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1 Inledning 
 

Vi lever i förändringarnas tidevarv. Det gäller snart sagt alla områden, och inte minst språket. 

Bortsett från omvälvningarna på 1400-talet har nog vårt svenska språk aldrig förändrats så 

mycket på så kort tid som nu. Det kan man förvissa sig om genom att ta fram några gamla 

tidningslägg från 1920- eller 1930-talet, vilka på dagens läsare gör ett synnerligen 

ålderdomligt intryck. Skrift är till sin natur konservativ, formell, lite stel, och håller sig gärna i 

de uppkörda spåren, av flera olika skäl. En skribent måste ju till läsaren försöka förmedla alla 

signaler som inte är ord; tonfall, gester, miner och prosodi (Teleman & Wieselgren 1990, s. 

79). Skribentens metod för att göra detta är att använda sig av de språk- och skrivregler som 

under tidernas lopp har blivit en allmänt känd konvention. Man kan då ställa sig frågan hur 

mycket mer som har hänt med det talade språket, som är fritt och nyskapande. En 

undersökning av direkt tal i romaner kan vara en möjlighet att i någon mån komma det talade 

språket inpå livet. ”Den del av det skrivna språket som ändå ligger närmast talet är 

naturligtvis replikerna, de direkta anföringarna, som fingerar autentiskt tal i direkt form” 

(Liljestrand 1983, s. 14).   

 

Romandialogen har, sedan romanens födelse i slutet av 1700-talet, gått från att vara en 

stiliserad framställning av romankaraktärernas tal, till att försöka likna det naturliga talet 

(Gellerstam 1996, s. 13). Även om man strävar efter att återge talet så naturligt som möjligt 

tvingas man dock till språkliga kompromisser som ger en idealiserad bild av talet. Dessutom 

måste replikerna fogas in i berättelsen, med eller utan sägeverb. Verbet sade (sa, säger) blir i 

längden tråkigt och behöver varieras. Vanligen varierar man med frågade, ropade, skrek, 

viskade och andra verb som karakteriserar olika sätt att tala. Okonventionella är verb som 

egentligen inte är sägeverb, t.ex. hon ryckte på axlarna. Ett sådant verb får då en dubbel 

uppgift, dels att meddela att en replik kommer, dels att ge en sorts scenanvisning. Att inte ha 

något sägeverb alls är också möjligt. Med denna metod är det, vid längre replikväxling, svårt 

att hålla reda på vem som säger en viss replik. Fördelen är att tempot i dialogen ökar. 

 

Repliker i ungdomsromaner är speciellt intressanta, eftersom ungdomar vanligtvis har ett 

fräscht och okonventionellt förhållningssätt till hur de talar; de är språkförnyare (Kotsinas 

1994, s. 168−169). För att kunna undersöka text i ungdomsromaner behövs en definition av 
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denna genre. Lena Kjersén Edman (1990) skriver i inledningen till sin studie I ungdoms-

revoltens tid:  

Med begreppet ”ungdomsbok” eller ”ungdomsroman” avses i allmänhet en episkt-
realistisk genre, där berättelsen är centrerad kring en tonåring. Ofta är det fråga om jag-
romaner för att författaren, inifrån, med ungdomlig jargong (min kurs.) ska kunna teckna 
identitetskriser och/eller samlevnadsproblem. (Kjersén Edman 1990, s. 9) 

 

Enligt Kjersén Edman är den ungdomliga jargongen ett viktigt kriterium för stilen i 

ungdomsromaner. En jämförelse av dialoger i ungdomslitteraturen vid skilda tidpunkter kan 

därmed ge en god bild av det talade ungdomsspråkets utveckling.  

 

1.1 Syfte och hypotes 

Syftet för denna uppsats är att jämföra språket i dialogerna i tre valda ungdomsromaner, och 

visa på vilket sätt återgivningen av det ungdomliga talspråket, återgivet som dialoger i dessa 

romaner, har förändrats under de senaste hundra åren. Med dialog avses här (några ord 

borttagna ) repliker, tydligt markerade med anföringstecken (talstreck) och i förekommande 

fall med anföringsverb. Undersökningens fokus ligger på stilstudium.  

 

Min hypotes är att språkförändringarna i ungdomsromaner var störst i början av 1960-talet. 

Om detta är fallet borde den äldsta romanen göra ett ålderdomligt intryck, medan de båda 

andra borde göra ett modernt intryck. Man kan i så fall förvänta sig en minskning av antalet 

ord och satser med högre stilvalör, och en förenkling av satsstrukturen. Självfallet kan man 

inte dra några långtgående slutsatser av en så pass begränsad undersökning som denna, men 

en antydan om utvecklingen kommer förhoppningsvis att kunna iakttagas. 

1.2 Metod  

För undersökningen har tre ungdomsromaner valts ut, och 100 repliker ur varje roman har 

detaljstuderats. Med stöd i Starrin & Svensson Kvalitativ metod och vetenskapsteori  

(1994, s. 19) skulle urvalsmetoden kunna sägas vara en kombinerad kvalitativ – kvantitativ 

metod, eftersom urvalet av de tre romanerna innehåller ett visst mått av subjektiv bedömning, 

medan urvalet av de studerade replikerna är strikt, ”replik nr 1–100” i var och en. För att 

undvika att avvikande typer av repliker i romanernas expositionsdel avsevärt skall kunna 

påverka resultatet, har de 50 första replikerna valts från varje romans början, medan de 

följande 50 hämtas från sid. 50 och framåt. Handlingen i alla romanerna har då kommit igång 

och börjar närma sig mitten. I och med att replikerna valts stikt i en följd finns ett mindre 
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antal vuxenrepliker i materialet. Dessa har i förekommande fall redovisats separat, eftersom 

stilen i de två kategorierna kan tänkas vara olika. 

 

Teleman & Wieselgren (1990, s. 8) menar att stilforskning i princip är kvantitativt inriktad. Ur 

en undersökt text får man fram frekvenssiffror, men dessa siffror får betydelse först i 

jämförelse med frekvenssiffror från andra undersökta texter. Stilen kopplas här till specifika 

språkliga drag som kan generaliseras och räknas för att ge ett statistiskt underlag (Lagerholm 

1999, s. 37). Analysen i denna uppsats fokuserar på språkliga stilelement som är typiska för 

ungdomsspråk och resultaten redovisas i form av frekvenstabeller. Därefter görs med hjälp av 

tabellerna en jämförelse mellan språket i de tre romanerna. Resultatet kan, utifrån detta 

resonemang, inte presenteras i form av en absolut bedömning av de tre romanernas stilnivå, 

utan kan visa ett utgångsläge och en utvecklingstendens under de senaste hundra åren.  

Undersökningssättet utgår från de metoder som presenteras i Melin & Lange Att analysera 

text (1986).  (en passage om vuxenrepliker har strukits och ersätts av ny formulering på sid 3) 

 

Allmänna kriterier för uppsatsens stilstudium grundas på Enkvist, Stilforskning och stilteori 

(1973), och Josephson, Stilstudier (1996). Valet av kriterier för bedömning av de för 

ungdomsspråket typiska dragen baseras i första hand på Ulla-Britt Kotsinas Ungdomsspråk 

(1994), Labovs undersökning Language in the inner city (1965) och Klingbergs uppsats i 

facktidskriften Folkskolan 1/1954, vilka beskrivs närmare nedan i kap. 2.3. Gibson Svensk 

slangordbok (1988), Svenska Språknämnden Från rondell till gräddfil (1988), Norstedts 

förbjudna ordbok (1995), Kotsinas En bok om slang, typ (2003) och Svenska Akademins 

Ordlista, trettonde upplagan (2006) används för bedömning av enskilda ords stilvalör och för 

datering av slangord. Den sistnämnda har kategoriserat ord med lägre stilvalör genom 

beteckningarna talspråk, lågt språk, vardagligt, milt kraftuttryck, kan väcka anstöt. 

Redaktörerna för SAOL 12 påpekar att ”särskilt … stilbeteckningarna [ - - - ] är tämligen 

grova mätare på ords stilistiska uppträdande” (SAOL 12, s. XXIII). Då slangord, som ovan 

nämnts, ofta har kort livslängd och ofta inte finns belagda i skrift, kan referenserna inte anses 

vara heltäckande. 

 

Flera problem finns för den stilistiska undersökningen. Kotsinas (1994) har undersökt talat 

språk. De undersökningar av ungdomars skriftspråk, som författaren till denna uppsats kunnat 

finna, gäller skoltexter och ej romaner. Mängden romaner skrivna av ungdomar är för liten för 

att kunna ge material till en forskningsuppsats. Klingberg (1954) jämför ”pratbubblorna” i 



 
 

6

serietidningar med ungdomsboksspråk, men har inte dialogerna i dessa som fokus, utan 

språket i största allmänhet. Pratbubblorna måste dock tolkas som repliker. Något lämpligt 

forskningsmaterial skrivet i början av 1900-talet finns ej att tillgå. Ovanstående innebär att de 

kriterier som kan fastställas utifrån Kotsinas undersökning av talat språk bland ungdomar på 

1980-talet används för studiet av det i skrift skildrade ungdomsspråket i samtliga tre romaner. 

Relevansen i resultatet är därför minst beträffande den äldsta romanen, och förändringarna 

måste i första hand konstateras genom en jämförelse mellan romanerna. Klingbergs och 

Labovs studier kan endast tillmätas mindre betydelse; i stort sett för att bekräfta Kotsinas 

slutsatser. För undersökning av förändringarna över tid hänvisas vidare till den 

stilstudiemetodik som diskuteras i kap. 2.3.1, sid. 13. 

1.3 Material 

De tre ungdomsromaner som valts ut är Sigfrid Siwerts Mälarpirater, utgiven år 1911, Sven 

Wernström Resa på okänd planet, utgiven år 1967 och Katarina von Bredow Som jag vill 

vara, utgiven år 2007. Intrigen i de tre romanerna har ingenting gemensamt, utan det 

gemensamma draget är att alla tre vänder sig till ungdomar i ungefär samma ålder, 13–16 år, 

och att de har fokus på ämnen som intresserar och engagerar målgruppen. De tre romanerna 

har valts med syftet att i bästa fall vara typiska för ungdomsböcker utgivna vid respektive 

tidpunkt, samt att vara väl kända och vid utgivningen, och tiden närmast därefter, ha en 

relativt stor läsekrets i sin målgrupp. Ett studium av stilen i de tre romanerna kommer därför 

att kunna ge en antydan om hur framställningen av ungdomsspråk i romandialoger förändrats 

från början av 1900- till början av 2000-talet. 

 

Då romanerna valts ut slumpmässigt och sammanlagt 300 repliker studerats, bör resultatet 

vara tillräckligt väl underbyggt för att i någon mån belysa forskningsproblemet. För att 

ytterligare säkerställa resultatet, kan fortsatta studier göras enligt samma metodik, genom 

undersökning av fler repliker enligt samma kriterier, eventuellt också fler romaner. 

 

Det kan diskuteras huruvida de tre romanerna hade behövt väljas ur samma genre för att 

undvika felaktiga slutsatser. Teleman & Wieselgren (1971, s. 30 – 31) visar att genren har 

betydelse för stilen. Man skulle därför kunna antaga att två relationsromaner har mer 

gemensamt stilistiskt än en relationsroman och en äventyrsroman. Även genusaspekten kan 

behöva vägas in. En vanlig uppfattning är att pojkar svär mer än flickor. Adelswärd (1999, s. 

127-128) menar att flickornas svärande har ökat och att ungdomsspråk oavsett kön innehåller 
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svordomar. Söderström (2004, s. 26) har undersökt ungdomsromaner ur genusperspektiv. Hon 

påvisar att flickorna svär mindre, men att skillnaden inte är stor – 1,2 % resp. 0,8 % i den ena 

romanen. Ett fortsatt studium av repliker i ungdomsromaner, med fokus på genre och genus, 

skulle bringa mer klarhet i detta. 

2 Forskningsläge 

I detta kapitel diskuteras först ungdomsromanen som genre. Kapitlets huvuddel visar på några 

signifikanta utvecklingstendenser i nusvenskan, Melin & Langes (1986) metodik för stilistisk 

textanalys samt tidigare forskning inom ämnet ungdomsspråk presenteras. Ett försök att 

fastlägga användbara kriterier för stilen ”ungdomsspråk” görs. 

2.1 Ungdomsromanen som genre 

Det är naturligtvis svårt att ge en entydig definition av vad som karakteriserar en ungdoms-

roman. En definition vore att säga att ungdomsromaner är romaner som ungdomar läser. En 

annan vore att säga att det är romaner som handlar om ungdomar, eller där ungdomar har 

centrala roller i handlingen. Svårigheten är att även vuxna läser ”ungdomslitteratur” och även 

ungdomar läser ”vuxenlitteratur”. Dessutom är det inte enbart ungdomsböcker som har 

ungdomar som centralgestalter. Inger Schöier (recensent Svenska Dagbladet, citerad i 

baksidestext på Resa på okänd planet) karakteriserar en av de tre för denna studie valda 

ungdomsromanerna på följande sätt: 

En riktig bok, om riktiga problem, för alldeles vanliga, moderna tonåringar på en 
planet fylld av egendomligheter, inkonsekvenser, vrångheter … Försedd med en 
spännande intrig, skickligt balanserad med humor och allvar.  

  

Genren ”Barn- och ungdomslitteratur” har studerats av Göte Klingberg (1967). I sin 

avhandling Barn- och ungdomslitteraturen ger Klingberg först en översikt över genren från 

upplysningstidens början och fram till och med romantikens slutskede, och går sedan in för en 

mer detaljerad studie av tiden från mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet. Klingberg 

studerar både barns och ungdomars kulturproduktion och kulturkonsumtion, vuxensamhällets 

insatser för att aktivt påverka barn och ungdom genom producerad barn- och ungdomskultur 

och vuxenkultur som inte är speciellt producerad för barn och ungdom men som ändå 

konsumeras av dessa och kan vara aktuell för dagens unga läsare (Klingberg 1967, s. 12-15).  

 

En utgivning av skönlitteratur speciellt riktad till barn och ungdom såg dagens ljus i slutet av 

1800-talet, av flera skäl: Billigare bokframställning, bättre teknik och distributionsmetoder, 
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ökad läskunnighet i den aktuella åldersgruppen och de allmänna bibliotekens tillkomst. 

(Klingberg 1967, s. 93-95). I samband med den ökande utgivningen uppstod också litterär 

kritik och intresse för forskning i genren.  

 

Klingberg (1967, s. 100−102) menar att det som är typiskt för barn- och ungdomslitteratur är 

ett antal för genren speciellt utmärkande motiv, emellanåt en speciell litterär yttre form, en 

estetisk avsikt, och ofta ett speciellt pedagogiskt syfte.  Genren kan delas in i ett flertal 

undergrupper, av vilka ”realistiska ungdomsromaner” är intressant för valet av material för 

denna studie.  

