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Syftet med denna studie är att undersöka användningen av förväntade språkliga drag för 
kvinnor när olika diskussionsämnen avhandlas på Facebook. Genom valda språkliga 

kategorier: svordomar, visuella känslouttryck, uttryck för osäkerhet och gradord, samt 
diskussionsämnena: sexism, relationer och brott, har både kvantitativa och kvalitativa 

analysmetoder använts. Med andra ord har frekvensen av de olika kategorierna inom 

diskussionsämnena kunnat presenteras men också en vidare analys av hur kategorierna 
används inom varje ämne. Resultatet visar att kvinnorna använder de språkliga kategorierna 

på olika sätt när de avhandlar olika diskussionsämnen. De slutsatser som går att dra utifrån 
undersökningen är att sexism frambringar flest uttryck inom varje språklig kategori till 

skillnad från relationer där de används minst. Det är därför möjligt att säga någonting om 

diskussionsämnena och hur deras innebörd påverkar kvinnornas kommunikationsstrategier, 
nämligen att ju högre grad av seriositet desto mer används det förväntade kvinnliga språket. 

När det kommer till hur de språkliga kategorierna används för att avhandla 
diskussionsämnena sticker användandet av gradord ut eftersom tidigare teorier har föreslagit 

att kvinnor använder fler försvagande uttryck än förstärkande. Trots det påvisar resultatet i 

den här studien motsatsen, nämligen att kvinnor främst använder sig av förstärkningsord. 
__________________________________________________________________________ 

Nyckelord: kvinnligt språk, sociala medier, svordomar, känslouttryck, osäkerhet, gradord
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1 Inledning 
Språk och kommunikation handlar om att förstå signaler och att använda dem på rätt sätt för 

att göra sig förstådd. Detta traditionella kommunikationssätt försvåras när det kommer till det 

skrivna ordet där den icke-verbala kommunikationen som kroppsspråk och tonfall uteblir. 

Därför argumenterar Herbert och Englund Hjalmarsson (2012:9) för att det är viktigt att lära 

sig om de sociala koder som har etablerat sig på sociala medier. Språket på sociala medier kan 

vara komplicerat att analysera eftersom det har argumenterats för att språket på internet är 

baserat på både skriftspråkliga och talspråkliga förutsättningar. Trots dessa skiljaktigheter kan 

det tänkas att språket på sociala medier är en blandning av båda, eller snarare ett eget språk 

där internetanvändaren anpassar delar från både det skriftspråkliga och det talspråkliga för att 

få kommunikationen att fungera på internet (Crystal 2011). 

En intressant fråga att ta upp när det kommer till språket på sociala medier är hur kvinnor 

manifesterar språkliga mönster på Facebook. Inom forskningsfältet språksociologi har 

skillnader mellan manligt och kvinnligt språk undersökts, dock har dessa studier främst 

fokuserat på det talade språket. Det finns således många teorier och forskning kring kvinnors 

förväntade språkbruk och kommunikationsstrategier. Forskare som Robin Lakoff (1976), 

Kerstin Nordenstam (1987) och Jennifer Coates (2013) har fokuserat några av sina studier 

inom just det forskningsfältet och har därmed kommit fram till varierande teorier om vilka 

verktyg som kvinnor tycks använda vid konversationer och varför. Vissa påstår att kvinnors 

mål med sin kommunikation är att främja social interaktion och andra menar att kvinnans 

underordnade plats i samhället reflekterar språkbruket. Exempelvis är det en generell 

uppfattning att kvinnor tenderar att uttrycka sig standardspråkligt, vänligt med få svordomar, 

försiktigt och känslosamt. Eftersom de flesta teorier om kvinnospråket grundar sig i muntlig 

kommunikation och i jämförelse med mäns språk är det spännande att undersöka vad som 

händer, språkligt, när männen försvinner ur bilden. Stämmer de generella förväntningar 

kvinnor har på sitt språkbruk även inom enkönade diskussionsgrupper och dessutom på 

internet? Är det möjligt att se om de stereotypa kommunikationssätten framhävs vid vissa 

diskussionsämnen? Dessa frågeställningar kommer min undersökning, förhoppningsvis, svara 

på och dessutom bidra till kunskapsväxten inom området kvinnoforskning. Syftet med studien 

är alltså att undersöka kvinnors användning av förväntade språkliga drag, hur dessa används 

samt om olika diskussionsämnen avhandlas annorlunda. 
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1.1 Syfte, hypotes och frågeställningar 
Den hypotes som ligger till grund för föreliggande undersökning är att vissa 

diskussionsämnen framkallar mer eller mindre stereotypiskt språkliga drag som kvinnor 

förväntas ha i sin kommunikation. Däribland användandet av svordomar, som förväntas vara 

få på grund av kvinnors välvilja, visuella känslouttryck som förväntas användas mycket 

eftersom kvinnor antas vara känslomässigt styrda, uttryck för osäkerhet som kan användas för 

att inte verka självsäkra eller riskera att ”tappa ansiktet” samt gradord där kvinnor förväntas 

använda försvagande ord snarare än förstärkande. Den här studien syftar således till att 

undersöka huruvida hypotesen motsvarar verkligheten eller inte, baserat på en enkönad 

intressegrupp på Facebook där olika diskussionsämnen avhandlas. Genom att kvantitativt 

undersöka till vilken grad dessa språkliga kategorier används av kvinnorna när de diskuterar 

olika ämnen och om själva diskussionsämnena avhandlas annorlunda, samt en kvalitativ 

analys genom att undersöka hur de språkliga fenomenen används av kvinnorna och vilken 

betydelse de kan tänkas bära ämnar den här undersökningen svara på följande frågor med 

kvinnospråksforskning som grund:  

 

1.  I vilken utsträckning används svordomar? 

2.  I vilken utsträckning används visuella känslouttryck? 

3.  I vilken utsträckning används uttryck för osäkerhet? 

4.  I vilken utsträckning används gradord? 

5.  Hur skiljer sig språkanvändningen mellan dessa olika ämnen kvantitativt och kvalitativt 

sett till de fyra språkliga kategorierna?  

 

1.2 Disposition  

Under rubriken Bakgrund, kapitel 2, presenterar jag tidigare forskning om kvinnligt språk, 

kommunikationen på sociala medier samt en presentation av Facebook och den undersökta 

intressegruppen. Under rubriken Material och metod, kapitel 3, presenterar jag det material 

jag har använt mig av samt de språkliga kategorier och metoder jag har valt för att analysera 

materialet. Därefter presenteras Resultatet, kapitel 4, med en uppdelning av kvantitativa och 

kvalitativa analysmetoder. Studien avslutas med diskussioner, kapitel 5, kring metod och 

resultat samt en avslutning och förslag till vidare forskning, kapitel 6.  
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2 Bakgrund och forskningsöversikt 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om kvinnligt språk samt datorkommunikationens, 

närmare bestämt sociala mediers, inverkan på språket för att sätta studien i ett vidare 

sammanhang. Slutligen presenteras Facebook och intressegruppen där materialet har samlats 

från.  

Syftet med de valda forskningsaspekterna är att ge förståelse för hur kvinnor generellt sett 

använder språket i kombination med förståelse för det forum som materialet hämtas från, 

nämligen från internet. Nämnvärt om forskningen om kvinnligt språk är att de flesta studier 

jämför språkskillnader mellan kvinnor och män samt att det främst är samtal snarare än 

skrifter som undersökts. Trots att den här undersökningen utesluter sådana jämförelser 

kommer paralleller dras mellan resultatet och forskningsöversikten. 

2.1 Kvinnligt språk 

Ursprungligen ansågs kvinnospråket vara ett undantag från den manliga språknormen. Det var 

alltså männens språk som fick representera människans språk (Erson m.fl. 2007:65). Det 

fenomenet kom att utmanas när lingvisten Robin Lakoff år 1975 skrev det litterära verket 

Language and Woman's Place (2004) där hon, utan empiriska undersökningar, använde sig av 

sin egen intuition och föreställningar om vad som var stereotypiskt för kvinnor att 

kommunicera och att vara, främst utifrån maktrelationer mellan kvinnor och män. Ur ett 

engelsktalande perspektiv antog Lakoff (2004:43–58) bland annat att kvinnor har ett rikare 

ordförråd, till exempel när det kommer till färgbenämningar så som "gammelrosa", att 

kvinnor använder påhängsfrågor så som ”eller hur” och ”kanske” för att ge uttryck för 

osäkerhet och försiktighet. Vidare antog Lakoff att kvinnor använder få svordomar eftersom 

de inte vill såra eller göra någon upprörd, samt att de är artiga och relationsbyggande där 

samhörighetsskapande och medkännande är viktigt för dem. Liknande antaganden gjorde 

Gustav Cederschiöld redan år 1900 (Tarakkamäki 1997:10) och beskriver kvinnans språk som 

känsloladdat snarare än logiskt (Adelswärd 1999:18). Lakoffs teorier har dock blivit 

kritiserade eftersom empiriska studier som stödjer hennes argument saknas. Exempelvis 

skriver Sundgren (2013:169) att ”kvinnor försätts som en homogen kategori, alltså att alla 

kvinnor kommunicerar på samma sätt”. Lakoffs antagande om att kvinnospråket är 

konservativt ifrågasätter Eckert (2011:59) och menar att det är viktigt att undersöka på vilket 

sätt det stämmer eller om det inte gör det, samt att fundera över orsakerna till uppkomsten av 
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vissa språkliga mönster. Slutligen riktar O´Barr & Atkins (2011:451) kritik mot Lakoffs 

benämning ”woman’s language” och föreslår istället att kalla fenomenet ”powerless 

language” eftersom språkskillnader mellan kvinnor och män tycks vara mer relaterade till 

social klass än till kön. Denna omskrivning skulle göra det möjligt att jämföra kvinnor och 

mäns språk utifrån ett maktperspektiv. Med tanke på att kvinnor tenderar använda mer 

”powerless language” än män är det troligt att kvinnor tenderar inta en lägre social position i 

samhället (O´Barr & Atkins 2011:458). 

