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Abstract

I det här arbetet tar jag upp vad det finns för slang i Norrköping. Jag jämför slangord mellan fyra
generationer i en undersökning som består av en enkätdel, där informanterna har fått svara skriftligt
och en muntlig intervjudel som utgår ifrån svaren på enkäten. Jag har här intervjuat grupper där män
är för sig och kvinnor för sig, fyra stycken ifrån varje kön och generation. Totalt är det 32 stycken
informanter. De är födda i Norrköping eller inflyttade några få år efter födseln. Alla har
arbetarföräldrar. Jag knyter samman undersökningen med en teoretisk del i början av arbetet där jag
tar upp tidigare forskning i ämnet. Tillsammans med resultatet av undersökningen följer
kommentarsdelar som mer ingående tar upp den historiska bakgrunden för orden. I diskussionen följer
jag sedan upp resultaten och presenterar skillnader mellan sätten att intervjua som visade sig och
framför allt skillnaden mellan de fyra generationernas slang.

Vad jag har velat få fram med arbetet är hur slangen skiljer sig mellan generationerna och kanske
också könen och varför. Resultatet är entydigt, även om jag inte kan påstå att undersökningen är
allmänt gällande då den är i så liten skala. För varje generation finns det nya företeelser i slangen.
Varför det gör det är därför att den huvudsakliga delen av slang skapas av ungdomsgenerationerna i
det samhälle som de lever och formas av just vid det tillfället. Samhället förändras på många sätt, så
också slang. Den huvudsakliga skillnaden mellan män och kvinnor är vilka ord vi producerar slangord
för. Män har en förkärlek till substantiv medan kvinnor är mer bundna till adjektiv och adverb.
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Sammanfattning
I det här arbetet tar jag upp vad det finns för slang i Norrköping. Jag jämför slangord mellan
fyra generationer i en undersökning som består av en enkätdel, där informanterna har fått
svara skriftligt och en muntlig intervjudel som utgår ifrån svaren på enkäten. Jag har här
intervjuat grupper där män är för sig och kvinnor för sig, fyra stycken ifrån varje kön och
generation. Totalt är det 32 stycken informanter. De är födda i Norrköping eller inflyttade
några få år efter födseln. Alla har arbetarföräldrar. Jag knyter samman undersökningen med
en teoretisk del i början av arbetet där jag tar upp tidigare forskning i ämnet. Tillsammans
med resultatet av undersökningen följer kommentarsdelar som mera ingående tar upp den
historiska bakgrunden för orden. I diskussionen följer jag sedan upp resultaten och presenterar
skillnader mellan sätten att intervjua som visade sig och framför allt skillnaden mellan de fyra
generationernas slang.

Vad jag har velat få fram med arbetet är hur slangen skiljer sig mellan generationerna och
kanske också könen och varför. Resultatet är entydigt, även om jag inte kan påstå att
undersökningen är allmänt gällande då den är i så liten skala. För varje generation finns det
nya företeelser i slangen. Varför det gör det är därför att den huvudsakliga delen av slang
skapas av ungdomsgenerationerna i det samhälle som de lever och formas av just vid det
tillfället. Samhället förändras på många sätt, så också slang. Den huvudsakliga skillnaden
mellan män och kvinnor är vilka ord vi producerar slangord för. Män har en förkärlek till
substantiv medan kvinnor är mer bundna till adjektiv och adverb.

Generationer som ligger nära varandra har mer gemensamt och de som ligger längre ifrån
varandra har mindre. Det kommer givetvis alltid att finnas slangord som följer med sekel efter
sekel utan att smälta in i standardspråket. De finns bara där och har svårt att bli accepterade
för att vara något annat än just slangord.
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1 Inledning och syfte
Jag är ifrån Norrköping, vilket även mina föräldrar och farföräldrar är. Det var under den
tiden då jag skulle välja examensarbete som jag och mina farföräldrar satt och diskuterade
studier och ekonomi som min farfar nämnde ordet ”rams”. Han sa något i stil med: ”Ja, du är
väl rams.” Jag förstod ingenting utav sammanhanget som ordet var med i och var tvungen att
fråga honom om vad det var han menade. ”Ja, att man inte har några pengar.” sa han, i en
självklar ton som om att det  var ett utav de mest använda orden i Sverige. Då insåg jag att det
inte bara är min generation som använder sig av slangord. Det finns en skatt av ord i varje
generation som ligger och väntar på att bli framtagen i ljuset.

Det händer ju faktiskt då och då att både äldre och yngre säger ord som jag inte förstår eller
använder. Men ser man orden i sina rätta sammanhang är de mycket användbara och fyndiga.
Slangord har funnits i alla generationer och ligger bara där och väntar på att bli jämförda och
utforskade.

Syftet med det här arbetet går ut på att göra en undersökning av vilken slang som nu används
och har använts i fyra generationer i Norrköping. Finns det någon skillnad mellan olika
generationer? Hur visar sig den? Jag hoppas kunna skapa ett större intresse och en större
förståelse för slangord och uttryck mellan olika generationer och även en förståelse för varför
vi säger saker på det sätt som vi gör.
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2 Bakgrund och tidigare forskning

2.1 Dialekt, slang och fackspråk
Dialekt, slang och fackspråk, vad är det? Det är inte en alltför lätt uppgift att förklara
skillnaderna mellan dessa tre termer. De går in i varandra på något sätt hela tiden. Fackspråk
kan jag i alla fall leda bort ifrån diskussionen. Det kan jag göra för att fackspråk i det stora
hela är en sorts slang. Man använder vissa gemensamma termer istället för de vanliga namnen
på de saker som finns för och det man gör i det yrket.

Dialekten kan definieras på flera sätt, men det är ändå mycket som är gemensamt i
definitionerna. Den spänner över både ordförråd, grammatik och även uttal. Dialekter kan gå
ut över landgränserna där folket i den ena byn på den ena sidan gränsen till exempel i Norge
talar snarlikt dem som bor på den andra sidan gränsen i Sverige. Ändå talar de människorna
två olika språk politiskt och kulturellt sett. Se om detta och följande i Språk och miljö Trudgill
(1987) s.19ff.

Men om vi nu ser på de svenska dialekterna och ser på skillnaderna som visar sig i de förut
nämnda enheterna ordförråd, grammatik och uttal så finns det inga raka skiljelinjer här heller.
Gränsområden där folk pratar med lika och olika talegenheter finns alltid. Går vi så djupt in i
det hela så att vi tar reda på var det skorrande ärret börjar eller upphör, då har vi nått en liten
del av de särskiljande drag som karaktäriserar en speciell dialekt. När vi sedan kan föra
samman vissa av dessa särskiljande enheter till en liten, liten del av Sverige, då har vi fått oss
en dialekt. I detta sammanhang är det bättre att nämna denna del för en dialektenhet. Ett
exempel kan vara skärkindsdialekten. (Skärkind ligger mellan Norrköping och Linköping.)
Slår vi ihop flera av dessa dialektenheter som ligger i anknytning till varandra till en större
enhet så får vi ett mindre antal dialektdrag som stämmer överens, men det finns ändå många
gemensamma drag som skiljer dem ifrån resten av Östergötland. Slår vi ihop alla
Östergötlands smådialekter så finns det egenheter i dialekten som förenar dem även här och
skiljer dem ifrån resten av Sveriges landskap när det gäller ordförråd, grammatik och uttal.

Mediernas intrång i det sociala livet och samhällets tekniska utveckling gör att människor
virtuellt och i verkligheten kan ta sig snabbt till olika platser i landet och till och med i
världen. Det gör också att rikssvenskan tränger sig in till och med i det allra avlägsnaste lilla
hus. Tekniken gör också att folk inte behöver bo kvar där man föds utan lätt kan förflytta sig
dit man vill. På grund av bland annat detta så utarmas dialekterna och visar tendenser på att
formas mot ett mera allmänt gällande riksspråk. Att vi skulle få samma dialekt för alla är inte
möjligt då vi har de större dialektområdena som är mycket starka i sig och har många
användare. Det är bara småområdena, som förut har legat isolerade ifrån samhället och som
nu blir mer och mer infogade i det, som ligger i riskzonen.

2.2 Slang
Slangen är som dialekten, ett talspråkligt fenomen. Vi använder den inte i skriften förutom när
vi citerar vad någon sagt eller har den som ett stildrag i skönlitteratur. Varför gör vi inte det?
För att slang är språk som bjuder in vissa kategorier av människor till att förstå och bruka den.
De människor som är med i just det handbollslaget, arbetargänget eller ungdomsgruppen kan
slangen för just den särskilda gruppen. Sedan finns det hur många grupper som helst av dessa
och andra kategorier som alla har slang som skiljer sig åt mellan grupperna. Det är inte heller
ovanligt att man som person är med i flera av grupperna.
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Var bildas då slangen? Den i alla tider mest slangordsskapande kategorin av alla är
ungdomsgruppen. Det är därifrån slangen sprider sig ut i samhället och någon gång till sist
blir ett utav vardagsorden på grund av att just det ordet har hittat sin plats i det allmänna
språket. Det finns ett behov i samhället av att kunna uttrycka just vad det ordet innebär.

Vad som är slang är svårt att precisera. Det är precis vad den enskilde individen tycker att det
är. Alla människor har en uppfattning om vad som kan användas i en särskild situation. Man
använder slangord i vissa situationer och i andra inte. En situation som man absolut inte
använder slang i, om man inte vill bli missförstådd, är en artighetssituation där man inte
känner personen/personerna i fråga. Kommunikationen blir då bristfällig då personerna i fråga
inte har någon gemensam erfarenhetsbakgrund, som ofta behövs för att förstå slangorden. Har
man upplevt något gemensamt, ett socialt band av något slag, till exempel att man rör sig i
samma umgängeskretsar eller har samma intresse där ordet har kommit upp, då vet man vilka
uttryck som kan användas.

2.3 Vad har slang för värde?
Så länge som språket har funnits har det nog också funnits en diskussion om vad som är bra
och dåligt språk. Slangen har hos de flesta setts som ett sämre språk. Människor som kommit
och fortfarande kommer ifrån de högre samhällsklasserna skulle inte kunna tänka sig att
använda slangord överhuvudtaget. Det sågs som ett tecken på sämre bildning, och det gör det
fortfarande hos många. Att samhällsgrupperna har olika utvecklad slang beror på slangens
förmåga att skapa en gruppidentitet. Ju mer behov av styrka i gruppen en individ behöver
gentemot omvärlden, desto mer använder han gruppens identitetsmarkörer (det vill säga vad
som är typiskt för gruppen, exempelvis slang, klädsel med mera) De olika samhällsgruppernas
användande av slang kallas sociolekter. För att i huvudsak få bara en sociolekt i slangen har
jag valt att bara ha informanter med arbetarföräldrar.

Givetvis finns det situationer där slang passar och där det överhuvudtaget inte passar, men
den är ändå en del av språket. Den är en liten del av alla de delar som gör att vi har ett
underbart språk som hela tiden utvecklas och anpassar sig för de situationer och det samhälle
som vi hamnar i.

Liksom de formella orden speglar samhället som det står i boken av Allén med flera (1989)
där man tar upp hur samhället speglas av orden, så gör även slangorden det. Många nya ord
som bildas på grund av tekniken och samhällets utveckling skapas det efter tag också slangord
för. Ett exempel är den tjugokronorsedel som kom ut på 1990-talet och som direkt blev kallad
”selman” för att bildtrycket i huvudsak bestod av författarinnan Selma Lagerlöf. Vi gör
språket mindre stelt i informella situationer. Men med det ska också sägas att även ett formellt
språk behövs i många situationer. Det är till för att vi ska göra oss förstådda av den stora
massan, alla i samhället.

