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Syftet med det här arbetet är att ta reda på om det finns skillnader i hur manliga och kvinnliga 

användare skriver på Twitter. Genom att skapa kategorier som bygger på språkskillnader som 

visats i tidigare forskning kategoriseras totalt 300 tweets. Utöver skillnaderna mellan manlig 

och kvinnlig skrift vägs även Twitter som forum in i analysen. Kategorierna är utformade för 

att identifiera typiska språktendenser på Twitter. Jämförelser mellan hur kvinnor och män 

använder sig av förkortningar, förenklingar och engelska inslag i sina tweets är exempel på 

kategorier som analyseras. Kategoriseringen visar att det finns skillnader i språkanvändandet 

mellan könen. Slutsatsen jag drar är att digitala medier tillåter en större frihet till talspråkliga 

inslag i skriften. Den största skillnaden mellan könen visar sig vara att manliga användare 

använder sig av mer slang i sina tweets och att kvinnliga användare använder fler 

förenklingar. Det är både manliga och kvinnliga skribenter som skriver med talspråkliga 

inslag. Den största upptäckten är trots allt att likheterna mellan könen i skriftspråket är fler än 

skillnaderna. 
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1 Inledning 

Sociala medier växer ständigt och har nu växt till den grad att de dominerar mycket av 

nyhetsflödet vi idag förses med. Att nyheter färdas snabbare och förväntas vara kortare och 

informationstätare innebär att användningen av språket påverkas. Diskussioner om hur 

digitala medier påverkar dagens svenska kommer ständigt upp, inte minst språkrådet har sett 

över detta (Bellander 2011:16). Kravet om att nyheterna ska vara snabba påverkar språket. En 

mening som ska tryckas kan revideras och genomläsas flera gånger, men den möjligheten 

försvinner när du vill nå ut med din nyhet före alla andra. Det har länge funnits en oro att de 

digitala medierna ska påverka vårt skriftspråk negativt genom att tillföra flera inkorrekta ord i 

skriftspråket. Twitter är ett av många sociala medier som sprider snabba nyheter. Här skrivs 

inte alltid korrekt skriftspråk utan det är talspråket som dominerar i skriftliga former. På 

grund av den teckenbegränsning på 140 tecken som finns på Twitter, krävs det speciella 

åtgärder för att lyckas få fram sin poäng med meddelandet.  Dessa nya snabbmeddelanden når 

oss hela tiden och har ofta en annan betänketid bakom sig än det tryckta ordet. Det har inte 

tidigare undersökts om det finns skillnader i hur kvinnliga och manliga användare hanterar sitt 

språkbruk på Twitter. Dock finns det tidigare forskning inom skriftspråk som visar skillnader 

mellan manligt och kvinnligt språkanvändande (Adelswärd 1999: 122). Om dessa skillnader 

kvarstår i sociala medier eller om skillnaderna flyter samman när teckengränsen pressar 

samman meningar återstår att se.  

 

1.1 Syfte och hypotes 

Syftet med den här undersökningen är att se om det finns skillnader i språkanvändandet 

mellan manliga och kvinnliga användare i meddelanden på Twitter.  

Min hypotes om mäns språkanvändning i tweets är: 

- Män använder sig av kortare meningar och har därför fler meningar med bortfall av ord och 

förenklingar i sina tweets.  

-Män svär mer än kvinnor gör i sina tweets. Detta bygger jag på tidigare resultatet av 

undersökningar kring svordomar.  
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Min hypotes om kvinnors språkanvändning i tweets är:  

-Kvinnor beskriver mera känslor i sina tweets. Detta är något som kan påverka språket genom 

att även de blir tvungna att ha många förenklingar på grund av längre texter i sina tweets.  

- Kvinnor använder engelska inslag i språket i större mån än männen.  

- Kvinnliga användare har fler påhittade förkortningar, då det i tidigare undersökningar visats 

att kvinnor skriver längre meningar, och genom teckenbegränsningen blir dessa påhittade 

förkortningar nödvändiga.  

Baserat på de påståenden som bland annat Adelswärd (1999) presenterar, bygger jag min 

hypotes om att kvinnor för ett mer korrekt språk även på Twitter.  

 

1.2 Disposition  
 

Under rubriken Bakgrund presenterar jag Twitter, språket i sociala medier samt tidigare 

forskning i språkskillnader mellan män och kvinnor. Under rubriken Material och metod 

presenterar jag mitt material och mina kategorier samt hur jag gick tillväga med materialet för 

att genomföra analysen. I Resultat redovisar jag analysen av min undersökning. Rapporten 

avslutas med diskussion och slutsats samt förslag till vidare forskning inom ämnet. 
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2 Bakgrund 

2.1 Twitter  
Twitter är en mikrobloggningstjänst där användaren har möjlighet att skriva korta 

meddelanden. Twitter publicerades 2006 men slog med hjälp av media igenom 2008  2009 

(Mavrick & Boyd 2010:3-4). I maj 2009 rapporterades det att Twitter hade ca 18, 2 miljoner 

användarkonton registrerade världen över. 

För att kunna twittra krävs det ett användarkonto och när man sedan twittrar har 

meddelandena en maxgräns på 140 tecken. För att kunna läsa meddelanden, även kallat 

tweets, från andra användare väljer man att följa dem. Att följa någon på Twitter innebär att 

man prenumererar på deras tweets och får dem i sitt flöde. Alla användares flöden ser med 

andra ord olika ut eftersom de följer olika personer (Collini 2011:10). De personer som följer 

ens tweets kallas followers och det är de som får ens tweets i sina flöden. Om man inte har 

valt att låsa sitt konto är ens tweets synliga för vem som helst, vare sig man har ett registrerat 

konto eller inte, de är även sökbara på Google. 

 

Flera tweets börjar med ett snabel-a (@). Detta innebär att man riktat sin tweet till en annan 

användare, till exempel som ett svar på dennes tweet. Det skapas då en hyperlänk av 

användarnamnet och användaren får ett meddelande om att han eller hon har blivit nämnd i en 

tweet. (Collini 2011:11). Om en annan användare skriver något som man vill dela med sig av 

kan man retweeta dennes tweet och skicka den vidare till dem som följer en själv.  

En annan funktion man kan använda sig av är hashtaggar – vilket fungerar som en sorts 

etikett – för att markera tweets med särskilda ämnen (Boyd, Golder & Lotan 2010:1). En 

hashtagg fungerar som ett nyckelord som inleds med ett #‐ tecken. Twitter skapar då 

hyperlänkar, precis som med användarnamnen, och man kan klicka sig in för att se alla tweets 

som är länkade med just det ordet. 

2.2 Kommunikationen på Twitter 
När vi pratar med någon eller skriver vet vi oftast vem vi kommunicerar med (Mavrick & 

Boyd 2010:2–3). På Twitter är vi medvetna om att vi i de flesta fall inte vet vilka mottagarna 

är, men ändå verkar många tweets yttra sig som om de vet vem mottagaren är. Många gånger 

är det en helt annan skara som tar del av tweeten än skribenten hade i åtanke. Twitter är med 

sina egenskaper ett egenartat medium och ställer helt andra krav på texters stil och innehåll än 
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andra medier. Att känna till sin publik och anpassa sin text efter det har större betydelse på 

Twitter än det har på till exempel en hemsida, eftersom mottagaren har möjlighet att 

interagera på Twitter. I de direkta svaren är det naturligt att tilltala personen svaret riktar sig 

till. I de allmänna tweetsen är det viktigt att ha i åtanke att de riktar sig till alla läsare, vilket är 

något speciellt för just statusuppdateringar på Facebook och Twitter.  

Precis som Ronge (2010:273) säger är Twitter en användbar kanal om man vill ha snabba och 

korta uppdateringar. Något som tydligt kommer fram i Ronges många intervjuer är att Twitter 

blivit ett komplement till andra medier. På Twitter är det lätt att ställa och besvara frågor och 

det fyller en funktion som tidigare saknats (Ronge 2010:264). En ytterligare aspekt att tänka 

på i kommunikationen via Twitter är nuet. Sociala medier är i många fall bundna till nuet, 

precis som i en muntlig dialog. En tweet som är fullt begripligt idag kanske är svår att tolka 

om någon månad. 

2.3 Språket i sociala medier 
Några skillnader mellan skriftspråket på internet och övrig skrift är att de ofta etablerade 

stavningskonventionerna och reglerna för meningsbyggnad inte existerar på samma sätt när vi 

skriver på internet. På internet används istället påhittade konstellationer och andra kreativa 

sätt att använda språket. Dessutom sker den ständiga debatten om man ska betrakta språket på 

internet som skrift eller talspråk (Dahlgren 2002:89). Många forskare väljer istället att se 

språket på internet som ett mellanting mellan tal och skrift. Meningarna är trots allt skrivna 

men replikerna är ofta snabba och informella och påminner därför om talspråk (Dahlgren 

2002:89–90). Ett annat tecken på talspråket är utelämnandet av subjektspronomen och 

hjälpverb, vilket är associerat med informellt och vardagligt tal (Dahlgren 2002:106). Något 

som är ofta förekommande är förenklingar och förkortningar. Dahlgren (2002:111) vill 

förklara dessa som en följd av den ständiga önskan om snabbhet i samtalet. Förkortningar och 

utelämningar av ord drar upp takten och ger skribenten förutsättningar för en snabb 

uppdatering. En annan vana som är vanlig på internet är att börja meningar med ”och” och 

”men” (s.106), som i övrig skrift inte är fullt accepterat, dock vanligt i talspråk.  
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Bellander (2011) tar upp att språkrådet anser att svenskans förändring påskyndas av digitala 

medier. Hon ställer sig även följande fråga om vad det egentligen är som händer med det 

svenska språket.  

 Elektronisk interaktion ska vara snabb att skriva och snabb att läsa. Dessutom 

strävar många användare efter minsta möjliga ansträngning när de kommunicerar. 

Det är klart att detta måste få språkliga konsekvenser, men frågan är vilka, och 

vad det betyder för framtidens svenska. (Bellander 2011:16–18) 

Bellander (2011:16–18) påpekar även att utvecklingen går mot att vi producerar skriftspråk 

under talspråks liknande förutsättningar. De digitala mediernas påverkan på språket är trots 

allt ytlig. Engelska uttryck, okonventionell förkortningsteknik, stavning, interpunktion och 

smilisar är ganska oproblematiska språkliga nyheter. Däremot kan det vara svårt att avgöra 

vilken form av samspel mellan deltagarna som ska gälla i de nya medierna. 

Tekniken förändrar dock inte språket i allmänhet (Bellander 2011:16–18). Forskning visar att 

människor i regel varierar sitt språkbruk efter situation och genre. Utvecklingen resulterar 

möjligen i att vi blir ännu mer kameleontiska, det vill säga att vi i takt med att vi tar till oss 

nya kommunikationstekniker utvecklar förmågan att anpassa oss efter språksituationen En 

naturlig förklaring till att internetspråket ofta har ord som dras ut med många bokstäver, 

dubbla skiljetecken eller innehåller smile-gubbar är att språket ska efterlikna betoningar och 

känslor i talspråket. Det är vanligt att använda ljudhärmande egenskaper på orden för att 

uppnå samma effekt som talet skulle ha (Herbert & Hjalmarsson 2012:40). Det här är ett sätt 

att markera tonfall, röster och miner genom skriften. Att dessa används i den mån de gör på 

Twitter kan även förklaras av den betydande faktorn att de innehåller få tecken.  

2.4 Kvinnligt och manligt språk 
Påståendet att det finns ett manligt och ett kvinnligt språk tog Cederschiöld upp redan år 1900 

(Milles 2008:24). Cederschiöld presenterade då den klassiska uppfattningen om att kvinnor är 

mer känslosamma i sitt språk och att de har en större strävan efter ett korrekt språk än 

männen. Adelswärd (1999:121–122) beskriver forskare som skiljer sig åt i resultat och 

uppfattningar. En undersökning som är gjord av Mulac och Lundell visar att mäns skrift 

uppfattas ha en mer komplicerad meningsbyggnad och att kvinnors skrift är enklare och 

konkretare, medan Cederschiöld menar att kvinnors skriftspråk har ett visst drag av 

omständlighet.  
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Andra undersökningar av Mulac och Lundell som Adelswärd (1999:121–123) presenterar 

visar att flickor använder fler personbetecknade ord och gör färre stavfel än pojkar. Slutsatsen 

blir att flickor strängt håller sig till normen genom att skriva fler pronomen-verb-orienterade 

meningar och göra färre meningsbyggnadsfel.  