 

Även denna genre kan i sin tur delas in i flera undergrupper. En kort genomgång av genren 

med några av dess undergrupper ges nedan. Redogörelsen grundar sig på Klingberg (1967) 

och Kjersén Edman (2002). 

2.1.1 Tidig ungdomslitteratur 

Under upplysningstiden utgjordes de ungas litteratur i första hand av moralpedagogiska 

skildringar. Genom exemplets makt ville man fostra till dygd. Robinson Crusoe av Daniel 

Defoe (1719) var precis vad som behövdes (Kjersén Edman 2002, s. 15). Romanens 

huvudperson klarar alla strapatser för att överleva på egen hand i vildmarken, hänvisad till sin 

intelligens, sitt praktiska handlag och sin förtröstan på Gud. En av upplysningsfilosoferna, 

Jean-Jacques Rousseau (1762, s. 216-217), ansåg t.o.m. att denna roman var den enda 

tänkbara läsningen för unga pojkar.  

 

Defoes roman kom att bli stilbildande för en typ av litteratur (och även, i senare tid, 

teveserier) som går under benämningen robinsonader, med ”en moral som formas efter 

respektive epoks olika uppfostringsideal” (Kjersén Edman 2002, s. 15). Några kända titlar i 

genren är Jules Verne Den hemlighetsfulla ön (1875), och William Golding Flugornas herre 

(1954). 

 

Romantikens barnskildring hade inget undervisande syfte. Från mitten av 1800-talet ökade 

betydelsen av realistisk litteratur för ungdom (Klingberg 1967, s. 179). Ur den översikt över 

titlar i genren ”tidig realistisk ungdomslitteratur” som Klingberg ställer upp, kan nämnas 

följande: Charles Dickens Oliver Twist (1837) och David Copperfield (1849), Mark Twain 

Tom Sawyer (1876) och Huckleberry Finn (1884) och Jean Webster Pappa Långben (1912). 
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Romanernas motiv är äventyr och barn och ungdom som lever under svåra ekonomiska 

förhållanden (Klingberg 1967, s. 179-185). 

2.1.2 Ungdomslitteratur under 1900-talet 

Böcker som strävar efter att skildra livet ur en annan synvinkel än den etablerade borgerliga 

representeras bl.a. av Sven Wernström Mexikanen (1963) och Befriaren (1965). Till gruppen 

kan också hänföras den roman av Wernström som valts för undersökningen. Tidigare böcker i 

genren är bl.a. Harry Kullman Hemlig resa (1953) och Gårdarnas krig (1959), och Kurt Held 

Die rote Zora und ihre Bande (1941). I samtliga kommer klassperspektivet till synes 

(Klingberg 1967, s. 196−202). Författarna står tydligt på underklassens sida och har en 

antikapitalistisk syn.  

 

Den moderna relationsinriktade ungdomsromanen kan ”behandla just tonåringarnas aktuella 

problem, dvs. anpassningen till den värld de växer in i …” (Klingberg 1967, s. 207). De har ”i 

regel flickor som huvudpersoner” (Klingberg 1967, s. 209). I Seventeenth summer (1942), 

svensk översättning Sjutton år (1951), skildrar Maureen Daly ”den sjuttonåriga Angies första 

förälskelse men också hennes systrars sexuella anpassningsproblem (Klingberg 1967, s. 209). 

”Antydningen om att de sexuella förhållandenas art kan vara ett problem för en ung flicka [är] 

ett drag som exemplifierar den moderna ungdomsromanens strävan till realism” (Klingberg 

1967, s. 210). Katarina von Bredows (2007) roman Som jag vill vara passar gott in i denna 

genrebeskrivning. ”Med känslig och stilsäker hand tecknar Katarina von Bredow ett tonårigt 

universum fyllt av smäktande kärlek, svekfulla kompisar och moraliska dilemman” 

(baksidestext på Som jag vill vara). 

 

Social anpassning är temat för böcker som tar upp ungdomsbrottsligheten. Till denna grupp 

kan, enligt Klingberg, den för studium i denna uppsats utvalda romanen Mälarpirater (1911) 

av Sigfrid Siewerts föras, trots att den ursprungligen inte var ämnad som ungdomsbok.  

Liknande böcker är norrmannen Finn Harevolds böcker Viggo (1957) och Grunnbrott (1960), 

där segling bildar en inramning till problemen och gängsammanhållningen mellan personerna. 

Andra böcker inom samma genre är enligt Klingberg (1967, s. 212) Harry Kullman Den 

svarta fläcken (1949) och Martha Sandwall-Bergström Aldrig en lugn stund hos Oskarssons 

(1952). 
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2.2 Signifikanta språkförändringar under nusvensk tid   

Detta kapitel ger en kort översikt över viktiga språkförändringar under nusvensk tid, vilka kan 

vara av intresse i samband med studium av ungdomsspråk. Det gäller lånord och s.k. nyord, 

sänkt stilnivå och kortformer av ord, samt närmande mellan tal och skrift. Även en av 

skriftspråkets viktigare grammatiska förändringar under perioden, genomförandet av 

singularformer för verben, ägnas en kort genomgång.  

2.2.1 Lånord och nyord 

Utmärkande för det sena 1900-talets svenska språk är de många engelska lånorden samt 

nyorden. De nya ord som accepteras i Svenska Akademins Ordlista är bl.a. ”vardagliga ord, 

eftersom gränserna mellan stilarterna under de gångna åren har förskjutits, och många 

vardagsord och -uttryck vunnit insteg i det traditionella skriftspråket” (SAOL 10 uppl. 1973, 

s. III). Tendensen i SAOL är att antalet nya ord som tas in ökar. I förordet till trettonde 

upplagan (2006), kan man läsa: ”Den största förändringen … gäller ordförrådet med ca 

10 500 tillagda ord och 5 500 utmönstrade” SAOL 13, s. VIII). Kommentaren gäller antalet 

tillagda respektive utmönstrade ord i trettonde upplagan, jämfört med närmast föregående. 

Men begreppet ”nyord” har också kommit att beteckna en speciell sorts nya ord, vilket 

Svenska Språknämnden Från rondell till gräddfil (1988) tydligt visar. 

 

I sin bok Ord på glid diskuterar Viveka Adelswärd (2001) ordförrådet över lag, således inte 

enbart ungdomars ordförråd.  Språket är alltid i rörelse, menar Adelswärd. ”Särskilt mycket 

strömmar det i ordförrådet. Orden kommer och går. [- - -] Men vi får inte glömma de ord som 

är på väg ut ur språket. Det kan röra sig om kortlivade dagsländor men också om ord med 

betydligt äldre hemvist i ordförrådet” (s. 134) Adelswärd ger i sin bok ungefär 250 exempel, 

som är sorterade efter årtal då de fanns i tryck första gången.  

 
De engelska lånorden har under 1800- och 1900-talet i allt högre grad satt sin prägel på 

svenskan. Orden finns inom ett flertal olika ämnesområden, såsom teknik, sport, trafik, mode, 

populärkultur (Bergman 1968). Särskilt det sistnämnda området har nära anknytning till 

ungdom och ungdomskultur. 

2.2.2 Sänkt stilnivå 

Många av våra vanligaste ord har kortformer, som används i tal. Dessa former, som förr ansågs 

opassande i skrift, har nu blivit relativt vanliga, t.ex. stan, la, ha, bli, ge i stället för staden, 
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lade, giva, hava, bliva. De två sistnämnda formerna har markeringen ålderdomlig i trettonde 

upplagan av Svenska Akademins Ordlista. De passiva verben har i många fall förlorat sin 

ändelsevokal i presens, och i och med det också sin pluralform: gives/givas, göres/göras, 

finnes/finnas har blivit ges, görs och finns. I inledningen till den tolfte upplagan av SAOL 

(1998) diskuteras ordformerna ska och skall, mot bakgrund av undersökt tidningstext. Man 

konstaterar att formen skall var den normala på 1960-talet. I SAOL 11 är skall huvudformen 

medan ska är en vardaglig variant. I tolfte upplagan anses formerna vara likvärdiga (SAOL 12, 

s. XII).  Vissa ord med högre stilvärde, som icke, endast och blott, har ersatts av inte och bara¸ 

huruvida och såvida har båda blivit om, trots skillnaden i betydelse. Ord som ej och iakttaga 

får grön markering i Words stavningsprogram, och vid kontroll ges kommentaren ”Betrakta 

ordformen xx. I vanlig text kan den kännas ålderdomlig eller främmande.”  

 2.2.3 Verbens singularformer 

En av de största grammatiska förändringarna under 1900-talet är säkerligen genomförandet av 

singulara verbformer till plurala subjekt. I skönlitteraturen märktes tendenser redan i seklets 

början, medan dagstidningarna övergav pluralformerna efter ett beslut av TT (Tidningarnas 

Telegrambyrå) år 1946. Svenska Akademins Ordlista ger upplysningar om hur svenska ord 

stavas och böjs. Man noterar att i företalet till nionde upplagan finns pluralformer av verb, 

även i X tryckningen som utkom år 1964. I den tionde upplagan är pluralformerna borta. 

Översättningen av Bibeln år 1917 behöll pluralformerna, men den senaste översättningen från 

år 2000 har enbart singularformer.  

     

2.2.4  Närmandet mellan tal och skrift    

Teleman & Wieselgren (1971) och Lindström (2000) diskuterar olika trender i modern 

svenska. Bland annat belyses talspråkets och skriftspråkets påverkan på varandra under de 

senaste hundra åren.  

 

2.2.4.1 Skriftens påverkan 

Fram till mitten av 1800-talet vilade det svenska talspråket på dialekterna. Gradvis växte hos 

de privilegierade samhällsklasserna ett talat riksspråk fram, som vilade på skriftspråket. Då 

mycket av det som föredrogs i offentliga sammanhang var uppläsningar, kom de s.k. 

läsuttalen att bli allt vanligare. Ord började alltså uttalas efter stavningen, trots att de under 
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lång tid dessförinnan hade haft ett annat uttal. Man kan säga att en återgång skedde till ett 

tidigare stadium i ljudutvecklingen (Teleman 1979, s. 39–40). I samband med folkskolans 

införande och en mer allmän läskunnighet i folkets breda lager, spred sig läsuttalen även till 

lägre samhällsklasser. Exempel på följderna av läsuttal är bestämd form singular av neutrala 

substantiv (taket, huset, låset) som för hundra år sedan uttalades utan [t]-ljud, och pluraler av 

typen gator, lådor, som hade [e] eller [ə] som ändelsevokal, men som nu börjar uttalas 

bokstavstroget. Bortfall av verbändelse i preteritum av första konjugationens verb blir också 

allt mindre vanligt, ord som slutar på vokal + [d] uttalas allt oftare med hörbart slutljud 

(Teleman 1979, s. 41). Några undantag från bokstavsuttalet är vissa ord som har haft ett 

avvikande uttal under mycket lång tid t.ex. skjorta och ljus. Andra undantag är de nya 

engelska och amerikanska lånorden, som både stavas och uttalas på engelska. Den normala 

regeln för lånord, att de till stavning och böjning bör anpassas efter svenskt språkbruk, tycks 

ha svårt att hävda sig där (Svenska skrivregler 2008, s. 87–88).  

 

Ett annat område, där skriften har kommit att påverka talet, är satsbyggnaden. I skrift måste 

inte bara orden utan också prosodin överföras med skrivtecken av olika slag. Extra viktigt är 

detta för att visa talarens känslor och attityder (Teleman & Wieselgren 1971, s. 80). 

Västerlandets skriftspråk har en lång tradition som bygger på det antika arvet. Man har ”i 

utvecklandet av skriftspråket byggt upp en struktur, ett slags grov förenkling av hur talet 

fungerar, för att öka tydligheten” (Lindström 2000, s. 53) Vår läsande och skrivande 

generation är så van vid detta, att det är få av oss som reflekterar över mängden regler, och 

kanske blir ganska förvånade över att se dem samlade i Språkrådets Svenska skrivregler 

(2008). Klart är dock att skriftspråkets regler att uttrycka sig har en betydande påverkan på 

alla samhällsklasser, tack vare den allt mer omfattande allmänna skolgången – år 1950 gick 

mindre än 20 % av en årsklass till gymnasiet, år 2008 över 95 % – samt mediernas grepp om 

oss under större delen av vår vardag (Teleman & Wieselgren 1971, s.34).  

  

2.2.4.2 Muntlighetens påverkan 

Det muntligt överförda språket har en helt annan karaktär. Talspråket har kortare satser och 

enklare meningsbyggnad. De signaler som är syntaktiskt viktiga, t.ex. verben, försöker man 

säga så tidigt som möjligt, medan man sparar den viktiga informationen till sist (Teleman & 

Wieselgren 1971, s. 81) Vid samtalet har man en möjlighet till omedelbar återkoppling; om 
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lyssnaren inte har förstått, får talaren veta detta omgående. Språkinformationen åtföljs 

dessutom av variationer i röststyrka, tonhöjd, tonfall och åtbörder.  

 

Att uttrycka sig mera ”muntligt” i skrift, med kortare meningar, viktig information i slutet, 

och med ordval som traditionellt räknas som talspråk eller ledig prosa, är en betydelsefull 

utveckling under 1900-talet (Teleman & Wieselgren 1971, s. 34). Sammansmältningen mellan 

privat och offentligt språk är utan tvekan den helt dominerande tendensen i svenskans 

utveckling på 1900-talet. Förändringarna går åt båda hållen samtidigt: vi skriver alltmer som 

vi talar, och vi talar alltmer som vi skriver (Lindström 2000, s. 152). Det gäller både uttal, 

ordförråd och satsbyggnad.  Det är inte ovanligt att meningar i fack- och tidningstext från 

1800-talet har över hundra ord och mer än fem satser. I inledningen till Röda Rummet (1879) 

finns en mening innehållande 134 ord i 17 satser – och ”den är på intet sätt exceptionell för 

Strindberg” (Lindström 2000, s. 157). Sådana meningskonstruktioner med ett flertal satser i 

långa kedjor har nu i stort sett försvunnit ur skriftspråket. Makthavarna har, ända sedan 

reformationen, haft ett intresse av att kunna göra sig förstådda av folkets breda lager, och 

behoven har ökat i hög grad under 1900-talet. Samhällets ökade komplexitet, näringslivets 

teknologiska utveckling, den liberala jämlikhetsideologins motstånd mot byråkratspråk – alla 

har drivit på förändringarna åt samma håll. Myndigheterna försöker nu att anpassa sitt språk 

till den normala sakprosan (Teleman & Wieselgren 1990, s. 34). Även dialekternas 

tillbakaträngande har haft samma effekt (Teleman 1979, s. 47). Lagerholm (1990, s.13) 

sammanfattar fem grenar av samhällsutvecklingen som han anser har haft en tydlig inverkan 

på språket: Upphörandet av uppläsningskulturen, uppkomsten av massamhället, 

medieutvecklingen och offentlighetens strukturomvandling. 