Trots att Lakoffs teorier har blivit kritiserade har många forskare grundat sina teorier och 

forskning på hennes antaganden, och inte minst på Cederschiölds likartade teorier, och funnit 

både likheter och skillnader till dessa. 

Som tidigare nämnts antog Lakoff (2004) att kvinnor använder få svordomar, detta 

påstående stödjer Kotsinas (2003:161) när hon påpekar att förklaringen ligger i förväntningar 

om att kvinnor bör använda ett vårdat språk. Följden blir således att kvinnorna undviker 

svordomar, men med ett undantag, nämligen när pojkar och män inte hör eller ser på. Coates 

(1993:127) nämner en tidigare undersökning om svordomar som utfördes på en tecknad serie 

i en amerikansk tidning. När de kvinnliga och manliga karaktärerna i den tecknade serien 

jämförs visar resultatet att de manliga karaktärerna hade fått flest tilldelade svordomar. I och 

med att författaren av serien har gjort detta val, som reflekterar förväntningen om kvinnans 

mer vårdande språk än mannens, tycks det också bekräfta teorin som Lakoff och Kotsinas 

påstår. Andra undersökningar som har jämfört kvinnors och mäns språkbruk visar att män 

svär mer och använder ett mer tabubelagt språk än kvinnor överlag, till skillnad från enkönade 

grupper där båda parter svär mycket mer, precis som Kotsinas anmärker. Dock har en mindre 

forskningsinsats påvisat att kvinnors historier till kvinnor innehåller färre tabun än mäns 

berättelser till män (Coates 2013:97). 

Kvinnors språkbruk beskrivs ofta som försiktigt och många forskare påstår att kvinnor 

använder språkliga former för att ge uttryck för försiktighet och osäkerhet. Exempel på sådana 

uttryck är jag tror, ungefär, kanske (Coates 1993:116). Efter en undersökning om kvinnors 

användning av uttryck för osäkerhet inom en kvinnogrupp, där kvinnorna dessutom hade en 

vänskapsrelation, kunde Coates (1993:118) argumentera för att det inte är en svaghet att 

kvinnor använder dessa uttryck, utan en styrka. Med tanke på de känsliga ämnen som 

kvinnorna talar om används uttryck för osäkerhet för att förebygga risker som kan leda till 

minskad trovärdighet. Uttrycken för osäkerhet kan även ses som en strategi för artighet och är 

således ett tecken på kvinnors stöttande och solidaritet (Coates 1993:140). 
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Ytterligare föreställningar om kvinnospråket tillhör gradorden. Till den kategorin hör både 

ord med förstärkande inverkan på ett annat ord, och ord som har en försvagande inverkan 

(Andersson & Teleman 1995:74). En tidigare studie av Elofsson och Utterberg (2009) 

fokuserar på att undersöka användandet av förstärkningsord hos ungdomar samt om möjligt se 

skillnader mellan flickors och pojkars användning av dessa. Resultatet visade att vanligt 

förekommande förstärkningsord hos ungdomar år 2009 var följande: verkligen, väldigt, helt, 

mycket och prefixet jätte- (Elofsson & Utterberg 2009:16–17). Resultatet i undersökningen 

visade dessutom att flickor använder förstärkningsord i större utsträckning är pojkarna. Men 

även svordomar kan användas som förstärkningsord (Andersson & Teleman 1995:74), där 

jävligt bra är ett exempel på det. Genom talspråkskorpusen "London-Lund korpusen" 

(Andersson & Teleman 1995:75) har man undersökt frekvensen av det engelska användandet 

av gradord mellan män och kvinnor. Resultatet påvisar att 100 % av männen och 0 % av 

kvinnorna använde det engelska svärordet fucking som gradord. Kvinnornas preferens av 

gradord visade sig i den här undersökningen att vara terribly, fairly, absolutely, a bit, quite 

och slightly. Dessa preferenser kan avslöja att kvinnorna valde att använda fler försvagande 

ord än förstärkande ord och således antas vara hänsynsfulla och samarbetsvilliga. Tilläggas 

kan Cederschiölds påstående att kvinnor frekvent använder det förstärkande adverbet så 

(Tarakkamäki 1997:10). 

2.2 Svordomsfunktioner 

När det kommer till svordomar skriver Ljung (2006:42) i Svordomsboken att svordomar kan 

delas in i två kategorier, nämligen utrop och övriga. Svordomar som tillhör kategorin övriga 

är de ord som inte betyder någonting i sin ensamhet utan behöver placeras in i ett längre 

uttryck. Ett exempel på ett typiskt ord som tillhör den kategorin är jävla (Ljung 2006:42). 

Ljung belyser dessutom att olika typer av svordomar fyller särskilda funktioner när de 

används, närmare bestämt utrop av irritation och förvåning där de vanligaste på svenska är: 

Fan!, Helvete! Och Skit!, eder: Ta mig fan!, bejakanden: Det kan du ge dig fan på!, 

förnekande: I helvete (heller)!, förbannelser: (Må) fan ta dem/dig!, ovänlig uppmaning: Dra 

åt helvete!, skällsord riktat till en person: Din skit! Den jäveln!, skällsord som stödord: En 

rolig fan/jävel, ogillande benämning: Ett sådant jävla väder, skitväder, eftertryck: Varenda 

jävla gång, förstärkningsord: jävla dum, jävligt dumt, för jävligt, framhävning av frågeord: 

Vem fan...? Hur i helvete...? (Ljung 2006:60–61). 
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2.3 Kommunikationen i sociala medier 

Sociala medier kan beskrivas som plattformar där användarna skapar innehållet, genom att 

skriva inlägg till exempel, i ett nätverk som vem som helst har tillgång till (Leigert, 2014:13). 

De användarmöjligheter som finns i sociala medier är bland annat att umgås och nätverka, 

dela och dokumentera, diskutera och debattera, presentera och sprida samt skapa och 

samarbeta (Leigert, 2014:14). 

 Huruvida språket på internet är skriftspråkligt eller talspråkligt är omdebatterat. Adelswärd 

(2001:41) påstår ”att chatta på nätet liknar snarare att tala i telefon än att skriva brev”. 

Bellander (2011:17) och Gärdenfors & Holsanova (2012:37) menar att sociala medier har 

bidragit till en språklig utveckling eftersom vi idag skriver på ett mer talspråksliknande sätt på 

internet. Crystal (2001:24) tillägger att kommunikationen på internet består av en 

kombination av tal- och skriftspråk. Andra har kallat kommunikationen på internet för 

”written speech” och ”write the way people talk” (Crystal 2001:25). Men undersökningar 

visar trots allt att språket på internet är mer likt skriftspråket än det talade och därför är det 

mer rätt att se språket på internet som ett skriftspråk som har tagit till talspråkliga strategier 

snarare än att se det som talspråk som har skrivits ner. Alltså är skriftspråket på internet 

varken identiskt med den talade eller den skriftliga formen, men som istället är anpassad till 

de kommunikativa behov som finns på nätet genom att selektivt låna delar av båda (Crystal 

2001:47). 

 Problematiken med språket på internet är avsaknaden av ansiktsuttryck och icke-verbal 

kommunikation, exemplevis intonation. Crystal (2001:40) uppmärksammar studier som har 

påvisat att de mest basala funktionerna i talspråket utelämnas i språket på internet, till 

exempel reaktionssignaler (mhm) som indikerar att man uppmärksammar det talaren har att 

säga. Därför kan språket på internet ofta upplevas som avskalat och opersonligt. Detta leder in 

på det Bellander (2001:17) påpekar, nämligen att nya strategier har tillkommit för att uttrycka 

sina känslor på sociala medier, till skillnad från de traditionella som Cederschiöld 

(Tarakkamäki 1997), Tarakkamäki (1997) och Nordenstam (1987) uppmärksammar. Alltså 

genom att visualisera texten vilket leder till att den blir mer anpassad för ögat. För att ge 

uttryck för sina känslor på sociala medier kan exempelvis versaler, utropstecken och 

förkortningar användas. Således kan vi tolka in mer i ett meddelande än bara det som står i 

bokstäver. Resultatet blir att vi, i text, kan uttrycka oss mer känslostarkt genom att skriva 

Baby!, Sjukt mycket, HAN gav MIG och Vi cs (Bellander, 2011:17; Gärdenfors & Holsanova, 

2012:39). Liknande menar Sveningsson (Dahlberg 2002:107), nämligen att dessa exempel 
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används som strategier just för att skriftspråket saknar icke-verbal information, uttal och 

betoning. Svenningsson tillägger att flerdubblade vokaler i ett ord kan markera tonfall i 

skriften samt att punkter kan användas för att markera tempo och att hela ord i versaler kan ge 

uttryck för utrop. Därtill, adderat till Bellanders teori om det visuella, menar Svenningsson att 

språkbruket försöker skapa audiovisuella effekter. 

Slutligen är det av vikt att belysa att sociala medier har gett upphov till snabb 

kommunikation mellan människor, därför är det inte konstigt att många producerade texter 

innehåller grammatiskt nytänkande och detta kan exempelvis synas i förkortningar, som både 

tillhör den språkliga standarden och skapandet av nya varianter. För att förtydliga kan en 

standardförkortning vara att skriva ”ngn” istället för någon och en nyskapande förkortning 

kan vara att skriva ”iaf” istället för i alla fall (Dahlberg 2002:104). Ett annat kännetecken för 

sociala medier är dess informella språkbruk. Det är exempelvis vanligt förekommande att en 

mening utesluter ett subjektspronomen och därför kan den påbörjas med ”och” eller ”men” 

(Dahlberg 2002:106). Detta kan bero på att skribentens namn står före det skrivna 

meddelandet och således är det redan uppenbart vem som representerar subjektet. 