 

Adelswärd (1999:124) hänvisar även till en studie gjord av Håkon Jahr, som har forskat 

vidare på fördomen om att medelåldersmän vill visa att de är betydelsefulla och inflytelserika 

även genom text och då i form av komplicerade meningsbyggnader. När dessa män blir äldre 

blir även deras sätt att uttrycka sig i skrift annorlunda och enklare.  

När det gäller användandet av svordomar visar undersökningar som Coates (2000:97) 

presenterar att män svär mer än kvinnor. Även Kotsinas (2004:61) undersökning av 

svordomar och förstärkningsord visar att män använder dessa i större grad än kvinnor. De 

svordomar som främst används är jävla/jäkla-orden och efter det kommer fan-orden. Det 

gäller för både män och kvinnor. Att använda svordomar och slang i formella sammanhang 

ses som både opassande och är förknippat med låg prestige. Att använda samma svordomar 

och slang i informella sammanhang kan dock ha ett starkt positivt värde, även kallat dold 

prestige. Denna dolda prestige är förknippad med tuffhet och är ofta förknippad med män 

(Adelswärd 1999:133).  
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3 Material och metod 

3.1 Materialbeskrivning 
Mitt material till rapporten förses av Twittercensus, en sida som är en återkommande 

genomlysning av svenskspråkiga Twitter. Syftet med studien är att ge en bild av Twitters 

utbredning och användning i Sverige (Brynolf 2013). Ansvarige för Twittercensus har försett 

mig med 10 000 slumpmässigt utvalda svenska tweets. Av dessa valde jag ut de första 150 

tweetsen som var skrivna av manliga användare och de första 150 tweetsen skrivna av 

kvinnliga användare. Jag har valt att använda både svar och vanliga tweets i min 

undersökning. 

3.2 Urval och avgränsningar 
I min avgränsning har jag valt att inte fokusera på hashtags påverkan trots att det är en del av 

internetspråket. De förekommer i min undersökning eftersom det är en del av twitterspråket 

men jag har valt att endast beröra ämnet på ytan och fokusera mer på orden och 

skriftskillnaderna som kan finnas mellan manliga och kvinnliga användare. I urvalet har jag 

valt att analysera både svar på andras tweets och direkta tweets. Tweets som är skrivna av 

någon där jag inte kunnat avgöra om det är en kvinnlig eller manlig användare har sorterats 

bort. Jag har valt bort svarstweets som inte består av någon substans. Jag har även valt att ta 

bort tweets som helt är på engelska. Det bör hållas i åtanke att jag har valt att inte undersöka 

åldersfaktorn. 

3.3 Metod för analys 
För att genomföra en analys av det insamlade materialet gjorde jag en kombination av en 

kvantitativ och en kvalitativ analys (Patel & Davidson 2011:111). För att kunna genomföra 

undersökning på ett rättvisande vis krävs lika stort antal manliga som kvinnliga användare 

(Patel & Davidson 2011:112).  

För att kunna utläsa skillnader och likheter på ett adekvat sätt använde jag mig utav kategorier 

för att dela upp tweetsen (se 3.4 för en presentation av kategorierna).  Analysen bygger på 

deskriptiv statistik och hypotesprövande statistik (Patel & Davidson 2011:111).  

Jag började min materialgenomgång med att gå igenom mitt material med 10 000 slumpade 

tweets. För att ha ett mönster att följa valde jag att ta de första 150 manliga och de 150 första 

kvinnliga tweetsen som passade in i mina redan utsatta mallar. Dessa mallar innebar att 

tweetsen ska ha tillräckligt långa meningar för en analys och delvis eller helt vara skrivna på 



11 

 [Type text] [Type text] 

svenska. När jag sedan valt ut de 300 tweetsen arbetade jag med att utse lämpliga kategorier 

och placera in tweetsen under respektive kategori. Mina kategorier är utformade efter de 

frågor som jag ansåg var aktuella att forska i utifrån ett språkligt perspektiv.  Under arbetets 

gång reviderades grupperna då nya upptäckter gjordes samt att kategorierna flöt in i varandra. 

Om en tweet innehåller flera av kategorierna har jag valt att placeras den i den kategorin som 

dominerar. Jag har valt att redovisa varje kategori under Metod, och under Resultat finns 

upptäckterna i respektive kategori beskrivna med exempel på tweets som representerar vad 

jag anser vara typiskt för denna kategori (Patel & Davidson 2011:121). 

Under min genomgång av materialet noterades mina upptäckter allt eftersom. Genom att 

samtidigt notera upptäckterna i kategoriseringen behöll jag ett levande förhållande till 

materialet (Patel & Davidson 2011:121). I granskning för korrekt språkbruk har svenska 

skrivregler tillämpats. Hänsyn till talspråk är dock taget med tanke på den smala gränsen 

mellan tal och skriftspråk som existerar i digitala medier (Bellander 2011:16-18). 

3.4 Presentation av kategorierna. 
Jag har valt att använda mig utav följande sju kategorier: Utan större avvikelser, egen 

stavning/slang, förkortningar, egna förkortningar, förenklingar/bortfall av ord, engelska 

inslag och svordomar/interjektioner. Dessa är framtagna med tidigare forskning som grund. 

Kategoriernas gränser är i vissa fall flytande och kan tyckas gå in i varandra. Förenklingar och 

slang kan vissa fall gå hand i hand med varandra, och i dessa fall har bedömningen gjorts 

baserat på vad som dominerar i denna tweet.  

3.4.1 Utan större avvikelser 

Kategorin finns till för de tweets som inte kan placeras in under de övriga kategorierna och är 

en kategori som växt fram som viktig del för att kunna undersöka vad som anses som korrekt 

på Twitter. Här placeras tweets som anses korrekta i sitt utförande. Då talspråk är accepterat i 

digitala medier kategoriseras även dessa meningar som korrekta (Bellander 2011:16-18). 

Exempel på det är bortfall av jag och talspråkliga ordval. Här har det tagits i akt att alla 

meningar inte börjar med jag eller namnet på den som utför något då det redan förklaras i och 

med att namnet står före tweeten och det är underförstått vem som utför akten i meningen. 

Bellander (2011:16) menar även att förkortningar, asterisker och smilisar inte hör till talspråk, 

och därför placeras de i en separat kategori. 
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3.4.2 Egen stavning/slang 

Kategorin finns med för att undersöka hur mycket slang och dialektala uttryck som används 

som förstärkningar i tweetsen. Här placeras tweets som innehåller egen stavning av ord eller 

slang och dialektala ord. Även felstavade ord hamnar i denna kategori. Tidigare 

undersökningar av Adelswärd kan presentera att flickor i högre grad än pojkar försöker hålla 

sig ifrån förortsslang och dåligt språkbruk, då det kan signalera låg status (Adelswärd 

1999:130). Exempel på ordval som skulle räknas till detta bland tweetsen är slagga och surra. 

Det som är problematiskt med denna kategori är att det i många fall kan vara svårt att avgöra 

gränsen för vad slang är (Kotsinas 2004:58). Det som för en person räknas som vardagliga 

ord kan för en annan ses som slang. En vanlig uppfattning är att slang är ord som inte finns 

med i ordböcker. Men i själva verket använder vi dagligen ord som inte står med i 

ordböckerna då de är dialektala, fackspråk eller nybildningar (Kotsinas 2004:57–58).  

Slang används främst för att skapa en viss ton i samtalet, och har man ett begränsat antal 

tecken till förfogande kan dessa uttryck komma väl till pass (Kotsinas 2004:62). 

3.4.3 Förkortningar 

Den här kategorin blir viktig att ha med då teckenbegränsningen naturligt för med sig 

förkortningar. Det intressanta är att se i vilken mån och på vilket sätt de används. Här placeras 

tweets som innehåller förkortningar som är allmänt accepterade i svenska språket som t.ex., 

ev. och iaf. Både förkortningar som finns med i Svenska skrivregler av Språkinstitutet och 

välkända accepterade engelska förkortningar, så som ofc (förkortning för of course) och lol 

(förkortning av laughing out loud) tas också med. Eftersom Twitter bjuder på en speciell typ 

av text som ska produceras snabbt och kortfattat ät det en naturlig följd att dessa texttyper 

också har ett större utrymme för stavfel, okonventionell interpunktion och förkortningsteknik 

(Bellander 2011:16-18). 

3.4.4 Egna förkortningar 

Här placeras tweets som innehåller förkortningar som inte kan räknas in till de allmänt kända 

eller finns med i svenska skrivregler. Ord som förkortats hamnar inte här utan i kategorin 

förenkling. Förkortningstekniken som liknar följande exempel är ofta iögonfallande, ”kom 

hit! d e F1 ql här ;)!” (Bellander 2011:16–18). 
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3.4.5 Förenklingar/bortfall av ord 

Av både talspråkliga skäl och teckenmässiga skäl är förenklingar en lösning som ofta 

förekommer på Twitter för att få fram sitt budskap med färre tecken. Eftersom förkortningar 

och förenklingar bör hållas isär skapades det en ny kategori för meningar där ord helt saknas 

och förenklingar av ord görs. Förenklingar är vanligt förekommande i talspråk och det är 

därför inte konstigt att det förekommer i tweets. Typiska exempel på det här är till exempels 

att skriva funkar istället för fungerar. 

3.4.6 Engelska inslag/ord 

I dagens tal blir det allt vanligare att blanda in engelska uttryck. Det kan ha flera anledningar. 

Ofta används det där svenska ord och uttryck inte har samma effekt. Det är naturligt att ha en 

kategori som tar upp hur detta har speglats på twitterspråket. I den här kategorin placeras även 

anglifierat språkbruk, vilket innebär att vi använder engelska ord men svenska grammatiska 

böjningsregler. Exempel på det är mejla som dessutom följer svensk stavningspraxis 

(Bellander 2011:16–18). I internationellt och informellt språkbruk tenderar blandning av 

svenska och engelska bli allt vanligare. Därför är det inte konstigt att denna trend framför allt 

kan ses i sociala medier. Exempel på dessa engelska inslag är att välja ordet city istället för 

svenskans stad eller unfollowat i en annars svensk mening.  

3.4.7 Svordomar/interjektioner 

Många tweets är utlopp för känslor, och svordomar är ett vanligt förekommande sätt att 

uttrycka dessa i tal. Att ha med det som en kategori ger en bild av hur känslor och uttryck 

förstärks på Twitter. Exempel på svordomar som används för att förstärka dessa känslor är, 

”varför för i helvete” eller ”så jävla snygg”.  

3.5 Validitet och reliabilitet 
Mitt material är hämtat från Twittercensus, en hemsida som idag har gott anseende i Sverige 

när det kommer till sociala medier och mätredskap på Twitter. I ett material på 10 000 tweets 

valde jag ut de 150 första kvinnliga tweetsen som innehöll mina krav, som var att vara helt 

eller delvis på svenska, samt ha tillräckligt långa meningar att kunna bedömas. Samma sak 

har gjorts med de 150 utvalda manliga tweetsen. 300 tweets skrivna av 300 olika användare 

ger en god reliabilitet.   

Validitet innebär trovärdighet i att man mäter det man avser att mäta. I det här fallet avser jag 

att mäta vilka språkskillnader som kan finnas mellan manliga och kvinnliga användare på 

Twitter. För att kunna komma åt de skillnader som finns och kunna mäta hur utfallet blir är 
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kategorier en lämplig metod.  Tweetsen som används i arbetet är offentligt publicerade och 

därför material vem som helst kan läsa. Valet av 150 tweets av skrivna av båda könen ger ett 

trovärdigt antal tweets för att både kunna ge ett resultat i kategorisering samt beskrivningar. 

Presentation i form av både tabell och förklaring ger en förklarande helhet. Jag har 

kontrollerat och jämfört mina resultat med Svenska skrivregler för att kunna få stöd för mina 

bedömningar.  
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4 Resultat 
Tabell 1 visar utfallet av manliga och kvinnliga tweets placerade i respektive kategori. 

