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Abstract  

 

This study is about language use in text messaging. In this study there are 338 text messages: 

206 of them written by girls and 132 written by boys. The informants in the study are 16 years 

old and they live in the countryside on the outskirts of a small town in southern Sweden. The 

purpose of this study was to investigate characteristic linguistic features in the messages, in 

order to determine what significant meaning an emoticon such as a smiley brings to a text and 

further, to explore what speech acts smileys occur in. 

     The results show that the language in the messages is a mix of spoken and written 

language. The characteristic features that were found in the messages were short sentences, 

onomatopoetic expressions, words written in capital letters, English expressions and use of 

smileys. Most of the speech acts in the messages were expressions of feelings or attitude. In 

the investigated corpus, 181 emoticons were found, scrutinized and placed into categories, 

which show various kinds of implicit information. The girls have used 97 emoticons and the 

boys 84. The most common emoticon was ,  which appeared 66 times in the messages and 

mostly served the purpose of making the message nice and friendly and sometimes to 

alleviate a direction. The reason for using emoticons in text messages was to bring life to it by 

expressing feelings, without an emoticon the true emotion of the message can easily be 

misunderstood.  
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1 Inledning 

Nuförtiden behöver inte ungdomar träffas personligen när de ska umgås eller om de vill 

berätta någonting för varandra. Det räcker att logga in på en dator eller att knappa in ett sms 

på telefonen och skicka i väg. Många väljer också att ”hänga” inne på olika chattrum och 

socialisera med varandra där i stället för att träffas i verkligheten. I och med dessa förändrade 

vanor har det uppstått delvis nya språk som är av intresse att studera.  

Mobiltelefoner har snabbt blivit en viktig del av människors liv, och särskilt en stor del av 

tonåringars vardag. Det uppskattas att så många som en miljard människor världen över äger 

en mobiltelefon och att över 600 miljoner människor är online på sina datorer dagligen. I 

Sverige finns det i dag tio miljoner aktiva mobiltelefoner, men bara nio miljoner användare, 

vilket gör Sverige till världens mobiltätaste land, med en mobilpenetration på 110 % – den 

högsta i världen (Ny Teknik 2011).  

Det har skett en enorm utveckling sedan det första sms:et skickades i väg 1992 (Hård af 

Segerstad 2002). Hela 70 miljoner sms skickades ut under julafton 2009 i Sverige. Sms tillåter 

folk att undvika det som de kanske betraktar som onödig kommunikation. Det räcker att 

skicka i väg ett sms med ordet fika? i stället för att ringa upp någon och prata bort flera 

minuter för att sedan ställa samma fråga.  

      Dagens ungdomar är uppvuxna med mobiltelefoner och använder aktivt ett sms-språk som 

ständigt tycks vara i förändring. I min studie vill jag göra ett nedslag och undersöka hur några 

ungdomar på en högstadieskola använder sina mobiler och hur deras sms-språk ser ut. 

1.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka några högstadieungdomars sms med fokus på det 

språk som används vid sådan skriftspråklig kommunikation. En del av studien fungerar som 

en inramning till den språkliga analysen och handlar om vad ungdomar använder sina mobiler 

till och av vilka anledningar de skriver sms. Mina forskningsfrågor med språkligt fokus är: 

 Vilka är de utmärkande dragen i ungdomarnas sms-språk? 

 Vilka språkhandlingar ryms inom bruket av smileys? 

 Vilka skillnader finns mellan pojkars och flickors sms-språk? 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

Avsnitt 2.1 innehåller en historisk tillbakablick på utveckling av mobiler och sms och i 2.2 

redogör jag för forskning om unga människors mobilvanor. I 2.3 diskuteras sms som 

kommunikationsmedel och i 2.4 redogör jag för utmärkande drag i sms-språket. Avsnitt 2.5 

handlar om hur ungdomsspråk återspeglas i sms och i avsnitt 2.6 fokuseras förhållandet 

mellan språk och kön. Slutligen beskriver jag i 2.7 språkhandlingsteorin, som innehåller den 

metod jag använder för analys av sms-språket i den här studien. 

2.1 Bruk av mobiler och sms 
Redan i slutet av 90-talet var mobiltelefonen spridd i Sverige (Hård af Segerstad 2002:189) 

och under samma period slog också sms som kommunikationsform igenom (Taylor & Vincent 

2005:81). Det har skett en enorm utveckling sedan dess. I de tidiga mobilerna kunde ett sms 

endast innehålla 160 tecken om man skrev med det latinska alfabetet (ibid. 2005:78) och ville 

man skriva längre fick man skapa ett nytt meddelande. I samma takt som sms-användandet 

ökade i popularitet förbättrades också tekniken och i dag kan sms vara hur långa som helst. 

Det så kallade T9-systemet kom att underlätta för skribenten, eftersom denna funktion i 

förväg kunde lista ut vilket ord som avsågs skrivas och därmed sparade tid för den som skrev. 

Andra förbättringar var att mobilen själv skiftade till versaler efter punkter, frågetecken och 

utropstecken. En av de viktigaste orsakerna till att unga människor anammade sms-

kommunikation var att det inte var en särskilt stor kostnad att vare sig äga en mobiltelefon 

eller att skicka sms (Taylor & Vincent 2005:77–89). Eftersom det från början var ganska 

krångligt att skriva sms på grund av teckenbegränsningen började framförallt yngre skrivare 

använda förkortningar och andra medel som smileysför att underlätta sitt skrivande (Taylor & 

Vincent 2005:83). En smiley, som också kallas emoticon, är ett framåtvänt ansikte  som 

skapas med hjälp av tecken på tangentbordet (Bellander 2006:13). 

     Hela 94 procent av Sveriges befolkning i åldern 16–75 år använder dagligen 

mobiltelefoner. Det skickas 1 miljard sms per dag i hela världen och i Sverige skickas det i 

snitt 250 miljoner sms varje månad. Den största gruppen användare är äldre tonåringar och 

yngre vuxna. Enligt Thurlow (2003:30) skickar denna grupp människor upp till tre sms per 

dag och det är unga flickor som skickar flest sms, ibland upp till 100 om dagen (Ny Teknik 

2011). 

Theres Bellander (2006) undersökte vad unga människor sms:ar om, till vilka de sms:ar, 

hur ofta de sms:ar samt hur många som äger en mobiltelefon. I sin undersökning använde hon 
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sig av en enkät som hon delade ut på tre gymnasieskolor. I enkäten uppger 97 % att de äger en 

mobiltelefon och 68 % att de sms:ar flera gånger varje dag. Det framgår också att flickor 

sms:ar mer än pojkar (2006:80ff) samt att flertalet sms:ar till kompisar och föräldrar.  

2.2 Sms som kommunikationsmedel  
Ylva Hård af Segerstad (2002) tar i sin avhandling Use and Adaptation of Written Language 

to the Conditions of Computer-Mediated Communication upp inom vilka områden sms 

används och kom fram till följande områden: 

1. Mänskliga relationer (hälsningar, gratulationer, skämt osv)  

2. Koordinerade aktiviteter under dagen (rapporter om aktiviteter eller en person eller 

aktivitetens vistelseplats) 

3. Koordinerande av praktisk hjälp (genom att sända en inköpslista eller tider att bli 

upphämtad) 

4. Planering av sociala möten 

5. Underhåll av kontakt 

Undersökningen visar att sms skickas nästan uteslutande till den egna familjen, till en vän 

eller till en partner. Det är ytterst sällan sms skrivs till myndigheter eller till människor man 

inte känner. För ungdomar som är mellan 14–19 år används sms uteslutande för att hålla 

kontakt med varandra (2002:197). Anledningen till att ungdomar använder sms i så stor 

utsträckning är att det går snabbt, det är billigt och det är bekvämt (2002:198). 

2.4 Utmärkande drag för sms-språket   

Ungdomar har varit snabba på att ta till sig nya digitala kommunikationsmedel som sms, e-

post och chatt. Dessa texter är på många sätt är mer talspråkliga än traditionellt skriftspråk, 

eftersom de används för omedelbar kommunikation utan längre planeringstid och sällan 

bevaras för eftervärlden. Utrymmet och de grafiska uttrycksmedlen är ofta begränsade och det 

har därför utvecklats en lång rad förkortningar och figurer som skapas med hjälp av grafiska 

tecken (smileys) för att symbolisera om den som skriver t.ex. är glad eller arg. Versaler, 

asterisker, upprepning av bokstäver eller ord används för att markera känslor eller något man 

vill betona, exempelvis hög röst. Ibland kan engelska ord och uttryck förekomma mitt i en 

mening på svenska (Hård af Segerstad 2002), vilket kan illustreras med följande exempel ur 

min korpus: Jag sitter on the bus på väg till stan.  

