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Sammandrag 

Svordomar och lånord är vanligt förekommande i kommunikationssituationen kring 

datorspelande. Syftet med studien är att undersöka dessa och identifiera deras funktion, samt 

hur kommunikationen påverkas av att handla om både datorspelsvärlden och världen utanför.  

Analysmetoden bygger på kategorier som utarbetats av tidigare språkforskare. Materialet 

utgörs av transkriberade inspelningar av fyra grupper datorspelande ungdomar. Resultatet 

visar ett flitigt användande av både svordomar och lånord. 

De lånord som är specifika för spelen visade sig vara relaterade till strategi och unika 

företeelser för respektive spel. Det faktum att datorspelsvärlden och verkligheten krockar 

resulterade i ett intressant användande av personliga pronomen samt samtalsämnesväxling 

som influeras av världen utanför datorspelet. Slutsatsen är att resultatet visar på ett tydligt 

mönster av språkanvändning angående respektive undersökt område för alla fyra grupper av 

informanter. Dock behövs mer omfattande studier för ett definitivt resultat. 

 

Nyckelord: ungdomsspråk, datorspel, svordomar, lånord, framework.  
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1 Inledning 

Språksociologi handlar om att se hur språk varierar och förändras ur ett socialt och kulturellt 

perspektiv (Einarsson 2009, s. 17). Ungdomsspråket har alltid intresserat mig i och med att 

det skiljer sig från standardspråket i kombination med dess konstanta förändring. En typ av 

kommunikation som också är full av språklig variation och förändring är 

datorspelskommunikationen, som i stor utsträckning även används av ungdomar. Det är just 

det som tilltalar mig med den här typen av kommunikation, då jag upplever att den fångar 

essensen av vad som gör språksociologi till ett sådant intressant ämne att studera. 

Undersökningen fokuserar på svordomar och lånord då jag av erfarenhet vet att detta är 

väldigt vanligt förekommande i datorspelskommunikation. Tanken är att undersöka dels hur 

frekventa de är, dels vad dessa svordomar och lån har för funktioner inom denna språkdomän. 

Utgångspunkten för att jag har valt att fokusera på just dessa språkliga element är ett 

antagande om att de har en större betydelse för den språkliga kommunikationen än att det är 

coolt att svära och använda amerikanska uttryck. Arbetets titel, Fuck! Han har AWP uppe i 

Palace1, illustrerar flera datorspelstypiska språkliga element, enligt studien. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att identifiera vad som utmärker muntlig kommunikation 

hos datorspelande ungdomar. Fokus ligger på svordomar, lexikala lån och andra säregenheter 

inom den språkliga domänen som datorspelande ungdomar befinner sig i. Dessutom 

undersöks hur samtalet påverkas av att kommunikationssituationen parallellt innefattar 

datorspelet och den verkliga världen. 

 

1.2 Frågeställningar 

 Vilken typ av svordomar används och vad har de för funktion? 

 Vad karaktäriserar de lexikala lån som förekommer? 

 Hur påverkas kommunikationen av att spelarna befinner sig såväl inom som utanför 

datorspelsvärlden? 

 

                                                 
1 AWP är ett vapen i Counter-Strike och Palace är ett platsnamn i samma spel. 
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1.3 Introduktion till spelen  

Informanterna spelar två spel, som kallas CS:GO respektive DotA 2. För att ge en ökad 

förståelse för den digitala värld dessa ungdomar befinner sig i, samt kommunikationen den 

innefattar, ägnas detta avsnitt åt en introduktion till spelen. 

 

1.3.1 Vad är DotA 2? 

Det fullständiga namnet för DotA 2 är Defense of the Ancients 2. Spelet är ett så kallat 

MOBA2 som går ut på att laget, bestående av fem spelare, ska förstöra motståndarlagets 

huvudbyggnad. Detta uppdrag förhindras såväl av motståndarspelare som av försvarstorn, 

vilka dödar karaktärer som inte handskas med dem på rätt sätt. För att utöka sina vinstchanser 

samlar spelarna på sig guldpengar, för att köpa hjälpmedel, och erfarenhetspoäng, för att bli 

starkare (Valve Corporation 2013). 

 

1.3.2 Vad är CS:GO? 

CS:GO är en akronym för speltiteln Counter-Strike: Global Offensive. Spelet är ett så kallat 

FPS3 som går ut på att i slutet av matchen ha vunnit flest antal rundor. Ett lag kan vinna en 

runda genom att döda alla motståndare eller utföra ett uppdrag, vilket varierar beroende på 

vilken bana som spelas. I båda fallen i det inspelade materialet ska spelarna som spelar som 

terrorister spränga en plats genom att armera och placera en bomb där. När bomben har 

armerats har motståndarlaget, antiterroristerna, en möjlighet att desarmera bomben, vilket 

leder till deras seger (Valve Corporation 2012). 

 

1.4 Uppsatsens disposition 

Resultatet föregås av en forskningsbakgrund (kapitel 2) för att ge läsaren en grundförståelse 

för de teman som behandlas. Resultatet redovisas under rubrikerna svordomar, lexikala 

novationer, samt det virtuella rummet. Under rubriken svordomar (4.1) behandlas de typer av 

svordomar som förekommer samt deras frekvens och funktion. Avsnittet lexikala novationer 

(4.2) handlar om vilka lånord som förekommer i materialet för att sedan identifiera vilka av 

dessa som kan klassificeras som så kallade specialord för CS:GO, DotA 2 eller 

datorspelskommunikation. Det ganska korta avsnittet jag har valt att kalla det virtuella 

rummet (4.3) förklarar hur informanternas kommunikation byter ramverk mellan 

                                                 
2 Akronym för multiplayer online battle arena. Spelaren styr en karaktär ur ett ovanifrånperspektiv. 
3 FPS är en akronym av first person shooter. Spelaren styr en beväpnad karaktär i förstapersonsvy. 
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datorspelsvärlden och den verkliga världen, samt hur detta påverkar samtalet och dess 

innehåll. 

 

2 Forskningsöversikt 

Detta är en undersökning av datorspelande ungdomars kommunikation ur ett 

språksociologiskt perspektiv, som fokuserar på användandet av svordomar och lån samt 

funktionen av dessa. För att enkelt kunna följa de resonemang som förs genom uppsatsen 

behöver läsaren en grundläggande förståelse för dessa företeelser, vilken ges i detta avsnitt. 

 

2.1 Ungdomsspråk 

För att kunna tala om ungdomsspråk krävs en förståelse för vad en ungdom är. Om det ska 

kunna finnas en grupp som klassas som ungdomar behövs en definition av vem som ingår 

där, vilket är svårare att ge än man skulle kunna tro. Den som är mellan 15 och 29 år är i 

något sammanhang klassad som ungdom, baserat på åldersgränser för olika aktiviteter, som 

inköpandet av alkohol på Systembolaget, rätt till ungdomsrabatt hos SAS och åldersgränsen 

för att ingå i en ungdomsorganisation (Gunnarsdotter Grönberg 2013, s. 236). Det kan vara 

svårt att studera det breda, något diffusa fenomenet ungdomsspråk i sin helhet. Det kan 

istället vara mer givande att studera en grupp ungdomsspråkstalare därför att gruppen i sig är 

intressant och på så sätt tillägna sig en större förståelse för språk i allmänhet (ibid., s. 241). 

Kotsinas (1994, s. 25) skriver under 90-talet att de karaktärsdrag som kan sägas vara 

typiska för ungdomsspråk är kreativitet och lekfullhet. Standardspråkliga element 

omstruktureras så att de fyller en funktion som gruppgemenskapsmarkörer. Alla typer av 

ungdomsgrupper, oavsett samhällsgrupp, använder ett språk som avviker från såväl vuxnas 

talspråk som standardspråket. 

Ett annat typiskt karaktärsdrag för ungdomsspråk är ett högfrekvent användande av 

diskurspartiklar, utfyllnadsord som liksom, typ, ba och duvet. Dessa diskurspartiklar är så 

kallade kontextbundna formord, vilket betyder att de påverkar hur yttrandet ska uppfattas av 

åhöraren samt ges en betydelse av kontexten. Ord som typ och liksom kan även användas för 

att gardera sig i situationer som "det är väl en blandning av olika språk..." (Gunnarsdotter 

Grönberg, s. 244 f).  

Utöver dessa småord är slangord och svordomar typiska variabler för ungdomsspråk 

(Kotsinas 1994, s. 36). Dessa två kategorier behandlas under rubrikerna nedan. 
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2.1.1 Svordomar 

Vad är egentligen en svordom? Nedan beskrivs hur svordomar påverkas av situationen de 

yttras inom och den önskade funktionen hos talaren. Först bör dock klargöras vad som 

klassas som svordomar. Definitionerna är hämtade ur Svordomsboken av Ljung (2006). 

Svordomar baseras på vad som anses vara tabu, vilket förändras över tid. Graden av tabu 

förändras även från talare till talare, men de flesta verkar vara överens om vilka de mest 

centrala tabubelagda orden är (ibid., s. 38). Vanligt förekommande svordomar i europeiska 

språk klassificeras inom sex olika motiv: det religiösa motivet4 (helvete, satan), det 

skatologiska motivet (skit också!, kyss mig i röven!), könsorgansmotivet (fitta, kuk), 

samlagsmotivet (knulla, fuck), sodomimotivet (up yours!, ta mig i arslet!) och 

mammamotivet (knulla din mamma!, motherfucker). Mindre vanliga motiv som 

prostitutionsmotivet, onanimotivet, sjukdomsmotivet, djurmotivet och dödsmotivet 

förekommer också (ibid., s. 62–68). 

Svordomar varierar både i typ och frekvens beroende på situationen som frammanar 

dem. Andersson (1985, s. 98 ff.) tar upp fem exempel på situationer som ofta frammanar 

svordomar. Fysisk smärta, som att klämma fingrarna i en dörr, frammanar svordomar i form 

av interjektioner som helvete, satan, fan och skit. Den ilska som uppstår på grund av en 

krånglande dator eller att tappa sin plånbok i en brunn kallar Andersson psykisk smärta. 