2.4 När använder vi slang?
Som Ulla-Britt Kotsinas (1994) uttrycker det i en bok om ungdomsspråk, en av hennes många
böcker om slang:

Det allra flesta av oss använder då och då ord och uttryck som
på något sätt avviker ifrån standardspråket och som kanske kan
karakteriseras som slang, till exempel ganska vardagliga ord
som jycke, unge, dagis, sticka (ge sig iväg) och fixa. s.62

Det gör vi för att skapa en intimare ton med den som lyssnar. Vi vill markera att vi är
vänskapligt inställda och att situationen i sig är informell. Det finns en sorts slang som är
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störst av alla kategorier och som delvis täcker de andra typerna av slang för att den följer oss
genom hela livet. Det är ungdomsslangen. I en av Lars-Gunnar Anderssons (1985) böcker
som handlar om fult språk tar han upp olika orsaker till varför svärord förekommer så
frekvent bland annat i olika ungdomsgrupper. Då jag har tagit med svärord i min
undersökning, för att jag anser att de tillhör ordkategorin slang, så passar dessa orsaker in
mycket bra även här. De ställs upp enligt kapitel 2.4.1-2.4.4.

2.4.1 För att visa sig tuff och chockera

Två orsaker till att man använder slang som Lars-Gunnar Andersson (1985) tar upp är att man
vill chockera och vara tuff. Är det så att man vill vara tuff inför gruppen använder man
slanguttryck och vill man lägga till lite extra och vara i toppskiktet av den gruppen och väcka
uppmärksamhet är det vanligtvis svordomar inlagt och även uttryck för uppkäftighet såsom
”gubbdjävel” eller ”Vad glor du på” som sägs till utomstående. Idag är det inte ovanligt att
äldre ungdomar såsom jag själv råkar komma i vägen för ett sådant uttryck utkastat av en
sjuåring som cyklar förbi med sina kompisar. Dessa tuffhetsprov som artar sig på många sätt
ger ofta uppskattning i gruppen tror jag. Skälet till att det görs är att det är helt eller delvis
”förbjudet” och att det har med att göra med att man vill pröva sin egen ”sociala” förmåga att
klara sig i livet och vad man får och inte får göra på vägen av utveckling. Att använda sig av
slang inom lägre socialgrupper, till exempel fångar, innebär en förtäckt prestige. En prestige
som består av egenskaper som styrka och ofta manlighet. Fenomenet visar sig ofta i
ungdomsgrupper.

2.4.2 För att ange grupptillhörighet och visa vänskap

Den största anledningen till att man använder slang är det enligt Lars-Gunnar Andersson
(1985) för att visa grupptillhörighet på något sätt. Man vill visa att man tillhör den gruppen
och att andra inte tillhör den. Är det på en rent kärvänligt personlig nivå mellan två eller fler
individer, då är det inte bara gruppgemenskapen utan även vänskapen som visar sig genom
denna ordlek. Genom att använda sig av uttryck som bara ger associationer inom gruppen
styrker man grupptillhörigheten och då stärks även vänskapen. Hårt draget kan det vara så att
svär man i gänget så skall alla svära för att bli helt accepterade ”på det området”. När jag
skriver på det området beror det på att det finns så mycket annat som grupptrycket kräver att
man ska göra för att bli accepterad inom vissa grupper. Man ska klä sig på ett visst sätt, ha
vissa speciella intressen, ha en viss sorts frisyr och så vidare.

Kotsinas säger i sin bok om ungdomsspråk (1994) s. 25 att ungdomsspråkets slang är
ungdomarnas sätt att ta ett steg på vägen till att bli en egen individ. De skiljer sig ifrån de
vuxna genom språket. De formar ett språk för sin generation, ”en markör för gruppgemenskap
och i ett vidare perspektiv en egen social gemenskap i samhället.” Här är det inte bara i
språket som ungdomarna skiljer sig ifrån de vuxna. Det ingår också att klä sig på ett annat
sätt, att på olika sätt demonstrera mot de regler som de vuxna lever efter.

2.4.3 För att smäda eller skälla på någon annan

När det gäller att använda slang för att smäda eller att skälla på någon annan tycker jag att
svordomarna dominerar mera i slangen än vad de gör på de andra områdena. Det har också
visat sig just på det området i min undersökning. När svordomar (även annan slang) används
för att smäda är det ofta både psykologiska och sociala förklaringar inblandade. Dels kan det
vara för att släppa ut känslorna som bubblar i en, dels kan det vara för att visa att någon annan
inte tillhör gruppen eller gemenskapen, till exempel så attackerar man någon med ”Stick
härifrån din djävel”, dels kan det vara träning på ”verbal färdighet” såsom Kotsinas (1994)
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uttrycker det i boken om ungdomars språk (även Lars-Gunnar Andersson 1985). Här finns det
något som kallas ”sounding”. Kotsinas (1994) tar upp ett exempel ur Labovs Black English
från 1972 där man visar prov på och tränar sin verbala färdighet i ”’konventionaliserade
lekar’” De går ut på att man på rim och med en hög aspekt av sexuella och fula ord ska
nedvärdera den andre med hjälp av liknelser. Bland annat antyder man homosexualitet, dålig
lukt, omoraliskt beteende, fattigdom, osmaklig mat och så vidare. Det vanliga är att antyda
något om den andre personens mamma. Då kan det ibland räcka att säga ””Your mother!”” ,
som anspelar på längre uttryck som till exempel ””Your mother so old she got spider webs
under her arms!”” Här används det inom en grupp och den som har de vederärdigaste
skändningarna betraktas som mycket duktig. Det förekommer i andra kulturers
ungdomsuttryck också och används på flera håll som initiationsprocess i puberteten. Det som
ibland skiljer kulturerna åt är innehållet. I Sverige finns även denna situation att man skändar
varandra. Detta sker speciellt i vissa invandrargrupper. På de båda skolor jag besökte under
mitt examensarbete förekom det även där. Här som i utlandet beror det på de som är med ifall
det är på lek eller allvar. Är det på allvar är en sådan skändning som ”Din morsa!” mycket
allvarlig då modern i många kulturer är helig. Det resulterar ofta i bråk och personalen förstår
många gånger inte vad det handlar om då de inte förstår innebörden av vad eleverna säger till
varandra.

2.4.4 För att lägga bort titlarna

Enligt Lars-Gunnar Andersson försvinner titulering i och med att svordomar kommer med in i
bilden och skapar en ”intimare” stämning. Det är samma sak med slang i allmänhet. Använder
man slang är man så intim med varandra att titlar inte passar in. Det finns även problem där
man ska tilltala folk som man vill något och ändå vill undvika den formella nivån samtalet
glider in på om ”Skulle Ni…?” används. Det blir oftast ”Skulle du kunna…?” eller ”Kan du…
?” utan titulering överhuvudtaget. Då tas istället titlarna bort för att visa den lägre stilnivå som
avsändaren önskar.

2.5 Hur skapas orden?
I boken om flickslang av Kotsinas (1994 s. 86f.) citerar hon ett stycke ur Jespersens bok ifrån
1925.

Slang is an outcome of mankind’s love of play (…) it is the
playful production of something new, where, properly speaking,
nothing new was required. (…) Slang is a linguistic luxury, it is
a sport, and, like any other sport, something that belongs
essentially to the young.

Något som är viktigt att påpeka och som Kotsinas även tar upp är att slangen alltid skapas av
någon som har åhörare. Det är i grupp som ordleken utövas och det är de som är duktiga på
den som får mest uppskattning i gruppen. Det är ett kollektivt samarbete som strävar emot att
förnya, förbättra och göra orden mera spännande. Och till sist är det ett ständigt pågående
arbete med alltid nytänkande generationer. I avsnitt 2.5.1-2.5.7 kommer jag att ta upp de
vanligaste sätten för hur slang bildas. Exemplen är tagna ur min undersökning för att göra det
så konkret som möjligt.
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2.5.1 Betydelseförändringar

Med betydelseförändring menas att ordet får en annan betydelse istället för den ursprungliga.
Det kan vara en mycket liten förändring eller också en mycket stor, så att ordet betyder något
helt annat. Det kan alltså vara ett ord med ”högt stilläge” som degraderas till ett slangord. Ett
exempel är ordet regering som finns med i undersökningen, här i betydelsen fru eller sambo.
När mannen ska fråga den kvinnliga sambon om det går bra att göra så som han avtalat, säger
densamme: Jag ska kolla med regeringen först. Det förekommer bara i situationen när männen
talar om sina kvinnor, inte tvärtom. Andra exempel som finns med i undersökningen är get
och kalv. Det sade man förr om olika läroverkspojkar i Norrköping. Med i undersökningen är
även uttrycket Det var det värsta! som kan betyda att det är roligt, tokigt eller till och med
tråkigt (ex. Det var det värsta roliga) förutom orginalbetydelsen där uttrycket först och främst
är förkortning av Det var det värsta jag har varit med om!.

2.5.2 Lek med ljud

Förr fanns det språk som var mer eller mindre hemliga yrkesspråk såsom knoparmoj, sotarnas
språk och västgötaknallarnas månsing. De bygger på att man leker med ljud genom att göra
ljudutbyten för att försvåra förståelsen för icke invigda. Det kan vara så att man byter ut
ljudkombinationer i ett vanligt ord eller i ett slangord som till exempel med ordet fuska som
blir fubba istället där konsonanterna sk blir ersatta av bb. Det kan också vara ett vokalljud
som byts ut som i slangordet plåska som finns i undersökningen och som där görs till plyska,
pluska och ploska. När barn skaffar sig hemliga språk så bygger de på samma idé, att leka
med orden och språket. Några exempel är allspråket, juspråket, fikonspråket och rövarspråket.

2.5.3 Lek med betydelser

Byter man ut ord och ljudelement så får ibland de nybildade uttrycken ytterligare en
betydelse. När föräldrar blir parents och sedan parenteser så har det blivit det en
försvenskning av det engelska ordet samtidigt som det kommer till ytterligare en innebörd
som gör det hela lite roligare. Olika sorters liknelser och metaforer (bildspråk) passar också in
här. I undersökningen kallas en linjedomare i fotboll för stins , hand blir dasslock och en
pälsmössa blir björnfitta, fårarsle eller krimmeltova. Den här typen av slang, när man liknar
något vid det som den eller det liknar, är ett mycket vanligt sätt att skapa slang på i den här
undersökningen.

2.5.4 Förkortning

Förkortningar av ord görs när orden är antingen för långa eller för svåra att säga eller både
och. Det förekommer inte bara i slangen utan i alla slags språk. Om det är slang eller inte
beror på hur accepterat det är av allmänheten. Bland andra finns ordet sudd för suddgummi,
jätte istället för jättekul och tenta för tentamen. Förkortade ord kan ofta vara svåra att förstå
första gången man hör dem. Med hjälp av sammanhanget kan det ibland listas ut, om inte så
bör en förfrågan ställas om svaret är av intresse.

2.5.5 Avledning

En avledning görs antingen med ett prefix (förled) eller ett suffix (efterled). Anledningen att
lägga till något är för att fräscha upp ordet och göra det mera uttrycksfullt. Ord som anger vad
man tycker om något eller hur något är har ofta en tendens att bli utslitna och på grund av
detta lägger man till ett prefix. Som exempel kan jag bilda ordet jättekul om något som är
roligt. Ordet i sig betyder inget annat än kul, men det har förstärkts. Ifrån början har ordet
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jätte använts som liknelse i ordet jättestor, men fungerar nu i allmänhet som förstärkningsord
i till exempel det egentliga motsatsförhållandet jätteliten. Andra förstärkande prefix som
förekommer i min undersökning är as- som i asbra, svin- som i svinfula, ur- som i urusel,
skit- som i skitintressant, mega- som i megahäftigt och kanon- som i kanonbra.