     Många har oroats över att språkbruket i de nya medierna skulle komma att utarma 

allmänspråket och påverka de ungas skriftspråk negativt, men forskning visar tvärtom att 
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mellan- och högstadieelever ”har väldigt god förmåga att skilja sina olika språkvarianter åt. 

De tycks ha en tydlig uppfattning om skillnader mellan olika stilar och genrer /.../ Det finns 

inte mycket spår i skoltexterna från deras språkbruk i texter som är skrivna på fritiden” (Hård 

af Segerstad 2005:7). 

     Crispin Thurlow (2003) gjorde en stor och omfattande undersökning om ungdomars sms-

språk. I sin studie samlade han in 544 sms från ungdomar i de övre tonåren, samtliga 19 år 

gamla. Han undersökte vilka språkliga fenomen han kunde finna deras sms samt vad sms:en 

handlade om. Thurlow ville ha svar på varför ungdomar skriver sms och i vilken utsträckning 

de experimenterar de med det konventionella språket i sina texter. En klass vid 

Cardiffuniversitetet i Wales ombads vid slutet av en lektion att plocka fram fem sms från sina 

mobiltelefoner och ombads transkribera dem så precist som möjligt. Det kunde vara antingen 

sms de fått eller som de själva hade skickat den senaste veckan. Thurlows (2003) 

undersökning visar att medelvärdet på antal ord var 14. I materialet påträffades 509 

typografiska symboler, varav de flesta var utropstecken och grafiska representationer av 

kyssar som förekom i stort antal. Vidare fann han 39 smileys och 73 homofoner (ord som 

skiljer sig i stavning men uttalas lika). Onomatopoetiska uttryck förekom rikligt. De 

vanligaste var haha!!, arrrgg!!, WOHOO!!! och yeah!! Det fanns 192 apostrofer i de 544 

undersökta sms:en. När Thurlow undersökte språket i sin korpus fann han att det verkar bygga 

på tre viktiga sociolingvistiska maximer, där följande som driver bruket: 

1) korthet och snabbhet 

2) paralingvistisk restitution (ord som skrivs med versaler och flertalet skiljetecken efter 

varandra, också smileysar räknas in här) 

3) fonologiska tillnärmningar (ord som medvetet stavas fel men som också kan ses som 

förkortningar) 

Thurlow menar att unga människor skriver nästan som de talar för att spara tid och för att 

kunna skriva snabbt. Det som ger textmeddelanden unikt innehåll är en kombination av deras 

relativt korta längd, deras innehåll av icke-standardiserade typografiska markörer och ett 

regelbundet innehåll av ”small-talk” med solidarisk riktning (2003). 

     I Thurlows undersökning var de utmärkande typologiska dragen förkortningar, 

sammandragningar, ord som förkortats (till exempel goin i stället för going), akronymer 

(initialförkortningar), homofoner, siffror som ersätter bokstäver, felstavningar, icke 
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konventionell stavning och ord som stavas precis som de låter, som till exempel laf i stället 

för laugh. Borttagna subjektsformer är också vanligt i sms-språket, som till exempel hinner 

inte göra det i stället för Jag hinner inte göra det (Hård af Segerstad 2002:204 ff).  

     Hård af Segerstad (2002:204 f.) skiljer på akronymer och förkortningar. Akronymer är ord 

som bildas av initialerna (i vissa fall de två tre första) i en rad av ord och uttalas bokstav för 

bokstav som till exempel ASAP som står för as soon as possible. Förkortningar är skrivna 

kortformer av ord med initialbokstäver och uttalas som sitt fullånga ord som till exempel kmr 

i stället för kommer. Det finns olika sorters akronymer bland annat den traditionella 

bokstavsakronymen så som sms. Förkortningar delar hon in i två grupper: konventionella 

förkortningar och så kallade ad hoc-förkortningar. En ad-hoc-förkortning är när en bokstav 

står för ett ord, till exempel d för ordet ’dig’ (Hård af Segerstad 2002:205).   

     Thurlow visar också i sin studie (2005) på ett ökat intresse för mobil kommunikation men 

också ett mer kritiskt perspektiv på ny teknik i livet för unga människor. Han framhåller hur 

suddig gränsen är mellan datormedierad kommunikation och den kommunikation som sker 

ansikte mot ansikte. Thurlow påstår att när unga människor använder sms förändrar de det 

konventionella sättet att umgås genom sin språkliga kreativitet och kommunikativa 

kompetens när de strävar efter att uppnå intimitet och socialt umgänge.  

 

2.5 Ungdomsspråk och kön 

För att kunna definiera ungdomsspråk får man först definiera begreppet ungdom och enligt 

Kotsinas (1994:16) avgränsas ungdomstiden till ”13–24 år, d.v.s. från början av tonåren till 

den ålder då inträdet i vuxensamhället i västerländska samhällen sker i och med avslutad 

utbildning och påbörjad familjebildning”. Det som utmärker ungdomsspråk är att ungdomarna 

ofta pratar fort, använder ljudhärmande ord som till exempel boooom och kraschhh. De visar 

stort engagemang i samtalen och de använder också slangord när de pratar (Kotsinas 1994). 

Liksom ungdomar har sina egna språkliga uttryckssätt kan även kvinnor och män 

uttrycka sig olika. Inom språkvetenskapen använder man termen sexolekter då man diskuterar 

skillnader mellan manligt och kvinnligt språk (Einarsson 2004). Enligt Einarsson talar 

kvinnor oftare än män i telefon med föräldrar, barn och vänner för att hålla samman det 

personliga nätverket. Kvinnors samtalsstil kännetecknas ofta av engagemang, det vill säga att 

de stöder och uppmuntrar varandra och talar ofta samtidigt. De behandlar flera olika ämnen, 

de flesta personorienterade. Männen organiserar sig mer hierarkiskt; de talar mer formellt och 
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i längre sammanhängande repliker. De växlar samtalsämnen mer markerat och ger varandra 

färre samtalsstödjande signaler, som exempelvis hummanden (Einarsson 2004:171 ff.). 

Kvinnor är mer benägna än män att använda tveksamhetsmarkörer som kanske, tror jag, 

verkar det som (Adelswärd 1999:145ff), vilket kan tolkas som tecken på osäkerhet men som 

också kan ses som inbjudningar till kommentarer och samspel på ett annat sätt än 

självständighetsmarkörer som absolut, vet jag bestämt, så är det.  

     Ett flertal studier (jfr Coates 2003:625) inom skolvärlden har konstaterat att flickor och 

pojkar skriver på olika sätt och om olika ämnen. När flickor och pojkar skriver texter är det 

skiljer sig deras texter åt på flera sätt (Hultman 1990). Flickornas texter är ofta längre och de 

gör färre språkfel, men deras texter är samtidigt innehållsligt mindre självständiga och mer 

talspråkliga än pojkarnas. Pojkarnas texter innehåller både stavfel och syntaktiska fel, men 

trots bristerna ligger pojkarnas texter närmare det skriftspråk som används i offentligheten. 

Hultman säger att ”flickor skriver mycket långt, korrekt och välartikulerat. Men de skriver 

också osjälvständigt och språkligt och innehållsligt rätt tunt” (1990:22). 

2.7 Språkhandlingar 

En språkhandling kallas också talakt eller talhandling och innebär att varje yttrande förutom 

ett semantiskt innehåll också innehåller en handling som exempelvis överförande eller 

efterfrågan av information, befallningar eller förslag (Austin 1961, Searle 1969).  

     Austin (1962) beskriver hur människor använder språket för att utföra talhandlingar såväl i 

vardagslivet som i olika typer av skriftlig framställning. Han skiljer mellan olika 

talhandlingar: den lokuta, den illokuta och den perlokuta talhandlingen. Den lokuta 

handlingen är själva yttrandet som sådant: ”Tjuren är lös” och innebär att man konstaterar 

något, medan den illokuta handlingen innebär att man frågar, beordrar, varnar etc., som när 

man ropar ”Tjuren är lös!”. Den perlokuta talhandlingen uppstår när någon blir påverkad i sitt 

beteende, som när man lyckas få en person att sätta sig i säkerhet genom att ropa varningar 

om att tjuren är lös.  

