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Sammandrag  

Denna uppsats utgår från Elsie Andersson-Wijks (1997) frågeställning huruvida den 

ungdomsspråkliga diskurspartiklen ba idag även används av vuxna samt om den trängt i 

skriftspråket.  

Studien bygger på korpusar i form av bloggtexter från Språkbankens resurs Bloggmix 

från år 2014 och ämnar undersöka hur diskurspartikeln ba används i skriftspråk i bloggar samt 

om dessa bloggar kan avslöja något om vilken åldersgrupp som idag använder ordet ba i skrift. 

Totalt avser studien 240 stycken belägg av ba (230 ba och 10 Ba) fördelat på de fem 

informanter som använt ordet ba mest frekvent under aktuellt år. 

Till hjälp för att undersöka bas funktioner i skrift används Ulla-Britt Kotsinas (2004) 

termer fokuserare och avgränsare och viss jämförelse görs av tidigare forskning av talspråkiga 

ba. 

Det framgår i resultatet att ba till stor del används med liknade funktion i skrift som 

tal. Den fokuserande funktionen används främst för att framhäva handling i verbfraser, ibland 

förringande och har förlorat merparten av sin adverbiella betydelse. Den avgränsande 

funktionen är, med rollen som anförande vid direkt anföring, ledande och överlägsen den 

fokuserande. De yttranden ba anför är ej ordagrant citerade utan snarare refererade samt 

modifierade av olika grad. Det förekommer även att ba anför onomatopoetiska uttryck. 

Utöver nämnda två funktioner förekommer också belägg för ba i olika uttryck som 

ba’satt’nivet samt vid satsgräns (så ba) och turgräns (finalt ba). 

Angående vilken åldersgrupp som använder ba i korpusarna visar det sig att de fem 

bloggare med flest förekomst av ba under år 2014 åldersmässigt kan räknas som vuxna. Hur 

detta kan vara möjligt diskuteras utifrån Kotsinas (2004) hypotetiska modell för 

språkförändring som består av sex steg. Enligt denna modell genomgår en språklig innovation 

som ba olika steg för att slutligen accepteras som standardspråk och därmed finna en väg in i 

skriftspråket. Ba som länge betraktats som ungdomsspråk kan sägas ha uppnått steg 4 med 

samma namn i modellen. Korpusarna från Bloggmix visar dock att ba förekommer i 

skriftspråk om än en i informell del av det vilket betyder att ba kan ha lämnat steg 4; 

ungdomsspråk och nu befinner sig högre upp på Kotsinas (2004) hypotetiska modell för 

språkförändring, det vill säga närmre vad vi benämner som vuxen- samt standardspråk. 

 

Nyckelord: ba, blogg, diskurspartikel, ungdomsspråk 
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1. Inledning 

 

 

”O ja ba’…. Och han ba’…. Och ja ba’ hiiiiiii…” 

 

Tjejsnack Solja Krapu 

 

Små, samt till synes, obetydliga ord men med större funktion än man först kan ana.  

Länge har talspråkiga ord som ba, ju och typ definierats som typiskt ungdomsspråk 

och ofta karaktäriseras som förkastligt språkbruk i allmänhet samt torftigt ordförråd i 

synnerhet men det kanske är på väg att ändras. På senare år har de utskällda småorden varit 

föremål för grundlig forskning och språkforskare är överens; dessa småord skall betraktas som 

allt annat än innehållslösa utfyllnadsord och skall snarare behandlas som ett viktigt 

smörjmedel som får vårt vardagliga språk att flyta (Lindström 2008:65, Svensson 2009:24) De 

fyller även en specifik betydelse och funktion i interaktionella sammanhang och intresset för 

dem har resulterat i en mängd olika benämningar där taltaktadverbial, talarattitydsadverbial, 

vaghetsmarkörer och samtalspartiklar, utgör några. Det är dock främst benämningarna 

diskursmarkörer eller diskurspartkilar som används. 

Den, i särklass, mest omdebatterade diskurspartiklen har länge varit ordet ba som är 

en fonetisk reducering av ordet bara. Det så kallade ba-språket (Kotsinas 2004:9) slog igenom 

på 1980-talet och för en oinvigd tycktes ordet fullkomligt hagla i samtal mellan ungdomar, till 

synes utan djupare grammatisk funktion. Vad språkforskare under 1990-talet nu klarlagt är att 

talspråkiga ba inte alls, likt disfluenser som eh och öh, används som utfyllnadsord när 

ordförrådet sviktar utan innehar två viktiga funktioner som fokuserare respektive avgränsare i 

satser. Den sistnämnda funktionen är den, obestridligt, vanligaste och idag är det få som lyfter 

sina ögonbryn när ba används som anföringsmarkör när något skall återberättas i tal.  

Ord och grammatik som fungerar i såväl tal som skrift är eftersträvansvärt men tal 

och skrift kan aldrig fungera som varandras spegelbilder. Det är dock en fördel om de ligger 

relativt nära varandra (Josephson 2004:6). Nedskrivet talspråk kan se underligt ut men för 

flickan som, i den inledande dikten Tjejsnack, återberättar om ett möte med en pojke är 

berättelsen antagligen glasklar. Det är den säkerligen även för de som lyssnar. Och, ja, även 

för oss som läser. Ett antagande är att ba i skrift inte bara begrips utan, liksom ba i talspråket, 

även fyller funktioner och det är just detta denna studie behandlar. 

 

2. Syfte & frågeställningar 

 

”Om denna diskurspartikel [ba] kommer att överleva i vuxenspråket och småningom tränga in 

i skriftspråket återstår att se”  

    (Elsie Wijk-Andersson 1997:34) 

 

Den svenska diskurspartikeln ba och dess förekomst samt funktioner har studerats sedan tidigt 

1990-tal och framåt men, än så länge, endast i talspråk. Ett viktigt skäl till detta är att ba helt 

enkelt inte tillåtits förekomma i skriftspråk eftersom det ansetts för talspråkigt och därmed 

kategoriserats som ovårdat språkbruk i skrift. 

Det har, i Sverige, under 1900-talet pågått en stadig förändring av svenskan och 

talspråket och skriftspråket har långsamt närmat sig varandra. Det har resulterat i ett mer 

skriftnära talspråk men också ett ledigare skriftspråk (Sundgren 2002:245) som agerar mer 

tillåtande till talspråkiga ordval och formuleringar i text. Det faktumet, tillsammans med 

dagens möjligheter till digitala publiceringsverktyg i form av sociala medier har skapat en 
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öppning för talspråkiga ord som ba att finna en väg in i skriftspråket. Det som kändes omöjligt 

att skriva för en generation sedan kan idag kännas både naturligt och normalt då våra språkliga 

normer befinner sig i ständig förändring (Prytz 2009:207).  

I digitala publiceringsverktyg som sms, Twitter, bloggar samt Instagram erbjuds ett 

öppet spelfält för gemene man att fritt publicera text som ej nödvändigtvis genomgår någon 

korrekturläsning. Här kan skribenten själv bestämma hur en mening skall formuleras samt 

stavas, ibland för att spara plats på det begränsade utrymme som ges, ibland för att skapa en 

stilistisk eller social effekt. Har ba letat sig in på dessa forum och därmed fått fotfäste i 

skriftspråket? 

Tidigare forskning visar att det är ungdomar som använder sig av ba och det är också 

främst deras bruk som studerats. Ungdomar står för de flesta språkförändringarna när det 

kommer till nyskapande av ord samt nya funktioner av redan existerade dito. Det är därför inte 

underligt att ba först vuxit fram i ungdomskulturen och där etablerats som en kronolekt, det 

vill säga en språklig varietet som är förknippad med talarens ålder (Einarsson 2004:182). 

Kronolekter tenderar att vara tillfälliga språkförändringar och följer inte med i vuxenspråket 

utan återföds generation efter generation som just ungdomsspråk (Sundgren 2002:63). Det 

finns dock, studier som visar att talspråkiga ba inte längre endast avser ungdomsspråk utan 

även brukas av vuxna (Dryselius & Lundin 1999, Kotsinas 2003:279). Kan även detta belysas 

med hjälp av digitala publiceringsverktyg? 

Denna studies syfte är att undersöka hur diskurspartikeln ba används i skriftspråk i 

bloggar år 2014 samt om dessa bloggar kan avslöja något om vilken åldersgrupp som idag 

använder ordet ba i skrift. Frågor som ämnas besvaras är: 

 

Tidigare forskning visar att diskurspartikeln ba används med fokuserande samt avgränsande 

funktion i satser i talspråk, används ba med liknade funktioner i skriftspråk i bloggar år 2014? 

 

Vilken åldersgrupp använder diskurspartikeln ba i bloggar år 2014, är det fortfarande endast 

en ungdomlig kronolekt eller har bruket utökats till att även omfatta andra, äldre, 

åldersgrupper?  

 

3. Bakgrund  

Här presenteras tidigare forskning inom områdena ungdomsspråk samt diskurspartiklar och 

viktiga begrepp för studien definieras.  

 

3. 1 Tidigare forskning 

Detta avsnitt presenterar tidigare forskning samt litteratur som varit av yttersta vikt för 

uppsatsen. Ungdomsspråk samt diskurspartiklar behandlas, det senare med underrubriken ba 

för att ge ytterligare lite utrymme till huvudpersonen i denna studie. Eftersom det finns en 

omfattande litteratur inom dessa områden är forskningen begränsad till de senaste årtiondena 

och fokuserar på forskning inom svenskt språkområde.  

 

3.1.1 Ungdomsspråk 

Ungdomsspråk tillhör den språkliga varietet som blivit mest studerad ur ett åldersperspektiv 

(Einarsson 2004:184). Kanske beror det på att ungdomar kan betraktas som språkliga 

innovatörer och ofta anses vara ledande inom språkutveckling samt språkförändring (Grönberg 

2013:259, Norrby & Håkansson 2010:172). Kanske beror det på att ungdomsspråk, i alla tider 

har betraktats som avvikande från standardspråket; normen (Grönberg 2013:239) och därför 

blivit intressant att förklara och analysera. Det kan även bero det på att informanter från denna 

grupp kan anses relativt enkla att kontakta; de finns samlade på skolor och ungdomsgårdar och 

kan tydligt kategoriseras som ungdomar åldersmässigt. 
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Allmänt tycks det råda en konsekvens i attityden gentemot ungdomsspråk vare sig det handlar 

om tal eller skrift; det anses som slarvigt och torftigt (Karlsson 1997:157). 

Här presenteras tidigare forskning av ungdomsspråk i både tal och skrift. 

  

3.1.1.1 Ungdomsspråk i tal 

En stor del av svensk talspråkforskning bland ungdomar har behandlat autentiska informella 

samtal med ungdomar med anknytning till storstadsmiljöer (Bellander 2010, Eriksson 1992, 

1997a, 1997b, Kotsinas 2004, Svensson 2009). Uttal, grammatik, semantik och ordförråd har 

ansetts intressanta områden att fokusera studierna på men det finns även andra synvinklar som 

exempelvis argumentation (Wirdenäs 2002). Senare forskning har inriktat sig på språkliga 

varieteter som utvecklats i multikulturella områden (Svensson 2009). 

Kotsinas (2004) studie om ungdomsspråk anses som en av de mest betydelsefulla 

studierna om ungdomsspråk. Här jämförs likheter och skillnader i språkbruket mellan flickor 

och pojkar i tre olika förorter till Stockholm när det kommer till slang, svordomar samt 

diskurspartiklar. Studien visar att språkdrag som exempelvis olika uttal och ordval används för 

att markera identitet bland ungdomarna i de olika förorterna. De ungas språk värderas positivt 

av Kotsinas och förklaras som identitetsmarkör hellre än dåligt språkbruk.   

Eriksson (1997b) har studerat ungdomars berättande ur ett strukturellt samt 

interaktivt perspektiv och visar att ungdomar använder sig av en mängd olika strategier vid 

berättande. Diskurspartiklar, tempus av verb och ordföljd är av vikt för berättaren för att 

försöka behålla intresse hos åhörarna liksom dramatiska inslag, onomatopoetiska uttryck och 

skratt. Berättare och åhörare samarbetar interaktivt med att skapa berättelsen genom att 

åhörarna kontinuerligt bekräftar yttrandena med evaluerande drag. 

Ovan nämnda gäller dock ej endast för ungdomar visar Dryselius och Lundin (1999) 

som undersökt huruvida det finns en skarp gräns mellan ungdoms- och vuxenspråk. Studien 

ämnar ge en inblick i samtalsstilistiska språkförändringar i nuet och bygger på tre vuxna 

kvinnors informella samtal. Resultatet visar att huvudparten av de drag Eriksson (1997b) 

beskriver som karaktäristiskt för ungdomars berättande även fyller funktioner i vuxnas samtal, 

vilket bidragit till att dessa drag tenderar att behållas även efter det att ungdomsperioden 

avslutats. Dragen betecknas då som stildrag och plockas fram i informella sammanhang.  

Wirdenäs (2002) studie behandlar ungdomars argumentationstekniker och visar att 

teknikerna skiljer sig mellan praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Medan elever på 

yrkesförberedande program oftare använder sig av exempelvis personangrepp, använder sig 

elever på teoretiska program oftare av komplexa villkorsargument.  

Svensson (2009) har studerat bruket av diskurspartiklar bland ungdomar i 

mångspråkiga miljöer och konstaterar att det förekommer både skillnader och likheter mellan 

de två grupper av ungdomar som agerat informanter. Grupperna, som består av flickor på 

gymnasiet, är indelade i en grupp som har svenska som modermål (EGr2) och en grupp som 

har svenska som andra språk (CGr1). Generellt förekommer många likheter i användning och 

placering av de studerade diskurspartiklarna. Den mest framträdande skillnaden mellan 

grupperna visar sig vara förekomsten av duvet som förekommer i cirka nio gånger fler fall i 

CGr1 än i EGr2 (Svensson 2009:233).  

Bellanders (2010) studie av både tal- och skriftspråk bland ungdomar omfattar flera 

olika situationer för kommunikation; skolan, hemmet, fritiden. Observationer, video- och 

bandinspelning samt olika typer av texter har analyserats i syfte att undersöka hur 

ungdomarnas språkbruk förändras i olika kontexter. Resultatet visar att ungdomar ej har 

svårigheter att tala eller skriva på ett vis i skolan och på ett annat vis i andra miljöer. De olika 

kommunikationssituationerna agerar ram till vilken språklig varietet som skall brukas och hur 

(Bellander 2010:204). 
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3.1.1.2 Ungdomsspråk i skrift 

Ungdomsspråk i skrift har tidigare framförallt studerats i pedagogiska sammanhang i skola 

och då ofta ställts mot en vuxennorm (Bellander 2010:18, Karlsson 1997:147) som anses 

motsvara standardspråk. Ungdomarnas texter har studerats i form av elevers producerade 

texter vilket resulterat i att skriftspråket ofta undersökts i fråga huruvida det ansetts mer eller 

mindre moget samt mer eller mindre utvecklat (Karlsson 1997:147). I motsats till talspråkets 

informella karaktär har skriftspråket ansetts formellt och planerat och därmed bedömts 

därefter. Det informella skriftspråk bland ungdomar som uppmärksammats har varit i form av 

korta meddelanden samt klotter vilka båda ansetts slarviga och förbjudna (Karlsson 1997:157).  