Man kan också ändra ett ord genom att först förkorta det och sedan lägga till en ändelse
(suffix). Det blir inte alltid samma förstärkningsefftekt som när prefix används men det blir
kort och gott slang utav det. Strömming istället för ström är dock ett effektfullt exempel (ej
med i undersökningen). Ett typiskt slangsuffix som var väldigt produktivt redan under
årtiondena runt årskiftet 1800-1900 och som fortfarande är det är –is-orden. Ord utav detta
slag som förekommer i undersökningen är bland andra suddis, plånis och smartis.

Andra slangsuffix som förekommer är -o som i reko och pucko, och -sa som i brorsa och
morsa.

2.5.6 Vanlig ordbildning

Det finns en ofantlig mängd slang vars ordbildning inte skiljer sig ifrån vanliga ord. Att som
slangordet uffig, (tråkig) som är med i undersökningen, ha -ig som många adjektiv har (mysig,
rolig) är inget ovanligt. Det är också vanligt att i slang och standardspråk bilda verb av
substantiv genom att lägga till -a som i blada (åka inlines) eller maska ”fuska, söka komma så
lättvindligt undan som möjligt” ur Nordstedts (1996) lexikon om stockholmsslang. Det kan
vara så att det kommer ifrån att det tar lång tid för masken att förflytta sig med sitt ringlande.
Då blir det i och för sig en liknelse och skulle även passa in i en av de tidigare kategorierna.

2.5.7 Lånord

Slang bildas också genom lån ifrån andra språk, vilket jag kommer att diskutera i avsnittet 6.4
Engelska influenser.
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3 Problemformulering
De frågor som jag ställt mig inför det här arbetet är: Finns det skillnader i slangen mellan
olika generationer? Finns det några skillnader mellan könen? Varför uppkommer det
skillnader och hur visar de sig?
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4 Metod och metodkritik
För att få svar på frågeställningarna finns det skillnader i slangen mellan generationer, finns
det några skillnader mellan könen, varför uppkommer det skillnader och hur visar de sig
gjorde jag förutom litteraturstudier även en undersökning som består av enkät och intervju.

Enkäten (se bilaga) är upplagd på det sättet att informanterna bes att ge exempel på andra ord
för de ord som finns upptagna i enkäten. Det betonades att ord som är synonymer och finns
med i skrift inte behöver tas med. Utvalet av ord som är nedskrivna har till stor del gjorts
utifrån vad som har tagits upp i litteraturen som jag har använt mig av. Till en viss del har jag
även tagit med ord som jag vet förekommer i ungdomens vardag, i deras omgivning.
Informanterna har även givits chansen att skriva slangord som de kommit på under tiden de
svarat på enkäten, men som inte funnits med på listan.

Genom att bland annat fråga bekanta, eller om de bekanta känner någon i deras ålder, eller
genom att besöka en skola eller flera ålderdomshem, eller stå i centrum och fråga människor
om de kommer ifrån Norrköping och uppfyller undersökninsvillkoren, så har jag lyckats få
ihop antalet informanter.

Intervjuernas uppläggning har varit att jag tillsammans med grupperna (se kapitel 4.2) skall gå
igenom svaren på enkäten. Alla i gruppen får då tala om vad de har skrivit. Under denna
genomgång diskuteras även orsaken till varför orden används och vid vilka tillfällen. Det är
då som även nya ord ska komma fram.

För att männen och kvinnorna inte ska ha påverkats av varandra så har jag intervjuat dem var
för sig. (En kanske onödig försiktighetsåtgärd men jag vill inte att något sådant ska få påverka
intervjun) Det är fyra stycken i varje grupp och åtta i varje generation. Önskemål som jag har
haft beträffande grupperna är att de fyra kvinnliga eller manliga informanterna skall vara med
allihop under intervjun. Så har jag velat göra för att spara tid men först och främst för att
diskussionen, den sista delen i undersökningen, skall bli så öppen och spontan som möjligt.
Då gynnas slanganvändandet mera enligt mina egna erfarenheter vid pilotundersökningen
som gjordes på två personer, men även vid diskussioner om ämnet som jag har haft med
vänner och min handledare.

För att klara av att göra den muntliga delen av intervjuerna så har jag använt en bandspelare.
Det har varit till stor hjälp för mig att slippa anteckna under diskussionerna som jag själv har
varit med i. Jag antecknade ändock speciella saker vilka var bra att ha för att reda ut
oklarheter som uppstod när jag sedan lyssnade av banden.

Jag läste igenom svaren på frågeformuläret, lyssnade igenom diskussionsdelen och
sammanställde detta tillsammans med mina egna anteckningar. Ifrån detta har jag sedan
kunnat dra slutsatser i min diskussion.

4.1 Utvärdering av undersökningen
De problem som uppstått är att jag bara lyckades samla två grupper av informanter där alla
fyra var med samtidigt. De grupper som har informanter i arbetsför ålder gick det inte att göra
så med utan de fick intervjuas på sin fritid. Det var inte lätt att samla alla fyra samtidigt, då
det alltid finns andra saker som måste prioriteras, till exempel besök hos sjuk förälder, skjuts
av barn till aktiviteter och egna fritidsaktiviteter.

Denna situation gjorde att jag blev tvungen att ibland intervjua i mindre grupper för att få
någon att intervjua överhuvudtaget. Det tog därför mer tid att genomföra intervjuerna än
beräknat. För att ytterligare underlätta för informanterna genomförde jag ibland intervjuerna
på olika platser.
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Vid de intervjuer där jag har varit ensam med en informant har jag noterat att informanten har
blivit mycket mer stressad. Situationen blir den att de känner ett större tryck på sig att
åstadkomma någonting, vilket leder till att de blir ännu mer låsta i sitt tänkande. Detta
upplevdes även, men inte i lika hög grad, bland de grupper där informanterna var flera. Där
kunde de i alla fall prata lite grand under enkätskrivandet och sedan under diskussionen blev
det mer livligt. Då informanterna är födda i Norrköping och har ungefär samma bakgrund
hade de mycket att prata med varandra om. För att få informanterna att slappna av och inte
känna sig så pressade av situationen bjöd jag på fika under diskussionsdelen. Det uppfattades
som positivt av de intervjuade och gjorde sitt till stämningen som behövdes för att slangorden
skulle komma fram.

Intervjuerna med bara en informant slutade med att jag övergick ifrån att vara tyst under
enkätskrivandet och sedan diskutera efteråt, som jag gjorde i grupperna med flera
informanter, till att diskutera orden samtidigt som enkäten skrevs. Detta lättade på stämningen
och informanten kunde arbeta på ett mera avslappnat sätt. Det hela gick mycket snabbare när
två delar i intervjun gick ihop till en och informanten fick fram lite mer ord, men det var inte
bra. Det kvantitativa och kvalitativa resultatet blev alltid sämre vid intervjuer av en informant.

De äldre över 65 år var de som var svårast att komma i kontakt med. Det finns hos
pensionärer en inte utan orsak stor rädsla för unga som de inte känner. De äldre har troligtvis
dåliga erfarenheter med de unga i samhället. En stor anledning är att vi inte har någon större
kontakt med varandra. De kontakter som jag lyckades få var med äldre som jag känner eller
genom vänner eller genom personal på servicehus.

I grupp M4 togs även pilotundersökningen med på grund av brist på informanter.

4.2 Informanter
De personer som deltog i min undersökning är totalt 32 stycken, fördelade i åtta grupper med
fyra stycken i varje grupp. De är i åldrarna 11-92 år fördelade på hälften kvinnor och hälften
män. Nästan alla är födda i Norrköping och om de inte är det så har de flyttat dit inom de
närmsta åren efter sin födsel. Så har jag velat ha det för att informanterna ska ha en så bred
kunskap om norrköpingsslang som möjligt. En annan anledning är att jag inte har velat att de
ska ha för starka influenser ifrån andra städers eller områdens slang. Slangorden ifrån
ungdomsperioden är de som sitter i hela livet. Är man uppväxt i Gnesta men har flyttat till
Norrköping vid femtonårsåldern så har man alltid Gnestaslangen mer eller mindre med sig i
livet. Jag vill ha den slangen som infödda i Norrköping har. Det är det ena kriteriet för att få
vara med. Det andra är att informanterna ska ha arbetarföräldrar. Jag har valt den
sociolektkategorin för att det oftast är där slangen är som mest utbredd och accepterad (Se
avsnitt 2.3 Vad har slang för värde). På det sättet får jag ut ett större antal ord i min
undersökning. Kommer vi högre upp i samhället försvinner slangen alltmer då den är ett
lågstatusspråk. Informanterna är indelade i fyra generationer, 10-18, 19-30, 40-60 och 65 år
och uppåt. Mellan dessa fyra grupper borde jag kunna se skillnader i slanganvändandet. Jag
har även delat in generationerna i kön för att se om det möjligen finns någon skillnad där.
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5 Resultat av enkät och intervjudel inkl. kommentarer

5.1 Ordindelning
Intervjun består av en enkätdel (se bilaga: Enkät) som ska besvaras skriftligt individuellt och
en del där informanterna i gruppen och jag gemensamt diskuterar svaren på enkäten och
pratar om slangord som de kommer fram till under diskussionen. (K står för kvinnor och M
står för män.) Siffran efter är vilken generation som ordet/orden kommer ifrån. Till exempel
M1 är alltså män i åldern 10-18 år.

Analysen är uppdelad i tre delar för varje ord. Det är enkätdelen, där informanterna har svarat
var för sig, sedan är det intervjudelen, där tyngdpunkten har legat på att genom diskussion
komma fram med ytterligare slangord och till sist är det kommentarer som jag har lagt in där
jag har tyckt att orden har behövt förklarats mer ingående, eller bara varit extra intressanta.
Det kan handla om vad ordet har för historisk bakgrund och hur det har bildats. Det är inte
alltid som varje del av dessa tre är med för varje ord eller uttryck i undersökningen. Ibland har
det inte funnits några förslag till slangord och ibland har jag inte gett några kommentarer då
de förklaringar som finns i avsnittet 2.5 Hur skapas orden?, redan har gett svaren.

Att nu förstå alla ord med bara den teoretiska bakgrunden till hur slangord bildas och med en
del exempel ifrån resultaten i undersökningen är svårt som läsare. Därför finns även en hel del
kommentarer uppskrivna efter aktuellt ords slangsynonymer.

De ord som tas upp i kommentarsdelarna refereras där till vilken köns- och åldersgrupp de
kommer ifrån. Om det är enkät- eller intervjudelen går enkelt att läsa ut då de står ovan
kommentarerna. Ibland har svaren blivit få. Då ges oftast ingen referens utom vid mer
intressanta ord.

Ord som är synonymer och som inte kan räknas till slangord enligt de principer som tidigare
tagits upp, har utelämnats. Vid punkten egna förslag har informanterna fått ge förslag på
slangord som inte tagits upp via de ord som ges på enkäten. Här står förklaringen till
slangordet direkt efter.