     Searle (1969) vidareutvecklade Austins teori om talakter och framhåller bl.a. att det 

visserligen finns mängder av talakter, men att de kan kategoriseras i fem övergripande 

grupper: representatives, (t.ex. påståenden) directives (t.ex. frågor), commissives (t.ex. hot och 

önskningar), expressives (känslouttryck) och declarations (som motsvarar en perlokut 

språkhandling). Enligt Searle (1969) består ett yttrande av reglerande bestämmelser för 
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kommunikation och överför handlingar som exempelvis ger information och förmedlar 

erfarenheter, ger råd och beordrar samt ställer frågor 

     Det har funnits många efterföljare till Austin och Searles ursprungliga talhandlingsteori 

och forskare har systematiserat språkhandlingarna på olika sätt (se Svensson 2009), beroende 

på vad som ska analyseras.  Svensson (2009), som studerat ungdomsspråk, delar in 

språkhandlingar i fyra olika övergripande grupper: elicitering (framkallande av svar, alltså en 

mer eller mindre tydligt uttalad fråga), begäran/förslag, direktiv (befallning) och informativ 

(påstående). Svenssons modell, vilken jag använder i min analys, är en vidareutveckling av 

tidigare språkhandlingsteorier med fokus på talspråk (se t.ex. Tsui 1994).  

3 Metod, material, genomförande och etiska regler  

I den här undersökningen används både kvalitativ och kvantitativ metod. Skillnaden mellan 

dessa är ”att kvantitativa undersökningar bygger på räknebara uppgifter och ger översiktliga 

resultat, medan kvalitativa undersökningar bygger på djupare närstudier” (Lagerholm 

2005:28). Jag har använt mig av en kvantitativ undersökning då jag har räknat hur ofta olika 

fenomen framträder bland informanternas sms samt vid bearbetningen av svaren på en enkät 

då jag bad eleverna besvara frågor om sin mobilanvändning. En kvalitativ metod har 

tillämpats för mina analyser av betydelser och språkhandlingar vid användning av smileys. 

3.1 Material 

Materialet består av 338 sms, varav 206 är skrivna av flickor och 132 av pojkar. Materialet 

har samlats in från 20 högstadieelever i årskurs nio vid ett tillfälle. Samma elever har också 

svarat på en enkät som handlar om deras sms-vanor. Eleverna går en 6–9-skola med cirka 170 

elever i ett mindre samhälle i södra Sverige.  

      Efter att eleverna fått information om syftet med undersökningen ombads de att skriva ner 

de sms de själva skrivit ner dagen före, men maximalt 25 stycken. Detta gjorde även Thurlow 

(2005) då han genomförde sin undersökning om vad sms innehåller och hur språket i dem ser 

ut. Om eleverna i min undersökning hade skickat fler SMS än 25 skulle de skriva upp det 

exakta antalet sms de skrivit under den aktuella dagen. De skulle också notera sin relation till 

mottagaren samt mottagarens kön och ålder. Eleverna ombads att skriva ner sina sms exakt så 

som de stod skrivna i telefonen. De fick inte lägga till några tecken eller ta bort något. 

Eleverna blev också tillsagda att om deras sms skulle innehålla svordomar eller tabuord skulle 
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dessa ändå skrivas ner. Avskriften skulle vara identisk med de sms de hade i sina utkorgar. 

 

3.2 Enkäten 
Som bakgrundsstudie till min undersökning av sms-språket bad jag eleverna fylla i enkät, och 

20 elever, 11 flickor och 9 pojkar deltog. Allra först informerade jag om syftet med 

undersökningen och hur jag skulle använda det material jag fick in. Eleverna fick information 

om att de skulle få vara anonyma och de gav sitt godkännande till att vara med genom att 

underteckna ett skriftligt samtycke. Innan de började svara på enkäten gav jag dem en 

instruktion om hur den skulle fyllas i.  

     I enkäten fanns dels frågor med bundna svarsalternativ (se bilaga 1, frågorna 1, 2, 3, 4, 6 

och 8), dels öppna frågor (se bilaga 1, frågorna 5, 7 och 9). Fråga 1 är en övergripande fråga 

om mobilanvändning, medan resten av frågorna handlar om sms, exempelvis hur ofta och till 

vem man skickar sms, innehållet i sms och varför man sms:ar. Några frågor var inriktade på 

språket i elevernas sms.   

 

3.3 Analysmetod: språkhandlingar 

Analysen av språkhandlingar är kvalitativ. Begreppet språkhandling innebär vilken konkret 

handling man egentligen utför när man säger något, vilket är bundet till kontexten. En 

skribent vill visa att hon är arg, glad, sur etc. och använder då ofta en smiley. Det förekommer 

många smileys i materialet och de ger alla uttryck för olika språkhandlingar. En smiley kan 

både förstärka och mildra uttryck för känslor. Jag har studerat vilket sätt smileys förhåller sig 

till innehållet och om de ger uttryck för språkhandlingar som exempelvis förstärkningar, 

påståenden, uppmaningar, frågor eller utrop. I min analys använder jag Svenssons 

språkhandlingsmodell (2009) där språkhandlingarna delas in i fyra olika kategorier:  

1) elicitering (framkallande av svar, alltså en mer eller mindre tydligt uttalad fråga som 

till exempel Vill du åka in till stan?) 

2) begäran/förslag (talaren vill få mottagaren att utföra en handling som till exempel 

Vi kan se filmen hemma hos mig i stället.) 

3) direktiv (befallning, som till exempel Vi måste ses i kväll!). 

4) informativ (påstående, som till exempel Han är döv). 

Dessa fyra kategorier ovan är övergripande och kan sedan även delas in i ytterligare 

kategorier. Elicitering kan delas in i två olika grupper: elicitering-informera och elicitering-
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bekräfta. I den förstnämnda av dessa två förväntar sig talaren ett informativt svar, dvs. att 

lyssnaren ska lämna information som talaren saknar, t.ex. När kommer du? I den sistnämnda, 

elicitering-bekräfta, innebär det att talaren förväntar sig en positiv eller en negativ bekräftelse 

av lyssnaren, t.ex. Du kommer väl i morgon? Språkhandlingarna begäran/ förslag och direktiv 

delas inte in i vidare underkategorier. Slutligen kan språkhandlingen informativ enligt 

Svensson (2009) delas in i ytterligare tre kategorier. Den första undergruppen kallas rapport 

och innebär rapporter om verkliga eller fiktiva händelser, om sakernas förhållanden eller om 

personliga erfarenheter som t.ex. Jag ska åka till Kalle. Den andra undergruppen bland 

informativer är värdering, vilka uttrycker bedömningar och evalueringar som t.ex. Jag tycker 

om dig. Den sista undergruppen bland informativer är expressiver vilka uttrycker talarens 

känslor och attityder gentemot händelser och sakförhållanden som t.ex. Jag försöker att inte 

vara rädd för Kalles hund. 

      

 3.4 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011) har följts, och innan enkäten och 

insamlingen genomfördes informerades deltagarna om vad materialet skulle användas till och 

de garanterades anonymitet (se bilaga 1). I de fall då namn förekommer i sms:en är dessa 

anonymiserade. Eleverna har också skrivit på ett medgivande om samtycke. Jag informerade 

eleverna om att det var frivilligt att delta och att de hade rätt att dra tillbaka sitt samtycke om 

de så ville.  

3.5 Metodkritik 
Det material som samlades in är tillförlitligt vad gäller autencitet eftersom alla informanter 

visade upp de sms som de skrivit ner och även hur samma sms såg ut i deras telefoner. Jag 

poängterade att syftet med enkäten är att undersöka deras sms-vanor och att det inte finns 

något rätt eller fel vad gäller svaren på enkätfrågorna. Frågorna som ställdes i enkäten var 

enkla och de flesta hade givna svarsalternativ.      

     De tolkningar jag gör av olika sms är min egen bedömning och jag kan inte säkert veta att 

den ena eller den andra informanten menat exakt det som jag har tolkat. För att göra en sådan 

tolkning behöver man samla in flera sms i en kontext där en kedja av både sändarens och 

mottagarens meddelanden ingår. Ett sådant förfarande hade inte varit möjligt eftersom jag i så 

fall skulle ha begärt samtycke också av dem som skickade sina sms till mina informanter och 
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det hade varit orimligt. Därför valde jag att bara undersöka avsändarnas sms och att tolka dem 

på ett mer generellt plan. 

Undersökningen är förhållandevis liten och man kan därför inte dra några generella 

slutsatser utifrån min studie. 

 

4 Bakgrundsstudie: mobilanvändning och sms-vanor  

I detta kapitel redogör jag kort för resultaten av bakgrundstudien som handlar om 

ungdomarnas bruk av mobiltelefoner och motiv för att skicka sms.  

4.1 Mobilanvändning 

I enkäten fick eleverna svara JA eller NEJ på frågan om de hellre väljer att skicka ett sms än 

att ringa. Åtta flickor av nio hur många? säger att de hellre skickar ett sms än ringer. Endast 

en flicka säger att hon hellre ringer än sms:ar. En flicka skriver i enkäten: 

(1) jag tycker inte om att prata i telefon  

 

Åtta pojkar av nio säger att de hellre skickar sms än ringer. Två pojkar ringer hellre och en 

säger att det beror på vad det är han ska säga som avgör om han ska ringa eller skicka ett sms. 

