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Abstract 

With inspiration from Bitzers situational analysis a phenomenografic method has been used, 

influenced by Brown & Levinsons´s theory of politeness, to find perceptions concerning 

constraints (in Bitzer´s sense in his model of the rhetorical situation) in Internet-based 

communication. Based on three qualitative interviews, this essay has found that the 

perceptions are closely linked to views of what constitutes formal and informal contexts, 

varying due to the gender or age of the informant. Netspeak is not considered appropriate, 

with some exceptions, in any formal situation. However, the perceptions regarding decorum 

in informal situations differ in nature, based mainly on what kinds of associations and 

connotations are produced by elements found in netspeak. Since perceptions regarding 

informal situations vary, there is a large risk of misunderstanding, which this essay aims to 

survey.  
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1. Inledning 
Inom vissa former av humaniora är det vanligt att reflektera över vardagliga företeelser som 

människan under vanliga omständigheter tar för givet och sällan reflekterar vidare kring. För 

mig skedde detta i formen av en simpel tanke, en tanke som kom att bli huvudspåret i denna 

uppsats: ”Uppfattar andra personer ett digitalt meddelande likartat så som jag gör?”. Min 

misstanke var att så inte är fallet. 

Just de digitala och mobila medierna är idag stora delar av vårt sociala liv. Internet har 

blivit en etablerad del i privatlivet då de flesta formar sina sociala nätverk och kontakter 

genom ett digitalt eller mobilt medium (Chayko 2008, S.4). De sociala medierna, och med 

dem internetkommunikationen, har alltså starkt etablerat sig i samhället och har även indirekt 

påverkat icke-intressenterna av väsendet. Då större delen av kommunikationen sker genom 

digitala och mobila arenor har det skapats ett allmänt intresse av att studera hur vi agerar inom 

dessa.   

Ett centralt begrepp i denna uppsats är därför netspeak, som är en språkart vi använder när 

vi chattar, sms:ar eller interagerar på olika internetbaserade plattformar, där kommunikationen 

kan riktas mot en eller flera personer. Netspeak är textbaserat, men som funktion är 

fenomenet ett resultat av människans försök att göra det textuella språket mer muntligt, 

personligt och samtalslikt. Detta sker genom olika element för att göra det textuella mer 

verkligt, mer livfullt eller mer kreativt. Hur utformningen av netspeak ser ut, eller om det 

används överhuvudtaget, kan däremot bero på kontexten.  

Valet till uppsatsämnet beror på att jag, trots min förtrogenhet om språkbruken inom 

netspeak, fortfarande kan tveka på hur ett element kan ändra meddelandets innebörd. Trots att 

jag sedan barnsben kunnat hela tangentbordet i sömnen, och trots att jag är väl medveten om 

språkkoden inom informella internetkommunikationskontexter, är det således inte med 

säkerhet jag kan återge de regler och normer som gäller inom vissa internetbaserade 

kontexter. Jag är inte säker på varför jag chattar som jag gör, sms:ar som jag gör eller lägger 

upp statusuppdateringar på Facebook som jag gör. För att få en förklaring till de 

bakomliggande faktorerna till mitt språkbruk på Internet, blev det därför av intresse för mig 

att studera andras uppfattningar om fenomenet för att se om dessa överensstämde med mina. 

Sålunda undersökte jag uppfattningar kring de regler och normer som råder inom en 

internetkommunikationskontext för att undersöka hur elementen inom netspeak påverkar eller 

påverkas av olika retoriska situationer.    
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Just relationen mellan utformning och kontext är vad denna studie ska utstaka. Om det inte 

finns enade uppfattningar kring vad som får skrivas i en viss kontext kan det skapa 

ambivalens, som sker genom avsaknaden av en allmänt accepterad mall för ett korrekt 

användande, eller förståelse, av elementen inom netspeak. Problematiken som denna studie 

ska utreda är alltså om det finns olika uppfattningar kring passande språknormer och regler 

inom vissa kontexter och om faktorer som ålder och kön kan påverka uppfattningarna. 

Internettrenden visade sig trots allt inte vara en modefluga för enbart unga människor, utan 

spred sig så småningom även till den äldre generationen. Det finns ingen klar och entydig 

språkmall för den som inte redan är förtrogen, vilket kan göra innebörden kring språkbruken 

inom netspeak (och vissa element inom fenomenet) svåra att uppfatta, tolka eller förstå.  

Förutsätt att du ska kontakta en kundservice som är baserat på chatt. I och med att tjänsten 

är en chatt förväntar du dig som medlem av internetgenerationen en dialogisk konversation, 

där ni tillsammans kommer fram till en lösning till ditt problem. Kundservicepersonalen, som 

tillhör en annan generation, kanske föredrar långa, mer monologiska, svar som ska täcka alla 

aspekter av problemet. Detta leder till en situation där vi har å ena sidan den som förväntar sig 

en dialog och en annan som svarar med en monolog. Du kanske till och med lägger till en 

smiley för att göra stämningen mer lättsam. Motparten kanske dock uppfattar detta som att du 

är lat, oseriös eller rent av barnslig. Därför tar hon, i värsta fall, inte ditt problem på allvar. 

Problemet kan även vara av motsatt karaktär; hur uppfattas en auktoritet som skickar en 

smiley? Uppfattningarna kan alltså lägga grunden för de karaktärsvärderingar som tillsätts den 

andra personen, vilket ur en konsekvensaspekt kan leda till ett negativt påverkat ethos (jag 

använde mig i denna studie av Jens Kjeldsens definition av ethos som ”en uppfattning en 

mottagare har om en avsändare vid en bestämd tidpunkt” (Kjeldsen 2008, S.127). 

Hittills har de begrepp som presenterats till större del varit av retorisk karaktär, men min 

forskningsinriktning är emellertid inte uteslutande retorisk. Förutom att jag har använt mig av 

en fenomenografisk metod har jag även knutit an till det forskningsfält som kallas digital 

literacy, vilket några begrepp i denna studie är hämtade ifrån. Literacy, i sin tur, betyder hur 

vi tolkar och läser text (för en mer detaljerad sammanfattning av begreppet hänvisar jag till 

Karlsson 2002, S.22 ff.). Ser vi på forskningen kring netspeak så har den framför allt varit av 

sociologisk, lingvistisk eller pedagogisk karaktär. Här ska dock anläggas ett retoriskt 

perspektiv. Det betyder att jag studerar elementen inom netspeak i relation till centrala 

retoriska begrepp som persuasio och decorum; liksom ethos och pistis. Dessa begrepp är av 

central vikt eftersom kommunikation i hög grad handlar om att påverka, att visa respekt för 

gemensamma regler, att projicera sin personlighet och att vinna förtroende. Dessa retoriska 
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utgångspunkter påverkas i sin tur av doxa, den gemensamma grunden av vardagliga 

föreställningar. Doxa är av stor betydelse för denna studie då dess reglerande funktion för 

socialt utbyte och meningsskapande även påverkar förutsättningarna för netspeak. Med hjälp 

av bland annat dessa begrepp har jag sedan resonerat utifrån ett retoriskt situationsperspektiv, 

i syfte att analysera hur olika kontexter kan skapa olika kommunikativa förutsättningar för 

sändaren. 

En del retoriska begrepp förutsätts vara en del av läsarens doxa, då huvudmålgruppen är 

retorikstudenter. Men oavsett erfarenhet av retorik kan denna studie uppmärksamma ett 

problem kring olika människors uppfattningar om vad som är rätt och fel, vilket direkt eller 

indirekt kan påverka internetkommunikationen. 

1.1 Avgränsning 

Min forskning handlar inte om att strukturalistiskt kartlägga alla uppfattningar kring netspeak 

och decorum, då en kandidatuppsats inte kan täcka den mängd empiri som skulle krävas.  

Studiens fokus blev sålunda uppfattningar kring användandet och tolkandet i vad, inom olika 

internetbaserade textkommunikationskontexter, som anses som ett accepterat språkbruk där 

empirin baserades på utsagor från tre intervjupersoner. I och med att kontexterna inom 

Internet är många och komplexa är denna studie avgränsad till tre olika kommunikativa 

situationer: informella samtal, formella samtal och offentliga samtal. De informella samtalen 

representeras i denna studie av chatt/sms. Formella situationer representeras av 

mailkonversationer med arbetskamrater eller chefer. Statusuppdateringar, eller foruminlägg, 

representerar den offentliga kontexten då ett meddelande vänder sig till en målgrupp. Valet att 

avgränsa användandet av elementen inom netspeak utefter dessa kommunikativa situationer 

beror på de olika kommunikativa förutsättningar som i sin tur kan påverka den språkliga 

utformningen. Utöver dessa kontexter kan även faktorer som ålder och kön påverka hur man 

skriver inom olika Internet- eller sms-baserade sammanhang. Att jag inte resonerade kring 

andra faktorer, exempelvis utbildningsbakgrund eller etnologisk bakgrund, beror på att dessa 

faller inom ramen för den sociologiska ansatsen. Dock är jag medveten om att andra faktorer 

än kön och ålder spelar roll för språkbruket inom olika internetkontexter.  

Utöver detta valde jag att inte inkludera tre element på grund av två anledningar. För det 

första hade ingen av de intervjuade någon större erfarenhet kring elementen. För det andra 

ansågs elementen enbart decorum i sina kontexter och verkade inte förekomma i varken 

formella, informella eller offentliga kontexter. Det empiriska värdet som dessa element gav 

ansågs därför som för lågt för att inkluderas i denna studie. 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel kommer jag presentera tidigare forskning kring människans agerande inom de 

digitala och mobila medierna samt precisera studiens mest fundamentala utgångspunkter. 

2.1 Vad är netspeak? 

För att besvara denna fråga måste man först klargöra om netspeak i chatt, eller sms, kan 

jämföras med muntliga samtal. Utgår man från lingvisten David Chrystals artikel Language 

and the Internet (2001) är netspeak inte ett renodlat samtal på grund av chattens avsaknad av 

simultan återkoppling (det rör sig om sådana återkopplingssignaler som vi ger ifrån oss när vi 

säger ”mm” eller nickar instämmande när någon pratar). Chrystals andra argument är att 

tangentslagen inte kan mäta sig med samtalets tempo då interaktionen inte sker på en fysisk 

plats i nuet. Inom chatt kan det även förekomma tidsfördröjningar mellan replikerna som 

fördröjs ännu mer om en part inte är på plats; hur kan det handla om ett samtal om den andra 

inte deltar?  

Netspeak är dock inte helt oberoende av samtalselementen. Chrystal menar att de 

talhandlingar som förekommer inom chatt kan jämföras med samtalets talhandlingar (Chrystal 

2001, S.29 ff.). Dessa talhandlingar kan efterlikna de emoticons, eller talhandlingar som 

”suck” eller ”host”, som används inom netspeak. 

 Netspeak med dess yttre förutsättningar kan alltså inte helt jämföras med ett samtal. Men 

de inre förutsättningarna, som människor i samspel med varandra skapar, är grundat i ett 

behov av att göra det textuella mer muntligt. Det handlar alltså inte om ett språk, utan en 

uppsättning av olika koder som påverkas av det arbiträra förhållandet mellan kontext och 

diskurs som i sin tur påverkas av yttre och inre kontextdimensioner. Netspeak, och dess 

element, kan alltså ses som en hybrid mellan ett textuellt och muntligt språkbruk; som har 

syftet att rekonstruera de känsloskapande funktionerna som sker inom en muntlig interaktion.  

Inom internetdiskursen har det även skapats vad som kallas netiquette och chatiquette 

(Sjöberg 2010, S.72 f.). Begreppen, som är synonyma med decorum, utgår ifrån en etikett för 

hur internetanvändarna får bete sig på Internet, vilket även inkluderar vad som får skrivas i 

vissa sammanhang. Jeanette Sjöberg poängterar vikten av att känna till reglerna för netiquette, 

då dessa är grundläggande för att bli en del av den socialt skapade gruppen på Internet. Detta 

kan leda till kommunikativa komplikationer om man då ponerar att den äldre generationen 

inte är medvetna om de oskrivna reglerna som råder. Vilket då även kan bli problematiskt när 

den så kallade internetgenerationen till högre grad etablerar sig i samhället.  
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2.2 Netspeak – en generationsfråga? 

Att tala i termer om en internetgeneration eller en äldre generation är inte helt oproblematiskt. 

I Meigel & Olssons artikel A generational thing (2012) menar författarna att det saknas 

empiriska belägg för att kommunikationsproblemen påverkas av de olika generationerna. De 

menar även att ordets semantik i sig är problematiskt; vad definierar en generation?  

För att undvika detta problem kommer jag att förhålla mig till termerna förtrogna eller 

icke-förtrogna digitala användare (ibland förenklar jag till termerna digitala och icke-digitala 

av variationsskäl), då skillnaderna mellan internetgenerationen och den äldre generationen 

grundar sig i olika digitala vanor.  

2.3 Forskning om identitet och offentlighet på Internet 

Den forskning som främst kan kopplas till retorik och internetfenomenet är boken Rhetoric 

Online (2012) skriven av Barbara Warnick och David S. Heineman. Författarna diskuterar hur 

Internet kan ses som ett retoriskt hjälpmedel för politiska framgångar genom att 

tvärvetenskapligt samla teorier och att koppla dessa till retorik. Trots att boken främst 

behandlar retorik ur ett politiskt perspektiv så behandlar de dock, och belyser även vikten av, 

nätinteraktion. Genom att studera och förstå nätinteraktion menar de att man kan utnyttja nya 

medier för att uppnå politisk framgång. Ett exempel på hur Warnick och Heineman kopplar 

internetinteraktion till retorik är genom kritiken mot den offentliga och privata sfären (se 

Warnick 2012, S.5 fff.). För att specificera en internetbaserad privat sfär använder de som 

exempel personliga bloggar, socialt nätinteragerande och mobilkonversationer. Dock är det 

inte helt oproblematiskt att koppla Internet till en privat eller offentlig sfär då det skapas en 

paradoxal situation när man i en privat sfär, till exempel i sitt hem, skriver en 

statusuppdatering i en internetbaserad offentlig sfär, till exempel på Facebook. Warnick och 

Heineman använder även Mary Chaykos sociologiska forskning kring Portable Communities: 

The Social Dynamics of Online and Mobile Connectedness (2008) för att förstå de olika 

faktorer som påverkar på Internet. Det är med andra ord svårt att genomföra en retorisk 

strategi om man inte förstår den sociala strukturen som omger den retoriska situationen.   

Just kring det sociala skapandet inom sociala medier, och hur det påverkar det offentliga 

internetspråket, finns redan kolossalt mycket forskning. Att finna forskning kring språkets 

funktion inom dessa kontexter är dock desto svårare, varför jag fann det inspirerande att ta del 

av kandidatuppsatsen skriven av Viktoria Agnesten med namnet Om innehåll, språk och 

funktion i statusuppdateringar på Facebook (2012). Syftet med uppsatsen var att finna vilka 

återkommande mönster som förekom i statusuppdateringar, för att söka avgöra användarens 

syfte. För att lyckas med detta undersökte Agnesten vilka kategorier som återkommer och 
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vilket språk som då används. Hon fann då att statusuppdateringar, beroende på sin intention, 

kan variera språkligt. Agnesten tolkade således sina iakttagelser så att varje kategori inom 

statusuppdateringar kan ses som olika redskap för att försätta läsaren i en viss sinnestämning. 

Denna upptäckt visar att funktionen med statusuppdateringar snarare kan ses som ett medel 

för movere än som ett rent informativt redskap.  

2.4 Forskning om språkbruk på Internet och netspeak 

En studie som mer riktar in sig på språket som används på Internet är avhandlingen Skriftbruk 

i förändring. En semiotisk studie av den personliga hemsidan skriven av Anna-Malin 

Karlsson. Bland annat belyser hon situations- och kulturkontextens betydelse i utformningen 

och förståelsen av hemsidor. Hennes kontextbeskrivning har vidgat min syn kring den 

internetbaserade kontexten och har skapat för mig en ökad medvetenhet kring kontexternas 

komplexitet och dess konsekvenser för den semiotiska tolkningen. 

Jeanette Sjöbergs avhandling Chatt som umgängesspråk (2010) är en intressant studie vars 

fokus är chattens sociala konstruktion, och som även kartlägger de olika elementen inom 

netspeak. Trots att avhandlingen är inom det sociologiska forskningsfältet har den varit av 

stor nytta för denna studie. Avhandlingen går i sin tur igenom olika element inom netspeak 

som kom att bli centrala i utformningen av mina intervjuer, då dessa fick stå som 

exemplifierande diskussionspunkter. Dock måste jag anlägga en kritisk aspekt på hennes 

studie. Hon menar att elementen, som presenteras i analyskapitlet, har sin grund i l33t speak 

(elite-speek) som används för dem som har ”högre kunskap om datorer och programvarors 

funktioner och sammansättningar” (Sjöberg 2010, S.62). Detta är ett någorlunda föråldrat 

påstående då min studie visade att alla deltagare inom denna studie till viss del hade 

erfarenhet om elementen inom Sjöbergs lista för l33t speak-element, vilket visar att elementen 

inte nödvändigtvis behöver innebära en hög datorkunskap för att hanteras. Jag håller dock 

med om att vissa element inom hennes lista för l33t speak används i kontexter av personer 

med högre datorvana vilket medför en exkluderande effekt; de element som förekommer 

inom dessa kontexter har jag således valt bort (vilket nämndes i kapitel 1.1). Det diffusa och 

något föråldrade begreppet l33t speak medför alltså en synnerligen komplicerande aspekt och 

kommer som följd att hädanefter inte användas i denna studie, istället kommer dessa element 

att ses som element inom netspeak.          

 En större redogörelse för smileyns (ett grafiskt element inom netspeak som i denna studie 

kallas emoticons) betydelse finns att återhämta i kandidatuppsatsen Att använda och förstå 

smileys (2011) där Linda Paulsson redogör för hur män och kvinnor i varierande åldrar 
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använder emoticons. Paulssons kvantitativa redovisning av en enkätundersökning med 204 

informanter visar att kvinnor använder fler olika emoticons än män och att emoticons dels 

skapar en inre kontext men att utformningen samtidigt påverkas av den yttre kontexten (och 

jag misstänker att kontextdimensionerna även påverkar den generella utformningen av 

netspeak); situationerna avgör med andra ord retoriken. 

3. Syfte och frågeställning  
I inledningsstadiet var studiens syfte att söka ta reda på om uppfattningarna skiljer sig mellan 

de som är förtrogna och ickeförtrogna netspeakanvändare. Studien kom istället att bli inriktad 

på själva bruket av netspeak och dess påverkan på olika retoriska situationer, publik och 

villkor. Med dessa utgångspunkter ville jag undersöka om elementen inom netspeak, som ska 

uppfylla vissa retoriska behov, i själva verket kan ge upphov till missuppfattningar.  