Allt skrivande sker inte i skolan. Ungdomar kommunicerar även skriftligt på fritiden, 

vilket mer samtida forskning har uppmärksammat. Expressivt skrivande som diktskrivning 

och sångtexter samt brevväxling, och berättelser, är exempel på ungdomlig skrift som sker 

utanför skolans värld och som ej överensstämmer med den textskrivning som produceras i 

skolan hävdar Nyström (2000) i sin studie. I skolan förkommer färre skrivgenrer än på fritiden 

vilket ger en skev bild över vad ungdomar egentligen behärskar språkmässigt. Att enbart 

studera texter skrivna i skolmiljö riskerar att enbart bli recensioner och referat och andra 

klassiska skrivuppgifter, främst inom svenskämnet hävdar Nyström (2000). Genom att också 

studera texter skrivna utanför skolan skulle även den tysta kunskap skrivande ungdomar 

besitter synliggöras (Nyström 2000:240). 

Idag sker nästintill all skriftlig kommunikation via digitala hjälpmedel och det är 

dessa digitala kommunikationstekniker och dess påverkan på det ungdomliga språket som 

dagens forskning av ungdomsspråk fokuserar på (Bellander 2010, Hashemi 2008, Karlsson 

1997).  

Hashemis (2008) studie jämför texter skrivna av yngre skolungdomar under skoltid 

respektive fritid och visar, likt Nyström (2000) att de skiljer sig. Studien visar på skillnader 

när det kommer till avvikelser från skriftspråkreglerna samt användning av kreativa 

uttryckssätt. Texter skrivna på fritiden innehåller i högre utsträckning felstavning, 

förkortningar samt uttrycker emfas oftare än skoltexterna (Hashemi 2008:142). Det är med 

andra ord tydligt att skolungdomar innehar kompetens att växla och anpassa sitt skrivspråk till 

olika situationer, något som även Bellander (2010) påpekar i sin studie om hur ungdomars 

språk varierar i olika situationer. 

Bellander (2010) har studerat ungdomars skriftliga kommunikation via dator i bland 

annat sms, chatt och blogg samt mer traditionella texter som skoluppsatser och jobbansökan. 

De digitala texterna visar att en vardaglig språklig stil föredras i sms, chatt och blogg som 

innehåller talspråkiga uttryck som kolla, nån och japp. Kommunikationen är interaktiv och 

skall gå snabbt (Bellander 2010:133-134). Dessa talspråkiga stildrag följer ej med in i 

skoluppsatser där ungdomarna väljer att uttrycka sig efter korrekta språkvårdregler. Bellander 

(2010) finner även att ungdomarna vant växlar mellan de olika skriftspråken, ofta samtidigt. 

Att formulera komplexa textrader till skoluppsatser samtidigt som ytterst talspråkiga sms-

meddeladen komponeras är inget problem (Bellander 2010:174). 

 

3.1.2 Diskurspartiklar 

Under de två senaste decennierna har intresset för talspråkig grammatik ökat vilket bland 

annat resulterat i att det bedrivits en omfattande forskning med fokus på diskursmarkörer och 

diskurspartiklar inom det svenska språket (Svensson 2009:34).  

Tidigare har diskurspartiklarna betraktats som tomma utfyllnadsord, som tecken på 

osäkerhet hos talaren eller som utfyllnad i talpauser (Kotsinas 2004:74-75). Idag vet man dock 

att fallet inte är så. Svenska språkforskare som Kotsinas (2004), Eriksson (1992, 1997), 

Lindström (2008) och Svensson (2009) har bidragit till att belysa de svenska 

diskurspartiklarnas form, funktion samt placeringar i satser med konsensus att de samtliga 
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innehåller drag som avviker från hur de förväntas uppträda. Flera av orden har försvagat eller 

förlorat betydelseinnehåll samt uttalas med fonologisk reducering. Asså istället för alltså är ett 

sådant exempel (Svensson 2009:27).  

En del av diskurspartiklarna används för att modifiera innehåll i en sats medan andra 

används med framhävande, fokuserande funktion. Det förekommer även att de används för att 

markera början eller slut på en sats, vilket används i interaktion mellan talare för att behålla 

ordet eller avsluta en tur (Kotsinas 2004:76, Norrby & Håkansson 2010:183). En viktig 

funktion är även att beteckna att samtalet som pågår är av informell karaktär som i sin tur kan 

bidra till en känsla av gemenskap (Kotsinas 2004:76). Just denna gruppsammanhållande 

funktion är typiskt för ungdomsspråk (Norrby & Håkansson 2010:183). 

Svensson (2009) finner i sin studie att de olika diskurspartiklarna delvis innehar 

samma funktioner, delvis överlappande och delvis egna funktioner. Direkt anföring kan 

exempelvis återges av såväl duvet, liksom och ba men det sistnämnda är vanligast. Även vid 

roller som avgränsare och fokuserare kan de flesta diskurspartiklarna användas men duvet 

tycks alldeles särskilt specialiserad på dessa funktioner (Svensson 2009:243). 

Senare forskning har även uppmärksammat en expressiv funktion, där 

diskurspartiklar används av talaren för att försäkra sig över att lyssnarna har fortsatt intresse 

(Dyselius & Lundin 1999:160). Diskurspartiklar som liksom och såhär utvecklar det tidigare 

yttrandet och skapar samhörighet i samtalet (Dryselius & Lundin 1999:162). 

Det har länge figurerat osäkerhet över vilken ordklass diskurspartiklar tillhör men 

senare forskning fastställer dem som en särskild kategori av interjektioner (Lindström 

2008:78), något som SAG väljer att inte kommentera. 

 

3.1.2.1 Ba 

En av de allra första diskurspartiklarna att studeras var ordet ba som sedermera genomgått 

flera studier av talspråk utförda av olika språkforskare. Gissningsvis nämndes ba i forskning 

för första gången under 1990-talet, kanske i Wijk-Anderssons (1991) avhandling om orden 

bara, blott, enbart, endast, uteslutande, allena och allenast. Där konstateras att orden förlorat 

sina ursprungliga betydelser och övergått till att bli funktionspartiklar med antingen 

betydelsebärande eller funktionsmarkerande funktioner som befinner sig på olika platser i ett 

glidande schema. Detta illustrerar Wijk-Andersson (1991) med ett kontinuum där stark 

betydelse till försvagad betydelse till slutligen ren funktion förklaras: 

 

STARK BETYDELSE FÖRSVAGAD BETYDELSE REN FUNKTION 

uteslutande          enbart      endast  blott bara 

 

Baras övergång till funktionspartikel har medfört trycklöshet samt morfologisk förkortning av 

ordet som i talspråk blivit ba. Ett morfologiskt kontinuum beskrivs av Wijk-Andersson (1991) 

på följande vis: 

 

STARK BETYDELSE FÖRSVAGAD BETYDELSE REN FUNKTION 

ORDKLASSMARKERAT BETYDELSEBÄRARPARTIKEL FUNKTIONSPARTIKEL 

bar/bart   bàra  bara  ba 

 

Eriksson (1992, 1997a, 1997b) tillhör de som studerat ba mest. Hans studier visar att ba i 

ungdomsspråk innehar tydliga framhävande funktioner samt används vid anföring. Ordet 

fungerar även som ett värderande medel av egna och andras handlingar. Eriksson (1992) 

bygger vidare på Wijk-Anderssons (1991) resonemang om bas uppkomst och föreslår att den 

visar på uppkomsten av bas framhävande funktion genom en grammatikaliseringsprocess. 

Detta bekräftas senare av Wijk-Andersson (1997). Vidare visar Eriksson (1992) att bas 
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funktion som anföringsmarkör uppstått senare, ur den framhävande funktionen. Som 

anföringsmarkör innehar ba samma fokuserade funktion som den framhävande och har 

därmed med fördel kommit att användas vid anmärkningsvärda talhandlingar.  

Kotsinas (2004) har studerat orden baras och bas funktion som fokuserare och, 

främst, avgränsare i ungdomars talspråk och visar på det senare ordets dominans. Studien visar 

att bara tenderar användas vid tydligare betydelser och att ba används vid mer reducerade 

betydelser. När ordet används i bemärkelsen endast används oftast bara medan ju mer tömt 

ordet blir på sitt innehåll och övergår till ett funktionsord desto vanligare blir ba.  

Trots att Kotsinas (2004) studie visar på hög användning av ba konstaterar Svensson 

(2009) i sin studie att bara används betydligt oftare än ba. Detta kan bero på att det passerat 

åtskilliga år mellan studierna samt/eller att undersökningarna utförts i olika städer (Norrby & 

Håkansson 2010:184).  

Resultaten i Svenssons (2009) studie överensstämmer med tidigare forskning av ba 

och dess funktioner samt att direkt anföring är den i sär klass vanligaste funktionen. De två 

samtalsgrupper, en med flickor med svenska som modersmål (EGr2) och en med flickor med 

svenska som andra språk (CGR1), som medverkar i studien visar på variation i val och 

användning av olika diskurspartiklar men att användningen av just ba är relativt jämt fördelat. 

EGr2 har marginellt fler förekomster än CGr1. 

Ba har även studerats bland vuxna informanter (Dryselius & Lundin 1999) och visar 

då, likt Svensson (2009), att bruket och valet av diskurspartiklar varierar mellan individer. 

Studien visar att ba används oftare i direkt anföring än i avgränsning och modifiering men att 

ordet inte är vanligast; diskurspartiklarna såhär och liksom används oftare än ba.  

 

3.1.2.1 .1 Historisk redovisning av bas ursprung 

Det etymologiska ursprunget av ordet bara är väldigt tydligt. Ursprungligen var ordet bar ett 

adjektiv med betydelsen naken samt uppenbar. Bar var ett kongruerande adjektiv, det vill säga 

böjbart, men under 1500-talet uppkom även ett icke-kongruerande adjektiv; bara som en tid 

verkade parallellt med bar. I slutet av århundradet hade det adverbiella bara uppstått med 

betydelsen helt och hållet (Rosenkvist 2004:173, Wijk-Andersson 1997:31-32). 

I början av 1600-talet får det adjektiva bar en ny betydelse; endast och ungefär 

samtidigt återfinns de första beläggen för det adverbiella bara med samma mening 

(Rosenkvist 2004:176). Under århundradets gång skall bara komma att bli den vanligaste 

formen i svenskan och innan skiftet till 1700-tal har bara tre specifika betydelser; naken, 

uppenbar samt endast och kan användas som både adjektiv och adverb (Rosenkvist 2004:176-

177 & Wijk-Andersson 1997:32). 

På 1600-talet utökas även baras möjligheter att fokusera. Från att ha fokuserat på 

substantiv, adjektiv och verb utvidgas bruket till att även innefatta fokusering på 

prepositionsfras, räkneorden en/ett och verbfras (Wijk-Andersson 1991:69).  

Under 1700-talet ökar ordet bara i användning och börjar utveckla en så kallad fri 

placering i satser (Wijk-Andersson 1991:83). Bara med den modala betydelsen endast blir 

vanlig i vardagligt tal och under 1800-talet används bara ofta för att signalera talarens attityd 

gentemot sitt yttrande (Eriksson 1992:23, Wijk-Andersson 1997:33). Detta fortgår under 

1900-talet och, tack vare möjligheten att studera transkriberat talspråk, finns dokumentation av 

en fonetisk reduktion av bara till ba (Wijk-Andersson 1997:33). Bara och ba får även den nya 

funktionen som framhävande, främst av något oväntat. Då placeras oftast ba sist i en sats eller 

som en anföring där ba ersätter sägeverb (Wijk-Andersson 1997:34). 

Processen ordet bara genomgått under dessa århundraden benämns 

grammatikalisering vilket innebär att ett självständigt innehållsord långsamt förändras till en 

partikel. En lexikal enhet övergår således till att bli en grammatisk enhet (Wijk-Andersson 

1997:19). En grammatisk klin för ordet bara till ba kan tecknas såhär: 
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Adjektiv > framhävande adverb > modusadverb > konjunktion > diskurspartikel 

(Wijk-Andersson 1997:31) 

 

3.2 Begrepp 

Här presenteras och definieras viktiga begrepp i studien. Först behandlas begreppet ungdom 

samt ungdomsspråk i både tal och skrift. Sedan definieras diskurspartiklar i allmänhet och 

diskurspartiklen ba i synnerhet genom att dess funktioner systematiskt presenteras efter 

Kotsinas (2004) termer; fokuserare samt avgränsare. Vidare definieras även begreppet blogg 

samt karaktäristiskt språk i bloggar. Sist avhandlas begreppet språkförändring med fokus på 

ungdomars roll i processen. 

 

3.2.1 Definition av begreppet ungdom 

Med ungdomstid avses i modern forskning vanligtvis tiden mellan 13 år och 24 år (Einarsson 

2004:184, Kotsinas 2004:16) men beroende på sammanhang anges olika åldrar. Föräldrar har 

försörjningsplikt för sina barn till dess de fyller 18 år respektive 21 år om de studerar, rösträtt 

och myndighetsålder inträder vid 18 år ålder och gränsen för inköp av alkohol på 

systembolaget går vid 20 år. Generellt kan man säga att ungdomen kryper allt lägre ned i 

åldrarna i och med att puberteten debuterar tidigare än förr samt att den sträcker sig högre upp 

eftersom studier och familjeplanering tenderar skjutas fram till högre ålder idag (Grönberg 

2013:237-238, Norrby & Håkansson 2010:172).  

Denna studie väljer att ansluta sig till den definition modern forskning vanligtvis 

tillämpar som ungdomsår; åldrarna 13 år - 24 år. 

 

3.2.2 Definition av begreppet ungdomsspråk 

Modern forskning visar att ungdomsspråk kan betecknas som kreativt, lekfullt och 

oppositionellt. Det markerar en grupptillhörighet samt, i ett vidare perspektiv, även en social 

gemenskap i samhället (Eriksson 1997b:37-38, Kotsinas 2004:25). Det är främst ungdomar 

som står för språklig förändring och förnyelse i form av exempelvis påhittiga slang- och 

förstärkningsord som sedan uppretar det äldre gardet i samhället.  

Det är även oftast ungdomar som är snabbast att anamma nya digitala 

kommunikationsmedel samt använda dess verktyg för kommunikation (Grönberg 1013:261, 

Hashemi 2008:161).  

Under denna rubrik definieras både ungdomsspråk i tal och i skrift. 

 

3.2.2.1 Definition av ungdomsspråk i tal 

Ungdomsspråk i tal kan delas in i tre kategorier av stil (Nordberg enligt Norrby & Håkansson 

2010:190). Först beskrivs samtalets arkitektur som korta samtalsturer med täta talarbyten, ofta 

talas det i mun på varandra i ett högt taltempo (Kotsinas 2004:37, Norrby & Håkansson 

2010:190). Taltempot kan förklaras med att ungdomar i mycket mindre utsträckning än vuxna 

använder utfyllnadsord som saktar ned talhastigheten (Kotsinas 2004:37).  