Denna ilska frammanar i stort sett samma typ av svordomar som den fysiska, med undantag 

av ord som fan och satan även följs av ett också (fan också!). Den tredje kategorin kallas 

avsky/nedvärdering, med underkategorierna om någon samt till någon. För att uttrycka avsky 

om någon används uttryck som vilken jävla idiot och en sån skitstövel medan uttryck för 

avsky riktade mot en person innefattar förolämpningar som din jävla svartskalle och din 

satans bög. De två sistnämnda förolämpningarna är av ämnet etnisk bakgrund samt sexuell 

läggning. Till den listan kan tilläggas teman som djurlikhet, bristande intelligens, religion, 

bristande maskulinitet, heder, exkrement och lågstatusyrken. Uttryck inom den fjärde 

kategorin, kallad förvåning, uttrycks när man får höra något man inte kan föreställa sig eller 

något oväntat. Här förekommer uttryck som å fan, herre jävlar och dra åt helvete, i 

kombination med en tonhöjdssvängning mellan stavelserna. Den sista kategorin kallas 

förnekelse, vilken frammanas av att någon kommer med ett dumt förslag eller säger något 

man absolut inte tror på.  Till denna kategori hör uttryck som i helvete heller, så fan heller, 

                                                 
4 Förr ord för Gud och Jesus samt uttryck som Guds änglars död, numera ord om helvetet och djävulen (Ljung 

2006:64). 
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kyss mig i röven samt dra åt helvete. Värt att notera är att uttrycket dra åt helvete användes 

som exempel även i föregående kategori, då kombinerat med tonhöjdsförändring. Dessa typer 

av svordomar, eller kraftuttryck, har ibland ganska specifika betydelser och går inte alltid att 

byta ut mot vilken svordom som helst. T.ex. kan visst fan visa att man just kom ihåg något 

och kan inte ersättas med ett uttryck som visst herre gud (ibid., s. 101).  

Dessa svordomar används som nämnt i olika situationer och de innehar även olika 

funktioner. Ljung (2006, s. 60 f.) lyfter fjorton olika sådana svordomsfunktioner: 

 Utrop av irritation och förvåning: Fan (också)!, Skit, Jävlar 

 Eder: Vid Gud!, Ta mig fan! 

 Bejakanden: Det kan du ge dig fan på 

 Förnekanden: I helvete heller! 

 Förbannelser: (Må) Fan ta dom/dig! 

 Ovänlig uppmaning: Dra åt helvete 

 Stående förolämpningar: Din mamma! 

 Skällsord: Din skit!, Den jäveln! 

 Skällsord som stödord: En rolig fan/jävel 

 Ogillande bestämning: Ett sådant jävla väder! 

 Eftertryck: Varenda jävla gång 

 Förstärkningsord: Jävla dum, jävla dumt 

 Framhävande av frågeord: Vem fan...? Hur i helvete...? 

 Nya ord:5 Jävlas, skita i något  

 

Samtalspartner i kombination med samtalets sammanhang och ämne sägs höra till de faktorer 

som påverkar språkformen (Andersson 1985, s. 70). Det fula språket är vanligare i informella 

sammanhang och därmed vanligt i kommunikation med nära vänner (ibid., s. 76). Hög 

frekvens av svordomar kan alltså ses som en indikation på vänskap. Förolämpningar som 

jävla svartskalle kan användas i vänskapligt syfte. Det är något man endast kan säga till en 

nära vän som man litar på, i och med att det finns en stor risk att det missförstås som fientligt 

av en utomstående. Denna typ av förolämpningar kan således vara ett sätt att visa den andre 

att relationen innefattar ömsesidigt förtroende och respekt (ibid., s. 118). På ett liknande sätt 

kan svordomar användas för att visa en grupptillhörighet. Genom att medvetet svära i vissa 

sammanhang kan talaren visa att den tillhör en grupp som inte bryr sig om att tillämpa de 

språkliga konventionerna som råder i samhället. De normbrytande grupperna i samhället kan 

också använda mycket svordomar, just för att visa att de bryter mot de språkliga normer som 

samhället satt upp. Här finner vi även olika ungdomsgrupper (ibid., s. 115). 

 

                                                 
5 Med nya ord menar Ljung t.ex. en jävel och att jävlas som utvecklats från ursprungsordet djävul. 
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2.1.2 Lexikala novationer 

När det gäller etableringen av lexikala lån i språket måste de gå igenom en introduktionsfas 

och en spridningsfas. Det räcker alltså inte med att ett ord introduceras för att det ska 

etableras i vardagsspråket. Detta leder till att många ord endast blir temporära modeord som 

sedan försvinner. För att undvika detta måste ordet fylla någon funktion, i någon varietet 

(Edlund & Hene 1996, s. 67). 

Luckor i språket är troligen den vanligaste anledningen till lexikala novationer. Några 

exempel på detta är till exempel att talaren behöver uttrycka sig angående en ny företeelse6 

(t.ex. jojk för att beskriva det samiska fenomenet), generalisera/differentiera (t.ex. ett behov 

av ett enda uttryck för liknande saker), uttrycka sig neutralt (t.ex. när cancer började 

användas för att kräfta blev för laddat), uttrycka en värdering (t.ex. förfärligt), skapa 

associationer (t.ex. låter playa mer exklusivt än sandstrand), ge en komisk effekt (språklig 

kreativitet i humorsyfte), variera sig (t.ex. kreativ användning av lån som synonymer), få ett 

formellt lätthanterlig ord (t.ex. är dator kortare och smidigare än data processing machine) 

eller att markera identitet och grupptillhörighet. Språkbruket säger något om vem talaren vill 

vara (ibid., s. 71–87). 

Ovan anges exempel på hur lexikala novationer kan komma till användning då 

kommunikationsspråket uppfattas ha språkluckor. Dessa novationer kan dock även 

förekomma för att kompensera för talarens egna språkluckor. En talare kan då med hjälp av 

ett annat språk än kommunikationsspråket fylla dessa luckor. Talaren kan även försöka fylla 

lyssnarens lexikala luckor genom konvergent ackommodation och använda ord som denne 

antas förstå. Ytterligare en faktor som ger upphov till användning av lexikala lån är 

tolknings- och översättningssituationer. Här kan originalspråket influera översättarens och 

tolkarens ordval (ibid., s. 89 ff.). 

Morfologin för lånade substantiv kan bli komplicerad, i och med att språkens 

grammatiska genussystem kan skilja sig från varandra, till exempel när svenskan lånar från 

engelskan, som helt saknar grammatiskt genus. Det finns i dess fall fyra faktorer som kan 

styra genustilldelningen. Genus kan styras av besläktade eller fonologiskt liknande ord (t.ex. 

ett förråd efter ett råd), det kan styras av synonymer (ett jobb efter ett arbete), tidigare ärvda 

fonetisk-morfologiska grupper (t.ex. sammankopplas engelska ord med avledningen -ing med 

svenskans -(n)ing och blir därmed utrum) eller liknande gruppbildningar (alternativ, 

                                                 
6 Ny på så sätt att företeelsen tidigare saknat ett namn i språket. Det handlar alltså inte nödvändigtvis om att 

företeelsen i sig är ny. 
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konjunktiv och lokomotiv får samma genus). Här bör även nämnas att ordens 

genustillhörighet kan förändras över tid samt att enstaviga engelska lånord tilldelas 

genustillhörighet på ett inkonsekvent sätt (ibid., s. 110 f.). 

 

2.2 Spelandets världar 

För att förstå materialet krävs förståelse för hur spelarna kommunicerar inom och utanför 

ramarna för spelet och hur till exempel personliga pronomen kan referera till såväl karaktären 

som spelaren som styr denne. 

Varje sammanhang tolkas av individer enligt ett eller flera ramverk, eller 

tolkningsscheman (Goffman 1986, s. 21). Individer använder sig av multipla 

tolkningsscheman samtidigt (ibid., s. 25). Spelare använder ett primärt ramverk för att förstå 

hur omvärlden ser ut och fungerar. När det kommer till spel använder sig utövarna av ett 

ramverk som ligger utanför det primära, för att förstå det som händer inom ramen för spelets 

konventioner. Utöver att spelaren talar om samt manipulerar spelet och dess karaktärer så kan 

spelaren sägas vara karaktären som de använder i spelet. När det kommer till detta menar 

Gary Alan Fine (1983, s. 186) att fantasyrollspel har något som andra spel, som till exempel 

schack, saknar i och med att det är meningslöst att referera till en schackspelare som svart, 

efter den roll de spelar i spelet, eftersom de svarta spelpjäserna, till skillnad från en 

rollspelskaraktär, inte har någon utökad eller annorlunda förståelse för spelet än den spelaren 

besitter. Rollspelskaraktären, spelarens avatar, har dock en annan förståelse för hur 

spelvärlden fungerar. Spelkaraktären kan till exempel tänkas sakna förståelse om hur spelet 

fungerar utanför de magier karaktären själv behärskar och vet kanske inte heller hur de andra 

spelarnas karaktärer ser ut och så vidare. 

När det gäller datorspel är avataren, spelarens digitala spelpjäs, en roll som spelaren kan 

låtsas vara, ett redskap som tillåter spelaren att interagera med spelet samt en rekvisita för 

identitetsskapande hos spelaren. Avataren är något som används för att visa vem man är och 

vem man inte är (Linderoth 2007, s. 82). 

 

3. Material och metod 

I det här avsnittet beskrivs tillvägagångssättet för insamlande av material samt materialets 

urvalsprocess. Avsnittet inleds med att beskriva hur materialet används (3.1), hur materialet 

har transkriberats (3.2.1) samt analysmetoden (3.2.2). 
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3.1 Material: transkriberade ljudinspelningar 

Studien bygger på inspelat ljudmaterial av ungdomars muntliga kommunikation vid 

datorspelande. För att språket ska vara så representativt som möjligt för gruppen som sådan 

har jag valt att avgränsa det med hjälp av två huvudfaktorer. Dels är informanterna mellan 15 

och 25 år och dels spelar de alltid tillsammans i samma lag och har därmed genom spelet ett 

gemensamt mål. Vidare har jag efter insamlingen av mina första inspelningar valt att 

avgränsa materialet till två spel; DotA 2 och CS:GO. 

Ljudinspelningarna har samlats in på två olika sätt. Dels genom att placera fysisk 

inspelningsutrustning bredvid informanterna, och dels genom att spela in kommunikationen 

digitalt över internet med hjälp av inspelningsmjukvara. Detta för att få tillgång till så mycket 

material som möjligt samt kunna få ett så högkvalitativt studiematerial som möjligt. Min 

hypotes var att det förstnämnda arbetssättet, en fysisk mikrofon bredvid informanterna, skulle 

medföra vissa svårigheter med att höra allt som sägs på inspelningen, och därmed potentiellt 

leda till en hög mängd bortfall. Dock kan det vara svårare att hitta tillräckligt många 

informanter som kan medverka via det andra arbetssättet, att spela in över internet, men 

ljudkvaliteten borde då bli avsevärt högre. 