 

Tabell 1:  

Olika kategorier av tweets: En jämförelse mellan män och kvinnor 

Kategorier Män Kvinnor 

Utan större avvikelser 25 25 

Egen stavning/slang 29 15 

Förkortningar 6 10 

Egna förkortningar 2 3 

Förenklingar/bortfall av ord 45 60 

Engelska inslag 26 25 

Svordomar/interjektioner 17 12 

Totalt: 150 150 

 

Generellt visar tabell 1 att det finns skillnader mellan kvinnliga och manliga användares 

språkanvändning, men dessa skillnader är varken stora eller många. Den tydligaste 

gemensamma nämnaren för både manliga och kvinnliga användare är att förkortningar inte 

förekommer lika ofta som förenklingar av meningar. Förenklingar och bortfall av ord är den 

kategori som finns i flest tweets både hos manliga och kvinnliga användare, även om det är 

fler kvinnliga användare som använder sig av förenklingar och bortfall av ord. I kategorin 

svordomar visar det sig att skillnaden inte är markant som tidigare forskning påvisat 

(Adelswärd 1999:129). I den kategorin är det intressant att se att samma svordomar och 

interjektioner är representerade hos både manliga och kvinnliga användare. Män använder fler 

egna stavningar och slang än kvinnor gör. Det syns även tydligt att det finns en kategori där 

både manliga och kvinnliga användare har flest användare, nämligen förenklingar/ 

ofullständiga meningar. Den andra kategorin där skillnaden är stor är egen stavning/slang där 

manliga användare tenderar att använda mer. 
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4.1 Jämförelse av kategorier 
 

4.1.1 Utan större avvikelser 

Kvinnliga: 

Talspråkstypiska tendenser är tydliga i denna kategori eftersom meningarna inte kan ses som 

felaktiga då det är accepterat med talspråk på Twitter . Ett typiskt tecken på hur talspråket 

syns på Twitter är utropsmarkörer som inleder meningar. Som i exemplet nedan när åh 

inleder tweeten: 

 flystamlinnea (carl von linnéa) : åh drömde världens finaste dröm, var jag verkligen tvungen 

att vakna? 

Detta är en mening som ur skriftspråkssynvinkel skulle anses som felaktig men är helt 

förståelig och accepterad här. Tweeten ovan innehåller även en annan sak som är typisk för 

Twitter, nämligen det uteblivna jaget eller förklaringen till personen som utför något. I det här 

exemplet syns syftningen tydligt när det första jaget uteblir men kommer upp senare i satsen. 

Exempel på det här fenomenet syns här: 

 aaleexaandraash (Alexandra Hassblom) : Borde sova och ändå är jag vaken. 

Meningen är trots det uteblivande jaget tydlig genom jaget i slutet av meningen och genom att 

namnet syns före tweeten i flödet där den publiceras.  

Även talspråkliga ordval är vanligt förekommande på Twitter. I allmän skrift skulle följande 

tweet anses som slarvigt skriven, men i detta forum passar det in. Exempel: 

 FianGustafsson (Fia Gustafsson) : Varför ska de vara så sjukt kallt överallt! 

Att använda ordet sjukt är idag vanligt förekommande och accepterat. På grund av ordets 

olika betydelser används det inte i samma mening i traditionellt skriftspråk. 

Manliga: 

Tweets som är accepterade som talspråk men inte som skriftspråket förekommer ofta även 

bland männens tweets.  Det saknas ofta ord som krävs för att skriftspråket ska se det som en 

korrekt sats, men uteblir i tweeten då det kan uppfattas som onödig utfyllnad. 

Exempel på detta kan utläsas i följande tweet: 

 Akam Karim : Enda gången man backar är när man tar sats! 

Det är ofta ord som den eller det som uteblir. 
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Även meningar som till sin uppbyggnad är typiska för talspråk och i korrekt skrift skulle 

behöva omformulerats förekommer. Exempel på det: 

 oskarrjohansson (Oskar Johansson) : Man vet att man är lagom trött på morgonen om man 

märker att kalsongerna är ut och in på kvällen när man lägger sig 

4.1.2 Egen stavning/slang 

Kvinnliga: 

Till den här kategorin hör även tweets där tecken ersätter ord. Exempel på det är att lika med 

ersätts av = och noll ersätts av 0. Exempel: 

 Jagmalin (Malin Appeltofft) : Skavsår = gnagsår på norska. Alltså heter Skavlan egentligen 

Gnaglan. 

Att använda tecken på detta vis är både logiskt ur synvinkeln att tweeten ska vara lätta att 

förstå och samtidigt teckensparande. Tecknet minskar antalet tecken betydligt och meningen 

är trots det tydlig.  Att tweets med dessa tecken placeras i den här kategorin är för att det är ett 

aktivt val att använda tecknet istället för att skriva ut orden. 

Ett annat fenomen som förekommer bland tweetsen är när extra bokstäver drar ut orden. Det 

är ett sätt att förmedla känslan av hur det skulle uttalas i tal. I exemplet nedan syns det i ordet 

stor: 

 pernillaagren (Pernilla Ågren) : @saraperss haha de kanske ska de! jag lämnar själva jobbet 

med stooor glädje iallafall ???? 

Egna stavningar av ord är ytterligare ett förtydligande av att uttal från talspråket accepteras i 

detta forum, även om det ur skriftspråkssynpunkt anses som felaktigt och felstavat. I det här 

exemplet syns en egen stavning av ordet sluta: 

 ssofiamartinsen (Sofia Martinsen) : @MalinNystrand1 Men vad är det du säger kvinna, 

schlutta upp!!!! Vi behöver ju dig i klassen ?   

I tweeten ovan dras inte bara en bokstav ut utan ett försök till att efterlikna uttalet skapas 

genom stavningen av ordet. Poängen med att stava om ett ord är att efterlikna den jargong 

som skulle kunna avläsas i talspråk. Stavningen försöker därigenom skapa genom en annan 

känsla för hur läsaren ska uppfatta meningen.  

Dialekta ordval som kommit in i skriften placeras även de här. I exemplet nedan syns det i 

jovars: 

 sofiehvasss (Sofie Hvass) : Engelskan inställd säger du? Jovars tack så mycket gärna. 
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Manliga: 

Slang i form av ord som tidigare  haft en annan betydelse är vanliga i denna kategori. 

Exempel på det är ord som taggad, kriga och dunka. Exempel på hur taggad används i en 

tweet: 

 jesperlantz (Jesper Lantz) : Även fast de är Ravens i superbowl, är jag lite taggad på att de 

ska bli söndag! #nflse #goniners 

Slang eller typiska dialektala ord kan gå hand i hand. I följande tweet kan det diskuteras om 

ordet tuben i det här fallet syftar till tunnelbana, vilket är typiskt för stockholmare, eller bara 

slang. Exempel: 

 CarlosKarlsson (Carlos Karlason) : Varför finns det alltid nån idiot som har på högsta volym 

i sina lurar så hela tuben hör? Sänk eller skaffa riktiga lurar 

4.1.3 Förkortningar 

Kvinnliga: 

Här förekommer tweets som innehåller vanliga svenska och engelska förkortningar. De 

engelska förkortningarna som är accepterade i svenskans tal och internetspråk placeras här. 

Här är ett exempel där den engelska förkortningen OMG används i en helt svensk mening i 

övrigt: 

 gmuller624 (Greta Myller) : OMG, du gjorde min kväll! Såå jävla snygg...jag tror jag döör! 

I det här fallet skulle man lika gärna valt att skriva den svenska motsvarigheten, men jargonen 

och tonen blir tydligare genom att använda den engelska förkortningen. 

Här är en tweet där användaren valt att använda en typisk svensk förkortning: 

 AmandaLawett (Mandis Bieber) : Ingen värme i skolan, dvs fryser ihjäl + att jag har 

håltimme i en timme och ingen av mina vänner går på samma lektion som mig då, KUL 

Manliga: 

Förkortningar som används i tweetsen är både äldre klassiska förkortningar och nyare 

förkortningar. Exempel på en av de klassiska förkortningarna är ev. och t.o.m. som går att se i 

detta exempel:  

 DahlstrmErik (Erik Dahlström) : @Danielwahlis sorry, går tom på alla lagen, ev kan 

Josefsson va behjälplig att ordna biljetter, om han är skadefri och spelar. 

Både ev. och t.o.m är klassiska förkortningar, dock utan sina punkter.  
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Ett exempel på de nyare förkortningarna som blir vanligare är iaf. Här används det i ett 

exempel: 

 RasmusAO (ParallellUniversum) : @lauraiisabelle ha det bra i skolan idag, det ska iaf jag, 

haha :-) 

Iaf är en typisk ny förkortning som används allt mer och framför allt i sociala medier. 

4.1.4 Egna förkortningar 

Kvinnliga: 

Här kategoriseras tweets som innehåller förkortningar som varken är förenklingar eller 

välkända svenska förkortningar. Vissa av dessa förkortningar kan ha en tydlig betydelse för 

dem den riktar sig till, men det räknas allmänt sett som en påhittad förkortning. IOGT-nto:are  

är ett exempel på en förkortning som är påhittad. Personen tweeten riktar sig till kan 

förmodligen tyda förkortningen, men den är oförståelig för oss som inte är insatta i kontexten. 

 PernillaFornes (Pernilla Fornes) : @oskarjalkevik Jag upplever själv riktig IOGT-nto:are är 

man bara om man gått den långa vägen  

Något annat som förekommer är förkortningar som står mellan egna förkortningar och vanliga 

förkortningar. I exemplet nedan förekommer förkortningen fb för Facebook som är allmänt 

känd men inte tillräckligt accepterad för att placeras som förkortning: 

 Henna_Ra (henna rajala) : idag är det officielt kåt onsdag hu många porr linkar kan man få på 

fb på en dag 

Manliga: 

Även manliga tweets innehåller egna förkortningar som är förståeliga för mottagaren men inte 

för oss utomstående. Exempel på det är PO och AS i följande tweet: 

 Maak_E (Markus E) : @MagnumBrand Är emot direkt upp- och nedflyttningar. Hade kunnat 

tänka mig att lag 10-14 spelar PO och förlorarna möter 1-2 i AS. 

I det här exemplet kan vi utläsa att mottagaren förväntas förstå dessa förkortningar eftersom 

tweeten är ett svar till en annan användare. 

4.1.5 Förenklingar/ bortfall av ord 

Kvinnliga: 

Ett vanligt förekommande fenomen bland tweetsen är att bokstäver och ord faller bort. Med 

tanke på att det finns en gräns för antalet bokstäver har detta en naturlig förklaring. En av de 
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vanligaste varianterna på förenkling är att skriva nån istället för någon eller att skriva imorn 

istället för imorgon och så vidare. Exempel: 

 norrbysa (Åsa Norrby) : @Alpstedt Synd att du inte kan luncha. En middag istället nån kväll 

istället kanske? :) 

Ett annat fenomen som förekommer bland tweetsen är att hacka av meningar.  Istället för att 

bygga en hel mening med sin poäng tas det upp i korta sekvenser. Exempel: 

 maddwee (Madeleine Romin) : Jag hatar dig. Ja. Det gör jag. Tjejer kan vara förfärliga. 

I tweeten ovan är det underförstått att den ituhackade meningen symboliserar ilska och att det 

ska förstärka känslan i tweeten trots att den skrivs med få ord.  

Att ord som krävs för att bilda en korrekt mening, men som inte krävs för att läsaren ska 

förstå meningen, faller bort är också vanligt förekommande. Exempel: 

 lamijacatovic (Lamija Catovic) : har verkligen höga förväntningar vad gäller att fylla 18. 

snälla livet lev upp till de förväntningar. svik mig inte ? 

Ur skriftspråkssynvikel är tweeten ovan fel på flera sätt, men den får fram sin poäng med ett 

fåtal ord. 

Manliga: 

Meningar som är ofullständiga och innehåller lösryckta ord, men trots det fullt förståeliga är 

typiska för denna kategori. Den här meningen innehåller flera lösryckta ord men trots det 

förstår vi fortfarande poängen med tweeten. Det här är ett typiskt exempel på en ofullständig 

mening: 

 jonascollen (Jonas P. Collén) : Underbar dag...#vinterstudion håller på till eftrr 16...tv hela 

dagen och varm brasa..mys... 

Tweets som tappar viktiga ord men trots det får fram sin poäng är vanligt förekommande. I 

följande exempel saknas ett tydligt är den i sista meningen: 

 Nicconova (Nicholas Major) : @DanielSjogren Kollat nu. Det var en granne till våra vänner, 

som också har 10 får, som fått får rivna. deras får inlåsta nu... 

Tweeten ovan är dock även ett tecken på hur ansträngande det blir att läsa meningar som 

saknar för många ord; läsaren får anstränga sig mer för att förstår och tolka skribenten rätt.  

Att kapa av meningar och bara ta med de ord som är viktiga för att få fram poängen är ett 

annat förekommande fenomen. Exempel på det: 
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 petteressen (Petter Essen) : @Jernkrok @LindgrenAsbrink @olaberg Ekonomisk utsatthet är 

ju fattigdom. Den finns. Behöver åtgärder. Bör kallas fattigdom. Annat är flykt. 

