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Engelsk titel 
 

Impact of Social Media on Youth Language in Swedish and Croatian 

Kroatisk titel 
 

Utjecaj društvenih medija na jezik mladih u švedskom i hrvatskom 

 

 

Abstract 
 

Social media are a result of advances in modern technology which greatly impacts changes in 

both spoken and written communication. Although all generations use social media, youth are 

the predominant instigators of linguistic changes. Younger generations have built their identity 

by employing various linguistic forms such as slang and abbreviations originating mostly from 

their mother tongue. Thanks to social media, the main role in creating such specific forms has 

now been assumed by English, a language used by an increasing number of young people in their 

day-to-day online communication.  

The objective of this paper was to investigate common characteristics of language used by 

Swedish and Croatian youth on social media, and to show the effects these media and English as 

a global language have on their communication. The presumptions were that language on social 

media has characteristics of spoken language, that youth have their own way of communication 

which greatly differs from child or adult language, its aim being the creation of different layers 

of identity, and that youth language is susceptible to changes as a consequence of the 

globalization of English and the advances in technology, i.e. social media. The results of the 

conducted research show different linguistic forms characteristic of youth communication on 

social media and include abbreviations and swearwords as well as the use of emoticons and 

loanwords. 

 

Key words: social media, youth language, identity, abbreviations, loan words, emoticons  
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Sažetak 
 

Društveni mediji rezultat su napredovanja moderne tehnologije koja sve više utječe na 

jezične promjene u govorenoj i u pisanoj komunikaciji. Iako sve generacije upotrebljavaju 

društvene medije, najčešći su pokretači jezičnih promjena mladi. Oni su oduvijek gradili vlastiti 

identitet upotrebljavajući karakteristične jezične oblike kao što su sleng i kratice, uglavnom 

nastali unutar materinskog jezika. Zahvaljujući društvenim medijima, danas glavnu ulogu u 

stvaranju tih specifičnih jezičnih oblika ima engleski jezik kojim se sluţi sve više mladih osoba u 

svakodnevnoj komunikaciji na internetu. 

Namjera ovoga rada je istraţiti najvaţnija obiljeţja jezika mladih osoba na društvenim 

mreţama kojima su švedski i hrvatski materinski jezici te prikazati rezultate utjecaja društvenih 

medija i engleskog kao globalnog jezika na komunikaciju mladih. Provedeno istraţivanje temelji 

se na pretpostavci da jezik društvenih medija ima obiljeţja govorenog jezika te da mladi imaju 

vlastiti način komunikacije koji se razlikuje od jezika djece i odraslih s ciljem stvaranja različitih 

slojeva identiteta i da je podloţan promjenama koje su posljedica širenja engleskog jezika i 

napredovanja tehnologije, tj. društvenih medija. Rezultati istraţivanja prikazuju različite jezične 

oblike koji su specifični za komunikaciju mladih na društvenim mreţama, a u to ulaze kratice, 

psovke, upotreba emotikona i posuĎenica. 

Ključne riječi: društveni mediji, jezik mladih, identitet, kratice, posuđenice, emotikoni 

 

  



4 

 

Innehållsförteckning 
 

 

1. INLEDNING .............................................................................................................................. 6 

2. UNGDOMAR OCH IDENTITET ........................................................................................... 8 

3. SPRÅK OCH IDENTITET .................................................................................................... 10 

3.1. UNGDOMSSPRÅK ............................................................................................................ 11 

4. SPRÅK OCH SOCIALA MEDIER ....................................................................................... 20 

5. UNDERSÖKNINGEN ............................................................................................................ 24 

5.1. SYFTE MED ARBETET ...................................................................................................... 24 

5.2. ETISKA ÖVERVÄGANDEN ................................................................................................ 24 

5.3. RELIABILITET ................................................................................................................. 25 

5.4. MATERIAL OCH METOD .................................................................................................. 25 

5.5. ANALYS AV FACEBOOKINLÄGG ...................................................................................... 30 

5.6. ENKÄTUNDERSÖKNING ................................................................................................... 47 

6. SLUTSATS .............................................................................................................................. 56 

7. LITTERATUR ........................................................................................................................ 57 

8. BILAGOR ................................................................................................................................ 60 