När det kommer till datorbaserad kommunikation har Hård af Segerstad (2000) skrivit en 

avhandling om det svenska språket på chattforum. I studien ämnar hon undersöka om svenska 

chattdeltagare anpassar de kommunikationsstrategier som krävs i skrift och på internet eller 

om de utvecklar det skriftliga språket på samma sätt som har observerats i internationella 

chattforum. Hon uppmärksammar samma strategier som tidigare nämnts för att kompensera 

för den icke-verbala kommunikation som skrift saknar, exempelvis versaler och användandet 

av interpunktion som representerar intonation och emfas samt förkortningar. Utifrån en 

enkätundersökning som frågar efter internetvanor och preferenser av 

kommunikationsstrategier på internet deltog 333 (164 kvinnor och 169 män) svenska 

studenter. Resultatet visar att studenterna främst använder det svenska språket på internet men 

att engelska också förekommer ofta. Det visar även att studenterna bygger på sina 

kommunikationsstrategier från det traditionella skriftspråket för att både vara tidseffektiva 

och för att minska ansträngningen när de skriver. 

2.3.1 Kvinnligt språk på sociala medier 

När det gäller språkstudier på internet tycks detta fortfarande vara ett relativt outforskat 

område, framförallt när det kommer till att undersöka skillnader mellan kvinnor och mäns 

kommunikation på internet. Den amerikanska lingvisten Herring (1996) har utfört en studie 

av könsskillnader på internet där hennes hypoteser bestod av att kvinnor och män skiljer sig åt 



13 

 

i sättet de skickar elektroniska meddelanden samt att kvinnor och män skiljer sig åt när det 

kommer till kommunikationsetik. Herring observerade sedan ett internetforum, öppet för både 

kvinnor och män, samt skickade ut en anonym enkät för att få svar på den observation hon 

hade gjort på forumet, nämligen att kvinnorna inte deltog i diskussioner i samma utsträckning 

som män. Enkäten ställde således frågan till båda könen vad de tyckte om diskussionerna på 

forumet samt om de deltar i diskussionerna eller inte och vad orsaken till deltagandet är. 

Svaret på enkäten visade att kvinnorna upplever diskussionerna som skrämmande men att 

männen upplevde det snarare tvärtom. När Herring analyserade meddelandena inom forumet 

upptäcktes ytterligare könsskillnader, nämligen att 68 % av meddelandena skriva av män 

innehåller kritiserande och/eller förlöjligande gentemot andra medlemmar i forumet. I 

motsatts noterades det att de få kvinnor som deltog i diskussionerna uppvisade en försvagande 

position, med andra ord genom att uttrycka osäkerhet, ursäkta sig och ställa frågor snarare än 

att hävda sina åsikter. Dessutom avslöjade kvinnorna sina tankar och känslor i meddelandena. 

Herring fortsatte undersöka ett flertal forum för liknande undersökningar och insåg att 

männen, inom de flesta av forumen, yttrade sig mer än kvinnorna i diskussionerna och 

dessutom drog de mest uppmärksamhet till sig själva. Till och med inom typiskt 

kvinnocentrerade ämnen kom männen att dominera och när kvinnorna yttrade sig inom 

mansdominerade forum, blev de oftast ignorerade och trivialiserade av männen. 

I denna studie kommer Herring fram till att kvinnors kommunikation på internet är 

stödjande och försvagande. Stödjandet karaktäriseras genom uttryck av uppskattning, 

tackande och samhörighetsbyggande som får andra deltagare i forumen att känna sig 

accepterade och välkomnade. Försvagandet karaktäriseras genom uttryck för osäkerhet och 

tvivel, ursäktande, frågeställande och bidrar med idéer i form av förslag.  

Ytterligare könsskillnader på internet som har undersökts handlar om användandet av 

utropstecken. Den traditionella beskrivningen av utropstecknens funktion är att indikera att 

föregående ord, fras eller mening är ett utrop eller ett starkt påstående (Waseleski 2011:126). 

Många forskare har undersökt användandet av utropstecken på internet och påstått att dess 

primära funktion är att markera retlighet samt kommit fram till att fler kvinnor än män 

använder tecknen på det sättet. Dock kritiserar Waseleski (2011:126) dessa studier eftersom 

kontexten där uttrycken synades inte undersökts och inleder därför en liknande undersökning 

där även kontexten observeras. Materialet består av 200 utropstecken i meddelanden som har 

postats på två diskussionsforum på internet. Resultatet visar att den främsta funktionen för 

utropstecknet är att visa vänlighet och hjälpfullhet (32 %), exempelvis genom att skriva 
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”Tack!”, ”Hej allihopa!” och ”Jag hoppas att det här hjälpte!”. Därefter användes dem för att 

markera avsedda faktaförklaringar (29,5 %) och slutligen för att indikera sarkasm (9,5 %) 

(Waseleski 2011:132). När det kommer till könsskillnader visar resultatet att 73 % av 

utropstecknen är skrivna av kvinnor, respektive 27 % av männen. Liknande frekvens visades 

då 70 % av utropstecknen som indikerade vänlighet utgjordes av kvinnor och 30 % av män. 

Beträffande faktaförklarningar använde 81% av kvinnorna utropstecken för att markera detta, 

19 % av männen. Slutligen när det kommer till att använda utropstecken för att markera 

sarkasm stod 53 % av kvinnorna för dessa och männen 43 % (Waseleski 2011:133). Å ena 

sidan stödjer resultatet inte uppfattningen från tidigare forskare, att utropstecknen används 

retsamt, men å andra sidan visar det här resultatet tillika att kvinnor använder fler 

utropstecken än män. Att kvinnor huvudsakligen använder utropstecken för att uttrycka 

vänlighet och för att tacka i den här studien förenas med tidigare teorier om kvinnors 

stöttande kommunikationssätt. 

2.3.2 Facebook och intressegruppen 

Den största plattformen på sociala medier idag är forumet Facebook. På Facebook har 

användaren bland annat möjlighet att skapa en personlig profil, utväxla meddelanden med 

andra Facebookanvändare samt ansluta sig till olika intressegrupper. Således har plattformen 

många kommunikativa verktyg och möjligheter. Facebook grundades i februari 2004 (Nations 

2018), men i Sverige lanserades plattformen i september 2006 (Ewald 2016). 

Internetstiftelsen i Sverige (2017) har undersökt svenskarnas användning av sociala medier 

och en undersökning från 2017 avslöjade att 74 % av den svenska befolkningen använder 

Facebook. Till skillnad från andra sociala medier finns det ingen teckenbegränsning på 

Facebook vilket innebär att användarna kan producera både korta och långa texter. De 

kommunikativa funktionerna Facebook erbjuder är bland annat statusuppdateringar, inlägg 

och kommentarer. 
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3 Material och metod 

I detta avsnitt presenteras det insamlade materialet. Sedan följer de urval och avgränsningar 

jag har utfört, de analysmetoder jag har valt att använda samt presentation av 

undersökningskategorier. Avslutningsvis tar jag upp reliabilitet och validitet samt etiska 

aspekter av studien. 

3.1 Materialbeskrivning 

Materialet inhämtas från en intressegrupp på Facebook. Valet av intressegrupp grundar sig i 

undersökningens syfte, nämligen att undersöka kvinnors språkbruk på Facebook, och därmed 

underlättas materialinsamlingen genom valet av ett enkönat internetforum samt ger en 

intressant vinkling på undersökningen. 

Den intressegrupp jag har valt att samla mitt material från skapades av kvinnor för kvinnor 

med syftet att försöka minska klyftorna dem sinsemellan, främst genom att utesluta män som 

medlemmar i gruppen. Kvinnor har alltså här ett eget utrymme att få utrycka sig och ”vara sig 

själva”. Användarna måste förhålla sig till ett antal regler och ett flertal administratörer vakar 

och ser till att dessa efterföljs i både de skrivna inläggen och i kommentarsfälten. Reglerna 

handlar om att hålla ”god ton” mot varandra och därmed tillåts ingen som helst 

diskriminering. Således har kvinnorna i gruppen relativt fria tyglar när det kommer till 

diskussionsämnen och att uttrycka sig, inom ramarna för diskrimineringsreglerna.  

Något jag vill belysa är att jag var tvungen att bli medlem i intressegruppen för att kunna ta 

del av dess innehåll. Som medlem i gruppen var mitt enda motiv att agera som observatör och 

således inte involvera mig i diskussioner för att eventuellt kunna påverka undersökningen.  

I gruppen har jag valt ut fem inlägg, med 20–50 kommentarer till respektive 

diskussionsämne, nämligen sexism, relationer samt brott. Antalet inlägg ligger till grund för 

att öka analysens reliabilitet och det begränsade antalet kommentarer till inläggen är beslutat 

för att varken få för lite eller för mycket material att analysera, således anser jag att den totala 

omfattningen är rimligt i utförandet. Sett till antal ord per diskussionsämne innehåller sexism 

4827 ord, relationer 10 240 ord och brott 4266 ord. Vidare ligger popularitet som grund till de 

valda diskussionsämnena i den här studien. Populära ämnen, sådana som har diskuterats mest 

frekvent, visas nämligen först i flödet inom gruppen och blir således lättillgängliga och 

aktuella sett till vad kvinnorna tycks diskutera främst. Detta leder alltså till ämnena sexism, 

relationer och brott. Dessutom är diskussionsämnena av olika karaktär vilket gör det möjligt 
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att jämföra om vissa diskussionsämnen genererar fler språkliga drag än andra. Eftersom 

forumet till stor del är anonymt har jag lagt stor vikt vid anonymitet och därför kommer inte 

inlägg och kommentarer presenteras i form av bilagor. Däremot presenteras bilagor med de 

ord som kvinnorna använder i materialet tillhörande respektive språklig kategori som den här 

studien undersöker. Se bilagorna 1–3. 