Förenklingar i form av att binda samman ord och därigenom skapa ett nytt ord, förekommer 

även de på Twitter. I följande exempel är det äre som är en typisk talspråklig förenkling från 

är det:  

 greekeen (Hannes) : @ind4house Riktigt härligt för tillfället! Men senare äre lite mindre 

skönt 

4.1.6 Engelska inslag /ord 

Kvinnliga: 

Tweets med anglifiering av ord blir placerade i denna kategori. Trots att det är försvenskade 

böjningsformer av orden så är de i grunden engelska ord. Exempel på det kan man se med 

unfollowat i denna tweet: 

 EsmeraldaAn (Esmeralda Andersson) : Någon har unfollowat mig #fettelakt :( 

Det vanligaste inslaget av engelska i svenska tweets är genom att använda enstaka engelska 

ord istället för de svenska motsvarigheterna. Exempel på det med ordet ever: 

 vilmasv (Vilma Svensson) : Sett Magic Mike för första gången och måste ju säga att det är en 

av de mest överskattade filmerna ever 

Många gånger finns det likvärdiga svenska ord som skulle kunna användas, men känslan som 

skapas av det engelska ordet blir starkare. Det förekommer även att kortare engelska 

meningar fyller i något som inte utrycks lika lätt på svenska. Exempel på det i följande tweet: 

 ArmendaPalloshi (armenda) : @godzillaslayer I get u babe, älskar själv när någon säger så till 

mig, puss!! <3 

Manliga: 

Det förekommer även bland manliga användare att skribenten väljer ett engelskt ord istället 

för ett svenskt ord, trots att det finns en passande motsvarighet på svenska. Exempel på det 

med ordet city: 

 Twtldwdl (ted gustafson) : åker in mot city för att plocka upp lite norrlänningar ! ;) 

Det förekommer många ord som har motsvarigheter på svenska, men där de flesta användare  

i talspråk väljer den engelska versionen eftersom ordet tagit över och blivit vanligare. 

Exempel på det är autocorrect i denna mening istället för felstavningsprogram: 

 oskaradel (Oskar Ädel) : Kan inte stava längre, lever på autocorrect nu #roande 
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Engelska uttrycksord som blivit vanliga i talspråk förekommer ofta i tweetsen. Exempel på 

det är shit: 

 AndreasFrolund (Andreas Frohlund) : Shit jag fylletwittrar ju.. 

4.1.7 Svordomar/ interjektioner  

Kvinnliga: 

I denna kategori finns det en svordom som förekommer oftare än andra, nämligen jävlar.  Här 

är ett exempel med jävlar: 

 EmmaaGustafsson (GLEN COCO) : Det var så jävla länge sedan jag hade smink så glömmer 

alltid av mig och kliar mig i ögat. Bra Emma. 

Svordomarna används både i förstärkningssyfte i positiva meningar, men även i meningar där 

de ska förtydliga det negativa och arga. I den här kategorin placerades även mildare 

interjektioner som skit, här är ett exempel på en tweet som innehåller skit: 

 Isablomfelt (Bullen) : SKITER i vem det är som inte får råd att köpa kött efter skatt. Det 

skadar. Skiter i "orättvisan" det kan medföra #svtdebatt  

I den här tweeten går det inte att ta miste på att skribenten är arg. Det blir extra tydligt då 

skribenten valt att skriva ut ordet i versaler. 

Manliga: 

Det finns framförallt två svordomar som är representerade bland de manliga tweetsen, och de 

är jävlar och fan. Exempel med fan:  

 Dizzel_5 (Anel Duzel) : Fan att man ska bli sjuk precis när man börjar träna bra! #fuck #you 

#vinter 

Exempel med jävlar:  

 97lundqvisten (Adam Lundqvist) : Så jävla russin efter vattengympan 

Det förekommer att männen använder andra svordomar, men det är endast ett fåtal.  
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5 Diskussion och slutsats 
Det tydligaste som går att utläsa av mitt arbete är att det inte är så stora skillnader mellan 

manliga och kvinnliga skribenter på Twitter. De skillnader som finns är att kvinnliga 

användare använder sig av ännu fler förenklingar och bortfall av ord än män gör och att 

manliga användare skriver mer slang och egen stavning. Dessa skillnader passar dock in med 

tidigare forskning och fördomar som finns om skillnaderna mellan könen. Adelswärd 

(1999:122) påstår kvinnor använder ett större antal onödiga småord som inte är nödvändiga 

för meningen, och det för i detta fall med sig att förenklingar blir nödvändiga. Att männen 

använder mer slang i sina tweets går att förklara med de uppfattningar som finns om att den 

sociala koden för vad som anses som häftigt ofta involverar slang bland yngre män.  

Det var intressant att så tydligt få bevis på att min hypotes om att det skulle finnas 

egenpåhittade förkortningar på grund av teckenbegränsningen visade sig vara fel. Dessa 

egenpåhittade förkortningar används knappt, varken av kvinnliga eller manliga användare. 

Vanliga förkortningar förkommer men inte heller dessa i den stora grad som jag trodde inför 

undersökningen. Den vanligast förekommande kategorin var tydligt, bland både manliga och 

kvinnliga användare, förenklingarna och bortfall av ord. När jag undersökte tweetsen och gick 

igenom kriterierna kändes det som en logisk lösning på problemet när man endast har 140 

tecken till förfogande. Att det även visade sig att kvinnliga användare hade fler av dessa 

stämmer med tidigare forskning som påvisat att kvinnor använder sig av ett mer pratigt språk 

(Adelswärd 1999:122).   

Talspråket är accepterat som webbspråk och det är logiskt att dessa talspråkliga förenklingar 

är så vanligt förekommande som de är. Talspråket innehåller ofta förenklingar och bortfall för 

att snabba på samtalstakten (Dahlgren 2002:111). Samma sak gäller på Twitter, 

meddelandena ska gå ut snabbt utan onödiga ord. Det är intressant att se att ord kan tas bort ur 

en mening utan att poängen med tweeten försvinner. Enstaka ord i rätt kontext räcker för att 

leverera något som i korrekt skriftspråk skulle behöva många fler ord. Att meningar ska 

innehålla både subjekt och predikat är inte alltid nödvändigt för att få fram sin poäng i 

Twitters värld. 

Att kvinnor tenderar till att ha längre meningar och vilja få ut mer kan enligt mina tolkningar 

ha att göra med de teman som för kvinnorna är mer typiska att fokusera på. Trots 

teckengränsen förekommer det en del småord i tweetsen. Vanliga småord är ju, då, typ, alltså 

till exempel. Kotsinas (2004:74-75) tolkning av varför dessa ord används är att det är ett sätt 
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att se skribentens osäkerhet. I Twitters fall signalerar det både talspråk och ger en signal av att 

tweeten inte är helt bestämd utan kan vara lite osäker i sin poäng. 

Enligt Kotsinas undersökning om svordomar och förstärkningsord används jävla/jäkla-orden 

främst som svordom och efter det kommer fan-orden (Kotsina 2004:61). Detta är ett resultat 

som stämmer väl överens med min egen undersökning, både om man ser till manliga och 

kvinnliga användares användande av svordomar. 

Under min genomgång av tweetsen kunde jag ibland känna att det saknas ett ”jag” i början av 

tweeten, eftersom skribentens namn står framför tolkar jag in det i meningen för att se en 

helhet. Det är överflödigt att skriva ut subjektet i dessa fall, men trots det känns meningen 

ofta ofullständig. 

5.1 Om Twitterspråk 
Något man får ha i åtanke när man analyserar tweets på det här sättet är att de är tagna ur sin 

kontext. I många fall är dessa tweets lösryckta stycken även i flödet där de presenteras, men 

svaren som jag valt att analysera är tagna ur en kontext.  Trots detta bör meningarna behålla 

sin förstålighet och korrekthet, vilket inte alltid är fallet på Twitter. Det jag kan kritisera med 

många tweets är hur snabbt och ogenomtänkt de är skrivna. Det märks på onödiga stavfel och 

för korta meningar. Det är meningen att dessa meningar ska komma ut snabbt, det är klart, 

men trots det bör skribenten även i detta forum vara mån om att läsaren förstår vad som skrivs 

och att det blir så korrekt som möjligt. Många av dessa typiska inslag som tas upp i det här 

arbetet är inte bara typiska för Twitter utan för sociala medier överlag. Användandet av 

talspråk i skrift kan man se tendenser av även i andra sociala medier, men det blir än mer 

påtagligt när teckenbegränsningen finns. Att skriftspråket inte regerar på sociala medier har 

en förståelig anledning i att poängen inte är att skriva korrekt svenska utan att snabbt få ut sin 

tanke. Dessutom följer mycket av talspråkligheten med genom smilies eller tonlägen i form 

av utdragna ord. Smilies visar mycket av det man i talet kan visa genom tonläge eller miner. 

Att använda dessa i skrift överför då en del av känslan. Dessa faktorer spelar en viktigare roll 

än att skriva korrekt. Genom smilies och utdragna ord kan känslor förklaras med ett fåtal 

tecken och detta har blivit mer accepterat via digitala medier. Både de utdragna orden och 

smilies fyller en funktion enligt mig. Det kan av många anses som ett tecken på barnslighet, 

men om man ser till vad de förmedlar så är de nödvändiga för digitala medier. Jag håller med 

om att det ger texten ett oseriöst intryck, men mycket av texten på Twitter är och behöver inte 

vara så seriös att dessa medel förstör.  
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Jag har i min undersökning tagit i beaktande att Twitter är ett annorlunda forum. Det är 

genom att det är talspråkligt i sin form accepterat med enstaka ord som en tweet. Poängen 

med tweeten förblir alltid att läsarna ska förstå poängen, men det behöver inte vara korrekt 

skrivet. Detta påverkar tweetsen i hög grad. Mycket av det talspråk som förekommer på 

Twitter går att försvara med att det okej och kan accepteras då det tydligt håller sig till den 

enda regeln som egentligen finns uppsatt för språket på Twitter, nämligen att på ett förståeligt 

sätt hålla sig inom teckenbegränsningen. Att dessa tweets många gånger är långt ifrån 

acceptabla ur skriftspråksynvinkeln behöver inte vägas in. Det är som Bellander säger att 

talspråket är accepterat i sociala medier. Jag håller med Bellander (2011:17-18) i hennes 

uttalande om att det svenska språket är tillräckligt stabilt till sin struktur att det är högst 

otroligt att vi om några generationer kommer att skriva nyhetsartiklar eller statliga utredningar 

som liknar språket som idag används på Twitter. Det skriftspråk vi använder oss av i digitala 

medier och andra medier skiljer sig åt och jag tror de kommer förbli olika. Digitala medier har 

påverkan på vårt språk och vår utveckling av vårt språk. Trots det tror jag inte att vi behöver 

känna oro över att det förstör det svenska språket. Det snarare berikar. Det viktiga är att vi 

fortsätter hålla kvar vid våra skrivregler, men jag ser ingen anledning till att vi inte skulle göra 

det. 

 

5.2 Metoddiskussion 
För att jag skulle kunna gå in på varje specifik tweet krävdes det att materialet skulle vara 

överkomligt i sin storlek. En studie som hade innefattat fler tweets hade kunnat ge ett 

tydligare utfall i kategoriseringen men det hade också inneburit att jag inte hade kunnat gå in 

på samma detaljnivå i dessa tweets. Kategorierna har varit ett sätt att kunna ta del av de 

skillnader och likheter som finns baserat på hypotes och tidigare forskning. Ett annat 

alternativ hade varit att gå igenom tweetsen med en mer textanalyserande modell, men enligt 

mig ger kategorierna den lättöverskådliga bild som jag eftersträvar. Genom tabellen är det 

tydligast att se de få skillnader som faktiskt verkar finnas bland manliga och kvinnliga 

användare. Dessa förklaras sedan med exempel i resultatdelen för att ge en mer beskrivande 

bild av vad som kan utläsas. Det är intressant att kunna utläsa att vissa av mina hypoteser 

visar sig vara helt fel, så som min tro om egna förkortningar, medan andra hypoteser visar sig 

stämma in. Att kunna utläsa dessa skillnader och likheter i språkanvändandet mellan könen 

visar på att det finns en poäng med mitt val av kategorier. En vidare utveckling av mitt arbete 

hade som tidigare nämnt kunnat vara en mer textanalytisk modell. 
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6 Framtida forskning 
Ett ämne som jag genom mitt arbete blev uppmärksam på är skillnaden mellan de teman som 

manliga och kvinnliga användare väljer att skriva om. Under min undersökning noterade jag 

att män skrev fler tweets som rörde sport medan kvinnliga skribenter skev ut mer 

känsloladdade uttryck. Det finns med största sannolikhet flera skillnader och likheter i 

ämnesval än så. Mitt påstående om dessa ämnen följer de tidigare förutfattade meningar som 

finns om könen. Stämmer det verkligen in med verkligheten än idag? Var mina tweets 

missvisande? Det här är ett brett fält att forska vidare på. Twitters påverkan på språket och 

våra samtalsämnen är aktuellt och kan locka till flera undersökningar. 