Det av inspelningarna som har valts ut för transkription är en match per spel och grupp. 

Urvalsprocessen gick till så att så många spel som möjligt som kräver lagarbete spelades in, 

och de första tre inspelningarna som var av tillräckligt hög ljudkvalitet samt där 

informanterna inte var tysta större delen av inspelningen var en inspelning av CS:GO samt 

två inspelningar av DotA 2. Detta ledde till att ett försök att få en sista inspelning av CS:GO. 

Det transkriberade av den första DotA-inspelningen består av en inspelning av tre personer 

som under 37 minuter yttrar 3959 ord, medan den andra gruppen är av två personer som 

under loppet av 48 minuter yttrar 1682 ord. Counter-Strikematerialet består av en grupp 

bestående av fyra personer som under 17 minuter yttrar 1991 ord samt en grupp bestående av 

tre personer som under 31 minuter yttrar 4884 ord. Transkriptionerna består av en match av 

respektive spel vardera, vilket medför denna variation av antalet ord och tidslängd. 

 

Tablå 3.1.1 Antal informanter, ord samt tidslängd av inspelningarna 

Inspelning DotA, A DotA, B CS:GO, A CS:GO, B 

Antal 

informanter 

3 2 4 3 

Antal ord 3959 1682 1991 4884 

Tidslängd 37:25 48:27 16:50 30:36 
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Denna avgränsning är gjord med motiveringen att jag vill ha en så pass homogen grupp som 

möjligt, gällande de faktorer jag under undersökningen kommer att behandla. Detta material 

möjliggör en jämförelse av informanterna som spelar samma spel, för att se vilka variabler 

som är unika för spelet, samt en jämförelse av alla informanter, för att se vad som är typiskt 

för det språk som används inom (lagbaserat) datorspelande. 

 

3.2 Metod 

Det inspelade materialet har transkriberats och det är dessa transkriptioner som fungerar som 

stöd vid analysen. 

 

3.2.1 Transkriptionsmetod 

I transkriptionerna har jag i första hand fokuserat på vilka ord informanterna använder. De 

gånger jag inte har hört vad informanterna har sagt har jag försökt att notera uppskattningsvis 

hur många ord som yttras, ifall jag under arbetets gång skulle bestämma mig för att göra en 

statistisk analys av hur frekventa vissa ord eller typer av ord är. Jag har i de flesta fall inte 

återgivit exakt hur ord uttalas, utan hållit mig till den korrekta stavningen. Detta är delvis på 

grund av att det tar längre tid att försöka höra exakt vilka ljud informanterna yttrar eller inte 

yttrar samt för att underlätta analysen av orden. Det blir lättare att läsa och tolka vad 

informanterna säger om orden stavas så korrekt som möjligt. I de fall när uttalet skiljer sig 

avsevärt från rådande konventioner har jag antingen försökt efterlikna uttalet i skrift eller 

noterat hur jag upplever att ordet uttalas, alternativt försökt förklara det. Ett exempel på detta 

är B: Ey vi kör bara täp ((eng: tap)), bara täp. (CS:GO, A) där informanten som i 

transkriptionen kallas B yttrar lånordet tap från engelska, vilket i det svenska sammanhanget 

låter som ’täp’.  

 

3.2.2 Analysmetod 

Det transkriberade materialet analyserades sedan med fokus på svordomar och lånord. Jag 

började med att markera alla svordomar i texten och räknade dessa i samtliga transkriptioner, 

för att få en klar översikt över vilka svordomar som används samt i vilken utsträckning dessa 

förekommer. De olika typerna av svordomar samt deras funktion kommer i resultatdelen 

definieras efter Lars-Gunnar Andersson och Magnus Ljungs beskrivningar av 

svordomsmotiv, funktion och användningsområde (se 2.1.1). 
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Gällande lånen har jag markerat alla lexikala och morfologiska lån samt en kategori som 

jag väljer att kalla specialord. Till dessa specialord hör ord som egennamn, till exempel namn 

på karaktärer, platser eller vapen (Chen, Necro, stairs, slope, AWP och M5) och ord med en 

speciell innebörd, som nerfa, ulti, hooka och skoga. 

I övrigt markeras andra intressanta företeelser som inte tillhör varken svordomar eller 

lån, som när informanterna byter ramverk eller gör något annat som visar sig vara typiskt för 

samtalssituationen hos datorspelande ungdomar. Samtalsanalysen är sekundär men väldigt 

intressant, och ibland mycket relevant, och jag har valt att täcka det av materialet som jag 

upplever vara av störst intresse. 

 

3.2.3 Forskningsetik 

Inspelningen av materialet har skett i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (2002). Informanterna har, enligt dessa principer, muntligt informerats om att de 

deltar i en undersökning om hur ungdomar pratar när de spelar datorspel samt att de kan välja 

att avsluta sitt deltagande när som helst. De har fått min e-postadress så att de kan kontakta 

mig. De jag har träffat i verkliga livet har även fått skriva på ett papper med mer utförlig 

information. Alla personer som spelats in har också tillfrågats om de vill ta del av uppsatsen 

när den publiceras och att de i så fall skulle ge mig sina e-postadresser. 

Gällande anonymiseringen av informanterna har jag för enkelhetens skull tilldelat dem 

en bokstav, i bokstavsordning, i den ordning de yttrar sig i inspelningen. Den första 

informanten som säger något kallas A och när någon säger dennes namn har det bytts ut mot 

[Person A], inom hakparenteser. Andra personer, med undantag för vissa spel-alias, har 

också anonymiserats, dels för att det är ointressant för studien och för att den informationen 

inte ska kunna användas för att spåra informanterna.  

 

4 Resultat 

Materialet analyseras nedan med fokus på svordomar och lånord med tillhörande 

underrubriker, där mer ingående detaljer behandlas. Resultatdelen avslutas med en 

beskrivning av hur informanterna kommunicerar gällande samtalselement inom och utanför 

datorspelsvärlden samt hur samtalet ganska fritt växlar mellan dessa. 
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4.1 Svordomar 

Svordomarna antas, som tidigare har nämnts, ha en djupare funktion än att enbart vara häftiga 

ungdomsuttryck. För att ta reda på vad svordomarna kan tänkas ha för betydelse och funktion 

i informanternas kommunikation presenteras frekvens och typ av svordomar följt av de 

vanligaste svordomarnas funktion i de fraser där de förekommer. Detta för att få en överblick 

över användandet av svordomar för att kunna dra en slutsats om rollen de spelar i denna 

datorspelsorienterade kommunikationssituation. 

 

4.1.1 Typ av svordomar  

Nedan presenteras alla förekomster av ord som jag har klassat som svordomar, kategoriserat 

enligt Anderssons modell (se 2.1.1). 

 

Tabell 4.1.1.1 Svordomarnas motiv samt antal förekomster per transkription7 

Motiv DotA, A DotA, B CS:GO, A CS:GO, B Totalt 

Religiöst motiv 89 50 49 49 237 

Samlagsmotiv 62 12 8 8 90 

Skatologiskt motiv 20 1 12 9 42 

Könsmotiv 6 1 1 - 8 

Mammamotiv 1 - - - 1 

Totalt antal svordomar 178 64 70 66 378 

 

Av tabell 4.1.1.1 framgår att svordomar med religiöst motiv är mycket vanligare än 

svordomar med något annat motiv. Av de 378 svordomarna som förekommer har 237 ett 

religiöst motiv vilket betyder att cirka 63 % av alla svordomar är av religiös karaktär. I övrigt 

förekommer några svordomar och uttryck med nedsättande funktion som inte går att 

kategorisera efter dessa svordomsmotiv. Dessa presenteras i tablå 4.1.1.1 nedan. 

  

                                                 
7 Se bilaga 1 för en fullständig version av tabell 4.1.1.1. 
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Tablå 4.1.1.1 Svordomar och nedsättande uttryck med andra motiv 

Tematik DotA, A DotA, B CS:GO, A CS:GO, B 

Funktions-

nedsättning 

Retard, 

retarded, 

fucktards 

Retarded, 

efterblivet, cp-

skadat 

Efterbliven  

(Manlig)8 

homosexualitet 

Fagget  Bög Gay, sug gay9 

Kvinnlig 

sexualitet 

Hora, hor- 

(prefix), slyna 

  Horhus10 

Låg intelligens   Idiot, särbarn11 Idioter 

Sjukdomar   AIDS  

Ras  Nigger   

Övrigt    Bitch 

 

Utöver dessa uttryck används några former av väldigt milda uttryck i två av grupperna. 

Person A, i DotA, A säger vad sjutton gör du där [Person C]?, vilket är intressant då han 

uppenbarligen känner ett behov av att uttrycka sig med ett kraftuttryck men känner inte att 

situationen kräver ett starkare uttryck än sjutton. Det som gör detta så intressant i situationen 

är att informanterna i den här gruppen använder ordet fan, som hade kunnat fungera som 

substitut i denna situation, 48 gånger och drar sig alltså uppenbarligen inte för att använda 

starkare uttryck.En liknande situation finns i den fjärde gruppen, CS:GO, B, där person B en 

gång säger han är jäkligt låg [xxx].12 Den här gruppen ger nästan inga exempel på bra 

substitut för ordet jäkligt, men drar sig inte för att använda grövre svordomar. 

En intressant svordom uppstår vid en språklig krock mellan engelska och svenska, vilket 

yttrar sig i följande uttryck. 

 

A: Ja men vafucking... ja men jag såg inte det... oh my fucking god, han har 

ju fucking desolator. Jag behöver också en desolator... (DotA, A) 

 

Här blandar han alltså uttrycken vad fan? med fucking. Kanske influeras detta också utav 

uttrycket what the fuck?.  

                                                 
8 Manlig står inom parentes eftersom någon som är gay kan vara antingen man eller kvinna. Dock antar jag på 

grund av jargongen att gay i de flesta fall i denna språkdomän kan översättas till bög, alternativt adjektivet 

bögigt. 
9 Sug gay är ett väldigt underligt uttryck vars betydelse jag inte är helt säker på. 
10 Används för att referera till en plats i spelet. 
11 Särbarn syftar antagligen på skolelever som på grund av svårigheter i skolan behöver gå i så kallad särklass. 

