverna inte visste att det fanns någon 

skillnad innan de fick enkäten så vet de det nu. 

 

Det intressantaste man kan läsa ut av frågan är att många – ungefär en tredjedel av både 

pojkarna och flickorna – svarat att de skriver snabbare/mindre noggrant på datorn. Detta 

innebär att dessa ungdomar skriver långsammare och tänker mer på hur de skriver när de 

skriver i skolan. 

 

Relativt många uppger också att chattspråket är mer likt talspråk (främst flickor) och att det 

skiljer sig från skolsvenskan när det gäller stavningen (främst pojkar). 
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Tabell 8. Svar på frågan: ”Var chattar du?” 
 
Undersök- 
ningsgrupp 

Webbplatser    

 Funplanet LunarStorm Humla.com Hotmail/MSN Chatt i samband 
med spel 

Totalt 0,0 % 72,1 % 0,0 % 85,5 % 8,4 % 
Flickor 0,0 % 41,2 % 0,0 % 38,2 % 2,9 % 
Pojkar 0,0 % 30,9 % 0,0 % 47,3 % 5,5 % 
 

Undersök- 
ningsgrupp 

Webbplatser    

 Aftonbladet ICQ IRC Övrigt Ej svar 
Totalt 2,9 % 14,3 % 10,2 % 4,8 % 1,8 % 
Flickor 2,9 % 8,8 % 2,9 % 2,9 % 0,0 % 
Pojkar 0,0 % 5,5 % 7,3 % 1,8 % 1,8 % 
 

Eleverna fick ringa in alla chattställen de använder 

 

Det är intressant att se vilka chattställen ungdomarna använder, jag blandade i den här frågan 

synkrona och asynkrona chattar utan att göra någon åtskillnad mellan dem. Här är det inte är 

någon större spridning mellan svaren, de flesta chattar på LunarStorm eller med MSN 

Messenger. LunarStorm är en nätgemenskap där det mesta chattandet sker asynkront. Möjlig-

heterna till synkront chattande togs bort i december 2004, enligt uppgifter på LunarStorms 

egen hemsida på grund av för mycket arbete för de webbansvariga och för lite intresse från 

medlemmarna. LunarStorm har däremot kvar möjligheten för medlemmarna att då och då 

delta i presskonferensliknande chattar med kändisar. MSN Messenger däremot är en helt 

igenom synkron chatt. Om den man vill prata med inte är ute på Internet samtidigt kan man 

bara mejla. De flesta av ungdomarna ringade alltså in både en synkron och en asynkron chatt 

när de svarade. 

 

Tabell 9. Svar på frågan: ”Hur många böcker har du läst i år?” 
 
Undersök- 
ningsgrupp 

Inga 1-3 böcker 4-6 böcker 7-9 böcker 10 eller fler 

Totalt 33,3 % 31,3 % 14,6 % 8,3 % 12,5 % 
Flickor 10,0 % 25,0 % 20,0 % 20,0 % 25,0 % 
Pojkar 50,0 % 35,7 % 10,7 % 0,0 % 3,6 % 
 

Svaren på den här frågan blir intressanta först när man jämför dem med elevernas chattvanor, 

vilket jag gör i nästa avsnitt. 
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4.2 Enkätundersökningens andra del 
 

En av de frågor jag har velat få svar på med hjälp av min enkätundersökning är om det är så 

att ungdomars chattande påverkar deras förmåga att uttrycka sig i skrift negativt. Som 

beskrivs i metoddelen har jag jämfört de betyg eleverna fått på det senaste nationella provet i 

svenska med den tid de lägger ner på chattande. Eftersom bara en del av enkäterna kunde 

förses med respondenternas betyg har jag som alternativt – och mycket trubbigt – mått på 

elevernas språkliga medvetenhet använt det antal böcker de uppger sig ha läst det senaste året. 

 
Tabell 10. Genomsnittsbetyg i förhållande till tid nedlagd på chattande. 
 
 Chattid per dag och vecka    
Undersökningsgrupp 4-6 tim/dag 2-3 tim/dag 1 tim/dag 2-3 ggr/vecka Mer sällan Aldrig
Totalt 0 13 15 15 11 10 
Flickor 0 0 10 15 10 0 
Pojkar 0 13 18 15 12 10 

 
Eftersom vi nu använder oss av bokstavsbetyg har jag översatt dem till siffror på det sätt som 

man brukar göra när man räknar ut betygsgenomsnitt. MVG är 20 poäng, VG är 15 poäng, G 

är 10 poäng och IG är 0 poäng. Då siffran noll förekommer är detta för att ingen gett det 

svaret, ingen av eleverna hade IG i det här fallet. 