Ett annat intressant ämne för vidare forskning är hashtags påverkan på förståeligheten. Dessa 

har fått en allt vanligare roll i både tweets och andra meddelanden inom social medier. Hur 

pass mycket stör det egentligen textens läsbarhet? Är de en fördel som ökar intresset eller 

kommer de sakta avta igen då de bara är i vägen? Jag ser även här potential till vidare 

forskning kring hur hashtags påverkar språket och läsbarheten. Är det skillnad om det är en 

hashtag mitt i en mening eller längst bak som en notis?   

Åldern visar sig både genom mitt arbete och tidigare studier ha en viss påverkan på 

skribentens sätt att skriva. Om åldern påverkar hur vi yttrar oss på Twitter, är ytterligare ett 

ämne att forska vidare på. Att kombinera ålder och ämnesval ger ett bra spår för vidare 

forskning. Sociala medier överlag är fortfarande ett nytt spännande ämne som väcker mycket 

intresse för undersökningar. De är en del av vårt dagliga intag av information och det är 

därför inte heller konstigt att det finns mycket att forska vidare på. 
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Bilagor 

Alla 150 manliga tweets 
Utan större avvikelser: 

 

1. allejohanssons (alexander johansson) : är inte trött 

 

2. Johanalfred (Johan) : @KristianBorell man kan liksom glömma vardagens bekymmer och somna in och 

drömma om calcion 

 

3. simonwacarlsson (SimpaC) : Valencia spelar ut Real och jag är inte förvånad. Matchen kommer sluta i 

Madrid vinst ändå. 

 

4. Vassaste_Kniven (Tomas) : Hej @magasinetfilter Varför heter det "förnyelseerbjudande" när det kostar 

precis lika mycket som ett nytecknande? :) #prenumeration 

 

5. Tobben93 (Tobias Johansson) : Ingen får ta min plats på bussen. Jag ska sitta baklänges och störa mig 

på att jag inte kan se informationstavlan om var vi är. 

 

6. MrTrassman (Stefan Trässman) : Idag har det varit en helt vanlig dag! 

 

7. Mlindstrom3 (Markus Lindström) : Inleder vårterminen 2013 med 3 poäng och en utökad serieledning! 

Livet är ändå bra 

 

8. BengtssonNiklas (Niklas Bengtsson) : Matcherna kring Arsenal slutar aldrig att förvåna. 

 

9. SISUXA203 (Thomas Vrenngård) : Inser att jag som storstadsbo inte kör bil lika ofta längre... 

http://t.co/XbswS6FC 

 

10. SkoglundSSU (John Skoglund) : @nya_moderaterna @kinbergbatra Intressant att säga att man satsar 

på utbildningen, samtidigt som man kapar 10 000 högskoleplatser årligen. 

 

11. von_Barnsten (Jens B) : Det är livsfarligt att gå på isen. Särskilt vid broar och bryggor. 

 

12. adamholmstrom (Adam Holmstrom) : Hårt arbete väntar i studion! #costumekids 

 

13. sold01 (Tommy Lindroos) : Vi får väl se vad Josefsson kan gräva fram om Leksands IF. 

#intebaraattlägganerskolorföratträddaavloppet #lifse #nötter #ärthjärnor 

 

14. locolindsten (Erik Börjesson) : Precis besökt Telias nya fräscha butik i Sickla, Stockholm, 

rekommenderas starkt nu lagom till lönehelg!! #Sickla #Köpkvarter #Telia 

 

15. 93Sebbe (Sebastian Karlsson) : Det där med att jag alltid trott att det inte finns en enda människa med 

samma musiksmak som jag har och helt plötsligt hittar en. #Soulmate 

 

16. FelixSolberg (Felix Solberg) : Köpt en liten svart bok idag. Det är nog bäst om den bränns när jag dör. 

 

17. Koettfaerslimpa (Tobias Olofsson) : Jag tycker att det är bra att Centerpartiet vågar stå upp för oss 

kärlekens reservmålvakter. 
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18. AkamKarim (Akam Karim) : Enda gången man backar är när man tar sats! 

 

19. Alexvestergard (Alexander Vestergård) : Mitt mål med livet är att komma med i tiometersklubben? 

 

20. gurra_911 (Gustav Wahlgren) : Tänkte att det skulle va enormt gott att äta på restaurang ikväll men alla 

mina vänner är för snåla! #nackaproblems #banan #igen #fattigt 

 

21. mannef77 (Emanuel Fredriksson) : NHL börjar i helgen och @Niklas_Holmgren kommenterar!!! 

Äntligen är världen på väg mot det normala!! #twittpuck #braviasat 

 

22. PerkHultarn (Sebastian Perhult) : @Feluski jag har köpt majoras mask nu, får se om jag vågar spela det 

:) 

 

23. VictorOckland (Victor Ockland) : Nu är det dags att dra till den gamla skolan.. #minnen 

 

24. Batasar10 (Patrik Karlsson) : P4 Väst släpper sin bandy-vm låt på måndag. "Bandyprofiler" över hela 

landet sitter med sågen i beredskap #svbandy 

 

25. oskarrjohansson (Oskar Johansson) : Man vet att man är lagom trött på morgonen om man märker att 

kalsongerna är ut och in på kvällen när man lägger sig 

 

Egen stavning/ slang 

26. jidaker (anton jidåker) : värt att gå på engång när man har sålt 3 biljätter och den fjärde går ut idag 

 

27. Veloman72 (Björn Rundström) : Vadå ta bort cykel från OS? Utöka istället - cyclocross till vinter-OS 

 

28. EmilPersson5 (Emil Persson) : Men ärligt, dela ut priset och sluta surra 

 

29. 94Johannes (Johannes Hansson) : @AdamJnsson jag såg det! 05.02.. Tyvärr hade jag redan slaggat då! 

Bara tågarps bor som ränner ute då! 

 

 

30. FlodaNilsson (Mikael Nilsson) : Ujujuj, känns som att AIK får lov att styra och ställa på isen nu. FHC 

går in för försvar och kontringar. 15 minuter kvar. 

 

31. jesperlantz (Jesper Lantz) : Även fast de är Ravens i superbowl, är jag lite taggad på att de ska bli 

söndag! #nflse #goniners 

 

32. Joerin01 (Joel R) : @HakanMartensson Bahamas för en weekend! Lyxigt!:) Hade vatt jvligt skoj!!!Nja, 

inte direkt. Bara kollat lite snabbt, vilken flygplats ä bäst? 

 

33. Olindstroem (Oscar Lindström) : @estling jaja men hur bra är Spanien eller Argentina i hockey? (?) 

 

34. Bivve (Oskar Bivered) : Gött med 2 pass idag  

 

35. schahata (Josef Melander) : @elvirapihl elllllllller festa med mig! det överträffar allt! 

 

36. jofahjlm (Sebastian Ohlsson) : Har gjort grymt mycket vettiga saker idag, ajjemen! 

 

37. YaschaG (Yascha Gilbert) : Aj att modda förhör imorgon? Men jag vill bara sova. :( 

 

38. twit_Melon (Andreas Syrén) : @Semivital Jag tror du kan bli besviken. Ju vidare man ser ju längre bort 

värkar allt vara.  
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39. daniellindholm (Daniel Lindholm) : Ska köpa ett par truckar. Först i den 5:e butiken jag googlar till 

skriver de bredd på bräda de passar på. #ehandel #slarv #fokus #Arbetet  

 

40. DanielssonH (Henning Danielsson) : Sitter och taggar första körningen med körskolan! #nervöst  

 

41. samilepisto74 (Sami) : Ha ha ha nya Ica reklamen är rolig???? kycklingsushi 

 

42. LinusTengvall (Linus) : @joa2001 Kämpa! Hoppas polaren repar sig! 

 

43. jjosefsson (Joel Josefsson) : Man kan säga "mjukis" istället för "smoothie". 

 

44. Victor_Larsson (Victor Larsson) : 2 fajter inom loppet av 5 sek, #LetsgoNYR 

 

45. Allbilan (Albin Ragnarsson) : @AnnaFrilander jag och @JacobPunktA körde också bil idag:) eller vi 

dunkade hög musik och varvade motorn på Icas parkering:) 

 

46. antecarlsson (A) : Nu är det tamifan mig Big Bang Theory ! 

 

47. jecooo (Jens Collskog) : @johanthorsson Hej! Är det OK med en GBG-fråga till? Bästa badhuset för 

barn+vuxna? Ska med grabben till Gothia Cup i innebandy över helgen. 

 

48. kimthecynic (Kim Ahola) : @frugustafsson Lyssna inte på @antteist, han tycker att havsdjur är 

hafsverk. :) 

 

49. CarlosKarlsson (Carlos Karlason) : Varför finns det alltid nån idiot som har på högsta volym i sina lurar 

så hela tuben hör? Sänk eller skaffa riktiga lurar! 

 

50. Quadroggel (Oskar Gustafsson) : Problemet var bara att jag inte kan placera människan för fem öre. 

Högstadie? Gymnasie? Fest? Grejs? Ett stort kliv in i ålderdomen.. 

 

51. MrXiaobo (Johan Larson) : Kriga glocalnet 

 

52. MackeBerg (Marcus Berg) : Äre en ny trend att göra "pilbågen" när man gör mål i hockey eller? 

#whatsthepoint #allagör 

 

53. JohannesNilsso5 (Johannes Nilsson) : @daviddjuphammar legalisera hasch Så har svenskar och blattar 

någonting gemensamt. 

 

54. HallMicke (Micke hall) : @VSahlstrom klaga inte på lantis bussar, skönare än stats 

 

Förkortningar 

 

55. RasmusAO (ParallellUniversum) : @lauraiisabelle ha det bra i skolan idag, det ska iaf jag, haha :-) 

 

56. Brandmannenola (Ola Andertoft) : På tal om Silverdalen.81 el. 82 slog jag vad med en kompis om vem 

som skulle vara där flest gånger. Ingen vann! Vi missade inte en enda lördag 

 

57. DahlstrmErik (Erik Dahlström) : @Danielwahlis sorry, går tom på alla lagen, ev kan Josefsson va 

behjälplig att ordna biljetter, om han är skadefri och spelar. 
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58. rickardjakbo (Rickard Jakbo) : @tomasoskarsson jag är ingen expert heller. har dock hört  att bra 

svensk manusförfattare är svårt att hitta när det gällde tex politik. 

 

59. jecooo (Jens Collskog) : @johanthorsson Hej! Är det OK med en GBG-fråga till? Bästa badhuset för 

barn+vuxna? Ska med grabben till Gothia Cup i innebandy över helgen. 

 

60. ljung76 (Andreas Ljung) : Mkt snö i Jkpg.. Bra där http://t.co/Z5FREEnP 

 

Egen påhittade förkortningar 

 

61. martingarlov (Martin Garlöv) : @christineselse Beror på vem som frågar. Biskop Martin har bruk för 

pers konto. Överväg att kompl m FB-sida. Mer vikt med FB-s f stiftet (?) 

 

62. Maak_E (Markus E) : @MagnumBrand Är emot direkt upp- och nedflyttningar. Hade kunnat tänka mig 

att lag 10-14 spelar PO och förlorarna möter 1-2 i AS. 

 

Förenklingar/ ofullständiga meningar 

 

63. jonascollen (Jonas P. Collén) : Underbar dag...#vinterstudion håller på till eftrr 16...tv hela dagen och 

varm brasa..mys... 

 

64. mickistrom (Mikael Ström) : @jannylund nu läste jag rätt... Jo efter anmälan blir det att börja söka ny 

kamera. Under kursen, nytt objektiv... 

 

65. OliverGJ3 (Oliver G. Jönsson) : Det jobbiga med fotbollslår är att alla ens jeans går för eller senare 

sönder just där låren möts. 

 

66. Nicconova (Nicholas Major) : @DanielSjogren Kollat nu. Det var en granne till våra vänner, som också 

har 10 får, som fått får rivna. deras får inlåsta nu... 

 

67. Lantz82 (Peter Lantz) : Typiskt Arsenal, kan dominera en match totalt för att nästa match vara totalt 

intetsägande. Så länge det fortgår lär det inte bli nån titel. 