Det handlar alltså inte nödvändigtvis om bristande intelligens, men jag väljer att tolka det som att informanterna 

använder det så. 
12 Antalet X inom hakparentes symboliserar antalet ohörbara ord. I det här fallet säger alltså informanten 

ungefär tre ord som jag inte lyckats tyda. 
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Det händer också att informanterna riktar sina svordomar mot karaktärerna i spelet. I 

DotA, B refererar en av informanterna till karaktären troll warlord som troll nigger lord. 

Yttrandet av uttrycket slyna är också det till en karaktär snarare än till spelaren som styr 

denna. Detta kommer att kommenteras ytterligare under rubriken det virtuella rummet (4.3). 

 

4.1.2 Svordomarnas frekvens 

Tabell 4.1.2.1 Procentuell andel svordomar13 

Transkription DotA, A DotA, B CS:GO, A CS:GO, B Totalt 

Antal ord 1682 3959 1991 4884 12516 

Antal 

svordomar 

178 64 70 66 378 

Procent 

svordomar 

10,58 % 1,62 % 3,52 % 1,35 % 3,02 % 

 

Genomsnittsanvändningen av svordomar är alltså cirka 3 %, vilket överskrids med mer än det 

tredubbla av informanterna i DotA, A med sina 10,58 %. I kontrast till detta svär 

informanterna i DotA, B och CS:GO, B hälften så mycket som genomsnittet. Denna statistik 

kan upplevas som något missvisande i och med att den bara visar hur många svordomar per 

ord som används. Informanterna i inspelningen DotA, A ser ut att svära mycket oftare än de 

faktiskt gör i och med att tidsaspekten inte tas in i beräkningarna. När tidsvariabeln läggs till 

ser vi att informanterna i CS:GO, A svär ännu oftare.  

 

Tabell 4.1.2.2 Svordom per minut 

Transkription DotA, A DotA, B CS:GO, A CS:GO, B Totalt 

Tid 48:27 37:25 16:50 30:36 139:18 

Antal 

svordomar 

178 64 70 66 

 

378 

Svordomar per 

minut14 

3,71 1,73 4,12 2,13 2,72 

 

Den här statistiken säger ingenting om svordomarnas frekvens i jämförelse med 

standardspråk men ger en fingervisning av hur frekventa svordomar är hos informanterna och 

                                                 
13 Det totala antalet ord är uträknat genom att ta bort alla kommentarer ur transkriptionerna och räknat antalet 

ord med hjälp av Words ordräknare. Notera att antalet ord kan vara lite missvisande då vissa av dessa 'ord' är 

avkapade ord, läten eller nonsensord. Eftersom jag inte har lyckats höra varje enskilt ord kan jag inte heller vara 

helt säker på att antalet ord jag upplever att de säger stämmer. 
14 Antal svordomar delat på antalet minuter, avrundat till hela minuter. Resultatet är också avrundat till två 

decimaler. 
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därmed exempel på gruppen datorspelande ungdomar. Nedan behandlas svordomarnas 

funktion, vilket kan ge en förklaring till denna höga frekvens av svordomar. 

 

4.1.2 Svordomarnas funktion 

I det här kapitlet presenteras efter stigande frekvens de vanligaste svordomarna utifrån deras 

frekvens samt funktion, med exempel ur transkriptionerna. Detta för att förstå varför dessa 

svordomar används, varför de används så frekvent samt för att få en ökad förståelse för vilka 

språkliga funktioner de antar, och därmed även få större förståelse för hur informanterna 

väljer att uttrycka sig även på ett mer generellt plan. Uttrycken klassificeras enligt Ljungs 

(2006, s. 60 f.) modell: 

 Utrop av irritation och förvåning: Fan (också)!, Skit, Jävlar 

 Eder: Vid Gud!, Ta mig fan! 

 Bejakanden: Det kan du ge dig fan på 

 Förnekanden: I helvete heller! 

 Förbannelser: (Må) Fan ta dom/dig! 

 Ovänlig uppmaning: Dra åt helvete 

 Stående förolämpningar: Din mamma! 

 Skällsord: Din skit!, Den jäveln! 

 Skällsord som stödord: En rolig fan/jävel 

 Ogillande bestämning: Ett sådant jävla väder! 

 Eftertryck: Varenda jävla gång 

 Förstärkningsord: Jävla dum, jävla dumt 

 Framhävande av frågeord: Vem fan...? Hur i helvete...? 

 Nya ord: Jävlas, skita i något  

 

Resultatet sammanställs även i ett cirkeldiagram i slutet av detta kapitel. 

 

4.1.2.1 Oh my god 

Oh my god används nio gånger, endast som isolerat uttryck och faller inom kategorin eder. 

 

4.1.2.2 Jävlar 

Jävlar förekommer totalt 20 gånger och används oftast som isolerat uttryck, antingen som 

jävlar eller å jävlar.15 Uttrycket förekommer som ett utrop av irritation eller förvåning tretton 

gånger, samt som förstärkningsord, fem gånger. De gånger som det inte står som ett isolerat 

uttryck används det i meningarna å jävlar vad högt det var!, jävlar vad med mana han har!, 

åh jävlar vad jag dog […] (DotA, B), å jävlar vilket skott han drog asså samt jävlar vad trög 

(CS:GO, B).  

 

                                                 
15 Vid ett tillfälle förekommer även whoa jävlar! (CS:GO, B) med det engelska uttrycket whoa. 
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4.1.2.3 Shit 

Shit förekommer totalt 26 gånger. Av dessa används det i 22 fall som ett irritations- eller 

förvåningsuttryck och endast två gånger som förstärkningsuttryck. Utöver detta förekommer 

det i två uttryck som är svåra att klassificera enligt Ljungs modell. Dessa är aa, nu är det ju 

en di- en heap of sh- deep shit, så att säga samt you aint getting fucking shit, man (DotA, A), 

vilka jag har valt att klassa som skällsord, då de inte har en direkt djupare funktion än den att 

uttrycka sig grovt. Irritations- eller förvåningsuttrycken förekommer i formerna asså shit, 

inklusive den mer extrema varianten asså fucking shit fuck (DotA, A), oj/åh/aj/oj shit!, holy 

fucking shit samt shit. Förstärkningsuttrycket förekommer i formerna shit vad najs (CS:GO, 

B) respektive shit vad drygt (DotA, B). 

 

4.1.2.4 Fuck 

Fuck förekommer totalt 29 gånger och är en av de mest mångsidiga svordomarna, vilken 

förekommer i fyra olika funktioner. Det förekommer 24 gånger som utrop av irritation och 

förvåning, tre gånger som ovänligt uppmanande, fem gånger som förstärkningsord samt en 

gång som framhävande av frågeord. Bland irritations- och förvåningsutropen förekommer 

uttrycken äh/åh/äh/men fuck (sju gånger), fuck (11 gånger), fuck sakes (en gång), what the 

fuck? (fyra gånger) samt förkortningen the fuck? (en gång). Den ovänliga uppmaningen fuck 

you förekommer tre gånger och ett enda framhävande av frågeord i form av what the fuck do 

you want? (CS:GO, A). De fem uttryck jag har valt att klassificera som förstärkningsord är 

fuck vad jag suger (CS:GO, A), fuck han är stark..., han är fucking- skull fuck, basher, asså 

fucking shit fuck samt asså man kan ju inte direkt säga heller att han är en stark hjälte… för 

han är typ weak as fuck (DotA, A). 

 

4.1.2.5 Fucking 

Fucking förekommer totalt 48 gånger. 31 gånger som eftertryck och 16 gånger som 

förstärkning samt en gång som utrop av irritation eller förvåning. Oh my fucking god 

förekommer fem gånger och kan tyckas höra ihop med uttrycket oh my god under kategorin 

eder. Dock fungerar ordet fucking i uttrycket som en markör för eftertryck, vilket gör att jag 

väljer att räkna ihop det med de totalt 31 förekomsterna av fucking som eftertryck. Exempel 

på sådana är yes, that’s gonna do really fucking much (DotA, A) och liksom det här är så 

jävla fucking retarded (DotA, B). Exempel från de 16 uttryck som jag har klassificerat som 

förstärkning är VA?! SÅG DU LAGGET?! SÅG DU FUCKING LAGGET?! (CS:GO, A) och 

han har ju fucking desolator (DotA, A). Utöver dessa uttryck förekommer det något 
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underliga uttrycket ja men vafucking... (DotA, A), som utgör den enda formen av irritations- 

eller förvåningsutrop. 

 

4.1.2.6 Jävla 

Jävla förekommer totalt 54 gånger. Det används 28 gånger som eftertryck och 26 gånger som 

förstärkningsord. I de fallen det förekommer som eftertryck följs uttrycket av ett substantiv, 

namn, adjektiv eller adverb. Exempel på detta är jag är så jävla bäst! (DotA, A) och aa, det 

är därför den här heron är så jävla retarded (DotA, B). Exempel på förstärkningsord är ja 

men det är för atteh, den e- a men facking läs på spellen, din jävla n00b… (DotA, A) och 

baxa min kill, jävla bög... (CS:GO, A). 

 

4.1.2.7 Fan 

Fan förekommer totalt 137 gånger. Uttrycket används som irritations- eller förvåningsutrop 

35 gånger, framhävande av frågeord 24 gånger samt förstärkningsord 61 gånger varav 41 

gånger som en väldig svag form av förstärkning. Denna svaga form förtydligas i följande 

stycke. 