 

Högsta genomsnittsbetyget hade pojkar som chattar 1 timme per dag. Men skillnaden i 

betygssnitt är så liten att den enda slutsats man med någorlunda säkerhet kan dra är att elever 

som brukar chatta 2–3 gånger i veckan eller oftare har bättre betyg i svenska än de som 

chattar mer sällan eller inte alls. Ingen av eleverna vars enkätsvar kunde knytas till deras 

betyg i nationella provet chattade dock mer än 2–3 timmar per dag, så det finns ingen 

möjlighet att dra några slutsatser om i vilken utsträckning mer chattande än så påverkar 

betygen. 

 
Tabell 11. Antal lästa böcker per år i förhållande till nedlagd tid på chatt. 
 
 Chattid per dag och vecka    
Undersökningsgrupp 4-6 tim/dag 2-3 tim/dag 1 tim/dag 2-3 ggr/vecka Mer sällan Aldrig
Totalt 1,0 2,0 2,3 5,2 4,8 0,0 
Flickor 2,0 3,5 3,0 7,2 7,7 0,0 
Pojkar 0,0 1,6 1,8 2,8 1,4 0,0 

 
Enkäten delades ut i december så därför kunde jag ställa frågan ”Hur många böcker har du 

läst i år”. Antal lästa böcker per år är inget egentligt mått på språkkunskap, men det kan ändå 
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vara rimligt att använda som en sorts riktmärke för en persons fallenhet för språk. För att 

räkna fram tabellen ovan har jag använt medeltalet lästa böcker i det spann som fanns i 

svarsalternativen. För alternativet 1-3 böcker har jag räknat med 2 böcker, för 4-6 böcker har 

jag räknat med 5 böcker osv. 

 

Det man kan utläsa av tabellen är att ju mer man chattar desto mindre läser man, i alla fall om 

man är flicka. De pojkar som läser mest chattar 2–3 gånger i veckan medan de som chattar 

mer sällan läser mindre än de som chattar upp till 2–3 timmar om dagen. Allra minst läser de 

som inte chattar alls och de som chattar 4–6 timmar per dag. 

 

Tabell 12. Antalet läsa böcker i förhållande till betyg. 
 
Undersökningsgrupp MVG VG G 
Totalt 2,0 4,1 3,9
Flickor 0,0 9,0 5,0
Pojkar 2,0 2,2 3,4
 
Att bokläsning och språkkunskaper skulle ha ett direkt samband är bara ett antagande. För att 

pröva detta har jag också räknat fram antalet lästa böcker i snitt hos elever med olika betyg på 

det nationella provet i svenska. 

 

Som framgår av tabellen är det flickor med VG i betyg som läser allra mest, medan pojkar 

med MVG i betyg läser minst. Om det finns ett samband mellan läsandet av böcker och 

kunskaper i svenska är det, i alla fall i pojkarnas fall, ett negativt samband. 

 

4.3 LunarStormfrågan 
 

För att kunna ställa en fråga på LunarStorm behöver man ha ett eget konto där, vilket jag 

redan hade. När jag tittade bland chattmöjligheterna och fann öppna diskussionsforum där ett 

handlade om språk. Där skrevs det om allt möjligt som hade med språk att göra, främst 

svenska. 

 

Där ställde jag min undersöknings nyckelfråga: ”Påverkar chattpråket skolsvenskan?” Fast då 

såg den ut så här: ”Jag undrar om du tror att chattspråket påverkar ditt skriftspråk. Alltså, t.ex. 

att någon som chattar mycket får sämre betyg i svenska.” Jag fick svar från sex olika alias. 
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Men bara en av de personer som svarade kan räknas som ungdom (pojke på femton år). Detta 

gör att svaren inte blir lika relevanta som om alla vore ungdomar. 
 
Språk, Fre 26 nov 20:06 
lommie_89 P15, från Järpås i Västra Götalands län 
Nej, det kan jag inte direkt säga, inte för mig. Men jag använder ganska korrekt språk även när jag chattar. Jag 
tror inte heller att så många andra som chattar mycket får så väldigt mycket sämre betyg... 
 
Språk, Fre 26 nov 21:42 
bgezal P31, från Uppsala i Uppsala län 
Nej det beror bara på hur bra personen är på att hålla isär saker. De flesta vet skillnaden mellan talspråk, 
skriftspråk, chattspråk, formellt språk, fackspråk etc. 
 