Är det något väldigt viktigt ringer han hellre än att sms:a.  

     Det vanligaste bland både flickor och pojkar är att de i första hand väljer att skicka ett sms. 

Är det något mycket viktigt det gäller så väljer några att ringa i stället. Som komplement till 

Ja/Nej-frågan fanns en öppen fråga om orsaken till att de hellre väljer att sms:a än att ringa. 

De motiv för detta som flickorna anger är: bättre med sms, kul att sms:a, gratis med sms, 

lättare med sms och att det är mer ös att sms:a. De alternativ som pojkarna räknar upp är 

ungefär detsamma som för flickorna. De säger att det är smidigare, billigare, lättare och bättre 

att skicka ett sms i stället för att ringa. Att skicka i väg ett sms går på några sekunder, medan 

ett samtal tar betydligt längre tid. Det är endast en pojke som säger att han hellre ringer än 

sms:ar, eftersom han anser att det tar för lång tid att sms:a. 
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Figur 1. Motiv till varför ungdomar väljer att sms:a framför att ringa 

 

Tre flickor säger att den största anledningen till varför de hellre sms:ar än ringer är för att det 

är bättre. Med bättre kan de mena att de då slipper prata med någon annan, vilket många kan 

uppfatta som jobbigt. Två flickor säger att de gör det för att det är lättare och resterande säger 

att de gör det för att det är roligare, gratis samt att ”det är mer ös i att sms:a”. Att säga att det 

är mer ös i att sms:a kan innebära att det händer någonting. De får ta fram sin mobil, knappa 

in ett sms och skicka i väg det för att inom någon minut får ett svar tillbaka. En flicka har inte 

svarat eftersom hon uppger att hon hellre ringer än skriver ett sms. En flicka skriver: 

(2) Om det är superviktigt ringer jag, annars sms:ar jag hellre. 

 

Tre pojkar säger att de hellre skickar ett sms än ringer, eftersom det är billigare. Två pojkar 

säger att de hellre använder sms, eftersom det är smidigt. Resten av pojkarna säger att de 

hellre använder sms då det är lättare och bättre. Fyra pojkar har inte svarat på frågan.  

       Eleverna fick också rangordna på en skala från 1–5 hur ofta de använde mobilen till 

internet, kamera, musik, Facebook och sms. I diagrammet nedan redovisas det genomsnittliga 

resultatet med skalenheten 1–5. Detta betyder att om eleverna anger 1 på skalan om hur ofta 

de använder mobilen till något betyder det att eleven använder denna funktion ytterst sällan. I 

diagrammet kan man se hur flickorna och pojkarna använder sina mobiler och också vad de 

använder sina mobiler mest till. Flickorna och pojkarna använder sina mobiler på olika sätt. 

Flickorna använder sms i högre utsträckning än pojkarna och pojkarna använder Facebook 

mer än vad flickorna gör. Diagrammet visar också att flickorna sällan använder kameran på 
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sina mobiler medan pojkarna använder den desto mer. Flickorna surfar mer, men pojkar och 

flickor lyssnar lika mycket på musik. 

 

 

Figur 2. Vad ungdomarna använder sina mobiler till 

 

Flickorna och pojkarna använder sina mobiler i första hand till att skriva sms. Därefter skiljer 

bruket sig en aning. Flickorna använder sina mobiler till att lyssna på musik, men också till 

Facebook och surfning i viss mån. Att mobilerna betyder mycket för eleverna är tydligt i 

följande uttalande:   

(3) min mobil är min bebis, jag kan inte vara utan den. 

 

4.2 Användning av sms 

På frågan om hur många sms ungdomarna skickar varje dag fanns alternativen: 5–10/ dag, 

10–15/dag, 15–20/dag, 25–30/dag och över 30/dag. Jag har slagit ihop dessa alternativ till två 

kategorier: de som skickar under respektive de som skickar över 30 sms om dagen. 
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Figur 3. Antal sms ungdomarna skickar per dag 

 

Diagrammet visar att fyra flickor anger att de skriver under 30 sms varje dag och fem flickor 

anger att de skriver över 30 sms varje dag. Sju pojkar säger att de skickar under 30 sms varje 

dag och fyra pojkar anger att de skickar över 30 sms om dagen. En pojke säger att han inte vet 

hur många sms han skickar. Flickorna och pojkarna skickar ungefär lika många sms om 

dagen.      

     När eleverna skrev ner sina sms skulle de också tala om hur många sms de hade skrivit den 

aktuella dagen. Det är tre stycken flickor som har skrivit att de har skickat över 100 sms den 

dagen. En flicka har skickat över 200 sms, medan de andra flickorna har skrivit runt 30 sms 

den aktuella dagen. Vad beträffar pojkarna så är det två som säger att de skickade över 200 

sms den dagen. En pojke skickade samtliga 200 sms till sin flickvän och tillade:  

(4) Hon blir sur om jag inte skriver mycket till henne. 

 

Tre pojkar skickade inte några sms alls den här dagen och fyra pojkar har skrivit färre än sex 

sms. De andra två har skrivit 16 respektive 29 sms. 

      En annan fråga var vem ungdomar skickar sina sms till och i denna fråga fanns fyra olika 

svarsalternativ: kompis, pojk/flickvän, familjemedlem och annan. Alla flickor utom två har 

endast skickat sms till sina tjejkompisar. En flicka har skickat ett sms till sin bror och en flicka 

har skickat samtliga sina sms till sin pojkvän. Diagrammet visar att nio flickor anger att de 

helst sms:ar till en kompis. Två flickor säger: 

(5) I fall jag har pojkvän så sms:ar jag mest till honom annars är det till kompisar jag messar. 
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Elva pojkar säger att de oftast skickar sms till en kompis. En pojke anger att han oftast sms:ar 

till någon i familjen och en annan säger att han skickar flest sms till sin flickvän. 

 

 

Figur 4. Vem ungdomar skickar sms till 

 

Det är vanligast bland såväl flickor som bland pojkar att man skickar sms till en kompis. I de 

fall då man är tillsammans med någon så får den personen flest sms, men är man singel så går 

de flesta sms:en uteslutande till kompisar.  

    Nästa fråga gällde innehållet i ungdomarnas sms. De fick välja på följande svarsalternativ: 

hälsning, fråga, meddela något eller annat, vilket visas i figur 6.  

 

Figur 5. Innehåll i ungdomarnas sms 

 

Diagrammet visar att sms-innehållet inte skiljer sig mellan könen. Fem flickor säger att de 

oftast vill fråga något då de skickar sms. Fyra flickor säger att de väljer att skriva om något 
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annat då de skriver sms. Det är lika många flickor som säger att deras sms innehåller 

information om något, eller att de vill berätta något för någon.  

Det vanligaste som pojkarna skriver om faller inom kategorin ”annat”. Sex pojkar säger 

att då de skriver sms så innehåller dessa något annat än de förslagna svaralternativen. Fyra 

pojkar säger att de antingen frågar eller informerar om något. Två pojkar skriver sms för att de 

vill skicka en hälsning till någon.  

     I enkäten fanns det inga givna svarsalternativ på frågan om varför ungdomarna sms:ar, 

utan de fick svara helt fritt på frågan. Flickorna ger inte lika många svar som pojkarna. 

Flickorna anger att orsakerna till varför de sms:ar är: kul, gratis och lätt. Pojkarna säger att 

orsakerna till varför de sms:ar är för att det är: kul, det är ett sätt att kommunicera utan att 

prata, fråga saker, säga hej, prata, snabbt och enkelt.  

 

Figur 6. Varför ungdomarna skriver sms 

 

Sju flickor anger att de sms:ar för att det är kul. En flicka säger att hon sms:ar för att det är 

gratis och en säger att hon sms:ar för att det är lätt.  

     Bland pojkarna är det fyra som säger att de sms:ar för att det är kul. Två anger att de gör 

det för att det är ett sätt att prata. En säger att han gör det för att han vill fråga saker och en 

säger att han gör det för att han vill säga hej till någon. En pojke säger att han gör det för att 

det för att det går snabbt och ytterligare en säger att han gör det för att det är enkelt.  
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5 Resultat: sms-språk 

I det insamlade materialet fann jag karakteristiska drag som skiljer sms-språket från 

skriftspråket: meningslängd, onomatopoetiska uttryck, ord eller hela meningar som är skrivna 

med versaler och enstaka ord eller fraser som är skrivna på engelska och smileysar.  

5.1 Ungdomarnas uppfattning om sms-språk 

I enkäten blev eleverna tillfrågade om de menar att de använder ett annat språk när de sms:ar. 

Jag ville undersöka om eleverna anser att sms-språket är specifikt i förhållande till det 

skriftspråk som normalt används i skolan.  

