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ABSTRACT  

YouTube is a website which attracts children of different ages. Many children spend a lot of 

time watching YouTube every day. The interest in YouTube creates learning opportunities in 

children’s spare time and this knowledge is brought to school. Since the purpose of this essay 

is to analyze Youtubers’ speech variation and whether they reinforce gender stereotypes. We 

have chosen to carry out a sociolinguistic analysis of four Youtubers, and relate this to 

possible language learning, based on a sociocultural perspective on learning. Our analysis 

showed that these Youtubers actually reinforce gendered speech stereotypes, even though 

there were some deviations. These results indicate that YouTube and Youtubers could have a 

big influence on children because of the number of hours children spend on the website. 

Children may look up to these youtubers, identify with some of them, and imitate their 

language and attitudes. The language and attitudes children learn from watching YouTube 

will be brought to school, which means that teachers need to have this in mind when planning 

English lessons. This may help reinforce language learning and also keep the English subject 

interesting.  

Keywords: sociolinguistics, gender, youtubers, stereotypes, digitizing 
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INLEDNING 

De flesta barn har idag minst ett digitalt verktyg hemma, vilket innebär att internet är 

lättillgängligt. Sociala medier har slagit igenom som ett nytt sätt att umgås och YouTube är en 

ledande sajt. Idag produceras smartphones, surfplattor och smart-TV med förinstallerade 

appar, däribland YouTube. Detta är ett skäl till att YouTube är en av de mest lättillgängliga 

sajterna. Youtube har blivit en populär sajt för många barn och unga. Barn spenderar ett flertal 

timmar per dag på att titta på så kallade youtubers. På YouTube finns mängder av olika videor 

som tilltalar unga, exempelvis videor från olika dataspel eller videor som visar hur man lägger 

en perfekt sminkning. Internetstiftelsen (2018) menar att YouTube är det sociala medium som 

sticker ut, då undersökningar från 2018 visat att 79% av barn mellan 12-15 år använder det 

varje dag. Vidare skriver de också att användning av internet börjar i låg ålder och redan vid 

10 års ålder börjar man använda sociala medier. Detta innebär att barn tidigt exponeras för de 

typer av språk, attityder och värderingar som förmedlas genom olika videor på YouTube.  

        YouTube skapar möjligheter att lära sig ett andraspråk, vilket många barn idag gör, trots 

att detta inte är huvudsyftet med att titta på YouTube. Användningen av Youtube har i 

huvudsak ett underhållande syfte, men en frekvent användning av YouTube bidrar till lärande 

av språk genom att det uppstår kommunikation med andra (Aran-Ramspott, Fedele, & 

Tarragós, 2018, Benson, 2015). I en krönika i Göteborgsposten nämner Emanuel Karlsten 

(2017, 11 september) att forskning visat att YouTube fördjupar och ökar kunskaper för barn i 

det engelska språket. Han återger även en anekdot om hur YouTube bidragit till utveckling av 

barns språkliga förmågor: “Hon lärde sig genom YouTube. Det är galet, men nu försöker vi 

bara underhålla det och prata med henne på engelska så mycket som hon själv vill” (Karlsten, 

2017, 11 september, s.1).  

        Eftersom många barn dagligen spenderar mycket tid på YouTube, blir det en vardag för 

både barn och vuxna. Det medför att alla parter på ett eller annat sätt måste förhålla sig till 

dagens online-samhälle, där man exponeras för reklam, attityder, värderingar och framförallt 

variationer av språk. Då YouTube är en sajt som intresserar många barn anser vi att det är 

viktigt att belysa vilket typ av språk som barn kommer i kontakt med, lär sig och tar med till 

skolan. Därför har vi i denna uppsats intresserat oss för att ta reda på vilket typ av engelska 

fyra utvalda youtubers använder och vilka språkliga stereotyper de förstärker eller försvagar. 

Detta har relevans för ämnet engelska, då YouTube blir en del av det bagage med kunskaper 

och erfarenheter som barn kommer med till skolan. I en studie av Pia Sundqvist (2010) visade 

resultaten att elever lär sig det engelska språket på fritiden genom produktiva aktiviteter, 
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såsom tv-spel, dataspel och sociala medier. Främst utvecklade är dessa aktiviteter för elevers 

muntliga förmågor och vokabulär. Dessa kunskaper som eleverna utvecklar i hemmet kan 

jämföras med läroplanen (2018) i engelska: “I mötet med talat språk och texter ska eleverna 

ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, 

livsvillkor och intressen (Skolverket, 2018, s. 33).” Det vilket visar att elevers bagage kan 

vara relevant för lärare att ha i åtanke vid lektionsplanering, men även vid bedömning av 

elevernas kunskaper.    

        Denna uppsats är en sociolingvistisk analys där vi kommer att undersöka 

språkvariationer hos fyra youtubers med fokus på språkliga könsstereotyper. Vi kommer 

också att knyta an till ett sociokulturellt perspektiv på lärande av språk. Detta i syfte att 

relatera till det språk som barn lär sig på YouTube till en teori om hur lärandet uppstår när 

barn exponeras för språk i olika sammanhang. 

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera vilket typ av språk som används av engelsktalande 

youtubers och vilka språkliga stereotyper dessa förstärker eller försvagar genom sin 

språkanvändning, med speciellt fokus på könsstereotyper. Vi ska också undersöka hur barns 

användning av YouTube på fritiden kan vara relevant för ämnet engelska i skolan. Vi ska 

därför försöka besvara följande frågeställningar i vår uppsats: 

 

Frågeställningar 

 Vilka språkliga stereotyper förmedlar de youtubers vi valt att analysera? 

 Hur kan detta vara relevant för ämnet engelska i skolan och vilka implikationer 

kan uppstå för läraren och i undervisningen?  
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BAKGRUND  

I detta avsnitt kommer vi att presentera YouTube och youtubers, samt gå igenom tidigare 

forskningsresultat om språkinlärning och youtubers påverkan. Vi kommer också presentera 

vår teoretiska utgångspunkt, vilken grundar sig i den sociokulturella traditionen. Detta följt av 

en presentation av relevant sociolingvistisk teori, som blir ramen för vår analys. Vi kommer 

därefter att definiera de nyckelbegrepp som är mest relevanta för denna sociolingvistiska 

analys. Dessa är: språkvariation, prestige och stereotyper.  

YouTube och youtubers  

Det sociala mediet YouTube har blivit en populär sajt för videotittande. Sajten lanserades 

2005 och har därefter vuxit och blivit allt mer populär. Som vi nämnt tittar 79% barn mellan 

12-15 år på Youtube varje dag, vilket gör att YouTube idag är den digitala webbplats på 

internet som är ledande av alla sociala medier.  

        YouTube är en webbsida där användare laddar upp videoklipp, som vem som helst sedan 

kan titta på. De som ofta och regelbundet publicerar videor på YouTube kallas för youtubers. 

En youtuber använder YouTube som ett arbetsverktyg där de lägger upp videor och skapar sig 

en kanal. Tanken är att youtubers ska underhålla och informera sina tittare och få dessa att 

prenumerera på deras kanal. Vilka videor dessa youtubers publicerar varierar och vissa blir 

populärare än andra, eftersom olika videor givetvis tilltalar olika personer och är mer eller 

mindre nischade.  

        Barn i vår aktuella åldersgrupp, alltså 10-13 år, tittar på YouTube så gott som dagligen, 

främst i ett underhållande syfte. Detta bekräftas i Aran-Ramspott, Fedele och Tarragós (2018) 

och Internetstiftelsens (2018) studier, där resultatet visade att underhållningsfaktorn var 

huvudsyftet med användning av YouTube. Detta följt av den sociala faktorn, alltså att 

YouTube öppnar upp för en social mötesplats för människor. Den sociala faktorn skapar 

möjligheter till en omedveten språkinlärning, då barn frekvent exponeras för det engelska 

språket flera timmar om dagen och kommunicerar via YouTube i syfte att socialisera med 

andra. Detta är något som Arndt och Woore (2018) bekräftar i sin studie, som visade att både 

ordförrådet men även grammatiska funktioner har utvecklats och ökat hos barn genom att titta 

på videor. Både Benson (2015) och Aran-Ramspott,  Fedele och Tarragó (2018) menar att det 

sker en språkinlärning då användare kommenterar YouTubevideor, samt diskuterar dem med 

vänner. Det skapas en interaktion genom kommentarer och diskussioner, vilket bidrar till 

lärande av språk. Youtubers kommunicerar med sina tittare genom sina videor och interaktion 

https://eric.ed.gov/?redir=https%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0001-6664-0172
https://eric.ed.gov/?redir=https%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0001-6664-0172
https://eric.ed.gov/?redir=http%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0003-3124-2654
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uppstår genom tittarnas kommentarer. Olika videor skapar olika reaktioner hos tittarna, vilket 

resulterar i diskussion mellan tittare i kommentarsfältet. För att kunna föra en dialog mellan 

engelsktalande youtubers eller andra tittare krävs det att man kommenterar på engelska, vilket 

blir språkligt utvecklande. I och med att internet över tid har expanderat och bidragit till snabb 

och enkel tillgång på information och underhållning, har det även bidragit till en förändring av 

språket världen över. Bara i Sverige menar Svenskaspråket (2018) att alltmer engelska ord 

kommer in i det svenska språket genom bland annat sociala medier, exempelvis: chatt, e-mail, 

date och swipe. Vidare skriver de att man fått ett allt större inflytande från det engelska 

språket och användningen av det, vilket är särskilt tydligt inom vissa områden, till exempel 

högre utbildning och reklam.  