Studien går alltså ut på att finna vilka retoriska förutsättningar som nu uppstått med de nya 

textuella språkarter som skapats inom Internet- och mobilbaserad textkommunikation. Syftet 

var således att anlägga ett retoriskt perspektiv på ett annars sociologiskt präglat forskningsfält, 

för att se vilka retoriska och persuasiva förutsättningar internetkommunikationen hade skapat, 

därför formulerade jag följande frågeställning:  

 Vilka retoriska/persuasiva möjligheter och/eller hinder skapar användandet av 

elementen inom netspeak och hur påverkar uppfattningarna om kontexterna dessa? 

 

Jag ville även studera om det fanns enade uppfattningar kring elementen inom netspeak och 

ifall andra bakomliggande faktorer kan orsaka olika uppfattningar. Denna fråga kom att 

formuleras som följande: 

 Kan faktorer som kön eller digital förtrogenhet öka risken för missuppfattningar? 

 

Ett sekundärt syfte med denna studie var att se om en fenomenografisk metod kan 

kompletteras inom det retoriska fältet. Jag ställde således två frågor av reflekterande art: 

 Fungerar det att komplettera en retorisk studie med en fenomenografisk metod och 

kan fenomenografi användas inom andra retoriska områden?  

 

Utifrån ovanstående frågor ville jag avsluta med en diskussion som skulle besvara studiens 

mest centrala fråga:  

 Skapar elementen inom netspeak mer retoriskt påträngande problem än vad de löser? 
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4. Teori  
I detta avsnitt ska jag presentera de teorier som legat till grund för mina analysresultat och 

diskussion.  

4.1 Fenomenografi  

Enkelt förklarat är fenomenografi en sammansättning av orden fenomenon ’det som visar sig’ 

och grafia ’beskriva i ord och bild’. Sammansättningen innebär att fenomenografin ’beskriver 

det som visar sig’. Det är alltså inte ”tinget i sig”, d.v.s. verkligheten sådan den är, oberoende 

av vår uppfattning, som är det centrala – det centrala inom fenomenografin är det som visar 

sig för våra sinnen. Huvudsyftet för den fenomenografiska ansatsen är med andra ord att 

beskriva hur fenomen, alltså “företeelser” eller ”objekt”, i omvärlden uppfattas av olika 

människor (Starrin & Svensson 1994, S.112).  

I sin tur tenderar fenomenografin att ha den filosofiska inriktningen som kallas 

fenomenologi som referensram. För denna forskningsinriktning är ”livsvärlden” ett centralt 

begrepp och som av den franske fenomenologen Merleau-Ponty beskrivs som följande: ”[..] 

livsvärlden bestäms i den värld människan lever i, där denna värld är oupplösligt förbunden 

med subjektet. Relationen mellan subjekt och värld är i sin tur cirkulär, där subjektet präglas 

av världen och världen av subjektet.” (Starrin & Svensson 1994, S.116). Liksom den retorisk-

filosofiska riktning som kallas doxologi (Rosengren 2008) intresserar sig fenomenologin för 

vardagslivets uppfattningssätt, men den fokuserar mer än doxologin på relationen mellan 

subjekt och livsvärlden och hur dessa i sin tur påverkas av varandra. Kopplar vi detta 

påstående till denna studie så ser vi en liknande relation (vilket jag nämner i kapitel 2) där den 

yttre kontexten i en Internet eller mobilbaserad kommunikation påverkar dess inre kontext – 

men där den inre kontexten även påverkar den yttre kontexten likvärdigt. Relationen kan 

alltså vara tvåsidig, och dess ambivalens och godtycklighet gör kontexternas påverkan på ett 

budskap oförutsägbart och svåranalyserat.   

Fenomenografin och fenomenologin har däremot påtagliga skillnader.  

”När fenomenologin blir empirisk söker den det gemensamma, den s.k. essensen. I 

fenomenologin anses nämligen essensen bestå av det som förenar ett antal sätt att 

uppfatta och uppleva ett fenomen. Till skillnad från fenomenografin som intresserar sig 

för variationen i uppfattningar beskrivs ”den minsta gemensamma nämnaren”.  

(Starrin & Svensson 1994, S.116) 
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En ytterligare skillnad i filosofisk fenomenologi är att forskaren beskriver sina egna 

uppfattningar, upplevelser och tolkningar av de fenomen som ”visar sig” – i fenomenografin 

tar däremot forskaren utgångspunkt i hur någon annan människa uppfattar en företeelse eller 

en aspekt av världen.   

Inom fenomenografin ligger också stort fokus kring de kognitiva upplevelserna. Den 

kognitiva psykologin innebär att man fokuserar på hur människor kategoriserar världen: ”En 

huvudpremiss i kognitiv psykologi är att världen innehåller så mycket information att 

individen inte kan skapa mening i kaoset om hon inte använder kategorier.” (Winther & 

Jörgenssen 2010, S.99). Det är dessa kategorier som den fenomenografiska forskaren vill 

finna genom att förstå det underförstådda, som fullföljs genom analys av de kognitiva 

faktorerna som leder till olika uppfattningar. Som intervjuare kan man få fram dessa 

uppfattningar genom att starta en reflektionsprocess hos intervjupersonen. Hur något 

konnoteras kan dock påverkas av det avsiktliga tänkandet som sker genom reflektion i den 

konkreta situationen (Starrin & Svensson 1994, S.120). Detta problem är vad Michael Billig 

gav termen bortträngning, det vill säga; vad som inte väljs att sägas inom en viss diskurs 

(Winther & Jörgenssen 2010, S.110). Om intervjupersonen av olika anledningar inte 

uppskattar en uppfattning som lämplig i intervjusituationen finns det en viss risk att han inte 

delar med sig av den, alternativt modifierar uppfattningen. Som forskare är det därför av stor 

vikt att skapa en situation där intervjupersonen kan känna sig trygg i att framföra sina egna 

icke-modifierade åsikter.  

Den kognitiva forskningsansatsen är emellertid inte helt kritikfri. Den kritik som riktas mot 

kognitiv psykologi är att den bland annat anses underskatta vikten av de sociala tillstånden. 

Annan kritik är att hypoteserna kring de universella processerna har bortsett från de 

tvärkulturella aspekterna. Det finns även opposition som menar att den kognitiva forskningen 

inte ser till hela vidden av den variation som faktiskt förekommer inom en individ; 

människans upplevelser kan vara motsägelsefulla och sammanhanget kan påverka 

upplevelserna (se Winther & Jörgenssen 2010, S.100).  Just sammanhang och kontexter är det 

centrala inom denna studie. Därför bör jag som intervjuare ha i åtanke att de kognitiva 

upplevelserna kan te sig annorlunda när de väl återberättas i intervjusituationen. När 

intervjupersonen till exempel sms:ar med en vän och, utan reflektion, använder en emoticon 

kan det i det spontana ögonblicket upplevas som något helt annorlunda än när hon efteråt talar 

om sina uppfattningar om emoticons. 

Vid sidan av uppfattningar intresserar jag mig även för de intervjuade personernas 

erfarenheter. Inom fenomenografin fick uppfattningsbegreppet under 1990-talet ett 
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komplement i form av just erfarenhet. Det gäller då för mig som forskare att se relationen 

mellan intervjupersonernas uppfattningar om netspeak och deras erfarenheter av fenomenet 

för att kunna avgöra hur stor vikt de tillsätter sina uppfattningar. Om exempelvis någon av 

intervjupersonerna har lite erfarenhet av chatt, så får förmodligen också uppfattningarna en 

annan karaktär (det är givetvis svårt att ha en bestämd uppfattning om något som man har lite 

kännedom om). Exempelvis kan en som aldrig chattat uppfatta netspeak som bisarrt och 

omoget, medan den som dagligen chattar knappt reflekterar över interaktionen som sker. 

Inom fenomenografin kallas detta för uppfattningarnas vad- och hur-aspekt. En vad-aspekt är 

själva innehållet i uppfattningen. Hur-aspekten är däremot hur uppfattningen är strukturerad, 

det vill säga hur man riktar sina uppfattningar och vilka kognitiva processer som är 

bakomliggande. Dessa två moment kan inte hållas strikt isär, men forskaren ska vara 

medveten om deras relation. 

Vidare måste jag som forskare även skilja på om en uppfattning förekommer i sitt 

sammanhang eller skild från det. Den som till exempel vanligtvis inte reflekterar över sina 

uppfattningar, men som tvingas göra det, kan modifiera sina svar efter vilket sammanhang 

som aktualiseras. Som tidigare nämnt är intervjusituationen annorlunda än 

kommunikationssituationen och som intervjuare kan jag utnyttja det genom att testa hur de 

intervjuades uppfattningar relateras till olika kontexter. Exempelvis kunde jag fråga: ”Skulle 

du kunna tänka dig att Skatteverket skulle använda emoticons?”. På det sättet kan jag frigöra 

frågorna från de intervjusituationens aktuella kontext ”[..] man lyfter ut en tankeform ur dess 

tidsmässiga och rumsliga sammanhang” (Starrin & Svensson S.120). För min forskning 

betyder det att jag kan finna uppfattningar, åsikter och normer som sträcker sig utanför fältet 

för netspeak och som etablerar detta som ett fenomen i sin egen sfär.  

4.2 Bitzers teori om den retoriska situationen 

Hela uppsatsen har som syfte att söka staka ut de konkreta konturerna för den retoriska 

situation som omfattar netspeak. Utgångspunkten i studien kom således att bli Lloyd Bitzers 

grundbegrepp exigence, audience och constraints, eller med Jens Kjeldsens (1997, S.11; 

2008, S.84 ff.) översättning: det retoriskt påträngande problemet, publiken och de retoriska 

villkoren. (Det finns dock ett problem med Jens Kjeldsen översättning till ”retoriskt 

påträngande problem”, då framförallt ordet ”problem” kan skapa negativa 

konnotationsproblem och ändra ordet från dess semantiska innebörd.)  

Så vad innebär egentligen dessa begrepp i praktiken? Enligt Bitzer kan en retorisk situation 

”[…] definieras som en sammansatt enhet personer, händelser, objekt och relationer som 
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utgör ett faktiskt eller potentiellt påträngande problem (i denna studie varierar jag med 

begreppsanvändningen för att skapa variation, men de påträngande problem som tas upp i 

denna studie är uteslutande retoriska) som helt eller delvis kan lösas” (Rhetorica Scandinavia 

1997 S.12). Bitzer menade vidare att det är situationerna som påverkar utfallet av retoriken 

och att den retoriska diskursen således måste anpassas efter situationens krav (Bitzer 1968, 

S.5; Kjeldsen 1997, S.9).  

4.2.1 Exigence 

Termen exigence innebär att det har skapats en retorisk nödvändighet eller ett behov av 

retorik i en viss retorisk situation. Bitzer ville dock inte sätta likhetstecken mellan en retorisk 

situation och en persuasiv situation när man vet kommunikationspartnerns/talarens intentioner 

(Kjeldsen 1997, S.10). För att undvika en felaktig översättning så definieras exigence med 

Bitzers ord, som följer: ”Any exigence is an imperfection marked by urgency; it is a defect, an 

obstacle, something waiting to be done, a thing which is other than it should be)” (Bitzer 

1968, S.6 f; Kjeldsen 1997, S.10). Bitzer menade vidare att det finns många påträngande 

problem, men att det är de påträngande problemen som kan lösas med retorik som är av 

intresse för den retoriska situationen. Detta i och med att påträngande problem som död, 

vinter och naturkatastrofer, eller andra problem som inte har sin grund i diskurser, inte kan 

lösas med retorik. Ett påträngande problem är, med detta sagt, enbart retoriskt när det finns en 

möjlighet att göra en positiv modifikation; alltså möjligheten att lösa det påträngande 

problemet med retorik, och när den positiva modifikationen i sin tur är i behov av diskurs eller 

kan bli assisterad med diskurs (Bitzer 1968, S.6). Ett retoriskt påträngande problem kan alltså 

med andra ord ses som en komplexitet som skapat ett behov av en retorisk lösning. 

 I denna studie valde jag att utvidga Bitzers definition av exigence, då jag anser att även 

behov av socialt umgänge och interaktion kan ge upphov till påträngande problem. Ett 

ypperligt exempel på detta är elementen som förekommer inom netspeak då de flesta är 

retoriska lösningar för att efterlikna muntliga samtal, vilket tyder på att elementen grundades 

utefter människans behov av att ha möjligheten att uttrycka känslor i sin kommunikation. 

Skapandet av elementen inom netspeak har alltså varit ett svar på ett retoriskt och socialt 

behov; eller med andra ord, en lösning på ett retoriskt påträngande problem. Men i och med, i 

Bitzers termer, att det är retorik som både skapar och ger upphov till påträngande problem 

(Bitzer 1968, S.13) finns det alltid en risk att netspeak som ett retoriskt medel kan skapa andra 

påträngande problem.  
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4.2.2 Audience 

Inom varje retorisk situation menade Bitzer att det måste finnas en retorisk publik för att den 

ska klassas som retorisk. Publiken ska kunna övertygas med hjälp av olika retoriska medel, på 

olika nivåer vara involverad i den aktuella diskursen eller själva kunna bidra till lösningen av 

det påträngande problemet (Bitzer 1968, S.7). Publiken kan vara av varierande karaktär, men 

för att lyckas rekonstruera en retorisk situation krävs det sålunda en kartläggning av alla 

intressenter till det påträngande problemet. I min studie har fokus varit på intervjupersonernas 

uppfattningar kring vad de anser är lämpliga netspeak-element till olika målgrupper. Det ska 

dock poängteras att den retoriska publiken i denna studie inte kan särskiljas från de retoriska 

villkoren, då uppfattningar om elementens passande målgrupper sätter villkor för om 

elementet anses som lämpligt. 

4.2.3 Constraints och decorum 

Retoriska villkor, eller tvingande omständigheter, syftar till att se de olika faktorer som i en 

retorisk situation påverkar själva utformningen. De faktorer Bitzer nämner är personer, 

händelser, objekt och relationer och dessa måste vara del av att, eller ha chansen att kunna, 

påverka ett retoriskt påträngande problem (Bitzer 1968, S.8). Begravningstal och bröllopstal, 

exempelvis, klassificeras båda som hyllningstal men de retoriska villkoren i dessa retoriska 

situationer är helt dikotomiska och skapar därför annorlunda möjligheter och hinder för 

talaren. Ett retoriskt villkor skapar alltså både möjligheter och hinder som talaren i varje 

retorisk situation måste ta hänsyn till. 

Ett villkor kan också grundas i diskursiva uppfattningar för vad som anses lämpligt i en 

viss situation. Bitzer räknar upp tro, attityd, dokument, fakta, traditioner och världsbild som 

faktorer att ta hänsyn till. Decorum är en annan faktor som är viktig att ta hänsyn till i den 

retoriska situationen, i och med att man måste vara medveten om vad som anses som 

passande inom en rådande situation. När Bitzer talar om constraints hänför sig alltså många av 

dess krav till att iaktta just decorum. När talaren ger sig in i en retorisk situation annekterar 

hon situationens villkor, samtidigt som hon tillför nya villkor till situationen. Om retorn inte 

tar hänsyn till villkoren inom den retoriska situationen riskerar hon att bryta mot decorum; om 

retorn inte tar hänsyn till decorum riskerar hon att bryta de retoriska villkoren. Dessa två 

begrepp är alltså sammanlänkade och är viktiga att ta hänsyn till om man i en retorisk 

situation vill skapa sig ett starkt ethos (jag är medveten om att ethos är något komplext som 

omfattar karaktärsframtoningen i alla de aspekter som kan vara relevanta i en viss situation, 

att uppfattas som någon med ett bra ethos beror på en mängd olika faktorer).  
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4.2.4 Vatz kritik mot den retoriska situationen  

Att använda Bitzers teori om den retoriska situationen är inte helt oproblematiskt. Kritiker 

anser att denna teori gör talarens roll passiv och vissa menar att det är situationerna som styr 

retoriken. Richard E. Vatz, som är den mest kända kritikern mot teorin om den retoriska 

situationen, argumenterade i sin artikel The Myth of the Rhetorical Situation (1973) om en 

alternativ lösning. Vatz menade att den retoriska situationen snarare kan begränsa talarens 

möjligheter, då talarens roll blir passiv i och med att talaren helt kontrolleras av situationen 

(Vatz 1973, S.158).  För att lösa detta vände Vatz på Bitzers teori. Retoriken är inte 

situationell – situationer är retoriska. Ett påträngande problem påbjuder inte en retorisk 

respons – det är den retoriska responsen som påbjuder ett påträngande problem. Situationen 

styr inte retorikens respons – det är retoriken som styr den retoriska situationen (Vatz 1983, 

S.159). Kontexterna får alltså sin innebörd genom retorik (Gabrielsson & Pontoppidan 1997, 

S.7 ff.; Kjeldsen 2008, S.97 ff.). Vad som visas i media är exempel på hur retorik kan påverka 

hur vissa nyheter värderas högre än andra (mindre händelser som uppstår i västvärlden får 

mer vikt än större händelser som till exempel sker i mellanöstern). Genom retorik definierar 

alltså människan situationen. Talaren kan som följd av denna teori skapa retoriska situationer 

utefter sina egna premisser. 

Till viss del håller jag med om Vatz kritik, särskilt kring den aspekten att Bitzers teori gör 

talarens roll passiv. Men i denna studie har fokus varit kring uppfattningar om kontexternas 

påverkan på språkbruket och genom att använda Bitzers teori skapades en bättre helhetsbild 

kring studiens problemkomplex.  

4.3 Mottagaranpassning 

Med orden från den avslutande delen av föregående avsnitt i åtanke kommer detta avsnitt 

presentera teorier kring hur människan anpassar sig efter situationens krav. 

Mottagaranpassning är i sig ett simpelt begrepp. Vi människor är olika och därför måste vi 

ständigt modifiera oss efter de olika omständigheter som vi stöter på. Mottagaranpassning 

förekommer ofta inom samtalsinteraktioner när vi talar med exempelvis någon äldre, någon 

yngre, en person av ett annat kön eller nationalitet. När talaren gör en situationsanalys inför 

sitt tal kan hon oftast föreställa sig sin publik och därmed anpassa sitt budskap, sin stil och 

kod efter den. Följande tre avsnitt kommer därför fokusera på olika teorier och aspekter av 

mottagaranpassning. 
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4.3.1 Offentlighet, formalitet och icke-formalitet 

Under alla intervjuer framkom betydelsen av att ta hänsyn till formalitet och icke-formalitet, 

där gränsdragningen mellan en formell eller informell stil påverkas av relationsfaktorer 

mellan sändare och mottagare. Under intervjuerna framkom vikten av att veta när man ska 

använda ett formellt eller ett icke-formellt språk i offentliga eller privata situationer; termerna 

är alltså ytterst relevanta för min studie. Att ha ett sinne för formalitetsgraden är en viktig del 

av språkmedvetenheten, speciellt när sändaren har flera mottagare. Valet av rätt 

formalitetsgrad kan dock kompliceras ytterligare om sändaren måste förhålla sig till de 

indirekta mottagare som kan läsa hans offentliga inlägg eller statusuppdateringar; dessa 

mottagare kallar Chayko ”lurkers” (se Chayko 2008, S.175 och Warnick 2012, S.19).  