Det används som utrop för irritation eller förvåning i formerna fan (8 gånger) och vad 

fan? (27 gånger), där det sistnämnda uttrycket alltså inte används som ett framhävande av 

frågeord. Dessa frågeordsförstärkningar förekommer dock 24 gånger, i uttryck som vad fan 

vill ni mig? (DotA, A), vad fan har ingen kevlar för? (CS:GO, A) och hur fan fick jag den 

där på mig? (CS:GO, B). Det används som förstärkningsord i uttryck som köp en bottle för 

fan (DotA, A), [...] FAN vad lite jag skadar på honom (DotA, B), jag har fan inget ljud i den 

här skiten (CS:GO, A), [...] ni har pengar som fan, men (CS:GO, B). Bland dessa spridda 

förstärkningsuttryck förekommer även 15 uttryck som inleds med fy fan vad. Jag har valt att 

klassificera dessa som förstärkningsord då de förstärker det som sägs i koppling till 

svordomen. Sedan förekommer en kategori av uttryck där fan inte har en lika tydlig 

förstärkande effekt. Till denna kategori hör uttryck som äh, jag köper fan Midas asså, det är 

rätt najs (DotA, A), du crittar fan aldrig asså (DotA, B), han hade ju fan Galil utan kevlar… 

(CS:GO, A) och men han är AFK, fan (CS:GO, B). Dessa uttryck innefattar resterande 41 

förekomster av ordet fan. Denna typ av förstärkningsord är av en mycket svagare karaktär 

och skulle antagligen uppfattas som ganska onödiga svordomar, vilket kan ses som ett tecken 

på svordomarnas centrala roll i identitetsskapandet och grupptillhörigheten hos dessa 

ungdomar. I figuren nedan samlas alla 61 förstärkningsord under en och samma kategori, 

men skillnad mellan dessa svagare och starkare förstärkningsord bör poängteras. 
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Figur 4.1.2.1 Svordomarnas funktion 

 

 

Cirkeldiagrammet visar att förstärkningsord, utrop av irritation och förvirring samt eftertryck 

är de vanligast förekommande funktionerna hos informanterna. 

 

4.2 Lexikala novationer 

Nedan presenteras de ord som förekommer i mer än en av inspelningarna, vilka jag har valt 

att klassificera som antingen lånord eller specialord. Uttrycket specialord syftar på ord som 

kan användas specifikt inom antingen datorspelande eller det specifika spelet där de 

förekommer. Inledningsvis presenteras dessa ord tillsammans för att sedan kategoriseras 

inom lån- och specialord under kommande rubriker. Detta görs för att ge en helhetsöverblick 

samt för att vissa av orden är svåra att kategorisera, vilket därför bidrar till svårigheter att 

presentera dem på ett tydligt sätt. 

 

4.2.1 Novationer i två eller fler fall 

Tablå 4.2.1 Ord som förekommer i alla fyra inspelningar 

DotA, A DotA, B CS:GO, A CS:GO, B 

HP HP, HP-pot HP HP 

 

Utrop av irritation 
och förvåning

31%

Eder
3%

Ovänlig 
uppmaning

1%Skällsord
1%

Eftertryck
19%

Förstärkningsord
37%

Framhävande av 
frågeord

8%
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HP är en akronym av ’health points’ alternativt ’hit points’, som syftar på den mängd 

livspoäng en karaktär har. En karaktär har en summa livspoäng som minskar när denne blir 

träffad av en annan karaktär. Karaktärerna i båda spelen, liksom många andra spel, har detta 

gemensamt och det är centralt för båda spelen, vilket förklarar att uttrycket används hos alla 

fyra grupperna. 

 

Tablå 4.2.2 Ord som förekommer i tre av inspelningarna 

CS:GO, A  CS:GO, B   DotA, A  DotA, B  Förklaring + 

ev. kommentar 

Kill 

Kills 

Kills   - Kill  Substantivform 

av att döda 

någon. 

Gejmet  - Gejmet 

Gejm  

Gejmet  Från engelskans 

game. Syftar på 

matchen som 

spelas. 

Lol  Lol  Lol  - Akronym av 

laughing out 

loud. Ett uttryck 

för att skratta. 

-  Damage  Damage    Damage  Skada. Används 

parallellt och 

synonymt med 

det svenska 

ordet. 

Najs Najs  Najs 

Asnajs 

 - Positivt 

adjektiv. 

 - Random 

[adj.] 

Random [adj.] 

Randoma [infinitiv] 

Randomat [perfekt] 

Full-random [adj.] 

All-random [adj.] 

Randoma 

[infinitiv] 

Från adjektivet 

random, med 

betydelsen 

slumpartat. 

 - Pushar   Pusha ner  Pushar  En offensiv 

strageti. 

Lagget [subst.] 

Laggar 

[presens] 

Lagga 

[infinitiv] 

 - Lagg [subst.] En försening i 

spelet som 

negativt 

påverkar 

spelarens 

reaktions- och 

handlings-

möjligheter. 
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Dessa ord förekommer i tre av de fyra transkriptionerna och kan i de fall de är typiska för 

datorspel anses vara typiska för datorspelande generellt snarare än för det aktuella spelet. Det 

framgår dock inte vilka av orden som förekommer även utanför datorspelsvärlden. I och med 

ordens icke-datorspelsexklusiva betydelse kan orden najs, random samt pusha antas 

användas även utanför datorspelsvärlden. Även lol, trots att uttrycket härstammar från 

elektronisk kommunikation kan ha funnit en väg in i ungdomars dagliga tal, i och med att 

användandet av uttrycket är orelaterat till datorspelandet. De andra uttrycken i tablån kan 

dock ses som renodlade datorspelsrelaterade specialord då de är kopplade till aktiviteten i sig. 

Informanterna kan åtminstone antas döda och skada saker utanför datorspelet i en så pass 

mycket mindre utsträckning att dessa uttryck inte behövs utanför denna domän. De ord som 

klassas som datorspelsrelaterade specialord är alltså kill, gejm, damage samt lagg. 

  

Tablå 4.2.3 Ord som förekommer i två inspelningar av olika spel 

CS:GO, A  DotA, A  Förklaring + ev. kommentar 

Hit [subst.] Hit [subst.] 

One-hittar [presens] 

En hit (uttalas hitt) är ett slag eller 

en träff av eller mot en karaktär i 

spelet. 

Chilla  Chillar  Inte spelrelaterat. Att ta det lugnt. 

Wrecked [perfekt 

particip]16 

Wrecked [perfekt 

particip] 

Wrecking [presens]  

Wrecka [infinitiv] 

Wreckade [imperfekt] 

Att förstöra något eller någon. Syftar 

på att vinna stort. 

CS:GO, B  DotA, A   

Sorry  Sorry  Inte spelrelaterat. En ursäktande 

interjektion. 

 

Orden i tablå 4.2.3 hör ihop med tablå 4.2.2, då uttrycken sträcker sig utanför det specifika 

spelet. Uttrycken chilla och sorry är dock inte kopplade till datorspelande men bidrar till att 

visa hur ovanligt det är att icke-datorspelsrelaterade lånord förekommer i fler än en 

inspelning, i jämförelse med de uttryck som är relaterade till datorspelsaktiviteten. Hit är 

starkt relaterad till damage och kill som tidigare nämnts, då de används för att beskriva 

handlingen att träffa och därmed skada eller döda saker i spelet. Även uttrycket wrecked 

syftar på handlingen att bildligt förstöra någon, vilket onekligen är relaterat till att orsaka 

skada och kanske till och med död. Anledningen till att hit och wrecked inte förekommer i 

                                                 
16 Jag tolkar detta isolerade wrecked som ett adjektiv och att den fullständiga meningen skulle vara you got 

wrecked. Wrecked skulle här alltså kunna ersättas med uttrycket ägd. 
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fler inspelningar kan bero på att inspelningarna är för korta eller för att informanterna inte 

personligen använder sig av de uttrycken.  

 

Tablå 4.2.4 Ord som förekommer i båda inspelningarna av CS:GO 

CS:GO, A CS:GO, B Förklaring + ev. 

kommentar 

Fejl [infinitiv] Fejlad [perfekt particip] Att misslyckas eller vara 

misslyckad. 

Ecko 

Eckorunda 

Eko Spelarna väljer att spara 

pengar inför nästa runda och 

köper därmed inga (dyra) 

vapen. 

(T-)spawn  Spawn  Uttalas som span eller spån. 

Där spelarna 'börjar'. T-

spawn syftar alltså på var 

terroristerna (T) börjar sin 

runda. 

Dropp [subst.] 

Droppad [perfekt particip] 

 

Dropp [subst.] 

Droppa (dig/mig/den) 

[infinitiv] 

Droppat [perfekt] 

Droppade [imperfekt] 

Droppar [presens] 

Att kasta ifrån sig sitt vapen. 

Ofta för att någon annan 

medspelare ska kunna 

plocka upp det. 

Spreja  Spreja  Att hålla inne avtryckaren 

för en kontinuerlig 

skottsalva. 

Headshot [subst.] Headshotted [perfekt 

particip] 

Ett skott i huvudet på någon. 

Rusha  Rusha  Att röra sig snabbt mot 

någon plats, i strategiskt 

syfte. 

Mappen (Uttalas mäpen) Mappen (Uttalas mappen) 

Mapp 

Kartan eller banan som 

spelet äger rum på. 

GG [eng. uttal] GG [sv. uttal] Akronym av uttrycket 'good 

game'. Ett sportsligt uttryck 

för att ett lag har spelat bra. 

  

Tablå 4.2.4 visar vilka ord som förekommer i båda inspelningarna av CS:GO. Uttrycken fejl 

och GG har ingenting med spelet i sig att göra. Det bör alltså ses som en slump att de i denna 

undersökning ger intryck av att vara ett specialord tillhörande CS:GO. Dessa ord bör snarare 

ses som datorspelsrelaterade ord eller till och med som ord tillhörande ungdomsspråk i en 

bredare mening. Rusha och mappen kan antas kunna användas utanför Counter-Strike i och 

med deras ganska generella definition. Rusha skulle till exempel kunna tänkas förekomma i 
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sportsammanhang, i och utanför datorspelens värld, och mappen i spel där kartan spelar en 

viktig roll i spelet. 

En trädgårdsmästare skulle nog inte säga att spreja är något specialord för datorspelande, 

men ordet har i det här sammanhanget fått en något förändrad definition. Spreja tillsammans 

med headshot förekommer dock flitigt utanför Counter-Strike, inom andra spel inom genren 

FPS.17 Spawn förekommer också i andra spel, då kanske främst i verbformen spawna, men 

har en central strategisk roll i Counter-Strike då substantivformen hänvisar till en plats på 

kartan. Därmed blir uttrycket ett hjälpmedel för lagkamraterna att lokalisera motståndarlagets 

spelare. 