Vidare är det av vikt att beskriva den kontext som materialet hämtas från, eftersom ”det är 

mera tillåtet att släppa fram känslor i informella vardagssituationer än i formella 

sammanhang” (Nordenstam 1987:58) och därför kan det vara bra att ha det i åtanke i den här 

studien. Nämligen att Facebookgruppen är en plats för kvinnor där de kan vara sig själva och 

tala ut. 

Slutligen  

3.2 Urval och avgränsningar 

För att hitta inlägg som är relevanta till de tre olika ämnesområdena har jag utgått från de 

inlägg som är mest populära och därmed är placerade i flödets topp. Som komplement har jag 

också använt sökfunktionen för att hitta inlägg inom de bestämda diskussionsämnena. Till 

ämnet brott har jag använt sökorden: brott, mord, specifika brottsoffer och gärningsmän. Till 

ämnet relationer har jag använt sökorden: relationer och partner. Till sexism räckte det med 

sökordet: sexism. Jag har valt att använda inlägg som är skrivna 2018 för att få en dagsaktuell 

bild av kvinnornas språkbruk inom den enkönade intressegruppen. 

Materialet samlades in under tidsperioden 6–16 april 2018. Därför är det av värde att 

nämna att de inlägg jag använder som material inte har något givet avslut eftersom 

intressegrupper på Facebook är i allra högsta grad levande dokument och därmed dynamiska. 

Alltså kan de inlägg jag valt komma att redigeras, tas bort, läggas till eller förändras under tid. 

Vidare kommer undersökningen varken ta hänsyn till syntax eller ortografi eftersom det inte 

bär någon relevans i undersökningssyftet. 

Nämnvärt är jag inte kommer ta hänsyn till kvinnornas åldrar i materialinsamlingen i syfte 

att representera den generella kvinnan på ett separatistiskt internetforum. Jag har även valt att  

analysera trådskaparens inlägg och de kommentarer som följer. Dock har jag valt att bortse 

från inlägg och kommentarer som innehåller bilder eller uppmaningar att posta bilder 

eftersom de inte tillför någon språklig relevans för min undersökning. Jag kommer dessutom 

bortse från inlägg som genererar slutna frågor i kommentarerna, kommentarer som 
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uteslutande består av engelska inslag och kommentarer med enstaka ord just för att återigen se 

till att materialet håller sig relevant sett till undersökningen. 

3.3 Metod för analys 

När det kommer till att analysera mitt insamlade material har jag valt att kombinera 

kvantitativa och kvalitativa analysmetoder för att komma år både frekvenser och vidare 

förståelse av materialet, vilket resulterar i god reliabilitet och validitet för studien (Patel & 

Davidson 2003:111). Det har varit fördelaktigt att utföra löpande analyser av materialet 

eftersom det har givit mig vidare perspektiv och nya infallsvinklar till undersökningen. 

Således har detta förhållningssätt berikat undersökningen genom att analysen på så vis 

bevarats levande (Patel & Davidson 2003:119). 

Den kvalitativa analysen utförs genom att grundligt undersöka kvinnornas inlägg och 

kommentarer samt de ord och uttryck de använder inom varje diskussionsämne för att sedan 

sammanställa dessa, utifrån valda kategorier, i tabeller. Viktigt att påpeka är att vissa 

kategorier går in i varandra och därför kan vissa ord och uttryck komma att analyseras i fler 

kategorier, exempelvis när det kommer till svordomar där samma ord dels kan användas som 

svordom och dels som gradord. För att sammanställa tabellerna och därmed frekvensen av 

uttryck i varje språklig kategori har antal ord per diskussionsämne noterats. Antalet uttryck 

per språklig kategori har sedan dividerats med det totala antalet ord inom respektive ämne för 

att kunna presentera procentsatser. Detta möjliggör sedan en jämförelse mellan ämnena. 

Därtill består den kvalitativa analysen av att granska hur de språkliga kategorierna 

används, det vill säga vilka funktioner de fyller och om användningen skiljer sig åt sett till 

ämnena. 

3.3.1 Undersökningskategorier 

Jag har valt att analysera materialet med hjälp av fyra olika kategorier. Teorier om att kvinnor 

är försiktiga, trevliga och känsliga i kombination med strategier för att uttrycka känslor på 

sociala medier ligger därför som grund till dessa: svordomar, visuella känslouttryck, uttryck 

för osäkerhet och gradord. 

3.3.1.1 Svordomar 

Det som gör den här kategorin intressant att ha med i undersökningen är att olika studier 

avslöjar att kvinnor generellt sett inte svär mycket överlag, men att i enkönade grupper 

tenderar svordomarna att förekomma oftare. Därför har undersökningen som avsikt att studera 
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vilka svordomar som används mest. Därtill fyller svordomar olika funktioner, enligt Ljung 

(2006) och därför studeras även strategin bakom varje vald svordom. 

3.3.1.2 Visuella känslouttryck 

En studie av Nordenstam (1987) har visat att kvinnospråket har tendenser till att innehålla 

många känslouttryck. Detta går även att knyta an till Bellanders (2011) teorier om att sociala 

medier genererar känslouttryck på andra sätt än med bara ord, såsom versaler (VA!?), flera 

utropstecken/frågetecken i följd (!!!!/ !?!?!) och flera vokaler i följd (såååå). Detta används för 

att få in talspråkliga aspekter i det skriftspråkliga, eftersom det kan vara svårare att ge uttryck 

för känslor i text är dessa välanvända strategier. Undersökningen syftar därför till att studera 

vilka strategier kvinnorna använder för att synliggöra sina känslor och vad de innebär för 

texten. 

3.3.1.3 Uttryck för osäkerhet 

Kvinnor anses vara försiktiga i sina yttranden för att inte verka vara självsäkra och därför 

syftar undersökningen till att studera om kvinnor påvisar detta i sina yttranden i diskussioner 

med andra kvinnor på Facebook. I den här kategorin platsar bland annat uttrycken kanske, jag 

tror, väl och nog. Dessutom kommer den kvalitativa analysdelen redogöra för hur uttrycken 

används och om användningen skiljer sig åt mellan ämnena. 

3.3.1.4 Gradord 

Gradorden kan delas upp i två underkategorier, nämligen förstärkande ord (jätte-) och 

försvagande ord (skit-). Eftersom en tidigare undersökning om skolungdomar har visat att 

flickorna använde fler förstärkningsord än pojkarna är det intressant att undersöka frekvensen 

av användandet av gradord bland kvinnorna i den här studien. Ett annat antagande är att 

kvinnor använder fler försvagande ord än förstärkande och därför ska detta studeras noggrant 

i materialet. Ytterligare undersöks hur gradorden används och eventuella skillnader beroende 

på diskussionsämne. 

3.4 Validitet och reliabilitet 

När det kommer till analyserna och dess validitet gäller det att endast undersöka det som 

studien avser undersöka och ingenting utöver det. Lika viktigt är god reliabilitet som uppnås 

genom ett tillförlitligt analyssätt (Patel & Davidson 2003:98). 

 I min studie avser jag således mäta om kvinnor inom intressegruppen på Facebook 

bekräftar de teorier som finns om kvinnligt språk och om vissa diskussionsämnen påvisar 
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starkare uttryck av dessa än andra. Mitt material är hämtat från en sluten intressegrupp för 

kvinnor på Facebook. Viss problematik när det kommer till materialinsamlingen ligger i att 

vem som helst inte kan få tillgång till materialet eftersom endast kvinnor kan bli medlemmar 

och på så vis ta del av gruppens innehåll. Materialinsamlingen har jag delvis själv påverkat 

genom att välja ut vilka inlägg som ska vara en del av studien. Här har jag försökt att se till 

vissa begränsningar i valen, nämligen omfattning av kommentarer och antal ord per inlägg. 

Dessutom har jag tagit ett aktivt beslut i vilka ämnen som ska analyseras och därmed utesluts 

andra typer av diskussioner som avhandlas av kvinnorna i gruppen. Ytterligare något att 

reflektera över när det kommer till den här studien är att tidigare forskning om kvinnligt språk 

främst utgår från talad form. I mitt material undersöks språket i den skrivna formen och därför 

är det möjligt att kritisera huruvida förväntningarna av språket stämmer här eller om den 

tidigare forskningen ens är möjlig att applicera på materialet. 

För att kunna analysera användandet av typiskt kvinnliga språkliga drag inom 

diskussionsämnena är undersökningskategorierna en lämplig metod för utförandet och dessa 

är således valda utefter forskningsteorier som främst är baserade på muntlig kommunikation 

men som är möjlig att applicera på skrift. Därmed uppnår studien även god innehållsvaliditet 

och reliabilitet (Patel & Davidson 2003:99). Det som kan tänkas minska reliabiliteten är 

eventuella missbedömningar när det kommer till att placera språkliga uttryck i rätt kategori 

eller att två av kategorierna har ord som förekommer i båda, nämligen svordomar som både 

hör till kategorin svordomar och förstärkningsord. 

3.5 Etiska aspekter 

Med hänsyn till kvinnorna inom intressegruppen och deras anonymitet har jag lagt stor vikt på 

att varken namnge intressegruppen på Facebook eller medlemmarna som har skrivit inläggen 

och kommentarerna som den här studien analyserar. 