Den offentliga medvetenheten som skapas kan kopplas till Warnick och David S. 

Heinemans resonemang om ett internetbaserat, Habermas-inspirerat, offentlighetsbegrepp. 

Anna-Malin Karlsson menar att nya medier har skapat en ny offentlighet, vilket har skapat ett 

nytt skriftbruk (Karlsson 2002, S.9). Warnick och Heineman uttrycker liknande tankar då de 

använder en Habermas-inspirerad teori för att påvisa att det finns skillnad i offentliga och 

icke-offentliga internetkontexter (Warnick 2012, S.7 f.). I och med vidden av denna teori 

kommer dock denna enbart förekomma i en förenklad variant i syfte att förstå skillnaden 

mellan ett privat och offentligt sammanhang inom en internetkontext.   

4.3.2 Konvergering och divergering 

Konvergering och divergering är två motsatta beteenden inom en relation som aktualiserar 

frågor om hur och varför, eller varför inte, en människa väljer att ackommodera, eller inte 

ackommodera, till någon annan. Konvergering, med språksociologiska ord, innebär att ”man 

närmar sitt beteende till kommunikationspartnerns och på så sätt visar sitt gillande” och 

divergering att man ”fjärmar sitt eget beteende från sin kommunikationspartners och visar på 

så sätt sitt ogillande” (Einarsson 2004, S.43). Anledningen till att jag valde att studera 

ackommodation var att jag ville analysera om intervjupersonerna kunde tänka sig att byta kod 

eller om de strikt höll sig till sin egen. Deras uppfattningsvärderingar framhävdes även genom 

att de fick resonera kring om de kunde tänkas, eller inte tänkas, använda ett särskilt element 

inom netspeak om det skulle visa sig att kommunikationspartnern använde elementet. Under 

analysen av intervjuerna användes dessutom som komplement teorier om artighet, utifrån 

lingvisten Jenny Thomas kritiska analys av dem (se följande avsnitt). 
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 4.3.3 Artighetsteorier 

Vad innebär egentligen artighet? När man talar om artighet måste man enligt Jenny Thomas 

skilja på begreppen deference och politeness. Thomas, som bland annat forskar om 

artighetens pragmatik, menar att deference är den respekt vi visar andra personer med en 

högre hierarkisk status (Thomas 2011, S.150). Politeness förekommer däremot när man mer 

allmänt visar hänsyn till andra människor. Deference är inget aktivt val som görs då vi i regel 

är införstådda med det ändå, som när vi visar respekt för en polis i medvetenhet om att 

motsatsen kunde få obehagliga konsekvenser. När vi gör ett aktivt val av artighetsstrategi, 

genom exempelvis ett språkligt kodbyte, blir det däremot en intressant händelse att analysera.  

För det som Thomas kallar politeness och deference använder Lennart Hellspong termerna 

förtrolighet och försynthet, alternativt kallat positivt och negativ artighet (Hellspong 2008, 

S.236 ff.). Den positiva yttrar sig i hjärtlighet och förtrolighet, den negativa i respekt för 

motpartens autonomi – den negativa artigheten blir därför mer distanserande medan den 

positiva artigheten har som syfte att skapa närhet. Det kan alltså uppstå kommunikativa 

problem om man till exempel visar positiv artighet när det som förväntas är negativ artighet 

(till exempel när studenten klappar rektorn på axeln utan att ta hänsyn till makthierarkin) och 

det kan bli ett brott mot decorum.   

4.5.4 Sexolekt, kronolekt och register 

Inom språklig variation fokuserar man på hur språket varierar på grund av exempelvis olika 

sociologiska, demografiska eller geografiska skillnader. Inom ramen för språklig variation 

hamnar sålunda även termer som dialekter, sociolekter, sexolekter, kronolekter och register 

(av avgränsningsskäl kommer denna studie främst fokusera på de tre sistnämnda). 

När språkforskarna studerar sexolekt brukar man se till olika nivåer. Den första nivån är 

den symboliska, alltså de allmänna symboliska värden män och kvinnor tillskriver varandra. 

Den andra nivån är den strukturella, här faller faktorer som makt och över- och underordning 

in. Den tredje nivån är den individuella nivån, alltså hur man betraktar sig själv som 

genusvarelse (Einarsson 2004, S.172). Inom studiet av sexolekter ser man hur dessa faktorer 

kan ligga till grund för varför kvinnor och män talar olika, där faktorer som uttal, ordförråd 

och syntax är centrala (Einarsson 2004, S.173 ff.). Enligt Katrin Norrby är samtal mellan 

kvinnor mer dialogiska; med mycket uppbackningar i form av återkopplingssignaler; inte så 

statusorienterat; en indirekt samtalsstil och att man byter samtalsämnen mitt i samtalet för att 

sedan återgå till huvudämnet. För män är samtalen oftast mer monologiska, färre 

uppbackningar, statusorienterat och framförallt handlar det om en mer direkt stil då man talar 
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rakt på sak (Norrby 2004, S.214) (kan denna generaliserade bild visa att män följer en mer 

negativ artighet, medan kvinnor följer en mer positiv?). 

Kronolekter, i sin tur, fokuserar på åldersskillnaders påverkan i hur vi pratar och förstår 

varandra: ”[t]ermen syftar alltså på språkliga varieteter som kan förknippas med olika talares 

ålder” (Einarsson 2004, S.182). Studiet av kronolekter påverkas i sin tur av andra -lekter, 

vilket gör att forskare inom språkvariation försöker särskilja hur just åldern påverkar språket. 

Register är ett begrepp som även berör artighet, men som i grunden handlar om något 

annat då register innebär hur människor förknippar vissa ”röster” (språkvarianter) med vissa 

sammanhang (Einarsson 2004, S.200). Detta kan i sin tur påverka hur språket ändras i 

informella och formella situationer, exempelvis chatt med en nära vän eller mejl till en chef. 

Jenny Thomas har en mer utvecklad förklaring. Ett register är oftast inget strategiskt val av 

språk och hon menar att det enbart blir av intresse att studera när någon medvetet använder ett 

annat språk för att förändra, eller utnyttja, situationen (Thomas 2011, S.151 fff.) (för att 

koppla detta till mitt syfte så vill jag se hur genus och ålder kan påverka själva registret för att 

se om det sker strategiska val i syfte att öka sitt ethos). 

5. Metod 
I förra kapitlet redogjorde jag för de teorier som legat till grund för min studie. I detta kapitel 

kommer jag förklara hur teorierna användes.  

5.1 Fenomenografi – en kvalitativ metod 

I denna studie har en fenomenografisk intervjumetod använts i planeringen, utformningen och 

utskrivningen av intervjuerna. Förenklat kan en fenomenografisk metod sammanfattas genom 

Starrin och Svenssons (2004, S.122) förenklade figur: 

 

 

 

  

  

Precis som figuren visar så fokuserar den fenomenografiska forskningsansatsen på kvalitativa, 

intervjubaserade, metoder. Definitionen av kvalitativ metod innebär att den enligt Steinar 
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den intervjuades livsvärld; den arbetar med ord, inte med siffror” (Kvale 1997, S.36). Per 

Gunnar Svensson och Bengt Starrin utvecklar detta genom att beskriva ”Kvalitativa intervjuer 

[som] medel för den forskning som har som mål att upptäcka företeelser, egenskaper eller 

innebörder (Starrin & Svensson 1996, S.54). 

För att uppnå detta är syftet med fenomenografin att, genom djupintervjuer, upptäcka den 

intervjuades uppfattningar om livsvärlden. Fenomenografin är alltså ett medel för att upptäcka 

och analysera hur människan tillskriver egenskaper och innebörder till vissa företeelser. I 

brännpunkten för dess intresse står nämligen enskilda uppfattningar – vilka är av högst 

personlig karaktär och behöver inte vara grundade i någon materiell sanning. Om flera delar 

samma uppfattning, eller inte, kan det bero på kulturella och sociala faktorer snarare än på 

verklighetens objektiva natur.   

Ur en kommunikativ synvinkel är det vidare intressant att studera om uppfattningar 

angående en företeelse skiljer sig från andras uppfattningar, då detta ökar risken till 

missuppfattningar. För mitt syfte blir det särskilt relevant att finna vilken potential till 

missuppfattningar som kan finnas på en generations- eller könsrelaterad nivå.  

En fenomenografisk intervjumetod brukar oftast tendera till att vara semistrukturerad, det vill 

säga att det finns en viss struktur och tanke bakom intervjufrågorna men att det inte är 

förbjudet, för varken den intervjuade eller intervjuaren, att ta upp andra ämnen som kan vara 

av relevans för forskningsfrågan. Mitt val till att ha en semistrukturerad intervjusituation 

berodde på intervjupersonernas olika erfarenheter kring textbaserad Internet- och 

mobilkommunikation. Erfarenhetsskillnaderna var alltså avgörande för hur djupt jag som 

intervjuare kunde ställa mina frågor.  

5.2 Intervjumetod 

Inledningsvis i alla intervjuer lät jag intervjupersonerna läsa Jeanette Sjöbergs redogörelse för 

netspeak och l33t speak (l33t speak är som nämnts under kapitel 2.2 inte inkluderat i denna 

studie) för att få dem att reflektera kring sitt eget språkbruk inom mobila och digitala arenor 

(Sjöberg 2010, S.59 ff.). Sedan bad jag dem läsa igenom Sjöbergs lista på element som 

förekommer inom, vad som Sjöberg menar, l33t speak (Sjöberg 2010, S.62 f.).  Som 

diskussionspunkter kom dessa att bli bra, då olika element väckte olika reaktioner. Genom att 

ta upp elementen (som presenteras i kapitel 7) inom l33t speak lät jag intervjupersonen säga 

om han eller hon skulle kunna tänka sig att använda något av dessa, för att därefter ta reda på i 

vilka situationer hon eller han skulle kunna göra det. Genom denna metod kunde jag spåra 

skiljelinjer på två olika nivåer. För det första: används elementet av någon av 
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intervjupersonerna i en retorisk situation men inte i en annan – och om det är så, vad kan detta 

bero på? Om alla tre intervjupersoner använder ett element har jag sökt ta reda på i vilka 

situationer de ser det som passande.  

Det andra steget var att låta intervjupersonerna själva argumentera för sina uppfattningar. 

På så vis ville jag använda en fenomenografisk intervjuteknik genom argumentation för att 

starkare engagera deltagarna. Metoden hade också fördelen att deltagarna förmåddes att 

försöka motivera sina uppfattningar på ett djupare sätt. I och med det kan det också vara 

möjligt att urskilja andra uppfattningar och attityder som legat till grund för 

huvuduppfattningen. Genom att låta intervjupersonerna resonera i en avslappnad miljö 

hoppades jag göra dem trygga att våga yttra sina åsikter, oavsett om dessa var ”avvikande” till 

sin karaktär (i vad den generella doxan anser decorum). Med inspiration från Steinar Kvale 

(Kvale 1997, S.27-41) sökte jag därför omge mina intervjuer med en avslappnad dialektisk 

miljö. Som utgångspunkt använde jag vardagslivets spontana samtal, vilket ledde till att 

intervjusituationen blev mer samtalsliknande än en vanlig intervju och därför skapade en mer 

avslappnad känsla för intervjupersonerna (och mig som intervjuare). Det positiva utfallet av 

detta blev att intervjupersonerna vågade uttrycka sina åsikter, men det fick samtidigt den 

negativa påföljden att intervjusvaren blev svåra att sammanställa då intervjuerna oftast inte 

följde en röd tråd. 

Det tredje steget var att i en intervjusituation ställa en av intervjupersonernas uppfattningar 

i ljuset av de andra intervjupersonernas återgivna uppfattningar. Syftet var att undersöka hur 

deras argumentation påverkades om de konfronterades med andras tankar kring det givna 

fenomenet. 

Hur valet utfaller kan få stor betydelse för den som bryter mot diskursens regler, eftersom hon 

då riskerar att drabbas av dess utestängningsmetoder. Sjöberg uttrycker en liknande tanke i sin 

forskning där hon menar att ”[…] genom chattspråket kan exempelvis en deltagare komma att 

exkluderas från en djupare gemenskap om han eller hon inte ’knäckt koden’ vad gäller just 

språkbruket i en viss gemenskap eller krets” (Sjöberg 2010, S.69). Om det alltså finns olika 

uppfattningar om den rätta koden inträffar därför en diskursiv krock.  

Det fjärde steget var att sätta in fenomenet i en annan, och ny, kontext. I den skulle 

intervjupersonen bortse från dagens normer så att elementet inte längre fick en given 

värdeladdning. Genom det fick intervjupersonen resonera kring fenomenets funktion så 

objektivt som möjligt genom att jag ställde följande fråga: ”Vad kan elementet allmänt sett ha 

för positiva eller negativa funktioner, och går det att ändra sin egen uppfattning om det genom 
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att söka bortse från hur man slentrianmässigt betraktar det och enbart se till dess faktiska 

funktion?” 

5.3 Transkriberingsmetod 

Efter den sista intervjun var det dags för nästa steg – transkribering av intervjuerna. Det är 

oftast att föredra att intervjuaren antecknar vad som framkommit i intervjun, eller rentav gör 

en inspelning för att sedan transkribera intervjun ord för ord. I denna studie har jag använt den 

sistnämnda metoden. Motiveringen till detta val var min egen medvetenhet kring risken för att 

mina uppfattningar kunde påverka hur jag antecknade intervjusvaren, om jag fick återge dem 

fritt. En annan fördel som jag fann genom att spela in mina samtal var att jag som intervjuare, 

likt talaren med sin publik, genom ögonkontakt och gestikulation fick bättre kontakt med 

intervjupersonerna. Nackdelen var all den tid som det tog att transkribera den enorma mängd 

empiriskt material som dessa tre intervjuer gav upphov till. 

Catrin Norrby poängterar i sina anvisningar för transkribering inom forskningsprojekt att 

”material och syfte avgör valet av transkriptionstyp” (Norrby 2004, S.89). Jag har därför inte 

tagit hänsyn till återkopplingssignaler, tveksamhetsmarkörer eller kortare pauser. Jag har även 

skrivit ut de talade orden skriftspråkligt, det vill säga inte som de uttalades. Vissa meningar 

som blev otydliga när de överfördes från en muntlig dialog till ett textsammanhang har jag 

dessutom disponerat om. Ett enstaka ord har även bytts ut, utan att påverka sammanhanget, av 

forskningsetiska skäl för att skydda informantens anonymitet. 

5.4 Analysmetod 

Mina analyser är sammanfattningar samt kategoriseringar av intervjupersonernas 

uppfattningar. Dessa uppfattningar analyseras i sin tur med hjälp av retoriska teorier som valts 

efter granskningen av intervjusvaren. Att jag inte gjorde det motsatta, det vill säga att testa 

vissa i förväg bestämda retoriska teorier för att se om dessa stämmer överens med 

uppfattningarna kring elementen inom netspeak, beror på oförutsägbarheten i intervjusvaren. 

Jag kunde med andra ord inte på förhand förutse de teorier som skulle kunna ligga som 

eventuell grund för mina analyser (”top down”). Men trots min metod att gå från empiri till 

teori (”bottom up”) inser jag vikten av att kombinera det teoretiska med det empiriska. I mitt 

fall skedde ett konstruktivt arbete på flera nivåer. Först framställdes empirin genom en 

fenomenografisk metod, vars empiri analyserades med hjälp av retoriska teorier och begrepp. 

De retoriska begreppen och teorierna hade i sin tur som syfte att analysera hur olika 

nätbaserade situationer påverkar användandet av elementen inom netspeak.  
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Syftet, vilket även nämns i kapitel 3, var att med hjälp av Bitzers situationsteori undersöka 

i vilka situationer netspeak har goda förutsättningar att användas som retoriskt medel, eller 

om det i själva verket enbart ger upphov till kommunikativa missuppfattningar. Den 

problematik som uppstod var dock att rekonstruera de retoriska situationerna utefter digitala- 

och mobila förutsättningar, i och med att Bitzers modell inte är anpassad till varken mobila 

eller digitala medier. Att analysera situationernas påverkan på retoriken blev därför mer 

komplext, då yttre och inre faktorer påverkade hur uppfattningarna kring vissa element inom 

netspeak kom att utforma sig. För att lyckas applicera Bitzers situationsteori behövde jag 

börja omvänt, det vill säga först undersöka uppfattningar kring publiken och villkoren för att 

efteråt finna de potentiella retoriska påträngande problemen. Detta innebar att jag först 

retoriskt undersökte de retoriska behov som elementen inom netspeak är ett svar på. Sedan 

undersökte jag hur uppfattningarna kring situationerna och publiken påverkar retoriken som 

förs inom internet/chattbaserade medier, vilket kompletterades med en offentlighetsteori för 

att kunna diskutera kring hur kodvalet i netspeak ter sig i förhållande mellan det offentliga 

och privata och hur uppfattningarna om vissa publiker i sin tur även påverkar själva kodvalet.  

Sedan undersökte jag om det fanns risk för potentiella retoriskt påträngande problem som 

grundas i missuppfattningar kring elementen inom netspeak. Att avgöra risken för 

missuppfattningar gjordes genom att avgöra om intervjupersonernas uppfattningar kring 

publiken, decorum och de retoriska villkoren överensstämde. Detta gjordes genom att 

kategorisera intervjusvaren och mina analyser kring följande tre teman:  

 Intervjupersonernas uppfattningar om elementets passande målgrupp och kontext 

 Intervjupersonernas uppfattningar om elementets retoriska villkor 

 Är intervjupersonernas uppfattningar om elementet enhetliga?  

Den sistnämnda kategorin är en sammanfattande analys av svaren från de två förstnämnda 

kategorierna. 