 

68. VictorPerKlinth (Victor Klinth) : @feelix_jansson så du menar att jag inte kan åka epa också ? :) 

 

69. larswahlgren (Lars Wahlgren) : Nån som ser Chelsea-Swansea? Blev Hazard utvisad för att ha sparkat 

ner en bollkalle? 

 

70. heggander (Dennis Häggander) : Vad gjorde folk under pinsamma tystnader innan mobilen?? 

 

71. ajohanssonn (Alexander Johansson) : Gud vad skönt med hemmamatch imorgon. Orkar inte en till helg 

i en buss! 

 

72. Brandmannenola (Ola Andertoft) : Snygg hyllning till Anja, Anna, Helena, Carro, Christian och 

Lidström. Stiligt. Det var de verkligen värda. #ärinteiriktigtsammaklass #ännu 

 

73. Hyrkart (Hyr Gokart Örebro) : Till säsongen 2013 så söker vi en ny medarbetare. Är du en tjej som 

gillar att jobba med människor är framåt,... http://t.co/yipEkhdL 

 

74. EpicaMordax (Martin) : @eljandersson Hett som i ”het potatis”, inget annat. Att någon skulle reagera 

känns lite som en förväntan. 
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75. petteressen (Petter Essen) : @Jernkrok @LindgrenAsbrink @olaberg Ekonomisk utsatthet är ju 

fattigdom. Den finns. Behöver åtgärder. Bör kallas fattigdom. Annat är flykt. 

 

76. FilipBrissle (Filip Brissle) : @Kjellberg93 @forslind93 så varför denna konstiga tweet? Relaterar till 

inget 

 

77. AjdinSaeed (Ajdin Saeed) : Verkar som min polare och jag ska åka till sista hemma matchen av ligan 

mot Malaga! Kommer vara legendariskt!... http://t.co/skRxheN1 

 

78. GodaMoten (Erik Hjorth) : Nu lägger jag ner jobbet en stund ned engelska rapporten inför 

referensmötet på fredag #idrottsgalan2013 

 

79. PGranmar (Peter Granmar) : Mat på Ikea #oslagbart  (?) 

 

80. BoBolaget (Ebrima Jawo) : @SebbeStakset jag måste tacka dig för du har öppnat så att fler folk lyssnar 

på svensk hiphop!! 

 

81. marcusnordbladh (MarcusNordbladh) : @FVoutilainen ja det är det! Jag börja glo på det idag..så har ett 

par avsnitt kvar :) 

 

82. Auuugust (August Martin) : Mythbusters segelbåt  gjord av 23 rullar silvertejp. Jag är imponerad! 

 

83. flundran (fredrik lundin) : 1 dygn efter chocken. Men fortfarande vill jag bara kräkas på detta. #aik 

http://t.co/7bQ4PO5R 

 

84. linuswallen (linuswallen) : @DEricsonBrown Spelar ingen roll, Chill och träna innan jobbet eller innan 

man åker hem så man har de överstökat! 

 

85. UrbanOlsson (Urban Olsson) : Inte alltid bra med julfester :) Dansade Gangnam Style - slet av hälsenan 

http://t.co/wd9THUTc 

 

86. WilmerNilsson (Wilmer Nilsson) : Jag vill att det ska åska för då vill jag sjunga åsksången 

 

87. sweBoss (Sean Janse) : Man hindrar våldtäkter genom att lära sina söner att INTE våldta. Inte svårare 

än så faktiskt. 

 

88. Johan_Groth (Johan_Groth) : @jocxy Ibland står det så väldigt klart att Sverige ibland är en väldigt 

liten ankdamm ... 

 

89. Adambjorkman_ (Adam Björkman) : Hem och doppa snickers i kaffe nudå, som jag längtat. 

 

90. greekeen (Hannes) : @ind4house Riktigt härligt för tillfället! Men senare äre lite mindre skönt.. 

 

91. lovenmackan (Marcus Carlsson) : 1:37 in på andra hittar Boden en på #34 Palmebjörk.. Ingen annan såg 

den! #blindstyre 

 

92. TobiasAndersso8 (Tobias Andersson) : Körkort!!! #UNDERBART!!! 

 

93. Straneus (Mike Stranéus) : "Det ska inte vara möjligt för obehöriga att köra våra tåg" säger 

trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm. Jo. Det är möjligt. Tydligen. 
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94. BosseJohnsson (Bosse Johnsson) : Chippen till Förenade Arabemiraten. Ny klubb Baniyas twittrar 

Oksana #cashisking 

 

95. TobiasSwensson (Tobias Svensson) : Victor Wanyama är den typen utav spelare vi bör leta efter. 

188cm muskler med huvud. #ArsenaI 

 

96. TobiasBostrom (Tobias Boström) : @tobiasnorstrom Bra! Dock orolig för intern konflikt om vem som 

är vem. Men vi kanske kan turas om. 

 

97. Hesslin (Carl Hesslin) : @callesylvester åker till Thailand imorgon bitti från Kina! 

 

98. Quadroggel (Oskar Gustafsson) : Problemet var bara att jag inte kan placera människan för fem öre. 

Högstadie? Gymnasie? Fest? Grejs? Ett stort kliv in i ålderdomen.. 

 

99. DaLundh (Daniel Lundh) : @sophiebromster Men de släpper väl inte förrns på fredag? Eller?! 

 

100. han_solo79 (Hans Majonnäs) : @tipsens Och där finns ju sanningen och alla särskrivare. Dessvärre 

brukar inte skattetryck få folk att sluta konsumera. se bara bensinen. 

 

101. CaptainBodel (Henrik Jönsson) : @myhran ja, det känns ju sinnes o gå ut o lyssna på Calcuttas svar på 

Trappatoni i -10... Den tiden är förbi! #svinkallt #träningsvillig 

 

102. mrmio (Michael Hammarström) : @lowenhamn Dåså! Då skyndar jag mig ner till Grand Central på 

fredag. 

 

103. antonolofsson89 (Anton Olofsson) : Ryktas om just över 5000 i hallen. Kan nog stämma 

 

104. UNHNK (Simon Larsson) : @Jylias Nu slutar vi. Måste plugga. Yolo! 

 

105. Christer_C (Christer C) : Entreprenör! RT @johank76 Missförhållanden? Hur tänker ni nu? "Anställd 

outsourcade sina arbetsuppgifter till Kina":http://t.co/If8LCSf4 

 

106. RosaMannen (Daniel Engström) : Fortfarande febrig, hostar slem och försöker jobba från 

hemmakontoret! Då vet du som eventuellt saknar mig! 

 

107. Robert_Johansso (Robert Johansson) : Tror detta är slutet för oss två. Jag är så ledsen att jag har gjort så 

dåligt intryck bland dina vänner. Jag är inte sådan. Förlåt. 

 

Engelska inslag/ord 

108. HenrikElowsson (Henrik Elowsson) : @AllTele debian - 2.1.3-2+squeeze1 udp comp-lzo no - jag ska 

väl säga att jag ligger på 4.5 Mbyte/s så det är väl inte dåligt direkt. :) 

 

109. averstedt (Jonathan Averstedt) : @bfg10k2 @axmalm Tack tack :) Här hamnar all min nyupptäckta 

musik innan den sorteras i andra playlists. Så den uppdateras ofta. :) 

 

110. FLaukka (Fredrik) : Jobbar ut den förskolestyle http://t.co/5CaBlXhv 

 

111. Twtldwdl (ted gustafson) : åker in mot city för att plocka upp lite norrlänningar ! ;) 

 

112. Leobjornell (leo björnell) : åh känns som jag ligger på min dödsbed, help pls 

 

113. Lindh88 (Marcus Lindh) : Ledig imorgon = session av cod och red bull :) http://t.co/2ELmczlW 
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114. blastjarnan (Blastjarnan) : @jocke1897 Inte fan skulle det vara att lira i Takida i alla fall - thats freaking 

sure! No chance Lance! 

 

115. MyBeardAndI (Per) : @peoplepeople Om jag läst lite bättre så hade jag sett att det gjorde det. Sorry. 

Grymt hur som helst! 

 

116. LudwigPethrus (ludwig pethrus) : @PetersonMarcus oko bro syns väll imorn på innebandyn 

 

117. JockeKun (Jocke kun) : Miss you heltludwig, no homo.. Lådan, hade ingen bild på dig men saknar dig 

också puss adamluthin http://t.co/iuCmYgw3 

 

118. JonasBrannmyr (Jonas Brännmyr) : Bowie gör comeback alltså. Så jävla mäktigt! Jag har heltäckande 

gåshud. Har vi hört några turnérykten? #bowie 

 

119. AndreasFrolund (Andreas Frohlund) : Shit jag fylletwittrar ju.. 

 

120. MWaltersson (Morgan Waltersson) : Analytiker är inte imponerade av Facebooks nya "Graph Search" - 

#mashable http://t.co/vi6XTNJU 

 

121. FritjofH (Fritjof Lützow-Holm) : Kollar märkeskortlekar i läderfodral på lektionen, time well spent 

 

122. kjellberg (Fredric Kjellberg) : Just completed a 3.10 km ski run - Längdskidor för första gången på 

sisådär 27 år. En nära-döden-upp ... http://t.co/XLnytx35 #RunKeeper 

 

123. illspecko (Simon Berggren) : @tovebengtsson Fick lite PTSD när du nämnde Kotor 2. Kommer ihåg 

hur otroligt mycket jag ville älska det men inte kunde. Blir nog en replay! 

 

124. oskaradel (Oskar Ädel) : Kan inte stava längre, lever på autocorrect nu #roande 

 

125. mathiasnorberg (Mathias Norberg) : vet inte vad jag ska ha med i min sleeve 

 

126. Sir_S_Af_Sweden (Simon Vesterlund) : Dagens rage: regn som kommer från alla håll... #regn #rage 

 

127. IntuitionToldMe (Joakim S) : Gå nu genast in och lyssna på "german jaw" av Arc Light på 

http://t.co/XQdCKmU8 och köp sen kassetten. Pure delight. 

 

128. Joerin01 (Joel R) : @HakanMartensson Bahamas för en weekend! Lyxigt!:) Hade vatt jvligt skoj!!!Nja, 

inte direkt. Bara kollat lite snabbt, vilken flygplats ä bäst? 

 

129. UNHNK (Simon Larsson) : @Jylias Nu slutar vi. Måste plugga. Yolo! 

 

130. Aahlstroem (Jonas Åhlström) : Wow, Kenta tar faktiskt en timeout när det behövs #twittpuck 

#elitserien #FHCse 

 

131. styris1985 (Christoffer) : Varför har alla underkläderna uppdragna så långt upp när det gäller Star Wars 

för ? Var glad det kommer NY film istället för 37 nya remakes. 

 

132. Christer_C (Christer C) : Entreprenör! RT @johank76 Missförhållanden? Hur tänker ni nu? "Anställd 

outsourcade sina arbetsuppgifter till Kina":http://t.co/If8LCSf4 

 

133. DahlstrmErik (Erik Dahlström) : @Danielwahlis sorry, går tom på alla lagen, ev kan Josefsson va 

behjälplig att ordna biljetter, om han är skadefri och spelar. 
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Svordomar/ interjektioner: 

134. WesterDaniel (daniel wester) : Chelsea är bra, men man blir jävligt mycket bättre när man får 2 mål 

gratis av domaren! #heltotroligt 

 

135. marressey (Martin Söderström) : @gustavgelin En tidigt lista Moz-favoriter (finns annat _stört_ bra här 

du kan ha missat): http://t.co/LDIZTtje 

 

136. FLenntorp (Felix Lenntorp) : Belönad med jävligt snygga vänner 

 

137. lohikangas (Albin Lohikangas) : Jävla finnar! 

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

??????????????????????????????????? 

 

138. joelkarjalainen (Joel Karjalainen) : @Josefineemanuel kommer slå dig just nu känns de som! Detta är 

fan hemskt 

 

139. Dizzel_5 (Anel Duzel) : Fan att man ska bli sjuk precis när man börjar träna bra! #fuck #you #vinter 

 

140. hugolarsson (hugo larsson) : @johansson_clara haha ja fan va imponerad jag blev nu!! Tack så mycket 

Clara!! Riktigt jävla fest ???? 

 

141. kock81 (Mathias Kock) : Fan vad härligt Sverige!! #twittpuck 

 

142. antecarlsson (A) : Nu är det tamifan mig Big Bang Theory ! 