 

 

Figur 7. Svar på frågan om man använder ett särskilt språk i sms 

 

Åtta flickor anser att de använder ett annat språk när de sms:ar, medan en anser att hon inte 

gör det. Det är sex pojkar som anger att de använder ett annat språk när de sms:ar och fem 

som säger att de inte gör det. I en öppen följdfråga ställdes frågan varför de använder ett annat 

språk och de svar som framkom var: fint, fortare, lättare, det bara blir så, vet inte och 

förkortningar. 
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Figur 8. Svar på frågan varför ett särskilt sms-språk används 

 

Två flickor anser att de använder ett annat språk för att det är fint. Ytterligare två anger att de 

använder ett annat språk då de sms:ar för att det går fortare. Fyra flickor säger att orsaken till 

varför de använder ett annat språk då de sms:ar är för att är lättare att skriva så. En flicka har 

inte svarat på frågan. 

     Två pojkar säger att de använder sig av förkortningar då de skriver. Tre anger att 

anledningen är därför att det är lättare att göra det. En pojke uppger att han inte vet varför han 

gör det och ytterligare en säger att det bara blir så. Resten av pojkarna har inte svarat på 

frågan. 

5.2 Meningsbyggnad 

Med fullständig mening avses här att den börjar med stor bokstav, innehåller både ett subjekt 

och predikat samt korrekt skiljetecken. En del sms innehåller ibland endast ett ord som 

exempelvis okej. Dessa har jag inte kategoriserat som fullständiga meningar. Av flickornas 

206 sms innehåller 196 text, resterande tio innehåller endast en bild. I dessa 196 sms finns 31 

% fullständiga meningar. Bland pojkarnas sms finns det 132 med text och bland dessa fanns 

det 7 % fullständiga meningar. Flickorna använder fler fullständiga meningar, vilket skulle 

kunna tyda på att de skriver mer likt skriftspråket än vad pojkarna gör. 

     Många sms innehåller bara några få ord, och de flesta sms:en i materialet innehåller mellan 

1–4 ord. Bland flickornas sms är det 61 som bara innehåller ett ord. Pojkarna skriver kortare 

texter än flickorna och deras sms innehåller få ord, vilket framgår av diagrammet nedan.  
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Figur 9. Antal ord i sms:en  

 

Såväl flickor som pojkar skriver alltså korta sms. Det är totalt 233 sms som endast innehåller 

ett ord. Det skiljer sig en del hur många ord flickor och pojkar har i sina sms. Den första 

stapeln visar att flickorna har skrivit 141 sms som alla innehåller mellan 1-5 ord. Varken 

flickorna eller pojkarna skriver särskilt många sms med fler än tio ord. Om man tittar på 

samtliga sms som flickorna respektive pojkarna har skrivit och räknar hur många ord de 

innehåller och delar detta med antal sms de skrivit samt hur många de är får man ett 

genomsnitt på hur många ord deras sms innehåller. Flickornas sms innehåller i snitt 0,10 ord 

medan pojkarnas i snitt innehåller 0,08 ord, vilket innebär att flickorna skriver något längre 

sms än pojkarna. 

5.3 Onomatopoetiska uttryck 

Onomatopoetiska uttryck är ord eller uttryck som åskådliggör ett ljud (boom) eller en 

sinnesstämning (haha). Bland flickornas sms finns det åtta olika ljuduttryck: haha, höh, 

waaah, gaaaayyy, hihi, hehe, aaah och pewwwww, vilka använts totalt 30 gånger. Den 

vanligaste ljudhärmningen är haha, som förekommer 22 gånger hos flickorna. Pojkarna 

använder sex olika onomatopoetiska uttryck: aa, hihi, aha, mm, haha och ååh. Dessa används 

sammanlagt åtta gånger. Hihi är det vanligaste uttrycket hos pojkarna och detta används tre 

gånger. Resterande uttryck förekommer endast en gång vardera. 
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5.4  Versaler 

Vissa ord i materialet, oftast enstaka sådana, men också hela meningar, står skrivna med 

versaler. Versaler används för att den som skriver ska kunna lägga till känslor till ord för att 

uttrycka aggressioner (Werry 1996:57ff). Man vill tala om att man är ARG och betonar ordet 

genom bruk av versaler. Bland flickornas sms finns åtta ord som är skrivna med versaler och 

av dessa så står ett av dem för sig själv medan resten står i meningar. Bland flickorna sms 

finns följande ord och uttryck skrivna med versaler: FUCK NO, MEN VAFAN och SÅ JÄVLA 

SORGLIG OCH GAAAAYYY och bland pojkarnas sms finns endast ett ord med versaler och 

det är AA. I flickornas sms är samtliga uttryck tabuord som svordomar eller andra nedsättande 

uttryck. En svordom får en kraftfullare effekt om den skrivs med versaler i stället för med 

gemener. Bland pojkarna förekomer bara uttrycket AA, som troligtvis betyder ja. 

5.5 Engelska ord och uttryck 

I ungdomarnas sms finns det ord och uttryck som är skrivna på engelska. Flickorna använder 

35 engelska ord och av dessa 35 ord står 9 för sig själva och resten står tillsammans med ett 

eller flera andra engelska ord. Detta visar att flickorna ibland, trots att det bara rör sig om ett 

enda ord, väljer att skriva på engelska. 

     Bland pojkarnas sms förekommer det endast ett engelskt uttryck nämligen on tha bus och 

detta används en gång av en pojke. En anledning till att engelska är vanligt i sms-språket kan 

vara att det är ett språk som används mycket i media och att ungdomar tycker att det känns 

modernt och trendigt att uttrycka sig så. Nedan följer några exempel på sms som innehåller 

ord eller uttryck på engelska. I det första exemplet är hela uttrycket skrivet på engelska: 

(6) Love u to 

 

Detta har en flicka skrivit till en annan flicka. I stället för att uttrycka sig på svenska väljer 

hon att skriva på engelska. Uttrycket flickan skriver kan uppfattas som mer effektfullt om det 

skrivs det på engelska eller som hon själv motiverar bruket: 

(7) Det låter snyggare 

 

I ett annat sms har en annan flicka också valt att utrycka sig på engelska. I stället för att säga 

häftig som fan skriver hon: 

(8) Cool as hell!! 
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(9) du är min bitch! <3 

 

I exempel (9) är det endast ett ord som står på engelska, nämligen bitch. Det är svårt att veta 

exakt vad den här flickan menar med ordet bitch. Det kan vara så att det är hennes kompis 

som är en ”subba” eller så syftar hon på att det är hon som styr och äger sin kompis och att 

kompisen därför blir hennes bitch. I det här fallet hade hela uttrycket haft samma effekt i fall 

det hade stått på svenska. Det finns inget bra ord att översätta bitch till på svenska så därför 

kan det tänkas att flickan väljer att använda det engelska ordet. Effekten blir också kraftigare 

när hon väljer det engelska ordet i stället för det svenska. 

     Det är skillnad på flickornas och på pojkarnas användning av engelska ord och uttryck. 

Bland flickornas sms förekommer engelska ord och uttryck i hög utsträckning medan det hos 

pojkarna i stort sett inte förekommer alls.  

5.6 Smileys 

Dagens mobiltelefoner erbjuder en mängd olika varianter av smileys och dessa används flitigt 

av informanterna. Flickorna använder smileys 97 gånger, fördelat på 18 olika smileys-

varianter. Den vanligaste bland flickorna är den glada gubben, tätt följd av den pussande 

gubben. Den glada gubben () används 23 gånger och den pussande gubben :* används 15 

gånger. Det är också vanligt att flickorna skickar ett hjärta (<3) till varandra. Den symbolen 

förekommer 13 gånger. Ytterligare en symbol som också förekommer ofta bland flickornas 

sms är en gubbe med ett blinkande öga (;)), vilket indikerar flirt. Den används 11 gånger. Det 

är sju smileys som bara förekommer en gång i materialet.  

 

Tabell 1: Flickornas smileys 

Figur Antal förekomster 

 34 

:* 15 

<3 13 

;) 11 

 5 

:O 4 

C: 3 

:x 3 
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    2 

   **               

                  

2 

 
   

2 

   X                     1 

:D 1 

*C 1 

:/ 1 

* 1 

*) 1 

:o 1 

Totalt 100 

 

Pojkarna använder smileys 84 gånger fördelat på 11 olika smileysvarianter. Den vanligaste 

smileyn är den glada gubben  som förekommer 32 gånger. Den glada gubben följs av en 

pussmun :* som används 28 gånger. Pojkarna använder den flirtande gubben ;) sex gånger. 

Tre smileysar förekommer endast en gång. 