 

2.3 Metoder för textanalys     

I detta kapitel diskuteras olika kriterier för stilanalys. Syftet är inte att göra någon form av 

fullständig utredning, utan att finna konkreta redskap för arbetet. Ett resonemang kring ordet 

”stil” förs, och därefter redogörs för några typiska drag i ungdomsspråket, vilka kommer att 

ligga till grund för undersökningen. 

2.3.1 Vad är stil? 

Studiet av stilarter går tillbaka till den antika retoriken, och beskrivs bl.a. av Platon, Aristo-

teles och Quintilianus. Stilen är, säger Aristoteles (300-t f. Kr), lämplig och väl anpassad om 
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den uttrycker känsla och karaktär och motsvarar ämnets krav. Man indelade stilen i tre 

huvudgrupper: Stylus humilis, stylus mediocris och stylus gravis. Cederschiöld (1897) gav 

svenska namn åt dessa termer: Lågprosa, mellanprosa och högprosa. Wellander (1939) 

markerar stiltendenser: Talspråk – ledig prosa – normalprosa – kanslispråk – vitter prosa – 

poesins språk. Under 1900-talet har stilarterna närmat sig varandra. 

 
Under gångna århundraden har en viktig uppgift för stilistiken varit att ge en norm för 

språkbruket. Stilistikens andra viktiga uppgift är den deskriptiva, som är en strävan efter att 

utreda språkanvändingen. Fokus ligger på vad folk gör med språket, vilket är grunden för 

modernt stilstudium (Enkvist 1973, s. 78) 

 

Att undersöka stilen i en text innebär ett viss mått av subjektivitet, emedan ord och uttryck 

måste vägas mot egna språkliga erfarenheter. Enkvist (1973, s. 13) menar att den som vill 

överblicka stilforskningens hävder måste vara en polyglott allvetare, väl insatt i 

litteraturvetenskap, lingvistik, kulturhistoria och lärdomshistoria. För att komma åt mera 

konkreta stilfrågor hänvisas stilforskaren till jämförelser mellan texter (Teleman & 

Wieselgren 1971, s. 8). 

 

Att kalla en undersökt text för text och jämförelsematerialet för norm är den modell som 

Enkvist (1973) rekommenderar. Med rekommendationen följer också ett påpekande av att 

ordet norm inte innebär någon värdering. I denna undersökning kommer stilen i tre 

ungdomsromaner att jämföras. Enligt Enkvist bör då en av romanerna – likgiltigt vilken – 

bestämmas att vara norm. Den stil som kan iakttagas i två av romanerna kommer då att kunna 

ses som en skillnad i förhållande till den tredje romanen (Enkvist 1973, s.107). De specifika 

dragen kan antingen identifieras som att ”text A har dragen men normen har dem inte” eller 

som att ”de drag som text A har återfinns också hos normen”. En metod att göra det är att 

”isolera stilmarkörerna med hjälp av någon grov, kanske intuitiv och hypotetisk metod” 

(Enkvist 1973, s. 139). 

   

 Jämförelsen mellan två textmassor kan göras på olika nivåer, t.ex. enskilda ord, syntax, 

argumentationssätt. Svårigheterna i jämförelsen är dels att alla skillnader mellan två texter 

inte behöver vara stilistiskt betydelsefulla, dels att proportionen olika ord jämfört med totala 

antalet ord är större i en kort text än i en lång (Enkvist 1973, s. 113).  
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2.3.2 Stilmedel  

Teleman & Wieselgren (1971, s. 30 - 31) redogör för vilka språkliga kriterier som kan 

användas för stilanalys. De utgår från allmänt välkända texttyper, som läsaren automatiskt 

jämför med en tänkt normativ text, t.ex. ”sportreportage”, ”ledarartikel”, ”kåseri”. Som 

exempel visas vad som brukar anses som typiskt för sportjournalister som skriver om fotboll 

och ishockey: Mängder av främmande ord, facktermer, omskrivningar, karakteriserande 

adjektivattribut, appositioner, förnamn, ofta i smeknamnsvariant, kända klichéer. Dessa 

stildrag är allmänt kända hos läsarna som genast ser att texten har rätt stil. Andra 

karakteristika finns för andra texttyper inom såväl fack- som skönlitteratur. 

 

En vanlig infallsvinkel vid stilundersökning är att undersöka de i litteraturen välkända 

stilfigurerna. I kap. 2.2.2 ovan nämns som stilmarkörer ordens kortformer och hur 

talspråksord har tagits upp av skriftspråket. Exemplet ovan som karakteriserar sportreportage 

utgår från stildrag som har visat sig vara vanliga för en viss typ av text. För att kunna 

genomföra en stilistisk analys av ungdomsspråket behövs således en undersökning av de 

stildrag som är typiska för detta.  

2.4 Ungdomsspråk 

Följande kapitel syftar till att, genom ett närmare studium av ungdomsspråket, slå fast 

användbara kriterier för undersökningen. 

 

Kjersén Edman (1990, s. 9) påpekar att ungdomsromanen ”är skriven med ungdomlig 

jargong”. Att identifiera den ungdomliga jargongen i både tal och skrift borde således vara en 

metod för att komma åt det typiska för skrivet ungdomsspråk, även om naturligtvis stora 

skillnader föreligger allmänt sett mellan talspråk och skriftspråk.  

 

Ungdomens uppträdande och språk har i alla tider varit föremål för den äldre generationens 

kritiska blickar. Bedömningarna bland folk i allmänhet grundar sig ofta på subjektiva 

värderingar, yttranden som fälls av människor som har lämnat ungdomsåren bakom sig. I 

både avhandlingar och tidningsartiklar som skrivits under de senaste hundra åren är trenden 

tydlig; ungdomen bedöms ha ett slappt uttal och ett dåligt ordförråd (Adelswärd 2001, s. 119). 

Orsakerna till oron över ungdomens språk, bör, enligt Kotsinas (1994, s. 15), sökas i den 

snabba samhällsförändringen och de motsättningar som följt i dess spår, och i det faktum att 
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”språk som används av grupper med låg status i samhället betraktas som dåligt eller rent av 

felaktigt”. 

 

Tidigare forskning inom detta område har mest tagit fasta på ordförråd och i någon mån på 

”ovårdade” uttalsvarianter. I stort sett fanns dock mycket lite kunskap om talspråk under tiden 

före 1950, och då särskilt om ungdomens talspråk. Under 1960- och 1970-talen började man 

systematiskt studera språksociologi, men fokus låg på de vuxnas språk. På senare år har ett 

flertal vetenskapliga studier av ungdomens språk gjorts av Ulla-Britt Kotsinas: Ungdomsspråk 

(1994), En bok om slang, typ (2003) och Förortsslang (2004). En tidig studie som gjorts i 

USA är Labov, Language in the inner city (1972). Samtliga dessa studier baseras på 

inspelningar och rör det talade språket. I Sverige gjordes en undersökning i början av 1950-

talet av Göte Klingberg och rörde språket i serietidningar. Den text av Klingberg, som 

författaren till denna uppsats har haft tillgång till, återfinns i Furuland, Lindberger & Ørvig, 

Barnlitteratur i Sverige (1970), och kommer i denna uppsats att vara vägledande för 

bedömningen av ungdomsspråket på 1950–1960-talet. Viveka Adelswärds mera resonerande 

Ord på glid (2001) behandlar ungdomsspråk och nya språktrender i skrift från 1980-talet och 

framåt. 

 

För att kunna studera ungdomens språk måste naturligtvis fastläggas vad som menas med ordet 

”ungdom”.  Kotsinas (1994) menar att den avgränsning som den moderna ungdoms-

forskningen använder är åldersgruppen 13−24 år. En grupp som är avgränsad åldersmässigt, 

men inte efter några andra kriterier, är mycket heterogen till sin struktur, vilket betyder att 

”ungdomsspråk” är ett mycket heterogent språk. Både Labov (1972) och Kotsinas (1994, s. 25) 

visar också i sina undersökningar på skillnader mellan språket i olika ungdomsgrupper. 

Skillnaderna ligger dock på detaljnivå; det tycks samtidigt finnas drag som är typiska för allt 

ungdomsspråk. 

 

I det följande redogörs för några av ungdomsspråkets mest typiska drag. Redogörelsen gör 

inte anspråk på att på något sätt vara heltäckande, men bildar underlag för språkundersök-

ningen i denna studie.  

2.4.1 Ungdomsspråket som social markör 

William Labov påbörjade sina undersökningar i New York år 1965, med syfte att försöka 

finna en förklaring till att ungdomar i stadens centrum hade mycket specifika lässvårigheter. 
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Kunde kanske förekomsten av en från standardspråket mycket avvikande dialekt vara 

orsaken? Utgångspunkten, som Labov misstänker vara orsak till ungdomarnas skolsvårig-

heter, är att ungdomarna inte känner till standardengelskans regler och ordförråd – medan 

lärarna å sin sida inte känner till ungdomsspråkets regler och ordförråd. 

 

Det språk som Labov kom att undersöka kallar han Black English Vernacular, förkortat BEV, 

och han definierar det som ”the relatively uniform dialect spoken by the majority of black 

youth in most parts of the United States today, especially in the inner city areas…” Labovs 

undersökningar visar inte enbart ett från standardspråket avvikande ordförråd, utan också en 

avvikande grammatik bland svarta ungdomar som lever i gatans gängkultur (Labov 1965, 

introduction XIII). Hans studie har gjorts med hjälp av intervjuer bland medlemmarna i fyra 

olika ungdomsgäng, Thunderbirds, Aces, Cobras och Jets.  

 

Ulla-Britt Kotsinas (1994) undersökning redovisas i hennes avhandling Ungdomsspråk. Den 

är baserad på inspelade intervjuer av två ungdomsgrupper under åren 1989–1991. Deltagarna i 

den yngre gruppen är 14–15 år, således elever i högstadiets åk 8 och 9, och deltagarna i den 

äldre gruppen är gymnasister i åldern 16–17 år. Ungdomarna kommer från tre olika 

stockholmsförorter och representerar därigenom tre olika sociala grupper; lägre arbetarklass – 

medelklass, överklass, och invandrare. I undersökningens inledning sägs att ”den sociala 

skiktningen under de senaste årtiondena, speciellt under 1980-talets s.k. guldår, snarare har 

förstärkts än utjämnats” (Kotsinas 1994, s. 29). Av detta kan man förvänta sig att språket i de 

tre av Kotsinas undersökta förorterna skiljer sig åt på så vis att grupptillhörigheten blir tydlig. 

Den tydliga koppling mellan språk och social tillhörighet som Labov kunde dokumentera 

uppmärksammas sålunda också av Kotsinas (1994, s. 21): Ju längre ner på den sociala stegen, 

desto större avvikelse från standardspråket. 

2.4.2 ”Slappt” uttal,”slarvig” grammatik 

I uttalstabeller jämför Labov (1965, s. 39) ungdomarnas uttal med vuxnas från resp. arbetar-

klass och medelklass. En tabell visar t.ex. på utelämnande av [r] i olika ställningar. Det visar 

sig där att benägenhet för att utelämna [r] är större bland ungdomarna än bland vuxna ur 

arbetarklassen, vilka i sin tur utelämnar ljudet i högre grad än vuxna ur medelklassen. 

 

I sin karakteristik av stockholmsungdomarnas uttal konstaterar Kotsinas att det traditionella 

”ekensuttalet” håller på att försvinna, men att nya specifika drag är under utveckling. Labov 
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(1965) lade i första hand märke till skillnader i konsonantuttal, medan Kotsinas (1994) noterar 

vokalskillnader. Typiskt för stockholmsungdomarnas uttal är bl.a. ett surrande [i]- och [y]-

ljud, s.k. viby-i. Vokalen [a:] har också ett nytt uttal, i det att den närmar sig [o:], medan 

vokalen [ø] har fått ett öppnare uttal och närmar sig [œ]. Det för stockholmskan typiska [e:]-

uttalet av långt [ε:] har mer eller mindre försvunnit, och ”en omdefiniering av det sociala 

värdet av varianterna skett [ - - - ] [och] de tidigare som ’lantliga’ betraktade öppna långa ä- 

och ö-ljuden har fått den nya konnotationen ’ung stockholmare’ (Kotsinas 1994, s. 117). Även 

Labov (1972, s. 40) lade märke till hur ytterst små uttalsskillnader kunde placera en person i 

en viss social grupp.  

 

Som typiska för ungdomsspråket nämns inledningsvis kontraktioner och assimilationer med 

några exempel: ska re (skall det), gillar’u (gillar du), klatt (klart) (Kotsinas 1994, s. 11). 

Ändelsebortfall av typen jaga’ för jagade och jagat, som nämns av Kotsinas, har en lång 

tradition i uppsvenskan även bland vuxna och nämns av Bergman (1968, s. 108) i avsnittet om 

1600-talssvenska i hans språkhistoria. Samma fenomen uppmärksammas av Labov (1972, s. 

47): utelämnade ändelser i preteritum av svaga verb, t.ex. pick, rais, miss i stället för picked, 

raised, missed. 

 

Andra skillnader i förhållande till standardengelskan, som Labov nämner, är svårigheter att 

uttala flera konsonanter i rad, och utelämnande av ’ll i futurumformer. Svårigheter med 

konsonantmöten illustreras med följande exempel: En elev har svårigheter att uttala [st] efter 

vokal. Ordet test uttalas därför [tεs]. Med lite fantasi kan man förstå eleven. I plural försvinner 

dock sambandet med ursprungsordet eftersom uttalet blir [’tεsəz]. Ordet har därmed blivit 

obegripligt för talare av standardengelska (Labov 1965, s. 117). 