BILAGA 1 – ENKÄT OM SOCIALA MEDIER .............................................................................. 60 

BILAGA 2 – BETYDELSE AV FÖRKORTNINGAR ....................................................................... 68 

BILAGA 3 – KROATISKA OCH SVENSKA FACEBOOKINLÄGG ................................................... 69 

 

  



5 

 

Figurer i arbetet: 

 

Figur 1 Hypotetisk modell för utvecklingen innovation – språkförändring i talspråk (Kotsinas: 

2007, 173). ..................................................................................................................................... 15 

 

Figurer i undersökningen: 

Figur 2 Antalet svenska och kroatiska deltagare som använder Facebook, Twitter, Instagram, 

bloggar och Skype ......................................................................................................................... 47 

Figur 3 Antalet ungdomar som vet förkortningens betydelse. ...................................................... 49 

Figur 4 Användningsfrekvens av förkortningar. ........................................................................... 50 

 

Tabeller i undersökningen: 

 

 

Tabell 1 Antal svenska och kroatiska kvinnor och män och deras utbildning .............................. 29 

Tabell 2 De fyra vanligaste svenska förkortningarna .................................................................... 30 

Tabell 3 De fem vanligaste engelska förkortningarna i svenskan ................................................. 32 

Tabell 4 De fyra vanligaste kroatiska förkortningarna .................................................................. 34 

Tabell 5 De sju vanligaste engelska förkortningarna i kroatiskan ................................................ 35 

Tabell 6 De tre vanligaste engelska lånord i svenskan .................................................................. 37 

Tabell 7 De fyra vanligaste engelska lånord i kroatiskan ............................................................. 38 

Tabell 8 De fyra vanligaste svordomar i svenskan ....................................................................... 40 

Tabell 9 De tre vanligaste svordomar i kroatiskan ........................................................................ 42 

Tabell 10 De fem vanligaste emotikonerna i svenskan ................................................................. 43 

Tabell 11 De sex vanligaste emotikonerna i kroatiskan ................................................................ 45 

Tabell 12 Deltagares användning av sociala medier (%). ............................................................. 48 

Tabell 13 Svenska och kroatiska förkortningar. ............................................................................ 52 

 

  



6 

 

1. Inledning 

 

Sociala medier som Facebook har högt inflytande på skriftigt språk och språket på nätet. Man 

kan säga att sociala medier representerar ett visst samhälle där människor kommunicerar med 

varandra och etablerar sina olika identiteter som de skulle ha gjort i ett verkligt samhälle. 

Identiteter kan etableras genom användningen av olika språkliga former och det här 

magisterarbetet handlar om ungdomar som genom språket på sociala medier etablerar sin 

identitet. Den moderna världen och utvecklingen av teknologin har gjort det möjligt för oss att 

kunna kommunicera med varandra snabbt och i realtid genom en dator eller mobiltelefon, allt 

tack vare nätet. Eftersom det skriftliga språket inte är så snabbt, började människor använda 

olika språkliga drag som påskyndar kommunikationen och gör den mer ekonomisk. Dessa drag 

kan vara olika förkortningar eller slanguttryck. För att imitera muntligt språk och andra 

utomspråkliga drag som känslor, använder människor smilisar eller emotikoner som hjälper oss 

överföra känslor. Språket på sociala medier skiljer sig i allmänhet från alla andra typ av språk 

och mänsklig kommunikation tack vare typiska språkliga element, men inom detta språk finner 

man även ett åtskiljande språk som gäller ungdomar. Ungdomar använder språket på ett visst sätt 

som skiljer sig från barn samt vuxna. 

 

I första delen av magisterarbetet beskrivs begreppet ungdomar, vem ungdomar faktiskt är och 

hur de skapar sin identitet. Sedan förklaras länken mellan språk och identitet och hur den 

påverkar ungdomar. I kapitlet om ungdomsspråk finns det fakta om olika språkliga drag som 

ungdomar använder i sin kommunikation med varandra samt varför deras språk skiljer sig från 

vuxen- och barnspråk. Bland annat finns det information om slanguttryck, förkortningar och 

användningen av engelska ord i kommunikation på sociala medier. I det sista kapitlet förklaras 

termen sociala medier och sociala mediernas språk beskrivs mer utförligt. 