6. Deltagare 
I och med att fenomenografin handlar om att kunna finna en provkarta på varierande 

uppfattningar krävs ett lämpligt urval av intervjupersoner, som helst ska representera ett brett 

spektrum av olika synvinklar. Min roll som forskare blir därav att ”[…] skapa förutsättningar 

för att få en variation i hur en undersökningsgrupp t ex uppfattar en och samma företeelse” 

(Starrin & Svensson, S.123). Jag har därför använt mig av personer inom min 

bekantskapskrets, då jag lättare kan se hur de personlighetsmässigt skiljer sig åt. Det finns 
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dock både positiva och negativa aspekter med att vända sig till bekanta. Det positiva är 

möjligheten att skapa en mer avslappnad miljö, så att olika uppfattningar kan redovisas 

naturligt och oförbehållsamt. Det negativa är att undersökningspersonerna genom sina redan 

givna föreställningar om mig som person kan frestas att modifiera sina uppfattningar så att de 

ska stämma överens med mina (detta kallas bortträngning och nämns i kapitel 4.1) och även 

jag kan ha förutfattade meningar om mina intervjupersoner. Dessa förutfattade meningar kan i 

sin tur påverka hur jag utformar mina analyser. Visserligen finns det risk för alla forskare att 

den personliga subjektiviteten kan påverka utformningen av forskningsresultaten. Vissa 

subjektiva inslag går alltså inte att frånkomma. Så trots att jag till det yttersta ansträngt mig 

för att vara objektiv när jag utformat frågorna samt transkriberat och analyserat intervjuerna, 

så kan jag inte komma ifrån den omedvetna subjektivitet som ändå kan ha påverkat intervju- 

och analysprocessen. 

Innan vi går över till analyserna ska jag presentera intervjupersonerna. Jag kommer utgå 

ifrån kön, ålder, yrke/utbildning och erfarenhet av språket på Facebook (genom att undersöka 

intervjupersonernas erfarenhet kring språket på Facebook kan man dra generella slutsatser 

kring intervjupersonens allmänna erfarenheter kring netspeak). 

6.1 Intervjuperson (1) 

Intervjuperson (1) är en 23-årig man som i nuläget arbetar som godsmottagare. Han har 

tidigare högskoleutbildning inom Retorik A och Historia A. Av de intervjuade hade 

intervjuperson (1) mest erfarenhet av språket på Internet. Intervjuperson (1) har länge brukat 

netspeak och menar att det för honom skett en språklig förändring till det mer skriftspråkliga. 

Han känner att offentligheten med Facebook gör att fler ögon riktas mot honom. Detta innebär 

att han oftast skärper till sitt språk när han skriver i offentliga sammanhang. 

6.2 Intervjuperson (2) 

Intervjuperson (2) är en 32-årig kvinna med ett yrke som studien av integritetsskäl inte kan 

avslöja. En stor del av hennes arbete består dock av att besvara frågor både per telefon och 

mejl. Hon är emellertid ingen användare av Facebook och upplever att hon missat många 

uttryck och förkortningar som även har kommit till genom sociala medier. Hon är med andra 

ord inte förtrogen med de kommunikativa språkförändringar som sker på Internet. 

6.3 Intervjuperson (3) 

Intervjuperson (3) är en 19-årig kvinna som går sitt tredje år i gymnasieskolan.  

Intervjuperson (3) har själv ingen erfarenhet av chatt där man som användare har ett alias, 

vilket tyder på att hon inte tillhör den generationen som växte upp med communities som 



22 
 

Lunarstorm och Playahead, vilka var populära under början och mitten av 00-talet. Däremot 

har hon god kunskap om språket som brukas i Facebook- och sms-konversationer.  

7. Analys av intervjusvaren 
Det är värt att nämna att transkriberingsmaterialet finns i bilagan, där jag kategoriserat olika 

delar av intervjuerna så att de bildar en hanterlig uppsättning av teman. Jag kommer även i de 

inledande meningarna av varje element också förklara dess användning och retoriska syfte. 

Jag har även valt att exkludera analyskategoriseringarna från innehållsförteckningen; om jag 

hade gjort det motsatta hade konsekvensen inneburit en onödigt lång innehållsförteckning. 

7.1 Talspråklig stavning 

Talspråklig stavning har som retoriskt syfte att göra det textuella mer muntligt i det retoriska 

syftet att efterlikna ett verkligt, muntligt, samtal. Oftast skrivs då orden om för att efterlikna 

hur vi uttalar dem. Två exempel på talspråklig stavning är att ”alltså” blir ”asså” eller att ”ja” 

blir ”aa”. 

Intervjupersonernas uppfattningar om elementets passande målgrupp och kontext 

Talspråklig stavning, menade alla intervjupersonerna, var olämplig i formella sammanhang. 

Att använda inslag av detta element kan således skada sändarens ethos genom att sändaren 

riskerar att framstå som ”oprofessionell” och/eller ”oseriös”. Samtliga menar dock att 

talspråklig stavning går bra till en kompis som ett uttryck för positiv artighet, men det skulle 

inte passa i en mer formell relation – istället markerar då en skriftspråklig stavning den 

förväntade negativa artigheten. Den skriftspråkliga stavningen uppfattas av samtliga som 

neutral, omarkerad och mer distanserad från känslor. I kommunikation med 

auktoritetspersoner bör man enligt de intervjuade således tona ner känsloladdningen, annars 

finns risk för brott mot decorum där sändarens ethos kan skadas. 

 Negativ artighet, eller försynthet, gäller även, enligt intervjuperson (1), för en 

skriftspråksanpassad stavning när man riktar sig till en blandad publik som i en 

statusuppdatering. Det betyder att kanalen blir betydelsefull för vad som gäller för decorum. 

En kanal som Facebook, där relationerna mellan sändarna och mottagarna kan variera, kräver 

en annan artighetsstrategi för att sändaren inte ska äventyra sitt ethos, än en kanal som riktar 

sig till en mer intim vänkrets. Intervjuperson (3) menar att det finns en högre 

språkmedvetenhet när budskapet kan nå ut till flera mottagare. Intervjuperson (2) har inte 

Facebook och hade således ingen uppfattning om statusuppdateringar. 
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 När det gäller språkvalet gentemot en formell publik förväntar sig intervjupersonerna (1) 

och (2) ett mer professionellt språk från auktoriteter medan intervjuperson (3) inte skulle 

misstycka till en mer informell stil där talspråklig stavning kan förekomma. Däremot talar hon 

om ett makthierarkiskt moment 22-läge: Om motparten uttrycker sig formellt vill hon själv 

inte uppfattas som informell genom talspråkliga markörer, och väljer därför att konvergera.  

Intervjupersonernas uppfattningar om elementets retoriska villkor 

Som retoriskt fenomen uppfattar alla de intervjuade detta element som både positivt och 

negativt: positivt i den bemärkelsen att talspråklig stavning skapar ett positivt 

relationsassocierat ethos, och negativt genom att den inte passar inom formella kontexter. 

Graden av talspråklighet ansågs kunna växla beroende på hur mycket känsla eller eftertryck 

som situationen kräver. Det fanns dock olika åsikter angående elementets retoriska funktion. 

Intervjuperson (2), som inte är förtrogen med språkstilen inom netspeak, menar att det handlar 

om lathet. Hon uppfattar dock talspråklig stavning som ett försök att korta ner orden, vilket 

visar att hennes uppfattning om vad elementet står för inte riktigt överensstämmer med dess 

verkliga betydelseomfång. Intervjuperson (2), likt intervjuperson (1), poängterar dock att det 

är stor skillnad på vem det är som skriver och i vilken situation det talspråkliga elementet 

förekommer. Sändare och kontext avgör således om elementet är ett retoriskt hinder eller 

hjälpmedel.  

Intervjuperson (1) nämnde ett rätt speciellt problem av retorisk karaktär med en talspråklig 

stavning: den fungerar inte i förföriska syften, eller med hans ord när det handlar om ”nån 

brud man försöker ragga”. Han (intervjuperson (1)) menar att han själv undviker elementet på 

grund av att det kan ge ett oseriöst intryck. Dock misstycker han inte när andra använder det. 

Detta innebär att den vänskapsorienterade retoriken i början av en bekantskap regleras av en 

negativ artighetskonvention, som kan utvecklas till en positiv. För fallet när motparten är en 

”nära vän” eller en ”kollega” finns dock skilda uppfattningar hos intervjuperson (1) och (3). 

Båda reagerar negativt med hänsyn till pistis (tillit) om någon ”auktoritet” eller ”kollega” 

skulle skriva talspråkligt. Intervjuperson (3) anser däremot att elementet skulle kunna passa i 

kommunikation med en lärare eller auktoritet, beroende på hur öppen vederbörande är som 

person. 

Är intervjupersonernas uppfattningar om elementet enhetliga? 

När sändaren vill framträda som formell i förhållande till, eller med, mottagaren är 

skriftspråkligheten i dess dikotomiska relation till talspråklig stavning viktig enligt alla 

intervjupersoner. Ur ett artighetsperspektiv kan den negativa artighetsstrategin inte bara 
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användas för att skapa ett respektfullt förhållande uppåt utan även för att skapa det nedåt. Alla 

intervjupersoner har en liknande uppfattning om vilken publik och vilka villkor som gäller för 

elementet, men det råder oenighet kring dess retoriska funktion. Som ett medel för att 

övertyga ses elementet som ett hinder då det kan hota pistis, men som ett medel för att skapa 

en mer muntlig samtalslik känsla inom informell Internet- eller mobilbaserad skriftmiljö har 

elementet stora möjligheter. Risken för elementets skapande av missuppfattningar bedöms 

således som låg.  

7.2 Upprepning av bokstäver 

Upprepning av bokstäver brukar förekomma som upprepning av vokaler för att försöka 

efterlikna ett talat och utdraget språk. Exempel på detta är ”tröööött” eller ”kuuul”.  

Ett annat retoriskt syfte med elementet är att (oftast med andra element) att förstärka en 

viss känsla, två exempel på detta är ”va kuul :-)” eller ”shiiit :-(”. 

Intervjupersonernas uppfattningar om elementets passande målgrupp och kontext 

Samtliga deltagare var överens om att elementet kunde passa i informella sammanhang, där 

chatt och sms är de främsta medierna och inom vissa offentliga sammanhang som 

statusuppdateringar på Facebook. Intervjuperson (1) menar att det är ett element som inte 

skulle bryta mot decorum om det används för statusuppdateringar eller till och med för ett 

offentligt Facebook-inlägg. Intervjuperson (2) menar att upprepning av bokstäver kan vara 

passande (decorum) när hon sms:ar och chattar, medan intervjuperson (3) uppger att hon 

använder det i många sammanhang för att markera känslor av olika slag. Inom mer formella 

sammanhang ansåg däremot ingen av intervjupersonerna att elementet var decorum. 

Intervjupersonernas uppfattningar om elementets retoriska villkor 

Avsiktlig upprepning av bokstäver är ett fenomen som för alla de intervjuade inte är likgiltigt 

eller neutralt eftersom det åstadkommer en effekt hos mottagaren, men vari den består har de 

olika uppfattningar om.  

 För intervjupersonerna (1) och (3) gör elementet en stor skillnad för vilka känslor som 

förmedlas i vissa typer av meddelanden, samtidigt som intervjuperson (2) använder det men 

tonar ned dess betydelse och påstår att man lika gärna kan stava ordet som det ska.  

Intervjupersonerna (1) och (3) kan alltså ”höra” en känsla bättre genom att man skriver ut fler 

bokstäver. Intervjuperson (2) menar dock att elementet kan betraktas som något ”argt” och 

nästan lite ”hotfullt” om det skrivs i en arg miljö, eller i en situation där hon inte känner 

avsändaren. Hon menar att detta element helst ska användas i en mer avslappnad miljö för att 

det ska fungera socialt. Intervjuperson (2) menar också att hon kan se och förstå varför man 
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skriver till ett extra ”ö” i till exempel trött, däremot är hon inte personligen mottaglig för 

någon effekt, ty för henne skapar det ingen känsla. Detta visar att intervjuperson (1) och 

intervjuperson (3) både uppfattar och själva reagerar för upprepning av bokstäver som ett 

element för att förstå, betona och förstärka en känsla ytterligare. Intervjuperson (2) håller med 

om att upprepning av bokstäver kan betona och förstärka en känsla, men kan inte förstå det 

empatiska syftet med användningen av elementet. Om vi utgår ifrån utsagorna har detta 

elements retoriska villkor en stark koppling till elementet emoticons, som presenteras i kapitel 

7.8, eftersom båda elementen har en liknande pathos-skapande funktion.   

Är intervjupersonernas uppfattningar om elementet enhetliga? 

Skillnaden mellan intervjuperson (1) och intervjuperson (3) är att de använder 

bokstavsupprepning i olika syften, vilken kan medföra kommunikativa missförstånd. 

Intervjuperson (3) använder sig av det för att visa att något är påträngande, eller med hennes 

ord ”drygt”, medan intervjuperson (1) använder det mer generellt som ett känsloförstärkande 

element. Dock verkar båda tolka själva den grafiska konfigurationen på liknande sätt. 

Användningen varierar beroende på den känsla som man vill förmedla, men tolkningen sker 

på samma nivå för (1) och (3). Däremot kan det uppstå kommunikativa problem om 

mottagaren inte är införstådd med premisserna, som fallet var med intervjuperson (2). Trots 

att ingen anser att elementet är decorum inom formella sammanhang så tolkas och uppfattas 

elementet olika, vilket kan leda till kommunikativa svårigheter som grundar sig i 

missuppfattningar och därmed riskerar att skapa missförstånd.  

7.3 Versaler 

Detta element innebär att skriva ut meningar eller ord i versaler för att ge ett intryck av att 

man talar högt, skriker eller vill markera något. Detta är i sig inte ett element som skapats 

genom internetanvändandet, men är ett element som täcker ett retoriskt behov av intonation 

och betoning. 

Intervjupersonernas uppfattningar om elementets passande målgrupp och kontext 

Intervjupersonerna (1) och (2) ser detta element som ett fenomen som används av yngre 

användare, då de associerar elementet som något omoget även inom informella kontexter. 

Intervjuperson (3) använder i sin tur själv elementet och ser inget negativt att använda det i 

kommunikation med vänner inom informella och offentliga sammanhang. Dock ser 

intervjuperson (3) tillsammans med resterande intervjuade inte elementet som passande inom 

mer formella sammanhang. 
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Intervjupersonernas uppfattningar om elementets retoriska villkor 

Intervjuperson (1) och (2) menar att versaler är Internets markör för skrikande. Intervjuperson 

(3) ser dock detta i likhet med upprepning av bokstäver som ett element för att förtydliga eller 

förstärka en känsla. Intervjuperson (1) kan i viss grad medge att det kan användas för det 

senare syftet, men har annars liksom intervjuperson (2) en relativt negativ uppfattning om 

bruket av versaler. Intervjuperson (3) ser däremot mer positivt på elementet och finner inget 

negativt med dess retoriska funktion. Men hon uppfattar den känsloförstärkande funktionen 

som otillräcklig utan en samtidig upprepning av bokstäver. Ur ett artighetsperspektiv reagerar 

däremot intervjupersonerna (1) och (2) negativt på versaler, och intervjuperson (2) menar 

även att versaler känns påträngande. Intervjuperson (3) sticker sålunda ut genom sin mer 

positiva uppfattning om elementets funktion. De två förstnämnda intervjupersonerna är alltså 

eniga om att detta inte är netiquette, vilket stämmer överens med Sjöberg som menar att det 

anses ”ofint att använda versaler” (2010, S.72). 

7.4 Engelska inslag och språkmix 

Engelska inslag innebär att deltagarna använder sig av engelska ord eller uttryck. Språkmix är 

när man istället talar svengelska, så att vissa ord får en engelsk karaktär samtidigt som de 

bevarar viktiga delar av sin svenska form. Ibland kan det vara i form av ett uttryck beblandat 

med andra element, så som ”shit asså” eller ”jag lajkade hans kommentar”. Ibland kan det 

handla om längre meningar så som ”oh my god!”. Dess retoriska funktion är att komplettera 

vissa uttryck som på svenska inte ger samma effekt. 

Intervjupersonernas uppfattningar om elementets passande målgrupp och kontext 

Alla deltagarna delar uppfattningen om att elementet inte ska användas i formella 

sammanhang. Intervjuperson (1) menar även att auktoriteter ska använda ett så renodlat 

svenskt språk som möjligt. Engelska inslag/språkmix uppfattas även av samtliga som en 

lågstil som bör reserveras för informella sammanhang. 

Intervjupersonernas uppfattningar om elementets retoriska villkor 

Samtliga deltagare använder engelska inslag och språkmix. Alla menar också att engelska 

kompletterar svenska som en ”krydda på språket”. Kombinationen av att elementet uppfattas 

som en ”krydda på språket” men samtidigt inte passar i samband med auktoriteter gör att 

elementets funktion påminner om den som slang har, vilket intervjuperson (3) påpekar. 

Intervjupersonerna (1) och (3) använder både förkortningar, inslag och kan språkmixa flitigt. 

Intervjuperson (2) föredrar att använda engelska inslag framför att använda språkmix. Både 

intervjuperson (1) och (3) har inget emot att blanda engelska ord med svenska, medan 
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intervjuperson (2) inte kan tänka sig att göra det. De yngre intervjupersonerna (1) och (3) har 

alltså en annorlunda attityd till detta element.  

Är intervjupersonernas uppfattningar om elementet enhetliga? 

Detta element sträcker sig utanför kontexten kring netspeak och används även i muntliga 

samtal, vilket visar att elementet både har påverkats av och påverkar andra kontexter än de 

som finns inom mobila och internetbaserade sammanhang. Elementets funktion tolkas olika 

av intervjupersonerna, vilket däremot kan leda till missförstånd. Det råder dock enighet kring 

kraven på decorum eftersom elementet inte ses som önskvärt i formella kontexter. Ser man de 

intervjuade som representativa skulle risken för felkommunikation därför inte vara hög. 

7.5 Förkortningar 

Detta innebär förkortningar som, oftast, har engelsk karaktär. Exempel på dessa förkortningar 

är ”lol” (laughing out loud) eller ”omg” (oh my god). Den ursprungliga retoriska funktionen 

var att förenkla samtalet för att öka hastigheten i den digitala konversationen. 

Intervjupersonernas uppfattningar om elementets passande målgrupp och kontext 

Att bruka förkortningar är oerhört kontextbundet enligt intervjuperson (1). Han betonar starkt 

att detta element främst hör till dataspelssammanhang och inte ska användas i officiella 

sammanhang. Även vissa svenska förkortningar anser han inte hör hemma i ett samtal med en 

auktoritet, medan han samtidigt använder andra mer skriftspråksassocierande förkortningar i 

sådana situationer. Intervjupersonerna (1) och (3) använder även vissa förkortningar i det 

”verkliga livet” i mer informella kontexter som ett slags motsvarighet till slang. Elementet 

verkar representera en positiv artighetsstrategi genom att det används i informella och 

kamratliga sammanhang och visar, som tidigare element, att dessa inte passar i formella 

kontexter.  

Intervjupersonernas uppfattningar om elementets retoriska villkor 

Intervjuperson (2) upplever det som ”jobbigt” när andra använder förkortningar som hon inte 

förstår, vilket tyder på att elementet kan skapa retoriska hinder, då det kräver en viss 

erfarenhet att använda och tolka språkbruken inom netspeak. I kontrast till intervjuperson (2) 

använder intervjuperson (3) förkortningar flitigt i främst Facebook-sammanhang och 

reflekterar inte närmare kring de förkortningar hon använder. Anledningen till bruket är den 

förenkling som det innebär av själva skrivandet. Men både intervjuperson (1) och (3) upplever 

att förkortningar är klart tidsbundna, då vissa av dem kan kännas förlegade. Dessutom kan 

vissa förkortningar till och med avslöja om samtalspartnern är förtrogen med elementet.   
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Är intervjupersonernas uppfattningar om elementet enhetliga? 