Andra kategorin är prosodiska och paralingvistiska drag, icke verbala drag som 

förklaras med att ungdomar låter rösten agera viktig resurs i talspråk. Variation i röststyrka 

samt tonhöjd är vanligt för att markera emfas (Kotsinas 2004:37), liksom onomatopoetiska 

uttryck som eh, tick-tack och blä (Dryselius & Lundin 1999:157, Eriksson 1997b:37, 

Grönberg 2013:251, Kotsinas 2004:38, Norrby & Håkansson 2010:190) för att härma eller 

citera. Rösten blir ett verktyg och genom att förställa den kan innehåll i yttrandet som annars 

inte skulle ha framkommit avslöjas. Exempelvis kan attityd och sinnesstämning gentemot det 

anförda tydligt markeras (Kotsinas 2004:38). Vidare förekommer både reduktioner och 

assimilationer i ungdomsspråk vilket kan uppfattas som dålig artikulation (Kotsinas 2004:37). 
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Tredje kategorin är innehållsliga drag. Hit hör implicita, underförstådda uttryckssätt (Norrby 

& Håkansson 2010:190, Grönberg 2013:251), värdeomdömen och garderingar samt hög 

förekomst av återgivet tal. Det sistnämnda anses vara av särskild vikt i ungdomsspråk. Direkt 

anföring utgör en effektiv metod för att framställa samt levandegöra en berättelse (Eriksson 

1997a:50, 1997b:198, Norrby & Håkansson 2010:191) och är antagligen den vanligaste 

anföringstekniken att återge tal i ungdomars berättelser (Dryselius & Lundin 1999:167, 

Eriksson 1997a:50). Dessutom framhäver den direkta anföringen en viss händelse och 

markerar berättarens känslor inför yttrandet och dess innebörd, vilket kryddar ungdomliga 

berättelser på ett dramatiskt effektfullt vis. Något som kan anses viktigt för att göra sig hörd 

eller för att få behålla ordet i ett samtal. 

Diskurspartiklar som ba, typ, ju och liksom förekommer frekvent i ungdomsspråk 

(Eriksson 1997b, Grönberg 2013:251, Kotsinas 2004, Norrby & Håkansson 2010, Svensson 

2009) med funktioner som till exempel modifierande, fokuserande och avgränsande. De fyller 

även en gruppsammanhållande funktion eftersom de kan anses vara en resurs för 

identitetsskapande inom en grupp (Norrby & Håkansson 2010:183). 

Även förstärkningsord, så kallade expressiva ord, är tydliga karaktärsdrag i 

ungdomsspråk. De kan vara självständiga ord som himla och totalt (Kotsinas 2004:62) eller 

utgöras av prefix som as- eller super-; assnygg, supersnygg (Kotsinas 2004:66). Det 

förekommer även suffix där –is och -o är särledes vanliga, fegis, mysko (Kotsinas 2004:67). 

   

3.2.2.2 Definition av ungdomsspråk i skrift 

Liksom ungdomsspråk i tal är ungdomsspråk i skrift kreativt när det kommer till form och 

funktion men håller sig ändå inom merparten av skriftspråkets regler. Språkriktighet är av vikt 

inte minst i texter som produceras inom skolans ram och skall bedömas. Skriften behöver 

således vara mer standardiserad än talet. Användning av digitala kommunikationssätt har dock 

på senare tid luckrat upp reglerna och texter i digitala publiceringsverktyg anses ofta bryta mot 

den skriftspårkiliga standarden i mångt och mycket, mer eller mindre oemotsagt.  

Ungdomar använder sig ofta av neologismer; nyskapande ljudenliga stavningar, 

förkortningar samt symboler (Hashemi 2008:121), vilket förenklar textskrivandet och för 

skriftspråket närmre talspråket Närmandet till talspråket visar sig även i utformning av 

dialoger som kan avslöja talspråkiga drag i relationernas ordförråd, i tilltal till aktörer samt i 

vissa grafiska arrangemang.  

Dialoger visar tydligt på vilket vis skrivandet utvecklas under skolåren och kan 

betraktas som ett kvalitetsdrag i texter skrivna av ungdomar (Garme 2003:261,266). Dialoger 

omfattar anföring därmed är även anföring vanligt i ungdomars skriftspråk.  

Fonologiska återgivningar och grafiska arrangemang (Garme 2003:266, Hashemi 

2008:127) förekommer i form av onomatopoetiska ord samt versaler och skiljetecken 

upprepade i följd för att uttrycka känslor och attityd.  

Vidare är förstärkande prefix som jätte-, as- och super- vanliga.  

 

3.2.3 Definition av begreppet diskurspartiklar 

I inledningen presenterades en rad olika benämningar av små ord som ba, ju och typ; 

taltaktadverbial, talarattitydsadverbial, vaghetsmarkörer, samtalspartiklar samt 

diskursmarkörer och diskurspartiklar. Egentligen skiljer inte så mycket mellan de olika 

benämningarna annat än att de myntats av olika språkforskare som velat spegla just sina 

respektive olika infallsvinklar. De fyller vart och ett sina enskilda syften och funktioner men 

komplicerar samtidigt forskningen då det är svårt att hålla dem isär.   

Denna studie utgår från begreppet diskursmarkörer som beskrivs som 

samtalsreglerande ord som, om de utelämnas, inte förändrar satsen semantiska innehåll eller 
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påverkar dess grammatiska form (Lindström 2008:78-93, Norrby & Håkansson 2010:182, 

Svensson 2009:24). Detta redovisas i nedan exempel: 

 

1, Katten ville typ sär ba nosa lite va 

2, Katten ville nosa lite 

 

Det förekommer två olika huvudtyper av diskursmarkörer; primära och sekundära som skiljer 

sig från varandra i fråga om funktion. Medan de primära, som benämns som diskurspartiklar, 

endast innehar en funktion; att reglera samtal, har de sekundära diskursmarkörerna fler 

användningsområden (Lindström 2008:65,78).  

Huvudgruppen diskurspartiklar beskrivs innehålla grammatiska funktionsord, främst 

inom ordklassen interjektioner. Diskurspartiklar förtecknar relationer mellan yttranden snarare 

än förmedlar refererat innehåll. Med hjälp av dem ges relevant kontext för att kunna tolka 

talarens handlingar, kontrollera relationen deltagare emellan samt fokusera och modifiera 

aspekter i yttrandet (Josephson 2004:7, Lindström 2008:79). Jämför följande exempel: 

 

3, Det blir molnigt på torsdag 

4, Det blir ju molnigt på torsdag 

5, Det blir väl molnigt på torsdag 

6, Det blir molnigt på torsdag, va 

 

Diskurspartiklarna ju, väl och va modifierar graden av säkerhet, aktualitet eller nyhetsvärde i 

yttrandena (Josephson 2004:7). 

Den andra huvudgruppen diskursmarkörer; sekundära diskursmarkörer är till 

exempel expressiva interjektioner som hej, konjunktioner som men och verb som vänta 

(Lindström 2008:79). Dessa ord bildar oftare egna yttranden än diskurspartiklar (Lindström 

2008:63). Denna grupp diskurspartiklar är ej relevant för denna studie och presenteras därför 

ej mer ingående. 

Diskurspartiklar delas in i fyra olika klasser baserat på hur partiklarna inordnas i en 

dialog, ett yttrande eller i en sats; dialogpartiklar, yttrandepartiklar, fokalpartiklar och 

modalpartiklar. Dialogpartiklar; mm, jasså, ok och yttrandepartiklar; eh, vetdu definieras som 

reglerare medan fokalpartiklar; liksom, ba, typ och modalpartiklar; ju, väl definieras som 

modifierare. Skillnaden mellan funktionerna reglerare samt modifierare kan beskrivas som att 

den förstnämnda utgörs av partiklar som ensamt kan stå för en handling i en dialog samt ramar 

in yttranden medan den senare beskrivs som rörliga partiklar inom en sats som fokuserar samt 

nyanserar innehåll i yttrandet (Lindström 2008:80-81). 

SAG tar ej upp begreppet diskurspartikel. Däremot förklaras begreppet 

diskursmarkör som ett uttryck som anger hur en syntaktisk, semantisk eller pragmatisk enhet 

förhåller sig till kontexten i en text eller talsituation (SAG 1:163). Vidare nämns 

taltaktsadverbial (bd 1:230), talarattityd (bd 1:230) och partikel (bd 1:207). 

Denna studie använder benämningen diskurspartikel om ordet ba eftersom studien 

främst behandlar bas funktion att fokusera och avgränsa samt för att det är en vidare känd term 

än undergruppen fokalpartikel. 

 

3.2.4 Definition av diskurspartikeln ba 
Än så länge återfinns inte ba i Svenska Akademiens ordlista men man kan finna definitioner 

av ordet i allehanda lexikon som behandlar slangspråk:  

 

”ba bara samtalsmarkör; han ba, du är galen!” (Kotsinas 1998:6) 
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”ba’ Förkortning av ”bara”, men framförallt ett utfyllnadsord. Ordet är flitigt använt av 

fjortisar, men hörs även i andra grupper. Förekommer ofta i form av ”ja(g) ba”, vilket 

markerar att ”nu kommer det en liten berättelse vad jag sagt/gjort”. ”  

 

”Ba’ Ba är en förkortning av ordet bara. 

(slangopedia.se 15-12-03) 

 

SAG beskriver bara som ett fokuserande satsadverbial vars grundbetydelse är att framhäva ett 

satsled genom att visa att propositionen avser den fokuserade referenten och ingen annan 

möjlig referent. (SAG 4:161-164). Vidare beskriver SAG talspråkiga adverbiella ba som en 

markering av början respektive slut av citat vid anföring. Likt tidningarnas dramatiska 

rubrikspråk förekommer ba utan anförande verb vid elliptiska, ofullständiga anföranden (SAG 

4:864-865).   

Diskurspartikeln ba tillhör klassen fokalpartiklar vars funktion är att fokusera på ett 

element i en sats (Lindström 2008:90). Ba kan då placeras affokalt, det vill säga, både före och 

efter det ord, element, som skall fokuseras men aldrig som fundament i en huvudsats 

(Lindström 2008:93, Wijk-Andersson 1991:117). 

Språkforskare definierar ordet ba som vanligt ungdomsspråk med ursprung i det 

fokuserande satsadverbialet bara. Dess huvudsakliga funktioner är att agera fokuserande samt 

avgränsande i turer och satser. Huvudfunktion anses vara att användas avgränsande vid direkt 

anföring (Eriksson 1992:15, Kotsinas 2004:83, Svensson 2009:143).  

 

3.2.5 Ba med fokuserande funktion   

I tal är det relativt enkelt att avgöra vart fokus i en sats ligger då talaren i regel väljer att 

betona det fokuserade ordet. I skrift är det inte lika enkelt och läsaren måste själv, utifrån 

given eller erfarenhetsmässigt baserad kontext, bedöma vart uppmärksamheten i satsen skall 

riktas (Wijk-Andersson 1991:120). Här kan ba fylla en viktig funktion. Genom att placera ba i 

direkt anslutning till det ord eller den fras som skall uppmärksammas riktas fokus dit och 

signalerar för läsaren att just denna del av satsen skall betraktas vara av särskild betydelse 

(Kotsinas 2004:78).  

Ordet ba blir således en lexikal markör av vikt i berättandet. Ordet framhäver 

höjdpunkter, oväntade handlingsförlopp samt understryker handlingens styrka eller omfattning 

i en berättelse och därför förekommer ba ofta i satser eller meningar som beskriver händelser 

eller handlingar. (Eriksson 1992:8, 1997(b):143).  

Vanligast är att ba, som tidigare nämnt, placeras i direkt anslutning, affokalt, till det 

ord eller den fras som skall fokuseras, det vill säga direkt före, prefokalt, eller direkt efter, 

postfokalt, om huvudordet (SAG 4:154). Det förekommer dock ibland att ba innehar så kallat 

lossnat fokus. (Kotsinas 2004:78, Wijk-Andersson 1991:124) Ba placeras då på ett litet 

avstånd från huvudordet, fokus. Bas olika placeringsmöjligheter anses som mer eller mindre 

fria med undantag från att ordet ej ensamt kan utgöra fundament, första plats, i en sats. 

(Eriksson 1992:13, SAG 4:159, Wijk-Andersson 1991:117).  

Ba som fokuserare kan inneha en tydlig adverbiell betydelse och markerar då endast 

och uteslutande men betydelsen kan även tunnas ut för att slutligen förlora sin grundbetydelse 

och enbart utgöra en markör för det huvudord som skall uppmärksammas. (Kotsinas 2004:78-

79). Det kan beskrivas som en glidande skala där ordet, ba, går från att inneha en stark 

betydelse, till försvagad betydelse och slutligen till att enbart inneha funktion, likt (Se 3.1.2.1 

Ba, sida 9). 
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3.2.5.1 Ba fokuserar nominalfras 

Nominalfrasen betecknar det som talaren vill säga om en referent, till exempel en levande 

varelse, ett föremål eller en händelse. Huvudordet i en nominalfras är antingen ett substantiv, 

ett egennamn eller substantivistiskt pronomen (SAG 3:11). 

Bas adverbiella grundbetydelse som bara, det vill säga med betydelsen uteslutande 

eller endast blir särskilt tydlig när ba fokuserar ett substantiv i en nominalfras (Kotsinas 

2004:78, Svensson 2009:133).  

 

7, Det var ba en bok som ramlade från bordet 

8, Du är ba en vän för mig, inte mer 

9, Det var ba Anna som knackade på [inte radiotjänsten] 

 

Talaren förutsätter att en mängd olika referenter skulle kunna gälla för propositionen och 

finner det därmed viktigt att påpeka att det just är den fokuserade referenten som avses, ingen 

annan möjlig (SAG 4:161). 

 

3.2.5.2 Ba fokuserar nominalfras förringade 

Det är relativt vanligt att adverbiella ba markerar en negativ inställning till det fokuserade 

ordet eller frasen i en nominalfras. Med hjälp av ba förringas eller rent av nedvärderas 

huvudordet. (Eriksson 1997(b):145-146, Kotsinas 2004:78, Wijk-Andersson 1991:75,168). 

Det kan avse både ett ting eller en person. När ba används på detta vis får det 

uppmärksammade huvudordet eller frasen en överdriven beskrivning av verkligheten och 

gränsen mellan vad som kan vara verkligt uteslutande och tillfälligt bortseende blir otydlig. 

(Svensson 2009:141). Resultatet blir att påståendet antas för att vara sant och alla andra 

möjligheter bortses.  

 

10, Det var ba en ring, jag köper en ny 

11, Han är ba bebis [och förstår inte] 

 

3.2.5.3 Ba fokuserar verbfras 

Liksom ba kan fokusera på ett substantiv i en nominalfras kan ordet även fokusera på ett verb 

i en verbfras. Oftast utgör verbfrasen tyngdpunkten i det som talaren vill ha sagt med satsen 

som, i sin tur, anger olika aktioner samt aktanter och omständigheter som ingår i aktionen 

(SAG 3:253-264).  

 Ba förkommer med den adverbiella grundbetydelsen endast eller uteslutande men 

inte lika ofta som i nominalfraser och ofta har betydelsen tunnats ut. Ba får således sällan 

innehållsmässig betydelse i verbfraser och fungerar endast som en markör för att markera 

fokus, det vill säga uppmärksamma det viktiga ordet i satsen (Kotsinas 2004:78-79, Svensson 

2009:139). 

 

12, Jag ba skrev och skrev till dess det var dags att lämna in provet 

13, Alla ba hör vad jag spelar i hörlurarna, pinsamt 

 

3.2.5.4 Ba fokuserar övrigt 

Ba kan även fokusera andra fraser än nominal- och verbfraser men det är mindre vanligt 

(Kotsinas 2004:78, Svensson 2009:139). 

 

14, Det va ba äckligt  

15, Får jag låna pennan, ba snabbt? 
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Kategoriserat i denna grupp är även ba som förekommer i uttryck. Det talspråkiga uttrycket 

bara för att, ba för att, bafatt innehar samma betydelse som skriftspråkets för att (SAG 2:738) 

och är ett sådant exempel. Bafatt blev ett rikskänt uttryck när den svenske tennisspelaren 

Björn Borg använde det i media för att skylla ifrån sig efter förlust.  