 

Det har alltid funnits ett samband mellan språk och många ord har lånats från olika språk. Detta 

är en naturlig process. Tack vare globaliseringen blev det engelska språket den moderna tidens 

lingua franca och man började låna ord från engelska. I samma takt som utvecklingen av sociala 

medier och teknologin ökade lånandet från engelskan. Förkortningar och lånord har alltid varit 

en viktig del av språket och deras användning började utvecklas tack vare sociala medier och 

ungdomars kreativitet. Förkortningar är karakteristiska för kommunikation på nätet eftersom det 

finns olika teknologiska begränsningar som gör kommunikation på sociala medier annorlunda. 
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Alla människor använder förkortningar, men ungdomar använder dem på ett unikt och intressant 

sätt som diskuteras och beskrivs i sista delen av arbetet.   

Syftet med arbetet är att visa på vilket sätt sociala medier påverkar ungdomsspråk i svenska och i 

kroatiska. I den andra delen av arbetet gjordes en analys av ungdomars Facebookinlägg för att 

visa språkliga drag som svenska och kroatiska ungdomar använder i kommunikation på nätet, 

och en enkätundersökning om användningen av engelska förkortningar hos svenska och 

kroatiska ungdomar som är omgivna av engelska språket varje dag.  
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2. Ungdomar och identitet 
 

Definitionen av ungdomar och ungdom har länge varit ett problem i forskningscirklar. Olika 

vetenskapliga discipliner definierar begreppet ungdom från olika perspektiv (antropologiskt, 

sociologiskt, biologiskt eller psykologiskt). I dag finns det inte en exakt definition av ungdomen, 

men det finns många kännetecken av ungdomen som kan underlätta förståelse av begreppet.  

 

I första halvan av nittonhundratalet var undersökningen av ungdomen i förgrunden av 

antropologer som beskrev ungdomen som en övergångsperiod mellan barndom och vuxen ålder 

(Bucholtz, 2002: 525). De tyckte att ungdomen är ett biologiskt och psykologiskt stadium, d.v.s. 

att biologiska och psykologiska faktorer avgränsar ungdomen. De biologiska och psykologiska 

faktorerna kan vara pubertet och hormonella förändringar, uppförande, attityd, humörs-

vängningar och självförtroende. Från det kronologiska perspektivet är ungdomen en livsfas 

mellan femton och tjugofyra år.
1
 ”Den avgränsningen av ungdomstiden som den moderna 

ungdomskulturforskningen vanligen använder är däremot 13 – 24 år, d.v.s. från början av 

tonåren till den åldern då inträdet i vuxensamhället i västerländska samhällen sker i och med 

avslutad utbildning och påbörjad familjebildning” (Kotsinas, 2007: 16). Det uppstår ett problem 

när man försöker definiera ungdomen från det kronologiska perspektivet eftersom ålder är svårt 

att avgränsa. Åldersgränser beror på sociala sammanhang, d.v.s. att ungdomar från olika kulturer 

kan ha samma biologiska ålder, medan deras sociala, ekonomiska och kulturella faktorer är olika 

(Androutsopoulos och Georgakopoulou, 2002: 2).  

Från det sociologiska perspektivet beror ungdomen på kulturella faktorer och villkor av ett visst 

samhälle (Landis, 1952: 21). Det betyder att ungdomar är en heterogen grupp och deras villkor 

och levnadsätt är olika. Enligt Kotsinas (2007: 16) utgör ungdomar ingen enhetlig massa. ”Redan 

ordet ungdom kan i själva verket avse åldersmässigt, socialt och regionalt olika grupper”. 

 

Utifrån ovannämnda fall kan man dra slutsatsen att det finns många olika faktorer som betecknar 

vad ungdomen är, men alla har någonting gemensamt: identitetsskapande, d.v.s. att ungdomar 

uttrycker sin personlighet genom miljön de lever i. Enligt Joseph (2004: 1) är identiteten något 

som personen är. Han skiljer två viktiga aspekter av identiteten: personens namn, som skiljer oss 

från andra personer och något djupare, immateriellt som utgör vem personen egentligen är. Det 

betyder att varje person har ett sätt att representera sig själv i samhället och till andra personer 

och ett sätt att interpretera andra. Ungdomar skapar en bild av sig själva och antar nya roller i 