Vid redovisningen används dessa förkortningar för de olika grupperna:

K1 FLICKOR 10-18 år
M1 POJKAR 10-18 år
K2 KVINNOR 19-30 år
M2 MÄN 19-30 år
K3 KVINNOR 40-60 år
M3 MÄN 40-60 år
K4 KVINNOR 65 år och uppåt
M4 MÄN 65 år och uppåt
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5.1.1 Familjeord

Flicka

Enkätdel
K1 tjej, gumma
M1 tjej, brud, brutta, tant
K2 tjej, brud, gumman, kicka, kärring, tös, jänta, fnurra, kvinna
M2 tjej, brud, kärring, dam, tönt, jänta, tös, bonnhora, pök, höna, duva, pudding, donna,

hora, slasktratt
K3 tjej, brutta, pingla, fruntimmer, kärring, tös, gumma, tösabit, tant
M3 tjej, kärring, mök, tös, subba, brutta
K4 tjej, gullunge
M4 tjej, brallis, goding, tös, brud, stumpa, surbulla, krok, snärta

Intervjudel
K1 -
M1 -
K2 tjeja
M2 böna, luder, regeringen(om sin egen tjej)
K3 -
M3 rugguggla, bruden, hushållerska(Om sin fru), småsprickor
K4 -
M4 bullakandidat

Kommentarer

Varifrån ’fnurra’ (K2) kommer vet jag inte. Jag hittar inte någon mer källa där ordet har
betydelsen tjej. Krångel mellan älskande och dylikt (fnurra på tråden)finns som förklaring på
flera ställen. ’Snurra’ finns däremot som flicka i boken Stockholmsslang av Ulla-Britt
Kotsinas (1996). Då skulle det kunna vara ett prefixbyte som har uppstått eller så är det helt
enkelt kvinnan som är problemet. Att använda ordet ’hora’ (M2) som allmän benämning på
kvinna är något mycket grovt tycker jag. Jag vet att det förekommer i vissa mansgrupper och
man använder det då frekvent utan att tänka på vad det innebär. När jag påpekade det för den
informanten som skrivit det så höll även han med om att det var ett mycket för grovt ord att
använda. När man sa något i stil med ”Mycket småsprickor där, men de ska riva hörde jag’
(M3) så var det en förtäckt form för att säga att det var många snygga, unga flickor på någon
dans som man var på. ’Surbulla’ (M4) är ett typiskt uttryck för kvinnorna som arbetade på
väverifabriken Tuppen i Norrköping. Tyger låg ständigt i blöt där och därav kom den sura
lukten som satte sig i kläderna på de kvinnliga och manliga arbetarna. ’Bullakanditater’ var
ett ord som användes i Norrköping för kvinnor och män som jobbade på textilfabriken. Folk
som bodde i stadens närhet kallade den allmänt för surbullestan.
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Pojke

Enkätdel
K1 kille, gubbe, grabb
M1 kille, pojk, grabb
K2 kille, grabb, karl,
M2 kille, grabb, tjomme, påg, gubbe, päge? bög, valp, pys
K3 kille, grabb, gubbe, karlslok, gubbstrutt, kis, mört
M3 kille, grabb, polare, spoling, gubbe, påg
K4 kille, grabb, gut, snobben, påg
M4 kille, gossen, grabben, stolpinne, surbulle, get, kalv, kis, glytt

Intervjudel
M3 snorvalp

Kommentarer

’Bög’ (M2) används om en man som skiljer sig ifrån mängden på något sätt. Det används
liksom ordet hora i just av denna gruppkategori, män 19-30 år. ’Mört’ eller ’mörtig’ (K3)
används om en bra eller snygg kille. Ordet finns med i Gibsons Svensk slangordbok (1987
Uppsala) och har där samma betydelse. Det finns även andra betydelser som dum, otrevlig
och elak. Att som tjej säga ’snobben’ (K4) om en pojke som är snygg är något som jag bara
sett i den här undersökningen. ’Get’ och ’kalv’ (M4) kallades pojkarna för i Norrköping
beroende på vilket läroverk man gick i. ’Surbulle’ (M4) sa man till både de män som jobbade
på Tuppen (se ovan) och om norrköpingsbor i allmänhet. ’Stolpinne’ (M4) sades däremot bara
i Norrköping om männen som jobbade på Tuppen. Ordet syftar på pinnarna som sitter i
ryggstödet till en pinnstol. Kanske var det för att de var så smala?

Pappa

Enkätdel
(K1-M4) farsa, (K2) pappsen, (M2) gubben, (K3) pappi, farsgubben, (M3) dad, stabben

Mamma

Enkätdel
(K1-M4) morsa, (K2) mammi, mamsen, (M2) stålmusen, (M4) stomman

Kommentarer

’Stålmusen’ (M2) syftar på kvinnans styrka i hemmet. Stålmannen för styrkan och musen för
könet. Hela ordet bygger på liknelser.
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Bror

Enkätdel
(K1-M4) brorsa, (K2) brolla, (K3) brormi, (K4) plutten, putte

Intervjudel
(M1) brother

Kommentarer

’Brormi’ (K3) kommer bestämt ifrån den smålänska författarinnan Astrid Lindgrens uttryck
’systrami’ (K3) som finns som slang för syster. Uttrycken har tagits till det svenska folkets
hjärtan. Ordet är en förkortning av systern min respektive bror min. ’Plutten’ och ’Putte’ (K4)
är ord som har med litenhet att göra. I de här fallen syftas det på lillebror.

Syster

Enkätdel
(K1-M4) syrra, (M2) systeryster (K3) systrami (K4) lillan, storan

Egna förslag

Enkätdel
M1 slangis: sladdbarn

Intervjudel
M2 päron: föräldrar, kommer ifrån det engelska ordet parents och har genom ordlek

förvandlats. kusse: kusin

5.1.2 Sociala ord

Vän (bäste vän)

Enkätdel
K1 bästis, polare
M1 kompis, bästis, polare
K2 polare, kompis, väninna
M2 polare, kompis, kompa, mate
K3 bästis, kompis, bundis, polare
M3 bästis, kompis, polare
K4 kompis,
M4 polare, kompis, bästis

Kommentarer

’Kompa’ (M2) har samma grund som kompis, men har suffixet –a istället för -is. ’Mate’ (M2)
är det engelska slangordet för friend, det vill säga vän. ’Bundis’ (K3) är en förkortning av
bundsförvant med is-suffix.
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Plånbok

Enkätdel
K1 plånka
M1 plonka, plonkisen
K2 plånka, pluska, börs, portmonne
M2 plånka, plånis, plöska, börs, lädret, walleten
K3 plånka, börs, pung
M3 plonka, plåska, läder, plyska
K4 plyska, börs
M4 plyska, lädret, plåska

Kommentarer

Det är en härlig ljudlek som förekommer vid slangorden ’plonka, plånka, plåska, plyska,
plöska, pluska, plonkis, och plånis’ för en viktig ägodel. Det är inte ofta som ordet går över
tre generationer. Det stärker den teori som bygger på att varje generation har egna ord och en
egen kultur, som jag tog upp i början av arbetet.

En stark person

Enkätdel
K1 -
M1 Hulk Hogan, stålman
K2 biff, kraftkarl, en riktig man, anabolstinn
M2 grov, ingen televink precis, starke Adolf, pulver, bjässe, hulk, krallig, oxe,
K3 muskelknutte, atlet, byggare
M3 atlet, hulk, bodybildare, biff
K4 jätte, dromedar
M4 strong kille, bjässe, jätte, baddare

Intervjudel
K1 big
M1 muskler som en dåre
K2 ryssfemma
M2 bitig, biff, monster, vara i anabol fas, spännis, hus

Kommentarer

Att ’Hulk Hogan’ (M1) är en amerikansk TV-brottarpersonlighet, som troligtvis har gått på
ryssfemmor hela livet är inte lätt att känna till om man inte ser på ”American wrestling” på
TV. En annan stark TV-personlighet är Stålmannen (M1). ’Ryssfemmor’(K2) kallades de
dopingpreparat som användes i början av 1980-talet av idrottare och amatörer. Här kallas
även personen i fråga för ryssfemma. ’Anabolstinn’ (K2) betyder att man är fullproppad med
dopingpreparatet anabola steroider. Uttrycket ’att vara i anabol fas’ (M2) är taget direkt ifrån
ett kroppsbyggarmagasin där ordet har haft en annan betydelse. Det har i uttrycket med andra
ord skett en betydelseförskjutning. ’Pulver’ kommer ifrån att personen ifråga har pulver
(knallskott, egentligen krut) i (arm)musklerna. Med ’ingen televink precis’(M2) menas
marionettdockan Televinken ifrån TV-programmet för barn som fanns redan på 1960-talet
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och tjugo år framåt i tiden. Televinken var en liten och tanig figur som blir en bra motsats till
att vara en stark person. ’Starke Adolf’ (M2) är namnet på den nu gamla seriefiguren Karl-
Alfreds kombatant. Är man ’biffig’ (M3) så är man i Norrköping antingen stark (kraftig) eller
tjock. Det beror på vem det är som säger det. Jag har hittat biff med betydelsen man i
Bonniers slanglexikon (1996) Stockholm, men inte någon annanstans. ’Strong kille’ (M4)
kommer naturligtvis ifrån engelskans strong, det vill säga stark.

Åka inlines

Enkätdel
Rolleblades, (M1) blada, (M2) rollerblada, rolla

Kommentarer

Inlines är en företeelse som har förekommit i Sverige i ungefär 6 år, vilket visar sig genom att
det bara är de yngre generationerna som har slangord för det. ’Blada’ (M1) är ett svenskt verb
som har byggts på det engelska substantivet blades, som betyder rullskridskor. Uttalet är
engelskt på det första a:et och svenskt på det sista. [blae:ida]

Pengar

Enkätdel
K1 stålar, spänn
M1 money, cash,
K2 money, cash, stålar, kluring, kosing, balubas, slantar
M2 money, cash, stålar, deg, kulor, geld, fläsk, flis, kosing, lover, balubas, dallares, cent
K3 money, stålar, klöver, sikiner, kulor
M3 money, bidrag, kosing, stålar
K4 kosing, stålar, slantar
M4 kosing, stålar, sekiner

Intervjudel
K2 bandolas
M2 sikiner
M3 slantar

Kommentarer

’Kluring’ (K2) i betydelsen pengar finns inte nedskrivet i de böcker som jag har använt mig
av. Där står istället förklaringen klitoris. Det är samma sak med ’balubas’ (K2) som i flera
slangböcker, exempelvis i Bonniers slanglexikon (1996), står för antingen ”1 småbarn eller 2
unga motorcyklister (av baluba bantufolk i Zaire)”. ’Geld’ (M2) är ett direktlån ifrån
Tyskand. Ett av få nuförtiden. Det var mycket vanligare under tiden fram till andra
världkriget. ’Fläsk’ (M2) finns även det i andra uppteckningar men inte i betydelsen pengar.
’Lover’ är lånat ifrån romani och betyder där krona eller pengar kan man läsa i Gibsons
Svensk slangordbok (1987). Ett något mera lokalt ord i Norrköping (inga nedteckningar
hittade) är ’dallares’(M2). ’Deg’ (M2) är ett slangord som förekommer i slangordböckerna
som tar upp allmän slang och stockholmsslang. Det finns inte med i göteborgskan. I Bonniers
slanglexikon (1996) har ordet registrerats för första gången 1987. ’Sikiner’ (K3 och M2) finns
inte, men de är ett troligt vokalutbyte av det första e:t i ’sekiner’ (M4), som finns med i
böckerna Bonniers slanglexikon (1996) och Stockholmsslang (1996) med samma betydelse,
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pengar. Enligt dessa slangord för pengar tycker jag att det lätt skapas nya, bara det har något
som påminner om någon myntart som finns i världen.