 

Att reduktioner och assimileringar skulle vara vanligare i ungdomars språk är antagligen, 

enligt den av Kotsinas citerade undersökningen, ”helt enkel därför att ungdomar i allmänhet 

tycks tala snabbare än vuxna (Kotsinas 1994, s. 37). Nordberg redovisar en undersökning av 

ändelser på verb (jagade – jaga’) och neutrala substantiv i bestämd form singular (huset – 

huse’) i Det mångskiftande språket (1985, s. 27–28). Hans studier visar att ändelsebortfallen 

är typiska för ungdomar och yngre vuxna (upp till 30 år). De som är äldre har anammat 

skriftspråksformen. Detta är särskilt tydligt bland dem som har högre utbildning. 
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2.4.3 Slang och fula ord 

Kotsinas (1994, s. 57) påpekar att ”Ett av de vanligaste klagomålen på ungdomars språk är att 

ordförrådet är dåligt eller t.o.m. ’torftigt’”. Labov (1965, s. 297) avlivar myten om att 

ungdomsspråket skulle vara ”sämre” eller ”ordfattigare” än standardspråket. Hans 

undersökningar visar att ”members of the vernacular culture are in command of great verbal 

skills”. Däremot är det tydligt att de, enligt många vuxna, inte kan ”rätt” sorts ord. De ord som 

kan anses vara ”fel” är i många fall slangorden och de fula orden, som alla har lågt stilvärde. 

 

Klingberg (1954) har gjort en undersökning språket i seriemagasin, vilken ursprungligen 

publicerades i tidningen Folkskolan nr 1 – 1954. Den finns också publicerad i Furuland, 

Lindberger & Ørvig Barnlitteraturen i Sverige (1970). Klingbergs korpus består av samtliga 

nummer av 15 olika populära seriemagasin som utkommit under två höstmånader år 1953. 

Serietidningsspråket har sedan jämförts med språket i 15 vanliga ungdomsböcker. Språket i 

serietidningar är till största delen det som står i ”pratbubblorna”, och som således är 

personernas repliker. Syftet med studien var att undersöka om serietidningar kunde anses vara 

”sämre” litteratur än ungdomsromaner, en diskussion som ansågs viktig bland lärare på 1950-

talet. Orsaken till diskussionerna var egentligen desamma som misstänksamheten mot 

ungdomens språk – man var rädd för att barn och ungdom skulle bli språkligt ”fördärvade” av 

seriemagasinens ”dåliga” språk. Klingbergs resultat kan dock även användas som 

karakteristik av det skrivna ungdomsspråket i slutet av 1940- och början av 1950-talet. 

 

Klingberg (1970) har i sin undersökning kunnat visa att mängden slang och fula ord i de 

texter han har undersökt inte var påfallande stor (0,4 %). Inte heller kunde han påvisa någon 

annan betydande skillnad mellan serietidningsspråket och det etablerade skriftspråket. 

Slutsaten som Klingberg drar är att skillnaderna mellan normalprosan och det skrivna 

ungdomsspråket inte var särskilt stora i början av 1950-talet. Man får dock komma ihåg att de 

av Klingberg studerade romantexterna även omfattar berättande avsnitt. I Kotsinas (1994) 

språkundersökning är 3,1 % av de yttrade orden slang. Räknar man slangordens frekvens 

enbart bland de betydelsebärande ordklasserna blir antalet betydligt högre: 15,8 % av 

adjektiven, 14,2 % av substantiven och 4,4 % av verben, när hjälpverb och kopulaverb räknats 

bort. Orsaken till den stora skillnaden mellan Klingberg (1970) och Kotsinas (1994) kan vara 

dels tidpunkten för de två undersökningarna, dels att Klingberg undersökt text medan 

Kotsinas gjort inspelningar. Detta visar på svårigheterna med att jämföra tal och skrift. 
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Att slangorden har gamla anor vet man, men inte exakt hur gamla de är, eftersom skriftliga 

belägg oftast saknas. Den första ordlistan över svenska slangord gjordes av August 

Strindberg. Åtskilliga av orden har funnits i vårt språk sedan medeltiden, antagligen längre 

(Lindström 2000, s 159) Många av de äldre svenska slangorden kommer från romani (tjej, 

pral), från stockholmssotarnas hemliga språk knoparmoj, eller är förkortningar av ord i andra 

hemliga språk (fika av fikonspråkets ord för kaffe) (Gibson 1988, förord). Kotsinas (1994) ger 

exempel på ord som finns belagda i stockholmsslang från slutet av 1800-talet. Hennes 

exempel bygger på en år 1987 gjord enkätundersökning i några stockholmsskolor, där 

eleverna fick försöka översätta äldre slangord. Vissa av slangorden vinner så småningom 

insteg i det etablerade språket; tjej finns t.ex. i trettonde upplagan av SAOL. Andra, som t.ex. 

pirka (mössa), jack (öga), kränga (sälja), garva (skratta) och kil (barn) är oförståeliga för den 

yngre generationen (Adelswärd 2001, s. 134). 

 

Slangen är samtidigt den del av språket som förändras snabbast. Ungdomar är språkligt 

kreativa och skapar mängder av ord och uttryck som räknas som slang. Om detta säger 

Kotsinas (1994, s. 168), att det är en vanlig uppfattning att ungdomars nyskapelser antingen så 

småningom försvinner, eller att de överförs till nya ungdomsgenerationer. Hennes egen 

uppfattning är att de har ganska stor betydelse för språkförändringen, att ungdomar är 

språkförnyare. 

 

Huvuddelen av slangorden är metaforer, ofta humoristiska sådana (kran = näsa). Grunden för 

metaforerna är antingen en funktion (näsan droppar, kranen droppar, alltså är näsan en kran), 

eller en utseendelikhet (ben ser ut som spiror, alltså är spiror = ben) (Teleman & Wieselgren 

1971, s. 55 – 56). Andra typiska drag är att de kännetecknas av typiska ändelser, t.ex. -is, 

belagda redan på 1700-talet, eller -o (kompis, miffo), att de har typiska förstärkande 

förstavelser (jätte-, as-, super-, hel-), eller att de har anknytning till sexliv, droger eller brott 

(t.ex. fittskit, bög, joint, snuthäcken). Teleman & Wieselgren påpekar dock att denna typ av 

ord bör användas i begränsad omfattning i romaner, av hänsyn till läsaren, som kan uppleva 

ett motstånd mot text som i stor omfattning skiljer sig från normalspråket. Även sparsam 

användning räcker för att ge avsedd lokalfärg åt skildringen. 

 
Ungdomars ”slarviga” språk uppfattas av många som slarvigare än andras. Det kan vara 

reduktioner av ordens uttal, t.ex. ”stan” i stället för ”staden”, ”ba’” i stället för ”bara”, eller 
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grammatiska fel som när man säger ”jag såg han” i stället för ”jag såg honom”. I sin något 

kåserande bok Världens dåligaste språk säger Lindström (2000) angående detta: ”Om man 

kallar det här för slarv får man omedelbart ett stort problem: hela språkets historia bygger på 

slarv (s. 75). 

2.4.4 Ljudord och ljudförstärkningar, ”onödiga” småord 

Ungdomars språk består inte enbart av ”riktiga” ord, utan också av en mängd olika signaler 

som har till syfte att göra replikerna livfulla och åskådliga, som en sorts dramatisering. Det 

kan röra sig om regelrätta ljudillustrationer till yttrandet: ”de säje liksom ba choff ”, ”han 

ramla på huve ba quioong”. Ljudillustrationen kan också innehålla en känsloreaktion till det 

som händer: ”… så ja får inte upp porten men den e så svår å få upp så ba uaa-höö står där å 

drar”. Enbart känsloreaktion, utan att det egentligen finns något ljud som skall härmas, märks 

i följande: ”då ba bää spyr direkt ungefär”, eller ”hon e ju liksom öö”. Ljudorden används 

ofta i kombination med förställd röst (Kotsinas 1994, s. 39). Samma typ av ord noteras av 

Labov (1965, s. 379 f.): ”I hit the girl: powww!”. Viktiga ord förstärks med tonfall och 

förlängda vokaler, s.k. intensifiers, t.ex. ”… and we were fightin’ for a lo-o-ong ti-i-me, 

buddy…”.  Även i de texter som undersökts av Klingberg (1970, s. 394) finns denna typ av 

ord, som t.ex. ööh. I skrift kan detta markeras särskilt, t.ex. med avvikande typografi. 

Teleman & Wieselgren (1971, s. 48, 50) diskuterar serietecknares användning av ljudord och 

typografi för att markera prosodin. Tecknarnas metodik räknas som allmänt känd, en sorts 

språklig konvention, där t.ex. affekt och hög röst markeras med feta kursiva versaler, och en 

pils susande genom luften betecknas med fartränder och ordet ZING. 

 
Kotsinas (1994, s. 71) har undersökt ungdomars flitiga användning av ord som egentligen inte 

har någon egen betydelse, utan som används mera som uppmärksamhetsmarkörer. I sitt 

inspelade material har hon antecknat frekvensen av 11 olika typer av småord, och kommit 

fram till att de utgör 7 % av det totala antalet ord. De ord som undersökts är ju, så här, bara 

(ba’) då (da, ra, rå), liksom, alltså, typ, precis, va, ungefär, exakt. Dessa ord kommer att 

kunna vara sökkriterier vid undersökningen av de tre för detta arbete valda romanerna. 

2.4.5 Samtalsinnehåll och samtalsstil 

Ungdomars språk följer delvis andra banor än vuxenspråket (Kotsinas 1994). Det är ”lekfullt och 

oppositionellt”, samtidigt som det markerar grupptillhörigheten. Ett snabbt samtalstempo, med 

”scenanvisningar” och förställd röst ger en dramatisk inramning åt det sagda. Här följer ett 
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exempel, med kursiverad röstförställning: ”man ska ringa å säja att min syrra ska hem ja kan 

inte göra de ja tycker de e så där fruktansvärt / ja ba ’ää hej de e Anna / Nettan ska komma 

hem nu å äta’  ungefär ja tycker de e /usch” (Kotsinas 1994, s. 44). 

 

Det analyserande samtalet mellan ungdomar pågår ständigt, och har bl.a. undersökts av 

Birgitta Garme (1989, s. 72 f.) genom studier i skolmiljö. Det underliggande – och omedvetna 

– syftet med denna samtalsstil är att lära sig att förstå verkligheten. Detta är väl känt för de 

flesta lärare, och är orsaken till att gruppsamtal mellan elever ofta är en bättre väg till kunskap 

än en lärares föreläsning.  

 

Labov (1965, s. 363) redovisar ungdomarnas samtalsstil i kapitlet The transformation of 

Experience in Narrative Syntax. Där undersöks vad ungdomarna talar om och hur de gör det. 

Undersökningen bygger på inspelade samtal, och visar att ungdomarnas berättande följer 

tydliga grammatiska och narrativa mönster. Man pratar oftast om vad man har varit med om. 

En redogörelse för en händelse avslutas ofta med en upprepad konklusion, t.ex. ”… and he 

didn’t come back. And he didn’t come back”, eller en slutsummering som har en 

underförstådd mening, t.ex. ”… and there it was” (nämligen, nu var det upplagt för slagsmål). 

Alternativt vänder sig berättaren till åhörarna och vill ha bekräftelse på en värdering, t.ex.  

”… ain’t that a bitch?” (Labov 1965, s.379 – 381). Typiskt är snabba replikväxlingar som 

liknar slagserier i en boxningsmatch:  

A: How tall are you? 

B: Five foot seven 

A: I didn’t think shit piled that high.          (Labov 1965, s. 322) 

Flera forskare har noterat en hög frekvens av återgivet tal i ungdomsspråket. Kotsinas (1994) 

har lagt märke till detta själv, men också andra forskare (Nordberg 1985). Ett vanligt sätt att 

återge andras tal är med en sägesats och en attsats. I ungdomsspråket kan sägeverbet vara ett 

annat än något av de vanliga säger/sa, frågade, undrade osv. Detta visas i följande exempel, 

där sägeverbet är kursiverat: ”kommer käringen ba ’tänker du köpa nån vara?’”, ”sitter nåra 

tjejer där ba ’va / va sa du?’”. Det citerade talet understryks med förställd röst, så att talaren 

på så vis spelar den citerade personens roll. Med olika typer av förställd röst och lämpliga 

pauseringar kan talaren spela flera olika roller: ”å sen har ja småsyskon ’hej va heter ru / 

Linda har en kille på rumme’ / man ba ’aah’/ å nyfikna / öppnar dörren / ’ääh’ så ba’a 

slänger igen ååh”. Kotsinas påperkar att ”de citat som har direkt form är troligtvis bara 

undantagsvis ordagranna citat av vad någon verkligen har sagt. I stället används de för att i 
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dramatiserad form framhäva ett händelseförlopp eller ett tillstånd, samtidigt som de uttrycker 

talarens egna subjektiva känslor och attityder” (Kotsinas 1994, s. 43). 

 

3 Resultat 

3.1 Presentation av romanerna 

I de följande avsnitten presenteras de tre romanerna. En kort redogörelse för innehållet följs 

av en målgruppsdiskussion. 

3.1.1 Sigfrid Siewerts, Mälarpirater 

I denna roman, utgiven år 1911, får vi stifta bekantskap med tre ynglingar; Georg, Erik och 

Fabian, boende i en liten idyllisk småstad vid Mälaren.  

 

Romanen är en äventyrsberättelse som inleds med en oskyldig utfärd i en liten segeleka. De 

tre pojkarna överraskas av en stormby, ekan förliser och pojkarna tar sig iland på en holme. 

Där i en vik ligger en stor blekingseka för ankar. Pojkarna går ombord, hissar segel följande 

morgon - och tillbringar sedan sommarlovet seglande i den stulna båten. Huvudtema i 

romanen är ungdomarnas brott, revolten mot vuxensamhället, viljan att ställa sig utanför. Ett 

sidotema är hur den från början undfallande Georg så småningom lyckas hävda sig mot 

översittaren Fabian. 

 

Det är tydligt att pojkarna är ungefär jämnåriga, kanske 15–18 år gamla, då två av dem går på 

gymnasiet den tredje börjat arbeta. Belägg för detta påstående är repliker som fälls av en av 

pojkarna i romanens slut (Siwerts 1911, s. 125). Sannolik läsargrupp är således pojkar i åldern 

13–17 år, även om romanen ursprungligen var tänkt för vuxen publik. 

3.1.2 Sven Wernström, Resa på okänd planet 

Romanen är skriven år 1967 och handlar om två syskon, Mikael och Agneta. De möter två 

utomjordingar, Blip och Dia, som har kommit i en rymdfarkost. De fyra gör gemensamt en 

resa till olika länder på jorden, och får se vår planet med nya ögon. Författaren tar på detta sätt 

upp olika problem, t.ex. fördomar, krig, undernäring, miljöförstöring. 

 

Romanen är skriven i tredje person, och Mikael och Agneta är bokens huvudpersoner. 

Ingenstans i romanen står nämnt exakt hur gamla de är, men flera antydningar ges, t.ex. titlar 



 
 

24

på ungdomsprogram i radio som huvudpersonerna lyssnar på (Wernström 1967, s.7), vilka 

pekar på att de skulle vara i 13–16-årsåldern. Romanens målgrupp kan i första hand bedömas 

vara ungdomar i högstadieålder. 