        Engelska är det språk som de flesta människor världen över använder som ett andraspråk 

och lär sig i skolan, vilket medför att det är ett språk som skapar möjligheter för människor att 

kunna kommunicera globalt. Michell Grönlund (2017) skriver att vissa youtubers byter 

svenska mot engelska, vilket resulterar i att tittarsiffrorna ökar. Statistik har visat att det 

engelska språket dominerar på YouTube, där 66% av alla videor är på engelska (Twinword, 

2018). Befintlig statistik har sammanställts i marknadsföringssyfte och därmed inte för 

vetenskapliga ändamål. Med denna statistik i åtanke kan vi anta att det engelska språket 

faktiskt bidrar till en bredare och större publik, då många människor världen över förstår 

engelska.  

        Sociala medier som YouTube, skapar möjligheter för lärande av språk, genom att 

kommunicera med människor som har engelska som modersmål. Yule (2017) och Meyerhoff 

(2018) poängterar exempelvis att lärande av ett andraspråk sker genom att exponeras och 

kommunicera i språket frekvent under lång tid. Också Goodwin Jones (2015) betonar 

betydelsen av vilka möjligheter dessa sociala medier har för lärande av ett andraspråk. Detta 

genom att få möjlighet att kommunicera med människor som har engelska som modersmål, 

men också med andra människor som lär sig engelska som andraspråk. Att det sker en 

språkinlärning via sociala medier som YouTube, kan bero på att det inte är utformat som ett 

lärandeverktyg utan är autentiskt med riktiga människor och inte en framtvingad 

lärandesituation som undervisning i språk annars kan vara (Goodwin Jones, 2015, Arendt & 

Woore 2018). De flesta studier har dock avsett sociala medier i skolan med fokus på formellt 

lärande, och inte lika mycket på lärandet som sker genom användningen av YouTube på 

fritiden. Det kan bero på att syftet med användningen av YouTube på fritiden är underhållning 

och inte lärande. Att det ändå uppstår ett omedvetet lärande av engelska är rimligt, då barnen 

fortfarande kommunicerar och interagerar genom YouTube.  
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        Barns intressen styr vilka videor de ser på YouTube. Genom YouTube har de möjlighet 

att titta på något som är “verkligt”, vilket gör att barn kan relatera till youtubers. Curemedias 

(2018) undersökningar visar att upplevelsen blir mer äkta när man tittar på en youtuber man 

tycker om, som man har mindre distans till. Duffy (2008) betonar också vikten av YouTube 

som ett starkt och motiverande verktyg.  

        En youtuber har makten att påverka tittarna genom att välja hur den presenterar sitt 

material, vilket gör att en Yotuber kan välja hur den vill att tittarna ska uppfatta hen som 

person. Om Youtubern tilltalar tittaren uppfattar tittaren hen som en förebild och identifierar 

sig med hen. Detta kan resultera i att barnet tar efter youtuberns språk, attityder eller 

värderingar (Aran-Ramspott,  Fedele, & Tarragós, 2018). Barn lyssnar alltså främst på det 

youtubern har att säga, vad den vill förmedla och hur den förmedlar det. Med detta sagt har 

Aran-Ramspott,  Fedele, och Tarragós (2018) studie dock även visat att en del barn ser 

youtubers som skådespelare och därmed inte som förebilder de identifierar sig med. Det 

visade sig vara främst pojkar som identifierade sig med youtubers, medan flickor mest såg det 

som socialt att titta på YouTube.  

        Det finns alltså olika skäl till att barn tittar på YouTube, men trots att vissa barn är 

kritiska till det de ser kan youtubers i viss grad bidra till barns identitetsskapande. När barn 

identifierar sig med youtubers skapas en parasocial relation emellan dem. Chung & Cho 

(2017) och Rosaen och Dibble (2008) menar att en identifikation med en offentlig person kan 

upplevas som en vänskap. Tack vare sociala medier kan man kommunicera med offentliga 

personer som om man känner varandra. Detta skapar en ömsesidig relation, trots att man 

egentligen inte känner varandra.  

Sociokulturell teori 

Den vetenskapsteori vi valt som bas för vår analys av youtubers, är den sociokulturella 

traditionen. Denna tradition grundades av Lev Semenovich Vygotskij, som intresserade sig 

för människors utveckling, språk och lärande. Han studerade relationen mellan människans 

biologiska utveckling och ett sociokulturellt perspektiv, alltså hur kulturella och sociala 

faktorer bidrar till människans utveckling (Säljö, 2014). Utveckling och lärande ses alltså 

uppstå i en social och kulturell kontext, där människor lär av och med varandra genom 

mediering (Säljö, 2014). Detta begrepp är centralt inom det sociokulturella perspektivet och 

innebär att människor använder olika verktyg, språkliga verktyg (symboler och tecken) och 

fysiska verktyg (papper och penna) till hjälp att förstå världen omkring dem.  

        Olika sociokulturella gemenskaper har utvecklat olika språk med tecken och symbolers 

https://eric.ed.gov/?redir=https%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0001-6664-0172
https://eric.ed.gov/?redir=http%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0002-9930-4930
https://eric.ed.gov/?redir=http%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0003-3124-2654
https://eric.ed.gov/?redir=https%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0001-6664-0172
https://eric.ed.gov/?redir=http%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0002-9930-4930
https://eric.ed.gov/?redir=http%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0003-3124-2654
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hjälp, där man kommit överens om olika symbolers betydelse. Exempelvis det svenska ordet 

kvadrat. I det svenska språket har vi, i vår sociokulturella gemenskap, kommit överens om att 

en ruta med fyra rätvinkliga hörn och lika långa sidor är en kvadrat. Hör eller läser vi ordet 

kvadrat kan vi visualisera hur en kvadrat ser ut, men även beskriva hur en kvadrat ser ut med 

hjälp av språket. Språkets betydelse är alltså en överenskommelse inom en sociokulturell 

gemenskap (Säljö, 2014).  

        Precis som den sociokulturella traditionen menar att man lär och utvecklas genom 

sociokulturella gemenskaper, menar även Yule (2017) att man lär språk genom att socialiseras 

in i en språklig gemenskap och möta språket under lång tid. När man lär ett andraspråk kan 

man göra det genom planerad och strukturerad undervisning i skolan, men det mest effektiva 

sättet att lära sig ett nytt språk flytande är genom att möta och kommunicera språket under 

lång tid. Yule (2017) nämner här begreppet aquisition eller tillägnande, som helt enkelt 

innebär att man gradvis, över en längre tid utvecklar ett språk genom att använda det i 

kommunikation med människor som har språket som modersmål. Yule redogör här för teorin 

att man lättare lär sig ett språk flytande genom att fokusera på språkets funktion och inte på 

språkets grammatiska former och mönster. Att få möjlighet att använda ett andraspråk 

dagligen skapar då möjligheter till att utvecklas. Att lära ett andraspråk flytande är också 

lättare ju yngre man är och efter puberteten kan det vara svårt att lära sig ett språk flytande då 

modersmålets språkrytm och betoningar är befästa, vilket ofta medför att man pratar det andra 

språket med brytning (Yule, 2017). 

        Det språkliga verktyget är nyckeln till att utveckla kunskap, men det kan krävas ett eller 

flera fysiska redskap till hjälp för att kunna förmedla sig. Människan har under tid använt och 

utövat flera olika metoder för att kunna använda skriftspråket (Säljö, 2014). Exempelvis innan 

datorns utveckling använde vi papper och penna som fysiska redskap. Vygotskij menade att 

både de språkliga och materiella redskapen alltid samverkar (Säljö, 2014) vilket även vi måste 

utgå ifrån i vår uppsats, då det krävs att barn och unga förstår och behärskar att använda 

digital teknik för att komma åt YouTube, men det kräver även språkliga kunskaper för att 

kunna läsa och söka efter de videor man vill se. Detta är dock kunskaper som de flesta barn i 

vår aktuella åldersgrupp redan har och är därmed inte av intresse för oss. Trots att dessa 

redskap samverkar, blir vårt fokus på språket som verktyg. Vi vill applicera de tankar som 

framförts hos Yule (2017) i vår uppsats, då vi anser det passande av den anledning att 

eleverna är i åldern 10-13 år och kan därmed ha lättare att lära sig engelska flytande genom att 

dagligen möta språket på YouTube.  
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Sociolingvistisk teori 

I denna uppsats har vi också valt att presentera vad sociolingvistisk teori är, då det omfattar 

den ram vi förhåller oss till i vår analys och därmed är högst relevant att redogöra för.  