Intervjuperson (2), som inte är förtrogen med de olika elementen inom netspeak, har ingen 

mer bestämd uppfattning om förkortningar. Hon känner sig isolerad från ”Facebook-världen” 

och känner att elementet därför hör till sammanhang som hon inte har erfarenhet kring. Det 

finns alltså en risk att användandet av elementet i fel situationer kan skapa en känsla av 

utanförskap. Uppfattningsskillnaderna på en kronolektisk nivå, eller om man så vill på en 

förtrogenhetsnivå, tyder därför på att elementet lätt kan skapa missuppfattningar i de 

informella situationer där det används. 

7.6 Emoticons 

Emoticons är vad som oftast kallas smileys. Själva ordet ”emoticon” är en blandning av orden 

känsla (emotion) och ikon (icon). Dess retoriska funktion är att svara på ett mänskligt behov 

av att visa känslor. Därför används emoticons för att skapa eller förtydliga vissa känslor i ett 

meddelande för att minska risken för missförstånd.  Exempel på ikoner som återger känslor är 

”:-)” för att visa att man är glad eller skickar meddelandet i välvilja och ”:-(” för att antingen 

markera en negativ känsla eller för att skapa en empatisk känsla av medlidande till den andra 

personen. 

Intervjupersonernas uppfattningar om elementets passande målgrupp och kontext 

Kring emoticons skiljer sig uppfattningarna på en genusnivå, oberoende av ålder. 

Intervjuperson (1) anser att tjejer uppskattar emoticons mer än män. Intressant är även att 

intervjuperson (3) menade att det förväntas av henne som tjej att skicka emoticons. 

Intervjuperson (3) använder sig av elementet både mot tjejer och killar men menar att hon 

tänker till en extra gång när hon skickar en emoticon till män. Hon uppfattar också att killars 

användning av elementet tenderar till en mer flirtig karaktär och att de inte alltid tänker 

igenom vad en enitucib betyder, vilket kan leda till att hon känner sig obekväm som 

mottagare. Intervjuperson (1) känner sig också obekväm när killar använder emoticons mot 

honom, eftersom det känns påträngande. Mot tjejer använder han emoticons flitigt och känner 

att han vill anpassa sig till deras användning av dem. Intervjuperson (1) säger med egna ord 

att han inte gillar att män rör vid honom (och emoticons skulle alltså kunna uppfattas som ett 

sätt att bli vidrörd). Genom att koppla detta till artighetsteorin står emoticons för en positiv 

artighet som kan jämföras med en kamratlig beröring.  

Reglerna för formellt och informellt språk påverkar även användandet av emoticons. Till 

en början ställer sig intervjuperson (1) negativ till att använda emoticons i mer seriösa 

sammanhang, men ändrar sedan sin uppfattning. Intervjuperson (2) använder även hon 
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emoticons, men ställer sig samtidigt mer negativ mot elementet och menar att det är 

oprofessionellt att bruka det i seriösa sammanhang.  Intervjuperson (3) ser det inte som något 

negativt att använda emoticons mot en lärare, däremot utnyttjar hon själv inte emoticons av 

rädsla för att framstå som oprofessionell. 

Intervjupersonernas uppfattningar om elementets retoriska villkor 

Emoticons, eller känslobetecknande grafiska symboler, är något som samtliga deltagare har 

kunskap om och även många uppfattningar kring. Alla är eniga om att emoticons fyller en 

funktion för att undanröja missuppfattningar. En utebliven smiley kan således få en negativ 

effekt genom att den ena parten missar den andras ställningstagande eller känsla.  Både 

intervjuperson (1) och (3) uppfattade emoticons som ett medel för att minska missförstånd, 

sätta en viss ton och att framföra/förtydliga en viss känsla; alla dessa funktioner delar de med 

vår röst och vårt kroppsspråk. Intervjuperson (2)s uppfattningar stämde i stort sett överens 

med intervjuperson (1) och (3) och hon poängterade att emoticons, speciellt ”:-)”, bidrog till 

att skapa en trevligare tonalitet i en informell situation. Den starkaste åsikten har 

intervjuperson (2), som är klart negativ till emoticons, trots att hon själv använder sig av dem. 

Visserligen anser hon att elementet är bra när man vill säga något negativt med en glad ton, 

men just detta menar hon samtidigt är både positivt och negativt. Positivt för att det minskar 

risken för missförstånd, negativt för att man låter smileyn stå som en modalitetsmarkör som 

skapar ett intryck av osäkerhet. Intervjupersonerna (1) och (3) menar mer att denna osäkerhet 

syns genom smileyn ”:-P”. Dock menar de att emoticons på det hela taget tenderar att fylla en 

uppgift i informella sammanhang genom att minska osäkerheten om sändarens attityd till vad 

hon säger. Dock är bruket av emoticons enligt intervjuperson (1) ett element som minskat 

med åren i takt med en ökad ”internetmognad”. 

Är intervjupersonernas uppfattningar om elementet enhetliga? 

Emoticons är det element som det råder mest delade uppfattningar kring. Elementet kan 

retoriskt lösa ett textkommunikativt problem genom att skapa eller förstärka pathos i ett 

meddelande. På en informell nivå kan alltså emoticons lösa missförstånd i och med att de ger 

budskapet en tydlig känsla. Oftast skickas också en smiley som en omedveten artighetsstrategi 

(deference) för att skapa välvilja. Det stora problemet är dock att känslan, att döma av 

intervjusvaren, tolkas olika. Därför kan elementet skapa olika kommunikativa 

missuppfattningar som beror på att det är förknippat med varierande föreställningar, åsikter 

och tolkningar på både en kronolektisk och sexolektisk nivå. Kring detta element skiljer sig 

också åsikterna rörande passande publik, villkor, funktion och formalitetsnivå. Tillåter man 
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sig en generalisering av resultatet kan man därför säga att risken är hög att elementet kan 

skapa kommunikativa missförstånd. 

7.7 Att inleda ny mening med gemen istället för versal 

Även detta element figurerade i intervjusvaren. Inom framförallt chatten finns det tendenser 

att versaler inte används i nya meningar för att ”shift-knappen” kan sakta ned tempot i 

skrivandet. Elementet tillkom alltså som en konsekvens av att skriva fort och kan därför 

associeras till chattkontexter. 

Intervjupersonernas uppfattningar om elementets passande målgrupp och kontext 

Enligt mina intervjupersoner är det relationen till skrivpartnern och/eller den kommunikativa 

situationen som avgör om det är förenligt med decorum att inleda meningen med gemen eller 

versal. Den retoriska publiken verkar dock enligt de intervjuade främst vara en yngre 

generation. Det finns även en medvetenhet om att man i informella sammanhang får inleda 

meningar med gemen, men att det inte är att föredra i formella sammanhang.  

Intervjupersonernas uppfattningar om elementets retoriska villkor 

Intervjuperson (1) hävdade att inleda en ny mening med versal är något som ger en högre 

trovärdighet än att inte inleda meningen med stor bokstav. Intervjuperson (2) menar något 

liknande och förklarade att hon reagerar negativt och med minskat förtroende på personer som 

inte inleder en ny mening med versal.  Hon (2) menar också att en inledning utan versal kan 

uppfattas som ett tecken på slöhet. Intervjuperson (3) bekräftar att det är viljan att anstränga 

sig eller vara bekväm som avgör om hon inleder med versal eller inte.   

Att inleda meningar med versaler har även en konvergerande effekt. Intervjuperson (1) menar 

att andra han kommunicerar med på Internet, som i vanliga fall inleder med små bokstäver, 

kan övergå till versaler om han själv gör det. Utgår vi från artighetsteorin och språkvariation 

är detta ett resultat av intervjuperson (1)s medvetna val i kodbytets register då det finns ett 

motiv bakom varför intervjuperson (1) inleder meningen med en versal. Motivet med den 

inledande versalen är att den uppfattas som förtroendeingivande i en miljö där andra inte 

använder en inledande stor bokstav. Att ha denna medvetenhet innebär möjligheten att skapa 

ett internetpersona som inger ett större förtroende. 

Är intervjupersonernas uppfattningar om elementet enhetliga? 

Ur ett artighetsperspektiv sker det en krock mellan en negativ och en positiv hövlighet; ur ett 

formalitetsperspektiv sker det en krock mellan det formella och det informella, och ur ett 

ethos-perspektiv sker det en makthierarkisk krock. Orsaken är att det inte finns några givna 

premisser för vad som är korrekt i den givna situationen. Inom informella sammanhang kan 
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man dock, genom att inleda ny mening med versal, skapa ett retoriskt hinder om 

samtalspartnern är för formell, vilket skapar en känsla av ”stelhet” i samtalskontexten. 

Däremot kan sändaren i ”offentliga” sammanhang, exempelvis i forum eller vid 

statusuppdateringar med fler mottagare, skapa sig ett positivt uppfattat ethos då det enligt 

intervjuperson (1) inger förtroende om man uttrycker sig skriftspråkligt. Ett registerbyte med 

elementet skapar alltså både möjligheter och hinder inom både informella och formella 

kontexter, vilket alltså både kan minska och skapa missuppfattningar. 

7.8 Att avsluta meningen med utropstecken istället för punkt 

Detta element förekommer inte i Sjöbergs studie men uppträdde i intervjusvaren. Bland de 

digitalt förtrogna kan ett utropstecken väljas istället för punkt som en sorts emoticon. Syftet 

är, oftast, att skapa en positiv tonalitet i den kommunikativa kontexten som elementet 

förekommer i.  

Intervjupersonernas uppfattningar om elementets passande målgrupp och kontext 

Hur man ser på punkter och utropstecken är en generationsfråga enligt alla intervjuade. Det 

råder en enighet om att en äldre målgrupp i informella sammanhang kan föredra meningar 

som avslutas med punkt, medan en yngre (eller förtrogen) målgrupp föredrar utropstecken för 

att skapa en trevligare ton i både informella, formella och offentliga sammanhang. 

Intervjupersonerna (1) och (3) var medvetna om att de förtrogna med netspeak använder 

utropstecken som ett emotionellt alternativ framför punkt i informella sammanhang, medan 

intervjuperson (2) inte var medveten om denna skillnad. 

Intervjupersonernas uppfattningar om elementets retoriska villkor 

Både intervjuperson (1) och (3) är även medvetna om att punkter är beroende av sin kontext, 

men att de i vissa informella situationer kan få en negativ betydelse, då det väcker en känsla 

av en formell stelhet. Intervjuperson (2) var i sin tur helt omedveten om denna möjliga 

negativa verkan och använder själv punkter efter sina skrivna yttranden även i informella 

sammanhang. Att använda utropstecken istället för punkt är enligt intervjupersonerna (1) och 

(3) en mer positivt laddad artighetsmarkör i informella sammanhang. Som bärare av den 

funktionen bidrar utropstecknet till en trevligare ton. I skarp motsats till det menar 

intervjuperson (2) att utropstecken kan ge en otrevligare och hårdare ton. För henne liknar 

deras funktion den som vi finner hos versaler, då de som hon ser det syftar till att särskilt 

uppmärksamma mottagaren på något. 
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Är intervjupersonernas uppfattningar om elementet enhetliga? 

Att avsluta med punkt är enligt de yngre intervjupersonerna för formellt i en informell 

kontext; som en artighetskonsekvens innebär detta att punkten som artighetsmarkör uppfattas 

som för negativ eller formell. I kontrast till detta uppfattar intervjuperson (2)  punkten som 

neutral och uppfattar utropstecken som påträngande. I en informell kontext kan elementet 

skapa en trevligare tonalitet mellan de förtrogna med elementet. Dock kan 

uppfattningsskillnaderna om elementet skapa påträngande problem i en kommunikativ 

situation mellan de som är förtrogna eller icke-förtrogna med netspeak, då elementet verkar 

ha utvecklat olika associationsskillnader på en ålders/förtrogenhetsnivå. Det finns alltså en 

risk att punkten kan skapa ett intryck av stelhet för de yngre/förtrogna och att utropstecknet 

kan skapa ett intryck av otrevlighet för de äldre/icke-förtrogna oavsett om det sker genom 

chatt/sms, mail eller statusuppdatering. 

8. Diskussion 
I och med att analysen är baserade på tre intervjuer går det inte att generalisera resultaten som 

har redovisats i föregående kapitel. Det går alltså inte att utifrån tre intervjuer allmänt dra 

slutsatser om decorum på Internet. Syftet med uppsatsen var dock främst att se på den 

retoriska situationen kring elementen inom netspeak för att se om det fanns enhetliga 

uppfattningar. Intervjupersonerna var alltså ett medel som skapade ett material för att kunna 

genomföra en kartläggning av den retoriska situationen kring netspeak i dess potentiella 

variation. Dessutom visade analysen, vilket var studiens syfte att utreda, att det redan på tre 

personer kan förekomma missuppfattningar kring nästan alla element inom netspeak. Med 

detta i åtanke ska jag sålunda i detta kapitel diskutera netspeak utifrån studiens syfte och 

frågeställning. 

8.1 Kontexternas skapande av möjligheter och hinder   

Det finns en stor risk, och många faktorer att ta hänsyn till, i användandet av elementen inom 

netspeak. Till skillnad från människans naturliga tolkning av kroppsspråket så finns det ingen 

naturlig tolkning av netspeak, då dess sanna innebörd egentligen bara är en rad tecken vars 

innehåll kan tolkas på flera sätt och i värsta fall ge upphov till missuppfattningar. Men trots 

oenigheten kring tolkandet och användandet av elementen är alla intervjupersoner eniga om 

att det är gränsen mellan formalitet och icke-formalitet som avgör om du som sändare får 

använda ett visst element inom netspeak. Som sändare måste du således avgöra om du ska 
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skriva mer eller mindre formellt – och som mottagare får du avgöra om du ska följa den 

koden.  

Vikten av att uttrycka professionalism, seriositet, mognad och trovärdighet i formella 

kontexter var något alla intervjupersonerna var eniga om, liksom de var överens om att 

netspeak i formella kontexter kan ge sken av det motsatta. Gränsen mellan formalitet och 

icke-formalitet var alltså essentiell för alla deltagare. Skulle man vara formell i ett informellt 

sammanhang kan man istället uppfattas som stel, svårtolkad och känslokall. Risken finns att 

man blir missförstådd både om man använder, eller inte använder, elementen inom netspeak. 

Intervjuerna har alltså visat att ett formellt agerande i informella sammanhang kan få positiva 

och negativa konsekvenser. Rent generellt ses sålunda en textspråklig kod som ethosskapande 

bland de intervjuade. Men att medvetet använda en versal i början av varje inledande mening, 

eller skriva mer skriftspråkligt, i informella sammanhang är exempel på där 

ethosuppfattningen kan bli tvåsidig. Antingen kan en mer skriftspråklig disposition skapa ett 

professionellare intryck och därmed ge ett mer positivt ethos. Samtidigt bryter användaren 

mot den informella kontextens syfte att skapa en trygg, avslappnad och jämsidig miljö. Att 

skriva skriftspråkligt i en informell kontext kan dock även ge negativa konsekvenser. 

Skapandet av en hierarkiskt obalanserad relation i en kontext där relationen ska vara jämlik 

kan alltså bli ett brott mot decorum, och istället sänka ens ethos. 

Kring offentliga kontexter rådde oenighet bland deltagarna. Intervjuperson (1) menade att 

det inte var lämpligt att överdriva elementanvändandet medan intervjuperson (3) inte såg 

någon större fara i det, och intervjuperson (2) hade inte någon uppfattning. Reglerna kring 

decorum är, baserat på intervjusvaren, mer fria i dessa sammanhang. Vill man etablera ett 

professionellt ethos kanske man är reserverande i sitt bruk av elementen och om man vill 

skapa pathos eller delectare i ett budskap kan användandet vara till en fördel, förutsatt att 

läsaren är digitalt förtrogen eller anser det som lämpligt.  

8.2 Sexolekters upphov till missförstånd och påträngande problem 

Analysen visade att det fanns enade uppfattningar, trots kön, kring decorum samt elementens 

användare och målgrupp. Det fanns emellertid olika uppfattningar på en genusnivå angående 

själva bruket av vissa element, där de flesta missuppfattningar riskerade att bildas genom 

användandet av emoticons. Emoticons kan antingen vara ett aktivt val som görs eller något 

som sker helt utan reflektion, med andra ord ett medvetet eller omedvetet registerbyte. 

Användandet av emoticons verkar mestadels falla in naturligt för de digitalt förtrogna, men 

det framkom en uppfattning om att digitalt förtrogna kvinnor förväntas skicka emoticons. 
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Vidare kan ett eventuellt utelämnande av elementet skapa en osäkerhet i samtalet, då 

mottagaren har svårare att avgöra sändarens humör. För digitalt förtrogna kvinnor är det alltså 

viktigt att använda till exempel en glad smiley för att budskapet inte ska feltolkas. Om en 

kvinna, oavsett digital förtrogenhet, inte personifierar sig med emoticons kan hon samtidigt 

känna sig tvingad att använda elementet då det, enligt intervjuperson (3), i allmänhet 

förväntas av kvinnor. Denna oskrivna regel verkar däremot inte råda för män, vilket kan 

antyda att det inom textkommunikativa sammanhang har utvecklats olika samtalsstilar mellan 

könen.  

Under kapitel 4.5.4 jämförde jag samtalsstilarna till artighetsteorin, där den kvinnliga pekar 

mot en mer positiv artighet, medan den manliga tenderar till negativ artighet. Om man utifrån 

ett artighetsperspektiv erkänner emoticons som ett medel för skapandet av positiv artighet kan 

det förklara varför elementet föredras av kvinnor. Positiv artighet bland män är däremot inte 

en naturlig del av den manliga samtalsstilen och kan eventuellt leda till ökad osäkerhet. Detta 

kan förklara varför intervjuperson (1) – som är en man – känner sig osäker när andra män 

skickar emotcons till honom.  

Trots att det kan skapas obekväma situationer bland digitala män i användandet av 

emoticons så visar dock tidigare forskning (se kapitel 2.4), och denna studie, tendenser till att 

digitalt förtrogna män konvergerar i användandet av emoticons i kommunikation med digitalt 

förtrogna kvinnor. Intervjuperson (1) hade en hypotes angående detta. Han menade att det 

finns manliga föreställningar om att digitalt förtrogna kvinnor ger en positiv respons på 

emoticons, då de själva använder det i så stor utsträckning. Emoticons är alltså ett kvinnligt 

associerat element och för att bättre lyckas kommunicera med kvinnor så krävs det att 

ackommodera till deras samtalsstil.  

