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uppsala universitet. 

Sociala mediers inverkan 
på språket
Epost, chatt, sms och interaktiva forum på nätet erbjuder nya sätt 
att kommunicera. Språkrådet, Sveriges officiella språk vårds organ, 
anser att digitala medier påskyndar språk förändringar.  
I jämförelse med andra språk är svenskan stabil och används i vitt 
skilda formella och informella, professionella och vardagliga 
situationer. Ändå väcker påståendet frågor. Hur kommunicerar  
vi i dag? Vad är det egentligen som händer med svenskan?

 D
et svenska språket förändras lång
samt. Läs och skrivkunnigheten har 
varit hög sedan generationer tillbaka, 
standardspråket finns beskrivet i 
ordböcker och grammatikor och det 

finns små regionala och sociala språkskillnader. 
Svenskan har också ett fonologiskt system som 
bestämmer exakt vilka ljud som kan kombineras 
till ord. Dessutom har vårt språk ett system för 
att bilda nya ord, ett grammatiskt system för att 
konstruera olika språkhandlingar samt ett 
standardiserat stavningssystem. 

En tydlig skillnad från tiden före datorerna och 
mobiltelefonerna är att vi i större utsträckning än 
tidigare använder skriftspråket för vardaglig 
kommunikation. Låt mig ge två alldeles vanliga 
exempel.

När Jörgen ska ordna ett barnkalas öppnar han 
ett tomt epostmeddelande: 

Hej,
svante fyller år i veckan, och vill gärna bjuda ekorrarna på 
ett enkelt kalas på söndag (27 mars). givetvis är föräldrar 
och syskon också välkomna! Det är längst upp på blåbärs-
gatan 16 (portkod 2331), kl 14–16.
meddela gärna om ni har möjlighet att komma.
Välkomna bettan & jörgen

Karin har varit på semester med sin familj. När 
hon kommer hem loggar hon in på ett socialt 

nätforum och besvarar ett meddelande från 
kamraten Ester: 

Åh, baby! Jag saknar dig verkligen med, sjukt mycket!  
ikväll åt jag middag på restaurang med sandra i sthlm,  
det var underbart! Och jag vill träffa dig igen snart också, 
jag vet bara inte när. Jag har rest runt i södra sverige sen 
rättvik, och nu är jag hemma tills på måndag då jag ska 
tillbaka till småland.. själv då? PusskRam!

 Svenska språkets anpassning till moderna 
medier har studerats sedan början av 
2000talet, och åtskilliga vetenskapliga 

undersökningar har beskrivit svenskt digitalt 
språkbruk. Elektronisk interaktion ska vara 
snabb att skriva och snabb att läsa. Dessutom 
strävar många användare efter minsta möjliga 
ansträngning när de kommuni ce rar. Det är klart 
att detta måste få språkliga kon sekvenser, men 
frågan är vilka, och vad det betyder för fram
tidens svenska.

När vi blickar bakåt ser vi att den påverkan på 
svenska språket som skett de senaste fyrtio åren i 
huvudsak handlat om internationalisering, visua
li sering, intimisering, teknifiering och nya för
hållanden mellan tal och skrift. Inter nationa li
sering gäller främst inflytandet från engelskan  
i form av nya ord och uttryck. Visuali sering 
innebär att skrift i högre grad har anpassats för 
ögat i och med att text blivit vanligare på reklam
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blad, skyltar och dator skärmar. Sedan 1970talet 
kommunicerar vi i allt större utsträckning utifrån 
roller, exempelvis förälder, bästa kompis, lärare 
eller försäljare. Det har medfört att språkbruket 
blivit intimare. Utvecklingen har också gått mot 
att vi producerar mer skriftspråk under tal språks
liknande för utsättningar. Språkrådet menar att 
datorer och mobiltelefoner förstärker dessa 
tendenser och påskyndar språkutvecklingen.  
När vi granskar ordval och textstruktur i digital 
kommunikation ser vi att det verkar stämma. 

 Vi kan säga att Jörgen och Karin i exemplen 
ovan ägnar sig åt att mejla och facebooka. Då 
använder vi engelska ord men svenska gramma
tis ka böjningsregler. Mejla följer dessutom svensk 
stavningspraxis. Karins val att kalla Ester för 
”baby” är ett exempel på anglifierat språkbruk. 