På 60-talet kan man säga att sociologi och lingvistik flätades samman och utvecklades till 

begreppet sociolingvistik. Det förekommer diskussioner kring vad sociolingvistik är, och man 

behöver veta att sociolingvistiken behandlar frågor som rör den språkliga variationen (Norrby 

& Håkansson, 2015). Norrby och Håkansson (2015) skriver att man började forska kring 

sambandet mellan socialt definierade grupper och dess språkvariationer, men även den mer 

individuella variationen. Sociolingvistik är alltså ett vetenskapligt område med fokus på språk 

och samhälle, och relationen däremellan. 

  

Standardengelska och språklig variation 

 Det engelska språket förekommer i många länder, exempelvis Storbritannien, USA, 

Australien och Kanada. Varje engelskspråkigt land har en mängd olika språkliga variationer, 

exempelvis dialekter och slang, som används av olika grupper av människor i olika regioner i 

de olika länderna. I språket finns alltså olika dialekter beroende på var i landet man bor (Yule, 

2017). Einarsson (2009) poängterar att det är svårt att dölja sitt ursprung, klasstillhörighet, 

kön eller ålder. Genom dialekt, sociolekt (klass), sexolekt (kön) och kronolekt (ålder) formar 

varje människa en identitet (Einarsson, 2009). 

        Den gemensamma nämnaren för alla engelskspråkiga länder med olika variationer av 

engelska är att man i formella sammanhang använder så kallad standardengelska. Det 

formella språket kan beskrivas som det språk som används i litteratur, i statliga dokument, i 

skolan och andra institutioner (Yule, 2017). Det är den kodifierade varianten av engelska som 

inte påvisar dialektala särdrag eller så kallad “slang”, som annars genomsyrar språket när 

människor kommunicerar. Språklig variation är något som varje individ använder olika 

beroende på situation. Detta bekräftar Norrby & Håkansson (2015) som menar att sättet man 

varierar sitt språk, beror på den sociala kontext man deltar i med andra människor, men också 

menar Einarsson (2009) att det påverkas av klasstillhörighet (sociolekt), kön (sexolekt) eller 

ålder (kronolekt). En individs språk är alltså inte något som är fastställt, utan är dynamiskt och 

förändras i samband med de sociala sammanhang man är en del i. 

Alla har någon form av dialekt eller accent, som påverkar exempelvis uttal och ordval. 

Yule (2017) menar att det inte finns någon som inte pratar med någon form av dialekt, men 
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däremot kan man ha mer eller mindre märkbar dialekt. En amerikan och en australiensare kan 

exempelvis yttra en och samma mening, men personernas accent påverkar hur de uttalar 

orden, vilket resulterar i att meningen kommer att låta väldigt olika från respektive person. 

Med detta i åtanke kan man säga att standardengelskan följer språkets grammatiska former 

och kan jämföras med den engelska som man lär i skolan. Detta språk är då något man enbart 

finner i skriftspråket, då människors olika tal präglas av accenter och dialekter, oavsett om de 

pratar med grammatiska avvikelser eller inte.  

        Det finns också språklig variation inom olika sociala grupper och alltså inte enbart 

mellan olika regioner. Inom en och samma region kan det finnas en mängd olika sociala 

variationer beroende på människornas sociala status. Yule (2017) berättar att man i studier om 

språkliga sociala variationer oftast delar upp människorna i kategorier, såsom högre 

socioekonomisk klass och lägre socioekonomisk klass. De människor som tillhör gruppen 

högre socioekonomisk klass är de som har fler år av utbildning och högre avlönade jobb. De 

som tillhör den lägre socioekonomiska klassen har istället färre års utbildning och arbetar 

oftast inom manuella yrken. Fortsättningsvis beskriver Yule att de olika sociala klasserna 

använder olika vokabulär och grammatik, men att även att uttal skiljer sig. Einarsson (2009) 

förklarar generaliserande att ju mer en person avviker från standardengelskan, desto längre 

ner på den sociala skalan befinner den sig. Skillnader i språket mellan de socioekonomiska 

klasserna är något vi kommer förklara närmare under rubriken ”prestige”. 

        En annan faktor som påverkar språklig variation är kronolekt, vilket har att göra med en 

talares ålder. Vår ålder avgör vilken typ av språk vi använder oss av och skapar därmed 

språklig variation (Einarsson, 2009). Enligt Einarsson förekommer det inte så mycket studier 

kring just kronolekt, vilket är relevant för denna uppsats, då uppmärksamhet har riktats mot 

bland annat ungdomsspråket. Relevansen gäller våra utvalda youtubers, då de faller inom 

ramen för “ungdom”, men också för att YouTube överlag har en yngre målgrupp.  

        Slang är något som främst förknippas med lägre socioekonomiska klasser men även 

ungdomsspråket anses vara ett ovårdat språk. Det är även många ungdomar och grupper av 

människor med olika subkulturer som använder denna typ av språk (Yule, 2017). Att använda 

slang kan fungera som en social identitetsmarkör, som indikerar vilken grupp av människor 

man tillhör (Yule, 2017, Battistella, 2005). Man delar samma intressen, attityder och idéer 

inom den grupp man identifierar sig med. Battistella (2005) skriver att det finns ett samband 

mellan användningen av slang och svärord, så kallat “dåligt språk”, och social identitet. Ett 

“dåligt språk” är alltså ett språk som tydligt avviker från standardengelskans grammatik, 

vokabulär och uttal.  
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Prestige 

Individer anpassar sitt språk till den sociala kontext de befinner sig i. Man anpassar sitt språk 

till den sociala gemenskap man deltar i för att passa in i gruppen. Detta kallas för öppen 

prestige (engelska: overt prestige) och innebär alltså att man ändrar sitt språk till det språk 

som värderas högst i sammanhanget. En öppen prestige associeras ofta med 

standardengelskan, att man pratar utan grammatiska avvikelser (Yule, 2017). Vidare menar 

Yule att folk med högre utbildning tenderar att använda en öppen prestige oftare, eftersom de 

troligen deltar i fler formella sammanhang där det är eftersträvansvärt att prata på detta sätt.  

        Den öppna prestigens motsats kallas dold prestige (engelska: covert prestige), vilket 

innebär att man håller fast vid sitt språk och inte anpassar det till situationen man befinner sig 

i. I vissa fall är man inte alltid medveten om dolda prestigeformer, utan man använder sig 

omedvetet av dold prestige, vilket inte alltid är lägre värderat utan i vissa sammanhang även 

värderas högt (Meyerhof, 2018). Yule (2017) menar att det också kan innebära att man väljer 

hur man vill identifiera sig med den grupp man tycker man tillhör och inte försöker smälta in i 

högre statusgrupper. Språkets prestige kan alltså fungera som en identitetsmarkör i syfte att 

särskilja sig från andra grupper. Den dolda prestigen förknippas ofta med individer från en 

lägre socioekonomisk klass, där språkvariationen kan vara större. De från en lägre 

socioekonomisk klass använder slang i högre grad och avviker från grammatiska 

standardformer, vilket skulle kunna betecknas som dold prestige, där detta typ av språkbruk 

förekommer i högre utsträckning. Ett exempel är uttalet av ing-formen på verb, som walking 

eller sitting. Personer som tillhör lägre socioekonomiska klasser tenderar att uttala dem 

walkin’ eller sittin’ (Yule, 2017), alltså med en alveolar nasal istället för den velara 

standardformen.   

 

Stereotyper 

En stereotyp är en föreställning om hur en person tillhörande en viss grupp ska se ut, bete sig 

eller prata. Ett visst påtagligt beteende inom en folkgrupp kan leda till att man generaliserar 

och skapar en stereotyp som “kännetecknar” denna grupp. Det finns stereotyper inom de olika 

könen, för homosexuella, för olika etniska grupper, men också för mindre grupper, som 

exempelvis punkare.   

        Stereotyper för olika grupper finns och har alltid funnits. De kan dock förändras, 

försvagas eller förstärkas över tid, beroende på rådande samhällsnormer (Crawford, Donovan, 
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Marsh, Popp & Peele, 2003). Stereotyper påverkar också hur människor i förväg dömer olika 

personer efter utseende eller tal. Levon (2014) menar dock att människans individuella 

uppfattningar påverkar hur man ser på andra människor. När en person säger något är det 

åhöraren som bildar sig en uppfattning om personen och det den säger, för att sedan placera 

personen i en stereotyp-kategori. Det är alltså inte givet att olika personer uppfattar en annan 

person lika, då de kan ha olika individuella uppfattningar. Det är alltså ens egna 

föreställningar som påverkar hur man ser på en annan person, men dessa föreställningar 

påverkas givetvis av de normer och värderingar som finns i samhället (Levon, 2014).  

        När det kommer till könsstereotyper har vi en uppfattning om skillnader i språket hos 

män och kvinnor. Yule (2017) menar att män och kvinnor använder sitt språk på olika sätt, 

vilket även Norrby & Håkansson (2015) påvisar. De menar att skillnaderna mellan ett manligt 

språk respektive kvinnligt är tydliga och när vi pratar med någon är det mycket svårt att inte 

höra om det är en man eller kvinna. Detta gör, menar Norrby & Håkansson (2015), att kön 

blir betydande när man pratar om språkliga stereotyper.  