 

143. FelixGoransson (Felix Göransson) : Hälften av kommentarerna på Aftonbladet går i stilen "Har ni inget 

vettigare att skriva om?"Läs inte då om det är så jävla ointressant #Lack 

 

144. YYasar1 (Yucel Yasar) : Fan va jag hatar Murray 

 

145. PeeppeStahl (Peter Stahl) : Ramla och bröt benet påväg till bussen. Jävla fittaaaa 

http://t.co/9mGO1bVW 

 

146. sirStarfighter (Kenny Strandberg) : Jag förstår inte hur alla kvinnor kan tycka att det är kul att städa och 

tvätta.. Det är ju skittråkigt. 

 

147. axieklinberg (axie klingberg) : Fyfan vad jag älskar action filmer! 

 

148. krille17 (Kristoffer Andersson) : Jag hittade precis en gungstol. Världens mest underskattade stol. Fan 

vad jag trivs! 

 

149. 97lundqvisten (Adam Lundqvist) : Så jävla russin efter vattengympan 

 

150. strombeerg (Andreas strömberg) : fan va godis och chips jag har ätit idag #fet 

 

Alla 150 kvinnliga tweets 
 

Utan större avvikelser:  
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1. emmawretman (Emma Wretman) : Lycka är som tårta. Får man för mycket av det så tröttnar man. Det 

är därför jag går i skolan.  

 

2. elensars (Lotta Mathiasson) : @mikumaria Jag blev sur när jag insåg att klockan bara var 07:45 när jag 

vaknade :) #sovmorgon 

 

3. juliajohhansson (Julia Johansson) : Du är det finaste jag vet 

 

4. FranzenJennifer (jennifer franzén) : @DoniaMostafaa vi får gå till skolan på lördag 

 

5. SannnaJ (Sanna Johansson) : @Carroax adina började allt och oskyldiga förtjänar inte att bli slagna 

eller sparkade, väx upp! 

 

6. jennieliee (Jennie Bergkvist) : Okej, jag kollar på ett program där de opererar och drar ut åderbrock ur 

ben med tång..... ???? (?) 

 

7. Sofia_RW (Sofia R Wittsell) : Kämpar på med miljöaspektsinventering. Jag börjar komma 

miljöbovarna på spåren! Nu ska jag bara tygla dem! 

 

8. julie_forsgren (Julie Forsgren) : Åt precis mat för första gången på 7 dagar, det går bra nu 

 

9. FianGustafsson (Fia Gustafsson) : Varför ska de vara så sjukt kallt överallt! 

 

10. nadjagt (Nadja Turesson) : Mår illa och skäms över att vara människa. 

 

11. HannaHessling (Hanna Hessling) : När #TT stänger sina redaktioner i Norrland signalerar de mer eller 

mindre att händelser som sker här inte är av intresse, olyckligt nog.  

 

12. mattransport (Emma) : Tar mig på magen och säger: "det är fint med lite hull" 

 

13. Lavinia666 (Lavinia) : @ollej Men då skulle ju knappast ponnyakuten få finnas kvar... Barnkanalen 

måste vara kvar, så är det bara! 

 

14. nathalofstrom (Nathalie Löfström) : Kul att alla går förbi mig när jag går till skolan #haltande???? 

 

15. malinstenstroem (Malin Stenström) : Det är bara för att jag inte orkar tvätta bort sminket med jobbiga 

dyra sminkborttagningsmedel #lat 

 

16. aaleexaandraash (Alexandra Hassblom) : Borde sova och ändå är jag vaken. 

 

17. elinnsvensson (elinpelin) : Överväger att flytta till Uppsala. 

 

 

18. flystamlinnea (carl von linnéa) : åh drömde världens finaste dröm, var jag verkligen tvungen att vakna? 

 

19. MixedMe (Madelene) : Ibland får jag panik och undrar om det är i detta hamsterhjul jag ska bo hela 

mitt liv. 

 

20. evelinasvahn (evelinasvahn) : Vad är folks problem, är det svårt att stanna vi ett övergångsställe? 
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21. LovisaBrattek (Lovisa Brattek) : Försöker verkligen att inte vara sarkastisk när jag pratar med mamma. 

Men det är så svårt! 

 

22. emelienyberg (emelienyberg) : Att jag ska åka med honom till Ikea skrämmer mig lite.. Får hoppas att 

jag kommer hem hel! http://t.co/de5df8gG 

 

23. RoosKlara (Klara Roos) : Det känns lite som att mitt liv bara har varit en stor lögn 

 

24. MatildaTullock (Matilda Tullock) : Snart är denna födelsedagen över och jag blir en tråkig normal tjej 

igen. #famousforaday 

 

25. KPierong (alexandra pierong) : Sitter en tant bredvid mig på tåget och bokstavligt talat skriker i sin 

telefon. #tantavgå 

 

Egen stavning/slang 

 

26. Jaana78 (Jaana Ohranen) : @NiclasWahlgren gooogla på det.... ;) 

 

27. Alxllun (Alexis Lundahl) : Justja, Howard Webb har ju tappat det helt. Hade glömt det 

 

28. MariaGoesPrivat (MariaGoesPrivate) : Den som hittade på att frukt är godis kan dö. Goooodis komsi, 

komsi, komsi.... #enhjälpandesjälvkanskickahitlite 

 

29. pernillaagren (Pernilla Ågren) : @saraperss haha de kanske ska de! jag lämnar själva jobbet med stooor 

glädje iallafall ???? 

 

30. Majacrantz (Maja Crantz) : Kan inte sluta skratta åt min morfar som kom gående med mormor i koppel 

på vår gata i våras ???? 80 åringar kan ha humör hörrni! 

 

31. DrummerEmelie (Emelie Malmberg) : Att börja dagen 8.50, ha två lektioner, få inställd lektion och då 

sluta 11.40 känns riktigt gött! 

 

32. jennyholgersson (Jenna Hamilton) : Är ashungrig dessutom :-) bilder av flingor mackor chips choklad 

och hasselbackspotatis bläddras genom mitt huvud 

 

33. eemandersson (Emma Andersson) : digigigigiigiggigigigi ding ding ding här glider alla veckans jävla 

läxor in #tagga 

 

34. lisaljungberg (lisaljungberg) : @micaelalinnea Jag snackar la med lajte skype. Med en fin vän som 

heter Micaela Svensson. Kolla under sängen! 

 

35. jessiielise (JESSICA KARLSSON) : Inte meningen att somna när man kom hem, men idag var min ork 

på 0. 

 

36. Jagmalin (Malin Appeltofft) : Skavsår = gnagsår på norska. Alltså heter Skavlan egentligen Gnaglan. 

 

37. Linneaedsand (Linnéa Edsand) : Norlie & KKV , P3 guld, jaaaadååå!! #glad 

 

38. grusoga (Sofia) : @DanteSchiavona i milfbegreppet ingår ju tyvärr även att skaffa barn. Inget jag 

känner mig sugen på direkt ;) 
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39. ssofiamartinsen (Sofia Martinsen) : @MalinNystrand1 Men vad är det du säger kvinna, schlutta upp!!!! 

Vi behöver ju dig i klassen ? 

 

40. sofiehvasss (Sofie Hvass) : Engelskan inställd säger du? Jovars tack så mycket gärna. 

 

Förkortningar 

 

41. elintofters (Elin Tofters) : Att man kan gå från att vara hur ledsen som helst till världens gladaste på en 

sekund pga endast en person 

 

42. emajohanssn (Emma Johansson) : @velfvendahl blev det en chicken tariyaki??:D(lol vet inte hur det 

stavas) 

 

43. Ellinojj (Ellinore Johansson) : @Producenten1 ska bli jävligt härligt att hålla nollan och ta tre poäng i 

Borås första omgången.. se några fina tacklingar av försvaret osv. 

 

44. allergren (Nina Allergren) : Fredagskvällens utsikt, inkl svajig uppkoppling på Netflix. Ej Duxsängar på 

sös precis. http://t.co/4ayov6ZG 

 

45. gmuller624 (Greta Myller) : OMG, du gjorde min kväll! Såå jävla snygg...jag tror jag döör! 

 

46. AnnaAnyone (Anna Stenlund) : @Skandevall tom bättre än hund! 

 

47. pet_sofia (Sofia Pettersson) : Göran Svanelids The big five ispirerar i Vara! Rimmar bra med min 

enhets utv omr kring kommunikation#lärande #skolutveckling 

 

48. victoriamork (Victoria Mörk) : Jag kom precis på en cool grej. Dvs, där jag ligger just nu och kollar på 

tv, är det ingen annan i världen som är. Tänk hur många som lever? 

 

49. AmandaLawett (Mandis Bieber) : Ingen värme i skolan, dvs fryser ihjäl + att jag har håltimme i en 

timme och ingen av mina vänner går på samma lektion som mig då, KUL 

 

50. DroPpeLoPpeN (Anna-Sara Hansen) : Fredagsmys till mamma. Idag blir det en sån här, tom godare än 

piggelinen. #midori #malibu @ Säbyholm http://t.co/BvHiMx4d 

 

 

 

Egna förkortningar 

 

51. larssonjennifer (Jennifer Larsson) : Jag och Amanda hittade mat hos mackan, äNDH (?) 

 

52. PernillaFornes (Pernilla Fornes) : @oskarjalkevik Jag upplever själv riktig IOGT-nto:are är man bara 

om man gått den långa vägen  

 

53. Henna_Ra (henna rajala) : idag är det officielt kåt onsdag hu många porr linkar kan man få på fb på en 

dag? 

 

Förenklingar/ ofullständiga meningar  

54. MaddeRosth (Madeleine Rösth) : Kan inte med mäklare som är för positiva. Råkade ut för en idag. 



 40 

 

55. AnnaSnellman (Anna Snellman) : @patriklu hmm "flera källor" är enda källan...kan det verkligen vara 

sant? Isåfall är det helt bisarrt... 

 

56. SannaLeknes (Sanna) : Så trött på kärlek och alla problem! 

 

57. CarlsonLinnea (Linnèa carlson) : @Juliaapeterson som en svart vit film ! som en zebra ! som en panda ! 

 

58. Blanka_Blad (Blanka Blad) : Den här kylan. Jag vill inte gå ut. Litet bekymmer kan vi kalla det. 

 

59. michellegladh (Michelle Ida Gladh) : Det är han. Det har alltid varit han & det kommer alltid vara han. 

#heltförälskadimindenise <3 

 

60. hedvigpett (Hedvig Pettersson) : Tack till alla som gjorde min 18 års dag till bästa någonsin!  

 

61. knownatalie (NATHALIES) : @eliinm jag tycker det börjar verka som att du har fredag hela veckan 

 

62. lovisanfisan (Lovisa) : Till alla ni som går med låga converse när det är snökaos vill jag bara säga: det 

är töntigt. 

 

63. maddwee (Madeleine Romin) : Jag hatar dig. Ja. Det gör jag. Tjejer kan vara förfärliga. 

 

64. AmmiBeckman (Ann-Marie Beckman) : Apropå kramdag. Jag slipper kramas ingen som vågar när jag 

är vrål förkyld :) 

 

65. pissruska (Elin Lundin) : Någon som vill köpa en mage billigt? Funkar inte den ska! Du kan inte äta 

något utan att få ont ... Lite halvfet är den också, någon ? 

 

66. HannaOskarsson (Hanna Oskarsson) : Har så himla smart och duktiga vänner! 

 

67. sofiaevelinaj (Sofia Johansson) : Tony tog precis min hand och gjorde mig delaktig i någon danslek. 

Pinsamt och vara danslärare och inte kunna dansa så bra :$ 

 

68. stinafalk (Stina Falk) : Kan inte fatta att man bara går i shorts och linne en tid på året 

 

69. farligagataN (djungelstugan) : @sanslost VAD SA DU ATT DU GJORDE SA DU? Smäller av. 

 

70. KarinSilverin (Karin Silverin) : @QuyenLLe alltså du är ju jättefin MEN VAD HÄNDE MED 

HÅLLNINGEN KARIN SILVERIN?!? (?) 

 

71. everthine_ (Linda Johansson) : bra att det är typ 7000 trappsteg ner till utgången från Inpuls Shopping. 

 

72. petra_rudd (Petra Rudd) : Riskbiljetter? På riktigt? Ja fattiga människors tid är ju mindre viktig. 

 

73. ElsaKiljunen (Elsa Kiljunen) : @WesEmma går du på dagis eller? (?) 

 

74. aliciadixoon (Alicia Dixon) : Trodde han var världens bästa pojkvän till henne. Men han är precis 

likadan som andra, går från ena hålet till andra 
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75. teanicoles (Tea Sallstedt Elming) : Bortkastad lördag = bortkastad helg, kunde lika gärna ha gått i 

skolan de här dagarna #dåligthumör 

 

76. juliabarnet (grismamma) : Hur stressad är man när man åker 3 mil utan sitt handbagage? Dum i huvet  

 

77. Nellie_Hopkins (Blå kongo) : Fast asså alla fattar att det inte är ni på bilden xD Alla fattar de ja asså 

alla fattar ju de 

 

78. JeanetteSjholm (Jeanette Sjöholm) : Såg precis en gammal tweet där jag sa att jag "jobba" 13 dagar i 

rad. Varför är jag extremare nu? Nästan två månader i rad nu. (?) 