                                                 
1
 http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf (16. 7. 2015) 

http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf
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samhället. Många faktorer bidrar till byggandet av ens identitet: ens familj, samhället, relationer 

med andra, politiska villkor, religion, etnicitet, historia och språk (Pugh, 2002: 3–4). Varje 

person kan ha många skikt av identitet och de kommer upp till ytan beroende på situationen man 

finner sig i. Det finns flera skikt av identitet: kollektiv identitet som man har när det gäller 

skiljandet från de andra sociala grupperna (nationella eller etniska grupper), social identitet som 

hänvisar socialgruppstillhörighet inom ett visst samhälle (könstillhörighet, åldertillhörighet, 

klasstillhörighet osv.), kulturell identitet och individuell identitet som betyder byggandet av sitt 

eget ”jag” till skillnad mot alla andra personer (Skelin Horvat, 2009: 167). Kotsinas (2007: 16) 

säger att ”i alla samhällen, även de skenbart mest homogena, kan människor delats in i olika 

grupper utgående från sociala variabler som ålder, kön, samhällsklass och yrkesgrupp samt andra 

grupperingar baserade på sådant som utbildning, religionstillhörighet, intressen, fritidssyssel-

sättningar osv.” 

 

När det gäller ungdomars identitet finns det några saker som måste påpekas. Även om ungdomar 

kan ha alla dessa ovannämnda skikt av identitet, finns det några detaljer som skiljer dem från alla 

andra åldersgrupper. Man kan säga att ungdomen är en livsfas där ungdomar vill separera sig 

från vuxna och deras kultur och forma sin egen kultur och identitet som skiljer dem från andra. 

Kotsinas (2007: 18) förklarar att ungdomarna använder samtidigt ”de nya symbolerna både för 

att signalera opposition mot äldre generationer och för att markera distans gentemot andra 

ungdomsgrupper samt samhörighet inom den egna gruppen”. Enligt Lieberg (1992: 87, från 

Kotsinas, 2007: 18) skapar de sig ”sina egna livsstilar utifrån de kulturella element som de har 

omkring sig genom att ge nytt innehåll åt olika historiska, sociala och kulturella traditioner”. Ett 

sätt att göra det är att vara medlem i en grupp som man identifierar sig med. Detta kallas för 

subkultur. Genom att lyssna på specifik musik, prata och klä sig på ett visst sätt, ha olika 

gemensamma intressen tillhör ungdomar grupper som uttrycker olika attityder mot kultur som 

omger dem. Ungdomar vill visa att de är annorlunda (från t.ex. sina föräldrar) och samtidigt 

likadana som andra. Enligt Cohen (från Hebdige, 2002: 77) är subkulturen en form av 

kompromiss mellan de båda behoven hos ungdomar: behovet att skapa och uttrycka autonomin 

och skillnaden från föräldrar och deras kultur samt behovet att upprätthålla säkerheten de har i 

föräldrarnas kultur. Genom att tillhöra någon subkultur visar ungdomar olika aspekter av sin 

identitet. De fyra viktigaste elementen som utgör en subkultur är: musik, image, ritual och slang. 

Musik och image är inte direkta produkter av en subkultur, till skillnad mot ritual och slang som 

används för att markera gruppidentiteten (Skelin Horvat: 2009, 146).  
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3. Språk och identitet 
 

Språkforskare och filosofer har på ett traditionellt sätt identifierat primära funktioner av språket: 

kommunikation och representation. Kommunikationen är viktig eftersom människor inte kan leva 

i isolering från varandra och de behöver språket för att skapa någon sorts relation med varandra. 

Den andra funktionen av språket är representation som betyder att man har möjlighet att se 

världen på ett visst sätt och kan kategorisera den med hjälp av språket (Joseph, 2004: 15).  

 

Det finns en koppling mellan språk och identitet och genom kommunikation med varandra kan 

man bilda olika själv- eller gruppidentiteter. Enligt Kotsinas (2007: 19) markerar människor ”sin 

grupptillhörighet inte enbart med yttre kännetecken utan också med sitt språk”. Man kan se 

grupper som kategorier och dessa grupper har vissa språkliga egenskaper som skiljer dem från 

varandra. Tabouret-Keller (2000: 317) säger att kopplingen mellan språk och identitet är ofta så 

stark att bara ett kännetecken av språkbruk räcker till att identifiera någons tillhörighet i en 

grupp. Språkelement är länkar mellan individuella och sociala identiteter. Språkgränser bidrar 

med möjligheten för en person att vara både i sin egen grupp och utesluten ur andras grupper 

(Tabouret-Keller, 2000: 317). Det betyder att språkbruk och ord man använder kan visa 

personens tillhörighet till en viss grupp.  