 När det kommer till åtkomst av materialet var det nödvändigt av mig att ansöka om 

medlemskap i gruppen. Kraven för att bli medlem är att ha en Facebookprofil, vara kvinna 

och ha en profilbild som synliggör det och därmed hade jag tillgång till gruppen. Även om jag 

nu är en del av gruppen är mitt motiv endast att observera och samla material. Med andra ord 

har jag varken varit medlem i gruppen sedan innan den här undersökningen eller aktivt 

deltagit i diskussioner i form av att skriva inlägg och kommentarer. Konsekvensen blir således 

att jag erhåller ett inifrån-perspektiv där jag når materialet i sin naturliga form utan intrång i 

form av mitt egna deltagande. 
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4 Resultat 
I det här kapitlet redogörs studiens resultat och hur varje språklig kategori (svordomar, 

visuella känslouttryck, uttryck för osäkerhet och gradord) används i respektive 

diskussionsämne (sexism, relationer och brott). I tabell 1–4 nedan följer resultaten som är 

relaterade till frågeställning 1–4, det vill säga i vilken utsträckning svordomar, visuella 

känslouttryck, uttryck för osäkerhet samt gradord används när ett antal olika ämnen inom en 

enkönad intressegrupp på Facebook diskuteras, således rör den här delen av resultatet en 

kvantitativ analys. Därefter visar tabell 5 resultaten som är relaterade till frågeställning 5 och 

den resultatredovisningen är baserad på både kvantitativa och kvalitativa analyser, dessutom 

presenteras jämförelser mellan de olika kategorierna ackompanjerade med förklarande 

exempel ur materialet. 

 

4.1 Användning av språkliga kategorier 

Tabell 1 nedan visar, i anslutning till frågeställning 1, i vilken utsträckning svordomar 

används när ämnena sexism, relationer och brott diskuteras inom en enkönad intressegrupp på 

Facebook. 

Tabell 1: I vilken utsträckning (antal/procent) den språkliga kategorin svordomar används i ämnena 

sexism, relationer och brott relaterat till antal ord per ämne. 

 Sexism Relationer Brott 

Antal svordomar 48 28 47 

Antal ord per ämne 4827 10 240 4266 

Procent (%) 0,9 0,2 0,6 

 

Resultatet i tabell 1 visar att svordomar används inom de tre diskussionsämnena men också att 

det finns skillnader när det kommer till antalet svordomar per ämne. Inom ämnet sexism 

hittades totalt 48 svordomar bland kommentarerna, sett till relationer hittades 28 stycken och 

bland kommentarerna inom ämnet brott hittades totalt 47 svordomar. Vidare visar tabellen att 

svordomar används mest inom diskussionsämnet sexism (0,9 %) och minst inom ämnet 

relationer (0,2 %). 
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Frågeställning 2 ligger till grund för tabell 2, nämligen i vilken utsträckning visuella 

känslouttryck används när ämnena sexism, relationer och brott diskuteras inom en enkönad 

intressegrupp på Facebook. 

Tabell 2: I vilken utsträckning (antal/procent) den språkliga kategorin visuella känslouttryck används i 

ämnena sexism, relationer och brott relaterat till antal ord per ämne.  

 Sexism Relationer Brott 

Antal visuella 

känslouttryck 

95 79 79 

Antal ord per ämne 4827 10 240 4266 

Procent (%) 1,9 0,8 1,8 

 

Resultatet i tabell 2 visar även här att den språkliga kategorin visuella uttryck används inom 

alla diskussionsämnen, likaså att det finns skillnader när det kommer till hur frekvent de 

används. När det kommer till ämnet sexism används 95 känslouttryck till skillnad från 

relationer och brott där uttrycken används 79 gånger. Därtill visar resultatet att 

diskussionsämnet sexism med 1,9 % genererar flest känslouttryck i kontrast till relationer som 

genererar minst uttryck med 0,8 % i samma kategori. 

 

Tabell 3 visar i vilken utsträckning uttryck för osäkerhet används när ämnena sexism, 

relationer och brott diskuteras inom en enkönad intressegrupp på Facebook. 

Tabell 3: I vilken utsträckning (antal/procent) den språkliga kategorin uttryck för osäkerhet används i 

ämnena sexism, relationer och brott relaterat till antal ord per ämne. 

 Sexism Relationer Brott 

Antal uttryck för 

osäkerhet 

18 21 5 

Antal ord per ämne 4827 10 240 4266 

Procent (%) 0,4 0,2 0,1 
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Resultatet i tabell 3 visar att det förekommer uttryck för osäkerhet inom alla de valda 

diskussionsämnena och att användandet skiljer sig åt mellan dem. Sett till antal hittades 18 

uttryck för osäkerhet inom ämnet sexism, inom relationer 21 och inom brott 5 uttryck för 

osäkerhet. I relation till antalet kommentarer används uttryck för osäkerhet mest inom ämnet 

sexism (12 %) i jämförelse med brott (3 %) där uttrycken används minst. 

 

Slutligen visar tabell 4, med hänsyn till frågeställning 4, i vilken utsträckning gradord 

används när ämnena sexism, relationer och brott diskuteras inom en enkönad intressegrupp på 

Facebook. 

Tabell 4: I vilken utsträckning (antal/procent) den språkliga kategorin gradord används i ämnena sexism, 

relationer och brott relaterat till antal ord per ämne. 

 Sexism Relationer Brott 

Antal gradord 40 56 33 

Antal ord per ämne 4827 10 240 4266 

Procent (%) 0,8 0,4 0,8 

 

Resultatet i tabell 4 visar att gradord används inom de tre ämnena men även att det finns 

skillnader i frekvens. Inom diskussionsämnet sexism används gradord 40 gånger, inom 

relationer 56 gånger och brott 33 gånger. Vidare visar resultatet, sett till antalet ord, att inom 

ämnena sexism och brott används gradord i samma utsträckning, nämligen med 0,8 % till 

skillnad från ämnet relationer som genererar minst i kategorin med 0,4 %. 

4.2 Jämförelse av diskussionsämnena 

I samband med frågeställning 5 visar tabell 5 resultatet för hur språkanvändningen skiljer sig, 

kvantitativt sett, mellan de olika diskussionsämnena, nämligen sexism, relationer och brott, i 

förhållande till de språkliga kategorierna: svordomar, visuella känslouttryck, uttryck för 

osäkerhet och gradord. 
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Tabell 5: Sammanställning av språkanvändningen för ämnena sexism, relationer och brott sett till de fyra 

språkliga kategorierna (till antal/procent). 

  Svordomar Visuella 

känslouttryck 

Osäkerhet Gradord 

Sexism 48             (0,9 %) 95          (1.9 %) 18         (0,4 %) 40               (0,8 %) 

Relationer 28             (0,2 %) 79          (0,8 %) 21         (0,2 %) 56               (0,4 %) 

Brott 47             (0,6 %) 79          (1,8 %) 5           (0,1 %) 33               (0,8 %) 

 

Resultatet i tabell 5 visar hur de språkliga kategorierna används när det kommer till 

diskussionsämnena sexism, relationer och brott. Inom ämnet sexism används alltså flest 

uttryck från samtliga kategorier. Vidare utmärker sig ämnet relationer med minst användning 

av svordomar, visuella känslouttryck och gradord. Inom brottsämnet används uttryck för 

osäkerhet minst. 

Följaktligen visar den kvantitativa undersökningen att de språkliga kategorierna används 

av kvinnorna inom diskussionsgruppen på Facebook när det kommer till samtliga 

diskussionsämnen. Även om användningen av de olika språkliga kategorierna används relativt 

lite, sett till antalet ord, utmärker sig sexism i frekvens av alla de språkliga kategorierna. 

Ämnet relationer visar ett mer sparsamt användande av svordomar samtidigt som ämnet brott 

visar en begränsad användning av uttryck för osäkerhet. 

4.3 Jämförelse av språkanvändningen inom ämnena 

Här presenteras jämförelser av hur användningen av kategorierna (svordomar, visuella 

känslouttryck, uttryck för osäkerhet och gradord) skiljer sig, kvalitativt sett, bland de olika 

diskussionsämnena (sexism, relationer och brott) tillsammans med citat ur materialet som 

stöd. 

4.3.1 Jämförelse av svordomar 

Till den här kategorin hör inlägg och kommentarer innehållande svordomar av olika slag och 

de svordomar som används i materialet är på svenska, engelska och i form av förkortningar. 

Nedan följer exempel från materialet på en svordom på svenska och sedan ett exempel på 

svärord som består av både engelska inslag och förkortning:  
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• men usch fyfan 

• Vissa människor, JO alla fkng män 

Diskussionsämnet sexism innehåller totalt 43 svordomar och av dessa består 28 % av fan och 

48 % av jävlar vilket representerar majoriteten i val av svordomar. Liknande innehåll visar 

ämnet brott med 49 antal svordomar varav 43 % består av jävlar och 41 % fan. Ämnet 

relationer å andra sidan, innehåller 25 svordomar där 32 % består av skit, 24 % jävlar och 20 

% fan. Alltså har ämnena gemensamt att svordomarna fan och jävlar används mest frekvent. 

Exemplet nedan synliggör hur dessa ord har använts: 

• Men fyfan vilket jävla äckel 

Inom ämnet sexism är det dessutom vanligt förekommande att kombinera svordomarna fan 

och jävlar, som exemplet ovan visar. Liknande kombination finns inom brottsämnet men där 

upprepades snarare ordet jävlar fler gånger om i samma kommentar. Inom relationsämnet 

finns inga liknande kombinationer bland kommentarerna och inläggen. 

När det kommer till engelska svordomar finns ett tydligt samband mellan de tre 

diskussionsämnena, nämligen att fuck och shit av olika varianter är de enda som används. Se 

följande exempel: 

• män kan vara fucking UNDERBARA 

• Var det TIO ÅR SEN? Shit vad snabbt tiden går. Han borde sitta där forever.. 

Baserat på Ljungs (2006:60–61) teorier om svordomsfunktioner analyseras det här materialet 

på liknande sätt, alltså att undersöka vilka funktioner svordomarna kan tänkas ha i sin kontext. 