Denna konvergering kan samtidigt ge upphov till andra missförstånd enligt intervjuperson 

(3). Hon har en åsikt om att män oftast använder smileys i förförande syften, eller av Chayko 

kallat ”lekfulla samtal” (Chayko 2008, S.73-78). Denna uppfattning kan ge upphov till 

missförstånd i en situation där en man har annorlunda associationer med en smiley. Om man 

ponerar att en man använde ”;)” för att skämta, så finns det en risk att en kvinna tolkar denna 

emoticon som ett flirtande försök. I detta avseende kan mannen riskera att uppfattas som för 

”nära” och missförståndet är ett faktum. Användandet av emoticons mellan könen kan, på 

grund av skiljda associationer, ge upphov till missuppfattningar. 
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8.3 Upphov till missförstånd och påträngande problem bland de digitalt 

förtrogna 

I och med att de icke-förtrogna inte känner till den netiquette som råder inom netspeak kan 

det bli svårare att använda sig av elementen. Om den icke-förtrogna inte förstår den retoriska 

innebörden av vissa element så medför det alltså kommunikativa problem. Ett exempel i 

analysen som påvisade detta var förkortningar, som en icke-förtrogen inte har en möjlighet att 

avkoda då denna inte vet vad själva förkortningen står för. En som inte är digitalt förtrogen 

har således inte samma förutsättningar som en digitalt förtrogen att skapa en likartad social 

gemenskap i ett informellt textkommunikativt sammanhang. 

 Det kan även skapas en risk för missförstånd om den icke-förtrogne skulle använda ett 

element som anses föråldrat, använder ett element på fel sätt eller helt enkelt uteblir med 

elementen och istället skriver skriftspråkligt. Konsekvensen av detta är en situation där den 

digitalt förtrogna kan uppfatta den icke-digitala som omodern, vilket i värsta fall kan få en 

socialt exkluderande effekt. Det som också kan ske är att det blir svårare för dem att 

samtalsinteragera med varandra i en informell textkommunikativ miljö, i och med att en 

skriftspråklig disposition utan elementen inom netspeak inte fyller det retoriska behovet som 

den digitalt förtrogna kräver.  

Den tydligaste risken för missuppfattningar kan dock ske på en formell nivå. Utropstecknet 

har för den förtrogna inom alla kontexter blivit ett medel för att skapa en positiv tonalitet. 

Skillnaden i bruket, och tolkandet, av punkt och utropstecken kan därför ge upphov till olika 

associationer. Den digitala kan uppfatta den icke-digitala som stel och känslokall och den 

icke-digitala undrar varför den digitala ”skriker”. Netspeak har gett upphov till ett större 

behov av social interaktion och bekräftelse för de digitalt förtrogna inom textkommunikativa 

kontexter, men de icke-förtrogna förstår inte spelreglerna i detta sociala spel och det blir 

således svårare för dem att socialt interagera. 

8.4 Att komplettera retoriska teorier med en fenomenografisk metod 

Den fenomenografiska metoden i denna studie fungerade utmärkt för att jämföra, kartlägga 

och utvärdera uppfattningar som fanns kring netspeak. Däremot är metoden väldigt 

arbetskrävande och konsekvensen, för ramen till denna begränsade studie, blev att jag enbart 

hade möjligheten att intervjua tre personer. För att nå ett större antal hade det krävts en 

enkätundersökning vilket inte är i linje med den fenomenografiska metoden. Fenomenografins 

styrka är dock att den med även ett begränsat underlag kan ge en uppskattning om den 

variation som kan förekomma i uppfattningarna kring ett visst fenomen, i mitt fall den 

variation som redan finns i mitt begränsade material. Däremot kan jag utifrån mina analyser 
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inte statistiskt säkerställa att intervjupersonernas uppfattningar kan jämföras med en större 

helhet, vilket gör vissa slutsatser spekulativa. 

Fenomenografin kan berika retoriken genom att den kan figurera som ett alternativ till 

doxologin. Genom att studera allmänna uppfattningar om ett fenomen går det också att dra 

slutsatser kring hur den omgivande doxan påverkar vissa uppfattningar. Inom andra retoriska 

områden kan fenomenografin främst figurera som en mer övergripande kvalitativ 

intervjumetod. Exempelvis kan man med en fenomenografisk metod undersöka olika retoriska 

effekter som sker både under och efter den retoriska situationen. En forskare skulle kunna 

intervjua ett begränsat antal personer direkt efter ett tal, för att se hur de uppfattade olika delar 

av talet. Samma personer kan ytterligare en gång intervjuas efter några dagar, för att se hur 

uppfattningarna om talet ändras i takt med tiden. Detta skulle kunna bistå retoriken med att 

kartlägga de element som under talsituationen upplevs som starkast, men som kanske efter en 

viss tid får en annorlunda karaktär. Fenomenografin kan alltså fungera som ett medel för att 

mäta en retorisk effekt både under och efter den retoriska situationen. 

8.5 Skapar elementen inom netspeak fler påträngande problem än vad de löser? 

Studien har visat att det finns ett retoriskt behov av elementen som förekommer inom 

netspeak, där informella situationer är elementens ansedda passande kontext. Men elementen 

skapar samtidigt potentiella påträngande problem. Som en digitalt förtrogen sändare kan man 

inte förutsätta att mottagaren tolkar ett visst element likartat som en själv. Netspeak som ett 

kommunikativt retoriskt verktyg kräver alltså en stor kunskap kring elementen. I och med att 

det inte finns en korrekt användning, eller tolkning, så går det dock inte att hundraprocentigt 

förutsätta att uppfattningarna blir enhetliga. Det går heller inte att använda elementen som en 

retorisk strategi mot en större målgrupp, då elementens retoriska syfte är att bilda en social 

gemenskap. Det ska däremot påpekas att elementen, särskilt sedan Sjöbergs avhandling från 

år 2010, mer börjar etablera sig i den vardagliga kommunikationen i samband med det allmänt 

ökade intresset för sociala medier. Man ska sålunda ha i åtanke att netspeak är ett fenomen 

som är i ständig förändring och som kommer att ändra karaktär. Vad som anses decorum kan 

därför komma att ändras, men än idag är elementen enbart lämpliga i informella och vissa 

offentliga kontexter.  

Studien kan alltså sammanfattas i att det finns stora risker för kommunikativa missförstånd 

då det redan genom tre intervjupersoner finns tendenser till olika uppfattningar om bruket av 

elementen inom netspeak. Innebär detta att man således bör sluta använda sig av netspeak 

som ett retoriskt och socialt verktyg? I och med att all retorik riskerar att ge upphov till nya 
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påträngande problem så är det bara i den bästa av världar som kommunikation skulle ske utan 

retorik (Bitzer 1968, S.13). Vi människor är emellertid olika och har därför inte enhetliga 

åsikter, varför människan behöver retorik.  
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10. Bilaga 
Här presenteras sammanställningen av transkriberingarna av intervjuerna. Jag har 

kategoriserat dem utefter de teman som togs upp under intervjuerna för att ge en enklare 

överskådlighet för läsaren.  

Talspråklig stavning 

Intervjuperson 1 

(01:27) I vilket sammanhang?   

(01:28) Till exempel till en kompis, skulle du kunna stava like som lajk eller smajl? 

(01:39) (Eftertänksamt skratt) Aa det skulle man väl kunna göra. Alltså. Ja absolut. Typ på Skype eller 

någonting, när man typ chattar eller om det är så här informellt så kan man ju skriva så, absolut dom 

man känner väl. Man kanske inte skulle göra det på någon brud man försöker ragga på.. eller nåt.  

(02:03) Skulle det påverka om du till exempel skulle sitta på Skype kontra Facebook? 

(02:08) Ehh, (Tystnad 2 sekunder) snackar vi med samma person då eller? 

(02:14) Ja. 

(02.16) Nej, det skulle inte påverka. Det är alltså Facebookchatten vi pratar om då? Inte att det är 

offentligt på min wall till exempel? 

(02:03) Skulle det påverka om du till exempel skulle sitta på Skype kontra Facebook? 

(02:08) Ehh, (Tystnad 2 sekunder) snackar vi med samma person då eller? 

(02:14) Ja. 

(02.16) Nej, det skulle inte påverka. Det är alltså Facebookchatten vi pratar om då? Inte att det är 

offentligt på min wall till exempel? 

(02:22) Nej, men det är också intressant. Om det är någon som skriver på din wall, skulle du 

ändra ditt språk då? 

(02:28) Det skulle jag nog göra litegrann. Jag tänker alltid på hur jag ger för sken utåt för andra. Nära 

umgängeskrets är en sak, sen hur man betér sig inför.. Ja, man har ju släktingar och allt möjligt på 

Facebook  och sånt där så då försöker jag alltid hålla mig ganska korrekt i hur jag stavar, någorlunda. 

Ge ett litet professionellt sken. 

Så talspråkliga handlingar är ickeprofessionellt alltså? 

(02:56) Mhm. 

 (02.58) Alright, men om till exempel din chef eller någon, det behöver inte vara din chef, men låt 

oss säga att Skatteverket skulle börja skriva till dig på Facebook och dom skulle använda en 

talspråklig stavning, hur skulle du uppfatta dom då? 
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(03:12) Oseriösa.  

(03:14) Oseriösa? Du skulle inte tro på det eller? 

(03:16) Näe, om dom skriver från sin officiella sida och visar att dom är rätt, korrekt, jag skulle tro på 

det dom skrev. Men det skulle ge ett sken av att dom är oseriösa.. (tystnad 0.5 sekunder) Och jag 

skulle tappa lite förtroende för dom tror jag, faktiskt. Jag skulle skriva korrekt tillbaka. Om dom 

fortsatt att skriva talspråk skulle jag bli lite (tillgjord röst) näe men vad eere här? Vad ere för kille dom 

har anställt liksom? Vad ere här?  

(03:43) Så det handlar mycket om förtroende genom vad man signalerar? 

(03:47) Ja verkligen. Sjukt viktigt. 

(03:50) Så auktoriteter ska använda ett mer seriöst språk, oavsett situation? 

(03:56) Alltid professionell ska man vara och använda ett korrekt språk, tycker jag i alla fall.  

Intervjuperson 2 

(02:22) Jag kan nog hända det när jag skriver sms till vänner och så. Men inte så mycket i mejl eller 

liksom i olika forum, då skriver jag ut ordet precis som det ska vara. I talspråk absolut, men inte i 

skriftspråk. 

(03:04) Varför gör du det i SMS och inte i andra forum? 

 (03:09) Jag tror det har att göra med att det går mycket fortare att skriva i talspråk för då behöver man 

inte skriva ner lika mycket bokstäver. Att göra det enkelt för sig själv och därför förkortar jag också 

även mycket.  

(03:23) Har det någonting att göra med vem personen är? 

(03:29) Jo men det måste det va, det måste ju vara en nära vän som jag skriver till. Jag skulle aldrig 

skicka ett sånt SMS till en kollega. Då är det ju skriftspråk. 

(03:40) Om någon skriver talspråkligt till dig, vem som helst? 

(03:49) Nära och kära har jag inga problem med, är det någon som inte är nära så vill jag gärna att 

man skriver ordentligt. För då känner jag, det känns inte rätt på något sätt jag reagerar i alla fall. Men 

jag blir inte upprörd eller nåt sånt. Men jag tänker på det. 

(04:08) Är det något fall som du kan komma på att det har hänt? 

(04:13) Det var det jag satt och funderade över. *skratt* Jag reagerar ofta på det om det är någon som 

inte är tillräckligt nära och börjar skriva med ett sånt språk. Men jag kan inte komma på nu när det 

hände. 

Intervjuperson 3 

Okej, men om vi avslutningsvis går igenom elementen en för en. Berätta lite om dem, låt oss 

börja med talspråkligt element. 

(18:51) Ja alltså, det är något som sagt jag använder mig av men inte tänker så mycket på.  

(18:54) Vad tycker du det ger för effekt? 
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(18:58) Jag tycker det ger mer liv i samtalet, det känns mer som ett riktigt samtal än ett samtal med 

text. Det känns mer personligt. 

(19:04) Om någon auktoritär person, typ din lärare, skulle skriva så. Hur skulle du reagera? 

(19:08) Ehm, oj jag vet inte. Vilken fråga. Jag vet inte. Alltså det beror väl på vem läraren är som 

person. Är hon rätt så snäll och framåt i verkligheten så skulle jag nog inte tänka på det. Men om det 

skulle vara en sträng lärare hade jag börjat undra vad som pågår. Jag själv skulle nog skriva rätt så 

formellt oavsett lärare ändå. 

(19:32) Om någon av dina vänner skriver så då? 

(19:35) Nej det skulle kännas helt normalt, inget jag skulle tänka på. 
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Upprepning av bokstäver 

Intervjuperson 1 

(06:37) Då kan vi gå vidare till upprepning av bokstäver. Det vill säga när man vill förstärka 

någonting till exempel som trööött eller seeeg. Är det någonting du använder dig av? 

(06:51) Ja det gör jag. Det kan jag göra offentligt också. Genom någon Facebookuppdatering eller så.  

(07:05) Typ som loool också då eller? 

(07:10) Ja när man sitter typ bakåtlutad i stolen framför datorn och bah ”looooooool”. 

(07:15) *Skratt*  

(07:18) Men det skriver jag inte offentligt. Men typ såhär trööött, seeeg, det kan man göra.  

(07:35) Skulle du tro att det vi som är lite yngre inom Internetgenerationen mer frekvent 

använder oss av? 

(07:46) Ja absolut.  

(07:50) Är det någonting som du tror vi använder för att få en lite mer lätt ton? 

(07:58) Ja precis. I och för sig har jag sett några äldre använda det.  Min mor har jag sätt använda det, 

men alltså gubbarna på jobbet dom gör ju inte (betoning) det.  

(08:13) Om gubbarna på jobbet skulle börja skriva så, om dom skulle börja skriva tjaa, hur 

skulle du reagera? 

(08:26) Jag skulle kolla om det verkligen var dom.  *skratt*  Men man. Näe jag vet inte. Jag vet inte 

vad jag skulle säga. 

(08:45) Om vi återgår till förra exemplet att någon högre auktoritär skulle skriva så. 

(08:48) Big nono.  

(08:50) Det går inte, dom ska hålla sig till sin mall? 

(08:52) Aa, ja men det ska va seriöst skrivet. Korrekt svenska när man snackar med någon. Formellt. 

(9:05) Du själv skärper till ditt språk antar jag då? Om du mejlar någon till exempel. 

(9:10) Absolut. 

Intervjuperson 2 

(06:03) Då kan vi gå vidare till upprepning av bokstäver, använder du det överhuvudtaget för 

att förstärka någonting? 

(06:15) Ja och just av den anledning du säger att man vill förstärka något. För när man skriver så ser 

man inte känslan bakom det så trött kan betyda helt olika saker. Men ibland vill man ju beskriva att 

man är dödströöött då är det flera bokstäver efter varandra som förstärker det.  

(06:35) I vilka sammanhang brukar du använda dig av det?  
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(06:45) Nej det blir nog i Sms eller när jag mejlar med någon vän.  

(07:01) Nu kan vi ta det exemplet om någon skriver så till dig, kan du lätt uppfatta vad exakt 

den personen försöker förmedla när dom försöker uttrycka det på det sättet? 

(07:15) Absolut, sen så beror det ju på vad dom skriver. Men typ vissa saker kan man se som för 

starka för att skriva ut på det sättet när man är arg över nånting. Då känns det inte hotfullt, det ska inte 

kännas som att jag tar i nu då. Men små enkla saker som är roliga liksom. Nej men alltså jag har inget 

emot att folk skriver så till mig och jag reagerar inte på något speciellt sätt. Jag förstår bara att man är 

dödstrött. När jag skriver så, så förstärker jag  bara ordet eller känslan men jag känner inte känslan när 

någon skriver så till mig. Om någon skriver ”Jag är tröööött” så kan du skriva att du är trött, du 

behöver inte skriva ut dom där öna. Alltså så känner jag väl lite. Jag känner känslan och skapar  

trycker, men jag ser eller känner inte känslan som när jag ser ordet, jag förstår bara att man vill 

förstärka någonting, men man känner inte det. Om jag sitter med dig och du säger till mig att jag är 

dödstrött och jag ser på dig att du är dödstrött i ögonen och att du ser lite hängig ut så förstår jag 

känslan. Men skriver man till mig att man är jättetrött så förstår jag det men att skriva ut det med 

upprepade bokstäver förstärker inte känslan hos mig som läsare. 

(08:57) Okej. Men som ett kommunikativt redskap, förminskar det missförstånd enligt dig? 

(09:16) Nej det tror jag inte det gör. Alltså nej, det betyder samma sak oavsett om man använder 

upprepningar eller inte. 

Intervjuperson 3 

(20:06) Men upprepning av bokstäver använder du dig av nämnde du? 

Ja precis, det använder jag för att ge mer eftertryck åt någonting. Det blir lättare också att se vad någon 

annan lägger för innebörd vid något ord då också.  

(20:18) Vilka situationer brukar dessa uppstå? 

Ja det är beroende på situation, men jag använder det ofta. Ibland kan man göra det för att vara glad. 

Eller nä. När jag tänker efter så är det mest om man är typ irriterad över något. Typ om något är drygt 

så skriver man drygt med fler bokstäver. Det blir nästan en sån här ”Åhh” känsla. 

  



45 
 

Versaler 

Intervjuperson 1 

Den här kategorin handlade visserligen om versaler generellt alltså att man använder stora 

bokstäver för att markera något som TJAAA 

(14:10) Vill man förtydliga något eller är arg så är det standard. *skratt* Det är ju skrika på Internet i 

princip 

(14:20) Så om någon gör så något mot dig är du rätt så medveten om att den personen är lack 

eller dylikt. 

(14:29) Ja man ser det direkt om man spelar och någon skriver med stora bokstäver då vet man att 

dom sitter och skriker mot en och då är dom sura, så är det ju. 

(14:50) Om någon som inte kan chattspråket skulle använda stora bokstäver, skulle du då vara 

lika säker? 

(15:04) Jag skulle nog skriva tillbaka ”hörrö släpp capslock” *skratt*. Ofta när man i yngre dagar 

spelade CS var det många som bara skrev i stora bokstäver. Gör man det där för att synas eller är det 

någon unge som kommit åt capslock? Det kunde lika gärna vara min farsa så man har noll koll på 

chattspråk och sånt där. Annars skulle jag också kunna sitta och skriva i stora bokstäver och bara 

dööhdööhdööh och inte fatta att dom skriker över Internet. Allt ifrån kids till gubbar skulle jag säga, 

eller någon sur ungdom beroende på situation.  

Intervjuperson 2 

Men vi har glömt en sista sak och det är versaler som i det här exemplet, använder du dig av 

överhuvudtaget och i så fall varför och varför inte? 