3.1.3 Katarina von Bredow, Som jag vill vara 

Boken är utgiven år 2007. Huvudperson är Jessica, en tjej med vanliga tjejproblem; skolan, 

killar, kompisar, fester. Så kommer den där speciella festen, och den där särskilda killen. 

Jessica blir med barn. Snart börjar vuxenvärldens, och i viss mån även kompisarnas, 

diskussioner med Jessica om att hon naturligtvis skall göra abort. Men Jessica vill inte. Som 

tydligt tema framträder frågorna kring ungdomssexualitet och tonårsaborter, fast ur en annan 

vinkel än den vanliga. 

 

Romanen är skriven i tredje person. Jessicas ålder nämns i boken: ”Sexton, säger Jessica. Jag 

fyller sexton i januari.” (von Bredow 2007, s. 110). Bipersonerna är pojkvännen Arvid, 

kompisen Louise, några fler kompisar i periferin, samt flickornas mödrar. 

 

Huvud- och bipersonernas ålder, samt romanens tema, ställer det utom allt tvivel att 

författarinnans tänkta målgrupp i första hand är ungdomar i högstadie- och gymnasieålder. 

 

3.2 Undersökningen 

I detta kapitel presenteras de resultat som undersökningen av materialet har visat. De olika 

variablerna redovisas dels i absoluta tal, dels i procenttal. Därefter följer en diskussion med 

utgångspunkt från de upplysningar som ges i tabellerna. Översikten över de tre romanerna 

redovisas tillsammans för att möjliggöra en bätte överblick och en smidigare jämförelse. Den 

fullständiga resultatredovisningen finns i bilagorna 1, 2 och 3. Allmänt i tabellerna används 

följande förkortningar vid redovisningen: 

MP – Sigrid Siwerts Mälarpirater 

RO – Sven Wernström Resa på okänd planet 

SV – Katarina von Bredow Som jag vill vara 

I de fall då repliker sagda av undomar resp. repliker sagda av vuxna redovisas var för sig 

används följande förkortningar: 

MPU – Mälarpirater, ungdomsrepliker 

MPV – Mälarpirater, vuxenrepliker 
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ROU – Resa på okänd planet, ungdomsrepliker 

ROV – Resa på okänd planet, vuxenrepliker 

SVU – Som jag vill vara, ungdomsrepliker 

SVV – Som jag vill vara, vuxenrepliker 

3.2.1 Repliklängd, satstyper och sägeverb 

Repliker sagda av ungdomar och repliker sagda av vuxna redovisas var för sig. Det redovisa-
de antalet är totalsumman. Även ettordsrepliker är inräknade. 
 
Tabell 1 - Repliklängd 

 MPU MPV ROU ROV SVU SVV 

Antal repl.    82   18    92      8    81    19 

Ordantal totalt  932 217  813  170  949  199 

Ord/repl.    11,36   12,05      8,83    21,25    11,71    10,47 

Repl.≥ 16 ord    17     5    16      4    39      5 

 

Antalet repliker sagda av ungdomar är som sig bör klart dominerande i alla tre romanerna. En 

tydlig skillnad kan dock märkas: ungdomarna i RO talar oftare än i de båda andra romanerna, 

men med kortare repliker. Ungdomarna i SV talar i stället mer varje gång de öppnar munnen. 

De vuxna i RO utmärker sig genom att tala mer än dubbelt så mycket som ungdomarna vid 

varje replik. Anmärkningsvärt är också att ungdomarna i SV har flest långa repliker. Det 

totala antalet ord per 100 repliker är för MP 1 149, för RO 983 och för SV 1 148. Det kan 

tyckas märkligt att det enbart skiljer 1 ord mellan MP och SV, medan RO utmärker sig genom 

ett lägre ordantal. Söderström (2004, s. 19), har funnit likartat ordantal i von Bredow Hur kär 

får man bli (2004): 1 224 ord per 100 repliker för manliga talare och 903 ord för kvinnliga 

talare. 

 

Replikskiftena mellan ungdomarna och de vuxna har undersökts med avsikt att visa på 

skillnader i satstyper, ordförråd och ordantal. Så här låter det i inledningen till MP, där redan 

den sjätte repliken sägs av en vuxen, Tant Leontine, här betecknad med L. Romanens 

ungdomliga huvudperson Georg (G) svarar. Denna dialog, liksom övriga exempeldialoger, är 

valda för att kunna visa ett replikskifte på mer än två repliker. Samtliga dialoger återges i sin 

helhet, med undantag av en eventuell kortare (max. 5 ord) inskjuten sägesats, som i förekom-

mande fall har strukits utan markering. 

 Exempeldialog 1 



 
 

26

L: - Är ni inte uppe ännu? Hur kan man ha samvete att ligga och dra sig på det 
sättet? Ni ska inte tro att här får gå till som det gjorde i ert hem inte! [- - - ] Hade 
man vetat, hurdana ni var, skulle man minsann aldrig ha tagit sig an er! 
G: - Ja, men snälla tant, det är ju första lovdan. 
L: - Ni tiger när jag talar. Om en kvart är ni klädda, annars blir det ingen mat. (s.9) 
 

Ungdomsrepliken är kort, och innehåller bevekande ord, medan vuxenreplikerna är långa med 

bestämda och befallande ord. 

 

Helt annorlunda är det i RO, där de vuxna inte kommer in förrän på sid. 57. Antalet vuxen-

repliker är också litet jämfört med de MP och SV, även om de vuxna har en tendens att tala 

mer varje gång. Följande är ett replikskifte mellan fadern (F) och dottern Agneta (A): 

 Exempeldialog 2 

F – Jag tycker inte du ser så pjåkig ut. 
A – Jo. Jag är fräknig, och så är jag kobent. 
F – Jaha du. Är det flera fel? 
A – Jag är finnig också. Jag ser gräslig ut. 
F – Det är synd om mej som har fått en så ful unge. [ - - - ] Men vet du vad jag tror? 
Jag tror att allt det där kommer att gå bort när du är färdig. (s. 57) 

 

Jämlikheten mellan föräldrar och barn har vunnit insteg, i alla fall i Wernströms idealtappning 

från 1967. Tonen är rak och enkel, och replikernas längd, stilläge och karaktär är lika. De 

vuxnas agerande har ingen avgörande betydelse för händelseutvecklingen.  

 

I SV har de vuxna större betydelse, och de är närvarande redan från början. Det är dock ingen 

tvekan om det jämlika tilltalet mellan modern (M) och dottern Jessica (J): 

 Exempeldialog 3 

M: - Jessi? Louise är i telefon! Max fem minuter! 
J: - Visst blev det bra? 
M: - Tja … Konventionellt. 
J: - Vad då ’konventionellt’?! Du är den enda morsan i hela världen som förmodligen 
skulle bli glad om din dotter färgade håret blått och klippte tuppkam! (s. 11) 
 

Det är här dottern som talar mest – och det är ett genomgående drag i SV. Ungdomarnas 

repliker är genomsnittligt längre än de vuxnas, och det finns också fler riktigt långa 

ungdomsrepliker. Den kamratliga tonen mellan mor och dotter är tydlig. 

Ett typiskt replikskifte mellan ungdomarna i MP följer här. Pojkarna Erik (E), Georg (G) och 

Fabian (F) diskuterar badflickor: 

  Exempeldialog 4 

G: - Hördu Erik, vilken tyckte du var vackrast? 
E: - Av vilka då? 
G: - Utav … flickorna, vet jag. 
E: - Äsch, flickorna, jag är hungrig. 
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F: - Fan den som hade en Yalta ändå! Att gå och se i fönstren och inte ha ett öre att 
köpa för! Och inte kunde man snyta så mycket som ett krusbär på torget! (s. 74–75) 
 

Korta meningar med ganska rappt språk ger denna replikväxling intryck av. Av replikerna i 

MP är i genomsnitt 68 % högst 10 ord. Ordvalet markerar tydligt ett äldre språk – flickorna, 

vackrast, utav och snyta skulle antagligen inte användas av ungdomar år 2008. 

 

I inledningen till RO låter det så här när syskonen Agneta (A) och Mikael (M) samtalar: 

 Exempeldialog 5 

A: - Där faller en stjärna. Önska dej något, Mikael! 
M: - Kan du vara tyst ett tag så man kan få lyssna på Pop sextisju i fred? 
A: - Det är ingen stjärna. Det kommer ju hitåt – rakt ner från himlen! 
M: - Då är det en ängel. Va festligt. Det vore väl på tiden… (s. 7) 
  

Replikerna är något längre än i MP. Programnamnet Pop sextisju ger genast tidsfärg åt 

dialogen, inte minst genom stavningen, liksom kommentaren va festligt, som inte hade kunnat 

förekomma i MP, och knappast heller i SV. 

 

SV får illustreras med en diskussion om kläder och killar mellan Jessica (J) och Louise (L): 

 Exempeldialog 6 

J:  -  Men alltså, prickigt och rutigt… 
L: - Bara helt sjukt snyggt! Med det där håret också … Det ser så … sårbart ut, 
liksom. Killar gillar sånt! 
J:  - Jag vet inte om jag vill se så himla ”sårbar” ut. 
L: - Vill du att det ska bli rätt med Arvid eller inte? 
J:  - Det är klart att jag vill! 
L: - Då så. Han är ingen sån där som blir så full att man bara behöver släpa med 
honom. Man måste se sårbar och … ja, du vet, tillgänglig ut. Alltså, inte billig! Bara 
tillgänglig. För just honom. Fattar du? (s. 16–17) 
 

Det är vokabulären och satsstrukturen som placerar repliken i tiden. Typiska ord för perioden 

är helt sjukt snyggt. Kursiveringen av särskilt betonade ord har vunnit mark under de senaste 

50 åren – se tabell 13. För placeringen av texten i tiden kan man också lägga märke till att det 

är flickorna som planerar hur de skall fånga en kille. Hundra år tidigare hade det varit 

omvända roller. Denna bedömning är dock inte gjord efter språkliga kriterier. 

 

Replikerna består av en eller flera satser. I följande tabell redovisas de olika satstyperna, men 

inte hur många satser som ingår i replikerna. Vokativer och interjektioner räknas som 

självständiga satser, oberoende av om de följs av ytterligare en sats eller ej. Omtagningarna är 

ej inräknade i summan av satser. 
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Tabell 2 – Satstyper, totalt 

 MP RO SV 

Antal satser totalt 241 237 277 

1. Huvudsatser, fristående el. samordn. 102 = 42,3 % 103 = 43,5 % 124 = 44,8 % 

2. En huvudsats och en bisats   44 = 18,2 %   18 = 15,2 %   54 = 19,5 % 

3. En/flera huvuds. + en/flera bisatser   39 = 16,2 %     9 =   7,6 %   30 = 10,8 % 

4. Ofullständiga satser     8 =   3,4 %   43 = 18,1 %   25 = 9,0 % 

5. Satser med avbrott     0     2 =   0,8 %   15 = 5,4 % 

6. Omtagningar     0     3     2 

7. En vokativ   10 =   4,1 %     3 =   1,3 %     4 = 1,4 % 

8. En interjektion   34 = 14,1 %   13 =   5,5 %   22 = 7,9 % 

 
Antalet huvudsatser, huvudsatser med endast en bisats samt satser med avbrott och omtagningar är 

störst i den modernaste romanen. Interjektionerna ökar också, medan mer komplexa satser minskar.  

Tabell 3 – Satstyper, ungdomsrepliker 

 MPU ROU SVU 

Antal satser, ungdomsrepliker, totalt 194 209 234 

1.Huvudsatser, fristående el. samordn.   88 = 45,4 %   85 = 40,7 % 101 = 43,2 % 

2.En huvudsats och en bisats   40 = 20,6 %   12 =   5,7 %   44 = 18,8 % 

3.En/flera huvuds. + en/flera bisatser   36 = 18,6 %     3 =   1,4 %   30 = 12,8 % 

4.Ofullständiga satser     7 =   3,6 %   42 = 20,1 %   20 = 8,5 % 

5.Satser med avbrott     0     2 =   0,9 %   14 = 6,0 % 

6.Omtagningar     0     3      2 

7.En vokativ     9 =   4,6 %     3 = 1,4 %     3 = 1,3 % 

8.En interjektion   24 = 12,4 %   10 = 4,8 %   19 = 8,1 % 

  
Ungdomsreplikerna i SV innehåller procentuellt något färre huvudsatser än replikerna som 

helhet, medan antalet ofullständiga satser och satser med avbrott ökar. ROU har minst antal 

bisatser. I övrigt är det liten skillnad mellan ungdoms- och vuxenrepliker.  

 

Sägeverben fungerar i romanen som en sorts scenanvisning, samtidigt som den hjälper läsaren 

att hålla reda på vem som talar. Gellerstam (1996, s. 14 - 16) diskuterar både sägeverbens 
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förekomst och variation, samt orsak till variationen. Följande tabell visar antal och förekomst 

i de tre undersökta romanerna: 

Tabell 4 - Sägeverb 

Totalt 100 repliker per roman MPU MPV ROU ROV SVU SVV 

Utan sägeverb 45 17 41    3 40 11 

Säger, sade, sa; sammanl.   5   0 38    5 23   4 

Vanligaste utom ovanstående 10 
mumlade

  1 ropar 
  1 stod 

  5 
viskade 

   0   3 
frågar 

  1 
frågar 

Antal olika 15   2   8    1 17   2 

 
RO uppvisar en mindre variation, då majoriteten av replikerna antingen har sägeverbet ”sa” 

eller är utan. MP och SV liknar varandra i fråga om förekomst av sägeverb – detta gäller både 

ungdoms- och vuxenrepliker – medan MPU har störst variation. Närmare undersökning (se 

bilaga 1) visar att sägeverben i MPU ger fler ”scenanvisningar” (tänkte efter, envisades, 

gäspade, stod, ekade), medan sägeverben i SVU mera redogör för hur replikerna sägs (flämtar, 

suckar, stammar, väser). Enligt Gellerstam (1996) kan man tydligt märka hur tempot i en 

roman ökar då replikerna inte har sägeverb. Snabbt samtalstempo är typiskt för ungdomsspråk, 

påpekar Kotsinas (1994). Som äventyrsroman har MP ett större behov av högt tempo än RO 

med sin politiska invinkling. SV uppvisar en tempoväxling men trots variationerna mellan de 

tre romanerna är alla nära eller över 50 % av replikerna utan sägeverb.  

3.2.2 ”Onödiga” småord, dialektala/familjära ord, ljudord 
Repliker sagda av ungdomar och repliker sagda av vuxna redovisas här var för sig. 
 