        Det som gör kvinnors språkbeteende stereotypt i interaktion med andra är att de har 

lättare att anpassa språket efter situationen, och därför ackomoderar de. En kvinna är också 

känsligare för turordningsregler (Yule, 2017). Detta gör kvinnor genom att söka bekräftande 

svar från motparten, exempelvis genom att ställa frågor som önskas besvaras. Det är också 

känt att kvinnor förhåller sig i högre utsträckning till standardengelskan, vilket medför 

att kvinnor förväntas använda de grammatiska standardformerna. Utifrån den kvinnliga 

stereotypen förväntas de även prata tydligt, vara artiga och betydligt mer känslomässiga i sitt 

språk (Yule, 2017, Einarsson 2015). Trots att kvinnor har en tendens att prata tydligare, har 

studier även visat att kvinnor skvallrar och pratar om obetydliga saker i större utsträckning än 

män (Crawford et al, 2003). 

         Till skillnad från kvinnor använder män till högre grad ett hårdare språk och en 

dominant röst. De är raka på sak och använder i större grad slang och svordomar jämfört med 

kvinnor (Crawford et al, 2003, Yule, 2017, Einarsson 2015). Män avviker även från de 

grammatiska formerna när de pratar och språket genomsyras av slang. Detta gör att de 

uppfattas använda ett mer “ovårdat” språk, men innehållet i det som sägs är ofta mer 

betydande än hos kvinnor.  

        Att dra allmänna slutsatser om män och kvinnor på detta sätt, anser Meyerhoff (2018) 

leder till att man övergeneraliserar och att det inte alls är givet att män och kvinnor pratar 

enligt stereotypen. Vidare menar hon att en individ inte pratar på ett visst sätt bara för att den 

är man, utan för att individen utnämner och identifierar sig själv med manlighet. Hur man 
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identifierar sig påverkas av ens sätt att tala och inte av det biologiska kön man föds med. 

Trots att Meyerhoff (2018) menar att man inte kan generalisera så kvarstår det faktum att 

stereotyper finns för manligt respektive kvinnligt.  

        Det tidigare mansdominerade samhället har satt spår för de biologiska könen, vilket gör 

att vissa språkliga karaktärsdrag associeras med manligt respektive kvinnligt. Trots 

mansnormen har dock studier visat att kvinnans språk är det som är mest eftersträvansvärt och 

högst värderat (Yule, 2017). Detta kan tyckas motsäga den rådande mansnormen som finns i 

vårt samhälle, där mannens egenskaper är eftersträvansvärda i skola och arbetsliv, exempelvis 

att de gör sig hörda och tar för sig.  

        Rådande stereotyper för manligt och kvinnligt kan komma att ändras då kvinnor har 

börjat ta en större plats i samhället. Detta bekräftar Crawford et al;s (2003) i sitt studieresultat, 

där de inte fann dessa könsstereotyper lika märkbara. De menade att könsstereotyper 

försvagats av rådande samhällsförändring och ökad jämställdhet mellan könen. Kvinnor har 

tagit mer plats i samhället. Studien bekräftade dock att kvinnorna fortfarande visade sig prata 

mer känslomässigt och indirekt, jämfört med män. Med andra ord kan man fortfarande ana 

könsstereotyperna, även om de är betydligt försvagade. Detta visar att stereotyper baseras på 

samhällets normer, men även att en stereotyp kan vara svår att förändra på grund av de 

normer och värderingar som förs vidare från generation till generation. Detta gör att 

människor formas av dessa normer och värderingar i sin uppfattning av olika individer. 

 

 

METOD OCH MATERIAL 

I detta avsnitt kommer vi att presentera vilken typ av analys vi valt att genomföra, samt vårt 

tillvägagångssätt för att genomföra studien. Vidare kommer vi att presentera våra 

primärkällor, vårt urval och dess tillförlitlighet. Vi har valt att göra en sociolingvistisk analys 

för att kunna besvara våra frågeställningar.  

 

Sociolingvistisk analys 

I analysen använder vi oss ett primärmaterial i form av fyra olika YouTubevideor av olika 

youtubers. Dessa youtubers granskades sedan språkligt, avseende slang, svärord och 

grammatiska avvikelser men också i möjligaste mån socialt: ålder, kön, geografiskt hemvist 

och andra biografiska fakta, detta i syfte att undersöka könsstereotyp.  
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Primärkällor 

Eftersom undersökningar visat att nästan alla barn och unga tittar på YouTube i princip varje 

dag, har vi valt att analysera fyra olika youtubers. Vi valde dessa youtubers då de har många 

prenumeranter, är gratis och är lättillgängliga. Eftersom vi inriktar oss på barn i årskurs 4-6, 

har vi aktivt valt youtubers som riktar sig mot en bred målgrupp. 

        Då vi själva inte är aktiva på YouTube och därmed inte bekanta med populära youtubers 

började vi med att skriva ut en förfrågan om förslag på youtubers från föräldrar med barn i 

denna åldersgrupp. Vi skrev ut förfrågan på både Facebook och Instagram i syfte att få fram 

vårt primärmaterial i form av videor av populära youtubers. Frågan vi publicerade löd: “Har 

du barn i årskurs 4-6? Kollar de på engelskspråkiga youtubers? Iså fall vilka?”. Övervägande 

förslag riktade sig mot spel och kom från mödrar till söner. Som svar fick vi: Sb737, 

ExplodingTNT, Elementanimation, Golden Armer, Dirty Noob-minecraft, Black Plasmas 

Stuios, verbalase, PewDiePie, Jack Septic Eye, Markiplier, Ninja, Tfue, MyStoryAnimated. 

Av dessa valde vi ut PewDiePie och Tfue som våra två manliga youtubers då deras språk 

skiljer sig åt, trots att de båda ägnar sig åt dataspel i sina videor. 

        De övervägande svaren kom från pojkar och enbart en från flickor. Denna YouTubekanal 

uppfyllde dock inte kraven för vår sociolingvistiska analys då det inte rörde sig om en verklig, 

fysisk person utan animerade berättelser. Därför valde vi att själva söka upp de kvinnliga 

youtubers för att kunna analysera utifrån genusperspektiv. För att få fram ett resultat sökte vi 

på sökordet: make up tutorial på YouTube där vi fick upp massvis med youtubers. Vi valde av 

alla SophiaGrace då hon levde upp till kraven och också har den aktuella målgruppen som vår 

analys undersöker. Vi tittade även på prenumerationsstatistiken som visade sig att vara hög. 

För att sedan få fram den fjärde youtubern googlade vi på “världens största youtuber” där 

Zara Larsson kom upp som ett alternativ. Vi anser att hon passar bra i analysen då hon dels är 

en stor youtuber, men också svensk och alltså har engelska som andraspråk.  

        Vi gjorde valet av kvinnliga youtubers medvetet men försökte få variation för att inte få 

två snarlika youtubers. Valet av kvinnliga youtubers blev därmed inte lika slumpmässigt valt 

som de manliga då vi inte fick några kvinnliga youtubers på vår förfrågan. Vi anser trots detta 

att vi valt youtubers som visar på språklig variation då vi valt en manlig och en kvinnlig 

youtuber från Sverige, samt en manlig och en kvinnlig youtuber från USA/England. Alltså har 

två av våra youtubers engelska som andraspråk och två har engelska som modersmål, vilket 

gav intressanta resultat om hur könsstereotyperna framträder.  
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        Valet av youtubers gjordes alltså utifrån statistik, men också efter kön. Det blev två 

manliga och två kvinnliga youtubers. Därefter gjordes ett urval av de videor vi skulle 

analysera. På grund av tidsaspekten valde vi att analysera 2 minuters taltid av varje youtuber. 

Vi har även jämfört med läroplanen då vi vill se vilket språk youtubers förmedlar, det språk 

barn sedan tar med till skolan.  

 

Granskning av primärkällor och analys av data 

När vi valde ovanstående youtubers som primärkällor tittade vi på språkanvändningen, 

anpassningen till målgruppen, 10-13 år, samt lättillgängligheten för barn i denna målgrupp. 

När det kommer till språkanvändning valde vi att titta på språklig variation och stereotyper. 

Till hjälp utformade vi en tabell med kategorierna “svärord”, “slang” och “avvikelser från 

standardgrammatik”, för att redovisa dessa variationer och stereotyper hos varje youtuber. På 

så sätt kan likheter och olikheter mellan youtubers analyseras, men också för att kunna 

jämföra med forskning om språklig variation och stereotyper.  

        De youtubers vi valt är äldre än barn i årskurs 4-6, men riktar sig till en bred publik. De 

manliga youtubers vi undersökt spelar dataspel, vilket är populärt bland barn i aktuell 

målgrupp. De kvinnliga youtubers vi valt representerar intressen som uppstår i åldern 10-13 

år. Zara Larsson är en populär artist som många lyssnar till, och Sophia Grace visar make up 

tutorials, som barn i denna ålder börjar intressera sig för. Äldre youtubers blir därmed till 

förebilder för en yngre publik. YouTube är även en lättillgänglig sajt för barn då många har 

digitala enheter hemma, men även då YouTube för det mesta är gratis. Efter att ha tagit detta i 

beaktande valde vi till slut våra fyra youtubers som kommer att presenteras under material.   