Resultatet påvisar att inom sexism används flest svordomar tillhörande utrop av irritation och 

förvåning, ogillande bemärkningar, förstärkningsord och Framhävning av frågeord. Inom 

relationer används ogillande bemärkningar och förstärkningsord mest. Slutligen när det 

kommer till brott används främst kategorierna utrop, skällsord, skällsord som stödord, 

ogillande bemärkningar och förstärkningsord. Det gemensamma mönstret mellan 

svordomarnas funktioner och svordomar som används för att avhandla de olika ämnena är 

alltså svordomar som signalerar ogillande bemärkningar och förstärkningsord. Nedan följer 

exempel ur materialet, svordomar som tillhör kategorierna, i ordningen: utrop, ogillande, 

förstärkningsord, framhävning av frågeord, skällsord och skällsord som stödord: 

• Men för fan! Vad stal hon för något? 

• Jävla äckel 
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• Jag fick skuldkänslor, kände att jag inte var tillräcklig... han manipulerade mig så jag 

trodde att det var mitt fel att han var otrogen. Sen älskade jag honom förjävla mycket 

• Hur jävla skruvade är killar egentligen? 

• usch (han är ett) jävla smuts 

• Blev så jävla glad att jag orkade ta min ända dit och sätta dit honom! 

Fortsättningsvis, när det gäller användning av svordomarna i sin kontext visar det sig att inom 

ämnet sexism används svordomar till störst del negativt laddat, alltså för att uttrycka ilska, till 

skillnad från relationer och brott där det finns kombinationer av användandet för att dels 

uttrycka ilska och dels som förstärkningsord. Dessutom förekommer svordomar med positiv 

bemärkelse. Nedan följer exempel av svordomar som används i negativ laddning, positiv 

laddning och som förstärkningsord: 

• hade det vart jag så hade jag tagit en sten o kastat i huvudet. Jävla äckel som gör så.. Fy 

fan vad arg man blir 

• Detta ska jag fan fira 

• så jävla bra 

4.3.2 Jämförelse av visuella känslouttryck 

I den här kategorin placeras visuella känslouttryck som är vanligt förekommande på sociala 

medier, nämligen flera skrivna vokaler, punkter, utropstecken och frågetecken i rad samt ord i 

versaler och skratt vilka är typiska strategier för att få skriftspråket mer känslostarkt. 

I materialet visar det sig att den vanligaste strategin för att visa känslor i skrift, sett till 

ämnet sexism, är genom att använda versaler eftersom de utgör 34 % av uttrycken. Därefter 

kommer användandet av punkter samt utrops- och frågetecken med 21 %. Å andra sidan, när 

det kommer till relationsämnet används punkter främst, med 56 %, och sedan följer 

användandet av att skriva ut skratt med 15 %. Inom brottsämnet är användandet av flera 

punkter i rad den främsta strategin för att visa känslor i skrift, med 38 %, och därefter används 

utrops- och frågetecken med 30 %. 

Användandet av känslostrategierna versaler, punkter samt utrops- och frågetecken används 

till synes på samma sätt inom de tre diskussionsämnena. Den generella användningen av 

samtliga känslouttryck tycks vara att framhäva sina egna känslor eller för att betona vissa ord. 

Med hjälp av dessa kan mottagaren tolka sinnesstämningar och attityder i meddelanden från 

avsändaren. När det kommer till användandet av versaler tycks det finnas ett mönster för vilka 

funktioner de har, nämligen att betona vissa ord, uttrycka känslor eller att skrika ut något. I 

exemplet nedan från materialet synliggörs dessa funktioner: 
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• Jag vill alltså INTE ringa polisen, utan jag vill bara tipsa 

• Nu är jag ARG rent ut sagt skitförbannad!! 

• SLUTA JAG PALLAR INTE  

Skribenten till "INTE" tycks betona ordet för att förtydliga sitt budskap, skribenten till "ARG" 

tycks genom användandet av versaler betona ordet samtidigt som det förstärker känslan av 

ordets innebörd. Sett till citatet ”SLUTA JAG PALLAR INTE” är det möjligt att tolka 

meddelandet som att avsändaren skriker med en slags frustration. 

Vidare tycks punkter användas på ungefär samma sätt som versaler, för att märka ut vissa 

ställen i texten men på ett mer subtilt sätt än att "skrika" ut orden. Ibland tycks de användas 

för att likna en paus eller betänketid men också för att likna en ljudlig suck. Punkterna 

används framförallt negativt laddat för att bidra till extra negativitet till de skrivna orden. Se 

nedan exempel: 

• Vilken hemsk värld vi lever i... 

• Sååå om vi säger såhär... jag hade ej gråtit om han försvann spårlöst direkt. 

De punkter som syns i första exemplet ovan kan tänkas ge emfas till meningen alltså att 

signalera mer sorg än vad bara orden gör, medan punkterna i det andra exemplet ovan 

markerar en slags paus eller eftertänksamhet, precis som det hade kunnat vara i muntlig 

kommunikation och därmed dras det talspråkliga in i det skriftspråkliga. 

Därtill kommer användandet av utrops- och frågetecken som tycks användas för att 

framhäva orden som har skrivits, vilket leder till att läsa meddelandena med emfas. Dessutom 

skrivs tecknen många efter varandra. Exemplen nedan synliggör detta: 

• Hur jävla skruvade är killar egentligen??!  

• Är det okej att dela i andra grupper?? 

Fråge- och utropstecknen i det första exemplet ovan har inte bara som funktion att påvisa en 

fråga utan även att ge emfas till orden genom att använda fler frågetecken än det traditionella. 

Det tycks även förmedla känslan av frustration. I det andra exemplet likaså, tycks skribenten 

vilja dra uppmärksamhet till sin fråga för att betona viktighet i det som är skrivet.  

Slutligen, när det kommer till skratt inom visuella känslouttryck används det snarare för att 

skapa en lättsam stämning än för att signalera att någonting är roligt. Denna strategi är mer 

utmärkande inom relationsämnet än ämnet sexism där skrattet verkar användas på ett mer 

hånfullt eller ironiskt sätt. Se exemplen nedan som synliggör de två olika strategierna för 

skratt: 
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• om jag skulle ha kontakt med mitt senaste ex så skulle jag bara må skit över hans 

manipulerande skitbeteende, haha 

• Heterohat? Vafan är det hahaahahhahaha 

4.3.3 Jämförelse av uttryck för osäkerhet 

Här förekommer inlägg och kommentarer som innehåller uttryck för osäkerhet vilket anses 

vara en strategi för att förmildra påståenden. Anledningen till att strategin används är för att 

upprätthålla goda relationer mellan kommunikationspartnerna (Coates 1993:140). 

Resultatet visar ett slående likt utfall bland ämnena när det kommer till användandet av 

uttryck för osäkerhet, nämligen att ordet kanske är det mest använda inom alla tre 

diskussionsämnen. Därefter skiljer sig användandet något eftersom lite (28 %) och tror (17 

%) används näst främst inom ämnet sexism. Nog (19 %) och väl (19 %) inom relationsämnet 

och till sist tror (10 %) inom brottsämnet. Se följande exempel på uttryck för osäkerhet inom 

diskussionsämnena: 

• Du kanske ska prata med henne och inte dra egna slutsatser och dra dom här med 

andra... 

• Känns lite som en typical vit kränkt man ungefär 

• tror inte de går, dom vill ju veta vem du är. 

• Om relationen inte är bra för dig skulle det nog vara bättre att få peppen till att lämna 

• Jag var ute igår. Killen körde mig dit och hem så inget konstigt alls. Sen beror det väl på 

om det händer varje helg eller så 

4.3.4 Jämförelser av gradord 

Här kategoriseras inlägg och kommentarer som innehåller gradord. Gradorden kan användas 

på två olika sätt, närmare bestämt genom att förstärka och försvaga andra ord. 

Sett till tidigare forskning är det stereotypiskt för kvinnor att använda försvagande ord men 

inte svordomar, därför är det intressant att studera vilka gradord som används. Utslaget visar 

att majoriteten är förstärkningsord inom de tre diskussionsämnena, närmare bestämt 70 % 

inom sexism, 71 % inom relationer och slutligen 73 % inom brottsämnet. När det sedan 

kommer till svordomar visar följande fördelning användandet inom respektive ämne: 15 % 

inom sexism, 18 % inom relationer och 25 % inom brott. Följaktligen används inte många 

försvagande uttryck, bortsett försvagande svordomar, inom diskussionsämnena. 
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I fråga om vilka förstärkningsord som används främst visar resultatet att gemensamt för 

samtliga diskussionsämnen är användandet av förstärkningsordet så.  Se nedan exempel på 

hur förstärkningsordet så används i materialet: 

• Om ni tycker det är så dåligt är det ju bara att flytta härifrån 

• Det är så sjukt! 

Sedan visar resultatet att svordomen jävla används som ett försvagande ord inom alla ämnena, 

men främst inom sexism med 18 % och brott 27 %. Inom relationer å andra sidan används 

ordet endast till 5 %. Se exempel nedan på hur jävla har använts bland kommentarerna och 

inläggen: 

• Fyfan vilken jävla idiot 

• äääntligen händer de nåt med dom där jävla kräken 

Istället är förstärkningsordet och prefixet jätte (23 %) mer välanvänt inom relationsämnet. Se 

nedan exempel på användandet: 

• Vi umgås inte längre men vi är vänner. Mådde så dåligt efter förhållandet så jag kände 

att jag fortfarande vill ha han kvar i mitt liv på något sätt och då fick det stanna som 

vänner. Känns faktiskt jättebra! 