De enda två orden som kan klassificeras som renodlade specialord tillhörande Counter-

Strike är eko och drop.18 Eko beskriver ett speciellt fenomen som endast förekommer i 

Counter-Strike.19 Drop syftar egentligen bara på att kasta ifrån sig sitt vapen, men det kan 

klassas som ett specialord då droppa egentligen har en mycket djupare strategisk innebörd 

och blir väldigt centralt för spelet på så sätt. Spelarna väljer att kasta ifrån sig ett vapen i 

slutet av spelomgången för att spelet är designat att ge spelare med väldigt dyra vapen mindre 

pengar att spendera i början av nästkommande spelomgång. Att droppa någon ett vapen kan 

också innebära att en spelare kastar sitt vapen på en annan spelare som av någon anledning 

kan tänkas behöva det mer. Att informanterna i CS:GO, B använder ordet i fem olika former 

tyder på hur centralt det är. Extra tydligt blir det också hur strategiskt centralt ordet är i och 

med att informanterna i just den inspelningen är väldigt måna om att prata strategiskt och 

berättar ofta var de andra spelarna är och använder då också väldigt många platsnamn.  

Informanterna i båda inspelningarna pratar även om de olika typer av vapenutseenden 

som spelare kan låsa upp eller köpa. Utöver att alla är på engelska är orden de använder för 

dessa inte särskilt intressanta. Detta är dock något som bör ses som typiskt för CS:GO. 

 

  

                                                 
17 Detta baseras på egna erfarenheter. 
18 Renodlade på så sätt att de förekommer i exakt den här definitionen. 
19 Orden kan säkert förekomma i andra spel och vara minst lika viktiga för något spel (antagligen inom samma 

genre) som jag inte hört talas om. 
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Tablå 4.2.5 Ord som förekommer i båda inspelningarna av DotA 220 

DotA, A  DotA, B  Förklaring + ev. 

kommentar 

TPa [infinitiv] 

TPar [presens] 

TPa [infinitiv] Uttalas tepe-a. Syftar på att 

teleportera sig till från en 

plats till en annan, långt 

bort. 

(Get) creeps [perfekt 

particip?]21 

Creeps [subst.] 

Creep-skippar [presens] 

Icke-spelarkaraktärer i 

vardera lag som kan dödas 

för att få guld. 

Mana Mana  Magipoäng som används för 

att använda magier. 

Wards [subst.] 

Wardat [perfekt] 

Wards [subst.] Ett av två föremål som 

används för att antingen 

utöka lagets sikt över 

spelplanen eller för att se 

osynliga enheter. 

Courier Couriern  En icke-spelarkaraktär som 

kan användas för att bära 

föremål mellan karaktärer 

och hembasen. 

Items Itemsen  Uttalas ’ajtems’. Används 

istället för den svenska 

motsvarigheten föremål. 

Top 

Midd 

Bott  

Top 

Midd 

Bott 

Platsnamn som används för 

att referera till stigarna i 

toppen, mitten respektive 

botten av kartan. 

Hooka [infinitiv] Hooken [subst.] 

Hook [subst.] 

Hookar (in) [presens] 

Hooka (för) hookandets 

(skull) [infinitiv + subst.] 

Syftar på karaktären Pudges 

signaturattack Meat Hook, 

där han använder sig av en 

krok för att dra till sig andra 

karaktärer. 

Reg  Reg  Substantiv, förkortning av 

engelska ordet regeneration. 

Syftar på att med hjälp av 

något fylla på sina livpoäng. 

Farma (både sv. & eng. 

uttal)  

Farmar (sv. uttal) 

Farma (eng. uttal)  När en spelare dödar saker 

enbart för att tillägna sig mer 

guld eller erfarenhetspoäng. 

Blink [subst.] Blink [subst.] 

Blinkar [presens] 

En magi som används för att 

teleportera sig till en annan, 

närliggande plats. 

                                                 
20 Dota 2 Wiki (2015) har använts vid förklaringen av några ord, som jag kände mig osäker på, för att kunna 

vara så korrekt och konkret som möjligt. 
21 Informanten använder substantivet creeps som ett verb, enligt modellen get [verb]. Modellen används i 

inspelningen flera gånger, uttryckt som get wrecked, son, get wrecked samt get wrecked, faggot. Informanten 

skulle också kunna syfta på att någon ska döda dessa creeps, och säger åt denne att ta dem, men jag tror inte att 

så är fallet. Det handlar alltså om ett ologiskt uttryck. 
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Ultin [subst.] 

Ulti [subst.] 

ES-ultin [subst.] 

Mirana-ulti [subst.] 

Ult[r]a22 [infinitiv] 

Ulta [infinitiv] 

Ultia [inifitiv] 

Ultiade [imperfekt] 

Ulti [subst.] 

Ulti, förkortning av 

Ultimate, syftar på en 

karaktärs starkaste attack 

eller färdighet, vilken 

definierar karaktärens 

spelstil. 

Level   Level 

Levels  

Syftar på en karaktärs nivå. 

När en karaktär får 

tillräckligt med 

erfarenhetspoäng går den 

upp till nästa nivå och blir 

därmed starkare. 

Stunnen Stunn Substantiv som syftar på när 

en spelare blir förlamad, från 

engelskans 'stunned'. 

Båda uttalas med ʉ, ett 

svenskt u-ljud. 

Three-shotta [infinitiv] One-shottar [presens] Att döda något på tre 

respektive ett slag. 

  

Ord som kan ses som datorspelsspecifika snarare än DotA-specifika är level och farma, som 

förekommer i många spel där spelaren behöver samla erfarenhetspoäng (genom att till 

exempel farma) för att levla. Reg, mana, items, stunn samt att one-shotta något är inte heller 

specifikt för just DotA, men skiljer sig från Counter-Strike då de oftast förekommer i rollspel 

av olika slag. Till exempel kan alla dessa ord förekomma i spel som World of Warcraft,23 

som är en helt annan typ av rollspel än DotA.24 

Att TPa spelar en central roll i DotA, då spelaren teleporterar sin karaktär till hembasen 

av olika strategiska skäl. Creeps är vitala för spelets uppbyggnad och en karaktärs ulti är vad 

som utmärker en karaktär och dess spelstil. Spelaren måste också göra strategiska 

övervägningar angående när och var denna ulti bör användas. Var och när en spelare bör 

hooka, blinka, lägga ut sina wards samt hur man bör använda sin courier är också alla 

exempel på strategiska val som är avgörande för vinst eller förlust. Även platsnamnen top, 

midd och bott har ett strategiskt värde. 

Utelämnat ur tabellen är några namn på karaktärer och magier som förekommer i båda 

inspelningarna. Dock säger det inget mer än att namn på magier och karaktärer specifika för 

                                                 
22 Det är oklart om informanten säger ulta eller ultra. 
23 Baserat på egna erfarenheter. 
24 World of Warcraft är vad man brukar kalla ett MMORPG (massive multiplayer online role-playing game) där 

en stor mängd spelare samlas i samma värld där man ständigt utvecklar sin karaktär, medan DotA som sagt är 

ett MOBA där några få spelare möts i kortare matcher. 



 

28 

 

DotA är typiska för spelet, vilket säger sig självt. Dock har jag valt att ta med hooka och 

blinka, på grund av informanterna använder sig av de orden på ett grammatiskt intressant sätt. 

 

4.2.2 ”Lägg en nejd då!” 

Ovan behandlas ord som förekommer i minst två av inspelningarna. Ett av de mest 

intressanta språkelementen utöver dessa är användandet av specialorden för att referera till 

handgranaterna i CS:GO. I CS:GO, B pratar informanterna om tre olika granater i spelet. 

Dessa refereras till som nejd25 (’spränghandgranat’), flash (’distraktionshandgranat’) och 

smoke (’rökhandgranat’). Förklaringen till varför dessa uttryck används kan vara att 

informanterna kanske inte vet vad de faktiskt heter på svenska då de inte kommit i kontakt 

med den språkdomänen på svenska. Dessutom är orden väldigt långa och likt de tidigare 

nämnda specialorden används orden också för att förklara taktiska och för spelet viktiga 

företeelser, där spelarna vanligtvis använder engelska, korta uttryck. Dessa handgranatsord är 

intressanta ur ett grammatiskt perspektiv. Substantivet flash syftar på ett objekt. När det 

objektet kastas av spelaren säger informanterna att spelaren flashar, vilket också gäller 

angående att nejda och smoka. Just ordet smoke är i sin tur det mest intressanta av de tre. När 

en spelare kastar en smoke så smokar denne, vilket i sin tur leder till att området där granaten 

landar har blivit smokat genom att smoken genererar smoke. Informant C vill genom att säga 

C: Dom har nog se- dom har en fejlad stairs-smoke. Dom smokar A nu (CS:GO, B) förmedla 

att en motståndarspelare har misslyckats med att kasta en rökgranat på platsen stairs samt att 

de kastar en rökgranat på platsen A som refererar till en av de två bombplatserna på banan. 

Detta illustrerar både vikten av den strategiska kommunikationen med tillhörande uttryck 

samt den flexibilitet som vissa ord besitter. 

 

4.3 Det virtuella rummet 

I alla fyra inspelningarna förekommer två fenomen som kan härledas till att 

kommunikationen tar plats inom olika ramverk (se 2.2). Det ena informanterna gör är att 

ganska liberalt skifta fokus mellan spelvärlden och världen utanför. Det andra informanterna 

gör, som är kopplat till detta ramverksskifte, är att personliga pronomen används parallellt 

om en spelare och karaktären denne styr. Ibland sker detta skifte av pronomenets referent i en 

och samma mening, vilket illustreras av följande exempel. 

                                                 
25 I spelet heter dessa granater HE grenade, där HE är en akronym av heavy explosive. Heavy explosive grenade 

har alltså förkortats i fyra steg. Från ursprungsuttrycket till HE grenade till grenade till nejd. 
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B: Oj jag råka tabba ner, kan ni liksom kolla om jag blir dödad? (DotA, A) 

 

Här berättar Person B att han har råkat tabba,26 vilket gör att han under en kort tid inte ser 

spelet på skärmen. Det jag som råkar göra detta är dock uppenbarligen inte det jag som 

eventuellt blir dödat under tiden. Det här är ett av de tydligaste exemplen på hur dessa 

personliga pronomen har skilda referenter, då det första jaget inte kan påverka eller ens se 

vad som händer med det andra jaget. Ett liknande exempel visar hur han används för både 

karaktären, som eventuellt befinner sig i slope, och spelaren, som viskar: 

 

 

B: Är han i slope?  

C: Aa, han är i slope AWPn.  

A: Jag flashar, flashar. 

B: A, jag glömde en nejd.  

C: Viskade han precis såhär "thank you"? 

A: Ja det gjorde han.  