 

Material 

Vi har analyserat videor från följande fyra youtubers: 

 Pewdiepie https://www.youtube.com/watch?v=xvJ7BHGcbr0    

 Tfue https://www.youtube.com/watch?v=Ouk0RuYN6dM&t=1s 

 Sophia Grace https://www.youtube.com/watch?v=UTFXBsqQczQ 

 Zara Larsson https://www.youtube.com/watch?v=KNQUhPKe7L0 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xvJ7BHGcbr0
https://www.youtube.com/watch?v=Ouk0RuYN6dM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=UTFXBsqQczQ
https://www.youtube.com/watch?v=KNQUhPKe7L0
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Tillförlitlighet 

Vi har analyserat enbart två minuters taltid av varje video. Detta är väldigt lite tid om man 

jämför med hur mycket tid varje barn spenderar på YouTube varje dag. Dessa youtubers språk 

kan också variera i olika videor de producerar. På grund av detta är det svårt att generalisera 

vårt resultat. Vi har analyserat de videor vi tagit del av och har dragit våra slutsatser därefter, 

men för att få en högre tillförlitlighet hade man behövt analysera mer taltid och flera videor av 

samma youtuber. Det är på grund av tidsbrist detta ej kunnat göras. Tillförlitligheten kan 

också påverkas av om youtubern pratar spontant eller inövat; manliga youtubers i denna 

analys pratar mer spontant medan de kvinnliga pratar mer inövat. Vi menar att ett spontant 

språk påvisar ett vardagsspråk medan ett inövat språk förmodligen kan varieras beroende på 

videons syfte.  

        De artiklar om YouTube och dess påverkan som vi valt att knyta an till vår uppsats kan 

också påverka tillförlitligheten. Vi fann inte några studier från en svensk eller nordisk kontext 

utan de flesta studier av YouTube är utförda i länder där vi inte har någon klar bild av hur 

mycket engelska barnen har kontakt med utanför skolan. Därför hade liknande studier 

möjligtvis fått andra resultat om de var utförda i Sverige, där engelska språket dagligen 

genomsyrar sociala medier, tv och filmer. Bristen på material i en liknande svensk kontext 

medförde att vi valde studier som vi ansåg relevanta för vårt ämne, trots att de utfördes i 

avlägsna länder.  

 

ANALYS  

I detta avsnitt kommer vi att analysera våra utvalda youtubers och deras språkliga variation 

med fokus på könsstereotyper. Alltså, i vid mening, om youtubers sätt att prata förstärker 

rådande könsstereotyper. Vi har utformat en matris som visar de språkliga kategorier som 

förekommer i könsstereotypt språk. Först kommer vi att presentera våra youtubers för att 

sedan analysera språket och därefter tydliggöra resultatet i matrisen.  

        I matrisen har vi valt att använda kategorierna: svärord, slang och avvikelser från 

standardgrammatik. Vi har också valt en skala från att det förekommer mycket till inget alls. 

Mycket innebär att det förekommer mellan tio till femton gånger. Förekommer innebär fem 

till tio gånger, förekommer lite innebär en till fem gånger och inte alls noll gånger. Vi valde 

att visa analysen både som text och i en tabell, för att tydliggöra resultaten för respektive 

youtuber och deras språkvariation.  
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Analys av youtubers 

PewDiePie, eller Felix Arvid Ulf Kjellberg som han egentligen heter, är en svensk, manlig 

youtuber på 29 år. Han är utsedd till en av världens största youtubers och har 102 miljoner 

prenumeranter. I videon spelar han dataspelet Minecraft och pratar om händelser i spelet. 

Språket han använder är engelska. Pewdiepie riktar sig främst mot en yngre målgrupp, men 

eftersom spelvärlden är stor har denna youtuber fått en bred målgrupp, då även äldre 

prenumererar på hans YouTube-kanal (PewDiePie, 2019, 30 September).  

        PewDiePies video som vi har valt att analysera heter “Minecraft the floor is lava.” 

Eftersom PewDiePie är en “gamer” utspelar sig hans video från själva spelet Minecraft där 

han kommunicerar och spelar med en annan person. I videon ser man inte bara scener från 

spelet, utan PewDiePie filmar även sig själv medan han spelar, så tittarna kan se både honom 

och spelet samtidigt. PewDiePie är svensk men pratar engelska med en amerikansk accent, 

med endast minimal brytning. Detta märks i vissa uttal av ord. Han kommunicerar med en 

annan spelare i videon och man kan höra konversationen från båda personerna. Videon 

genomsyras av direkta påståenden om saker som händer i spelet. Det är ingen direkt fråga-

svar konversation, men det sker ändå en turtagning, där båda spelarna pratar en åt gången och 

inte i munnen på varandra. Det förekommer dock någon gång att spelarna säger ”right?” efter 

ett påstående, vilket kan tolkas som att de söker medhåll från den andra spelaren. 

        PewDiePie upplevs väldigt glad och engagerad i spelet, men trots olika utmaningar och 

kritiska ögonblick under spelets gång pratar han med en god ton och använder inga svärord. 

Det förekommer en hel del slang, exempelvis bro och dude och man hör ofta avvikelser från 

grammatiska standardformer, exempelvis comin’ istället för coming, gotta istället för got to, 

gonna istället för going to och try’na istället för trying to.   

Han varierar tempot i sitt språk, där han ibland pratar långsammare och sedan pratar snabbare. 

Detta upplevs som att han pratar lugnt eller hetsigt beroende på om det händer något kritiskt i 

spelet. Spelet verkar vara den avgörande faktorn för vad som sägs och hur det sägs.  
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Tabell 1 - observationer i PewDiePies språkanvändning 

Språkvariation Förekommer 

mycket 

Förekommer Förekommer 

lite 

Förekommer 

inte 

Svärord       X 

Slang X       

Avvikelser från 

standardgrammatik 

X       

 

Sophia Grace är en youtuber, vars YouTubekanal växte efter att hon deltagit i Ellen 

DeGeneres Show. Hon är född 2003 och kommer från Essex i England. Hon är mest känd 

som artist då hon publicerar sina musikvideor på sin YouTubekanal (Sophia Grace & Rosie, 

2019, 26 September). Dessutom publicerar hon även make up tutorials och morning routines. 

Sophia Grace har idag 3,33 miljoner prenumeranter.   

        Videon vi valt att analysera med Sophia Grace heter “morning routines”, där hon helt 

enkelt har filmat sig själv där hon visar sina morgonrutiner. Innehållet i videon är något som 

hennes följare har efterfrågat. I videon pratar hon till sina tittare och videon upplevs vara 

planerad och strukturerad i förväg. Hon håller konversationen med sina tittare levande genom 

att ställa frågor och påståenden som ökar tittarnas uppmärksamhet. Detta skapar associationer 

till att hon verkligen pratar till sina tittare trots att hon inte kan få direkta svar. Det hon 

kommunicerar till sina tittare indikerar ett medvetet och inövat språk. Hon betonar vissa ord, 

exempelvis när hon ska visa en produkt och beskriver den som “reeeeally good”, vilket gör att 

videon kan upplevas som en reklamfilm. Genom att prata med betoning på vissa ord som är 

betydelsefulla i detta sammanhang gör att man upplever videon som en reklamfilm. Detta då 

det i reklamfilm är viktigare hur man säger saker snarare än vad man säger (McQuarrie & 

Mick, 1996). Att hon även pratar långsamt och lägger vikt vid att betona vissa ord för att 

sedan prata på snabbare när hon exempelvis berättar varför man borde använda produkten och 

hur hon använder den, skapar också associationer till reklam. Dessa tydliga betoningar sker 

också i samband när hon pratar om en rutin som involverar en produkt, exempelvis 
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“mascaaara” eller “lipstick”. Det blir alltså produkten som framhävs i språket och inte rutinen 

i sig.  

        Sophia Grace pratar med en engelsk accent och använder ett mjukt, artigt och engagerat 

språk. Man skulle kunna beskriva Sophia Grace språk som så kallad Estuary English. 

Eastuary English är en alltmer förekommande varietet av engelska som beskrivs som ett 

mellanting mellan RP (Recieved Pronunciation, standardengelska) och Cockney, som är en 

dialekt förknippad med personer av lägre social status och härstammar från Londonområdet 

(Altendorf, 2006, Wells, 1997). Det råder dock ingen riktig konsensus kring vad Estuary 

English egentligen är och därmed väljer vi att nöja oss med beteckningen engelsk. Förutom att 

uttalet av vissa ord avviker ifrån standardengelskan, exempelvis uttalar hon cleanser som 

cleansaa, pratar hon utan avvikelser från standardgrammatiken och det förekommer inte 

heller några svordomar. Det sker exempelvis inga ändringar av den grammatiska ing-formen 

på verb, vilket man uppfattat hos de manliga youtubers vi analyserat. I videon använder hon 

sig av ord som kan förknippas med ungdomsspråket och är “inneord”. Detta ord är cringe som 

är ett ungdomligt ord. Detta betyder helt enkelt att något är ”pinsamt” eller ”skämmigt” 

(Cambridge, 2019). 