Bio

Enkätdel
(K2) se en film, (M2) movie, film, (M3) matiné, (K4) cinematografen, cinne, (M4) kino

Kommentarer

Att gå på bio på söndagseftermiddagarna var mycket vanligt förr och det förekommer än idag,
fast idag säger man inte att man går på matine’ (M3)utan man går på bio, oberoende av vad
det är för dag. ’Cinematografen’ (K4) är ett ord som användes förr och enligt informanterna
så hette det så på den tiden. ’Kino’ (M4) är det andra ordet i undersökningen som inlånats
ifrån tyskan där ordet uttalas likadant i båda språken.

Fattig

Enkätdel
K1 pank,
M1 lus, fattiglapp, clean
K2 pank, ebb i kassan, poor, luspank
M2 pank, fattiglapp, skint, skinnad, bankrutt
K3 pank, lusfattig, risigt i plånkan, ont om kulor
M3 pank, krake
K4 pank
M4 black, renons, rams, hjon

Intervjudel
K2 dåligt om bandolas
M3 fattiglapp

Kommentarer

Att vara ’clean’ (M1) har att göra med att man är barskrapad på pengar. Ordet finns i
engelskan bland annat i sammanhangen att vara ren och fräsch (to be clean and sober), att ha
ett rent samvete (to have a clean conscience), att vara ren från alkohol eller droger (clean from
drugs) och att inte ha några vapen på sig (he’s clean). Att inte ha några pengar på sig ”Jag är
clean” tror jag har blivit mest influerat utav att inte ha något vapen på sig och faktumet att
man är ’ren’ ifrån pengar. ’Skint’ (M2) är ett engelskt slangord för just fattig. När man är
’skinnad’(M2) så har man blivit av med pengarna in på bara skinnet. Det finns inga pengar
kvar. Det kan ha en engelsk anknytning eller så har ordet kommit ifrån att ’skinna’ någon på
pengar (ur Stockholmsslang 1996). Det vill säga att lura någon på pengar. Ordet fanns
nedskrivet med den betydelsen redan 1873. Ordet ’black’ (M4) finns med i flera
slangordböcker, likaså ’rams’ (M4) men inte ’renons’ (M4) som istället finns med i Bonniers
svenska ordbok  (1991) Stockholm. Dagens unga i Norrköping använder inte uttrycket renons
och det är troligtvis inte vanligt hos äldre kvinnor heller. Enligt Bonniers uppslagsböcker är
det att vara alldeles utan något, exempelvis humor, eller att vara i brist av en kortfärg i
kortspel. Man måste specificera vad man har brist på. I norrköpingsslangen (M4) betyder
ordet renons hela frasen: att vara i brist på pengar.
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Egna förslag

Enkätdel
M1 punga fram lite cash: ta fram pengar (att betala med), skatare: skateboardåkare
K2 slanta upp/slanta: betala, clean: fri från droger
M2 pära: potatis, sovel: smörgåspålägg
M4 byst: fullt, bomma: tigga

Intervjudel
M2 stins: linjedomare, pajas (dålig) domare, ref: domare, bajk, hoj, järnhäst: cykel, laja, glo:

se på/betrakta, chaffis: chaufför, lagerråtta: lagerarbetare, frys- och kylsvin: de som
arbetar i densamma, träl, proletär, knegare: ngn som arbetar, rot, pallet, klot, planeten:
huvud, bakan: baksidan, gubbeniarmen: farbror som tog en i armen, skoja: leka, centra:
centralbadet

K3 dasslock, labb, karda: hand, briller, glosor: glasögon
M3 kareta: (snygg) bil, slanta av, pynta: betala, brunsthuset: brunnsalongen
M4 tjyva: två tjejer dansar och killarna går in och tar en flicka var, bomma: tigga/låna

vigga: låna, byst: fullt, katalan: lång limpa

5.1.3 Skolord

Lärare

Enkätdel
majje, (M1) fängelsevakt, (M3) professorn, (M4) mattegubben, mattetanten

Suddigum

Enkätdel

sudd, sudde, (M2) snuddegummi, gummisudd, gummi, (K3) suddis, suddiset, (K4) tuggis,
(M4) daggummi

Kommentarer

’Daggummi’ (M4) är motsatsen till ’nattgummi’ som används på natten. Nattgummi är med
andra ord en kondom.

Penna

Intervjudel
M3 verktyg

Kommentarer

’Verktyg’ (M3) används istället för penna inom hantverkaryrken. Det har uppstått en
generalisering av ordet.
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5.1.4 Ord för kläder

Hatt/keps

Enkätdel
kepa, (M1) kepisen, (M3) smula, smäck, (M4) pirka

Intervjudel
M3 karott, björnfitta
M4 fårarsle, krimmeltova

Kommentarer

’Björnfitta’ (M3), ’fårarsle’(M4) och ’krimmeltova’ (M4) är benämningar på pälsmössor som
användes i början av 1900-talet fram till 1950. ’Smula’ (M3), ’smäck’ (M3) och ’pirka’ (M4)
är ord som finns i flera slangordböcker. Det är dock inget som används av dagens unga.

Byxor

Enkätdel
braller, (M1) brallor, brallsen, brallisarna, (K2) bralla, (K3) pants, (M4) pantalonger

Intervjudel
K2 braxor

Kommentarer

Ordet ’brallsen’ (M1) är ett typiskt exempel där slangordet brallor har förkortats och fått den
engelska s-pluralen (bralls) och sedan har den svenska bestämda pluraländelsen –en
tillkommit. ’Pants’ (K3) är det engelska ordet för byxor, medan ’pantalonger’ (M4) är ett
äldre ord. Vi ser ändå likheten och det troliga släktskapet mellan de två varianterna; Pants-
pantalonger.

Tröja

Enkätdel
M2 trya, olle

Kommentarer

’Trya’ (M2) är ett typiskt ord för den kategorin av slangord som har skapats genom att någon
någon gång har sagt, hört, skrivit eller sett fel och därigenom har ordet och dess betydelse
skapats. Det har sedan fortsatt användas i gruppen beroende på dess eller personens
popularitet.

Skor

Enkätdel
dojer, dojjor, (K2) pjuck, (K3) u-båtar, (M3) shoes, myggjagare

Intervjudel
M3 dansdojjor, stepparskor, steppisar, tåjamare
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Kommentarer

Både ’myggjagare, dansdojjor, stepparskor, steppisar’, och ’tåjamare’ (M3) är alla ord för
spetsiga skor, framförallt spetsiga dansskor. Generationen där dessa användes är tydlig, 40-60
år. Det är bara männen som använt dem eftersom det är manliga skor. Alla ord utan tåjamare
finns bekräftade i flera slangordsböcker. Tåjamare verkar vara typiskt för Norrköping. Ordet i
sig tror jag kommer ifrån att skorna klämmer till om tårna så hårt att ”tårna då gnäller eller
klagar” (jama: gnälla/klaga; Bonniers slanglexikon). Ett annat svar skulle kunna vara att det är
en ordlek som utgått ifrån myggjagare (perfekta att jaga mygg med) till myggjamare och
sedan för att få mera klarhet i det säga tåjamare istället. Det sanna svaret har jag inte lyckats
att få tag på. De informanter som jag har frågat har inte vetat innebörden av ordet, bara
betydelsen av det.

Kalsonger

Enkätdel
K1 kalsingar, kallingar, kalsipper
M1 kalsingar, fillingar
K2 boxisar, kallingar
M2 kalsingar, kallingar, fillingar,
K3 kalsingar, kallingar, kalingar
M3 kalsingar, filsingar, fisingar
K4 kalsingar
M4 kalsingar

Intervjudel
K2 småbraller
M2 kallefjonger, fispåsar
M4 kalsippor

Kommentarer

Den här delen ger bra exempel på förkortningar och lekar med bokstäver i samma ord. Ett,
tycker jag, eufemistiskt (förskönande) slangord är ’småbraller’ (K2). ’Fispåsar’ (M2) är även
det ett förträffligt ord.

Trosor

Enkätdel
(K2) underbrallor, underbyxor, (K3) de onämnbara, byxor, (M3) hönsburar, stringisar

Intervjudel
M1 trouses
K2 småbraller

Kommentarer

’Trouses’ (M1) är här en eufemism av det svenska trosor. Genom att uttala det på engelska får
det en lättsammare klang. ’De onämnbara’ och ’byxor’ (K3) är också eufemismer som gör
ordet mindre obehagligt att säga. ’Hönsburar’ (M3) är ett uttryck som kommer ifrån en
Norrköpingspersonlighet som någon gång under 40-70-talet stod på nya torget i staden och
sålde damunderbyxor av den äldre varianten. Informanterna över 40 år visste alla vem det var.
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Höns finns i flera slangordsböcker som beteckning för flickor/kvinnor. I Gibsons svensk
slangordbok (1987) nämns damtoalett som hönshus. Det finns inte förtecknat någon
annanstans.

Egna förslag

Enkätdel
(K2) paltor: allmänt om kläder, (K3) broller: knappnålar i skjortor som man köper.

Intervjudel
M3 glädjedödare: mamelucker

5.1.5 Ord för känslostämningar

Något är barnsligt

Enkätdel
K1 töntigt, fjantigt, larvigt
M1 fjantigt, fjolligt, mesigt, sämpigt,
K2 töntigt, barnigt, larvigt
M2 larvigt, töntigt, fjantigt
K3 larvigt, töntigt
M3 löjligt, tarvligt, larvigt
K4 äckligt, larvigt, dumt
M4 larvigt

Intervjudel
K2 moget, Va frän du är! (ironi), aslöjlig, Fy fan så beigt!
M2 nördigt
M3 töntigt

Kommentarer

’Sämpigt’ (M1) är ett ord där ett suffixutbyte av ordet sämst har skett. Det finns inte med i
någon slangordbok som jag har letat i utan är troligen nyskapat. ’Nördigt’ (M2) är ett ord som
finns med i flera ordböcker och det härstammar ifrån det engelska slangordet ”nerd” enligt
Bonniers slanglexikon (1996).

Något är roligt

Enkätdel
K1 kul, skoj, skojigt
M1 kuligt, ball
K2 skojigt, kul, kanon, skoj, lattjo
M2 skojigt, kul, ball, ballt
K3 ballt, lajban, kul, ball, lattjo
M3 sköj, fun, skoj, kul, lattjo
K4 kul, skojigt, jättefint
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M4 amusant, kul, lattjo

Intervjudel
M1 kult, värsta roliga, Det var det värsta!

Kommentarer

’Värsta roliga’ (M1) är intressant på så sätt att värsta här används som adverb när det i vanliga
fall är ett adjektiv. Det är ett mycket vanligt sätt för kategorin 10-18 år att uttrycka sig. Om
man då säger ’Det var det värsta’ (M1) så kan det ha många betydelser beroende av
sammanhanget det sägs i. Det kan vara dåligt, bra, roligt och så vidare. ’Kanon’ (M2) är en
förkortning av kanonkul där kanon är ett förstärkande prefix. ’Fun’ är det engelska ordet för
roligt.