4.3.4.5 Sammanfattning 

Utifrån jämförelser av hur de språkliga kategorierna har använts inom materialet är det 

möjligt att konstatera att när det kommer till svordomar är orden fan och jävlar de mest 

använda. Dessutom används svordomarna Fan och jävlar ofta tillsammans inom ämnet 

sexism. De engelska svordomar som används i materialet består av fuck och shit. När det 

sedan kommer till svordomarnas funktioner i sin kontext visar det sig att gemensamt för alla 

diskussionsämnen är att de används som förstärkningsord samt för att signalera ogillande. Det 

som skiljer diskussionsämnena åt gällande användandet av svordomar är vilka 

sinnesstämningar de förmedlar. I synnerhet syns detta i jämförelse av kvinnornas användning 

av svordomar inom ämnena sexism och relationer eftersom svordomarna inom sexism tycks 

användas mer negativt i sin kontext till skillnad från inom relationer där svordomarna tycks 

användas mer positivt.  

 Jämförelsen av hur kvinnorna använder visuella känslouttryck när de avhandlar de olika 

diskussionsämnena visar resultatet att användandet skiljer sig något. Inom ämnet sexism 

används versaler främst för att uttrycka känslor i kontrast till ämnena relationer och brott där 

punkter är den främsta strategin. I resultatet är det möjligt att urskilja hur kvinnorna använder 
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de olika känslouttrycken och vad de ämnar förmedla. Nämligen att användandet av versaler 

har som funktion att betona vissa ord eller att skrika genom att skriva hela meningar i 

versaler. När det kommer till användandet av punkter tycks kvinnorna använda dessa för att 

markera eftertryck eller för att likna en ljudlig suck. Användandet av utrops- och frågetecken 

tycks ha som funktion att markera emfas. Till sist används även skratt för att visa känslor i 

skriftspråket. Intressant med skrattets funktion i det här materialet är att de används både för 

att skapa en lättsam stämning och för att uttrycka ironi. 

I jämförelsen av hur kvinnorna använder uttryck för osäkerhet visar resultatet att ordet 

kanske används mest frekvent inom samtliga diskussionsämnen. 

 Slutligen visar resultatet i jämförelsen av användandet av gradord att förstärkningsord 

används mer än försvagande ord inom alla diskussionsämnen. Det förstärkningsord som 

kvinnorna använder flest gånger är ordet så. Även svordomar används som gradord av 

kvinnorna när de avhandlar de olika ämnena och den vanligaste svordomen är jävla. 
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5 Diskussion 

Under den här rubriken behandlas metod och resultat genom diskussion. Diskussionen baseras 

på studiens resultat och relateras sedan till tidigare forskning om kvinnligt språk, 

internetspråk och de teorier som från början gav inspiration till de valda 

undersökningskategorierna. 

5.1 Resultatdiskussion 

Genom att granska fem inlägg innehållande 20–50 kommentarer per samtalsämne, på en av 

Sveriges största intressegrupper på Facebook för kvinnor, avser studien att visa frekvens av, 

och hur de språkliga kategorierna svordomar, visuella känslouttryck, uttryck för osäkerhet och 

gradord används när det kommer till att avhandla diskussionsämnena sexism, relationer och 

brott. Resultatet visar att det finns ett tydligt samband mellan användandet av de språkliga 

kategorierna och diskussionsämne. Den här studien bekräftar alltså min hypotes om att de 

språkliga kategorierna förekommer i varierande utsträckning beroende på vilket 

diskussionsämne som avhandlas. 

I studiens bakgrund kan vi läsa om Lakoffs (2007) antagande om att kvinnor använder få 

svordomar, vilket även Coates (2013) bekräftar i en av hennes studier och belyser det faktum 

om förväntningar på att kvinnor bör ha ett fint språk. Huruvida resultat påvisar få svordomar 

kan dock den här studien inte svara på eftersom data saknas över vad få svordomar innebär. 

Däremot kan det konstateras att de används, och när det kommer till ämnet sexism används 

svordomar som mest till skillnad från brott där de används minst. Den här skillnaden kan 

möjligen bero på innebörden av varje ämne, eftersom sexism kan anses vara ett ämne där 

kvinnor är tämligen utsatta och relationer ett ämne som till stor del handlar om känslor. 

Åtminstone när det kommer till både Lakoffs (2007) och Cederschiölds (1997) teorier, 

nämligen att kvinnor är relationsbyggande och medkännande, är det möjligt att se ett sådant 

samband. När det kommer till hur svordomar används av kvinnorna på Facebook är både 

svenska och engelska ord vanligt förekommande. Att engelska ord förekommer kan knytas an 

till forskningen om språket i sociala medier och hur engelskan har ett kraftigt inslag på det 

svenska språket (Bellander 2011:18). Resultatet visar att de vanligaste svordomarna bland 

kvinnorna på svenska är jävla och fan samtidigt som de mest använda svordomarna på 

engelska är fuck och shit. I fråga om svordomarnas funktioner (Ljung 2006) är det 

anmärkningsvärt att nämna att inom samtliga diskussionsämnen avhandlar kvinnorna 
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svordomar som både förstärkningsord och för att signalera ogillande. Detta resultat säger 

någonting om vad ämnena har gemensamt. För det första används svordomar som 

förstärkningsord som strategi för att betona vikten av ett annat ord och för det andra kan 

användandet av ogillande svordomar markera kvinnornas värderingar i de ämnen som 

diskuteras. Detta resulterar i att inom ämnena sexism, relationer och brott verkar det vara 

viktigt för kvinnorna att betona viktighet samt att synliggöra sina åsikter och ståndpunkter när 

de diskuterar. Det här resultatet både bekräftar och tar avstånd från Lakoff (2007) och 

Cedershiölds (1997) påståenden om att kvinnor är känslosamma, försiktiga och logiska i sitt 

stereotypiska sätt att vara och kommunicera, eftersom här visar kvinnorna känsloladdningar i 

sina yttranden men även starka åsikter och ståndpunkter inom diskussioner. 

För att återigen knyta an till Lakoff (2007) och Cederschiölds (1997) tidiga antagande om 

kvinnors språkbruk men också den mer moderna aspekten av språk som Bellander (2011) 

presenterar var skapandet av kategorin visuella känslouttryck given. Studiens resultat 

bekräftar både teorin om att kvinnor visar känslor i sin kommunikation samt att känslorna kan 

ta uttryck i mer än bara ord, nämligen genom användandet av versaler, punkter och 

utropstecken, punkter och skratt. Resultatet påvisar att sexism frambringar flest känslouttryck 

av kvinnorna och relationer minst. Anledningen kan återigen reflekteras i ämnenas innebörd, 

nämligen att sexism är ett ämne där kvinnan är utsatt och relationer är någon kvinnorna 

stereotypiskt sett värderar högt. Inte är det heller konstigt att brottsämnen står högt i 

känsloyttringar eftersom ämnet i sig kan vara skrämmande. När det kommer till hur de 

visuella känslouttrycken används syns ett tydligt mönster eftersom de fungerar på liknande 

sätt inom de tre diskussionsämnena. Däremot är det möjligt att fastställa en skillnad på hur 

användning av skratt används, nämligen att inom relationsämnet tycks skrattet användas för 

det Lakoff (2004) menar som relationsbyggande och samhörighetsskapande, till skillnad från 

sexism där skrattet används på ett mer ironiskt och hånfullt vis vilket talar emot 

relationsbyggandet. Inom ämnet sexism används således skrattet främst för att förlöjliga 

någon annans uttalande och åsikt. Skillnaderna på skrattens funktion kan bero på att relationer 

är ett mer lättsamt ämne som majoriteten kan relatera till och tala om. Därmed kan kvinnorna 

dela med sig av sina tankar och känslor på ett mer homogent sätt. Men ämnet sexism är ett 

mindre lättsamt ämne där åsikterna snarare går isär och det skapas läger för vilken förståelse 

och ståndpunkt de har i frågan. Det verkar dessutom vara viktigt för kvinnorna att visa det. 

Fortsättningsvis uppvisar resultatet ett sparsamt användande av uttryck för osäkerhet när 

det kommer till samtliga diskussionsämnen, sett till antalet ord. Följaktligen talar resultatet 
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mot tidigare teorier om att kvinnligt språk förväntas vara osäkert och försiktigt (Erson m.fl. 

2007:66–67). Detta kan möjligtvis bero på att teorierna är baserade på relationen till mäns 

språkbruk och att inom enkönade grupper är kvinnor mindre hotade av männens högre 

position i samhället. Således är det inte fel att påstå att platsen för kvinnornas kommunikation 

har en stor betydelse när det kommer till osäkra uttryck eller att språket på sociala medier 

fungerar annorlunda precis som Crystal (2001) har påpekat, att kommunikationsstrategier 

anpassas för att fungera med situationen på internet. Vidare talar Coates (1993:118) för att 

uttrycken för osäkerhet kan relateras till de känsliga ämnen som avhandlas samt att de är ett 

tecken på kvinnornas stöttning och solidaritet mot varandra (Coates 1993:130). Kan det därför 

vara så att sexism, relationer och brott inte anses vara känsliga ämnen för kvinnorna i det här 

materialet och att de i gruppen inte visar stöttning och solidaritet? När det kommer till 

diskussionsämnena har de tidigare språkliga kategorierna påvisat att ämnena är känsliga på 

olika sätt. Sexism för att kvinnorna tycks delas upp i läger, relationer för vördnad och 

samhörighet och brottsämnet är känsligt eftersom det främst handlar om hemskheter. Även 

om resultatet generellt visar ett lågt användande av uttrycken, i jämförelse mellan frekvensen 

av uttrycken och den totala mängden ord per diskussionsämne, används de flest gånger inom 

sexism vilket möjligen belyser att sexism tycks vara det känsligaste ämnet att diskutera. Sist 

men inte minst, när det kommer till att jämföra hur uttryck för osäkerhet används inom 

ämnena är det inte möjligt att hitta några tydliga mönster förutom det ord som används mest 

frekvent, nämligen kanske.  