 

Tabell 2 - observationer i Sophia Greces språkanvändning 

Språkvariation Förekommer 

mycket 

Förekommer Förekommer 

lite 

Förekommer 

inte 

Svärord       X 

Slang      X  

Avvikelser från 

standardgrammatik 

     X 

 

Tfue är vår andra manliga youtuber. Egentligen heter han Turner Tenney och är född 1998 i 

Florida. Tfue är utnämnd till “The best player in the world” och han blev framgångsrik på 

YouTube genom att spela Fortnite (Tfue, 2019, 29 Juli). Han har idag 11,3 miljoner 

prenumeranter. Han har haft ett turbulent kändisskap på YouTube då han utsatts för 
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“hackningar”, alltså att någon kapade hans konto, vilket slutade med att hans kanal blev 

raderad, för att sedan återställas.  

        Videon vi valt att analysera heter “I’m the worst for using this pyramid trick…”. I videon 

vi valt att analysera med Tfue, sitter han och spelar Fortnite. Precis som Pewdiepies video kan 

man se scenerna i spelet, samtidigt som man kan se Tfue när han spelar. Han sitter med 

headset och upplevs därför kommunicera med någon vars svar man dock inte kan höra. Trots 

detta uppfattar man inte någon direkt turtagning i samtalet utan övervägande delen pratar Tfue 

med direkta påstående och kommentarer på spelet. Detta innebär att han lika gärna kan vara 

så att han sitter för sig själv och kommenterar spelet som att han faktiskt kommunicerar med 

någon annan.  

        Eftersom Tfue är amerikan, pratar han med en amerikansk accent. Om vi inte hade vetat 

på förhand att Tfue kommer från Florida hade det varit svårt att avgöra vilken region han 

kommer ifrån baserat på dialekten då denna inte utmärker sig tillräckligt för oss att kunna 

härleda till en viss del av USA.  

        Till skillnad från Pewdiepie låter Tfue inte lika glad och engagerad, utan har ett jämnare 

röstläge genom hela videon, vilket gör det svårt att läsa av känslouttryck i språket. Han 

upplevs dock mer fokuserad på själva spelet och inte på att prata och skoja med de han spelar 

med. Trots ett fokus på spelet, upplevs språket “fulare”, på grund av att han svär i nästan varje 

mening och mest kommenterar spelet genom svärord. När det uppstår någon form av motgång 

i spelet uttrycker han exempelvis fucking wierdo, vilket tolkas som att han kommenterar 

händelsen och inte menar att någon är detta.  Han pratar ett hårt språk, som upplevs som ett 

“ovårdat språk”, genom de ordval han gör. Slang och svordomar är något som genomsyrar 

hela videon. Exempel på slang som används frekvent är yeah, A.F (As fuck), dope och dude. 

Svordomar som förekommer i nästan varje mening är fuckin’, dickhead, holy fuck, 

motherfucker och scumbag.  

        Precis som Pewdiepie kan man höra ändringar i de grammatiska formerna, speciellt 

gällande ing-formen. Exempel på detta är att han säger fuckin’ istället för ordet fucking, 

chillin’, istället för chilling och sayin’ istället för saying.  
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Tabell 3 - observationer i Tfues språkanvändning 

Språkvariation Förekommer 

mycket 

Förekommer Förekommer 

lite 

Förekommer 

inte 

Svärord X      

Slang X       

Avvikelser från 

standardgrammatik 

X       

 

Zara Larsson är vår andra kvinnliga youtuber. Hon är född 1997 i Stockholm och är mest 

känd som artist och låtskrivare. Hon är en av Sveriges största artister, som även är känd 

internationellt. Hennes genombrott gjordes med skivbolaget TEENmusicgroup med låten 

“uncover”, som blev en hit tillgänglig på YouTube. Zara är också känd för sina feministiska 

ställningstaganden och starka åsikter, vilket väckt debatter både i Sverige och USA (Zara 

Larsson, 2019, 2 Oktober). Videon vi valt att analysera är “Zara Larrson speaks up for young 

women”, som tillhör YouTubekanalen 4music som har 192.000 prenumeranter och därmed är 

den minsta YouTubekanalen av våra fyra. Vi valde denna video då Zara Larsson är, trots 

minst med prenumeranter, en av Sveriges största youtubers och influencers, samt att hon är 

populär bland ungdomar. I videon medverkar Zara Larsson i en intervju, vilket innebär att hon 

kommunicerar med intervjuaren. Intervjuaren ställer frågor som hon sedan svarar på men 

intervjuarens röst är dock väldigt nedtonad, vilket gör att det mest är Zara Larsson man hör i 

videon. 

        Videon handlar om hur kvinnor länge varit förtryckta och att de nu börjar göra sig hörda. 

Eftersom det är en intervju så bör hon vara förberedd på ämnet vilket kan påverka hennes 

språk. Språket upplevs alltså vara planerat i förväg som att hon utgår ifrån någon typ av 

manus. Hon pratar med en amerikansk accent men i videon kan man höra att tal rytm och 

vissa uttal avslöjar att hon har svenskt ursprung. Hon betonar även vissa ord som hon själv 

värderar högre i detta viktiga ämne och förstärker det hon säger, som exempelvis: “Suuuuch a 

long time”. Hon varierar tempot i sitt språk och tempot sjunker när hon uttrycker det viktiga i 

hennes åsikter medan tempot tycks öka då hon uttrycker mindre viktiga delar. Hennes tonläge 
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och betoningar bidrar till att hennes språk låter ganska hårt trots att orden i sig kanske inte är 

speciellt hårda eller ovårdade. Detta då hon inte använder vare sig slang eller svordomar och 

pratar öppen prestige genom hela intervjun. Hon ackommoderar sitt språk och har ett 

genomtänkt ordval, vilket gör att hon upplevs engagerad språkligt men också bestämd. Det 

sker inga grammatiska avvikelser.  

 

Tabell 4 - observationer i Zara Larssons språkanvändning  

Språkvariation Förekommer 

mycket 

Förekommer Förekommer 

lite 

Förekommer 

inte 

Svärord       X 

Slang      X  

Avvikelser från 

standardgrammatik 

     X 

 

DISKUSSION 

De fyra youtubers som vi valt för denna analys kommer från Sverige, USA och 

Storbritannien. Detta medför att de pratar olika typer av engelska, vilket kan innebära att 

vokabulär och språkbruk förhåller sig till den sociala kontext de lever i. Yule (2017) och 

Einarsson (2009) hävdar att man ofta kan avgöra vilken region en person kommer ifrån 

utifrån den dialekt personen pratar. När det kommer till Tfue är det dock svårt att avgöra, då 

han oftast inte pratar med fullständiga meningar i videon, utan det är främst känsloutbrott han 

uttrycker. 

        Om man jämför språket hos amerikanen Tfue med svenskarna Zara Larsson och 

PewDiePie, som antagit en amerikansk accent, så kan man höra att de har en svag brytning 

som avslöjar deras svenska ursprung. Yule (2017) menar att det kan vara svårt att lära sig ett 

språk flytande utan brytning när man redan befäst sitt modersmåls rytm och betoning. Om 

man bortser från att vi redan visste att dessa youtubers var svenskar hade vi kanske haft lättare 

att höra att de kommer från Sverige, då de pratar en engelska vi känner igen och själva pratar. 
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Det är möjligt att dessa youtubers lärde sig prata flytande engelska i tonåren och uppåt, vilket 

förklarar brytningen. Det ska dock poängteras att både PewDiePie och Zara Larsson pratar 

med minimal brytning.  

        Både PewDiePie och Zara Larsson har även antagit en amerikansk accent, vilket är 

intressant. Man kan fråga sig om det har att göra med den sociala gemenskap de är en del av. 

Exempelvis har PewDiePie förmodligen lärt mycket av sin engelska genom att under lång tid 

ha spelat med andra som pratar med amerikansk accent. Detta kan ha medfört att han tillägnat 

sig deras språk för att bli en del i spel-gemenskapen (Yule, 2017). Zara Larsson, å andra 

sidan, är en internationell artist som kanske har en mer varierad social gemenskap och 

kommer i kontakt med människor från olika länder, vilket medför att hon bekantas med olika 

typer av engelska. Detta kan förstås påverka det språk hon använder, men som 

andraspråksanvändare kan det kanske vara svårt att avvika från standardengelskan. 

Andraspråksanvändare kanse inte härmar andras språk med mindre än att de är i kontakt med 

det dagligen. Detta är något som PewDiePie påvisar. Han har frekvent och under en lång tid 

deltagit i denna spel-gemenskap och därmed utvecklat ett språk som avviker från 

standardengelskan, där han använder en del slang och avviker från grammatiska 

standardformer.  

        Till skillnad Tfue, PewDiePie och Zara Larsson visade analysen av Sophia Grace att hon 

dels har en helt annan accent, men också en annan typ av språk med andra sociala 

konnotationer. Hennes språk kan härledas till Estuary English som är vanligt förekommande 

hos unga i alla samhällsklasser av den sydöstra regionen av England (Hilmarsdóttir, 2006). 