 

16, Ja det gick dåligt bafatt jag inte var i form, bafatt jag va lite sjuk 

 

3.2.6 Ba med avgränsande funktion 

Bas vanligaste funktion är som avgränsare mellan satser eller repliker. Även som avgränsare 

innehar ba en fokuserande funktion, särskilt om satsen innehåller värderingar eller uttryck för 

känslor (Eriksson 1992:21, Kotsinas 2004:79-80, Svensson 2009:145) Funktionen att markera 

emfas återfinns alltså även här och både tillåter och kräver att läsaren sätter sig in i den 

situation som beskrivs.  

 

3.2.6.1 Ba avgränsar satsgräns 

För att markera att en ny sats är antågande kan ba användas som satsgräns mellan två satser. 

Det fungerar så att först målas en situation upp för att sedan, med hjälp av så ba, 

uppmärksamma att en ny sats följer; berättelsen fortsätter (Dryselius & Lundin 1999:165, 

Kotsinas 2004:79). Ba hjälper till att markera att särskild uppmärksamhet skall läggas på den 

följande satsen som ofta är själva poängen i berättelsen. I få fall markerar ba att satsen 

fortsätter genom att inleda en replik (Kotsinas 2004:79-80). 

 

17, Hon hade precis kommit hem så ba ringer mobilen och det är han 

18, Hon tittade på mobilen så ba RIIING 

 

3.2.6.2 Ba avgränsar turgräns 

Ba kan placeras finalt i en sats för att utgöra en avgränsande funktion genom att markera att 

satsen är slutförd och att nästa sats kan följa. Ba kan då jämföras med en punkt eller annat 

skiljetecken. I dessa fall är grundbetydelsen av endast mycket svag eller, oftast, helt 

försvunnen. (Kotsinas 2004:80). I talspråksgrammatik används begreppet tur istället för sats 

(Anward 2001:349) därav benämningen turgräns istället för satsgräns.  

Trots att ba avslutar en sats kan en fortsättning ofta anas. I tal kan ibland finalt ba 

efterföljas med diverse minspel eller kroppsspråk för att förtydliga för lyssnaren vad som 

förväntas av denne i fråga om respons. Ofta saknas dock sådan information och lyssnaren 

förväntas vara helt införstådd i talarens reaktion till det anförda. (Dryselius & Lundin 

1999:166, Kotsinas 2004:80-81).  

 

19, Då kom läraren ba 

20, Jag steg upp klockan fem ba 

21, Imorgon är det måndag, man ba 

 

3.2.6.3 Ba avgränsar anföring 

Det är inte alltid lätt att återberätta det som sagts då det krävs både minne och korrekt 

språkbruk för att citera på ett korrekt vis. Forskning visar att människan efter ca 30 sekunder 

utan svårigheter minns ett faktum som påståtts men inte alltid om yttrandet varit av direkt eller 

indirekt typ (Andersson 1988). Vid direkt anföring skall ett citat återges ordagrant medan det i 

indirekt anförande inte är lika viktigt. Trots detta är direkt anföring den vanligaste formen av 

anföring av ba (Eriksson 1992:15, Kotsinas 2004:81, Svensson 2009:143).  

Ba kan dock anses inneha drag av både direkt och indirekt anföring; uttryckssättet 

liknar direkt anföring men eftersom det som återges sällan är av ordagrann karaktär går en 
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tunn gränslinje till indirekt anföring (Bohlin 2009:38). Ba markerar i de flesta fall ungerfärligt 

vad någon sagt, ofta en aning tillspetsat (Dryselius & Lundin 1999:167). 

 

22, Hon ba: förlåt, jag glömde din födelsedag! 

23, Hon ba: förlåt, jag glömde din födelsedag för jag bryr mig typ inte  

 

3.2.6.3.1 Ba avgränsar direkt anföring 

Direkt anföring återges vanligtvis med en matrissats en så kallad sägesats (Kotsinas 2004:81) 

eller ett sägeverb (Eriksson 1992:15). Vanligast är då att verbet säga används tillsammans 

med ett pronomen eller ett egennamn; hon/Anna sa, men andra verb som till exempel tänka 

och fråga är också vanliga (Eriksson 1992:16, Garme 2003:261, Nordberg 2014:123). 

Matrissatser anger hur talaren låter eller beter sig vid anförandet, den avslöjar attityd och 

avsikter (SAG:4:863-864). Även röstförställning kan avslöja detta samt bidrar till en mer 

dramatisk framställning (Norrby 2014:237) och med hjälp av historiskt presens skapas en 

effekt som låter lyssnaren återuppleva skeendet som om det ägde rum här och nu (Eriksson 

1997(a):49). 

Direkt anföring behöver, som tidigare nämnt, inte återges ordagrant när ba används 

och liknar därmed en referatmening. En referatmening återger vad en person sagt i en form där 

vissa drag liknar det primära yttrandet talsituation medan andra drag liknar återgivandets 

talsituation (SAG 4:847). Det som återges behöver inte ha yttrats; det kan lika gärna ha tänkts 

eller något annat (SAG 4:845). Här innehar ba en viktig funktion som andra sägeverb inte har; 

ba kan helt enkelt ersätta allehanda verb; säga, tänka, fråga, skrika, suckade etcetera 

(Eriksson 1992:17, Wijk-Andersson 1997:34). Ba kan dock aldrig tolkas som ett fullvärdigt 

verb eftersom det ej går att böja (Kotsinas 2004:82). Det förekommer att ba tillsammans med 

ett verb agerar anföringsmarkör i en direkt anföring. 

Ba har en begränsad syntaktisk distribution och kräver att subjektet föregår ba i en 

direkt anföring i det fall ett subjekt förekommer (Eriksson 1992:18, 1997(b):159).  

 

24, Jag ba: kan man äta det där? [tänkte, frågade] 

25, Han ba: det är hopplöst, jag ger upp! [suckade, skrek] 

26, Hunden ba: boing, boing [hoppade] 

27, Läraren ba frågade/frågade ba: och hur kommer det sig? 

28, Jag ba: jag klaaaaaaarde köööööruppviiiiiisningen!!!! 

29, Han ba: ja ojkaj inte [bebisspråk] 

 

3.2.7 Definition av begreppet onomatopoetiska uttryck 

Vid direkt anföring med ba är det vanligt att onomatopoetiska uttryck, så kallade ljudord 

används (Dryselius & Lundin 1999:158, Eriksson 1997(b):148). Liksom i fallet med betoning 

framställs dessa uttryck tydligare i tal då berättarens röst kan härma verkliga ljud eller 

föreställa sig för att efterlikna den person som citeras. En röst kan även agera verktyg till att 

förmedla vilken attityd eller vilka känslor berättaren har gentemot det som anförs (Dryselius & 

Lundin 1999:158, Eriksson 1992:17, Kotsinas 2004:38-39). I skrift är detta naturligtvis svårare 

men förekommer ändå frekvent och framgångsrikt, bland annat genom att förvränga stavning 

eller genom att använda versaler. En jämförelse kan göras med serietidningarnas pratbubblor 

som förmedlar både ljud som betecknar expressivitet samt reaktion, handling och händelse 

(Dryselius & Lundin 1999:157, Eriksson 1997(b):148, 160).  

Det kan vara svårt att dra en tydlig gräns över vilka ord som skall räknas 

onomatopoetiska. Det förekommer två olika typer av ljudhärmande interjektioner; direkt 

ljudhärmande och analogt ljudhärmande. Direkt ljudhärmande är oftast av enstavig karaktär, 

bom, klick, men kan även vara flerstaviga med reduplikation, dingdång, ticktack eller olika 
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djurläten samt skratt. Typiskt för dessa ord är att de har deskriptiv betydelse samt att det ofta 

förekommer nybildningar. Analogt ljudhärmande interjektioner kännetecknas av att de är 

ljudsymboliska och av mycket enkel enstavig struktur, ah, mm, oj, usch. Även dessa kan 

redupliceras, aj aj, oj oj. Utöver ljudhärmande interjektioner finns även interjektioner med 

avvikande ljudstruktur som till exempel smackningar som vanligtvis inte går att stava efter de 

vanliga stavningsreglerna. Hit hör också ljud som illustrerar hur olika handlingar låter, till 

exempel ljudet av ett blixtlås som försluts. Känslouttryck som suckar och hostningar återges 

ofta som substantiv; suck och host och är vanliga i skrift (SAG 2:762-764).  

I denna studie är alla ljudord med starkt expressiva funktioner medräknade. Det 

innebär att de på olika vis uttrycker en känsla eller en attityd skribenten vill förmedla samt 

framhäva.  

 

30, De ba: mmm, smask, glufs, åt upp allt 

31, Man ba: eh, nej 

32, Mobilen ba: pling, pling 

 

3.2.8 Definition av begreppet blogg 

Bloggar är plattformar av sociala medier på internet där användare själva skapar sitt eget 

innehåll och kommunicerar med varandra (Herbert & Hjalmarsson 2012:7, Nyberg & Wiberg 

2014:12). På bloggar delar skribenterna med sig av sitt vardagliga liv i form av tankar, 

reflektioner och åsikter till sin omvärld. Skrivutrymmet är i det närmsta obegränsad (Nyberg 

& Wiberg 2014:27) men det rekommenderas att man inte skriver för långt för att behålla 

läsarens intresse (Herbert & Hjalmarsson 2012:80, Nyberg & Wiberg 2014:28). Längden på 

blogginlägg varierar i hög grad; från bara en rad till flera sidor text.  

En blogg kan till viss del jämföras med en dagbok och kallades först för just 

webbdagbok (Olausson 2010:28). Liksom en dagbok agerar även en blogg en egen arena för 

att regelbundet formulera reflektioner. Skillnaden är givetvis att en blogg ämnar läsas vilket få 

dagböcker gör och i med detta skapas en möjlighet till dialog mellan skribent och läsare. 

Dialogen i bloggar är inte direkt, synkron, som i exempelvis chatt (engelskans chat = 

småprata) där samtalsparterna närvarar samtidigt vid respektive dator. 

Kommunikationsformen är asynkron vilket innebär att skribent och läsare kommunicerar, 

men vid olika tidpunkter (Eklundh 1997:119-120). Detta sker genom ett kommentatorsfält där 

läsare tillåts ge respons på vad de läst i bloggen.  

Man kan blogga, skriva, om i stort sett vad som helst; politik, träning, sin hamster. 

Det förekommer även numera att stora företag bloggar för att hålla kontakt med sina kunder. 

Vanligt är att bloggar är så kallade livsstilsbloggar; de beskriver exempelvis inredning, mode, 

matlagning etcetera. Bloggarna i denna studie kan beskrivas som livsstilsbloggar.  

  

3.2.8.1 Språk i bloggar 

Det datoriserade språket kan beskrivas som ett mellanting mellan tal- och skriftspråk. Liksom 

talspråket är det dialogiskt och flyktigt för att samtidigt vara tids- och rumsbundet likt 

skriftspråket (Josephson 1997:117). Avståndet till talspråket anses dock närmre och 

skribenternas formuleringar tenderar bestå av typiska särdrag för just talspråk. Detta tolereras 

eftersom både skribenter och läsare är medvetna om de tekniska begränsningarna i skrift samt 

ofta lärt känna varandra (Gärdenfors & Holsanova 2008:39-40). 

Språket i bloggen bör vara ledigt men korrekt (Herbert & Håkansson 2012:80). 

Sociala medier är informella till sin natur och utgörs med fördel ofta av informell text för att 

åstadkomma närhet och dialog med läsarna. Direkta tilltal, uppmaningar och direkta frågor 

används som språkliga verktyg för att uppnå detta (Herbert & Håkansson 2012:31, Josephson 

1997:117). Pronomen som du, ni och jag, vi används vid tilltal vilket skapar relation mellan 
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skribent och läsare och tillsammans med bland annat diskurspartiklar skapas ett alternativt 

sätt att knyta kontakt (Gärdenfors & Holsanova 2008:39-40). 

Förkortningar tillhör språket på sociala medier. Till dessa räknas inte enbart vanliga 

etablerade förkortningar i svenskan som bl.a. (bland annat), dvs (det vill säga) eller m.m. (med 

mera) utan även nya som lr (eller) och asg (asgarv) (Herbert & Håkansson 2012:38-39). 

Emfas uttrycks med hjälp av versaler (Gärdenfors & Holsanova 2008:39). 

Typiskt språk i bloggar är också humörsymboler, så kallade emoticons (Bellander 

2010:27). De kan beskrivas som olika bilder av gubbar med olika ansiktsuttryck och används 

för att modifiera det som skrivits. En glad gubbe kan till exempel spegla att skribenten 

skämtar medan en ledsen gubbe kan signalera sinnesstämningen som sorglig eller hopplös. 

Funktionen kompenserar för de icke-verbala interaktionsstrategier som är möjliga i tal 

(Bellander 2010:27) och förmedlar både ton och humör (Herbert & Håkansson 2012:39).  

Även fysiska handlingar kan göras textuella genom att använda asterisker, * host * 

eller <snyft> (Bellander 2010:27). 

 

3.2.9 Definition av begreppet språkförändring 

Ungdomsspråkliga drag bör ej betraktas som bundna till ungdomar utan snarare som exempel 

på språkförändring (Norrby & Håkansson 2010:170). Språkförändringar sker kontinuerligt i 

levande språk och det finns ett samband mellan språklig variation som exempelvis 

kronolekten ungdomsspråk, attityder gentemot detta och språkförändring. Det innebär att nya 

språkliga drag i olika omfattning anammas av olika typer av språkbrukare för att sedan, om 

attityden gentemot nymodigheten är accepterande, slå igenom till att bli allmänt språkbruk 

(Einarsson 2004:224). Ofta krävs att den språkgrupp som introducerar det nya ordet innehar 

så kallad hög prestige; det vill säga uppfattas som ledande i samhället, för att attityden mot 

den nya språkliga innovationen skall motta ett positivt bemötande. Vårt sätt att tala kan 

avslöja vilken grupp i samhället vi tillhör och vissa varieteter kan anses mer korrekta, 

vackrare samt uppfattas som mer prestigefyllda inom en språkgemenskap (Bijovet 2013:130).  

En språkförändring sker således i teorin helst uppifrån och ned; från den 

dominerande sociala klassen alternativt från skola till folkdjupet men i praktiken minst lika 

ofta i motsatt rikting; nedifrån och upp (Einarsson 2004:224). Språkförändringar som 

härstammar uppifrån anses som standardspråkiga och norm medan språkförändringar nedifrån 

ofta handlar om slang eller olika dialektala uttal som av olika anledningar tas i bruk av andra 

språkgrupper än de som vanligtvis brukar dem (Norrby & Håkansson 2010). Språkförändring 

kan även ske genom så kallad dold prestige. En språklig innovation sprids då nedifrån och 

upp i och med att denna anses inneha hög prestige (Sundgren 2013:86). Trots att den 

språkliga innovationen öppet betraktas som dåligt språk sprids den mellan olika språkgrupper 

eftersom den inom de grupperna uppfattas samt förknippas med olika beundransvärda 

egenskaper (Bijvoet 2013:131) som till exempel självsäkerhet eller modernitet. Detta kan ske 

med vissa dialektala drag eller slangutryck inom olika grupper och förklarar faktumet att det 

är just innovativa ungdomar, främst unga kvinnor, som står för merparten av språkliga 

förändringar idag (Grönberg 2013:259, Norrby & Håkansson 2010:173). Både 

språkförändring via öppen; hög prestige och via dold prestige visar att attityden gentemot ett 

nytt ord eller begrepp sällan är en attityd mot innovationen i sig utan snarare en återspegling 

till hur vi ser på talarna av den aktuella varieteten (Bijovet 2013:131).  