 När vi kommunicerar skriftligt via dator 
eller mobiltelefon skapar vi fästpunkter 
för ögat som ger ingångar i texten. Vi 

tänker kanske inte så mycket på det, men utrops
tecknet efter ”väl komna!” i Jörgens meddelande 
och efter ”baby!”, ”underbart!” och ”PUSS

KRAM!” i Karins inlägg utgör exempel på 
visuali  sering, det vill säga hur texten anpassas 
för ögat. Detsamma gäller Jörgens tecken, ”&”, 
Karins två punkter efter ”småland” samt 
versalerna i uttrycket ”PUSS KRAM”. 

Jörgen sparar utrymme genom att utelämna 
information som mottagaren redan känner till, 
exempelvis att ”Svante” är hans son, att ”ekor
rarna” är fyra barn i tvåårsåldern som går på 
samma dagis, att ”längst upp på blåbärsgatan” 
innebär femte våningen utan hiss samt att ordet 
”enkelt” och tiden ”14–16” betyder att det bjuds på 
fika. Att denna information utelämnas gör att 
meddelandet upplevs som intimt. Tilltalet i 

Att lära sig skriva är inte längre bara att lära sig 
stava och konstruera meningar. Webbplatser och 
ordbehandlingsprogram gör varje användare till 
formgivare och kräver kunskaper om typsnitt, 
flödesscheman och spaltbredder.
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Karins inlägg är privat och känslostarkt. Vid sidan 
av hälsningsfrasen ”Åh, baby!” illustrerar uttrycken 
”sjukt mycket”, ”underbart” och ”PUSS KRAM”  
en innerlighet som i dag är vanlig i elektronisk 
kommunikation, i alla fall hos ungdomar. 

Ett resultat av intimiseringen bör vara att tal och 
skrift närmar sig varandra, särskilt att skrift blir 
mer talspråksnära. Epost, chatt och sms är oftast 
mer informella än vanliga brev. För det mesta 
 erbjuder dessa texttyper också större utrymme för 
stavfel, okonventionell inter punktion och förkort
ningsteknik. Frågan är dock om den digi tala kom
munikationen för den skull bör be skrivas som tal
språklig. Förkortnings tekniken i sms är ofta iögon
fallande, ”kom hit! d e F1 ql här ;)!”, men det 
kompri merade smsspråket står på många sätt 
långt från talet. För kortningar, asterisker och 
 smilisar är inte tal språk.

Tekniken begränsar ibland antalet möjliga 
tecken per meddelande, informationen ska också 

nå fram snabbt och enkelt. Både Jörgen och Karin 
lyckas säga mycket på liten yta. Karin inleder 
troligtvis med ”sandra”, ”sverige” och ”rättvik”, 
med gemener, för att hon tycker att det går 
snabbare och är lättare om hon slipper hålla ner 
skifttangenten. Likaså anser hon nog att för
kortningen ”sthlm” går fortare att skriva än hela 
ordet Stockholm. 

 De digitala mediernas påverkan på språket 
är trots allt ytlig. Engelska uttryck, 
okonventionell förkortningsteknik, stav

ning och 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. För alla ovana finns det risk för norm
konflikter. Chatt, där man hugger ordet när man 
vill, kan exempelvis upplevas som märkligt. 
Modern kommunikationsteknik kräver kunskap 
om genrer. Allmän tal och skrivförmåga räcker 
inte utan vi måste veta vilket språkbruk som 
passar till en viss situation och till en viss teknik.

Att lära sig skriva är inte längre bara att lära sig 
stava och konstruera meningar. Webbplatser och 
ordbehandlingsprogram gör varje användare till 
formgivare och kräver kunskaper om typsnitt, 
flödesscheman och spaltbredder. Teknik utveck
lingen medför att vi får fler kommunikations
möjligheter och språkliga stilar att hantera. 

Tekniken förändrar dock inte språket i allmän
het. Forskning visar att människor i regel varierar 
sitt språkbruk efter situation och genre. Utveck
lingen 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 språk situationen. 

Eftersom det svenska språket är så stabilt till sin 
struktur är det föga troligt att vi om några 
generationer kommer att skriva nyhets artiklar 
som ebrev eller statliga utredningar som chatt. n
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Sedan 1970talet kommunicerar vi i allt större 
utsträckning utifrån roller, exempelvis förälder, 
bästa kompis, lärare eller försäljare. Det har 
medfört att språkbruket blivit intimare.
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