 

79. SofiePernilla (Sofie Pernilla Trygg) : Resten måste fyllas med mandelmassa och grädde för när de 

svalnat är de torra som oblat och smakar hö. Magen är full. #ilandsproblem 

 

80. norrbysa (Åsa Norrby) : @Alpstedt Synd att du inte kan luncha. En middag istället nån kväll istället 

kanske? :) 

 

81. Lisawidell (Lisa Widell) : Begraver mig nu i sängen och önskar att jag imorgon vaknar upp i ett annat 

land 

 

82. eemelielinnea (EMELIE THURESSON) : Att darra så mycket som min kropp gör nu är inte ett dugg 

hälsosamt (?) 

 

83. aylomathers (Aylin Mathers) : Nu börjar jag inse att jag borde stått vid mitt val och börjat teknik.. 

 

84. malinmurmester (Malin Murmester) : @Karinvillemo usch ja. Vaknade nu o ångrae att vin finns. 

#söndagsångest 

 

85. LCWiberg (Louise Wiberg) : "Mamma, jag vill ha mina nappar direkt!" Jaha. Då är det bara att knalla 

upp på ovanvåningen och hämta dem. Och hoppas man får med sig alla. 

 

86. isabellewargh (Isabelle) : Perfekt att bli sjuk nu när jag har frisör tid imorgon och ska precis inskaffa ett 

gymkort.. 

 

87. EllenJohanssons (Ellen Johansson) : @NellieLingBelin läser igenom texten as pigg kommer halvvägs 

blir trött ska ta en powernap blir as pigg läser vidare blir trött, detta suger 

 

88. uggeldahl (REBECKA) : Alltså Anton är så STÖRT lik sin mamma när han pratar i telefon 

 

89. XxRebecca92 (Rebecca) : Inatt är en sån natt... Jag vill inte vara ensam.. 

 

90. emmygripsjoholm (Emmy Grip Sjöholm) : Yoga varje fredagsmorgon 07.30 - 08.30 ? så.skönt. 

 

 

91. amandabergk (Amanda Bergknecht) : Seriöst, jag har blåmärken överallt. Jag menar överallt. 

 

92.  corneliaamaria (Cornelia Olsson) : Klarar mig inte utan choklad när jag har mens, omöjligt!  

 

93. lamijacatovic (Lamija Catovic) : har verkligen höga förväntningar vad gäller att fylla 18. snälla livet lev 

upp till de förväntningar. svik mig inte ? 
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94. nejardetsant (Alexandra Wendt) : Löning OCH fredag imorrn. Den ni ! 

 

95. anjo1291 (Josefin Andersson) : Jag o pojkarna har gjort mat sen blir de mys på bio! 

#hemmagjord#sushi#mumma#mys#bio http://t.co/kWJBCwCJ 

 

96. catrinantonsson (catrinantonsson) : Känslan att vara hungrig men orkar inte gå till köket för man inte 

vill lämna sängen .. 

 

97. AlmqvistSofie (Ann-Sofie Almqvist) : @ajeenannansida Här får det gå undan Bjurslätt igår, lille kärra 

o bjurslätt idag, torsdag packa och fixa nya stället, fredag flytta mamma 

 

98. mtinasandstrom (Martina Sandström) : vill ha chokladbollar, någon baka åt mig? 

 

99. claraalfrida (Clara Johansson) : Morgonens upptäckt: läser jag någonting jag gillar om Blåvitt flyger jag 

upp ur sängen, oavsett hur nyvaken jag är. 

 

100. NinaKallstrom (Nina Kallstrom) : Så trött på det slappa språket i media. "Ta självmord" Vad är det för 

språk? #dåligsvenska  

 

101. bellashallman (isabella samuelsson) : pappa: "Du rör på munnen, säger du nåt?" 

 

102. HanneHolmstrom (♤  Hanney) : @ByLindaH Vad skoj! Så du jobbar i butik nu? Förlåt men jag blev lite 

nyfiken bara.. :) 

 

103. juliawahlden (Julia Wahldén) : Beger mig ut i kylan, allt för mat ? 

 

104. LydiaFarranLee (Lydia Farran-Lee) : #alltfaller garderar sig mot tråkighetsmothugg genom att ägna åt 

sån där humor som inte SKA vara rolig - smart! 

 

105. johannafriskman (Johanna Friskman) : Haha alltså inte min grej att ligga i sängen flera dagar och inte 

göra nånting, rastlös hej 

 

106. Thelampskarm (ida karlsson) : Ska tydligen köra traktor med släp imon. Breddar mina kunskaper. 

Ströbröd & matrester idag, traktor & granar imorgon! #livingthelife 

 

107. lilbellula (Marie H Fahlberg) : @annaandren1 men jag skall inte gå i bikini på mässan lite feeling måste 

man ju ha för vad som e ok :):) 

 

108. malinstenstroem (Malin Stenström) : Förstår inte hur jag en gång i tiden klarade av att springa en 

halvmara med bara fotboll som träning o ingen löpning.. 

 

109. klasskamp (Jenny Bengtsson) : @DejanCokorilo Du har SMS. Jag kan imorrn, men det skulle vara 

mycket bättre med fredag. 

 

110. MariaSparv (Maria Lindholm) : @AlvaDahn Hur kommer det sig att glassen alltid lyckas vara slut 

hemma när andra pratar om den? Någon form av hemsk förbannelse måste det va 

 

111. Marre4life (Marléne Hallander) : Då fick juniorkronorna som dom ville.. då möter vi Ryssland i semin 

imorn :) 
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112. ronyaponya (Ronya Öijer) : Det e inte bara minus 17, det är minus MINUS 17!!!  @ Köldhölet 

http://t.co/ylXHkSLd  

 

113. AgnetaAdeen (Agneta Adeen) : @Jonas_Gardell Och om den behövs varenda dag? Är det ok att göra 

slut på krutet då? 

 

Engelska inslag/ord 

 

114. KristinCM (Kristin Magnusson) : @MicaelaKurtsson Nice! Hemåt på nya äventyr? Skolan? Yes jag är 

kvar och njuter, kommer hem till helgen. 

115. EsmeraldaAn (Esmeralda Andersson) : Någon har unfollowat mig #fettelakt :( 

 

116. ArmendaPalloshi (armenda) : @godzillaslayer I get u babe, älskar själv när någon säger så till mig, 

puss!! <3 

 

117. ginellan (Karin Ginell) : Jag älskar nog hemtentor för mycket för att kunna sluta plugga någonsin! 10h 

arbetsdag och bara skriva - I love it! (OBZ: Det är ej ironi!) 

 

118. maddoopolten (Madelene Poltén) : Tar alltså en pause från att skriva reportaget innan jag ens börjat. 

 

119. IzabellSyversen (izabella) : Danmarks målvakt är star!???? 

 

120. albayork (ylva nork) : @MellisN -> tycker waterboarding är nåt att bråka om. 4, hur anmäler jag mig 

till rookie campet? Just saying.. 

 

121. pixelviking (Sofia) : Så här sugen på att komma hem & spela bilspel har jag inte varit sedan 

Split/Second. Effing LOVE arkadracers!  #ridgeracerunbound 

 

122. hildethatsit (Hilde Groenewegen) : @Kazadory True, dock har jag studiedag idag! Så inte så farligt? 

 

123. MjStrandberg (Maria Strandberg) : Spring i benen men trött i huvudet (ögonen går nästan i kors) hur 

löser man detta? Sleep walking blir sleep running i mitt fall kanske?! 

 

124. magdaelsa (Magda) : Fick precis min första riktiga bitchslap av ingen mindre än Nora Blihd???? 

 

125. Camilla_Sahlen (Camilla Sahlén) : Kolla Borås egen Queen of Candles ;) @CandleCare, hos JEC Int ;) 

säg någon doft de inte har! "@Borasbloggarna  #miljövänligt #sojaljus #love 

 

126. byGrip (Maria Grip) : Det har blivit riktigt trendigt att styla sina smartphones, virka ett eget mobilfodral 

med hjälp av detta mönster... http://t.co/0Jai3qBV 

 

127. vilmasv (Vilma Svensson) : Sett Magic Mike för första gången och måste ju säga att det är en av de 

mest överskattade filmerna ever 

 

128. landsten3 (Elisabeth Landsten) : @rossnisse tror jag laddade ner en app, kommer dock inte ihåg vad 

den hette. Sök på smileys ????  

 

129. anniesagaemilia (Annie) : "nästa gång jag har pojkvän ska det inte stå på Facebook, förutom om det är 

en player så jag behöver det" 

 

http://t.co/ylXHkSLd
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130. lisatarenius (Lisa Tarenius) : @JesperCimen @anderoemilia ledsen att förstöra eran lycka men, im ur 

classmate too ???? #bekräftadenyss 

 

131. KBMOFO (Klara B) : Mitt liv just nu är uppsats, sömn och zombies vs plants. Ibland kokar jag lite 

nudlar. 

 

132. Henna_Ra (henna rajala) : idag är det officielt kåt onsdag hu många porr linkar kan man få på fb på en 

dag? 

 

133. ARWahlstedt (Antonia Wahlstedt) : Lyckan som uppstår när man hittar ett gratis wifi!!! 

 

134. hannaolsson (Hanna Olsson) : Äntligen är den här. Dagen när #ICAKaxås trendar på twitter. 

 

135. lilbellula (Marie H Fahlberg) : @annaandren1 men jag skall inte gå i bikini på mässan lite feeling måste 

man ju ha för vad som e ok :):) 

 

136. wahlstromjulia (Julia Wahlström) : Har hål imorgon från kvart över elva till tio över tre. Inte en fredag 

att hänga i granen precis. But what to do? 

 

137. victoriamork (Victoria Mörk) : Jag kom precis på en cool grej. Dvs, där jag ligger just nu och kollar på 

tv, är det ingen annan i världen som är. Tänk hur många som lever? 

 

138. feliciaelisabet (Felicia) : Trasna själar Dras från höger och vänster. Jag får äran att sova i Marias säng 

helt själv. Yeah buddy! 

 

Svordomar/interjektioner 

139. malmenn98 (Emelie Malmqvist) : Varför i helvete ska man kunna det där ???? http://t.co/gMae0mJC 

 

140. jenniesjodiin (Jennie Sjödin) : Hej jag har hittat min kärlek. Nu jävlar ska jag vinna tävlingen #tävla 

#kul #hihi http://t.co/rpiVGCyk 

 

141. Isablomfelt (Bullen) : SKITER i vem det är som inte får råd att köpa kött efter skatt. Det skadar. Skiter i 

"orättvisan" det kan medföra #svtdebatt (?) 

 

142. Karinwrigfors (Karin Wrigfors) : 70 minuter efter avgång sitter man på bussen och fryser skiten av sig.  

 

143. liinnjonssson (Linn Jonsson) : Skulle göra vad som helst fatt se ut som roxanna i andra avenyn SÅ 

JÄVLA SNYGG 

 

144. elsawiking (Elsa Wiking) : Jävla skit. Matteprovet kommer gå uselt. http://t.co/R1ZQ7LY7 

 

145. eemandersson (Emma Andersson) : digigigigiigiggigigigi ding ding ding här glider alla veckans jävla 

läxor in #tagga 

 

146. alicewahlgrenen (Alice Wahlgren) : Tack för en trevlig maskeradklassfest! Jävlar vad jag ska sova och 

vila mina stackars fötter nu :) 

 

147. veronicantonson (Veronica.) : @elinnarvidssonn INTE OKEJ! När vi hade vårt sista lan fick vi ingen 

jävla pizza av skolan utan vi fick köpa själva... ???? 
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148. caassandra94 (Cassandra Isgren) : @mariawasterlid vem vet maria, du kanske inte får följa med till 

Prag ;) så upp på cykeln nu din jävel ???????? 

 

149. EmmaaGustafsson (GLEN COCO) : Det var så jävla länge sedan jag hade smink så glömmer alltid av 

mig och kliar mig i ögat. Bra Emma. 

 

150. lblaudet (louise bladström) : Gick ju inte annat än att man bara älskade känslan idag! Fan va grymma vi 

är tjejer???? #floorball #3points #CIBK 

 