Det är långt ifrån alla ungdomliga språkliga innovationer som sprids till andra 

grupper än just ungdomar och ännu färre etableras i språket för att sedermera övergå till 

språkförändringar (Kotsinas 2004:172). En hypotetisk modell för utvecklingen språklig 

innovation till språkförändring i talspråk kan presenteras enligt följande (Kotsinas 2004:172-

173): 
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Steg 1 Språklig innovation 

  

Steg 2 Gruppidentitet Försvinner 

 

Steg 3 Nya grupper  Försvinner 

 

Steg 4 Ungdomsspråk Försvinner 

 

Steg 5 Sociolekt  Vuxenspråk  Försvinner 

 

Steg 6 Standardspråk Försvinner 

 

Modellen startar med ett normbrott och om denna språkliga innovation är medveten samt 

uppmärksammas av lyssnarna som slående kan resultatet bli att den sprids vidare inom 

gruppen (steg 1). Om intresse ej uppstår eller om normbrottet kan kategoriseras som en typisk 

felsägning är risken att yttrandet glöms bort och försvinner. En språklig innovation som 

spridit sig till en grupp skapar gruppidentitet som ibland upprepas även i andra sammanhang 

än det inom gruppen (steg 2). Ofta försvinner det nya språkliga draget efter en tid men det kan 

även hända att det plockas upp av en ny grupp och åter blir aktuellt (steg 3). Även här kan 

draget blekna för att till slut försvinna men det kan också få en funktion av att markera en 

gruppidentitet, till exempel ungdomsspråk (steg 4). Det språkliga draget kan nu uppnå en 

funktion som markör för den grupp det tillhör men kan även fortfarande försvinna genom att 

det blir omodernt och byts ut mot något annat. Vanligt är att språkliga innovationer stannar på 

detta steg och inom gruppen för att under en längre tid på nytt födas varje ny generation. Det 

finns dock också två andra vägar att gå; en där frekvent ungdomsspråk influerar vuxenspråket 

samt en där ungdomarna som brukar det språkliga draget fortsätter att använda det i vuxen 

ålder (steg 5). Benämningen ungdomsspråk är då inte längre aktuell. Om draget blir vanligt i 

vuxenspråk och inte längre associeras till enskilda grupper kan det sedermera betraktas som 

vardagligt språk och till slut uppnå en status som standardspråk (steg 6) (Kotsinas 2004:172, 

174). Ett alternativt sjunde och sista steg i modellen är om det språkliga draget får fäste i 

skriftspråket (Kotsinas 2004:175). Exempel på ord som genomgått samtliga steg är orden tjej 

och kul som började som slangord för att sakta betraktas som vardagsspråk och slutligen 

debutera samt accepteras i skiftspråket (Kotsinas 2003:286, Einarsson 2004:227). 

Man talar om två olika sorters undersökningar av språkförändring i verklig tid; 

panelundersökning samt trendundersökning (Sundgren 2013:96). I den första går man tillbaka 

till samma personer som studerats i ett tidigare skede och spelar in dem igen. Sedan jämförs 

resultaten. Den andra sortens undersökning består av personer som ej tidigare blivit inspelade 

men som är utvalda efter samma principer som gällde vid ett tidigare inspelningstillfälle med 

andra personer (Einarsson 2004:228).  

 

4. Material och metod  

I denna del presenteras den metod samt det material som ligger till grund för besvara denna 

studies frågeställningar; vilka är bas funktioner i skrift i bloggar år 2014 och har bruket 

utökats till att inte endast innefatta åldersgruppen ungdomar? 

 

4.1 Korpusstudier som undersökningsmetod 

Dagens digitala teknik möjliggör stora samlingar av språklig data, så kallade korpusar, som 

kan användas för att systematiskt studera mönster i språkbruk. Materialet är färdigställt och 

kräver ingen transkribering och kan därför anses både lättillgängligt och tidseffektivt för 

språkforskare. Det finns ingen absolut definition av begreppet korpus eller hur en sådan skall 
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vara utformad men inom modern lingvistik brukar begreppet benämnas som en samling 

utvalda texter som antingen är skriftspråk- eller talspråksbaserade, maskinläsbara samt 

eventuellt annoterade med lingvistisk information. Texterna skall vara autentiska och 

insamlade för att representera ett särskilt språk eller språkliga varieteter (Prytz 2008:208, 

McEnery m fl. 2006:4).  

För att undersöka hur diskurspartiklen ba används i skrift är valet av korpusstudier 

som metod relevant av ovan nämnda kriterier. Korpusarna tillhandahåller färdigtranskriberade, 

autentiska texter som tydligt kan redovisa bas förekomst i skrift. Annoteringarna beskriver 

ålder på skribenten vilket är av vikt för frågeställningen vilken åldersgrupp som använder ba i 

skrift.  

Denna studie bygger på autentiska korpusar från Språkbanken som är placerad vid 

Göteborgs universitets humanistiska fakultet. Banken, som inrättades 1975, har utvecklats till 

en både nationellt och internationellt erkänd forskningsenhet som tillhandahåller svenska 

textkorpusar, parallellkorpusar samt svenska elektroniska lexikonresurser Språkbanken 

tillhandahåller två olika verktyg, konkordanser, för att söka bland deras omfattande material; 

Korp som används för att söka i svenska textsamlingar samt Karp som används för att söka i 

elektroniska lexikon (spraakbanken.gu.se).  

Korpusstudier är huvudsakligen av kvantitativ karaktär men med kvalitativa inslag, 

så även denna. Analysen avser systematiskt insamlad kvantifierbar data med ett mindre 

material som undersökts detaljerat ett sammanhang. Vidare brukar korpusstudier definieras 

som antingen korpusbaserade eller korpusdrivna. Denna studie är korpusbaserad och 

använder därför korpusdata för att för att utforska en teori eller hypotes för att sedan validera, 

refusera eller omdefiniera den (McEnery & Hardie 2012:6). Används ba på liknade vis i skrift 

som i tal, det vill säga med en fokuserande samt en avgränsande funktion och har 

åldersgruppen ökat till att även omfatta äldre åldersgrupper än ungdomar? 

Slutligen skall studien ses som delvis jämförande då den ställs mot tidigare forskning 

om diskurspartikeln bas fokuserande samt avgränsande funktioner i talspråk utifrån främst 

Kotsinas (2004) studie.  

 

4.2 Urval och avgränsning av material 

Att låta bloggtexter utgöra grund för denna studie föll som ett naturligt val då deras informella 

natur tillåter skribenten skriva fritt och därmed kan anses representera vardagligt autentiskt 

språkbruk (Herbert & Hjalmarsson 2012:31). Blogg som publiceringsverktyg skapar en egen, 

självstyrd, arena för skribenten där denne ges obegränsat med utrymme för text (Nyberg & 

Wiberg 2014:28-29). Här fanns med andra ord hög sannolikhet att talspråkiga ba skulle 

förekomma. Språkbanken tillhandahåller 18 stycken korpusar från svenska bloggar under 

rubriken Bloggmix och denna studie baseras på den senaste tillagda: Bloggmix2014 för att 

spegla aktuellt bruk av ba i skrift.  

Förutom en sökning av ba i Korps konkordanser har även en sökning av Ba (med 

versal) genomförts för att täcka så många belägg och därmed funktioner som möjligt. Studien 

består således av belägg med ba och Ba (med en versal). 

För att begränsa studiens omfång har fem informanter; bloggare, valts ut att 

medverka. Dessa informanter är utvalda efter antal belägg av ba (med gemener) i 

Bloggmix2014, där de representerar de fem bloggare med flest belägg. De har med andra ord 

frekvent använt ordet ba under år 2014 och ej endast någon enstaka gång och kan därmed 

antas medvetet bruka ba i skrift. Angående valet av informanter till belägg för Ba (med versal) 

var det inte lika självklart men löste sig på så vis att tre av de fem informanterna som använt 

ba (med gemener) mest i Bloggmix2014 även förekom bland beläggen av Ba (med versal) och 

därför är dessa belägg utvalda att medverka i denna studie.  
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De belägg som citeras från Bloggmix2014 är utvalda efter bas fokuserande samt avgränsande 

funktioner som beskrivs ovan (Se 3.2.5 Ba med fokuserande funktion sida 14 och 3.2.6 Ba med 

avgränsande funktion sida 16) enligt Kotsinas (2004). Det är dock viktigt att påpeka att denna 

studie ej skall betraktas som en regelrätt jämförelse då Kotsinas (2004) undersökt skillnader i 

uttal och funktion mellan olika former av bara; bara, ba’a och ba och denna studie endast 

behandlar funktion av formen ba i skrift. Jämförelsen ligger i huruvida funktionen av ba i 

skrift förhåller sig likadan som till ba i tal eller inte. Anledningen till att inte betydelsen samt 

funktionen av ordet bara undersökts i denna studie beror på dess rikliga förekomst i Bloggmix 

2014; 82743 enskilda belägg (Språkbanken. (12.01.2016) spraakbanken.gu.se) Tid är ram och 

en undersökning av ordet bara har ej varit möjlig.  

De belägg som sorterats som avgränsande vid direkt anföring har vidare undersökts 

huruvida de anför onomatopoetiska uttryck som är vanligt i tal (Dryselius & Lundin 1999:158, 

Eriksson 1997(b):148,160). Detta för att jag anser att det tillhör bas funktioner i tal och 

därmed vill undersöka om de ser ut på liknade vis skrift. 

 

Totalt avser denna studie 240 stycken enskilda belägg av ba fördelat på fem olika 

informanter. 

 

4.3 Studiens informanter från Bloggmix2014 

 

Tabell 1: Presentation av de fem informanter från Bloggmix2014 som använt ba mest frekvent 

under år 2014 samt antal belägg 

 Melissa Elin Helena Bonobo Kryzz 

Ålder 23-24 år 23-24 år 42-43 år 30 år 23-24 år 

Stad Helsinborg Sundsvall Enköping Karlstad Malmö 

      

Antal ba 71 44 40 40 35 

Antal Ba - - 6 3 1 

Totalt 71 44 46 43 36 

 

Melissa, 23-24 år, arbetar med att marknadsföra produkter och märken via digital teknik. Har 

under en lägre tid bott i Sydeuropa. Bor tillsammans med pojkvän. Inga barn. Bloggar om 

främst mode, mat och jobb. Har bloggat sedan 2009. 

 

Elin, 23-24 år, studerar till lärare i svenska. Bor tillsammans med make och deras 

gemensamma två barn. Bloggar om bland annat barn, mat, musik och böcker. Har bloggat 

sedan 2012. 

 

Helena, 42-43 år, är utbildad sminkös som deltagit ett populärt tävlingsprogram på tv. Bor 

tillsammans med make samt tre gemensamma barn. Bloggar om smink, recept och psykisk 

hälsa. Har bloggat sedan 2003. 

 

Bonobo, 30 år, arbetslös frisör. Bor tillsammans med sambo och nyfödd bebis (2015). Bloggar 

om åsikter och vardagsliv. Har bloggat sedan 2007. 

 

Kryzz, 23-24 år, arbetar. Bloggar bland annat om resor, abort, träning. Har bloggat sedan 2010 

och har i januari 2015 valt att avsluta sin blogg. 
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4.3.1 Forskningsetiska aspekter 

Information av informanter har inhämtats från respektive bloggar, språkbankens annotationer 

samt från artiklar om bloggarna som till viss del är offentliga personer i samhället. Trots att 

samtliga källor till information av informanterna är offentliga och öppna för alla har jag valt 

att inte publicera informanternas namn eller namn på deras respektive bloggar och 

bloggadresser. Detta eftersom jag personligen ej sökt och därmed ej erhållit något samtycke av 

informanterna att delta i denna studie. Samtliga fem informanter går under pseudonymer 

liksom eventuella namn som nämns i inlägg.  

 

4.4 Genomförande och bearbetning av material 

För att söka bland bloggtexter i Språkbanken har webbapplikationen Korp använts som består 

av 379 stycken korpusar varav 18 stycken finns att finna under rubriken Bloggmix 

(Språkbanken. (12.01.2016) spraakbanken.gu.se). Bloggmix är sorterat efter årtal och startar 

med år 1998 och avslutas med år 2014 samt en korpus med bloggtexter med okänt datum. 

Eftersom denna studie vill visa på hur ordet ba används i bloggar år 2014 har resursen 

Bloggmix2014 använts som underlag.  

Resursen Bloggmix2014 uppdateras regelbundet och innehåller för närvarande 2, 

083992 stycken meningar och 34, 298071 stycken enskilda token. En sökning av ordet ba i 

Bloggmix2014 genererar 563 stycken träffar och en sökning av Ba 35 stycken träffar. 

(Språkbanken. (12.01.2016) spraakbanken.gu.se).  

För att sortera och presentera sökningen av orden ba och Ba i Korp på ett tydligt vis 

har konkordansprogrammet Key Word in Context (hädanefter KWIC) används. KWIC placerar 

sökordet på dataskärmens mitt vilket hjälper till att förtydliga i vilka sammanhang ordet 

förekommer genom att presentera vilka ord som föranleder samt efterkommer sökordet. Det är 

dock ofta knaper kontext som tillhandahålls i KWIC (Adolphs 2006:52). Språkbanken har valt 

att skriva ut hela meningar men någon ytterligare kontext delges inte annat än vad 

blogginlägget rubricerats som på aktuell blogg. 

Samtliga belägg av ba och Ba från Bloggmix2014 har skrivits ut på papperskopia för 

att enklare kunna sorteras efter vilken funktion ordet fyller, det vill säga om det är fokuserande 

eller avgränsande. Det har även underlättat arbetet med att fastställa hur många olika bloggare 

som finns representerade samt vilka belägg som tillhör vem. Genom att läsa varje annotation 

till varje enskilt belägg i Korp via dator har jag sorterat och markerat hur många belägg samt 

vilka belägg som tillhör vilka bloggare på papperskopiorna. Materialet har på så vis blivit 

överskådligt och urval och avgränsning har möjliggjorts (Se 4.2 Urval och avgränsning av 

material sida 22). Under denna process har även belägg som avser annat än ba sorterats bort, 

till exempel felstavningar som ba istället för bra eller ba som del av en låttext eftersom de inte 

är representativa för denna studie.  

Efter att en sammanställning över vilka belägg av ba som agerar fokuserande 

respektive avgränsande i de fem utvalda bloggarna gjorts har beläggen ytterligare sorteras in 

efter de fokuserande funktionerna: fokusering på nominalfras, fokusering på nominalfras 

förringande, fokusering av verbfras samt fokusering av övrigt och de avgränsande 

funktionerna: satsgräns, turgräns och anföring. Därefter har en sammanställning av 

onomatopoetiska uttryck vid direkt anföring gjorts utifrån tidigare definition av dessa (Se  

3.2.7 Definition av begreppet onomatopoetiska uttryck sida 17). Samtliga belägg är uppdelade 

efter varje enskild funktion samt efter varje enskild informant för att skapa ordning över hur 

många belägg som tillhör vem. De belägg som valts ut att citeras markeras efteråt med 

informant inom parentes för att presentera vem belägget tillhör. 

De kvantitativa måtten presenteras i tabeller efter antal belägg per funktion och 

informant samt den totala mängden. Det görs en skillnad mellan ba och Ba (med versal). Man 
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kan således utläsa hur många belägg av ba respektive Ba varje enskild funktion har i 

Bloggmix2014 och hur många belägg varje enskild informant står för. 