Tabell 5 – Småord, frekvens 
 MPU MPV ROU ROV SVU SVV 

Antal ord  
 

932 217 813 170 949 199 

Antal småord 
 

  35     1   16     3   32     2 

Andel  
 

    3,75 %     0,46 %     1,96 %     1,76 %     3,37 %     1,00 % 

 
Det sammanlagda antalet småord är 89. Andelen småord är liten, betydligt mindre än i 

autentiskt tal. Kotsinas (1994) har i sina inspelningar ett material på 95 641 ord. De 11 

vanligaste småorden i hennes material (ju, såhär, bara/ba, då/da/ra/rå, liksom, alltså, typ, 

precis, va, ungefär, exakt) är 6 375, vilket betyder 6,67 %. Man kan lägga märke till att antalet 

är ungefär lika i MPU och SVU, medan det är betydligt lägre i ROU. Antalet i ROU och ROV 
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är ungefär lika, medan det är stor skillnad mellan MPU ovh MPV. Andelen i SVV är lägre än 

i ROV men dubbelt så hög som i MPV. Osäkerheten beträffande MPV, ROV och SVV är 

dock betydande beroende på det ringa antalet ord i materialet. 

 
Tabell 6 – Småord, översikt över de mest frekventa 
 MP ungd. + vuxna RO ungd. + vuxna SV ungd. + vuxna 

va (-d) 1  3 

ju  1 7 

jaså 1  1 

men 1 2 2 

jaha  2  

alltså   2 

typiska för resp. 
roman 

hördu, hörni, tänk du, 
vetja (-g), asch, säg, 
snälla 

väl, vadå, ju, javisst, 
jovisst, hej (= hallå),  

liksom, bara, hallå, 
eller, väl, jag menar, 
bara, okej, då 

 
Av de totalt 89 småorden i materialet hör 22 till de 6 mest frekventa, vilket är 24,7 %. ”Ju” är 

det helt dominerande ordet (9,0 %), vilket det också är i Kotsinas (1994) undersökning (1 582 

belägg = 24,8 %). Av de mest frekventa orden i SV sammanfaller 6 med orden i Kotsinas 

undersökning. Av orden i RO sammanfaller endast ett, nämligen ”ju”, medan orden i MP 

skiljer sig helt.  Vuxenreplikernas andel av småorden är för MP – 2, för RO – 2 och för SV -  

5. Förändringen av småordsvokabulären över tid är markant, vilket visas av att endast tre ord 

är gemensamma med SV, trots att procentandelen småord är ungefär lika. Det är också tydligt 

att småordsvokabulären är viktig som tidsmarkör i de tre romanerna. Tre exempelmeningar 

får illustrera detta, med småorden kursiverade: 

Exempeldialog 7 

Georg (G) och Erik (E) diskuterar i inledningen till Mälarpirater: 

G: - Vi kan välan inte rå för att farsan och morsan är döda, vad? 
E: - Hör du, hur tror du att Långkatekesen var, då hon själv var liten? 
G: - Vet du, jag tror aldrig hon har varit liten! (s.9) 

Exempeldialog 8 

Samtal mellan syskonen Agneta (A) och Mikael (M) i Resa på okänd planet: 

A: - Såg du? 
M: - Ja, det är väl klart att jag såg. 
A:  - Men vad var det? (s. 9) 

Exempeldialog 9 

Louise (L) och Jessica (J) känner att de har hamnat i ett trängt läge i Som jag vill vara: 
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L: - Men hallå? Du kan väl inte bara springa ifrån honom?!  [ - - - ] 
J:  - Jag … det … Han kom så plötsligt. Jag var inte med, liksom.    (s. 50) 

 
Tabell 7 – Dialektala och familjära ord och uttryck, ljudord 

 MPU ROU SVU 

Antal ord    932 813    949 

Antal dialektala/familjära ord och uttryck        8     3        4 

Andel        0,85 %     0,36 %        0,42 % 

Antal ljudord        5         2        1 

Andel        0,53 %     0,24 %        0,10 % 

 
Antalet dialektala och familjära ord och ljudord är genomgående litet, så litet att det antagli-

gen inte går att dra några säkra slutsatser. Man kan ändå konstatera en halvering i ROU och 

SVU jämfört med MPU.  

3.2.3 Markering av stilnivå 

Stilmarkörer av olika slag redovisas i denna avdelning. Först behandlas ord som på olika sätt 

markerar lågt språk. Därefter redovisas ordformer som sänker den stilistiska nivån. Några 

exempel på stilhöjande ord finns också. Till gruppen slang förs dels ord som finns 

förtecknade i Gibson (1988), Svensk slangordbok, dels metaforer som tydligt har annan 

betydelse än den gängse. Invektiv förs till gruppen svordomar. 

 
Tabell 8 – Slang, svordomar och fula ord 

 MPU ROU SVU 

Antal ord    932 813    949 

Antal ord lågt språk sammanlagt      28     3      49 

Andel ord lågt språk        3,00 %     0,36 %        5,16% 

Antal slangord      12     3      47 

Andel slangord        1,28 %     0,36 %        4,95 % 

Antal svordomar      16     0        2 

Andel svordomar        1,71 %     0,00 %        0,21 % 

Antal fula ord        0     0        0 

 

Man noterar en fördubbling av antalet ord i kategorin Lågt språk vid jämförelse mellan MPU 

och SVU, medan ROU ligger mycket lägre. Inom kategorin Lågt språk är dock fördelningen 
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olika, då svordomar med invektiv dominerar i MPU medan de rena slangorden dominerar i 

SVU. Klingberg (1954, 1970) redovisar endast 0,4 % slangord i sin undersökning, medan 

Kotsinas (1994) redovisar 3,1 %. Andelen slangord i ROU ligger således nära den av 

Klingberg noterade frekvensen, medan andelen i SVU ligger nära den av Kotsinas 

konstaterade. Antalet slangord i vuxenreplikerna är för MP – 3, i RO – 1 och i SV – 6. 

 
Tabell 9 – Slangord, redovisning 

MPU ROU SVU 

”kalvstek” 
”långkatekes” (2 ggr) 
farsan dialektalt äldre ord 
morsan (2 ggr) dialektalt äldre ord 
fiblor (= pojkar, 2 ggr)  
asa sig      
murvel 1880-t 
grunkorna 
snyta  
  
  
   
   
 

grej 
goja 
rymdisar  
 

okej (7 ggr) 1930-t   
max   
morsan dialektalt äldre ord 
snackade/snackat (3 ggr) 
helsäkert 2000-t 
lägg av 
jag tror jag dör (2 ggr) 
snabba dig 
så man kan dö (2 ggr) 
smartare 1890-t 
mördarmaskinen 
kådisar 
det är lugnt 
gillar 1920-t 
kollar 
helt sjukt 2000-t 
snyggt (= bra) 
kille, killar (2 ggr) 1890-t 
himla (som förstärkningsord) 
fattar’u (3 ggr) 
fullt ös 
skippat 
hallonvarning (=snygg kille 
kommer) 
sticka 
grymt nervös 1980-t 
avis 1800-t senare del 
fika, fikat (2 ggr) 
jobba som en bäver 
världsbäst 
kompis 1800-t, ev. äldre 
vrålhungrig 1930-t 
tjej 1850-t 
 

 
Samtliga belagda ord är medtagna i tabellen. Ord i kursiv återfinns ej i Gibson (1988). 
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Gibson (1988) ger ingen upplysning om slangordens ålder. I Kotsinas (2003) En bok som 

slang, typ finns historik och etymologi till en del av orden. De upplysningar som bifogats 

orden är hämtade därifrån. Man lägger märke till att åtta av de tolv daterade orden i SV är 

äldre ord. Orden ur MP är alla förståeliga för nutida läsare utom de tre som är direkt knutna 

till denna romans speciella ordförråd, och som får sin förklaring när man läser boken. 

 
Tabell 10 – Svordomar och invektiv, redovisning 

MPU och MPV ROU SVU 

satan 
din ynkrygg 
ditt kräk 
din fårskalle 
din djävel 
era fiblor (2 ggr) 
hör på fan 
din August 
lymmel 
ynglet (= pojken) 
förbaskat 
håll käft 
va fan 
 

 fan va bra 
helt jävla koko  
 

 
Samtliga belagda ord är medtagna i tabellen. Två av orden ur MP är belagda i vuxenrepliker. 

 

MPU har mer än sex gånger fler svordomar och invektiv än SVU, medan ROU inte har några 

alls. Av orden i MPU skulle alla utom era fiblor kunna användas i nutida språk. Uttrycket fan 

va bra kan nog karakteriseras som tidlöst, medan helt jävla koko känns modernt. Kotsinas 

(2003) refererar en undersökning gjord på 1990-talet, där drygt 2 000 ungdomar ombads 

skriva ner slangord för några vanliga uttryck. För uttrycket dum i huvudet noterades över 700 

olika ord, varav koko var ett. Kotsinas (1994) redovisar i sin undersökning att slangordens 

fördelning mellan ordklasser är till 15,8 % adjektiv, 14,2 % substantiv och 4,4 % verb. För 

MPU är motsvarande siffror 70,4 % substantiv, 11,1 % verb och 3,7 % adjektiv. Siffrorna för 

ROU är 100 % substantiv, och i SVU är 22,4 % adjektiv, 16,3 % substantiv och 30,6 % verb. 

Kotsinas undersökning visar således en övervikt för adjektiven, medan romanundersökningen 

visar en övervikt för substantiven. 
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Tabell 11 – Stilmarkerande ord 

 MP lägre  MP högre RO lägre RO högre SV lägre SV högre 

Antal ord 
totalt 

1 149 1 149 983 983 1 148 1 149 

Antal stil-
markörer 

       1        2   21     1      13        0 

Andel stil-
markörer 

       0,08 %        0,16 %     2,13 %     0,10 %        1,13 %        0,00 %

 
Andelen ord med markant högre stilvalör minskar rätlinjigt, medan orden med lägre valör 

ökar från nästan inga i MP till över 2 % i RO, för att sedan halveras i SV. Åtskillnad mellan 

ungdoms- och vuxenrepliker har ej gjorts. 

 

Tabell 12 – Stilmarkerande ord, redovisning 

MP lägre  MP högre RO lägre RO högre SV lägre SV högre 

sånt  haver 
älskeligt 

dej (3 ggr) 
va (= vad) 
va (= var) 
nånstans 
nångång 
ska 
dom (10 ggr) 
vadå för 
såna (2 ggr) 
 

vidhåller 
 

nån 
nåt (6 ggr) 
sånt (2 ggr) 
sen 
ska 
va (= vad) (2 
ggr) 
 

 

 
Samtliga belagda ord är medtagna i tabellen. RO skriver konsekvent dom för de/dem. Tre av 

dessa ord finns belagda i vuxenrepliker. Samtliga övriga ord är ur ungdomsrepliker. 

 

Till orden i tabell 11 kan också läggas sägeverbets form, som i MP är sade, i RO sa och i SV 

säger. I den berättande texten i MP har plurala subjekt plural verbform. För pronomen i 3 

pers. plural har RO genomgående dom, medan både MP och SV upprätthåller kasusskillnaden 

de − dem. Replikerna i MP har stavningen skall, medan RO och SV har ska. I SAOL 12 

(1998) anses de bägge formerna vara likvärdiga. Stavningen va för vad och var förekommer i 

RO och SV men enbart i enstaka fall (4 gånger sammanlagt). Ordet dig förekommer endast tre 

gånger i RO, men stavas alla tre gångerna dej. Orden mig och sig förekommer inte. 

Stavningen i MP och SV är konsekvent mig, dig och sig. 
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Tabell 13 – Hopdragningar, redovisning 

MPU ROU SVU 

sånt 
dan 
de (=det) 
gör’t 

nånstans 
nångång 
va 
va 
såna 
dar 
affärn 

nån 
nåt 
sen 
ska 
va 
sånt 
fattar’u 
 

 
Samtliga förekommande ord är listade. Detta medför att stilmarkerande formord, t.ex. sån, 

finns upptagna på två ställen. Inga hopdragningar. 

 

De enligt Kotsinas (1994) för ungdomsspråket typiska ordhopdragningarna förekommer 

således i mycket ringa omfattning. I majoriteten av fallen är de använda kortformerna typiska 

för den sänkning av skriftspråkets stilläge som har ägt rum under 1900-talet. Ur både gram-

matisk och fonologisk synvinkel är det ingen skillnad mellan gör’t i MPU och fattar’u i SVU. 

3.2.4 Typografisk markering av uttal och tonfall 

Kotsinas (1994) visar på den ungdomliga samtalsstilens sätt att berätta ett händelseförlopp i 

dramatisk form. Samtalets prosodi – kroppsspråk, gester och, framför allt, tonfall – kan i skrift 

antingen beskrivas med ord eller visas typografiskt. Teleman & Wieselgren (1971) lägger 

märke till serietecknares använding av typografiska markeringar, som både är lätta att förstå 

och höjer berättelsens tempo. Inga typografiska markeringar kunde noteras i MP. Följande 

tabell ger en översikt över markeringarna i de tre romanerna. 

 

Tabell 14 – Typografiska markeringar av prosodi 

 MP RO SV 

Antal satser totalt 194 213 234 

Antal markeringar     0   21   29 

Andel markerade satser     0,00 %     9,85 %   12,39 % 

 

Antalet markeringar har gått från noll till ungefär 10 % och ligger därefter kvar på denna nivå. 

Samtliga markeringar gäller ungdomsrepliker. I vuxenreplikerna finns sammanlagt 3 marke-

ringar. 
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Tabell 15 – Prosodiska markeringar, redovisning 

 ROU SVU 

Tre punkter markerar tvekan, avbrott 9 12 

Tre punkter markerat långsamt tempo 0   1 

Tre punkter markerar avsaktning 3   2 

Tre punkter markerar medgörligt tonfall 0   2 

Versaler markerar hög röstvolym 1   0 

Kursiv markerar intensitet 2   1 

Kursiv markerar känslosamt tonfall 0   8 

Kursiv markerar speciell typ av ljud 5   0 

?...? markerar oro (inga ord mellan frågetecknen) 1   1 

? markerar undran (inga ord före frågetecknet) 1   0 

?! markerar förvåning och undran 0   2 

?! markerar ilska 0   1 

Citattecken markerar förställd röst 0   1 

   

 

Den dominerande markeringen i båda romanerna är tre punkter som markerar tvekan eller 

avbrott. En sats med denna markering kan antingen fortsätta som den skulle ha gjort även utan 

markering, eller fortsätta med en omtagning. De speciella typer av ljud som markeras med 

kursiv i RO är högtalarljud, vilket har stor betydelse för expositionen i romanen. Speciell 

känslointensitet eller betoning markeras med kursiv i ungdomarnas samtal i SV, ofta 

tillsammans med tre punkter som visar avsaktning av samtalstempot. 