Språk, Fre 26 nov 22:58 
boudicca F27, från Nacka i Stockholms län 
Jag tror att de flesta elever är medvetna om när de ska skriva ”chattspråk” och när de inte ska göra det. När 
jag undervisade i svenska hände det att jag fick in uppsatser med ett och annat ”o”, ”e” och ”eller”, men det 
var inte mycket alls. Sedan har jag sett hur samma ungar skriver här på Lunar och då är det ett helt annat 
språk. 
 
Ingen av dessa tror att chatten har någon större inverkan på skolsvenskan. Den första utgår 

från att han inte ändrar sitt språk när han chattar, att det inte är någon större skillnad mellan 

hans olika koder. Den andra däremot hävdar att de flesta personer klarar av att hålla isär de 

olika språken, han behandlar dem alltså som två språk som ser olika ut. Den tredje ser dem 

också som två olika språk och har upplevt att elever är duktiga på kodväxlingen (detta inlägg 

innehåller ett fel. Där hon skriver ”eller” menar hon ”lr” vilket framgår vid ett kortare inlägg 

utanför denna diskussion och som därför inte redovisas här). 
 
Språk, Lör 27nov 02:59 
Raabenius P20, från Uppsala i Uppsala län 
Min misstanke är att det snarare påverkar talspråket mer än skriftspråket... 
 
Jag- 
Intressant, på vilket sätt menar du? 
 
Språk, Lör 27nov 22:53 
Raabenius P20, från Uppsala i Uppsala län 
Har du aldrig råkat ur för folk som säger LOL? 
 
Jag- 
Nej, men det är ju mycket intressant. 
Finns det andra sådanna företelser? alltså fler ord? 
Hur utalas de? kan du förklara i fonem/IPA? 
/Alex 
 
Språk,  Sön 28 nov23:23 
Raabenius P20, från Uppsala i Uppsala län 
Jag har flera bekanta som säger lol (lål) och använder annars engeska chattförkortningar, även om det är oftast 
uttalat och inte endast förkortningen. 
 
 
Språk, Mån 29 nov 10:49 
Gidjabolgo P34, från Royston i Hertford 
Jösses, man kanske börjar bli inne... 
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I några av de kretsar jag umgås i har det förekommit långt innan dotcom-boomen att vissa förkortningar med 
ursprung i chatt, usenet eller mail uttalas. Jag har frågat runt, och konsensus verkar vara att det började 
förekomma runt 1995, men jag är säker på att det hänt innan, i andra kretsar. 
 
LOL, ROTFL, RTFM (uttalas ”retfm”), IMHO (uttalas ”imhoe” - som en liten kul grej kan det vara värt att notera 
att Terry Pratchett använde det som låtsas-skottska i Wee Free Men) och AIUI är de vanligaste. 
 
Men då pratar vi om datanördar. Kul att det blivit lite mindre speciellt numera. 
 
Språk, Mån 29nov 22:46 
jeff_lindqvist P31, från Visby i Gotlands län 
LOL - Laughing Out Loud 
ROTFL - Rolling On The Floor Laughing 
RTFM - Read The Fucking Manual 
IMHO - In My Humble Opinion 
AIUI - As I Understand It 
 
I den här diskussionen har jag själv blandat mig i för att få mer svar. Alias Raabenius påstår 

att chattspråket har en inverkan på talspråket. Detta har jag aldrig tidigare hört talas om och 

det vore intressant att läsa mer eller faktiskt undersöka detta. 
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5. Diskussion 
 

När jag skapade min enkät utformade jag den för att svaren skulle kunna jämföras med de 

som Jonas Elofsson fick i Kalmar 2002. Det var elever från ungefär samma årskullar som 

svarade på de båda enkäterna. 

 

5.1 Många chattar 
 

Den första påfallande skillnaden är hur många det faktiskt är som chattar idag. I min under-

sökningsgrupp var det bara 4 % som aldrig chattar, alltså 96 % som faktiskt gör det. När 

Elofsson gjorde sin undersökning hade 60 % svarat att de chattar och hela 40 % att de aldrig 

gör det. I Elofssons undersökning var chattande något vanligare bland pojkar än flickor, till 

skillnad från den jag gjorde där samtliga flickor chattar. För flickorna är chattandet troligen ett 

sätt bland andra att vara sociala. Flickor är ju vanligen sociala genom att samtala, medan 

pojkar gör saker tillsammans. Vanligtvis är det killar som intresserar sig för teknik och jag 

tror att killar vet mer om datorer i största allmänhet än vad tjejer gör. Skälet till att chattandet 

ökat bland flickorna nu är troligen att det tagit längre tid för dem att upptäcka  

samtalsmöjligheterna på Internet. Chattande har blivit ett nytt sätt för tjejer att skvallra med 

sina väninnor, som ett elektroniskt kafferep. 