Något är häftigt

Enkätdel
K1 coolt, tufft, fräckt, fränt
M1 coolt, ballt, cool
K2 grymt, coolt, fränt, fränigt, kanonbra, ball
M2 coolt, tufft, ball, grymt, fränt
K3 mörtigt, coolt, fränt
M3 skitkul, ballt, fränt
K4 -
M4 lajban

Intervjudel
M1 supernice

Kommentarer

’Supernice’ (M1) är ett engelskt låneord och uttryck som kommer ifrån TV-reklamen.
’Mörtigt’ (K3) kommer ifrån slangordet mört, som betyder häftig/tuff kille (se pojke sid 16)

Något är mycket tråkigt

Enkätdel
K1 trist, sämpigt
M1 svintrist, det var det värsta, uff, trist, sämpigt, sämst
K2 dött, boring, segt, sorgligt, trist, ledsamt
M2 träligt, asträligt, boring, trist
K3 botten, trist, helvisst
M3 räligt, dötråkigt, skitträligt
K4 träligt, vedervärdigt
M4 träligt, knasigt

Intervjudel
M4 uschaan
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Kommentarer

’Uschaan’ (M4) är, enligt informanterna i kategori M4, ett uttryck som funnits i hela
Östergötland tidigare. Den enda ort där jag vet att man använder det frekvent nuförtiden är
Motala.

Något är intressant

Enkätdel
K1 häftigt
M1 coolt, häftigt
K2 skitintressant, häftigt
M2 interesting
K3 häftigt, ballt
M3 -
K4 -
M4 -

Intervjudel
M1 megahäftigt
M4 Det verkar lovande

Någon/något är bra

Enkätdel
K1 -
M1 goody, kul, skoj
K2 schysst, helgo, coolt, häftigt, kanon
M2 schysst, härligt, inte så pjåkigt, suveränt, fantastiskt, kanon, skitbra
K3 häftigt, reko
M3 kanon, toppen, döbra
K4 okej, jättebra
M4 ball, verkar skapligt, mysigt

Intervjuvdel
K1 svinbra, super
M1 asbra
M2 inte så illa pinkat
M4 guvabra, superfint

Någon/något är dålig(t)

Enkätdel
K1 tjaskigt
M1 sämpigt, uff, trist, sämst, uffigt
K2 sopig, looser, sämpigt, ja, det var ju bra (ironi), ursel
M2 illa, värdelöst, urusel, kass
K3 risigt, kass, knäppt, pucko
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M3 aslöjligt, knasigt, skitdåligt
K4 tråkigt, larvig
M4 kymigt, kass

Intervjudel
K1 -
M1 myrorna, snilleblixt (ironi)
K2 Hon/han är ju go/gullig (ironi), skitusel, jätteusel, urdåligt
M2 käss, kässt, odugligt? uruselt. blåbär, så B
K3 -
M3 värdelöst, uselt

Kommentarer

’Myrorna’ (M1) är en liknelse där informanten associerar till second-hand affären där bättre
begagnat säljs ’Looser’ (K2) är engelska för förlorare medan ’ursel’ (K2) är en förkortning av
urusel där slangprefixet ur förstärker usel. ’Blåbär’ (M2) har här fått en överförd betydelse
ifrån att man är nybörjare på att göra något till att man är dålig på något till att något är dåligt.
’Så b’ är också en överförd betydelse ifrån uttrycket b-film vilket står för budgetfilm. En b-
film är i många fall dålig.

Egna förslag

Intervjudel
M2 att göra en fuling/luring: (fuska)/lura någon
M4 kartig: katig Kartig finns i alla generationer i Norrköping i betydelsen stöddig. Ordet är

en trolig ljudlek eller felsägning då ordet katig finns med i ordlistor med betydelsen
stöddig. Kartig finns med även det i ordlistor, men då med betydelsen omogen frukt.
Orden i sig verkar vara mycket lokala för Östergötland.

5.2 Blandat

Tack det var snällt

Enkätdel
K1 schysst
M1 schysst
K2 schysst, jättegulligt, vad gullig du är, rart
M2 schysst, bussigt, hyggligt, du är go du, skitschysst, gulligt
K3 schysst, klämmigt
M3 schysst. bussigt, hyggligt
K4 bra, bussigt, rart, jättesnällt
M4 schysst, bussigt, reko

Intervjudel
M1 supernice
M2 hygglo, burrigt, schyrrans, schyrro
M4 bussigt
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Äldre man

Enkätdel
gubbe, (M1) gubbstrutt, (M2) old timer, gamling, farbror?

Äldre kvinna

Enkätdel
kärring, tant, gumma (söt), (M4) skata

Någon som vet mycket

Enkätdel
K1 einstein, proffs, lyxigt, smartis
M1 IQ, big brain, snille, snilleblixt, värsta uppslagsverket
K2 smartis, smartskaft, besserwisser, smarthuvud, smartskalle
M2 orakel, uppslagsverk, clever
K3 slundig, besserwisser
M3 besserwisser
K4 -
M4 -

Intervjudel
K1 tönt
M2 besserwisser
M3 plugghäst
M4 en riktig Haglund

Kommentarer

’Lyxigt’ (K1) är en lek med betydelsen att vara lyxig genom att kunna allt istället för att ha
allt. ’Clever’ (M2) är det engelska adjektivet för smart. ’Slundig’ (K3) är ett ord som kan vara
en ljudförändring ifrån fyndig. Jag har inte hittat några svar. ’En riktig Haglund’ (M4) är en
överföring av betydelsen ifrån en person som hette Haglund som vann TV-frågeprogrammet
10 000 kronorsfrågan på 1970-talet. Kan man allt är man en Haglund.

Någon som frågar mycket

Enkätdel

tjatig, (M1) storkäft, född i går, jobbig, (K2) tjatkärring, pucko, smarthuvud, nyfiken i en
strut, tjatmoster, (M2) jobbig du är

Egna förslag

Intervjudel
K2 rallkäring, sladdertacka: ngn som pratar mkt
M2 Det kryllar av…: Det är fullt av…



Slang i Norrköping

26

5.2.1 Förstärkningsord

Om du tycker att kompisen har snygga byxor, vad säger du då till
honom/henne?

Enkätdel
K1 snygga braller
M1 snygga braller/brallisar, coola braller
K2 grymma byxor, assnygga brallor
M2 schyssta brallor, snygga braller
K3 tjusigt klädd, skitsnyggt, häftiga
M3 kanonsnygga brallor, tjusiga brallor
K4 snygga brallor
M4 schyssta/häftiga brallor

Intervjudel
M3 tuffa brallor

Vad skulle du säga till din kompis om du såg ett par byxor som du verkligen
tyckte var fula?

Enkätdel
K1 gräsliga, skitfula
M1 så jävla fula, cleana brallor
K2 skitfula, dom är ju snygga (ironi)
M2 fy fan så fula, gu va fula
K3 skitfula, vidriga, asfula byxor
M3 fy fan vilka fula byxor, vad fan har du fått på benen, det var det jävligaste jag sett
K4 hemska byxor
M4 var har du hittat de där

Intervjudel
K1 svinfula, döfula, urfula, asfula
M1 hemska

5.2.2 Svordomar

Nämn tre svordomar som du använder när något går galet.

Enkätdel
K1 fan, skit, helvete, piss också, jävlar
M1 fan, skit, jävlar, jävla skit
K2 fan, skit, helvete
M2 fan, skit, helvete, jävla, perkelä voi vitto, fitta, kuken
K3 fan, jävlar, helvete, jäklar, järnspikar, förbannade
M3 fan, skit, helvete, djävla, förbannat,
K4 fan, jävlar, fasen också, jäklar anamma, tusan, sjutton
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M4 fan, jävlar, djävligt, satan, skitstövel, bonnläpp, tjuv, sjutton

Kommentarer

Att se att de flesta svordomarna har med vår tro på djävlar och helvete och att de fortfarande
är ”förbjudna ord” som ger effekt att säga är intressant. Det som kommer in mer och mer i
svordomar är könsord, vilka också ger effekt. (Läs mera om detta i avsnittet 4.5 Svordomar.

5.2.3 Skällsord

Vad säger du åt en kompis som du tycker riktigt illa om?

Enkätdel
K1 din lilla feta ko, din lilla tjuv, din feta gris, mojje
M1 jävla bögjävel, arslehål, pissnisse
K2 trög, sjuk, dum i huvudet, jävla idiot, jävla kärring, förbannade jävla satkärring,

klimakteriekossa, dra åt helvete, tönt, inte riktigt klok
M2 idiot, jävla bög, jävla kuksugare, idiot, dåre, dum i huvudet, ärthjärna
K3 inte klok, knepig, läbbig typ
M3 stor skit, idiot, dumhuvud, bonnjävel, typ, skurk
K4 idiot, fårskalle, drummel, dumskalle
M4 bonnjävel

Intervjudel
K2 fnurrig, plurig(=lurig), är du dum eller, slyna, hans fru har mens (om chefen), till killar:

Har du tagit tjejens p-piller eller?
M2 vilken orm, dryg
K3 himla pucko
M4 bonntjyv, bonnläpp, skitstövel

Kommentarer

Att som i K1s skällsord använda sig av skällsord som säger att man är liten, att man är fet och
att man liknas vid ett djur eller något liknande kan ha med skönhetsidealen att göra. Dessa
påhopp är motsatsen till lång, smal, vacker och intelligent. Liknelser vid djur förekommer
även hos K2 ’klimakteriekossa’ och K4 fårskalle. M1s och M2s skällsord är mer inriktade på
könsord. De flesta skällsorden är i huvudsak byggda på liknelser och när vi ser till M3, K4
och M4s liknelser så har de med bonde att göra. I dessa arbetargenerationer ansågs bonde inte
som något att sträva efter att bli.

Om du blir förbannad på någon, vad säger du då?

Enkätdel
K1 Fan för dig din lilla skitunge. Fy fan dig din lilla skitunge! Fan vilken skit du är! Knip

käft!
M1 Din jävla nörd! Din jävla gay! Stick och brinn! Håll käften! Dra åt helvete!
K2 Dra åt helvete! Är du dum eller? Fy! Är du helt jävla dum i huvudet. Klimakteriekossa!

Är du inte riktigt klok?
M2 Dra åt helvete! Va i helvete, din jävla ärthjärna!
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K3 Bängskalle! Nu får du lägga av! Nu får det vara nog! Klantskalle! Stolleprov. Nu får du
ge dig! Släng dig i väggen! Du kan dra åt…

M3 Du är ju tokig, din jävel! Idiot! Vad i helvete! Far åt helvete! Släng dig i väggen! Är du
precis…

K4 Idiot! Fårskalle! Drummel! Dumskalle!
M4 Far åt helvete och mor åt pannkaka, Gosse, du är klumpigt vaggad! Din dumma djävel.

Intervjudel
M2 Idiot, dåre, bög, Du är fan jäst! fläng, fläpp, jävla mupp, Har du fått en puck i skallen?
K3 Ge dig! Nu får du väl lägga av! Lägg av!

Kommentarer

Att vara ’jäst’ (M2) betyder att man inte är färsk, det vill säga inte frisk i huvudet. Många av
orden här är liknelser som antyder skada på hjärnan på något sätt. Ordet ’mupp’ kan betyda
flera saker , exempelvis insnöad, och är i vilket fall det än blir nedsättande.
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6 Diskussion

6.1 Skillnader mellan enkät- och intervjudelen
Något som bekräftades av undersökningen var min tanke att enkätdelen skulle fungera som
den tunga grundstenen. Antalet svar och variation blev där helt enligt min förväntan.
Intervjudelen gav inte alls så mycket som jag hoppats på kvantitativt sett. Kvalitativt sett var
intervjudelen bra då det förklarades mycket av informanterna varför slangorden ser ut på ett
visst sätt. Där kom det också fram vissa slangord som jag inte tror det skulle ha gjort om inte
informanterna där har fått gå igenom intervjun innan och sedan fått diskutera med varandra i
en mer avslappnad situation.