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Genom att studera språkanvändning i en korpus ges endast ett språkligt stickprov. Slutsatser 

om hur ett språkligt fenomen speglas i ett språk kan aldrig tas för hel sanning utan begränsar 

sig till den korpus som agerat källa (Prytz 2008:208, 213). Resultatet i denna studie är, med 

andra ord, endast giltigt för de bloggar som valts ut att medverka och inte generellt för alla 

bloggar eller bloggare. Studien visar dock en uppfattning och borde, med sina autentiska 240 

belägg av ba samt Ba, ändå peka på trovärdighet samt vissa tendenser till likheter och 

skillnader till tidigare forskning.  

Det är även viktigt att påpeka att för att kunna fastställa att en språkförändring ägt 

rum krävs mist två undersökningar med åtskilliga års mellanrum (Nordberg 2013:29). Denna 

studie är ingen panel- eller trendundersökning och avser endast korpusar från ett år, år 2014. 

Studien behöver således kompletteras för att säkert kunna påvisa ett resultat av 

språkförändring. 

 

5. Analys och resultat 

I denna del presenteras en resultatbeskrivning och analys av det utvalda materialet från 

Bloggmix2014 i undersökningen samt redogörs vilka funktioner ba innehar i detta material. 

Funktionerna som presenteras är de fokuserande, under rubrik 5.1 Ba med fokuserande 

funktion i Bloggmix2014, samt de avgränsande, under rubrik 5.2 Ba med avgränsande funktion 

i Bloggmix2014. Den avgränsande funktionen direkt anföring med tillhörande funktion 

onomatopoetiska uttryck presenteras i underrubrikerna 5.2.1 Ba vid direkt anföring i 

Bloggmix2014 respektive 5.2.1.1. Ba vid onomatopoetiska uttryck i samband med direkt 

anföring i Bloggmix2014. En sammanfattning av bas funktioner i skrift i Bloggmix2014 ges i 

5.3. med samma namn för att på ett tydligt vis presentera svar på frågan vilka funktioner ba 

innehar i skrift i bloggar. 

Frågan vilken åldersgrupp som använder ba i skrift i Bloggmix2014 besvaras under 

den sista rubriken 5.4. Ba som ungdomsspråk? 

 

5.1 Ba med fokuserande funktion i Bloggmix2014 

De fem utvalda korpusarna från Bloggmix2014 visar få belägg av ba med fokuserande 

funktion; endast 35 enskilda fall av totalt 240 belägg, vilket motsvarar 14,6%. Detta är i 

analogi med Kotsinas (2004) studie som, även den, visar att bas fokuserande roll är 

underlägsen rollen som avgränsare (Kotsinas 2004:83). Även Eriksson (1992) bevisar i sin 

avhandling att bas fokuserande funktion förändrats avsevärt på de cirka tio år som skiljer 

mellan hans bandinspelningar. Inspelningarna från 1977-79 visar på 70 enskilda belägg av 

totalt 104 medan inspelningarna från 1984-1989/90 redovisar 28 belägg av totalt 118. En 

minskning har alltså skett från 67,3% av beläggen till, drygt ett decennium senare, 23,7% av 

beläggen (Eriksson 1992:15). 

Dryselius och Lundin (1999) har valt att inte studera bas fokuserande roll i sin 

studie. De motiverar sitt val med att de valt att fokusera på tre större funktioner hos de 

diskurspartiklar deras material redovisar (Dryselius & Lundin 1999:161). Man kan tolka det 

som att den fokuserande funktionen av ba inte varit tillräckligt framträdande i materialet till 

studien och därför valts bort.  

Svensson (2009) finner belägg för ba som fokuserare i sin studie men konstaterar att 

ordet bara är vanligare för denna funktion (Svensson 2009:134).  
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En möjlig anledning till att materialet från Bloggmix2014 visar på så pass få belägg av ba som 

fokuserare kan bero på att det skett en tydlig minskning av funktionen i tal. Det minskade 

användandet i tal har resulterat i en blygsammare redovisning i skrift.  

 

Tabell 2: Antal fokuserande ba och Ba samt fördelning över dess funktioner i Bloggmix2014  

 Antal Melissa Elin Helena Bonobo Kryzz 

Totalt antal 

fokuserande 

ba 

27 1 9 14 0 3 

ba fokuserar 

verbfras 

17 1 5 8 0 3 

ba fokuserar 

övrigt 

10 0 4 6 0 0 

       

Totalt antal 

fokuserande 

Ba (med 

versal) 

8 0 0 6 2 0 

Ba fokuserar 

verbfras 

1 - - 0 1 0 

Ba fokuserar 

övrigt 

7 - - 6 1 0 

       

Totalt antal 

fokuserade 

ba och Ba 

35 1 9 20 2 3 

 

SAG beskriver bara som ett fokuserande satsadverbial vars främsta funktion är att framhäva 

satsled med betydelsen inget annat än (SAG 4:152ff) och det är med just denna betydelse ba 

vanligtvis fokuserar en nominalfras (Kotsinas 2004:78). Det förekommer inga tydliga belägg 

för ba som fokuserare i nominalfraser i de utvalda korpusarna. Detta beror med stor 

sannolikhet på att ordet bara är det vanligaste ordet i skrift vilket det även Kotsinas (2004) 

studie av talspråk visar; bara används i över hälften av beläggen för fokusering av 

nominalfras (Kotsinas 2004:83). 

Det förekommer fall av verbfraser där ba, med viss ansträngd tolkning, skulle kunna 

anses även fokusera på substantivet i satsen. 

 

Ge hen ba ett parkerat fordon (Elin)  

 

Här har ba tolkats som ba ge hen, det vill säga som att ba förstärker verbet ge men att det 

placerats lossat en bit från dess fokus. Belägget har kategoriserats som en fokusering av 

verbfras men kan även betraktas som en fokusering av en nominalfras om ba uppfattas 

fokusera på ett parkerat fordon. Ba skulle då kunna tolkas som uteslutande, endast och 

därmed lägga fokus på substantivet fordon. Tyvärr blir meningen då otydlig.  

Lossat fokus tillåter ba att placeras skilt från sitt huvudord men det är i de allra flesta 

fall möjligt att, utifrån kontext, ändå avgöra vilket led som avses fokuseras. Missförstånd sker 

sällan och den pragmatiska plausibiliteten agerar utslagsgivande när osäkerhet uppstår i 

uppfattning av fokus (Wijk-Andersson 1991:171). Det är med andra ord mest sannolikt att ba 

fokuserar på verbet denna gång.  
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Av samtliga fokuserare i beläggen för de utvalda korpusarna i Bloggmix2014 är 51,4% av 

typen där ba fokuserar på en verbfras. Även Kotsinas (2004) studie visar att ba oftast 

fokuserar just verbfras (Kotsinas 2004:83). Oftast saknar ba innehållsmässig betydelse och 

utgör endast en markör för att uppmärksamma fokus. Bas adverbiella grundbetydelse 

uteslutande, endast förekommer men i olika styrka; från tydlig till allt mer uttunnad.  

 

För hur ofta står dom där klackisarna där och ba väntar och samlar damm? (Helena) 

 

Och nu ba sträcker den lilla lilla hand som jag älskar mest i hela världen sig mot skyn (Elin) 

 

Det första belägget visar på en stark adverbiell betydelse av ba medan det andra ba endast 

fyller en funktion att fokusera och uppmärksamma huvudordet i verbfrasen; sträcker. Här 

saknar ba innehållsmässig betydelse.  

Eftersom det saknas belägg för fokuseringar av nominalfraser finns heller inga 

belägg för fokuserande nominalfraser med förringande drag. Det förekommer dock att ba 

används för att beskriva en företeelse på ett överdrivet och nedlåtande vis i beläggen för 

verbraser.  

 

Tommy ba brassar dit och njuter av tillvaron och en annan tänker kläder, läppstiftsfärg, 

lockar eller inte lockar och vilka klackar? (Helena) 

 

Genom att låta adverbiella ba fokusera på verbet brassar (kör) visar bloggaren att hon anser 

att Tommys handling är av både ansvarslös och lättjefull karaktär. Huvudordet förringas likt 

ett huvudord i en nominalfras kan nedvärderas (Eriksson 1997(b):145-146, Kotsinas 2004:78, 

Wijk-Andersson 1991:75,168). Man får dock ej glömma att detta är bloggarens värdering; det 

är hon som anser att Tommy lättvindligt kör dit och sedan slappnar av medan hon fokuserar 

på en mängd olika förberedelser. Troligtvis har Tommy utfört mer än det som beskrivs av 

skribenten men genom att ba använts för att framhäva verbet brassa utesluts andra 

möjligheter och beskrivningen får en dramatiserande förskjutning av verkligheten (Svensson 

2009:141). Det är inte ovanligt att ba modifierar ett verb i en verbfras förringande (Eriksson 

1992:23-24).  

Uttrycket ba för att förekommer bland beläggen i form av ba så att. I ledigt tal- eller 

skriftspråk kan för att ersättas med så att vid angivelse av avsikt eller ändamål (SAG 2:738).  

 

Så mina tips är alltid 100% ärliga, ba ’satt’nivet! (Helena). 

 

Samtliga belägg av ba/Ba så att är skrivna av en och samma bloggare (Helena) och tillför 

därför väldigt lite till studien. Detsamma gäller övriga två uttryck: 

 

 Lite synd ba för hon blev helt plötsligt sjukt snabb i snön (Elin) 

 Göre ba göre (Elin).  

 

Dessa övriga belägg av ba med fokuserande funktion i studien visar främst att just dessa 

enskilda bloggare favoriserar dessa respektive uttryck.  

Den adverbiella betydelsen varierar i uttrycken. Göre ba göre innehar stark betydelse 

av uteslutande, endast och kan jämföras med det amerikanska skomärket Nike’s slogan Just 

do it från 1988. Ba i ba så att och synd ba har förlorat merparten av sin adverbiella betydelse.  

Som fokuserande adverbial kan ordet bara kan ej användas som fundament i en sats 

(SAG 4:158-159). Det betyder att inte heller ba med fokuserande funktion kan utgöra första 
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plats i en sats (Eriksson 1992:13, Wijk-Andersson 1991:117). Detta till trots förekommer 

belägg som inleds med just fokuserande Ba (med versal) i Bloggmix2014.  

 

Ba släpade mig fram och AJAJAJJ (Bonobo) 

 

Beläggen är för få för att utgöra relevant statistik men visar ändå på möjligheten att placera ba 

som fundament i sats. Effekten blir att huvudordet får dubbel fokusering eftersom placeringen 

som fundament medför en framhävande effekt (Cassirer 2003:64) i allmänhet samt att ordet ba 

framhäver huvudordet i synnerhet. Liksom beläggen för ba fokuserar även Ba på en verbfras i 

ovan nämnda mening men det förekommer också ett belägg där Ba fokuserar en adverbfras 

vilket är ovanligt (Kotsinas 2004:78).  

 

Ba liiiite (Bonobo) 

 

Huruvida dessa belägg är medvetna stilbrott eller endast resultat av slarvigt skriftspråk är 

tyvärr omöjligt att avgöra.  

 

5.2 Ba med avgränsande funktion i Bloggmix2014 

Merparten av alla belägg av ba från det utvalda materialet från Bloggmix2014 har en 

avgränsande funktion, hela 85,4%. Liksom tidigare forskning visar, är bas absoluta 

huvudfunktion att agera som avgränsare vid anföring (Eriksson 1992:15, Kotsinas 2004:83, 

Svensson 2009:143) och ca 86% av beläggen för ba som avgränsare är av just den typen. Det 

motsvarar 73,3% av samtliga 240 stycken belägg i hela studien. Som avgränsare utgörs 3,4% 

av beläggen som satsgräns (så ba) och 10,8% av beläggen som turgräns, så kallat finalt ba. 

Samtliga avgränsande belägg innehar låg adverbiell betydelse men markerar emfas. 

 

Tabell 3: Antal avgränsande ba och Ba samt fördelning över dess funktioner i Bloggmix2014 

 Antal Melissa Elin Helena Bonobo Kryzz 

Totalt antal 

avgränsande 

ba 

203 70 35 26 40 32 

 

ba avgränsar 

satsgräns 

7 1 1 1 2 2 

ba avgränsar 

turgräns 

22 16 2 1 3 0 

ba avgränsar 

direkt 

anföring 

174 53 32 24 35 30 

       

Totalt antal 

avgränsande 

Ba (med 

versal) 

2 - - 0 1 1 

Ba avgränsar 

direkt 

anföring 

2 - - 0 1 1 

       

Totalt antal 

avgränsande 

ba och Ba 

205 70 35 26 41 33 
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Samtliga informanter använder ba med funktionen som satsgräns vid minst ett tillfälle 

vardera. Den adverbiella betydelsen är då kraftigt försvagad. Även Kotsinas (2004) finner att 

ba vid satsgräns förlorat merparten av dess adverbiella grundbetydelse men visar på långt fler 

belägg för denna funktion.  

Ba förekommer både satsinitialt i berättelser samt i mer argumenterande partier som 

tydligt markerar skribentens egen slutsats (Kotsinas 2004:79).  

 

Det sa typ sluuuurk så ba var allt uppätet! (Kryzz) 

 

Folktandvården skickar ju såna fiffiga sms dagen innan som påminner mig” och så ba 

släpper han hela tanken om sin tid till tandis (Helena) 

 

Så ba kan jämföras med ordet sedan och anger att en aktion följer en annan aktion. 

Skribenterna målar först upp en situation och markerar sedan med ba att en ny sats följer, en 

sats som de vill rikta särskild uppmärksamhet till eftersom den ofta är av stor vikt för hela 

berättelsen (Dryselius & Lundin 1999:165, Kotsinas 2004:79).  

Ba kan även markera att en sats fortsätter genom att inleda en replik. Det är dock 

ovanligt (Kotsinas 2004:79-80). Det förekommer ett belägg med denna satsavgränsande 

funktion i materialet: 

  

Önskar att det var som med katter, gravid i typ nio veckor och sen [så] ba KLART!!!! 

(Bonobo) 

 

I detta belägg är ordet klart bokstaverat med versaler och därmed tolkat som att betonas. Det 

skulle därför även vara möjligt att tolka klart som ett utrop, varpå det skulle kunna signalera 

och benämna en direkt anföring. Belägget är kategoriserat som en satsgräns eftersom det ej 

innehåller subjekt och det därmed ej tydligt kan fastställas som ett återberättat utrop av någon 

eller något. 

När ba placeras finalt i en sats eller tur benämns den som en turgräns. Detta är 

vanligt i talspråk och ba innehar då i regel inget betydelsemässigt innehåll utan fungerar 

endast som ett skiljetecken som markerar att satsen är slutförd och att nästa sats kan ta vid 

(Kotsinas 2004:80). Skiljetecknet kan utgöras av en punkt såväl som, det mer expressiva, 

utropstecknet. Bloggmix2014 presenterar belägg för denna funktion. 

 

Ett livstecken ba! (Elin) 

 

Det förekommer belägg där finalt ba avslutar en sats men samtidigt antyder på en fortsättning. 

Trots att inga minspel eller annat kroppsspråk är möjligt att utföra i text visar ändå följande 

belägg att skribenterna förväntar sig att läsaren skall vara införstådd med vad texten avser 

samt vilken inställning textförfattaren innehar gentemot satsen och instämma med detta.  

 

Haha.. Fan så löjlig man är, men man har längtat och längtat och så ba…. (Helena) 

 

Merparten av alla belägg för finalt ba tycks avluta satsen väl abrupt. Här kan man tänka sig att 

emoticons använts för att förklara för läsaren vad som förväntas av denne när det kommer till 

förståelse samt tolkning. Korp skriver inte ut emoticons i sina konkordanser och det skulle 

kunna vara en förklaring till varför en del belägg av finalt ba i materialet från Bloggmix2014 

ser ut på följande vis: 
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Först: ja frukost och någon banan innan lunch på jobb lunch: restaurang med mina fina 

kollegor fika: Maja ska bjuda på snickerskaka middag: bjuden på tre-rätters man ba 

(Melissa) 

 

I tal skulle antagligen ba följas av någon typ av gest; eventuellt av positiv karaktär men här 

slutar satsen utan att läsaren får veta hur skribenten förhåller sig till all förtäring under dagen. 