 

4 Resultatdiskussion 

Enkvist (1973), som refereras i kap 2.3.1, påpekar stilstudiens behov av en textnorm att 

jämföra andra texter med. Han menar också att det är likgiltigt vilken text som väljs som 

norm. Då språkförändring är en förändring som från en given startpunkt sker över tid, har det 

för denna studie känts naturligt att som norm välja den äldsta texten, Mälarpirater.  

 

De variabler som bokförts är repliklängd, satstyper, sägeverb, ”onödiga”småord, 

dialektala/familjära ord, slang och svordomar, särskilt stilmarkerande ord och typografiska 

markeringar av prosodin. 
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Sägeverben har noterats med tanke på att de skulle kunna ge en viss allmän känsla av 

romanernas karaktär. Dialektala/familjära ord har medtagits då författaren till denna uppsats 

haft en känsla av att denna typ av ord skulle vara mer vanligt förekommande i äldre texter. 

Detta bekräftas av undersökningen, men antalet ord (8 av 1 149 i MP) är så litet att man 

knappast kan draga några säkra slutsatser. Övriga variabler är de som enligt Kotsinas (1994) 

särskilt kan utmärka ungdomsspråk. Då Kotsinas undersökning baseras på intervjuer, medan 

denna undersökning grundar sig på text, är de båda inte jämbördiga och en jämförelse dem 

emellan kan enbart ge en antydan. Den stiljämförelse som söker svaret på uppsatsens 

huvudfrågeställningar måste således i första hand grunda sig på de tre romanerna. 

 

Undersökningen visar att replikerna i MP, som valts som normtext, håller sig runt drygt 11 

ord i genomsnitt, något mer för vuxna talare. Den dominerande satstypen är fristående eller 

samordnad huvudsats, men huvudsats med en eller flera bisatser står för mer än en tredjedel 

av totalantalet satser. Antalet ofullständiga satser är mycket få, och det finns inga omtagningar 

eller satser med avbrott. Ordantalet och replikernas satsstruktur kan tyckas ”modern” om man 

jämför med samtida vuxenlitteratur.  

 

Antalet ”onödiga” småord, som av undomar i första hand används som uppmärksamhets-

markörer och för att öka framställningens dramatik (Kotsinas 1994), är visserligen litet, men 

med tanke på romanens publiceringsår är det en märkbar mängd, 3,75 % av ordantalet i 

ungdomsreplikerna, att jämföra med de drygt 6 % som Kotsinas (1994) uppmätt i sina 

inspelningar av autentiskt ungdomssamtal drygt 70 år senare. 

 

Språket påverkas naturligtvis också av tidens syn på ungdomar och på förhållandet mellan 

ungdomar och vuxna. Replikväxlingarna mellan dem visar detta tydligt. Här är det den 

överordnade som talar, och ungdomarna förväntas lyssna och lyda. De vuxna markerar sin 

status med bestämda, befallande och många ord. Ungdomarna, som svarar kortfattat och 

undvikande, kommer i omedelbar opposition till dem, vilket har avgörande betydelse för 

romanens händelseutveckling. Att ungdomarna snart är studenter påverkar inte de vuxnas sätt 

att tilltala dem. 

 

De i MP dominerande avvikelserna från 1910-talets skönlitterära normalprosa är mängden 

svordomar. Det är tydligt att författarens strävan att återge ett ungdomligt samtalsspråk visar 
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sig just i svordomsvokabulären. Svordomarna används dels som uppmärksamhetsmarkörer, 

”Fan den som hade en Yalta ändå” (Exempeldialog 4), dels som självklara ingredienser vid 

gräl: ”Håll käft, och låt mig röka i fred, din ynkrygg” (s. 55). De mera allmänna slangorden 

finns, men är inte många. Dessa, som man lägger märke till, är för en viss situation nyskapade 

ord, vars betydelse framgår av sammanhanget (”långkatekes”, ”kalvstek”). De stilmarkerande 

småorden har, med ett enda undantag, lång form. Inga typografiska markeringar av prosodin 

finns. Sägeverbens form är inte heller avkortad; det vanligaste är sade. 

 

Med detta i tankarna känns det naturligt att bedöma Siewerts’ replikspråk som traditionellt 

med avseende på den stilistiska nivån, men med flera för ungdomsspråk karakteristiska drag: 

Korta repliker, slangord påhittade för ett speciellt tillfälle (jfr. Kotsinas 1994 s. 168, 

”ungdomar som språkförnyare”), svordomar, uppmärksamhetsmarkörer. 

 

Analysen av RO visar att antalet ord i repliker sagda av ungdomar har sjunkit betydligt. (en 

sats har tagits bort) Samtidigt har antalet ord i repliker sagda av vuxna ökat till nästan det 

dubbla jämfört med MP. De vuxna har i RO en undanskymd roll och tillåts inte tala så ofta. 

Tonen mellan ungdomar och vuxna är jämlik och kamratlig, och man talar om sådant som 

intresserar båda lika mycket (Exempeldialog 2) . Samtalsämnena mellan ungdomarna är helt 

andra än i MP, vilket visas i Exempeldialog 5. 

 

Antalet ”onödiga” småord och slangord är ytterst litet i RO. Orden är dock typiska för 1960-

talets ungdomsspråk. Samtalets ungdomliga karaktär är tydlig, och markeras med hjälp av 

stilmarkerande småord (tabell 11) och typografiska markeringar av prosodin. De vuxna 

använder sig också av ungdomliga småord, men i mycket liten utsträckning. Ett annat mycket 

framträdande drag är förändringen av satsstrukturen. De korta meningarna, de få bisatserna, 

de många ofullständiga satserna och omtagningarna är typiska för ROU. Stilnivån har också 

sänkts avsevärt genom ljudenlig stavning av personliga pronomen (tabell 11) och 

hopdragningar av vanliga småord (tabell 12) Av sägeverben är formen sa den helt 

dominerande, vilket både sänker stilen och driver upp tempot i jämförelse med satser som har 

sägeverb med flera stavelser. Replikerna i RO uppvisar ett enklare språk jämfört med MP, 

vilket kan tänkas markera stilen i ungdomslitteraturen i samband med de samhälleliga 

omvälvningarna på 1960-talet. 
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Fördelningen mellan repliker sagda av ungdomar och repliker sagda av vuxna är i SV tillbaka 

på det antal som noterades för MP. Ordantalet per replik är också nästan lika. Den stora 

förändringen ligger i satsstrukturen. Antalet satser per 100 repliker är ungefär lika i MP och 

RO, men ökar betydligt i SV. Ökningen är störst för ungdomsreplikerna. Det betyder att 

satserna har blivit kortare. Antalet huvudsatser är procentuellt störst i SV, men något mindre i 

SVU än i MPU. Den därnäst vanligaste typen, en huvudsats och en bisats, ökar i SV efter en 

rejäl minskning i RO. En mera komplex satsbyggnad återkommer också i SV efter minskning 

i RO. De ofullständiga satserna är ungefär dubbelt så många i SV som i MP, men bara hälften 

så många som i RO. Satser med avbrott är en ny typ, som är en tydlig stilmarkering i SV. 

Vokativer och interjektioner minskar. Resultatet visar att komplexiteten i satsbyggnaden är 

lägst i RO, medan MP och SV inte skiljer sig så markant från varandra. Det är tydligt att von 

Bredow inte är lika språkligt radikal som Wernström, men betydligt modernare än Siewerts. 

Teleman & Wieselgren (1971) visar att talspråkets satskonstruktion alltmer vinner insteg i 

skriftspråket: kortare meningar, enklare satskonstruktioner. Tendensen i de undersökta 

romanerna bekräftar detta. 

 

Det som ger SV dess speciellt ungdomliga karaktär är mängden slangord. Slangorden är också 

i hög grad varierade. Av 49 slangord och svordomar används de flesta enbart en gång. Orden 

är till största delen vanliga och välkända ord. Endast 6 är från slutet av 1980-talet eller senare 

(dvs. finns ej upptagna i Gibson, Svensk slangordbok). Den stora mängd svordomar som 

noterades i MP har ingen motsvarighet i SV. Man kan tänka sig att svordomarna i MP var 

avsedda att chockera läsekretsen, medan slangorden i SV inte har denna funktion. Där är de 

helt enkelt en integrerad del av ordförrådet, vilket ger läsaren en känsla av autentiskt 

ungdomsspråk. Kanske är det dessa ord som i nästa generation kommer att ha vunnit insteg i 

det etablerade skriftspråket (Kotsinas 1994). 

 

De prosodiska markeringarna i typografin är ett skrivsätt som tycks ha kommit för att stanna i 

ungdomslitteraturen. Särskilt är det satser där talaren tvekar eller avbryter sig själv som har 

dessa markeringar. Metoden ansluter till en typografi som är välkänd för ungdomarna från 

serietidningarna. Samtidigt är den avsevärt tempohöjande, i och med att förklaringar av typen 

”sa hon tvekande”, ”avbröt han sig” inte längre är nödvändiga. Sägeverben bidrar också till 

tempohöjningen, genom att de står i presens. Tempohöjningen i sig är viktig i ungdoms-

repliker, eftersom de är avsedda att spegla ungdomars snabba tal.  
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Sammanfattningsvis kan man av denna jämförelse dra slutsatsen att språket i RO är det mest 

radikala med avseende på stilnivån, men att det för en nutida läsare tydligt och klart andas 

1960-tal, främst beroende på ordförrådet. Von Bredows replikvokabulär är kraftigt moderni-

serad och ”slangifierad”. I Mälarpirater finns markeringar av ungdomsspråk, men de är just 

enbart markeringar, som görs med hjälp av småord, svordomar och förenklad satsstruktur. 

Den kulturella brytningstid som 1960-talet var, kommer till synes i Resa på okänd planet 

genom betydligt kortare meningar och ett mycket mindre formellt språk. Replikerna känns 

mer äkta, och metoderna som Wernström använder för att förmedla detta till läsaren är de för 

perioden typiska småorden, stavningen av stilmarkörerna samt typografiska markeringar av 

prosodin. Skillnaden mellan skrivna repliker och riktiga repliker upplevs som klart minst i 

Som jag vill vara beroende på vokabulären, det starkt minskade antalet bisatser samt det 

ökade antalet ofullständiga satser och satser med avbrott. Slutsatserna är att samtliga tre 

romaner i sina repliker i viss mån speglar det ungdomsspråk som beskrivs av Kotsinas. De 

förändringar som kan iakttagas kan bero på att enbart Som jag vill vara är ungefär samtida 

med Kotsinas undersökning, att Kotsinas skildrat talat ungdomsspråk, och att romanreplikerna 

allmänt sett under 1900-talet har blivit mer lika autentiskt tal.   
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Sammanfattning av resultatet 

Undersökningen visar att alla tre romanernas författare har strävat efter att återge det 

ungdomliga talspråket. För att karakterisera ungdomsspråkets typiska drag har valts de 

resultat som Kotsinas (1994) har kommit fram till i sin undersökning. 

I gestaltandet av ungdomsspråket har Siewerts (1911) i första hand använt sig av svordomar, 

dels som uppmärksamhetsmarkörer, dels som ingredienser vid gräl. Småordsvokabulären är 

inte omfattande, men den är tidstypisk.  Satslängd och satsstruktur är enklare än vad som är 

vanligt i romaner från det tidiga 1900-talet. Det är tydligt att författaren har strävat att återge  

ett ungdomligt samtalsspråk, som skiljer sig från de vid denna tid vanliga romandialogerna 

(Gellerstam1996). Wernström (1967) visar en tydlig vilja att modernisera språket, med korta 

meningar, enklare satsstruktur, tydlig stilmarkering med stavningen av pronomina mej, dej, 

sej, dom och sån, samt typografiska markeringar av prosodin. Det ungdomsspråk som 

gestaltas är inte autentiskt men ger ett autentiskt intryck. Von Bredow (2008) återgår till en 

mer traditionell stilnivå men skapar ett mycket genuint uttryck med hjälp av satsstrukturen, 

och då särskilt satser med avbrott, mängden vanliga slangord, de tidstypiska ”onödiga” 

småorden och de typografiska markeringarna av prosodin. Den tydligaste förändringen av 

ungdomarnas samtalsspråk, som man kan lägga märke till vid jämförelse mellan de tre 

romanerna, är den tidskänlsa som förmedlas av de ”onödiga” småorden.  
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Bilaga 1 
Sammanställning av undersökningen  
Romanens namn Mälarpirater 
 
Repliker och ord 
    Repliker sagda av ungdomar Repliker sagda av vuxna 
Antal repliker    82   18 
Ordantal totalt  932 217 
Genomsnittl. antal ord/replik      11,36   12,05 
Om en lång replik (81 ord) dras från ungdomsreplikerna blir genomsnittet 10,53. 
Antal repliker med: 
                                antal                  %  antal                      % 
1 – 5 ord                 19 st 23,2 % 4 st 22,2 % 
6 – 10 ord               36 st 43,9 % 5 st 27,8 % 
11 – 15 ord             10 st 12,2 % 4 st 22,2 % 
16 ord eller fler      17 st 20,7 % 5 st 27,8 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
Satstyper                     Ungdomar Vuxna 
Antal satser totalt 194 st 47 st 
1. Huvudsatser (utan samordning)    82 st = 42,2 % 13 st = 27,7 % 
2. Två sammanställda huvuds.         3 x 2 st =   3,1 %  1 x 2 st = 4,3 % 
1 + 2 Sammanlagt antal huvudsatser   88 st = 51,5 % 15 st = 31,9 % 
3. En huvuds. + en bisats            40 st = 20,6 %   8 st = 17,0 % 
4. En el. flera huvuds. + en ell. flera bisatser    36 st = 18,6 % 12 st = 25,5 % 
   (dvs. minst tre sammanfogade satser) 
5. Bisats utan huvudsats           3 st =  1,5 %   1 st =   2,2 % 
6. Bisats m. huvudsatsordföljd        0 st    0 st 
7. Ofullst. satser      7 st =  3,6 %    1 st =   2,2%
    
8. Sats m. avbrott      0 st    0 st  
9. En vokativ     9 st =  4,6 %   1 st =   2,2 % 
10. En interjektion   24 st = 12,4 %   9 st = 19,1 % 
11. En imperativ     0 st 
 