Vid intervjuer där det var jag och bara en informant närvarande blev det ett ganska spänt läge
vid enkäten, vilket lättade avsevärt vid intervjun. Jag upplevde vid enkäten att informanten
kände en alltför stor press på sig att komma fram med något då jag hela tiden satt där och
väntade på att han skulle bli klar. För att lätta på stämningen gav jag då några exempel på
slangord ifrån en annan generation och diskuterade svaren direkt när de skrevs. Det blev då
mera avslappnat, men det blev ingenting kvar till intervjudelen. När det var flera i den
intervjuade gruppen blev det mera nöje och lättare för alla. Att sitta och prata minnen med
människor som växt upp samtidigt var nog det som informanterna uppskattade mest. Att få
alla i gruppen samlade samtidigt var svårt. Jag skulle ha jobbat ännu hårdare med att få alla
samlade samtidigt då jag nu vet att man får ut mer vid en sådan intervju.

Vid egna förslag var intervjudelen ofta större. Det beror på att grupperna vid de gemensamma
diskussionerna rörde sig över ett brett tema av händelser och saker som orden i enkäten bara
var första steget in på. Vad de orden har för teman tas upp i avsnitt 6.3 Språk och kön
(kvinnligt och manligt).

6.2 Prefix och suffix
Prefix och suffix används i svenskan för att skapa nya ord med en ny innebörd (modifierad
version av stamordet). Detta gäller även för slangorden. Många suffix som finns med i
slangen är även med i standardspråket. De suffix som är typiska slangsuffix och som finns
med i undersökningen är –lla som i brolla, -rra som i syrra, -sa som i farsa, -o som i pucko
och -pig som i sämpig. Suffixet –is är givetvis med här. Enligt Gibson (1987) är –is det
vanligaste sättet att förvandla ett ord till slang. Det första skriftliga beviset för detta är daterat
1719. Det kommer ifrån mångsingens rökis för tobak. Det finns tidstypiska suffix såsom –pig
och –s som i bralls (se avsnittet 6.4 Engelska influenser), som båda används av (M1). För
övrigt är det inga större skillnader mellan generationerna utan alla använder de flesta suffixen.



Slang i Norrköping

30

Tabell 1. Prefix som används i olika generationers slangord:

K1 dö- ur- skit- svin- super- as- 6

M1 super- svin- as- mega- värsta- 5

K2 as- kanon- jätte- skit- hel- ur- 6

M2 ur- skit- as- hel- 4

K3 skit- as- 2

M3 skit- dö- kanon- 3

K4 - 0

M4 super- 1

Här har jag plockat ut de prefix som förekommer i de olika grupperna. Även här som i
avsnittet 6.3 Språk och kön (kvinnligt och manligt) har prefixen med känslor att göra. Det
syns också då resultaten som kommit fram visar ungefär samma spridning på de olika
grupperna som de i det nämnda avsnittet (se tabell 1). Kvinnor mellan 10 och 30 år och män
mellan 10-18 har störst variation av prefix. Variationen och antalet minskar sedan med åldern.
Det här kan också visa att detta sätt att använda prefix på har ökat de senaste 30 åren. Vi kan
även se att det förekommer nya prefix för nya generationer. Varför det är så här kan bero på
att prefixen såsom slangorden ofta blir utnötta och förlorar sin effekt. Därför måste det hittas
på nya. I ’värsta roliga/värstaroliga’ fungerar värsta som ett slags prefix till roliga. Här är
alltså ett exempel på att språket utnyttjas på ett helt nytt sätt för att skapa den effekt som ger
uppmärksamhet och uppskattande.

Slutsatsen blir alltså att prefixen i större mån är olika för olika åldrar även om en visst prefix
snabbt kan sprida sig vidare genom generationerna och skapa förvirring hos sådana människor
som mig som arbetar med det här. Prefixet skit- är ett sådant exempel.

6.3 Språk och kön (kvinnligt och manligt)
Något som språkforskare runt början av 1900-talet inte forskade om och som inte intresserade
dem det minsta var kvinnoslang (se Kotsinas 1994). Forskarna Cederschiöld, Jespersen och
Bergman ansåg på den tiden att det i stort sett inte fanns någon sådan. Anledningen till det var
att män och kvinnor fortfarande levde i skilda världar. Mannen skötte affärer och tjänade
pengarna. Kvinnan skötte hemmet och barnen och skulle inte lägga sig i de viktiga saker som
mannen bestyrde. Hon begrep ingenting av det ändå. När det gällde språkforskningen var det
likadant. Kvinnornas redskap och sysslor var inget intressant i jämförelse med männens
arbete och yrkesredskap. Kvinnor var då också ovana vid att intervjuas och svarade
knapphändigt medan intervjuarna inte behövde blygs och kände sig mera hemma vid
intervjuer med män. Därav kom att forskare ansåg att män stod för den ”genuina” dialekten
och det var dem man skulle intervjua. Till detta kommer att forskarna föraktade kvinnor ur
lägre samhällsgrupper som använde sig av slang. Hur det skulle bli bra intervjuer av det kan
man fråga sig.

Att detta sakta men säkert har ändrat sig med åren kan vi tacka kvinnans emancipation för.
När jag gjort min undersökning med några av den äldsta generationen kvinnor har jag upplevt
att de har en annorlunda syn på slang. De kan ingen slang. De har inte fått prata slang i
hemmet. De känner igen slang när det talas, men de skulle aldrig drömma om att ta orden i sin
mun. Jag tog bara med en utav dem i undersökningen då jag ville ha med slangord ifrån den
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generationen också. De kvinnor som jag har varit i kontakt med gällande undersökningen och
som inte har slang men trots det passar in i undersökningskraven kommer ifrån familjer som
strävat emot att bli en klass högre i samhället. Kvinnorna har inte arbetat inom industrin utan
haft ett arbete med högre status. Deras föräldrar har hållit familjen mycket strikt i sin
målmedvetna strävan högre upp i samhället. Synen på att kvinnorna inte skulle prata slang
sitter fortfarande i hos vissa ur den generationen beroende på klassmedvetenhet. Det syns
även i resultaten av intervjun och enkäten med kategori K4 då antalet slangord där är få.
Samtidigt som det är en skillnad mellan könen så är detta något som visar skillnaden mellan
då och nu. Skillnaden mellan män och kvinnor 19-30 år, när det gäller att använda slang, är
marginell.

I denna undersökning har yngre kvinnor definitivt något att säga till om. Kvinnorna i kategori
K2 (19-30 år) har flest slangord för åtta av de olika orden i undersökningen. I flera av de
fallen delar de toppen tillsammans med M1 (10-18 år). Männen i kategori M2 (19-30 år) har
även de flest slangord för åtta av orden. Det som skiljer M2 och K2 + M1 åt är temat för
orden. K2 + M1 har huvudsakligen mest slangord för känslor, medan M2 i stort har mest ord
för saker och människor som har med situation och omgivning att göra.

Tabell 2. Områden där grupper med stort antal slangord uppger många ord:

M2 K2 + M1

Pojke Barnsligt

Flicka Roligt

Vän, bäste vän Häftigt

Plånbok Mycket tråkigt

Pengar Intressant

Fattig Bra

En stark person Någon som vet mycket

Tack det var snällt Någon som frågar mycket

Resten av orden var mer jämna i resultaten eller så fanns det få eller inga slangord alls, därför
tas de inte upp. M2s ord är i huvudsak konkreta substantiv. K2 och M1s ord är mest adjektiv
och adverb (beskrivningar av känslor). I det arbete om skolflickslang som Kotsinas bok s.115
(1994) om detsamma bygger på tar hon upp att 194 av 650 ord är ”positivt eller negativt
värderande”. Det blir nästan en tredjedel av orden. Orden står för uttryck av beundran, avsky,
gillande och ogillande och är något som förekommer mer hos kvinnor. Något som forskarna
enligt Kotsinas ansåg runt 1900-talet var att kvinnorna använde sig mera av eufemistiska
(förskönande) uttryck än slang. Detta anser inte Kotsinas och inte heller jag. Det finns lika
mycket glädje hos kvinnorna som hos männen över att väcka uppseende med sina uttryck i
hennes arbete som i mitt.

Enligt min undersökning har männen ett större intresse av att prata om ovan uppställda saker.
Jag tror att många män inte har eller vågar släppa fram den del hos sig själva som handlar om
känslor, helst inte i grupp på samma sätt som kvinnor. Det är så vi blir formade av samhället.
Män är enligt många undersökningar ofta mer konkreta, rationella, rakt på sak utan känslor.
Kvinnorna är mer känslofulla tar hänsyn till andra åsikter, uttrycker sina egna och vill komma
till beslut där alla är nöjda. Enligt Kotsinas kan de språkliga skillnaderna ligga i anledningar
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som grupptillhörighet, solidaritet, könens jämställdhet/ojämlikhet med mera. Allt är svar på
sociala omständigheter i större omfattning. Varför M1 har liknande resultat som M2 kan bero
på att de inte har fallit in i samhällssystemet än eller så är de på väg att bli mer öppna för
känslor. Då kommer den direkta motfrågan varför K1 inte har lika stort slangförråd. Det som
först faller mig i tanken är att hemmet fortfarande anser att flickor inte ska prata slang. De
som varit med i undersökningen gick i femte klass och har i den biologiska utvecklingen inte
börjat sin frigörelsekamp gentemot hemmet ännu. Pojkarna å sin sida umgås i grupper när de
är unga där slang blir status (se avsnitt 2.4 När använder vi slang?), vilket inte flickor gör. De
umgås oftast två och två.

De egna förslagen är förhållandevis många som kommit ifrån männen i kategori M2. Det som
kan ses där är att orden kommer för nöjesinrättningar, kroppsdelar, pengar, transportmedel,
arbete, alkohol och fritid. Det stärker teorin om att det är flest substantiv som mäns slangord
tar upp.

6.4 Engelska influenser
Något vi inte kan komma ifrån är att svenskan, som Magnus Ljung uttrycker det i sin bok om
engelskans påverkan av svenskan (1988), är ett mottagarspråk i alla bemärkelser när det gäller
språket. Givarspråket är givetvis engelskan. Förhållandet började redan på 1600-talet och
ökade explosionsartat efter krigsslutet 1945, då USA intog en position som supermakt. Detta
visar sig lika mycket, om inte mer, i slangen som i det offentliga språket.

Vi ser och hör engelska varje dag på TV. Vi lyssnar på engelsk musik. Olika instruktioner i
vardagslivet är på engelska. Många har kontakter med engelskan via sitt arbete och vi lär oss
engelska i skolan i minst sex år. Det är inte så konstigt att vi och många andra länder lär sig
detta språk som andra språk för att lättare kunna kommunicera med varandra. Naturligtvis
påverkar detta vårt eget språk, men inte så mycket att språket skadas utan fortsätter att
utvecklas, anser jag. Vi har haft samma påverkan ifrån tyskan och franskan och vi pratar
faktiskt svenska fortfarande. På vilka sätt tar vi in engelskan i vårt skriftspråk?