Kanske finns här en emoticon eller annan bild som speglar reaktion, humör eller ton (Herbert 

& Håkansson 2012:39) hos skribenten. Även i tal förekommer att finalt ba egendomligt 

avslutar en sats ofullbordad samt okommenterad med ett pronomen följt av ba (Kotsinas 

2004:81) eller att endast minspel efterföljer likt en direkt anföring (Eriksson 1997(b):161, 

Kotsinas 2004:81).  

I tal kan ett finalt ba spela en viktig roll i dialog eftersom det effektivt och smidigt 

markerar slutförandet av en tur och visar på en möjlighet för näste talare att fortsätta samtalet 

(Eriksson 2002:7). Kanske kan finalt ba användas av bloggare på detta vis i text för att 

uppmana läsare att kommentera det som yttrats för att skapa en dialog?  

 

God morgon ba (Bonobo) 

 

Genom att ställa en direkt fråga och samtidigt använda sig av ledigt talspråk skapas den 

närhet mellan skribent och läsare som eftersträvas på bloggar (Herbert & Håkansson 

2012:31). 

 

5.2.1 Ba vid direkt anföring i Bloggmix2014 

Direkt anföring är som tidigare nämnt bas obestridligt viktigaste samt vanligaste funktion i 

tal. Erikssons (1992) bandinspelningar från 1977-79 respektive 1984-1989-90 visar att medan 

bas fokuserande funktion sjunkit i användande har bas avgränsande funktion vid anföring 

ökat. Under ett drygt decennium har beläggen ökat från 32,7%  till 76,3% av samtligt material 

(Eriksson 1992:l5). Även Kotsinas (2004) studie visar på en överlägsen användning av ordet 

ba vid anföring; hela 96% av studien av bas funktioner visar på just denna funktion (Kotsinas 

2004:83). Ba är också den allra vanligaste anföringsmarkören i Svenssons (2009) studie där 

denna funktion utgör 88% av samtliga ba i materialet (Svensson 2009:143).   

I Bloggmix2014 utgör ca 86% av beläggen av ba som avgränsare direkt anföring. 

Liksom i tal återges direkt anföring i skrift ej som ordagranna citat utan mer ungefärligt vad 

som sagts (Dryselius & Lundin 1999:167).  

 

Liksom om en kompis frågar ba ” vad gör du? (Kryzz) 

 

Av samtliga belägg av direkt anföring i Bloggmix2014 är ovan nämnda belägg det enda med 

så kallat sägeverb; frågar. Övriga 174 stycken belägg saknar sägeverb och föregås endast av 

ett substantiv, ett egennamn eller ett pronomen, vilket är vanligt även i talspråk (Eriksson 

1992:15, Kotsinas 2004:81, Nordberg 2014:117). Detta kan jämföras med tidningarnas 

rubrikspråk som ofta saknar anförande verb vid elliptiska, underförstådda, anföranden 

(Andersson 1988:2, SAG 4:864-865).  

 

Gurra ba ” okej vi slutar nu!!! (Kryzz) 

Gurra: Okej vi slutar nu! [Tidning] 

 

De direkta anföringarna i Bloggmix2014 visar även på ett belägg där förhållandena är det 

motsatta: ba föregår ett pronomen, vilket strider mot bas begränsade syntaktiska distribution 
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(Eriksson 1997(b):159). Matrissatser som innehåller ba har alltid rak ordföljd; subjektet 

föregår alltid ba (Eriksson 1992:18). 

 

jag missuppfattar vad han sa och ba jag: en mojito /…/ (Melissa) 

 

Det är sannolikt att detta är en felskrivning. Belägget i sin helhet lyder ”jag missuppfattar vad 

han sa och och ba jag: en mojito och en redbull vodka tack jag: och så tar jag killens order 

jag: min kille bjuder bartendern ger oss alla sina drinkar och killen springer ikapp Sam han: 

Tack som fan!!” (Melissa). Texten är svårtolkad då händelseförloppet redovisas i all hast utan 

skiljetecken. En alternativ presentation av samma text skulle kunna se ut som följande: 

 

Jag: en mojito och en redbull vodka tack 

Jag: och så tar jag killens order 

Jag: min kille [Sam] bjuder 

 

Bartendern serverar drinkar 

Killen springer ikapp Sam 

 

Killen: tack som fan 

 

Likt ett manus med repliker återberättas historien. Anföranden återges oftast i så kallat 

historiskt presens vilket innebär att det återberättas i ursprungligt tempus. Presenterad på detta 

vis; pronomen efterföljt av kolon, blir belägget tydligare för läsaren. Angående det ba som 

smugit sig in före pronomenet i första repliken var det säkert ämnat leda anföringen men 

sedan har skribenten ändrat sig och valt att skriva jag: istället, som sedan konsekvent används 

berättelsen igenom. Ba har av misstag blivit kvar. Samtliga jag: skulle kunna bytas ut mot ba 

eftersom ba kan inneha en roll av att agera kolon vid anföring (Kotsinas 2004:82). Detta visas 

tydligt i följande belägg: 

 

Just så sa jag på Apple store när killen berättade att han tömt min mobil på allt innehåll och 

en tveksam gammal säkerhetskopiering inte skulle kunna rädda det, jag ba ” Det är inte hela 

världen” och han ba ” Shiiiiit vilken skön inställning till livet du har!! (Melissa) 

 

Jag: Det är inte hela världen 

Han: Shiiiiit vilken skön inställning till livet du har!! 

 

I ovan nämnda belägg kan man anta att det som återberättas är ungefärligt vad som faktiskt 

sagts av personerna när händelsen utspelades. Det förekommer dock, som sagt, att ba vid 

anföring gärna modifierar det som sagts en aning för att väcka större intresse. Den direkta 

anföringen har då helt frångått sin citerande funktion och återger istället det som yttrats på ett, 

i olika grader överdrivet vis (Dryselius & Lundin 1999:167). Detta förekommer även i 

materialet till denna studie. 

 

Jag hör gärna på bra förlossningshistorier, men när okänd människa ba ” den förlossningen 

tog ca 3 dygn och sprack så mjälten fick stryk ” hehe (Bonobo) 

 

Beläggen från Bloggmix2014 visar att ba vid direkt anföring inte nödvändigtvis behöver 

placeras i direkt anslutning till subjektet i satsen; hon ba, mobilen ba. Det förekommer även 

belägg där ba ensamt inleder ett anförande och subjektet återfinns tidigare i satsen samt 

belägg där subjekt helt saknas. I beläggen av Ba (med versal) vid direkt anföring saknas både 
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subjekt och sägeverb, vilket även kan förekomma i talspråk med benämningen omarkerad 

anföring (Eriksson 1992:15, Kotsinas 2004:82). Att subjekt som vanligtvis uppträder 

tillsammans med anföringsmarkörer saknas kan antas vara ett tillfälligt utelämnande 

(Eriksson 1992:16). 

 

Barn pekar och ba ” bebis i magen??? ” (Bonobo) 

 

Too good to be true att få en hel timmes sovmorgon och vakna kl 8 och ba Is this for real? 

(Melissa) 

 

Ba ” aa men ni andra kan sticka till bergochdahlbanorna så möts vi här sen, för jag är 22 

bast och vill vara i kaninlandet” (Kryzz) 

 

I belägg där ba kombineras med ett verb som i första belägget ovan är det vanligt att också ba 

tolkas som ett verb. Ba kan ensamt ersätta allehanda sägeverb (Eriksson 1992:16-17) men är 

själv inget verb eftersom det saknar tempusmarkering och ej kan böjas (Eriksson 1992:22, 

Kotsinas 2004:82). Det är dock inte underligt att ba misstas för ett verb då ordet i 

kombination med ett subjekt både lätt uppfattas samt tolkas som en anföringsmarkör likt ett 

verb (Eriksson 1992:22).  

I det utvalda materialet från Bloggmix2014 används ba omarkerat, det vill säga det 

ersätter en mängd olika verb vid direkt anföring. I och med att direkt anföring med ba inte 

bara anför vad personer yttrat utan även ting är ba inte begränsat till sägeverb som säga, 

tänka och sucka utan kan även ersätta verb som lysa, blinka eller visa. Ba kan även annonsera 

en anförd mening utan att denna någonsin varit iklädd i ord (SAG 4:845) vilket kan förklara 

följande belägg: 

 

Råkade tappa den superhårt i golvet så den ba * blue screen * (Elin) 

 

Det förekommer även belägg där den direkta anföringen kan tolkas bestå av röstförställning. 

 

Nu kanske det sitter nåt gammelt troll o ba ” män dää ä väl omodernt ” 

(Bonobo) 

Tvååringen ba ” mamma jita gul sol ”, ” mamma jita blå jätta ”, osv (Elin) 

 

Röstförställning är ett effektivt verktyg för att markera vad någon annan sagt och bidrar till att 

skapa en mer dramatisk framställning (Norrby 2014:237). I skrift kan röstförställning 

uttryckas med hjälp av nyskapande ljudenliga stavningar (Hashemi 2008:121). 

 

5.2.1.1 Ba vid onomatopoetiska uttryck i samband med direkt anföring i Bloggmix2014 
Både ba och onomatopoetiska ord har som funktion att framhäva händelser i en berättelse 

vilket kan förklara varför de ofta förekommer tillsammans (Dryselius & Lundin 1999:158, 

Eriksson 1997(b):148, 160). Av samtliga belägg av ba och Ba i samband med direkt anföring i 

Bloggmix2014 utgörs 18,2% av olika typer av onomatopoetiska uttryck. Samtliga är placerade 

i direkt anslutning till det anförande ba.  
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Tabell 4: Antal onomatopoetiska uttryck samt fördelning av dessa i samband med direkt 

anföring med ba och Ba i Bloggmix2014 

 % (antal) Melissa Elin Helena Bonobo Kryzz 

ba anför 

onomatopoetiska 

uttryck 

30 3 5 6 12 4 

Ba anför 

onomatopoetiska 

uttryck 

2    1 1 

Totalt  32 3 5 6 13 5 

 

Det förekommer få direkt ljudhärmade ord bland beläggen men skratt återkommer vid flera 

tillfällen i materialet.  

 

Jag ba ” hahahaha va?” (Bonobo) 

 

Skratt kan ibland förekomma istället för tal eller samtidigt för att uttrycka ställning till det 

yttrade samt fokusera berättelsens höjdpunkt (Eriksson 1997(b):147, 160). Skrattet markerar 

skribentens attityd till det anförda påståendet eller händelsen. Valet att placera skrattet 

inledningsvis i anförandet skapar en tydlig signal att skribenten förväntar sig att läsaren skall 

respondera på liknade vis; med ett skratt (Eriksson 1997(b):147). Det är dock oklart om 

attityden är positiv eller negativ då ingen kontext delges. Ett alternativ till att bokstavera 

skrattet kan i framtiden bli att använda en skrattande emoticon. 

Bristen av direkt ljudhärmade ord är till viss del förvånande eftersom de uppmuntrar 

till nybildningar som är vanliga i ungdomsspråk (SAG 2:762). Följande belägg är ensamt i sitt 

slag att representera detta: 

 

Nu har vi boat in oss då kände jag ba:BLÖÖÖÖÖK med hela skiten (Helena) 

 

Här illustreras hur ljudet av en uppkastning låter samtidigt som även skribentens attityd 

gentemot det anförda tydligt framkommer. 

Dryselius och Lundin (1999) finner i sin studie att endast ett av 30 belägg utgörs av 

en så kallad ren onomatopoesi, resterande är analoga ljudord (Dryselius & Lundin 1999:158). 

Även Kotsinas (2004) studie visar att rent onomatopoetiska ljudord är ovanligare än andra 

ljudord och att funktionen att förmedla attityd och känslor är viktigare vilket oftast utförs via 

röstförställning (Kotsinas 2004:38). Detta tycks också vara fallet i Bloggmix2014 som visar på 

fler belägg av analoga ljudord som samtidigt markerar känslor samt attityd. 

 

Det duger väl med det vi hade förra året? ” Å jag ba: ” Eeeeeh…. (Helena) 

Idag gick vi till exempel förbi vår skummiga bäck och hon ba : åhå bamseschampo! (Elin) 

 

Analogt ljudhärmade ljud förekommer både i enkel form och reduplicerade och uttrycker en 

känsla. Dessa belägg återfinns i flest belägg och kan förklaras med att de är allmänt 

vedertagna och därmed tydliga. Interjektionerna uppfattas som ett spontant avtryck av den 

känsla de uttrycker (SAG 2:763) och eh och åh uppfattas i regel som uttryck för tvekan 

respektive förundran. Känslouttryck återges även som substantiv i skrift (SAG 2:764): 

 

Man ba: SNAAAAAARK!!! (Helena) 
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Ofta kombineras onomatopoetiska uttryck med röstförställning (Kotsinas 2004:39) vilket i 

skrift uttrycks med uttalsenlig stavning. 

 

Kändes som att jag sett Jesus och änglasången ba ”ahhaaahaaa….” /…/ 

(Bonobo) 

 

Ett belägg skiljer sig från övriga ljudord i och med att det illustrerar en rörelse.  

 

Grannarna ba: Eeeeeh, virrivirrikokkookoooo! (Helena) 

 

Virri(g) är en synonym till vilsen, vimsig medan koko är en synonym till snurrig, dum. Koko 

är även lätet hos en gök och uttrycket dum som en gök är vedertaget. Uttrycket används ofta 

tillsammans med en snurrande gest mot tinningen för att markera att någon inte är vid sina 

sinnens fulla bruk utan just snurrig i huvudet.  

Även tidigare i forskning finner att ba framgångsrikt kan anföra olika miner och 

gester (Dryselius & Lundin 1999:159, Eriksson 1999(b):161, Kotsinas 2004:39).  

De båda belägg av direkt anföring med Ba (med versal) i Bloggmix2014 anför båda 

onomatopoetiska ord. 

 

Ba shhhhh!!! (Bonobo) 

 

Ba ” aa men ni andra kan sticka till bergochdahlbanorna så möts vi här sen, för jag är 22 

bast och vill vara i kaninlandet” (Kryzz) 

 

Liksom i fallet av Ba som fokuserare placerat i fundamentet i en sats kan även det direkt 

anförda Ba tillsammans med ett onomatopoetiskt uttryck skapa en tydlig framhävande 

funktion. Ljudorden bidrar till att det återberättade upplevs som mer livfullt och dramatiskt 

(Eriksson 1997(b):148) och framhävs särskilt med inledande Ba.  

 

5.3. Sammanfattning av bas funktioner i skrift i Bloggmix2014  

Totalt förekommer 230 stycken belägg av ba fördelat på fem informanter och 10 stycken Ba 

(med versal) fördelat på tre av dessa fem.  

Ba som fokuserare i skrift fyller endast delvis samma funktioner som det 

fokuserande ba i tal. Funktionen att fokusera nominalfras har fallit bort vilket kan bero på att 

den adverbiella betydelsen av ba, endast, uteslutande är särskilt stark i de fallen. I skrift tycks 

den uttunnade betydelsen föredras och därmed förekommer endast fokusering av verbfraser, 

som ofta saknar innehållsmässig betydelse och endast fokuserar på huvudordet i det utvalda 

materialet.  