(48:26) Nej, jag använder aldrig versaler för ett helt ord. Det känns inte som mig helt enkelt då det 

känns skrikigt, då väljer jag hellre att formulera om meningarna. Ja det känns skrikigt och för 

påträngande.  

Intervjuperson 3 

(10:12) Vilken av dessa element tror du kommer överleva i framtiden. 

(10:41) Versaler i så fall. Jag använder det för att ge eftertryck, som när man vinner så vill man 

verkligen signalera det. Alltså oftast brukar man ju då blanda versaler med upprepning av bokstäver 

för att den andra ska veta att man skriker ut någonting. 
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Engelska inslag och språkmix 

Intervjuperson 1 

(15:49) Då går vi vidare till engelska inslag. Det är någonting du använder dig av? 

(15:54) Ja, man har ju blivit Internetskadad så man använder rätt mycket engelska.  

(16:00) Hur uppfattar du engelskan som effekt? 

(16:09) Alltså engelska tycker jag överhuvudtaget är ett mer färgsprakande språk. Man kan beskriva 

saker mycket bättre och det låter så mycket härligare än svenskan. Så när jag svär på engelska på nätet 

så känns det som att det ger mer kraft i orden. Mer målande liksom, typ som ”what the fuck” känns 

verkligen bättre än *tillgjord röst* ”nämen vafaan” i svenska motsvarigheten känns det som att det är 

lite mer gnälligt. 

(16:49) Så om du skulle säga att det är som en krydda. Skulle du hänga med då?  

(16:57) Ja det skulle jag. 

(16:59) För det ger lite extra smak och tryck i någonting. 

(17:05) Men generellt sätt då. Och nu gäller det när du pratar. Använder du engelska? Det är 

någonting man normalt sätt inte tänker på men använder du det? 

(17:20) Det gör ju jag hela tiden. 

(17:23) Ja det gör ju dom flesta. Men om andra skulle göra det mot dig. Hur reflekterar du över 

det? Eller är det något som flyter med? 

(17:35) Det beror nog på vilka ord dom använder. Som du sa som shit eller nice det tänker man inte på 

alls, det är så jävla vanligt. Det är nog lite mer raffinerade uttryck . Om man ska ge exempel (tystnad 3 

sekunder) om det är något man inte höra ofta. Om man drar till med något sånt och då tänker man 

”Varför sa han inte bara det på svenska?” eller nåt sånt där. Alltså what the fuck och sånt där är hur 

vanligt som helst, om man skulle snacka överhuvudtaget på engelska skulle man tänka lite på det. 

Luddigt svar kanske. 

(18:15) Men till exempel, nu när engelskan börjar bli mer etablerat. Men om vi återgår till vårt 

exempel med en auktoritet. Om dom skulle använda ordet Nice, eller vad som helst. 

(18:35) Ja du. Det var en bra fråga. 

(18:48) Men hur skulle du uppfatta dom om dom sa ”aa men det är ju nice”. 

(18:53) Det ger i och för sig ett lite för oseriöst intryck.  

(18:56) Men typ halvlånade ord som cancellera och liknande. 

(19:05) Då skulle jag fundera på om dom var halvengelska eller inte. Om det vore någon helsvensk 

skulle det kännas lite galet. Jag jobbar ju på HP och man chattar och mejlar ganska mycket med 

seriösa människor och det är ju väldigt korrekt svenska som gäller. Om man inte börja komma dom in 

på livet. Vi har en liten chattfunktion som MSN på jobbet och där kan vi sitta och då kan det vara lite 

avslappnat. Jag har börjat släppa på det nu när jag chattar med vissa som man pratar med dagligen. 
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Men det är fortfarande väldigt formellt och då kanske man drar till med ett ”Aa jag fick iväg ditt paket 

idag och det kommer vara framme imorgon klockan tolv” och då kan dom skriva tillbaka ”tack, najs” 

”fan vad schysst” eller något sånt där. 

(20:10) Engelska inslag är fortfarande mer informellt än formellt? 

(20:17) Absolut.  

Intervjuperson 2 

(15:03) Vi kan gå vidare, Engelska inslag; använder du det överhuvudtaget? 

(15:12) Ja, det gör jag både i tal och skriftspråk. 

(15:16) Är det några speciella ord som du slänger ur dig, så som nice eller shit? 

(15:25) Ja det är massor *skratt* Jag gör det inte så mycket på jobbet. Privat gör jag det jättemycket, 

men ja jag använder jätte mycket engelska. Jag vet inte om det är för att det låter bättre. Dom har ju så 

mycket mer ord än vad vi har kan jag tycka som passar bättre in än ett svenskt ord 

(15:52) Så om du skulle se det som en krydda. Skulle du hänga med då? 

(15:55) Ja, det skulle jag absolut göra, en extra klang.  

(16:03) Är det samma fenomen som du upplever i chatt och sms? 

(16:10) Mm, ja! Där är jag väl normal då alltså? 

(16:17)*Skratt* ja faktiskt, då visar det sig att det här även går upp i åldrarna att använda 

engelska inslag.  

(16:45) Fast jag skulle aldrig skriva ”Jag såg en nice tjej på stan” alltså allt ska vara på engelska.  

(16:52) Ahh okej, så du använder alltså engelska meningar? 

(16:56) Alltså jag kan typ skriva ut typ ”what the fuck”. 

(17:01) Alltså uttryck, skulle du kunna skriva ”alltså den filmen var nice.” 

(17:03) Nej då skulle jag skriva ”Nej den filmen var jätte bra!” men om någon skulle skriva ”Den 

filmen var bra” hade jag svarat ”Men nice, kul att du tyckte om den”. Nice är ett sånt där ord.  

(17:30) Där var det lite skillnad alltså, intressant. 

(17:36) Men, jag kan ju slänga ut ord som du nämnde nu som ”Nice” vid något tillfälle”. Men jag tror 

inte att jag gör det.  

(17:57) Sen när du skriver dårå, skulle du få in ett nice eller få in någonting annat utan att tänka 

på det. I Chatt och sms, blir det någon svengelska överhuvudtaget? 

(18:18) Nej det gör jag inte, jag skriver antingen på engelska eller svenska. Men jag skulle använda 

förkortningen WTF. I så fall, det är nog bara det undantaget. *skratt* 
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Intervjuperson 3 

(12:53) Engelska inslag i svenskan, blir det mer och mer inslag tycker du?  

(13:00) Ja det blir det ju. Ibland kommer man inte på vad det heter på svenska. Så då är det skönt att 

ha engelskan som komplement om det är det första som ploppar upp i hjärnan.  

(13:32) Är engelskan en krydda på språket? Något som ger extra tryck? 

(13:40) Både ja och nej. Ja för att det låter coolare och för att man lånar ord för att det ger mer 

eftertryck i engelskan.  

(13:52) Skulle du kunna använda en språkmix till din lärare? 

(13:57) Nej gud nej, det känns jättefel. Kanske vissa ord, jag gör det i så fall utan att tänka. Man tänker 

inte på att random och nice är engelska ord. Men engelska inslag, eller spåkmix eller vad det heter 

känns som något slangaktigt som vi ungdomar använder med varandra. Om man pratar med äldre så 

använder man väl kanske hela meningar, men att slänga in ut hit och dit. Sen använder ju vuxna själva 

vissa ord har jag märkt, som shit eller oh my god. Nej, språkmix är något som används som slang. 
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Förkortningar 

Intervjuperson 1 

(26:46) Väldigt intressant faktiskt.  Då kan vi ju gå vidare till förkortningar. Simpelt Omg, rofl 

sånt där. Det har vi varit inne litegrann på tidigare men det kan jag också tänka mig är 

informella sammanhang? 

(27:03) Ja absolut. Det finns ingen chans att jag skulle ge någon som helst respekt till någon officiellt 

som satt och skrev omg i en affärsuppgörelse eller något sånt *skratt* 

(27:12) Nä, men förkortningar som etc. hur skiljer sig en sån förkortning mot omg? Det 

visserligen annorlunda betydelser, men. 

(27:24) Men omg kom ju till via dataspelsvärlden, så det är liksom härstamningen som gjort att 

uttrycket inte liksom har fallit i god jord i mer seriösa sammanhang, skulle jag tro. Men etcetera och 

sånt där det har jag skrivit flera gånger i mejl och sånt där. Det känner jag är mer socialt accepterat om 

man säger så. *skratt*. Det är okej att skriva. Ehh, aa. Jag själv i och för sig kan säga typ ”lol” utan att 

tänka på det, eller typ ”yolo” för att skämta med mina polare typ. 

(29:00) Om någon skulle skriva ofc till dig, är det något du skulle tycka vara talspråkligt eller 

chattspråkligt eller som någonting en aukoritet skulle skriva? 

(29:15) Nej, det är ju en förkortning man använder inom chatten, så kan man kanske säga det till 

varandra inom kompisgäng. Jag skulle inte säga det till min chef när jag är ute och tar en pilsner efter 

jobbet. Han säger något roligt och så säger man ”lol, ofc” så *skratt* man hur ju bara hur dumt det 

låter. Så man får hela tiden hålla saker skiljda.  

(29:45) Nu börjar vi närma oss slutet här.  

(29:49) I och för sig säger man inte etcetera heller. 

(29:51) Juste, om någon skulle säga iofs då. 

(29:53) Inte auktoritärt 

(29:54) Inte auktoritärt? 

(29:55) Nej.  

Intervjuperson 2 

(21:00) Då går vi över till förkortningar. Är det någonting du använder dig av? 

(21:09) Jag är ju inte jätteduktig på det men ibland gör jag det. Istället för att skriva ”lr” hade jag 

skrivit ”el”. Jag är jättedålig på det där, jag använder det fel och jag använder det på mitt sätt och jag 

måste tänka efter med vad folk menar när dom använder förkortningar. 

(21:45) Så du ser det som en jobbig aspekt om någon skulle skriva förkortningar som inte du 

förstår *skratt*. 

(21:55) Ja det gör jag. 

(21:57) Händer det ofta? 
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(21:59) Ja! *Skratt* Jag tror det har att göra med att jag inte lever i den här Facebookvärlden som 

många gör och det är väl därifrån man har lärt sig väldigt mycket. Men jag som är utanför de sociala 

medierna förstår ingenting. Jag kan ju erkänna att jag googlar ibland. På riktigt, jag googlar 

förkortningar för att förstå vad någon menar. 

Intervjuperson 3 

(01:41) Vad tycker du om Facebookspråket rent generellt? 

(01:45) Vilken konstig fråga, ehm. Facebookspråket är enkelt, jag skriver jättemycket förkortningar. 

Jag kan läsa gamla sms och så är det bara förkortningar. Så om jag skulle skicka det till någon äldre, 

alla i vår ålder vet vad det är, men de äldre kanske inte vet. Till exempel min mamma skulle aldrig 

förstå. 

(20:43) Så förkortningar brukar du använda dig av, brukar du förstå alla? 

Ja, jag brukar i de flesta fallen förstå förkortningen. Sen så händer det ju att det kommer nya 

förkortningar men antingen så listar jag själv ut vad det är eller så frågar jag.  

(20:51) Kan du använda det i formella sammanhang? 

(20:55) Alltså näe. Då vill jag nog hellre skriva ut orden. Det känns inte så professionellt att enbart 

skriva i förkortningar. Men med vänner, absolut. Alltså ord som lol har ju blivit ett standardord för 

någonting lite småroligt. Det betyder egentligen ”laughing out loud” men nu betyder det ordet bara 

”lol”. Samma sak med ”Yolo” som alla helt plötsligt säger. 

(21:20) Om någon skulle använda den svenska versionen ”ASG” hur skulle du reagera? 

(21:26) Jo gud vad fånigt det låter *skratt* jag skulle nog tro att det var någon äldre person som 

försöker vara ”hipp” (citattecken med fingrarna). *skratt*  näe men jag vet inte. 
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Emoticons 

Intervjuperson 1 

(30:55) Då går vi till det sista, emoticons. Det kan man ha en lång diskussion om vilket är den 

avslutande delen. Använder du det själv? 

(31:08) Ja, skyldig 

(31:10) Använder du det mer mot tjejer? 

(31:14) Ja. 

(31:15) Alright, då har vi det avklarat. Varför använder du smileys mer mot tjejer än killar? 

(31:25) *skatt* Jag vet inte, dom skickar så många själva! Då måste man automatiskt anpassa sig och 

skicka tillbaka. Sen är det ett allmänt känt bland killar att tjejer gillar smilies och då använder man 

smilies. 

 (32:02) Så allt handlar alltså om uppfattningar där egentligen? 

(32:14) Aa, men om man sitter och chattar med en tjej som man kanske är intresserad av eller nåt. Då 

vill man inte ge intrycket av att man är sur så då skriver man lite mer smiliesar som visar att man. Det 

blir så stelt när man sitter och skriver skriftspråk, då kan det väldigt lätt låta som att man är sur fast 

man egentligen inte är det. Man kan vara väldigt glad och då genom att sätta en liten smiley göra 

samtalet mindre seriöst och visa att man är på bra humör kanske.  

(32:42) Om vi då tar det motsatta att man istället avslutar mening med punkt i ett sms. Hur 

känns det, utan smileys eller någonting? 

(32:50) Sätter P för samtalet. Nämen det är ganska avslutande, det är det ju. Det beror ju på kontexten 

också, vad dom skrivit och sånt där. Det beror helt på innehållet. 

(32:05) Men om någon skriver ”OK.” 

(33:09) Ja det är ju en avslutning av samtalet *skratt* det är ”skriv inte till mig igen, för helvete”  

(33:14) Hur är uppfattningen om det är någon som är äldre, till exempel 30-60 år? Någon som 

absolut inte är med i nätgenerationen.  

(33:25) Det är ju dom som skriver OK. I princip i och för sig. Min far bland annat skriver så bland 

annat, han skriver OK. Dom vet ju inte, dom är ju inte insatta för fem öre. Man kan skriva en bok till 

dom och så får man tillbaka OK. liksom.  Då vet man inte riktigt vad man fick svar på av ens fem 

frågor liksom.  

(33:46) Så dom använder det på ett helt annat sätt. 

(33:51) Verkligen. 

(33:53) Om du tänker på dom som inte är med i nätgenerationen, som din far till exempel. 

Varför tror du att dom är så kortfattade egentligen? 

(34:02) Aa men dom. Dom är inte alls varit med i svängen som vi har, vi växte upp med MSN och alla 

fula smilies som man överanvänt när man var yngre som visserligen gradvis växt bort men våra 
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föräldrar har ju inte vart i den svängen, då är det ganska lätt att förstå att man inte förstår alla 

innebörder av smiliesar kanske, då blir det kanske lite svårt. Det finns så många olika också.  

(34:39) Om vi då tänker på smileys och den innebörd det ger. Tycker du att en smiley är 

nödvändig i chattsammanhang? 

(34:51) Nej, egentligen inte. Inte nödvändig.  Man kan ju skriva  ett ganska målande språk ändå, 

smileys känns som ett substitut, ett tillägg. 

(35:09) Tror du att det minskar eller ökar missförstånd. 

(35:13) Det minskar ju förmodligen missförstånd, ändå.  I och med att man visar ens känslor liksom. 

Förutom ”:-P” smileyn dårå som är rätt osäker. 

(35:24) Om du då skulle vara chef för ett företag, skulle du ha lättare att förstå ett personligt 

brev där det var smileys som kunde uttrycka ironi och sånt. Eller skulle du bättre förstå ett 

personligt brev eller CV som inte var det? Vad skulle du föredra?  

(35:39) Om det var från någon som sökte jobb eller någon från mina anställda skulle jag inte. 

(35:43) Om vi bara tar detta helt från kontexten och i denna kontext så är det okej att använda 

smileys i alla sammanhang. Vad skulle du då föredra? 

(35:53) (tystnad 5 sekunder) Svår fråga. Rent spontant är jag anti-smileys när det handlar om jobb och 

sånt där. Men om det var helt socialt accepterat att använda smileys hela tiden. Nej jag vet inte. Det 

känns inte som att man ska skämta eller förtydliga känslor i ett CV ändå. Så jag skulle nog inte gilla 

smileys där ändå, faktiskt.  

(36:23) Men om det var en tjej? 

(36:24) (Tystnad 3 sekunder) Jahaaa! *skratt*  

(36:30) Nämen om någon tjej skulle skriva i sitt CV ”Jag är en glad tjej på sjutton år och har 

tidigare jobbat inom detta yrke och det här är något jag brinner för” och avslutar med en 

smiley eller ”jag skulle verkligen vilja jobba i ert företag ” glad gubbe. 

(36:52) Ja i och för sig då skulle man ge ett intryck av att det låter som en ganska sprallig och glad tjej. 

Då kanske man blir lite mer så hära ”aa men henne tar vi in på intervju, så får vi se om hon är sådär 

glad som hon uttrycker sig för” det skulle kunna höja ens intresse lite, faktiskt. När man får lite 

kontext på vad man skriver också. Aa, varför inte?  

(40:13) Tror du att istället för ”med vänlig hälsning” i mejl har samma funktion som en smiley? 

I och med att en smiley också skickas i välvilja, kan en smiley ersätta  eller förstärka ”med 

vänlig hälsning?” 

(40:51) (Tystnad 5 sekunder) Ja alltså är det ett multinationellt företag så kanske man inte ska göra 

det. Men på ett företag med ungefär 100 anställda så varför inte? Det skulle kunna funka. 

(44:02) Den positiva och den negativa artigheten. Den negativa artigheten är när man till 

exempel sitter rakryggad när man äter middag, öppnar dörren åt någon, skakar hand eller har 

ögonkontakt. Sedan har vi den positiva artigheten där man är lite mer nära med till exempel 
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berörning och att sitta nära. Så om du definierar Smiley som en artighet, är det en postiv eller 

negativ artighet? 

(44:39) Det är en positiv artighet i så fall. Det blir påträngande liksom, jag gillar i överhuvudtaget inte 

när män rör mig. Det blir stelt, tycker jag. Jag känner en kille rätt bra som inleder med ”hej” och en 

smiley. Det blir bara fel, jag vet inte hur man ska förklara det. Han blir för nära och jag vet inte riktigt 

hur jag ska hantera det, förväntar han sig en smiley tillbaks eller vad ska jag göra? Stöter han på mig? 

Nej det känns fel. 

(45:20) Vad blir det för skillnad när en tjej använder smileys? 

(45:27) När en tjej skriver ”hej ” och en smiley så tänker man inte på det. Nej inte alls på något sätt. 

Om hon skriver ”Hej” utropstecken bara som det blir osäkert och man tänker ”Oh shit nu är hon sur, 

nu har jag gjort något”. Nu måste vi prata.      

Intervjuperson 2 

(25:44) Då kan vi gå vidare till det jag kommer lägga mest tyngd på i och med att det har blivit 

mer etablerat i alla åldrar, just smileys. Vad tycker du om det? 