 

Tabell 2: Pojkarnas smileys 

Figur Antal gånger 

 32 

:* 28 

;) 6 

:-/ 4 

:/ 3 

:D 3 

 3 

<3 2 

* 1 

:o 1 

:- 1 

Totalt 84 
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Det finns två pojkar i undersökningen som har skickat många sms. Den ene har skickat 250 

sms och den andre 200 sms. Den pojke som har skrivit 200 sms har skickat samtliga dessa till 

sin flickvän och i sms:en till henne förekommer det 47 smileysar. Han har skickat en pussmun 

29 gånger, en flirtande gubbe 7 gånger och den glada gubben 7 gånger. Resterande smileys 

förekommer endast någon enstaka gång. Den andra pojken som också hade skrivit många sms 

har skrivit alla sina till killkompisar. De innehåller tillsammans 26 smileys, varav den glada 

gubben är den vanligaste. Den förekommer hela 16 gånger. Han använder också smileysen 

som symboliserar ett hjärta (<3). Den förekommer fyra gånger när han skriver om en flicka i 

klassen. Dessa två pojkar har tillsammans 73 smileysar. Det är bara två pojkar till som 

använder smileysar. En av dessa två pojkar har skrivit två sms och det är bara ett av dem som 

innehåller en smiley, en glad gubbe. Den andre pojken har skrivit 29 sms och i dessa 

förekommer det 21 smileys. Av dessa 21 finns 20 i sms som han har skrivit till flickor. Den 

vanligaste är den glada gubben som förekommer 13 gånger. Resterande smileys förekommer 

endast någon enstaka gång. 

     Alla flickor skickar smileysar till sina kompisar oavsett vilket kön de har, och de skickar 

alla möjliga smileys till sina tjejkompisar, även den som föreställer en pussmun. Detta bruk 

finns inte hos pojkarna. Endast fyra pojkar använder smileys i sina sms och de skickar inte 

någon pussmun till sina killkompisar, utan den sortens smileys skickar de bara till flickor. Det 

förekommer 28 smileys som pojkar har skickat till en killkompis, och det är en elev som har 

skickat 27 av dessa. Smileys används alltså flitigt, men på olika sätt, av båda könen och de 

förekommer i en mängd olika varianter. Uppgiften som en smiley har i ett sms är att visa 

känslor. Det kan antingen förstärka en text genom att man visar att man har skojat eller införa 

en önskvärd känsla i den. 

6 Smiley: funktion och språkhandlingar 

6.1 Den emotiva funktionen 

På frågan vad en smiley betyder för innehållet i ett sms säger två elever:  

(10) De betyder mycket. De förstärker det man skriver. Om jag skriver att du är galen utan en glad gubbe 

kan de ju tolkas negativt. 

 

(11) Sms blir mer levande med smileys. Om inte dessa fanns är det lätt att vi missuppfattar varandra. 
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I materialet förekommer smileys av två sorter; de som består av någon form av ansikte som 

visar en känsla och de som är symboler av olika slag. Bland sms:en finns det 165 smileys som 

föreställer ansikten och dessa föreställer en känsla.  Det finns 19 symboler. En del smileys 

påminner en del om varandra så man skulle kunna tillskriva dem likande betydelse. Både 

hjärtat (<3), den flirtande gubben ( ;)) och alla figurer som visar en puss (:*) uttrycker kärlek. 

Alla smileys som på något sätt visar en glad gubbe oavsett hur ögonen eller munnen är 

utformad skulle kunna sägas uttrycka glädje eller positiv sinnesstämning. De smileys som 

visar en sur mun står alla på samma sätt för en ledsen eller en ledsam sinnesstämning. De 

smileys som består av två prickar till ögon med en rund ring under (:O) innehåller element av 

förvåning. De smileys som till exempel visar en katt eller liknande innehåller ingen 

sinnesstämning, utan är ikoniska avbildningar av djur. 

     Genom att visa olika ansiktsuttryck får smileyn till uppgift att förmedla känslor till en icke 

närvarande mottagare och bruket av dessa styrs av sms-texternas längd. Andra smileys kan 

genom sin symbolfunktion till exempel i form av ett hjärta också överföra känslor. Det kan 

antingen förstärka en text genom att man visar att man kanske har skojat eller tillföra en 

känsla till den. En smiley kan såväl stå ensam i ett sms som tillsammans med text.  

6.2 Smileys som språkhandling 

Smileysar kan förstärka uttryck för språkhandlingar som påståenden, uppmaningar, 

förstärkningar, förmildringar, frågor och utrop och är viktiga komplement i sms-texter. Jag 

har valt ut tio sms för att belysa vilken funktion en smiley kan ha i ett sms. Jag inte har frågat 

informanterna om vad deras smileys betyder utan jag har gjort egna tolkningar.   

(1) Jaså vadå? ;) 

 

I exempel 1 har smileyn i texten förmodligen som uppgift att visa att flickan som har skrivit 

sms:et är nyfiken och vill veta något. Sätter hon inte in sin smiley kan hon framstå hon som 

näsvis och ifrågasättande. Hon har skrivit en flirtande gubbe till sin pojkvän och hon vill ha 

svar på sin fråga samtidigt som hon skickar i väg en flirt till honom. Hon väljer troligen att 

sätta in en smiley här för att visa vilket humör hon är på. Den här smileyn kan därför sägas stå 

för en förmildrande språkhandling. Enligt Svenssons (2009) indelning är detta en informativ-

expressiv språkhandling. Smileyn i sms:et uttrycker skribentens känslor, som i det här fallet är 

en flirtande gubbe. Flirten i sig är en handling och uttrycker därför en informativ-expressiv 

språkhandling.  
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(2) Vad för bus är du sugen på? :* 

 

I exempel 2 finns en pussande gubbe, alltså en smiley som signalerar kärlek och att man 

tycker om någon. Flickan skriver till sin pojkvän och genom att sätta in en pussmun visar hon 

att hon dels tycker om sin pojkvän, dels att det hon frågar om får en varmare inramning. Här 

står smileyn tillsammans med en fråga och visar att hon genom denna handling samtidigt som 

hon frågar något också skickar en puss till honom. Det här meddelandet kan anspela på sex 

och då blir smileyn en förstärkning av den sexuella anspelningen. Detta sms är en elicitering 

eftersom det rör sig om en fråga. Smileyn som kommer efter eliciteringen är informativ-

expressiv eftersom den visar skribentens känslor. Flickan behöver inte uttrycka detta i ord 

utan hon kan skriva en smiley som då får som uppgift att visa mottagaren en känsla hon avser 

att förmedla. 

    Smileyn i exempel 3 är en symbol, som föreställer ett hjärta. 

(3)  hihi 

 

Här har en flicka valt att ha med ett hjärta efter sitt fnissande. Hjärtat talar om att hon vill visa 

kärlek. Hade hon valt att inte ha sitt hjärta med hade hon över huvud taget inte visat någon 

känsla. Det går fortare att sätta in en smiley än att skriva och tala om vad man känner och 

tänker. Den här smileyn ger information om att flickan tycker om mottagaren. Detta sms är 

exempel på en informativ värdering. Det förekommer en smiley efter texten som är 

informativ-expressiv eftersom den visar talarens känslor, som i detta fall är kärlek. 

      

(4) Waaah!! :D teeeell meeeee!!! 

 

I exempel 4, skrivet av en flicka, finns en variant på den glada gubben. Den här smileyn visar 

att gubben är extremt glad, vilket framgår av den stora munnen. Det verkar som om flickan 

har fått en glad överraskning och vill förmedla detta eller så har hon fått en antydan om något 

och blivit nyfiken. Uttrycket do tell me är något man ofta säger då någon kommit med en 

antydan om en spännande nyhet. Det finns många utropstecken i meddelandet, vilket innebär 

att flickan förstärker sin begäran. Genom att skriva (:D) visar hon att hon är glad och på så 

sätt förstärker smileysen den här texten textens budskap. Den språkhandling som detta sms 
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innehåller är däremot ett direktiv. Flickan som har skrivit texten befaller mottagaren att denne 

ska berätta något för henne. 

      

(5) Hänga med till stan?  

 

I exempel 5 återfinns den vanligaste smileysen bland alla sms, den glada gubben. I det här 

sms:et står den efter en fråga. Om inte den här smileysen hade funnits med i texten framstår 

skribenten som mer otrevlig och kort i tonen. Smileysen här gör att texten och frågan framstår 

som mer trevlig och mjuk. Smileyn visar också att flickan är på ett glatt och bra humör, så 

smileysen fyller mer än en funktion här. Språkhandlingen i detta sms är en elicitering, då det 

är en fråga som ställts. Efter frågan finns en smiley som utgör en informativ-expressiv 

språkhandling som visar att flickan är på ett glatt humör. 