Den uttunnade adverbiella betydelsen är också tydlig i de uttryck som studien 

presenterar, vilket stärker tesen om att det fokuserande ba halkat längre till höger i skalan (Se 

kontinuum sida 9) av betydelse i skrift.  

Ba som fokuserare i skrift i Bloggmix2014 kan således beskrivas ha förlorat 

merparten av sin adverbiella betydelse samt inneha en särskild funktion av att framhäva och 

uppmärksamma handlingar i en sats. Möjlighet till att uttrycka personlig värdering till dessa 

handlingar kvarstår. 

Bas avgränsande funktion i skrift är överlägsen dess funktion som fokuserare. Liksom i 

talspråket är den avgränsande funktionen i direkt anföring bas huvudfunktion med flest 

belägg. Användningen av direkt anföring i skrift liknar den talspråkiga; anförandena återges ej 

ordagrant utan modifierade i olika grad. Ibland används röstförställning stavat efter uttal för att 

skapa en dramatisk effekt.  
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Anförande ba i skrift saknar sägeverb men ersätter istället ensamt allehanda verb; både som 

yttrats och tänkts av såväl personer som ting. Ba kan även annonsera en anföring som aldrig 

formulerats i ord. Förutom sägeverb saknas även ibland subjekt vilket medför att ba ensamt 

kan annonsera en direkt anföring. Vanligast är dock att subjekt förekommer och likt den 

inledande dikten Tjejsnack eller en tidningsrubrik används anförande ba i skrift likt ett manus 

där subjekt och ba följs av kolon och yttrandet uttryckt i historiskt presens.  

Ba vid satsgräns kan räknas som ovanligt men likväl etablerat då samtliga 

informanter använder denna funktion. Funktionen är densamma som i tal; med hjälp av så ba 

markeras att satsen fortsätter samt att denna del är uppseendeväckande.  

Finalt ba, det vill säga ba vid turgräns fyller en särskild funktion i skrift. Genom att 

avsluta en sats med ba skapas en närhet sändare och mottagare emellan vilket är främjande för 

att skapa dialog. 

Liksom i tal kan direkt anföring i skrift följas av onomatopoetiska uttryck. Uttrycket 

placeras då uteslutande direkt efterföljande det anförande ba och kan modifierat uttrycka både 

vad som verkligen sagts samt även vad som tänkts. Funktionen att anföra en rörelse återfinns 

också.  

De onomatopoetiska uttrycken skall ej betraktas som citatmarkörer utan hellre som 

markörer för attityd då de främst förmedlar detta. Direkt ljudhärmade ord är ovanliga med 

undantag för skratt och det är främst analogt ljudhärmade ord som eh och åh som förekommer 

i Bloggmix2014.  

Det kan räknas som ovanligt att Ba (med versal) inleder en mening med funktion 

som fokuserare eller funktion som avgränsare i skrift. Det förekommer dock och just den 

fokuserande rollen kan anses särskilt uppseendeväckande då det strider mot skrivspråkets 

regler samt tidigare forskning av bas möjliga placering i meningar. Genom att placera 

fokuserande Ba i fundamentet i en sats skapas en effekt av dubbel fokusering av huvudordet 

vilket skulle kunna tolkas som ett medvetet samt effektivt medel att framhäva något särledes 

viktigt.  

Den avgränsande rollen för Ba (med versal) liknar den talspråkiga och utgörs av 

direkt anföring med kännetecknet att anföringen saknar både subjekt samt sägeverb samt anför 

onomatopoetiska uttryck.  

 

5.4 Ba som ungdomsspråk? 

Det råder ingen tvekan om att diskurspartikeln ba räknas som karaktäristiskt ungdomsspråk. 

Först och främst är det en diskurspartikel vilket förekommer frekvent i ungdomsspråk 

(Eriksson 1997b, Grönberg 2013, Kotsinas 2004, Norrby & Håkansson 2010, Svensson 2009). 

Det är även en anföringsmarkör för direkt anföring som även det utmärker typiskt 

ungdomsspråk (Dryselius & Lundin 1999:167, Eriksson 1997a:50) och i sin tur ofta anför 

onomatopoetiska ord, ytterligare ett ungdomsspråkligt drag (Dryselius & Lundin 1999.157, 

Eriksson 1997b:37, Grönberg 2013:251, Kotsinas 2004:38, Norrby & Håkansson 2010:190). 

Dessa tre språkliga drag är tätt sammanknutna eftersom de till viss del är beroende av varandra 

samt samspelar. Onomatopoesin är vanligt förekommande i direkta anföringar som i sin tur 

ofta inleds av en diskurspartikel (Dryselius & Lundin 1999:157).  

Ba innehar även andra ungdomsspråkliga drag som att det är en fonetisk reduktion 

(Kotsinas 2004:37) av ordet bara samt att det kan fokusera ett ord eller ett yttrande 

värderande (Eriksson 1992:8, 1997(b):143). Enligt Kotsinas (2004) modell för 

språkförändring har således diskurspartiklen ba nått steg 4; ungdomsspråk. Där verkar den ha 

etablerat sig genom att under de senaste åren ständigt återfödas. Erikssons (1992) inspelningar 

från år 1977-1990 till Svenssons (2009) inspelningar år 2002-2004 visar tydligt att 

användningen av ba stadigt förekommit under några decennier om än funktionen förändras 

från fokuserande till mer avgränsande.  
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Trots denna tydliga kategorisering av ba som ungdomsspråk visar det sig att de fem bloggare 

som använt ba i skrift i Bloggmix2014 tillhör en åldersgrupp som kan definieras ha passerat 

ungdomsåren. Det utvalda materialet i Bloggmix2014 visar att två av de fem informanter som 

använt ba mest frekvent under året tydligt är vuxna åldersmässigt med en ålder av 42-43 år 

respektive 30 år. Övriga tre informanter befinner sig i gränsen för vad som definieras som 

ungdom; 23-24 år. Elin och Melissa har egna boenden medan det är oklart om Kryzz flyttat 

hemifrån, hon har dock arbete liksom Melissa. Elin studerar men har med sina två barn en 

påbörjad familjebildning och kan därmed anses ha klivit in i vuxensamhället (Grönberg 

2013:237, Kotsinas 2004:16).  

Denna studie visar att diskurspartikeln ba förekommer i skriftspråk av ledigare 

karaktär i Bloggmix2014 och enligt Kotsinas (2004) modell för språkförändring skall ett nytt 

ord genomgå sex steg för att slutligen i ett sjunde steg etableras i skriftspråket. Ett viktigt steg 

för att nå skriftspråket är att ordet först accepteras som vuxenspråk samt standardspråk; 

normen. Man får således förmoda att ba genomgått samtliga steg.  

Från steg 4; ungdomsspråk, finns två vägar att nå steg 5. En av vägarna är att 

ungdomarna som brukar ett särskilt språkdrag, i det här fallet ba, fortsätter att använda ordet 

även i vuxen ålder. Dryselius och Lundin (1999) finner i sin studie av talspråk att det inte 

finns någon skarp gräns mellan ungdomsspråk och så kallat vuxenspråk; normativt språk. Det 

ungdomliga språkdragen skall betraktas som varieteter vilka en talare varierar sig emellan i 

olika situationer (Dryselius & Lundin 1999:175). Ungdomsspråket följer således med till 

vuxen ålder där det fortsätter att brukas i informella situationer och detta kan vara en 

förklaring till att bloggarna trots sin ålder fortsätter att använda sig av ungdomliga ba. Om 

man funnit en strategi för att till exempel återberätta vad någon sagt i informella samtal är det 

sannolikt att man fortsätter att använda den oavsett ålder (Dryselius & Lundin 1999:175).  

En panelundersökning där samma individers språkbruk studeras vid flera olika 

tidpunkter skulle kunna bevisa om ba följt med till vuxenspråket men är i praktiken svårt att 

utföra. En svindlande tanke är dock att Helena, 42-43 år, faktiskt var tonåring under 1980-

talet då Eriksson (1992) utförde delar av sin studie av bruket av ba bland just tonåringar och 

det är möjligt att hon anammat tidens ungdomsspråk för att sedan välja att fortsätta använda 

det i vuxen ålder. Bloggtexten, med dess informella språk (Herbert & Håkansson 2012:80) 

skulle kunna tolkas ett forum som tydligt visar detta.  

Den andra vägen att nå steg 5 från steg 4 är att frekvent ungdomsspråk influerar 

vuxenspråket. Ungdomar utgör en grupp vars språkbruk anses inneha relativt låg status i 

samhället och språkförändringen anses därför ske nedifrån och upp vilket försvårar en 

spridning av ungdomligt språk. Det finns dock undantag; även om ungdomar saknar reell 

makt i samhället så har de stort kulturellt inflytande (Grönberg 2013:260) vilket skulle kunna 

utryckas via bloggar. Språkförändring nedifrån och upp räknas ej som medveten (Sundgren 

2013:98) och en möjlighet till att ba spridit sig från ungdomar till vuxna skulle kunna 

förklaras med att vuxna anammat den ungdomliga talspråkston som premieras på digitala 

publiceringsverktyg som bloggar. Detta utan att reflektera över det något närmare än att de 

vill anpassa sitt språk efter genren. Det kan även handla om så kallad dold prestige där det 

ungdomliga språket blivit en symbol för ungdomlighet, något som anses eftersträvansvärt i 

dagens samhälle. Vuxna tar upp nya språkliga drag som skapats av kreativa och expressiva 

ungdomar (Grönberg 2013:260).  

Att diskurspartiklen ba används i Bloggmix2014 är sannolikt en kombination av de 

två olika vägarna. Bloggarna har valt att fortsätta att använda ba även i vuxen ålder i 

informella situationer och funnit att stilen lämpar sig för bloggande. Stilen accepteras 

eftersom den anses ha hög prestige inom forumet som kräver en talspråkig samt informell stil 

vilket är vanligt i ungdomsspråk. Språkdraget kan då tolkas som en markör för en viss 

sociolekt (Kotsinas 2004:174), det vill säga en viss grupp förbinds med fenomenet.  
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Grönberg (2013) hävdar att ba anses vara för stigmatiserat ungdomsspråk för att spridas uppåt 

i åldrarna och att ordet därför ej kan räknas till allmän- eller vuxenspråk (Grönberg 2013:259-

260). Ba finns än så länge inte att finna i svenska akademiens ordlista vilket stödjer tesen att 

ordet ej räknas till standardspråk. Det går således ej att bevisa att ba nått steg 6; standardspråk 

i Kotsinas (2004) modell för språkförändring. En uppfattning är dock att ordet framgångsrikt 

används av vuxna i informella vardagssamtal (Dryselius & Lundin 1999, Norrby 2014.237) 

vilket skulle kunna betyda att ba just nu genomgår en övergångsperiod där social variation 

råder (Einarsson 2004:224) innan det slår igenom till fullo. I denna tid har en möjlighet för ba 

att tränga i skriftspråket uppenbarat sig och fått fäste utan att passera det annars obligatoriska 

steg 6; att accepteras som standardspråk först.  

 

6. Sammanfattande avslutning 
Diskurspartiklar kommer och går (Josephson 2004:8). Svensk talspråksforskning från 1990-

talet samt början av 2000-talet visar dock att diskurspartiklen ba etablerats bland ungdomar 

där den under en tid ständigt återfötts varje ny generation. Dess funktioner har fastställts till 

att verka fokuserande samt avgränsande i satser där den senare med tiden blivit den vanligare 

av de två (Eriksson 1992). Huvudfunktion anses vara att annonsera direkt anföring, gärna 

följande av olika onomatopoetiska ord och/eller yttringar modifierade i olika grad (Eriksson 

1992, Kotsinas 2004, Svensson 2009). 

Denna studie bygger på korpusar från Språkbanken och visar att ba under 2010-talet 

utvecklat sitt spann och att diskurspartiklen numera även går att återfinna i skrift i form av det 

digitala publiceringsverktyget blogg. Där innehar ba liknande funktion som i tal och 

presenterar belägg med både fokuserande samt avgränsande funktion. Likt talspråket är bas 

avgränsande roll i skrift överlägsen dess fokuserande. Direkt anföring står för merparten av 

alla belägg i studien och används på liknande vis som i tal; det som anförs framställs som en 

direkt anföring men verkar i praktiken som en referatmening där det som yttrats återberättas 

med viss modifiering. Ofta läggs även värdering in i yttrandet genom exempelvis 

röstförställning (i skrift markerat med avvikande stavning eller versaler) för att markera 

emfas. Onomatopoetiska uttryck är även de vanliga men begränsade till analogt ljudhärmade.  

I skift saknar ba sägeverb vid direkt anföring samt i en del fall även subjekt och 

kontext för avgöra vem eller vad som yttrat sig, tänkt något eller annat. 

Ba som satsgräns förekommer i skrift men är ej vanligt. Funktionen är densamma 

som i tal; med hjälp av så ba markeras att en sats fortsätter samt att denna del är 

uppseendeväckande och skall fokuseras. 

Ba vid turgräns fungerar som skiljetecken i både tal och skrift. Det markerar 

vanligtvis slutförandet av en taltur och kan verka på liknade vis i skrift för att främja dialog 

mellan sändare och mottagare av bloggen. När ba avslutar en sats markeras att det är näste 

talares tur att tala (i skrift kommentera). I tal förekommer att finalt ba avslutar en sats 

ofullständigt och kompletteras av diverse minspel och eller kroppsspråk. Detta förekommer 

även i skrift. Eventuella miner och kroppsspråk utgörs då troligtvis av emoticons.  

Ba som fokuserare i skrift har förlorat merparten av sin adverbiella betydelse och 

förekommer endast i verbfraser där de fokuserar handling, ibland värderande. 

Trots att ba ej kan placeras i fundament i sats förekommer belägg av både 

fokuserande samt avgränsande typ bland materialet. Den fokuserande rollen blir fokuserande i 

dubbel bemärkelse eftersom både fundament samt ba framhäver huvudordet.  

De bloggar med flest förekomst av ba under år 2014 visar att ordet ej är begränsat till 

enbart ungdomar utan skall anses som en stil snarare än en åldersmässigt avgränsad varietet, 

en kronolekt. Stilen lämpar sig väl för bloggar som förespråkar ledigt samt talspråkigt språk 

för att skapa en relation mellan sändare och mottagare och kan räknas som vuxenspråk 

anpassat till informella situationer. Språkförändringen har troligtvis skett via två olika vägar. 
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Den första genom att de som brukat ba som ung även fortsatt att använda det som vuxen samt 

genom att ungdomligt språk innehar prestige inom forumet blogg och därför anammas även 

av äldre.  

En panel- eller trendundersökning hade både varit relevant och intressant men har ej 

varit möjlig till denna studie. Ba debuterar på Språkbanken i Bloggmix2001 med två belägg 

och totalt förekommer 8948 stycken belägg av diskurspartikeln (Språkbanken (12.01.2016) 

spraakbanken.gu.se) under tretton år vilket jag ansett vara för många belägg att sortera samt 

analysera. Eftersom man manuellt måste återfinna varje enskild bloggare genom att gå 

igenom samtliga belägg har det bedömts som för tidkrävande. En intressant uppföljning av 

denna studie vore dock att utföra en panelundersökning och följa upp denna studies 

informanter. Man skulle även kunna gå tillbaka i tiden till äldre korpusar av Bloggmix för att 

undersöka vad de skrivit i bloggar sedan 2001, där de första beläggen av ba finns att finna. På 

så vis skulle en uppfattning huruvida bas förekomst i skriftspråk är på uppgång eller nedgång 

avslöjas. 
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