Denna språkvarietet bidrar till att sudda ut markörer för social status som språket annars 

medför, vilket gör att individer språkligt kan smälta in. Med tanke på den generation Sophia 

Grace tillhör influeras hon alltså förmodligen av det rådande ungdomsspråket. Det svåra i 

hennes fall blir att avgöra om hon pratar med öppen eller dold prestige, då Estuary English 

inte längre förknippas med en speciell samhällsklass. Den används även av politiker, kändisar, 

inom TV och statliga institutioner i det sydöstra område som denna varietet härstammar från 

(Wells, 1997, Hilmarsdóttir, 2006). Estuary English beskrivs ofta som svårdefinierat, men 

samtidigt, som term, tycks det fylla ett behov att beskriva något nytt inom engelsk 

språkvariation (Altendorf, 2006). Att det uppstått ett språk som används av alla 

samhällsklasser kan trots allt motverka att man kategoriserar människor efter social 

klasstillhörighet och skapa en större gemenskap bland människor.  

        Det kan vara så att Sophia Grace pratar med tydlig och mjuk ton på grund av att hon vill 

göra en bra video som ska tillfredsställa tittarnas krav. Barn är uppmärksamma på vad 
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youtubern vill förmedla och hur den förmedlar det (Aran-Ramspott,  Fedele, & Tarragó, 

2018). Det är alltså viktigt för youtubern att anpassa sig efter vilka tittare man har, och vad de 

efterfrågar, i syfte att få fler följare men också behålla de följare man har. Det kan alltså vara 

så att Sophia Grace använder sig av detta språk för att uppfylla tittarnas krav.   

        Analysen visade också att PewDiePie och Tfue i hög grad använde det som kallas för 

“ungdomsspråk”, alltså ett språk med mycket slang och grammatiska avvikelser. Tfue 

använde sig även av ett “ovårdat språk” med mycket svordomar. Detta språk behöver 

egentligen inte indikera ett ungdomsspråk utan Yule (2017) förknippar det även med social 

klasstillhörighet och Einarsson (2009) benämner det “sociolekt”. Forskning har visat att 

människor som tillhör lägre socioekonomisk klass i större utsträckning pratar på detta sätt, 

vilket kan vara en orsak till att dessa Youtubers använder detta språk. Då vi inte vet något om 

deras socioekonomiska status är det dock svårt att dra sådana slutsatser. Vi skulle hellre påstå 

att PewDiePie och Tfues språk har blivit påverkat av den så kallade “spelvärlden” och att de 

använder en dold prestige, alltså att de vill identifieras med den gemenskap de tillhör och inte 

anpassar språket för att andra värderar det högre (Yule, 2017, Battistella, 2005). Språket är en 

central faktor när det kommer till delade intressen och tillhörighet i en viss gemenskap.  

Människor från hela världen kan alltså delta i samma spel-kultur, där språket blir det centrala, 

som binder dem samman.  

        Att PieDiePie och Tfue pratar ett ungdomsspråk kan givetvis förklaras med att de själva 

tillhör en “yngre” generation, men också att de riktar sig till en målgrupp som använder det 

språket. Språket kan alltså ha ett syfte, vilket är att tittarna ska kunna identifiera sig med dem. 

Aran-Ramspott, Fedele, och Tarragó (2018) menar att youtubers kan fungera som förebilder 

och att barn identifierar sig med youtubers som de kan relatera till och som delar intressen 

med. Detta kan medföra att barn kopierar språk, värderingar och attityder, vilket visar att 

youtubers språk kan ha betydelse för det språk som barn sedan använder.  

       Zara Larsson uttrycker en öppen prestige, vilket både Yule (2017) och Norrby & 

Håkansson (2015) menar är vanligare hos kvinnor. Men till skillnad från Sophia Grace 

uttrycker sig Zara Larsson “hårdare” och mer bestämt, vilket kan ha att göra med att Zara vill 

förmedla en viss åsikt, som hon anser vara viktig. Med ett “hårt” språk menar vi inte att hon 

använder vare sig svärord eller slang, utan snarare att hon betonar ord och varierar tempot i 

språket. Det är alltså tonfallet och innehållet på det hon säger som upplevs som “hårt”, då hon 

vill vara tydlig och rak på sak.  

        Stereotypt kvinnligt språk indikerar att kvinnor använder en öppen prestige i högre 

utsträckning än män. Yule (2017) och Norrby & Håkansson (2015) poängterar att män och 

https://eric.ed.gov/?redir=http%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0002-9930-4930
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kvinnor pratar på olika sätt. Kvinnor ackommoderar sitt språk, alltså anpassar språket efter 

situationen och dem de pratar med, medan män använder ett tuffare språk och är mer 

okänsliga för att anpassa språket efter situationen de befinner sig i. Dessa stereotyper av 

manligt respektive kvinnligt språk kan vi delvis bekräfta med vårt analysresultat av alla 

youtubers. Exempelvis använder Sophia Grace ett ackommoderat språk genom att ställa 

frågor till sina tittare och visa känslor i sin språkanvändning. Hon har förmodligen haft en 

plan i förväg vad hon ska prata om och vilka produkter hon ska rekommendera sina tittare, 

vilket påverkar ordval, betoning och tempo. Hon använder alltså ett fördelaktigt språk för sitt 

syfte med videon, vilket är att göra reklam för sitt eget varumärke och utvalda produkter. Det 

språk hon använder resulterar i en förstärkning av den kvinnliga stereotypen.  

        Zara Larsson, å andra sidan, anser vi inte helt kunna placeras inom ramen för den 

kvinnliga stereotypen. Analysen visar ju att hon i sin video uttrycker sig rakt, starkt och hårt. 

Detta förknippas oftast med karaktärsdrag i ett “manligt” språk (Yule, 2017, Norrby & 

Håkansson, 2015, Crawford et al, 2003). Trots detta pratar hon även på ett sätt som förknippas 

med en kvinnlig stereotyp, då hon anpassar språket till det sammanhang hon befinner sig i. 

Anledningen att hon väljer att använda det hårda och raka språket kan vara att hon är 

engagerad i ämnet och vill framföra sin ståndpunkt till så många som möjligt, inom alla 

målgrupper. Hade hon istället pratat om ett mindre viktigt ämne hade hon kanske helt fallit 

inom ramen för den typiskt kvinnliga stereotypen. Zara Larsson är youtubern vi anser sticka 

ut, då hon inte tycks anpassa sig till en viss typ av grupp utan vill påverka människors 

uppfattning i viktiga ämnen. Detta gör att hon anpassar sitt språk i syfte att skapa förändring 

och inte underhållning.  

        Likväl som Sophia Grace och i någon mån Zara Larsson förstärker den kvinnliga 

stereotypen, förstärker PewDiePie och Tfue den manliga. Analysen av PewDiePie visade att 

han inte använder sig av något svärord, men slang och avvikelser från grammatiska 

standardformer förekommer ofta, vilket förknippas med en manlig stereotyp. Att det inte 

förekommer några svärord var intressant då unga män förväntas använda sådana tabu-ord i 

större utsträckning än kvinnor (Yule, 2017, Battistella, 2005). Anledningen kan dock vara att 

PewDiePie pratar engelska som andraspråk, där det kan vara svårt eller obekvämt att svära.  

        Vår analys visar alltså att Pewdiepie och Zara Larsson, som båda har engelska som 

andraspråk, i viss mån avviker från stereotypen, medan Tfue och Sophia Grace som har 

engelska som modersmål fullkomligt förstärker rådande stereotyp. I skolan undervisas man i 

standardengelska oavsett om man har engelska som modersmål eller som andraspråk. Detta 

visar alltså att det är den sociokulturella kontexten som påverkar människor till att använda 
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språket på olika sätt (Säljö, 2014). Zara Larssons sätt att prata kan ha påverkats av den sociala 

kontext hon befinner sig i, vilket inkluderar formella sammanhang. Hon behöver förmodligen 

prata med en öppen prestige för att anpassa sig efter situationen, i syfte att förstärka sitt 

varumärke som artist och feminist. För PewDiePies del har han påverkats av spelspråket, 

vilket även analysen av Tfue bekräftade. Både PewDiePie och Tfue förstärker den rådande 

manliga stereotypen i sitt språk, och båda kan sägas vara en del av samma kontext. Språket är 

spontant och påverkas av vad som händer i spelet, vilket kan vara en bidragande faktor till att 

det uppstår mer slang och svordomar, som de kanske inte skulle använt i andra sammanhang. 

Att Tfue pratar hårt och aggressivt med mycket svordomar och slang, alltså typisk “manligt”, 

behöver inte enbart bero på det spelsamhälle han är en del av, utan kan också bero på att Tfue 

är en ung amerikan med engelska som modersmål (Yule, 2017). 