      

(6) Fan :/ 

 

I exempel 6 uttrycker en pojke sin besvikelse över något genom att använda svordomen ’fan’. 

Detta följs av en smiley (:/). Pojkens uttryck blir starkare och han upplevs som argare eller 

mer besviken genom att förstärka sin svordom med smileyn. I detta sms är det inte lika 

nödvändigt som i de andra att ha med en smiley då mottagaren ända förstår att det är en 

negativ känsla som avses. Smileyn i det här sms:et förstärker dock intrycket av pojkens 

sinnesstämning. I detta korta sms är språkhandlingen informativ-expressiv, eftersom pojken 

utrycker sina känslor, i det här fallet besvikelse eller aggression. Denna känsla visar han med 

svordomen fan och bruket av en förstärkande smiley. 

      

(7) Försöker sluta vara rädd för Kalles hund  

 

Pojken i exempel 7 har förmodligen fått en fråga där någon undrar vad han gör och han 

svarar att han försöker att sluta vara rädd för Kalles hund. Efter hans påstående följer smileyn 

den glada gubben, som i det här fallet visar att pojken försöker att inte vara rädd för hunden 

trots att han är otroligt rädd. Pojken ler efter sitt påstående och försöker visa att han är modig 

trots sin rädsla för Kalles hund. Hade inte smileyn funnits med kan pojkens uttryck upplevas 

som lite otrevligt. Även detta sms är exempel på en informativ språkhandling. Efter texten 

följer en smiley som är informativ-expressiv, eftersom den visar pojkens känslor. 
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(8) Hälsa! Vi måste Skypa i kväll!!  

 

Detta sms innehåller två uppmaningar. Den första uppmaningen talar om att någon ska hälsa 

och nästa uppmaning visar att det är två som planerar att kommunicera via chattprogrammet 

Skype under kvällen. När man använder Skype kan man välja på om man vill chatta med den 

man ska prata med eller om man vill ha ett videosamtal, vilket betyder att man kan se den 

man pratar med samt prata utan att behöva skriva. Pojken förstärker sina uppmaningar med 

utropstecken, som i sin tur talar om att mottagaren måste hälsa och skypa. För att inte framstå 

som otrevlig och arg i sina uppmaningar väljer pojken att skriva en smiley, den glada gubben, 

som innebär att även om sms:et är en uppmaning så menar han inte något otrevligt med det 

han säger. För att undvika missförstånd angående sin sinnesstämning finns det en smiley som 

gör att texten inte konfronterar mottagaren. I den här texten är både ’hälsa!’ och ”Vi måste 

Skypa ikväll!!” direktiva språkhandlingar, då det är befallningar. Efter båda dessa 

befallningar skriver pojken en smiley, en glad gubbe som är informativ-expressiv, eftersom 

den visar pojkens känslor. 

      

(9) Jag ska vara där exakt vid den tiden  

 

En pojke informerar om att han ska befinna sig vid ett visst ställe en viss tid. Detta är ett 

påstående som följs av en smiley. Precis som i de andra sms:en där den glada gubben finns 

med blir även det här sms:et trevligare än om inte smileysen finns. Här ger smileyn 

information om att pojken är glad. Texten i sms:et är en informativ språkhandling som 

informerar om något, att han kommer att vara på ett visst ställe vid en viss tid. Efter texten 

följer en smiley som är en informativ-expressiv språkhandling som visar skribentens känslor. 

      

(10) Hihi puss :* 

 

Detta exempel 10 har en pojke har skrivit till sin flickvän. Först fnittrar han, och sedan 

kommer en smiley som föreställer en pussmun. Med denna smiley kan pojken både tala om 

att älskar sin flickvän men också att han vill skicka en puss till henne. Detta är en smiley som 

visar både känslor och handling. Om inte smileyn är med får mottagaren endast ett hihi 

tillbaka på det som hon tidigare skrev. I detta sms är smileyn en handling som illustrerar 
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något som pojken gör. Texten i sms:et är en informativ-expressiv språkhandling där både det 

onomatopoetiska uttrycket, ’puss’ och smileyn visar och uttrycker känslor som skribenten har 

för sin flickvän.  

6.3 Sammanfattning av resultat 

Den här studien visar att ungdomar främst använder sina mobiltelefoner till att skicka sms. 

Detta gäller för både flickorna och pojkarna. Flickorna använder även sina mobiler till att 

lyssna på musik, gå in på Facebook samt att surfa, dock inte i lika hög utsträckning som de 

sms:ar. Pojkarna använder nästan sina mobiler i lika hög utsträckning till att skicka sms som 

att använda kameran, gå in på Facebook samt till att lyssna på musik. 

     Flera av ungdomarna sms:ar i hög utsträckning. Flickorna sms:ar mer än vad pojkarna gör. 

Det är endast två pojkar i undersökningen som har skickat över 200 sms medan flertalet 

flickor gör det. Det är flera pojkar som endast skickar ett par sms och det är några som inte 

har skickat några över huvud taget. Bland flickorna har alla skickat många sms och det är 

ingen som inte har skrivit något. 

     Den språkliga analysen av ungdomarnas sms visar att de använder sig av korta sms, 

onomatopoetiska uttryck, versaler, engelska ord och smileys av olika slag. Onomatopoetiska 

uttryck förekommer. Det är framförallt flickorna som använder dessa och den vanligaste är 

haha och den förekommer 22 gånger i materialet. Bruk av versaler förekommer i sms:en, men 

inte i någon större utsträckning. Det finns endast sex ord eller utryck som står skrivna med 

versaler och flickorna som står för fem av dessa. Det finns också 35 engelska ord och uttryck i 

sms:en och dessa förekommer nästan uteslutande i flickornas sms. Det finns 100 smileys, i en 

mängd olika varianter, i flickornas sms och 84 i pojkarnas. Det är två pojkar som skriver över 

200 sms och dessa pojkar står tillsammans för 73 av de 84 smileysarna. 

           Analysen av språkhandlingar visar att smileys oftast används expressivt i texterna. De 

förstärker, vädjar, förmildrar etc. och de fyller en viktig funktion. Om man inte använder 

smileys i texterna kan en mottagare misstolka det man vill säga, eller vilket humör man är på. 

Smileys hjälper till att uttrycka skribentens känslor. Informanterna visar känslor och 

handlingar och förmedlar information med endast en smiley. Det är inte alltid man kan 

uttrycka det man vill säga i text och då kan man istället göra detta med hjälp av en smiley. I 

de tio sms som analyserades finns det 12 expressiver, två eliciteringar, två direktiv och två 

informativa språkhandlingar. Det är vanligast att informanterna använder expressiver, 

eftersom dessa hjälper dem att visa känslor och attityder. 
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7 Diskussion  

Mobiltelefoner är viktiga för ungdomarna i den här studien. Med hjälp av sina mobiler håller 

de kontakt med varandra och blir kontaktade av andra. De har dessutom möjlighet att hålla sig 

online på nätet då de flesta moderna mobiler erbjuder detta. Samtliga ungdomar i min 

undersökning använder sina mobiler i första hand till att skicka sms. I både Bellanders (2006), 

Segerstads (2002) och i Thurlows (2003) undersökning använder också ungdomarna sina 

mobiltelefoner till att skicka sms. Både Segerstads och Thurlows undersökningar gjordes för 

mer än tio år sedan, och sedan dess har utvecklingen av mobiltelefoner eskalerat. Då, för tio år 

sedan, fanns det inte så mycket man kunder göra med mobiler, annat än att ringa och skicka 

sms. Det fanns varken tillgång till kameror, Facebook eller musiktjänsten Spotify.  

     Bellanders (2006) undersökning visar att 68 % av hennes informanter sms:ar varje dag, 

men det framkommer inte hur många sms de skickar varje dag. Detta hade varit intressant att 

jämföra hur den siffran förhåller sig till den här undersökningen. När Bellanders undersökning 

genomfördes kostade ett sms 1,50 att skicka och de flesta hade kontantkortstelefoner som de 

tankade med 100 kronor vilket innebär att man på en laddning kunde skicka 50 sms. I dag 

betalar de flesta en fast summa på 99 kronor i månaden och för den summan får de sms:a hur 

mycket de vill. Detta för med sig att många därför kan skicka hundratals sms om dagen, vilket 

några av mina informanter också gör. 

     Min undersökning visar att flickorna som sms:ar mer än pojkarna. Detta är i linje med vad 

Bellander (2006) kom fram till i sin undersökning. I min undersökning är det endast två 

pojkar som sms:ar mycket och flertalet pojkar i min studie har skickat under 5 sms den 

aktuella dagen. De flesta flickor har skickat över 30 sms om dagen. 