Först har vi citatorden som står för tillfälliga lån som står inom citationstecken eller bakom
s.k. eller så kallad. Till exempel: Vi skulle se en ’movie’ (M2). Han skulle se en så kallad
movie, som de säger nu för tiden. Om citatorden blir mer stadgade i språket försvinner
citationstecknen och blir då främmande ord. Förr försvenskades då stavningen av ordet (ex
tejp), men nu kan ordet behålla sin originalstavning och även pluraländelse (tape-s).
’Oldtimer’ (M2) som finns med i undersökningen har till exempel behållit sin ursprungliga
stavning och plural

I undersökningen har alla grupper utom en använt sig av ord som på något sätt har tydlig
engelsk påverkan. Den avvikande gruppen är K4 och i viss mån även M4, kvinnor och män
som är 65 år och uppåt. Detta förstärker bara tidigare klargörande av att de är restriktiva när
det gäller slang vilket inkluderar engelsk påverkan. De generationerna var redan vuxna vid 2:a
världskrigets slut och hade inte det behovet av att använda inneord då. De hade redan ett
fungerande språk. Här måste också ses till att den äldsta generationen inte lärde sig engelska i
skolan. De andra generationerna har däremot många engelska ord med i sin slang. K3 och M3
har anmärkningsvärt nog endast substantiv såsom ’atlet, dad, shoes, bodybuildare och
money’. Kvinnor och män 10-30 år har även verb som ’blada, rolla’ och adjektiv såsom
’skint, clean’ och adverb som ’goody’, vilket visar att engelskan här har spritt sig ifrån att i
huvudsak inte finnas, till att finnas som substantiv och till slut att finnas även som adjektiv,
verb och adverb.

Engelskans inflytande ökar alltså fortfarande och det visar sig tydligt i generationerna. I M1
finns även tecken på att de engelska pluraländelserna används till att skapa nya slangord inom



Slang i Norrköping

33

svenskan. Brallor har fått –s ändelse och finns här som ’bralls’. Engelskan är innespråket och
kommer att vara det både i slang- och standardspråket en lång tid framöver.

Noterbart är att även tyskan finns med men bara med två lånord vilka är ’geld’ (M2) och
’besserwisser’ (M3). Kan det vara ett av de första tecknen på att tyskan accepteras lite mer nu
ungefär 50 år efter 2:a världskriget?

6.5 Svordomar
De tre av fyra vanligaste svordomarna i undersökningen har med djävulen att göra. Fan står
för djävulen, jävlar är pluralen och helvetet är där han bor. Sjutton, attan, hundan och tusan
står för antalet djävlar. En del ord låter som svärord i början, exempelvis jä-rnspik. Enligt Gun
Britt Sundströms bok om svordomar (1984) så härrör det ifrån att folk sa det starkaste man
visste, alltså deras gudar. Det kunde vara onda eller goda makter. I vår religion kallas de
Djävulen och Gud. Boken och min undersökning talar båda om att svära vid Djävulen är
vanligast.

Svordomar är ett område där alla kategorierna använder sig av samma ord enligt denna
undersökning. Anledningen till det kan vara att vår tro på övernaturliga krafter har stagnerat,
men att vi inte har något att ersätta den med. Det enda alternativet som syns i undersökningen
är att vi använder oss av stjärtord som kiss, bajs, kuk och så vidare. Stjärtorden har först gått
och etablerat sig som skällsord. Där har vi redan en föregångare i form av skit- som finns som
skitunge bland annat. Skit är väletablerat som svordom sedan länge. När de har fått kraft som
skällsord duger de helt plötsligt som svordom.

Stjärtorden fungerar som tydlig avdelningsmarkör. Kvinnor och män upp till 30 år använder
sig av dem men, inte de äldre då tiden för genomslaget för stjärtord som svordomar kom
senare. De var då för gamla för att ta till sig det (Se kap Är slang farligt?). Det finns en
skillnad här med.

Skällsorden har ingen gemensam nämnare såsom svordomarna. Variationen på ord är större
här än vid svordomarna, men stjärtorden finns där som en tydlig gräns mellan de som är yngre
än 30 år och äldre än 40 år. Männen kan sägas vara mer flitiga användare av stjärtord än
kvinnorna, annars skiljer det inte mycket. Kvinnor och män (19-30 år) är mera lika varandra i
grovhet än vad kvinnor och män (10-18 år) är. Anledningen till det kan vara att de yngre
kvinnorna fortfarande bor hemma och de äldre redan kommit ut i arbetsklassens
mansdominerade språkvärld där man snabbt fastnar i en jargong för att bli accepterad. Att
män i åldern 10-18 år har grövre slang än kvinnorna i samma ålder kan bero på att de umgås i
större grupper mer än vad kvinnorna gör. Det är lättare att falla för grupptrycket där och allt
vad det innebär.

Vid skällsorden liknar man personen i fråga vid det värsta man kan komma på, vilket i
undersökningen gör att män och kvinnor över 65 år använder sig mycket av ord som fårskalle,
dumskalle, bonntjyv, bonnjävel och bonnläpp. Orden visar att man som industriarbetare såg
ned på bondelivet. Arbetarna var också tvungna att ha något att se ned på, eftersom resten av
samhället såg ned på dem. De yngre ser inte samma problem i att var bonde då de inte upplevt
bondesamhället och de stora inflyttningarna till städerna.

Något säreget för kvinnor 10-18 år är det frekventa användandet av ’din lilla/feta/lilla feta’
framför liknelsen i skällsorden. Det har inga andra grupper. Till att sluta av med så finns det
även här en liten gemensam nämnare för generationerna och det är, med en liten variation i
orden, eden ’far åt helvete’. Är det någonstans vi önskar varandra när vi är förbannade så är
det dit. Skillnader finns alltså även i svordomar och skällsord.
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6.6 Är slang farligt?
I UllaBritt Kotsinas bok om ungdomsspråk (1994) tar hon upp de äldres klagan på
ungdomarnas sätt att leva och prata på genom tiderna. Det har funnits mycket att klaga på. Ett
exempel är när den kände tyskprofessorn Erik Wallander 1941 klagade över swingpjattars
frisyrer, målandet av naglar och läppar hos flickor, att man på allmän plats lyssnade på Alice
Babs gälla flickröst och så vidare. Man såg då ungdomsspråket som en smitta och hot som
förstörde det svenska språket. Detta är en uppfattning som existerar än idag. Jag har själv i
egenskap av lärare fått höra äldre ifrågasätta de ungas ofullständiga språk. Ungdomsslang
kommer alltid att finnas. När ungdomen blir äldre och mer säker på sig själv lämnar de oftast
den producerande tiden av slang bakom sig. Man känner sig mer säker i sig själv och behöver
inte följa något grupptryck. Jag påstår inte här att man inte använder slang som vuxen, för det
gör vi ju bevisligen. Se bara på den här undersökningen. Vi producerar det inte längre själva
så som vi gjorde när vi var unga utan använder den slang vi lärt oss av andra och som vi
använt som unga, men vi är inte några producenter längre. Som ung använder man slangen för
att experimentera, för att någon gång hitta det språk man ska ha som vuxen. Ju äldre man blir
desto mindre benägen blir man att ta till sig nya saker. Det ligger i samband med att man har
svårare för att lära sig och vill inte göra något som skapar olust. Man blir rädd för det som är
nytt och obekant. Därför ser man inte ungdomens språk som en stor del av det som utvecklar
och förnyar vårt språk, vilket är mycket viktigt eftersom språket speglar samhället. Vad
kommer då att stanna om vi inte vill att språket ska fungera med samhället?

Det finns inget som kan stoppa ungdomens utveckling av slangspråket då det hänger samman
med hela språkets och samhällets utveckling. Vi ska inte se nya slangord som något vi inte
förstår oss på utan fråga vår omgivning om vad de betyder. Då har vi lättare att förstå de unga
och deras kultur. Då blir de intresserade och vill förstå detsamma om oss, tror jag.
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7 Slutsats
Det finns alltså skillnader mellan generationerna i Norrköping beträffande slangord. Man kan
däremot inte utifrån en del av en nedskriven talsituation konstatera vilken generation texten
representerar när det gäller personer som är uppfödda i Norrköping och har arbetarföräldrar.
Man måste se till helheten i texten för att komma så nära som på tiotalet år. Att tänka på är att
vissa ord alltid kan sprida sig som en löpeld över generationer både till äldre och yngre
beroende på användbarheten är också viktigt. De saker som jag har gått in och tittat mer på
och sett skillnader i är de engelska influenserna, svordomar, prefix och suffix, hur orden
speglar samhället och språk och kön på grund av historiska och sociala omständigheter.

 Varför det uppkommer skillnader mellan generationerna är på grund av att varje
ungdomsgeneration vill skapa en egen grund att stå på. Ungdomarna formar sitt språk utifrån
nutidens samhälle med dess sociala och fysiska struktur och normer.

Att undersökningen inte är tillräckligt stor för att göra det som jag har kommit fram till
allmänt gällande får vi räkna med. Det finns alltid undantag, men det känns ändå som jag har
kommit en bra bit på väg mot hur det ser ut i verkligheten. Slangen är en del av vårt språk
som förändras hela tiden. Den följer med i utvecklingen och omformas hela tiden för att
kunna passa in i nya språkliga situationer som uppstår. Slangen är mer känsligt för
förändringar i samhället än vad standardspråket är. Det tar till sig fler nya företeelser, men
tappar också snabbare ut dem.

Jag avslutar arbetet med att likna slanganvändandet vid en stor tratt med filter i som släpper ut
de finaste orden till standardspråket medan resten stannar där i tratten och kanske ramlar ut
när filtret byts.
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Bilaga: Enkät

FRÅGEFORMULÄR

(Slang och dylikt)

Din ålder: _____ Kvinna: ___ Man: ___

Ge exempel för andra ord till:

Familjeord

Flicka________________________________________________________________

Pojke_________________________________________________________________

Pappa________________________________________________________________

Mamma______________________________________________________________

Bror_________________________________________________________________

Syster________________________________________________________________

Egna förslag: __________________________________________________________

Sociala ord

Vän (bäste vän)________________________________________________________

Plånbok_______________________________________________________________

En stark person_________________________________________________________

Åka inlines____________________________________________________________

Pengar________________________________________________________________

Bio__________________________________________________________________

Fattig________________________________________________________________

Egna förslag: __________________________________________________________

Skolord

Lärare________________________________________________________________

Suddigum_____________________________________________________________

Penna________________________________________________________________

Egna förslag: __________________________________________________________

Ord för kläder

Hatt/keps_____________________________________________________________

Byxor________________________________________________________________

Tröja_________________________________________________________________
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Skor_________________________________________________________________

Kalsonger_____________________________________________________________

Trosor________________________________________________________________

Egna förslag: __________________________________________________________

Ord för känslostämningar

Något är barnsligt__________________________________________________________

Något är roligt____________________________________________________________

Något är häftigt___________________________________________________________

Något är mycket tråkigt_____________________________________________________

Något är intressant_________________________________________________________

Någon/något är bra_________________________________________________________

Någon/något är dålig(t)______________________________________________________

Egna förslag______________________________________________________________

Blandat

Tack det var snällt._________________________________________________________

Äldre man________________________________________________________________

Äldre kvinna______________________________________________________________

Någon som vet mycket______________________________________________________

Någon som frågar mycket___________________________________________________

Egna förslag______________________________________________________________

Förstärkningsord

Om du tycker att kompisen har snygga byxor, vad säger du då till honom/henne?

___________________________________________________________________________

Vad skulle säga till din kompis om du såg ett par byxor som du verkligen tyckte var fula?

___________________________________________________________________________

Svordomar

Nämn tre svordomar som du använder när något går galet.

___________________________________________________________________________

Skällsord

Vad säger du åt en kompis som du tycker riktigt illa om?

___________________________________________________________________________

Om du blir förbannad på någon, vad säger du då?

___________________________________________________________________________

(TVEKA INTE ATT SKRIVA PÅ SIDAN AV ELLER PÅ BAKSIDAN AV PAPPERET
OM DU INTE FÅR PLATS.)