 

Det är inte bara fler ungdomar som chattar idag än 2002, de chattar också mer. Min 

undersökning visar att nästan 50 % av ungdomarna som tillfrågades chattar dagligen. Det är 

mer än en fördubbling från 2002 då motsvarande siffra var 23,5 %. År 2004 var det mindre än 

en tredjedel av ungdomarna som mer sällan eller aldrig chattade medan det 2002 var närmare 

50 %. Det är alltså lika många som chattar dagligen idag, som chattade mer sällan eller aldrig 

förut. 

 

En jämförelse av mina tabeller 1 och 2 visar på en ökning även mellan 2003 och 2004, även 

om den inte är lika dramatisk. Att fler ungdomar lägger ner mer tid på chatt idag än de gjorde 

förr tror jag kan ha många anledningar. En av dem kan faktiskt vara att de ungdomar jag 

tillfrågade har hunnit bli äldre än de Elofsson undersökte. Oftast får man mer frihet när man 

blir äldre och därmed större möjlighet att disponera sin tid själv. Många föräldrar begränsar 
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sina barns och yngre tonåringars tillgång till datorn, så anledningen till att de chattade mindre 

2002 kan vara att de faktiskt inte fick chatta mer. 

 

Chattandet är ett mycket socialt medium och används nästan istället för telefon i vissa fall. Jag 

tror inte att 96 % chattande är unikt för ungdomarna i Degerfors, utan man skulle idag 

antagligen få liknande siffror i Kalmar och resten av Sverige. Att det är så många som chattar   

visar vilken stor roll chattandet nu spelar i ungdomars liv. Jag tror att det är viktigt att vi tar 

till oss sådana här siffror för att kunna ge detta medium den respekt det förtjänar. Men det är 

också viktigt att vi inte använder det mot ungdomarna, att vi blir rädda för det okända och tar 

ifrån dem deras möjlighet att chatta. Jag tror snarare att det är viktigt att lärare och föräldrar 

engagerar sig själva på Internet. Kanske går med i en egen nätgemenskap så att de förstår hur 

allting går till. 

 

5.2 Modet växlar bland chattare 
 

Ute i den verkliga världen växlar populariteten bland ungdomarnas samlingsplatser ofta. 

Kaféer som ena året är så fulla att man inte får plats kan nästa år stå tomma, t.ex.. Samma sak 

verkar hända på webben. När jag frågade ungdomarna var de chattar någonstans svarade 72 % 

LunarStorm. Enligt Elofssons undersökning var det bara 21,5 % som chattade där år 2002. 

(Möjligen kan den låga siffran i den tidigare undersökningen bero på ett räknefel vid 

redovisningen av Tabell 3 i Elofssons uppsats. Trots att flera svarsalternativ kunde väljas blir 

summan av svar i hans uppsats ändå ca 100 %, såväl totalt som för flickor och pojkar. Det 

framgår inte av uppsatsen hur beräkningen skett, men det är möjligt att Elofsson räknat 

samman det antal svar som varje chattställe fått och använt slutsumman för procent-

beräkningen. Det ger i så fall en missvisande bild av var de ungdomar som svarade på enkäten 

år 2002 faktiskt chattade.) 

 

De enda säkra slutsatser man kan dra av Elofssons material gäller de olika chattställenas 

relativa popularitet: LunarStorm var störst, med nästan dubbelt så många chattare som de näst 

största, Funplanet, ICQ och MSN. I dag dominerar MSN Messenger (85,5 %) och Lunar-

Storm (72 %) stort, medan ICQ, IRC och chatt i samband med spel ligger på 14,3 %, 10,2 % 

respektive 8,4 %. 
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Ingen av deltagarna i 2004 års enkät chattade på det tidigare populära chattstället Funplanet. 