     Ungdomarna i min undersökning sms:ar till sina kompisar i stor utsträckning och de 

skickar inte särskilt många sms till sina föräldrar. Mina informanter säger att i fall de har 

någon partner så skickar de flest sms till den. Bellanders (2006) undersökning visar inte 

samma sak. Hennes undersökning visar att informanterna där helst sms:ar till kompisar och 

föräldrar. Även Segerstad (2003) visar att hennes informanter i första hand skickar sms till 

familj, vänner och partner, vilket överensstämmer med de resultat den här studien visar. 

     Segerstad (2003) anger att sms används till mänskliga relationer, koordinerade aktiviteter 

under dagen, koordinerade av praktisk hjälp, planering av sociala möten och underhåll av 

kontakter. Mina informanter använder sms i stor utsträckning till mänskliga relationer, 

planering av sociala möten och underhåll av kontakter. De använder däremot sällan sina 
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mobiltelefoner till att koordinera aktiviteter under dagen, vilket kan bero på att ungdomarna i 

min undersökning är unga och kanske inte har det behovet. Informanterna i min undersökning 

säger att sms:ar för att det är snabbt, billigt och bekvämt. Det är behändigt att skriva ett sms. 

Man behöver inte prata med någon utan man kan säga precis vad man vill på bara några 

sekunder. Sms är det snabbaste och smidigaste sättet att kommunicera enligt ungdomarna i 

min studie, vilket också bekräftas av Segerstads undersökning (2003).       

Sms är ett tämligen nytt sätt att kommunicera och det har påverkat hur människor väljer att 

uttrycka sig språkligt.  Thurlows undersökning, som är drygt tio år gammal, visar att det finns 

en mängd karaktäristika vad gäller sms-språket. Thurlows visar att ungdomarna använde 509 

typografiska symboler fördelat på 544 sms. Med typografiska symboler menas i första hand 

utropstecken och pussar. Typografiska symboler är dock inget som är vanligt i min 

undersökning, men däremot visar även min undersökning att det förekommer olika uttryck för 

pussar. Den största skillnaden mellan Thurlows undersökning av sms och min var att det i 

Thurlows studie endast förekommer 39 smileys medan de i min studie fanns 184 förekomster. 

De ungdomar som skriver sms 2013 har ett bredare utbud av symboler jämfört med 

ungdomarna i Thurlows undersökning. På de äldre mobilerna var smileysar förinlagda i 

menyn så det gick att gå in på ett särskilt ställe i menyn så kunde man skicka i väg smileyn. 

Detta borde medföra att Thurlows ungdomar borde ha använt färre typografiska symboler, 

eftersom de tar betydligt längre tid att göra. De mobiler som informanterna använde i 

Thurlows undersökning hade dessutom ett begränsat utrymme för hur mycket text man kunde 

skriva. I dag behöver man inte tänka på det, utan man kan skriva hur långt som helst.  

      

Det är flera saker som är värda att notera om man tittar på språket i min undersökning: 

meningsbyggnad, onomatopoetiska uttryck, versaler, engelska ord och uttryck, samt smileys. 

Thurlow undersökte språkliga fenomen som homofoner och onomatopoetiska uttryck. Min 

analys visar inte samma resultat, eftersom homofoner saknas helt och de onomatopoetiska 

uttrycken är få. De onomatopoetiska uttrycken har idag ersatts av smileys, som kan visa vad 

man gör eller hur man känner sig.          

     Vidare visar min undersökning att det i materialet förekommer ett fåtal ord som är skrivna 

med versaler och en del ord och uttryck på engelska. Thurlows undersökning visar däremot att 

versaler och fonologiska efterhärmningar förekommer i stor utsträckning. 

     Meningslängden i sms verkar ha minskat sedan Thurlow gjorde sin undersökning 2003. 

Ungdomarna i min studie skriver färre än tio ord i sina sms, medan Thurlow i snitt använder 
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14 ord. De flesta ungdomarna i min studie använder mellan 1 och 5 ord i sina meddelanden, 

vilket kan bero på mängden sms som skickas varje dag. Tidigare skrev man färre sms som var 

betydligt längre, eftersom man på grund av utrymmesskäl och tidsåtgång valde att uttrycka 

sitt budskap med fler ord. 

     Andra språkliga fenomen som framkom i Thurlows undersökning var förkortningar, 

sammandragningar, ord där bokstäver fallit bort som t.ex. goin istället för going, akronymer, 

homofoner, siffror i stället för bokstäver, felstavningar, icke kontroversiell stavning och ord 

som de har stavat precis som de låter. Inget av detta finns med i mitt material. 

     Segerstad (2003) och Bellander (2010) menar båda att sms-språk i mycket liknar 

talspråket. Min undersökning antyder dock att sms-språk är en blandning av ett talat och 

skrivet språk eftersom sms numera inte innehåller felstavningar, förkortningar och andra 

fenomen, vilket innebär ett steg närmre skriftspråket.  

    Den här undersökningen visar också att det är vanligt att det förekommer ord på engelska, 

särskilt i flickornas sms.  Det förekommer 35 engelska ord i flickornas sms, och endast en 

gång i pojkarnas. Segerstads (2003) korpus också innehåller en mängd engelska ord och 

uttryck. Det förekommer inga akronymer eller förkortningar bland mina sms, medan dessa är 

betydligt mer vanliga hos Segerstad. Ungdomar i dag behöver inte längre förkorta ord eller 

använda sig av akronymer då det går snabbt ändå att skriva ett ord. De tänker säkert inte ens 

på att de skrivit in hela ordet eftersom de har hela tangentbordet framför sig. 

     Smileyns faktiska funktioner är inte så väl undersökta. Denna symbol betyder mycket för 

en sms-text. Utan dessa får inte texten samma innebörd och betydelse utan tappar i emotiv 

laddning. En mottagare kan lätt bli upprörd och irriterad om den inte får en vink om sändarens 

sinnesstämning och avsikt. Denna lilla symbol visar att vi skämtar, att vi inte menar så stort 

allvar i det vi säger då vi uttrycker oss lite barskt, de visar också att vi flirtar, skrattar, har 

förståelse för andra. Kort sagt; de visar och uttrycker känslor som de kortfattade texterna inte 

förmår förmedla. 

     Resultatet av den här studien är betydelsefullt eftersom Internet växer och tekniken blir allt 

mer avancerad. Det påverkar också språket.  Vi måste se sms-språket som en tillgång och inte 

som ett hinder. Idén om ett nytt språk som växer fram i dessa nya medier som mobiltelefoner 

och annat är värt att undersöka vidare för att få större förståelse för ungdomars 

kommunikation.  
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8 Fortsatt forskning 

Huvudsyftet med undersökningen var att undersöka språket i sms skrivna av ungdomar på 

högstadiet. Fortsatt forskning skulle kunna omfatta en jämförelse av sms mellan två olika 

klasser som kommer från olika delar i samhället och se om sms-språket mellan ungdomar från 

olika sociala samhällsgrupper varierar. 
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Bilaga 1 Enkät  
 

Skriftligt samtycke 

 

Mitt namn är Phauline Svensson och jag gör den här enkäten och insamlingen för min D-uppsats på 

Linneuniversitetet i Växjö. Jag gör studien för att undersöka språket i unga människors sms. Med detta papper 

samtycker du till att jag får ta del av innehållet och språket i dina sms för att använda det materialet i min 

uppsats. Jag kommer endast att använda materialet i min uppsats och allt material används anonymt. 

 

Deltagare: _________________________________________________ 

 

Phauline Svensson __________________________________________ 

Enkätundersökning 

 

Vad använder du din mobil till? Skalan är från 1-5 där 5 betyder mest och 1 minst. 

 

Surfa                    1          2          3          4          5 

 

Kamera                1          2          3          4          5 

 

Spotify, musik     1          2          3          4          5 

 

Facebook             1          2          3          4          5 

 

Sms:a                   1          2          3          4          5 

Hur många sms skickar du?      5-10/dag          10-15/dag          15-20/dag          25-30/dag                       

över 30/dag 
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Till vem skickar du oftast?     Kompis          Pojk/Flickvän          Familjemedlem          Annan 

 

 

Vad handlar ditt sms oftast om?     Hälsning          Fråga          Meddela något          Annat 

 

 

Varför sms:ar du? 

 

 

Tycker du själv att du har ett särskilt språk när du sms:ar?     Ja          Nej 

 

 

Varför använder du i så fall det språket? 

 

 

Sms:ar du hellre än att ringa?     Ja          Nej 

 

 

Varför gör du i så fall det? 
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Ringa in om du är man eller kvinna. Skriv in dina senaste sms uppifrån och ner. Börja med det 

senaste. Skriv på två rader om du inte får plats på en.  

 

Kön: Skriv M eller K  Till vem? Skriv t.ex. kompis, 

mamma, bror 
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