C: Mystiskt! Lite såhär halv-sensuellt ändå. (CS:GO, B) 

 

Följande citat illustrerar även hur bytet av ramverk i form av att samtalsämnet byts så att det 

handlar om battle of the streamers, vilket även medför att personliga pronomen handlar om 

spelarna istället för karaktärerna. Detta står alltså i kontrast till de första replikerna som 

handlar om hur han och jag har dödat fem respektive två andra karaktärer, samt den 

avslutande repliken som handlar om hur jag eventuellt dödade personen som här kallas han.27 

 

B: Det är bara Flik som har fått kills i deras lag.  

C: A han har ändå fått fem så det är ändå helt ok faktiskt får man ändå säga. 

Fem fem är inte så illa som T på det här mappen ((svenskt uttal)).  

A: A, men jag har fått två så tshh...  

C: Se- CT-mapp ((svenskt uttal)) confirmed ((engelska)).  

A: Aa.  

B: Njaa, det är typ fifty fifty.  

C: Hehe, det var som- det var som igår på den där battle of the streamers där 

[namn på streamare] [xxx] ledde med fjorton ett i halvlek på [café] och dom 

var CT, och jag ba CT-mapp confirmed.  

A/B: Hehehe.  

A: A men vi måste kolla på dom idag. S- ååh gud.  

B: En är i midd. Vet inte om jag fick han. Nej jag fick han inte. (CS:GO, B) 

 

                                                 
26 Förkortning för kortkommandot alt + tab. 
27 Här bör tilläggas att jag även i det här fallet skulle kunna ses som spelaren, men i och med att det handlar om 

att jag fick, det vill säga dödade, motståndaren och alltså uppenbarligen karaktären, handlar det antagligen om 

karaktären jag. 
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Exemplet från DotA, A med personen som tabbar visar hur dessa pronomen kan skifta inom 

ett och samma andetag. Följande citat visar ytterligare prov på detta, inklusive hur ramarna 

för spelvärlden och den verkliga världen kan vara något suddiga: 

 

A: [Hehe] du gick typ in i dom. 

B: Jag gick bara och kollade lite- jag tappar blåbär!  

A: Nu kommer dom typ divea dig. 

B: Å jävl-  

A: Åh, dom blinkar på mig! Nej det var ingen blink.  

B: Ingen blink... wohohohoho!  

A: Jag har en HP-pot.  

B: Wow...  

A: Aktaa!  

B: Naaj, så får dom mig. Tråkigt. Akta vänta jag går mot dig. A, 

tack. Lauring! ((”Luring”, uttalat avsiktligt konstigt)) 

A: Fy fan vad... kaos det här är!  

B: Vad hände med mitt blåbär? Jag orkar inte köra över det med stolen och 

typ mosa allt! 

A: Akta nu...  

B: Jaja... jag får väl gå och dö så att jag har lite tid... Troll Warlord har väl 

kommit ner? Eller skogar han kanske? (DotA, B) 

 

Person A ger aldrig någon respons angående blåbärsincidenten, vilket inte förhindrar person 

B från att kommentera det två gånger till i form av att förklara problematiken kring det 

tappade blåbäret samt lösningen på problemet, vilken innebär att karaktären jag ska dö så att 

spelaren jag får tid att hitta och plocka upp bäret. 

Detta skifte i fokus mellan spelare och karaktär syns inte bara på användandet av 

personliga pronomen utan också på hur informanterna svär åt motståndarna. Informanten som 

yttrar ja, Axe kan ju gärna gå och dö några gånger... (DotA, B) menar med största 

sannolikhet inte att han vill att spelaren som kontrollerar karaktären Axe ska dö. Det är 

dessutom uppenbarligen omöjligt att dö några gånger utanför spelvärlden. Den rasistiska 

kommentaren i yttrandet affirmative. BKB på troll nigger lord, i alla fall... (DotA, B) används 

också om karaktären snarare än spelaren den kontrolleras av. Användandet av ordet slyna i 

repliken kan ni typ harassa jävla Minara? Jävla slyna, jag ska facka ur hennes liv (DotA, A) 

kan även det antas vara riktat till karaktären. I och med den statistiska osannolikheten att 

spelaren skulle vara av kvinnligt kön brukar normen vara att prata om spelare som manliga. 

Informanten använder ett nedsättande ord som kan antas användas exklusivt mot kvinnor och 

skiljer sig alltså från normen. Förolämpningen kan därför ses som riktad mot karaktären 

snarare än spelaren. Det är dock uppenbarligen spelarna som styr dessa karaktärer som 

frammanar dessa ogillande yttranden om dem, vilket återigen illustrerar den otydliga gränsen 

mellan spelare och karaktär. 
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5 Diskussion av resultat 

Nedan följer ett analys- och diskussionsavsnitt som behandlar studiens resultat. I likhet med 

resultatdelens disposition delas även diskussionen upp i tre rubriker. De tre kategorierna 

svordomar, lån och specialord samt ramverk och virtuella världar diskuteras i detta kapitel 

utifrån resultatet med fokus på frågeställningarna, vilka besvaras mer direkt i 

sammanfattningskapitlet i kapitel 6. 

 

5.1 Svordomar 

Som tidigare har nämnts framgår det inte av resultatet hurvida informanternas användande av 

svordomar avviker eller överensstämmer med övrigt ungdomsspråk. Resultatet visar dock när 

och hur informanterna svär, vilket möjliggör en tolkning av svordomarnas karaktär och 

funktion, och därmed det generella språket som används inom denna språkliga domän. 

Vilken typ av svordomar är det då som används och vad har de för funktion? Något som 

slår mig med detta resultat är hur stor majoritet av svordomarna som har ett religiöst motiv 

och att detta är det absolut vanligaste motivet inom alla fyra grupperna av informanter. Detta 

är intressant i och med att dessa ungdomar inte verkar vara religiösa, eller i alla fall verkar de 

inte uppfatta dessa ord som särskilt stötande, vilket medför att det kan tyckas vara lite 

underligt att använda svordomar som saknar betydelse eller kraft för yttraren. Dock kan 

ordens avsaknad av tabu tänkas förklara varför de används i så stor utsträckning. Detta skulle 

också förklara de 41 förekomsterna av den svaga förstärkningen av fan, där ordet till synes 

helt saknar betydelse. 

Denna något överflödiga användning av svordomar kan också antas fungera som 

gruppgemenskapsmarkör i och med att den avviker från standardspråkets normer. 

 

5.2 Lån och specialord 

Lånord som förekommer i fler än en inspelning, samt inte är relaterade till datorspelsvärlden, 

är förvånansvärt ovanliga. Chillar, sorry, random och najs är de enda lånorden som 

förekommer i fler än en inspelning som kan klassas som vardagliga uttryck, med undantag av 

ord som förekommer i standardspråket, som exempelvis okej. Dock framgår inte vilka av de 

andra orden som även förekommer utanför denna språkdomän. I och med ordens betydelse 

kan ord som wrecked, rusha samt pusha antas kunna förekomma även utanför 

datorspelsvärlden. Även lol, trots att uttrycket härstammar från en liknande elektronisk 
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språklig domän, kan ha funnit en väg in i informanternas dagliga tal och därmed lämnat 

introduktionsfasen för en lexikal novation och nått spridningsfasen. 

Vad karaktäriserar då de lexikala lånen? I materialet förekommer två typer av lexikala 

särdrag hos datorspelande ungdomar. Dels förekommer så kallade specialord som endast 

tillhör respektive spel och dels förekommer specialord som förekommer i båda spelen. De ord 

som enbart förekommer i inspelningarna av DotA 2 kan i de flesta fall alltså anses vara 

specialord tillhörande det spelet, eller i alla fall ge exempel på vilken typ av uttryck och ord 

som platsar i kategorin specialord. Det samma gäller förstås Counter-Strike: Global 

offensive. Här bör också nämnas att vissa av dessa specialord kan tillhöra respektive genre 

för spelen, och alltså inte bara spelet i sig. 

De ord i materialet som klassats som specialord tillhörande CS:GO är eko och droppa, 

vilka används för att beskriva spelrelaterade företeelser och kräver därför en typ av lexikal 

novation. Det samma gäller att TPa, creeps, ulti, namn på magier och karaktärer samt 

platsnamnen top, midd och bott. Alla dessa är centrala uttryck för det aktuella spelet samt nya 

företeelser, vilka saknar en standardspråklig motsvarighet. I kombination med dessa för 

spelen centrala uttryck används ord som krävs i samtal om strategi, till exempel platsnamn, 

vilka är avgörande för att utöka lagets vinstchans.  

Mer intressant och relevant är dock vad som utmärker kommunikation generellt inom 

datorspelande. Det är dock svårt att veta vilka ord som förekommer exklusivt inom 

datorspelande och vilka ord som tagit sig in i spridningsfasen och därmed funnit en väg in i 

den vardagliga kommunikationen. Uttryck som GG, pusha och rusha kan tänkas tillhöra 

denna kategori. 

Ord som dock inte kan tänkas tillhöra denna kategori är ord som beskriver handlingar 

relaterade till att orsaka skada eller död. Dessa ord är kill, stunna, spreja, damage, hit, 

damage, one-shotta samt headshot, vilka förekommer i olika former i alla fyra inspelningar. 

Anledningen till att dessa lexikala novationer uppstått kan härledas till att de beskriver 

företeelser som är väldigt centrala i spelsammanhanget, i kontrast till hur sällan de diskuteras 

i det vanliga livet, där målet att skada och döda andra är generellt väldigt ovanligt 

förekommande. 

I övrigt kan ordens funktion placeras inom fyra olika grupper, enligt Edlunds och Henes 

kategorier (se 2.1.2); att beskriva nya företeelser, att variera sig, för att få ett lätthanterligt ord 

samt för att markera identitet och grupptillhörighet. Ett tydligt exempel på ett ord som 

används för att variera sig är damage, som används parallellt med skada som till synes är helt 

synonymt, gällande såväl betydelse som stil. I föregående stycke nämns det att dessa 
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våldsrelaterade uttryck kan tolkas som nya företeelser, men det är också smidigare att säga att 

någon har fått två kills än att någon har dödat två andra spelare eller att någon blir one-

shottad istället för att säga att denne blivit dödad med en träff. Dessutom kan alla dessa 

lånord ses som identitets- och grupptillhörighetsmarkörer, dels för att engelska är ett 

prestigespråk och dels för att användandet av datorspelstermer är väldigt starkt 

identitetsmarkerande, delvis i och med att det i vissa fall kan vara otroligt svårt för 

utomstående att förstå. Språket kan vara svåra att förstå bland annat på grund av de många 

inlånade orden, vilka dessutom beskriver företeelser helt okända för utomstående. Språket 

präglas också av den kreativitet och lekfullhet som är typisk för ungdomsspråk. 