        Vidare, om Tfue medvetet pratar på detta sätt i syfte att identifiera sig med den sociala 

gemenskap spelet skapar, eller om han enbart pratar som han brukar, är svårt att avgöra 

genom att enbart analysera en liten del av en video. Han verkar dock inte ha yngre följare i 

åtanke vid sin språkanvändning. Han kanske riktar sig till en målgrupp i sin egen ålder och 

därmed inte tänker på att även yngre personer följer kanalen. Men hans språk når ändå ut 

också till den yngre publiken, som kanske kopierar hans språk. Eftersom YouTube bidrar till 

parasociala relationer, och tittarna ibland får känslan av att youtubern är en kompis, kan barn 

kopiera språket youtubern använder (Chug & Cho, 2017, Rosaen & Dibble, 2008). När man 

kopierar ett språk som präglas av en stereotyp innebär det att stereotypen förs vidare och 

därför blir YouTube ett kraftfullt verktyg för att påverka barn och unga, vilket kan visa 

betydelsen av att presentera sina videor på ett föredömligt sätt (Duffy, 2008). 

        Om vi sammanför våra analysresultat och vår diskussion om språkvariation och 

stereotyper med vår teoretiska utgångspunkt om hur man lär språk, kan man tydligt se att 

youtubers bidrar till språkinlärning, trots att det inte är sajtens syfte. Arendt och Woore (2018) 

menar att det är tack vare att YouTube inte är utformad som ett lärverktyg som den skapar 

lärandemöjligheter, då det skapar intresse hos barnen. YouTube bidrar till lärande genom 

möjligheterna som skapas för att kommunicera med andra (Godwin Jones, 2015). Dock lär 

barn olika språk, beroende på vilken youtuber de tittar på. Man kan inte ta för givet att pojkar 

kollar på manliga youtubers och flickor på kvinnliga, utan barn tittar på det som intresserar 

dem, då YouTube har ett underhållande syfte (Aran-Ramspott, Fedele, & Tarragó, 2018). Vi 

kan alltså inte dra slutsatsen att flickor kommer att lära sig ett typiskt kvinnligt språk och 

pojkar ett typiskt manligt språk. Risken är dock stor då många flickor intresserar sig 

exempelvis för mode, medan många pojkar intresserar sig för dataspel. Barns språk påverkas 
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alltså av de videor de tittar på, då de blir en del av en social gemenskap där en viss typ av 

språk används och värderas högre än andra.  

        Har man ett visst intresse inom en viss gemenskap vill man lära sig språket som används 

i syfte att passa in. Olika sociokulturella gemenskaper kommer överens om språkets 

betydelser, exempelvis Tfues uttryck “AF” som betyder “as fuck” (Säljö, 2014). Det är något 

man även kan se hos Sophia Grace, när hon exempelvis använder ordet cringe som har blivit 

ett modeord bland ungdomar och betyder att något är pinsamt eller skämmigt (Cambridge 

Dictionary, 2019). Detta ord kan alltså vara något som används mycket i den sociokulturella 

gemenskap Sophia Grace tillhör, vilket bidragit till att hon använder ordet. Ordet cringe får en 

hög status då ordet är “inne” och användningen av det visar att man som person är “inne”. 

        Det språk som skapas i olika sociokulturella gemenskaper tas sedan med till vardagslivet 

och andra sociala sammanhang, exempelvis skolan. Flickor och pojkar lär sig olika typer av 

språk beroende på om man kollar på en manlig eller kvinnlig youtuber. Barn får alltså lära sig 

olika vokabulär och uttryck samt grammatiska former i sin vardag som sedan tas med till 

engelskundervisningen i skolan. Sundqvist (2010) poängterar också att pojkar använder mer 

produktiva medel på fritiden (dataspel), vilket gör att de lär sig mer engelska på fritiden än 

flickor. Trots detta visar Sundqvists (2010) studier att flickor är bättre på engelska språket än 

pojkar. Flickors och pojkars kunskaper värderas olika i klassrummet, eftersom skolan 

undervisar i standardengelska vilket ligger nära den engelska flickor är bekant med.  

        Att kunna anpassa sitt språk efter sammanhang och använda en öppen prestige värderas 

högst, vilket kan vara mer gynnsamt för flickor då de oftast tittar på videor med ett socialt 

högre värderat språk. Detta trots att pojkar kanske kan mer engelska. Å andra sidan tenderar 

pojkar att höras mer och får därmed större möjlighet att visa sina kunskaper gentemot flickor 

(Norrby & Håkansson, 2015). Det gynnar pojkar, som får mer uppmärksamhet av läraren, 

vilket ger dem möjligheter till att utveckla sitt språk. 

        Läraren behöver ha engelska ämnets syfte i åtanke vid bedömning av elevers kunskaper. 

Syftet med ämnet engelska är att kunna kommunicera och göra sig förstådd (Skolverket, 

2018). Frågan blir då vad en lärare ska fokusera på. Räcker det inte med att en elev ska kunna 

göra sig förstådd? Det borde alltså inte spela någon roll vilken typ av språk man använder så 

länge eleverna kan kommunicera. Läraren måste ta hänsyn till och anpassa sin undervisning 

till barns olika språkkunskaper. Det krävs mycket språkliga kunskaper av läraren idag, jämfört 

med för 40 år sedan, då många barn idag redan kan mycket engelska, men det kräver också att 

läraren kan värdera barnens kunskaper rättvist och inte efter vilket språk som har högre status. 
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Det krävs också att läraren är medveten om det engelska språkets bredd när det kommer till 

sociala och regionala faktorer, eftersom barn kommer i kontakt med språkets variationer.  

AVSLUTNING  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det språk som används av de Youtubers vi har 

undersökt varierar. Undersökningar har visat att det är de yngre generationerna som tittar 

mycket på YouTube, vilket kan göra att språket på YouTube ofta är “ungdomligt,” i syfte att 

få ungdomar att relatera till de videor de tittar på. Med ungdomligt språk menar vi att det 

används en del slang och avvikelser från grammatiska standardformer. Att YouTube 

genomsyras av ett ungdomsspråk kan också bero på att youtubers vill vara trendiga även när 

det kommer till språk, då vissa uttryck kan tolkas som “inne”, exempelvis cringe som vi 

nämnde i diskussionen. Man pratar alltså enligt “trenden”. Det skapas ständigt nya ord, 

exempelvis genom att man tar in ord från andra språk, där vissa ord befästs i språket och får 

en lexikal betydelse.  

        Utifrån resultaten av vår analys kan vi dra slutsatsen att youtubers förstärker språkliga 

stereotyper. Kvinnor respektive män förväntas prata på ett visst sätt som förknippas med 

maskulint respektive feminint språkbruk. Analysen bekräftade detta i stor utsträckning, då det 

visade sig att våra manliga respektive kvinnliga youtubers föll in i de “fack” de förväntas 

placeras i. Det förekom dock några avvikelser från typiskt manliga och kvinnliga stereotyper. 

Exempelvis använda Zara Larsson ett relativt hårt språk, vilket går emot förväntningarna om 

en kvinnlig språkanvändning.  

        Analysen visar att användningen av YouTube redan i tidiga åldrar leder till att barn 

medvetet eller omedvetet lär sig språk och språkliga attityder, eftersom de dagligen spenderar 

mycket tid på YouTube. Att titta på YouTube bidrar då till att barnen formas av språkliga 

stereotyper, vilket medför att barn efterliknar språket de exponeras för. Man skulle kunna säga 

att det sker ett lärande, i form av kommunikation med andra människor, genom att titta på 

YouTube. Analysen har alltså visat att youtubers kan ha inflytande på barns 

identitetsskapande, då barn gärna identifierar sig med någon de ser upp till. 

        De språkkunskaper barn får av att titta på YouTube på fritiden tar de sedan med sig till 

skolan. Ett av syftena i ämnet engelska är att eleverna ska kunna använda sina språkkunskaper 

och relatera dem till sina egna erfarenheter och intressen. YouTube blir här en viktig 

kunskapskälla när det kommer till språkinlärning, eftersom YouTube intresserar många barn, 

men det finns även risker med sajten då den förstärker språkliga stereotyper. Det kan därför 

vara viktigt att lärare i engelska bekantar sig med de sociala medier barn använder i syfte att 
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kunna bemöta barns olika kunskaper och attityder. Lärarens uppgift blir att anpassa 

undervisningen genom att utnyttja de kunskaper eleverna redan har, för att sedan fördjupa 

språkets användning. Exempelvis kan läraren belysa kvinnor och mäns sätt att prata och visa 

betydelsen av språket för hur man identifierar sig, inte bara det biologiska könet.  

        Avslutningsvis kan vi alltså konstatera att YouTube och youtubers bidrar till språkliga 

kunskaper hos barn, men även till förstärkning av stereotyper, vilket kan medföra att barn 

faller in i stereotyper man egentligen vill undvika, för att inte skapa förutfattade meningar om 

människor efter deras tal. 

        Vi vill också poängtera att detta ämne inte tidigare har blivit undersökt av någon annan 

student på Örebro Universitet i ämnet Engelska. Ämnet i sig är svårt, då forskning är svår att 

hitta, men också intressant och relevant idag då YouTube och andra sociala medier är det vi 

använder regelbundet, varje dag. Vi som blivande lärare anser det vara högst relevant, då vi 

har fått bekanta oss med vad barn ägnar sig mycket åt på sin fritid. Vi vill också uppmana till 

att utveckla detta forskningsområde vidare för att få högre tillförlitlighet i resultaten och för 

att utveckla elevers språkinlärning. 
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