Ingen chattade heller på Humla. Webbplatserna www.funplanet.se och www.humla.com 

existerar fortfarande men har uppenbarligen gått förlorande ur striden mellan olika chatt-

ställen. För webbplatsernas ägare finns en kommersiell drivkraft att göra dem så populära som 

möjligt. Chattställena är gratis för användarna. Istället finansieras de med reklamintäkter. Det 

är alltså viktigt för de olika webbplatserna att knyta besökare till sig och få dessa att komma 

tillbaka, dvs. genom att vara bäst på marknaden att ge ungdomarna vad de vill ha. Dessutom 

ligger det i nätgemenskapens natur att man vill vara med i den där ”alla andra” är med. Ju 

större gemenskap, desto mer attraktiv blir nätgemenskapen alltså för både användare och 

annonsörer. LunarStorm har på sin hemsida uppgiften: ”Enligt mätningsföretaget Nielsen 

Netratings besöks LunarStorm av 598 000 personer per dag.” 

 

Eftersom MSN Messenger är en senare lanserad kopia av ICQ kan man fråga sig varför så 

många numera väljer den framför originalet. Den främsta anledningen är sannolikt att MSN 

Messenger är kopplad till den webbaserade, gratis e-posttjänsten Hotmail som de flesta 

ungdomar använder. Därför är det lätt att använda sig av det programmet och det är lätt att 

lägga till de vänner som man vanligtvis mejlar till, då MSN-adressen är densamma som 

Hotmail-adressen. En annan förklaring kan vara att ICQ tar större plats på datorns hårddisk, 

vilket många föräldrar säkerligen har synpunkter på. 

 

Hur mycket av skillnaden i ungdomarnas chattvanor som beror på rena modeväxlingar och 

hur mycket som beror på regionala eller åldersmässiga skillnader mellan de grupper som 

Elofsson och jag har undersökt går det inte att dra några slutsatser av. En del av förklaringen 

kan också finnas i den tekniska utvecklingen, t.ex. att programmen blivit lättare att använda. 

 

5.3 Chattspråkets påverkan på skolsvenskan 
 

Både jag och Elofsson konstaterar att de ungdomar som vi undersökte är medvetna om att det 

är en skillnad mellan chattspråk och skolsvenska. Detta bevisar att ungdomarna faktiskt växlar 

mellan de olika språken, de behandlar dem olika, vilket i sin tur innebär att chattspråket i sig 

inte behöver påverka skolsvenskan över huvudtaget. 
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Många av dem jag frågade skrev att de skriver snabbare och mindre noggrant när de chattar. 

Detta är naturligt när man deltar i en synkron chatt med mer än en samtalspartner. Andra som 

deltar i samma samtal som man själv fortsätter diskussionen medan man skriver, så den som 

är långsam riskerar att komma med inlägg som rör ämnen som samtalet redan gått ifrån. 

Under en chatt är det alltså viktigare att skriva snabbt än att skriva korrekt. Att man är 

anonym gör ju också att man inte behöver ta konsekvenser på samma sätt som annars. Därför 

gör det inte så mycket om man stavar konstigt, fel eller liknande eftersom ingen egentligen 

vet vem det är som gör det. Detta bidrar säkert till att man skriver mindre noggrant. 

 

Min undersökning visade också att nästan 20 % av de tillfrågade ansåg att chattspråk är mer 

likt talspråk och ungefär 25 % att stavningen skiljer sig från skolsvenskans. Det intressantaste 

här är att så många fler flickor (26,5 %) än pojkar (13,3 %) säger att deras chattspråk är mer 

likt talspråk, medan pojkarna är i klar majoritet under alternativet ”annan stavning” (31,1 % 

mot 17,6 %). Det kan betyda att pojkarna i högre utsträckning än flickorna använder 

chattandets speciella förkortningsslang (exempelvis ”w8” för ”wait”, dvs. ”vänta”). Min egen 

erfarenhet av chattande säger också att så är fallet. Frågan är dock alltför allmänt formulerad 

för att det ska vara möjligt att dra några bestämda slutsatser i den riktningen, men svaren 

pekar på att det vore intressant att undersöka chattspråket ur ett genusperspektiv. 