Vid sammanräkningen har förfarits på följande sätt: 
Typ 2 och 3 räknas som två satser  
Typ 4 räknas som tre satser 
Typ 8 räknas som en sats 
Typ 9, 10 och 11 räknas som en sats 
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   Mälar… 
Sägeverb 
Antal repliker totalt: 100 
             Repliker sagda av ungdomar Repliker sagda av vuxna 
Antal repliker 82 st 18 st 
Sade    5 st =   6,1 % 0 st 
Sade    5 st =   6,1 % 0 st 
Tänkte   2 st =   2,4 % 0 st 
Frågar /frågade    1 st =   1,2 % 0 st 
Ropar/ropade   7 st =   8,5 % 1 st = 5,5 % 
Vädjade   1 st =   1,2 % 0 st 
Mumlade 10 st = 12,2 % 0 st 
Talte på sitt sätt   1 st =   1,2 % 0 st 
Envisades   1 st =   1,2 % 0 st 
Skriker/skrek   3 st =   3,6 % 0 st 
Röt   1 st =   1,2 % 0 st 
Framkastade   1 st =   1,2 % 0 st 
Mente   1 st =   1,2 % 0 st 
Gäspade   1 st =   1,2 % 0 st 
Ljöd   1 st =   1,2 % 0 st 
Stod   0 st 1 st = 5,5 % 
Ekade    1 st =    1,2 % 0 st 
 
    
”Onödiga” småord 
             Repliker sagda av ungdomar Repliker sagda av vuxna 
Antal ord totalt 932 217  
Antal småord   35     1 
Andel av totala antalet      3,75 %     0,46 % 
Redovisning av orden:  
va (-d) 
hördu 
vet du 
asch 
du 
jaså 
nidå 
snälla 
ja men 
hörni 
ja – a 
säg 
vetja (-g)  
å kors 
tänk du 
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   Mälar… 
Dialektala och/eller familjära ord och uttryck, dialektal ordböjning 
Totalt ordantal 1 149 st  
Antal dialektala/familjära ord        8 st = 0,70 % 
Redovisning av orden. Siffra inom parentes anger antal gånger ordet/uttrycket förekommer 
om det är mer än en gång. 
vad för slag 
Jerker ( = Erik) 
strykklassarn 
frågte 
skandalon 
vådligt nedrigt 
välan (2 ggr) 
jänta 
 
     
Ljudord 
Totalt antal ord  1 149 st  
Antal ljudord        5 st = 0,43 %  
Redovisning av orden: 
hö hö 
hm hm (3 ggr) 
hm 
 
     
Lågt språk - slang, svordomar och fula ord 
Antal ord totalt 1 149 st 
Antal ord lågt språk sammanl.       27 st = 2,34 %  
Slangord       11 st = 0,95 % 
Nedsättande ord, svordomar       16 st = 1,38 % 
Fula ord         0 st 
Antal i vuxenrepliker: slang – 3, svordomar - 2 
Redovisning av orden: 
 
slang svordomar fula ord 
”kalvstek” satan 
”långkatekes” (2 ggr) din ynkrygg 
farsan ditt kräk 
morsan (2 ggr) din fårskalle 
fiblor (= pojkar, 2 ggr) din djävel 
asa sig      era fiblor (2 ggr) 
murvel hör på fan 
grunkorna sabla 
 din August 
 lymmel 
 ynglet (= pojken) 
 förbaskat 
 håll käft 
 va fan 
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    Mälar… 
Stilmarkerande formord, kontraktioner av ord, ändelsebortfall 
Antal ord totalt 1 149 st  
Antal stilmarkerande ord        3 st = 0,26 %, varav 2 högre stil  
Redovisning av orden: 
haver 
älskeligt 
sånt 
 
Uttal och tonfall som markeras typografiskt 
Antal satser totalt 241 st  
Antal markeringar           0 st 
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Bilaga 2 
Sammanställning av undersökningen 
Romanens namn Resa på okänd planet 
 
Repliker och ord 
    Repliker sagda av ungdomar Repliker sagda av vuxna 
Antal repliker    92 st     8 st 
Ordantal totalt  813 st 170 st 
Genomsnittl. antal ord/replik      8,83 st    21,25 st 
Antal repliker med: 
                                Antal                  %  antal                      % 
1 – 5 ord                 44 st 47,8 % 2 st 25,0 % 
6 – 10 ord               23 st 25,0 % 2 st 25,0 % 
11 – 15 ord               9 st   9,7 % 0 st   0,0 % 
16 ord eller fler      16 st 17,3 % 4 st 50,0 % 
 
 
 
    
Satstyper   Ungdomar Vuxna 
 Antal satser totalt  209 st  28 st 
1. Huvudsatser  totalt    85 st = 40,7 % 12 st = 42,9 % 
2.  Varav Två sammanställda huvuds.      6 st  
3. En huvuds. + en bisats            12 st =   5,7 %   6 st = 21,4 % 
4. En el. flera huvuds. +  en el. flera bisatser      3 st =   1,4 %   6 st = 21,4 % 
  (dvs. minst tre sammanfogade satser) 
5. Bisats utan huvudsats           2 st =   0,8 %   0 st 
6. Bisats m. huvudsatsordföljd        0 st   0 st 
7. Ofullst. satser     42 st = 20,1 %    1 st = 3,6 %
  
8. Sats m. avbrott      2 st =   0,9 %   0 st 
9. En vokativ         3 st =   1,3 %   0 st 
10. En interjektion   10 st =   4,8 %    3 st  = 10,7% 
11. En imperativ     1 st =   0,5 %   0 st 
 
Vid sammanräkningen har förfarits på följande sätt: 
Typ 2 och 3 räknas som två satser 
Typ 4 räknas som 3 satser 
Typ 8 räknas som en sats 
Typ 9, 10 och 11 räknas som en sats     
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   Resa… 
Sägeverb 
Antal repliker totalt: 100 
             Repliker sagda av ungdomar Repliker sagda av vuxna 
Antal repliker 92 st 8 st 
Utan sägeverb 41 st = 44,6 % 3 st = 37,5 %  
Sa  38 st = 41,3 % 5 st = 62,5 % 
Svarade   1 st =   1,1 % 0 st 
Viskar/viskade   5 st =   5,4 % 0 st 
Frågar/frågade    3 st =   3,3 % 0 st 
Vrålar/vrålade   1 st =   1,1 % 0 st 
Ropar/ropade   2 st =   2,2 % 0 st 
Kom   1 st =   1,1 % 0 st 
 
”Onödiga” småord 
             Repliker sagda av ungdomar Repliker sagda av vuxna 
Antal ord totalt 813 st 170 st  
Antal småord   16 st     3 st 
Andel av totala antalet      1,96 %     1,76 % 
Redovisning av orden: 
 
ja (4 ggr) 
väl 
men (2 ggr)  
usch (2 ggr)  
ja-a 
då 
vadå 
ju 
hej (= hallå) 
jaha (2 ggr) 
ojdå 
javisst 
jovisst 
 
Siffra inom parentes anger antal gånger ordet förekommer om det är mer än en gång. 
   
Dialektala och/eller familjära ord och uttryck, dialektal ordböjning 
Totalt ordantal 983 st  
Antal dialektala/familjära ord     3 st = 0,31 % 
Redovisning av orden. Siffra inom parentes anger antal gånger ordet/uttrycker förekommer 
om det är mer än en gång. 
opp 
pjåkig 
unge (= barn) 
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    Resa… 
Ljudord 
Totalt antal ord  983 st  
Antal ljudord     2 st = 0,20 %  
Redovisning av orden: 
ä (2 ggr) 
 
Lågt språk - slang, svordomar och fula ord 
Antal ord totalt 983 st  
Antal ord lågt språk sammanl.      3 st = 0,31 % 
Antal slangord      3 st = 0,31 % varav 1 i vuxenreplik 
Antal svordomar     0 st 
Andel fula ord     0 st 
Redovisning av orden: 
Slang, lågt språk svordomar fula ord  
grej ……………………….. …………………………… 
goja ……………………….. …………………………… 
rymdisar ……………………….. …………………………… 
   Resa på… 
Stilmarkerande ord, kontraktioner av ord, ändelsebortfall 
Antal ord totalt 983 st 
Antal stilmarkerande ord   22 st  varav 1 st högre stil = 2,24 %  sammanlagt 
Redovisning av orden: 
dej (3 ggr) 
va (= vad) 
va (= var) 
nånstans 
nångång 
ska 
dom (10 ggr) 
vadå för 
såna (2 ggr) 
vidhåller 
 
Uttal och tonfall som markeras typografiskt 
Antal satser totalt 237  
Antal markeringar   23 st = i 9,70  % av satserna 
Antal av olika typer: 
Tre punkter markerar tvekan, avbrott     9 st 
Tre punkter markerar avsaktning     3 st  
Versaler markerar hög röstvolym     1 st 
Kursiv markerar intensitet    2 st  
Kursiv markerar spec. typ av ljud    5 st 
?.........? markerar oro (inga ord emellan)    1 st  
? (utan föreg. ord) markerar undran    2 st 
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Bilaga 3 
Sammanställning av undersökningen  
Romanens namn Som jag vill vara 
 
Repliker och ord 
    Repliker sagda av ungdomar Repliker sagda av vuxna 
Antal repliker    81 st   19 st 
Ordantal totalt  949 st 199 st 
Genomsnittl. antal ord/replik    11,71 st   10,47 st 
Antal repliker med: 
                               antal                  %  antal                      % 
1 – 5 ord      26 st 32,1 % 4 st 21,1 %             
6 – 10 ord      23 st 28,4 %           6 st 31,6 % 
11 – 15 ord             13 st 16,0 %   4 st 21,1% 
16 ord eller fler      39 st 48,4 % 5 st 26,3 % 
 
       
Satstyper                Ungdomsrepl.          Vuxenrepl.  
Antal satser totalt  234 st 43 st 
1. Huvudsatser totalt  101 st = 43,2 % 23 st = 53,5 % 
2. Varav sammanställda huvuds.    22 st  
3. En huvuds. + en bisats            44 st = 18,8 % 10 st = 23,3 % 
4. En el. flera huvuds. + en el. flera bisatser    30 st = 12,8 %   0 st 
   (dvs. minst tre sammanfogade satser)  
5. Bisats utan huvudsats           1 st =   0,4 %   0 st 
6. Bisats m. huvudsatsordföljd         0 st    0 st 
7. Ofullst. satser     20 st =   8,5 %   5 st = 11,6 % 
8. Sats m. avbrott    14 st =   6,0 %   1 st = 2,3
  
9. En vokativ     3 st =   1,3 %   1 st = 2,3 % 
10. En interjektion   19 st =   8,1 %   3 st = 6,9 % 
11. En imperativ     0 st    0 st 
 
Vid sammanräkningen har förfarits på följande sätt: 
Typ 2 och 3 räknas som två satser 
Typ 4 räknas som tre satser 
Typ 8 räknas som en sats 
Typ 9, 10 och 11 räknas som en sats 
    
Sägeverb   
Antal repliker totalt: 100 
             Repliker sagda av ungdomar Repliker sagda av vuxna 
Antal repliker 81 st 19 st 
Utan sägeverb  40 st = 49,4 % 11 st = 57,9 % 
Säger 23 st = 28,4 %   4 st = 21,1 % 
Frågar   3 st = 3,7 %    1 st = 5,3 % 
Fortsätter   0 st    1 st = 5,3 % 
Flämtar, retas, nickar, suckar, fräser, väser, piper, stammar, lägger till, brukar svara, hojtar, 
ropar – en av varje vid ungdomsreplikerna. Sammanlagt 12 st olika = 14,8 %  
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   Som jag … 
”Onödiga” småord 
 
                 Repliker sagda av ungdomar Repliker sagda av vuxna 
Antal ord totalt 949 st 199 st 
Antal småord   32 st     2 st 
% andel av totala antalet     3,37 %     1,00 % 
 
Redovisning av orden: 
 
jaså 
tja-a 
vadå 
jo 
ja-så 
va (-d) (3 ggr) 
liksom (4 ggr) 
ju (7 ggr) 
men (2 ggr) 
okej 
alltså (2 ggr) 
bara 
absolut 
då (2 ggr) 
ja  
hallå 
väl 
jag menar 
äsch 
eller 
Siffra inom parentes anger antal gånger ordet förekommer om det är mer än en gång. 
 
 
 
 
 
    
Dialektala och/eller familjära ord och uttryck, dialektal ordböjning 
Totalt ordantal  1 148 st  
Antal dialektala/familjära ord el. uttryck        4 st = 0,35 % 
Redovisning av orden: 
ta sönder 
vattenprovet (= ett sätt att kolla om ett klädesplagg får synliga svettfläckar under armarna) 
hallegossingen 
tänka sig 
Inga noteringar i vuxenrepliker 
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    Som jag… 
Ljudord 
Totalt antal ord  1 148 st  
Antal ljudord        1 st = 0,48 %  
Redovisning av orden: 
äh 
Inga noteringar i vuxenrepliker 
     
Lågt språk - slang, svordomar och fula ord 
Antal ord totalt 1 148 st 
Antal ord lågt språk sammanl.      49 st = 4,26 %  
Slangord      47 st = 4,09 %  
Nedsättande ord, svordomar        2 st = 0,17 % 
Fula ord        0 st 
Redovisning av orden: 
 
Slang, lågt språk svordomar fula ord  
okej (7 ggr) fan va bra 
max helt jävla koko 
morsan 
snackade/snackat (3 ggr) 
helsäkert 
lägg av 
jag tror jag dör (2 ggr) 
snabba dig 
så man kan dö (2 ggr) 
smartare 
mördarmaskinen 
kådisar 
det är lugnt 
gillar 
kollar 
helt sjukt snyggt (= bra)    
…kille, killar (2 ggr) 
     
himla (som förstärkningsord) 
fattar’u (3 ggr) 
fullt ös 
skippat 
hallonvarning (=snygg kille kommer) 
sticka 
grymt nervös 
avis 
fika, fikat (2 ggr) 
jobba som en bäver 
världsbäst 
kompis 
vrålhungrig 
tjej 
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    Som jag … 
Stilmarkerande ord, kontraktioner av ord, ändelsebortfall 
Antal ord totalt 1 148 st  
Antal stilmarkerande ord      13 st = 1,13 %  
Redovisning av orden: 
nån 
nåt (6 ggr) 
sånt (2 ggr) 
sen 
ska 
va (= vad) (2 ggr) 
     
Uttal och tonfall som markeras typografiskt 
Antal satser totalt 277 st 
Antal markeringar   30 st = i 10,83 % av satserna  
Antal av olika typer: 
Tre punkter markerar tvekan, avbrott    12 st 
Tre punkter markerar långsamt tempo      1 st 
Tre punkter markerar avsaktning      2 st 
Tre punkter markerar medgörligt tonfall      2 st 
Kursiv markerar intensitet      1 st  
Kursiv markerar känsla      8 st  
?! markerar förvåning, undran      2 st 
?! markerar ilska      1 st 
Citattecken markerar förställd röst     1 st 
 
 
 
 
 
 
 
 