(25:59) Jag tycker dom är, jag använder inte dom så mycket. Jag använder dom när jag sms:ar och den 

här blinkgubben  gör jag. Och det är för att om har en sms-konversation och det kan gå väldigt fort och 

för att man inte ska missuppfatta så tänker jag att det inte ska verka som att jag säger något negativt så 

lägger jag till den där smilegubben så blir allt bra helt plötsligt. Alltså om man vill ifrågasätta 

någonting så använder man en smilegubbe för att det ska bli en gladare ton. 

(26:40) Så som funktion, hur tycker du den fungerar som ett komplement till skriftspråket? 

(26:47) Absolut det underlättar, det gör så att det inte uppstår massa missuppfattningar eller 

missförstånd. 

(27:01) Just den funktionen, skulle vilja lyfta vidare den till exempel e-post, skulle du kunna 

använda en smiley? 

(27:09) E-post privat eller e-post på jobbet nu då? 

(27:16) Både och. 

(27:16) Privat absolut, jobbet nej. Det skulle jag inte göra, jag vet att jag för jätte mycket smileysar när 

folk skriver till mig men jag svarar inte med smileysar för att det är oprofessionellt. Men jag kan 

känna ibland att det vi skriver, för vi följer mycket regler och sånt där, och så vill man gärna vara 

pedagogisk när man förklarar och ibland kan man verka lite negativ när det inte går personens väg. 

”Svaret kommer inte vara någonting du gillar” då vill man gärna lägga till en smiley för att känna att 

det inte är jag som person som sätter reglerna, men så här är det. Jag tänker till att nej, det ska inte vara 

någon smileys och då gör inte jag det. Ibland brukar jag tänka: ”Men vad skulle hända om jag gjorde 

det?” Men det känns fortfarande fel, det känns inte seriöst om jag skulle göra det. Ibland kan jag känna 

när man får ett sms och den har en viss ton och man lägger till en smiley att man gömmer sig lite 

bakom den här smilegubben, att man inte vågar konfrontera riktigt utan det känns som att man ”Nej 

nej allt är så trevligt och lägger jag till en smilegubbe så blir allting så bra”  

(28:41) Om vi jämför med talspråket, vad skulle det uppfylla för talhandling? 
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(28:50) Det skulle vara ”Nej jag menar inget illa och ta inte illa upp nu” alltså att man börjar prata 

kring saker innan man kommer till själva poängen med ett leende.  

(28:14) Om vi skulle lyfta detta från sin kontext  och låt oss säga att smileys blivit en etablerad 

del i skriftspråket. Skulle du rekommendera att någon skulle använda det i sitt CV för att 

förstärka en viss känsla?  

(30:11) Nej, jag tror inte det. Jag är lite anti det. Men är det nödvändigt, varför ska man ha en smiley 

på sitt CV? Kan man inte ha en bild där man är lite glad då? Hellre det än en smilegubbe. 

(30:55) Låt oss säga att hon som skriver sitt CV ska söka inom ekonomibranschen och vill få till 

en ironisk underton, men även lyfta fram sin humoristiska sida i sitt CV. 

(31:16) Nej, jag tycker inte det. Visa istället i en intervju att du är en rolig person, inte i CV’et. 

(31:27) Så du är strikt emot i professionella sammanhang?) 

(31:30) Yes, absolut! 

(34:12) Smileys som artighet. Förklaring av positiv och negativ artighet. Vad definierar du 

Smileys som i det sammanhanget. Hur påverkar det din integritet? 

(35:08) Jag ser inget negativt med smileys i överhuvudtaget, det kan ju vara trevligt också. Men det 

beror ju på vad det är för typ av Smiley. 

Intervjuperson 3 

(05:12) Jag använder jättemycket smileys, speciellt ”xD”. Jag tycker att det kan bli jättestelt om man 

skriver utan smileysar. Precis som mina två vänner jag har, jag tänker alltid ”tycker ni inte om mig” 

(tillgjort ledsen röst), så jag brukar skriva jättemycket, alltid typ.  

(05:41) Ja men fortsätt prata om smileys, hur känns det att prata
1
 utan smileys 

(05:51) Det känns lite mer formellt om man skriver utan smileys. Skriver jag till en lärare så skriver 

jag inte med några smileysar, i och för sig brukar lärarna skicka smileys tillbaka men *skratt* jag 

brukar inte skicka smileys till min mamma. Men min mamma skickar alltid till mig och bah ”titta på 

mig jag kan använda smileys”. Men skriver man formellt så använder man inga smileysar, så det beror 

väldigt mycket på vem man skriver till. Men jag skriver smileys till alla i min ålder,  om det inte är 

någon man är typ rädd för. Nej men jag tycker det känns jättestelt utan smileys. 

(06:44) Brukar du skriva mer eller mindre smileys när du skriver till killar? 

(06:49) Jag brukar inte skriva hjärtan till killar, annars så är det väl samma sak typ. Jag gillar inte 

riktigt att skicka smilies, men killar om man inte skickar smilies tror automatiskt att det är någonting 

fel så jag gör det mest bara för att det förväntas av mig, så att det är som en ond cirkel. 

 

  

                                                           
1
 Intressant att jag använde ordet prata istället för chatta i detta sammanhang. 
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(06:54) Hur uppfattar du killars användning av smileys? 

(07:14) När jag skriver till killar brukar jag alltid tänka över vilken typ av smileys man använder, men 

det känns inte som dom gör det lika mycket. Men kanske lite. 

(07:32) Så den här blinksmileyn, vad betyder den för dig?  

(07:37) Ja den kan vara lite stel. Men det kanske inte är så många andra som tycker det. Jag är rädd för 

att använda den, men annars ska det vara ”;P”. Det är lite beroende på situationen. 

(08:08) Brukar killar använda en ”;)” mot dig? 

(08:10) Ja det är väl den dom använder oftast?  

(08:13) Brukar du använda dig av ”:P”-smileyn? 

(08:16) Ja ”:P” används när man är lite halvglad.  

(08:20) Tycker du att den signalerar osäkerhet? 

(08:34) Lite så, ja.  

(08:36) Så när man inte är riktigt säker använder man den för att gömma sig bakom? 

(08:39) Ja om man inte vet om man ska skriva en glad smiley eller, så då använder jag en ”:P” smiley. 
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Punkt och utropstecken 

Intervjuperson 1 

(32:42) Om vi då tar det motsatta att man istället avslutar mening med punkt i ett sms. Hur 

känns det, utan smileys eller någonting? 

(32:50) Sätter P för samtalet. Nämen det är ganska avslutande, det är det ju. Det beror ju på kontexten 

också, vad dom skrivit och sånt där. Det beror helt på innehållet. 

(32:05) Men om någon skriver ”OK.” 

(33:09) Ja det är ju en avslutning av samtalet *skratt* det är ”skriv inte till mig igen, för helvete”  

(33:14) Hur är uppfattningen om det är någon som är äldre, till exempel 30-60 år? Någon som 

absolut inte är med i nätgenerationen.  

(33:25) Det är ju dom som skriver OK. I princip i och för sig. Min far bland annat skriver så bland 

annat, han skriver OK. Dom vet ju inte, dom är ju inte insatta för fem öre. Man kan skriva en bok till 

dom och så får man tillbaka OK. liksom.  Då vet man inte riktigt vad man fick svar på av ens fem 

frågor liksom. En annan sak är också när man hälsar, då använder jag hellre för att det är trevligare 

utropstecken medan äldre kan använda punkt. 

(33:46) Så dom använder det på ett helt annat sätt. 

(33:51) Verkligen. 

(33:53) Om du tänker på dom som inte är med i nätgenerationen, som din far till exempel. 

Varför tror du att dom är så kortfattade egentligen? 

(34:02) Aa men dom. Dom är inte alls varit med i svängen som vi har, vi växte upp med MSN och alla 

fula smilies som man överanvänt när man var yngre som visserligen gradvis växt bort men våra 

föräldrar har ju inte vart i den svängen, då är det ganska lätt att förstå att man inte förstår alla 

innebörder av smiliesar kanske, då blir det kanske lite svårt. Det finns så många olika också.  

Intervjuperson 2 

(35:28) Emoticons menar jag egentligen, en emoticon behöver inte vara en smiley utan kan vara 

alltifrån om du avslutar med punkt eller smiley, en ikon som ger en känsla. Avslutar du med 

punkt när du sms:ar? 

(35:58) Yes. Eller nej, inte alltid. Jag kan avsluta med punkt och sen kram, då är det ingen punkt efter 

kram. Så det är inte alltid med punkt. 

(36:17) Hur reagerar du om jag påstår att en annan person menar att man uppfattar OK. Så 

känns det som att den personen vill skära av samtalet? 

(36:30) Jaha? Okej, det visste jag inte. Om man hade skrivit Okej utan punkt eller utropstecken eller 

någonting? 

(36:44) Om du hade skrivit okej men utropstecken så är det inte ett avslut av samtalet? 

(36:57) Jag känner att har jag någonting mer att säga så säger jag det. Jag tror inte jag är inne i den 

hära världen att jag förstår hur man använder punkt. 
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(37:09) Så hur känns det nu när du vet att en punkt för vissa chattvärlden är ett avslut av 

samtalet? 

(37:17) Jag tänker mer på de gånger jag använder punkt om jag fått svar tillbaka. Jag kanske sätter 

stopp på konversationen även fast jag inte menar att göra det? 

(37:26) Jo det finns uppfattning om att man dödar samtalet då. 

(37:29) Är det sant? Okej, gäller det även mejl och så? 

(37:46) Mejl har en lite mer annorlunda regler. Men vissa kanske beblandar reglerna för chatt 

och mejl. 

(37:56) Vem skriver egentligen alla dessa regler? 

(37:59) Det är antagligen något socialt konstruerat i en social arena. Sen så är det ju så att 

chatten har ju funnits ett tag och då har man skaffat normer i chatten som vi hela tiden 

konstruerar anpassat till samhället. 

(38:21) För jag tänker att när man avslutar en konversation så typ om jag har en SMS-konversation 

med någon och jag avslutar med ”.kram” då är jag färdig med det här. Det ser jag som ett avslut, eller 

om någon skriver så till mig. Men finns det finns frågeställningar så skriver jag .kram för då är vi 

färdiga.  

(38:49) Men då om vi ser själva problemet att Internetgenerationen börjar etablera sig i 

arbetsmarknaden, ser du något problem i den här klyftan? Till exempel uppfattningarna mellan 

punkt och utropstecken, kan det skapa ett problem? 

(39:14) Absolut. Om det finns oskrivna regler som man inte känner igen så definitivt. För om jag 

skriver en punkt och den andra inte svarar då denna uppfattar konversationen som avslutad så kan det 

ju självklart uppstå problem när man inte får svar. Jag tror att det mest kan ske missuppfattningar bara, 

inga större grejer. Utan dom kan uppfatta tonen som lite väl hård om man inte lägger till en 

smilegubbe till exempel. 

(39:48) Om någon i en mejlkonversation har svårt att punkta av men använder många 

kommatecken istället. Hur blir det för dig som läsare? Brukar du reflektera över personer som 

använder långa meningar istället? 

(40:07) Ja det är ju jobbigare för mig som läsare att läsa. Det förstör ju texten litegrann också  om man 

inte får dom där punkterna så man vet när man ska stanna upp. Det beror ju på hur lång texten är 

också, för man reflekterar ju över det man läser. 

(40:25) Hur tolkar du om sändaren använder utropstecken vid vissa ställen, hur tolkar du det 

då? 

(40:33) Det låter inte särskilt trevligt nej, det känns hårt och att man försöker uppmärksamma mig på 

hundratals olika saker. Det känns väldigt bestämt.  
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Intervjuperson 3 

(02:14) Hur skriver din mamma? Skriver hon som du? 

(02:19) Nej. Inte alls, hon skriver med stor bokstav och typ ”Hej hjärtat.”, nej men det är alltid med 

punkt och jag kan skriva en hel mening i ett ord för att jag orkar inte. Man är så lat *skratt* 

(08:52) Om någon annan inleder meningen med stor bokstav, brukar du också ändra dig? 

(08:57) Ja då inleder jag alltid med stor bokstav. Det är mest punkt som jag känner att jag inte orkar 

med. 

(03:10) Hur uppfattar du punkten i en chatt? 

(03:20) Det är väl bara för att här är meningen slut, här börjar nästa mening. 

(03:30) Men om någon skriver typ ”OK.” utan smiley? 

(03:34) Nej men det tycker jag man kan tolka som (tillgjord ledsen röst) ”Nämen hatar du mig eller?”. 

(09:49) När du skriver själv, brukar du använda punkter själv? 

(09:51) Ja. Speciellt när man skriver längre sms. Men ibland kan en smiley eller utropstecken ha 

samma funktion som en punkt 

(10:00) Föredrar du utropstecken framför smiley? 

(10:04) Ja definitivt, det är lite trevligare. 
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Inleda ny mening med versal 

Intervjuperson 1 

(11:04) Då kan vi gå vidare till versaler. Alltså stora bokstäver. Då kan vi ta upp att du brukar 

inleda med en stor versal när du inleder en mening. Berätta lite allmänt om det, varför du gör 

det, hur folk reagerar och din uppfattningar om det? 

( 11:26) Ja det är lite intressant faktiskt. Hur man nu definierar intressant. *Skratt* Men i början när 

man chattade skrev man bara små bokstäver. Sen för några år sen började jag skriva. Man blandade 

ihop när alla skrev på varandra i stora chattgrejer. Då kunde man inte själv se vad man själv skrev. Så 

när man skrev med stor bokstav kunde man urskilja sig. Där börja jag skriva, så det var därför jag 

börja skriva så och sedan har jag fortsatt så när man chattar med några andra på nätet så kan ibland 

dom skriva med små bokstäver. Då kan dom börja skriva med stora bokstäver sen hoppar dom tillbaks 

till små och sen stora och så hoppar dom mellan som att dom har svårt att bestämma sig om dom ska 

följa min riktlinje så att det blir hopp i språket. Det kan vara kul att se. Men aa, nemen annars så jag 

vet inte.  

(12:33) Hur är din uppfattning när andra använder samma mall? 

(12:37) Jag tycker att det är snyggare att skriva så. Inleda med små bokstav är så, jag vet inte.  

(12:47) Men om till exempel någon av dina kompisar skulle börja inleda med stor bokstav, hur 

blir själva samtalet, skulle personen kännas mognare? 

(13:02) Det skulle nog kännas lite mognare, faktiskt. Att man sitter med lite äldre människor och 

skriver. Även om ordet efter är loool så är ändå den där stora bokstaven, det gör ganska mycket alltså, 

tycker jag. Det känns i språket. 

(13:18) Ger det status att inleda med stor bokstav? Du har ju förut läst retorik och vet vad Ethos 

är. Får du större tillit för någon som använder stor bokstav än någon som inte gör det. 

(13:38) Ja. Det skulle jag nog nästan säga, det håller jag med om.  

(13:44) Det ger ett mer seriöst intryck? 

(13:46) Det känns faktiskt så, ja. Det spelar ingen roll vilket ämne det är, det känns, ser mer 

professionellare ut.  Spelar ingen roll vilket ämne det är, även om det handlar om enhörningar flyger så 

ger det ett mer seriösare intryck, faktiskt.  

Intervjuperson 2 

(10:05) Versaler, i det här exemplet är det versaler överlag för att skriva stora bokstäver för att 

trycka på någonting. I mitt fall handlar det om att inleda en mening med stor bokstav. 

(10:25) Ja men då använder jag en versal.  

(10:31) Har du någonsin mött någon som inte använder det? Hur uppfattar du det? 

(10:38) Ehm.. (tystnad) Jag vet inte om jag tänker på det men man vet ju när meningen är avslutad när 

man märker av punkten och  så vidare. För då kan jag tänka ”Är det menat som ett kommatecken eller 

inte?” så försöker man läsa igenom. Men om det är tydligt för mig att meningen är avslutad och om 

det inte är versal så gör det ingenting. För ibland skriver folk på utan att använda punkt eller komma. 
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(11:09) Om vi kollar ur ett ethosperspektiv, hur uppfattar du det? 

(11:14) Nu har jag ju inte läst retorik så. 

(11:17) *Beskrivning av ethos och pistis* Så om någon skulle skriva i en chatt, sms eller mejl för 

den delen, hur mycket tycker du att en sån liten faktor som att inte inleda med en versal? 

(11:50) Nej alltså, är det någon kollega som skulle skriva så, så hade jag ju reagerat på det. Men jag 

hade ju inte svarat och rättat henne. Jag hade tänkt ”du om någon ska väl ha kunskap om hur man 

skriver”. Men chatt och sms nej, det beror ju på vem som är avsändaren tror jag. Avsändaren har 

betydelse. 

(12:23) Så om avsändaren inte är någon nära vän eller någon kund med någon fråga, lägger du 

någon sorts värdering mot den som inte inleder med stor versal? 

(12:48) Ja det gör man ju, eller inte man men jag gör det. Jo men det gör jag, men det är ingenting som 

syns i mitt svar till kunden. 

(13:14) Men det finns ändå en viss uppfattning långt bak i huvudet? 

(13:22) Men jag förstår ju varför folk inte gör det. Jag antar att det handlar om ren lathet att man inte 

orkar trycka på shiftknappen, det är en sån grej. Det är inte så att man inte har kunskaper i det.  

(13:45) Men om någon skulle säga att man uppfattar den andra parten som för seriös om man 

inleder med stor bokstav och avslutar med punkt, hur ser du på det? 

(14:00) Jag förstod inte riktigt din fråga. 

(14:05)  Om man till exempel tillhör den här generationen som inte skriver med versaler. Om 

dom skulle anse att dom som gör det skulle uppfattas som för seriösa, hur skulle du ställa dig till 

det? Men även undrar jag varför du använder stor bokstav, är det för att du måste eller är det 

för att du förväntas göra det? Eller så enkelt att du gör det automatiskt. 

(14:32) Jag tror att jag gör det automatiskt för att det är det man har lärt sig sen man var liten. Jag vet 

att när jag skriver så kan jag tycka att jag är lite för seriös för jag går inte in i det här, att inte använda 

versaler och så vidare. Jag gör ju precis tvärtom och då tänker jag så här: ”Ja mina Sms är ju lite 

tråkigare att läsa än någon annans” eller nåt sånt där.  

Intervjuperson 3 

(08:52) Om någon annan inleder meningen med stor bokstav, brukar du också ändra dig? 

(08:57) Ja då inleder jag alltid med stor bokstav. Det är mest punkt som jag känner att jag inte orkar 

med. 

(09:03) Om någon inte skriver med stor bokstav, brukar du tänka på det? 

(09:06) Nej. Jag tänkte på det förut, men då tänkte man ”höhö vad osmart du är” men nu har man 

blivit lat själv så då gör man inte det själv. Det beror mest på hur lat man är. 