 

5.3 Ramverk och virtuella världar 

Hur påverkas kommunikationen av att spelarna befinner sig såväl inom som utanför 

datorspelsvärlden? Ramverket som omger samtalssituationen kring datorspelet, samt hur 

kommunikationen växlar mellan att handla om det digitala och det verkliga, är några av de 

mest intressanta faktorerna som påverkar språksituationen, på ett icke-lexikalt plan, hos dessa 

ungdomar. Det leder till något som helt skiljer sig från vardagligt ungdomsspråk och kan 

alltså ses som typiskt för denna typ av kommunikation. Detta beror på att ramverksfaktorn 

påverkar kommunikationen på samma sätt som hos brädspelsrollspelare, där spelarna delar 

kontexten utanför och innanför rollspelet, med undantaget att datorspelarna ofta sitter i varsitt 

rum, vilket gör att de har tillgång till varsin egen kontext. Delar av denna kontext förmedlas 

ibland, frivilligt eller ofrivilligt, till de andra spelarna. Detta kan ske antingen genom att 

personen berättar vad som händer i den egna kontexten eller att någonting händer vilket 

utlöser kommunikation kring detta. Ett exempel på detta är när Person B i DotA, B berättar att 

han tappat ett blåbär (se 4.2) vilket inte genererar något gensvar, samt när systern till Person 

B i CS:GO, B kommer in i rummet (se bilaga 2).  
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6. Sammanfattning 

Undersökningen visar att svordomarna är nästan uteslutande av religiös, skatologisk samt 

samlagsrelaterad karaktär. Svordomar med religiöst motiv förekommer fler gånger än den 

totala summan av alla svordomar med ett annat motiv. Vid närmare undersökning av de 

vanligast förekommande svordomarna framgår det att deras funktion i huvudsak är att 

förstärka ett utropande (37 %) eller att fungera som ett isolerat utrop av irritation eller 

förvåning (31 %). Vanligt är också att de används för eftertryck (19 %) eller som 

framhävning av frågeord (8 %). De övriga fem procenten av svordomarna har klassats under 

kategorierna skällsord, ovänlig uppmaning samt eder. Socialt fungerar svordomarna som 

grupp- och identitetsmarkörer. 

Den stora majoriteten av lånord som förekommer i mer än ett fall karaktäriseras som 

relaterade till datorspelskommunikation. Ord som kan antas tillhöra vardagligt ungdomsspråk 

är förvånansvärt ovanliga. För de ord jag har valt att klassa som specialord för CS:GO eller 

DotA 2 är det typiskt att de är relaterade till strategi och nyckelelement i spelet. Ett exempel 

på strategiska uttryck är det frekventa användandet av platsnamn och ord som rusha eller 

pusha medan ord som ekorunda och ulti beskriver företeelser som är unika inom respektive 

spel. Lånorden som förekommer i studien används för att beskriva nya företeelser, variera 

sig, få ett lätthanterligt ord samt för att markera identitet och grupptillhörighet. 

Datorspelsvärldens samexistens med spelarnas verkliga värld utgör ett unikt element för 

kommunikationssituationen. Detta medför att spelarna växlar mellan att referera till 

datorspelets karaktärer och spelarna som styr dessa, vilket bland annat bidrar till ett intressant 

användande av personliga pronomen. Utöver denna växling av referenter influeras 

kommunikationssituationen av vad som händer utanför datorspelet, i någon av 

informanternas verkliga värld, genom att något inträffar där. 

Detta resultat är baserat på tolv individers språkanvändning i datorspelssammanhang och 

det skulle behövas mer omfattande studier för ett tydligare och mer definitivt resultat, men 

likheterna mellan de fyra grupperna tyder ändå på tydliga mönster inom de undersökta 

områdena. Resultatet utgör även ett material som kan användas i fortsatta studier av 

datorspelskommunikation. 
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Förslag på fortsatta studier 

Person A i CS:GO, B är kvinna och jag har valt att inte göra någon analys ur ett 

genusperspektiv, då det skulle ta alltför mycket plats i uppsatsen och vara irrelevant för min 

frågeställning. Det vore dock intressant att att studera hur kvinnliga datorspelare passar in i 

det typiskt manliga habitus som finns inom datorspelskommunikationen. Särskilt intressant 

vore att se om de måste anpassa sig till de manliga reglerna eller om de kan bli accepterade 

på sina egna villkor, och i vilken utsträckning de båda könen ackommoderar sitt språk för den 

andra parten. 

Utöver detta vore det intressant att vidare utforska denna språkliga domän som trots sitt 

språksociologiska värde, vilket motiveras i inledningen, är relativt outforskad. 

I materialet förekommer flera ord som är specifika för datorspel. Det skulle vara 

intressant att göra en jämförande studie om några år för att se vilka ord som fortfarande finns 

kvar i denna domän samt vilka ord som funnit en väg ut ur i datorspelsvärlden. Det vore även 

intressant att jämföra den här studiens resultat med andra spel. 

 

  



 

36 

 

Litteratur 

Andersson, Lars-Gunnar, 1985: Fult språk: svordomar, dialekter och annat ont. Stockholm: 

Carlsson. 

Edlund, Lars-Erik & Hene, Birgitta, 1996: Lånord i svenskan: om språkförändringar i tid och 

rum. 2. uppl. Stockholm: Norstedt. 

Einarsson, Jan, 2009: Språksociologi. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Fine, Gary Alan, 1983. Shared fantasy: role-playing games as social worlds. Chicago: Univ. 

of Chicago P. 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 2002: 

Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Goffman, Erving, 1986: Frame analysis: an essay on the organization of experience. 

Northeastern Univ. Press ed. Boston: Northeastern Univ. Press. 

Gunnarsdotter Grönberg, Anna, 2013: Ungdomsspråk. I Sundgren, Eva (red.) Sociolingvistik. 

2., [uppdaterade] uppl. Stockholm: Liber. s. 236–273 

Kotsinas, Ulla-Britt, 1994: Ungdomsspråk. Uppsala: Hallgren & Fallgren. 

Linderoth, Jonas (red.), 2007: Datorspelandets dynamik: lekar och roller i en digital kultur. 

1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Ljung, Magnus, 2006. Svordomsboken: [om svärande och svordomar på svenska, engelska 

och 23 andra språk]. Stockholm: Norstedts akademiska förlag 

 

 

Elektroniska källor 

28Dota 2 Wiki, 2015: Tillgänglig: http://dota2.gamepedia.com/Dota_2_Wiki (2015-05-11) 

 

Datorspel 

Valve Corporation, 2013: Dota 2. Valve Corporation (PC). 

Valve Corporation, 2012: Counter-Strike: Global Offensive. Valve Corporation (PC). 

 

  

                                                 
28 Sökrutan i det övre högra hörnet har används för att hitta en bra definition av vissa ord. 



 

37 

 

Bilagor 

Bilaga 1 

Motiv Ord DotA, A DotA, B CS:GO, A CS:GO, B Totalt 

Religiöst motiv: Fan 48 21 31 37 137 

 Jävla 30 13 9 2 54 

 Jävlar 1 9 5 5 20 

 Jäveln 2    2 

 -jävel (suffix) 1    1 

 Jävligt    1 1 

 God damn it 1    1 

 Oh my god 5 4 2 2 13 

 Gud    1 1 

 Jesus christ  1    1 

 Satan  3 1  4 

 Damn   1 1 2 

Total summa, religiöst motiv  89 50 49 49 237 

Samlagsmotivet: Fuck 16 2 7 4 29 

 Fucking 37 10 1  48 

 Fucka (ur) 2    2 

 Fuckar (ur) 1    1 

 Fuckar (upp) 1    1 

 Fuck you 3    3 

 What the fuck? 2   1 3 

 Rejpar    2 2 

 Mindfuckad    1 1 

Total summa, samlagsmotiv  62 12 8 8 90 

Skatologiska motivet:  Skiten 3  3  6 

 Skit 3  1 1 5 

 Shit 13  5 8 26 

 Skiter (i)  1   1 

 Anus 1    1 

 Holy shit   1  1 

 Bullshit   2  2 

Total summa, skatologiskt motiv  20 1 12 9 42 

Könsorgansmotivet:  Fitta  2  1  3 

 Fittorna 1    1 

 Fitt- (prefix) 1    1 

 Dick 2    2 

 Kuk  1   1 

Total summa, könsmotiv  6 1 1 - 8 

Mammamotivet: Motherfucking 1    1 

Total summa, mammamotiv  1 - - - 1 

Totalt antal svordomar  178 64 70 66 378 
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Bilaga 2 

B: Mm, vad vill du? ((Person D kommer in i Person Bs rum)). 

Person Bs syster: Grattis! 

B: Tackar. 

C: Grattis! 

A: "Grattis!" a vafan du fyllde år igår. Jävlar va trög. En hel dag försent. 

C: Hade ja- hade ja- hade jag vart du hade jag slått henne. 

A: Aa. Det var säkert hans mamma också. 

B: Nej. Fan nu dog jag. Det var syrrans kompis. Dom pushar ej ((A uttalat på engelska)), dom 

pushar ej! Jaha de- 

A: Vafan? Var inte din syster hos dig igår när du fyllde år? 

B: Jo. 

A: S- men varför sa hon gratt- jaha. 

B: [Det där var syrrans kompis 

A: Jag trodde du sa syster. Vafan. Du är en stor pöjk nu. 

B: Ha? 

A: Du är en stor pöjk nu, sa jag. 

B: Yes. 

A: Jag orkar inte äta mer. Oj! 

C: [xxxx] 

((Person Bs syster säger något ohörbart)). 

B: Ehh... eh... jag vet inte? Just det, hon skulle till jobbet! Nej, hon har vart hos [en persons 

namn] och mormor innan... Nu tar vi dom! Okay. Can I throw decoy at you? 

C: Can I throw it? Yeees. 

B: Yes, yes. [Person A] tar bomben. Nehe. Hon skulle l- hon skulle lämna maten, tror jag. 

(CS:GO, B) 