 

Eftersom chattspråket är ungdomarnas språk så får de själva vara med och bestämma det. Det 

finns ingen språkpolis på nätet eftersom förändringarna sker så fort. Detta betyder att 

ungdomarna väljer att skriva mindre noggrant på fritiden och att denna typ av kommunikation 

faktiskt förstås av dem den vänder sig till, den är kommunikativ. Man behöver alltså inte 

skriva så noggrant för att andra ska förstå. Detta vet ungdomarna uppenbarligen om eftersom 

de säger att chattandet skiljer sig från skolsvenskan genom annan stavning, mindre noggrant 

osv. Men vad är då skolsvenskan till för? Är inte den också kommunikativ? Tyvärr skriver 

många i skolan idag ”för läraren”. Det är alltså texter som är skrivna för att läraren ska tycka 

om den, eftersom läraren är den enda läsaren. Det är också förmodligen bara läraren i 

ungdomarnas vardag som kräver ett ”mer korrekt” skriftspråk. Jag tycker efter att ha gjort den 

här undersökningen att chattspråket är ett mer avslappnat språk och att det kan vara viktigt för 

ungdomar att känna att de kan slappna av när de skriver. Uppenbarligen har de ju ett behov av 

det eftersom de chattar så pass ofta. Jag tycker att det vore bra att tänka på det när man 

undervisar, att ge ungdomarna möjlighet att skriva avslappnat och samtidigt lära sig hur man 
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skriver i olika situationer. Ungdomarna kan ju redan hantera kodväxling, så varför inte 

använda sig av det i skolan? 

 

Min undersökning visar att ju mer man chattar desto färre böcker läser man. Det kan 

eventuellt ses som oroande, men man måste då tänka på att frågan gäller just läsning av 

”böcker”. I praktiken består chattande av minst lika mycket läsning som skrivning. Med tanke 

på den hastighet som chatt kan få är det troligt att vana chattare läser både mycket och fort. 

Sedan kan man förstås undra över de litterära kvaliteterna i chatt, men om man bara ser till 

mängden läst text har chattarna troligen mer än de flesta. En undersökning om läshastighet 

bland vana chattare skulle kanske vara intressant i sammanhanget. 

 

Om det är möjligt att dra någon slutsats av min undersökning är det att chattande har en 

positiv inverkan på chattarens kunskaper i svenska. De elever som chattar 2–3 gånger i 

veckan har fått bättre betyg på det nationella provet i svenska än de som chattar mer sällan 

eller inte alls. Inte ens chattande i upp till 2–3 timmar per dag verkar påverka svensk-

kunskaperna negativt i någon särskilt hög utsträckning, resultaten från de nationella proven 

var dock något sämre. 

 

Att chattare har bättre betyg i svenska än icke-chattare kan bero på att chattarna under sina 

timmar ute på nätet använder svenska språket som verktyg på ett helt annat sätt än man gör i 

en undervisningsssituation. De skriver inlägg och får omedelbart veta om det är oklart 

formulerat eller stavat så att läsaren inte förstår. De får en naturlig träning i att skriva 

kommunikativa texter. En annan möjlig förklaring är att chattarna, genom att de aktivt 

använder sig av språket på sin fritid, förstår vikten av att ha ett fungerande språk och att de 

därmed mer motiverande att lära sig det i skolan. 
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6. Sammanfattning. 
 
Uppsatsen försöker svara på vad chattande är för någonting och om det påverkar ungdomars 

sätt att skriva i skolan. Detta genom att beskriva chattande ur ett lingvistiskt perspektiv och 

jämföra ungdomars chattvanor med de betyg de fått på det nationella provet i svenska 2004.  

 

Undersökningen visar att ungdomarna själva är medvetna om att de använder olika språk i 

skolan och i chattsituationen. Jag drar slutsatsen att chattspråket alltså inte påverkar 

skolsvenskan rent tekniskt eftersom ungdomarna är duktiga kodväxlare och att chattandet 

eventuellt påverkar elevernas svenskkunskaper positivt genom att det tränar dem i att skriva 

kommunikativa texter. Resultatet visar till och med att de som chattar får bättre betyg på det 

nationella provet i svenska än de som inte chattar. 

 
Däremot påverkar chattandet läsningen av böcker negativt. Vi vet att chattandet i sig är en 

läsaktivitet i lika hög grad som en skrivaktivitet, så en undersökning om t.ex. läshastighet 

bland vana chattare efterlyses. 

 

Undersökningen visar att det är många som chattar och att tendensen är att chattandet ökar. 

Därför kan man tycka att det vore intressant att fortsätta forska i chattspråk då det 

uppenbarligen är ett mycket aktuellt nytt språk som ungdomar använder och behärskar. Om vi 

ger chattspråket den respekt och uppmärksamhet som det förtjänar kan det bidra till att öka 

vår förståelse unga människor och därmed öka vår möjlighet att hjälpa och påverka dem. 
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