Den slutsats som verkar vara möjlig i det här fallet är att kvinnorna inom den undersökta 

intressegruppen på Facebook inte avhandlar dessa diskussionsämnen med osäkerhet eller 

försiktighet. Kan detta möjligtvis bero på att tidigare kvinnospråksforskning har fokuserat på 

kvinnornas muntliga kommunikation och att strategierna därför kan se annorlunda ut i den 

skriftliga kommunikationen? Kan det alternativt bero på att män är uteslutna från gruppen och 

därför är inte strategier för försiktighet lika centralt? Eller är det så att kvinnor har en förstärkt 

position i samhället i den mer moderna tid vi lever i nu och därför använder de andra 

kommunikationsstrategier? 

Nästa undersökt språklig kategori är användandet av gradord där resultatet visar att 

frekvensen av orden skiljer sig mellan ämnena men dock ytterst lite, i relation till antal ord 

som har studerats. Tilläggas kan faktumet att förstärkningsord används mer än försvagande 

ord av kvinnorna i materialet, vilket talar emot resultatet från talspråkskorpusundersökningen 

(Andersson & Teleman 1995:75) som visar att kvinnor använder mer försvagande ord. Det är 
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intressant att fråga sig vad detta kan bero på men det är bara möjligt att spekulera. Jag undrar 

om det speglar kvinnornas självsäkerhet eller möjligtvis trygghet inom en grupp bestående av 

kvinnor vilket resulterar i att de inte känner något behov av att förminska det de säger utan 

förstärker sina uttryck istället. 

Även om försvagande ord inte används ofta, i relation till förstärkande, när det kommer till 

gradord avslöjar resultatet att det mest använda av dessa är svordomen jävla. Dock bara inom 

ämnena sexism och brott eftersom det inom relationer knappt används. Även detta säger 

någonting om hur kvinnor avhandlar olika ämnen, nämligen att relationer talas om med ett 

"finare språk" som Lakoff (2004) sedan tidigare har påpekat. När det kommer till det 

vanligaste förstärkningsordet visar resultatet ett slående likt resultat av preferensen av ord, 

närmare bestämt ordet så, precis som Cederschiöld påpekade redan under 18 00-talet 

(Tarakkamäki 1997:10).  

Slutligen, när vi ser till den sammanlagda användningen av de språkliga kategorierna inom 

diskussionsämnena är det värt att nämna att ämnet sexism ligger högst i frekvens sett till de 

fyra språkliga kategorierna. Ämnet relationer genererar lägst i frekvens sett till användandet 

av svordomar. Och till sist brottsämnet som har lägst frekvens sett till visuella känslouttryck, 

uttryck för osäkerhet samt gradord. Orsaken till att det kan se ut så här har jag redan berört 

tidigare, nämligen att sett till ämnenas innehåll och innebörd är de mycket olika varandra och 

därför behandlas de med olika kommunikationsstrategier av kvinnorna inom gruppen. 

Eftersom sexism har påvisats bidra till en mer allvarsam stämning i kontrast till relationer som 

har en mer kärleksfull och förstående stämning är det inte konstigt att kvinnorna använder 

strategier på ett annat sätt för att kommunicera om ämnet sexism och att de använder få 

svordomar inom relationer för att undvika förolämpa varandra och således kan kvinnorna 

tyckas vara relationsskapande inom ämnet relationer. Det är tydligt att inom ämnet sexism 

finns fler ståndpunkter och åsikter än relationer där kvinnorna verkar vara mer överens om det 

som diskuteras. När det kommer till ämnet brott, å andra sidan, tycks den låga frekvensen av 

användandet av de språkliga kategorierna intresseväckande, framförallt när det kommer till de 

visuella känslouttrycken med tanke på kvinnors förväntade känslighet. Men förklaringen till 

fenomenet kan vara att ämnet berör hemska saker att diskutera vilket resulterar i att 

kvinnornas språkbruk blir mer objektivt för att visa respekt och således försvinner de visuella 

känslouttrycken. 
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5.2 Metoddiskussion 

Eftersom min studie syftar till att studera kvinnors språkbruk på internet var det givet att hitta 

ett diskussionsforum för kvinnor. För att verkligen säkerställa att endast kvinnor deltar i 

diskussionerna var intressegrupper på Facebook mycket fördelaktigt eftersom de flesta 

begärda medlemskap och specifika krav på medlemmen för att få tillträde. Dock tillför detta 

viss problematik, som tidigare nämnts, att studera liknande intressegrupper på Facebook som 

är ämnade för kvinnor eftersom män saknar just tillträde. Med andra ord kan inte vem som 

helst ta del av det använda materialet från den här studien. Emellertid var materialinsamlingen 

tämligen lättillgänglig för mig som kvinna. 

Den kvantitativa analysmetoden valdes för att med fördel nå mätbara data som i sin tur 

möjliggjorde jämförelser mellan användandet av de språkliga kategorierna och 

diskussionsämnena. Valet av kategoriseringarna svordomar, visuella känslouttryck, uttryck 

för osäkerhet och gradord baserades på tidigare kvinnospråksforskning och teorier. Valet av 

endast fyra språkliga kategorier bidrog till att mer noggrant kunna analyser dessa på 

detaljnivå än om fler kategorier hade valts ut. Trots det låg viss utmaning i att avgöra om 

kvinnornas användning av ordet så tillhörde kategorin gradord eftersom ordet har fler 

semantiska funktioner. Det var av stor vikt att komma till den här insikten eftersom det 

resulterade i att studera materialet mer noggrant än vad jag trodde skulle krävas. Ytterligare 

anade jag att kategorierna svordomar och gradord skulle tillföra problematik i analysen 

eftersom ordet jävla kan användas som både svordom och gradord. Dock löstes uppgiften 

genom att räkna ordet till båda kategorier vid dess förekomst. Utöver den kvantitativa 

analysmetoden valde jag dessutom att utföra en kvalitativ sådan. Här låg utmaningen snarare i 

att tolka det som skrivits sett till dess kontext, alltså diskussionsämnena, försöka skapa 

djupare förståelser till språkhandlingarnas funktioner och skribenternas attityder. 

I sin helhet anser jag att metodvalen i den här studien medförde ett reliabelt resultat med 

tanke på att varje ord studerades noggrant i materialet och kunde därför placeras i rätt språklig 

kategori utan några tvivel. 
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6 Avslutning 

Avslutningsvis visar resultatet i den här undersökningen det uppenbara, nämligen att generella 

företeelser när det kommer till kvinnors språkbruk synliggörs även inom Facebookgrupper för 

kvinnor. Men det intressanta med studien är att den också påvisar att vissa språkliga aspekter 

används mer eller mindre när specifika ämnen berörs och diskuteras. De slutsatser som jag 

har kommit fram till grundar sig, i allra högsta grad, i tidigare forskning om kvinnors 

språkbruk även om viss spekulation i hur de förväntade språkliga företeelserna använts 

förekommer i diskussionsdelen. Det är tydligt, utifrån de språkliga kategorierna, att beroende 

på samtalsämne framkallas en viss stämning bland kvinnorna. Exempelvis relationer som 

tillsynes framkallar en systerskaplig stämning där respekt och ödmjukhet ligger i fokus, till 

skillnad från sexism som tycks framkalla en mer upprörd stämning med mycket blandade 

känslor. 

 Det jag hoppas bidra med med min studie är vidare förståelse av kvinnors förväntade 

språkbruk, kommunikationsstrategier och hur de används, eftersom kvinnan allt som oftast 

jämförs med män . Därför har det varit otroligt intressant att utesluta den aspekten och istället 

fokusera på kvinnor och jämföra data inom deras revir. Således är studien användbar när det 

kommer till ökad förståelse för hur tidigare forskning om kvinnors förväntade språkbruk blir 

påverkade av diverse diskussionsämnen inom ett forum som är aktuell i tiden, nämligen på 

Facebook. 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång har nya infallsvinklar på min studie ständigt slagit mig och därför vill jag 

här nämna några av dessa. Det vore nämligen intressant att utföra en jämförande studie 

mellan kvinnors användande av traditionella känsloyttringar (i ord) och visuella 

känslouttryck, som är mer vanligt i social media idag, för att se om och hur de skiljer sig åt i 

användandet. Dels till frekvens och dels om det ena uttrycket utesluter det andra. Därtill är det 

möjligt att undersöka om ålder har någon koppling till både frekvens och användande av de 

språkliga kategorierna inom kvinnogrupper på Facebook. Dessutom vore det berikande att 

vidareutveckla den här studien genom att jämföra relationen mellan diskussionsämne och 

språkliga kategorier i fler enkönade grupper för att ytterligare utöka kunskapen inom 

forskningsområdet. Slutligen skulle det vara intressant att studera kvinnors användning av 

utropstecken och jämföra det med Waseleskis (2011) resultat. 
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Bilaga 1. Svordomar 

Under det här avsnittet presenteras de svordomar som användes av kvinnorna i det utvalda 

materialet. 

 

Damn 

 

Fuck 

 

Fucked 

 

Fucking 

 

Fyfan 

 

Fan 

 

Helvete 

 

Herrejävlar 

 

Jävla 

 

Jävlar 

 

Skit 

 

Shit 

 

WTF 



40 

 

Bilaga 2. Uttryck för osäkerhet 

Under det här avsnittet presenteras de uttryck för osäkerhet som användes av kvinnorna i det 

utvalda materialet. 

 

Kanske 

 

Lite 

 

Nog 

 

Tror 

 

Väl 
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Bilaga 3. Gradord 

Under det här avsnittet presenteras de gradord som användes av kvinnorna i det utvalda 

materialet. 

 

Extremt 

 

Fett 

 

Jätte- 

 

Jävla 

 

Riktigt 

 

Skit- 

 

Så 

 

Sjukt 

 

Tvär- 

 

Otroligt 

 

Väldigt 

 

Värsta 