 

Enligt Pugh (2002: 2) är språket en avgörande och kritisk faktor i konstruktionen av någons 

identitet. Människor visar grupptillhörighet med användningen av olika språkelement. Detta 

gäller både muntligt och skriftligt språk för både unga och vuxna, men på olika sätt. Kotsinas 

(1994: 1) säger att ”de senaste tjugofem årens språksociologiska forskning har visat att 

människor markerar sin grupptillhörighet i sitt spontana talspråk med ibland ganska subtila 

språkliga drag”. Detta gäller även skriftligt språk – sättet man skriver på kan markera vilken 

grupp man tillhör. Arbetet har en fokus på ungdomsspråk, eftersom ungdomarnas språk vimlar 

av detaljer som skiljer dem från alla andra åldersgrupper.  

 

I nästa avsnitt beskrivs det som gör ungdomars språk så speciellt och begrepp som slang, 

förkortningar och lånord förklaras. 
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3.1. Ungdomsspråk 
 

Ungdomsspråk har alltid varit ett ämne som har intresserat vuxna eftersom det skiljer sig från 

språket de varit vana vid, i tal samt i skrift. Vuxna har i alla tider klagat över ungdomar och deras 

språk. Enligt Kotsinas (2007: 11) finns det påståenden att ”ungdomar tycks aldrig ha talat så 

dåligt som 'nuförtiden’, alldeles oavsett när denna tid infallit”. Vuxna och ungdomar har alltid 

varit två grupper som har haft svårigheter att förstå varandra. Det är intressant hur historien 

upprepar sig och ”att varje ny vuxengeneration klagar över den uppväxande yngre generationen 

på ett sätt som visar att det i alla tider är svårt för de åldrande att upptäcka det som är kreativt 

och nytt” (Kotsinas, 2007: 14). 

 

Det finns alltid människor som tycker att ungdomsspråk är negativt och att det förstör 

standardspråket eller det s.k. vuxenspråket, men åt andra hand finns det människor som anser att 

ungdomsspråket är något kreativt, lekfullt och något som berikar språket. När man pratar om 

ungdomsspråket måste man ta hänsyn till rollen som språket har i markeringen av ungdomars 

identitet. Det finns många kulturer och språk i världen, men ändå har alla ungdomar något 

gemensamt – de använder språket på ett visst sätt för att uttrycka sig inom sin kultur, grupp, 

familj eller vänner. Enligt Skelin Horvat (2009: 84) använder ungdomar språket för att visa sin 

ålderstillhörighet, d.v.s. infoga sina jämnåriga och frysa ut de andra, de vuxna.  

 

Ungdomar använder inte alltid sitt speciella språk, d.v.s. deras språk varierar beroende på 

situationer de befinner sig i. De kan prata annorlunda när de är i skolan och när de pratar med 

sina föräldrar. Ungdomar kan använda sig av standardspråk, sitt formella eller informella register 

eller några språkvarianter för att markera olika språkliga drag samt identiteter. När man säger att 

ungdomar pratar annorlunda betyder det att det finns olika drag som karakteriserar ungdoms-

språket.  
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Enligt Jörgensen (Karlsson, 2008: 8) ”finns det speciella ord och uttryck inom ungdomsgrupper, 

till exempel för att visa grupptillhörighet eller för att man är socialt osäker och ibland som 

protest mot vuxenvärlden”. Jörgensen anger vissa generella drag man anser tillhöra 

ungdomsspråket (Alsfsson, 2012: 6): 

 

1. Speciella hälsnings- och tilltalsfraser eller lånord från engelskan, t.ex. Howdy! 

2. Speciella ord som beskriver personer, t.ex. öknamn på lärare och ord för ungdomsgrupper 

som tillhör ungdomskulturen, t.ex. hårdrockare. 

3. Onomatopoetiska ord, förstärkningsord och expressiva uttryck, t.ex. ljudhärmande ord, 

till exempel Maten smakar bläää. Ordet bläää ersätter då standard ord som äckligt. Dessa 

ersättningsord används främst av barn på mellanstadiet och är oftast knutna till 

samtalsämnen med känslomässigt engagemang. De onomatopoetiska orden används 

också som förstärkningsord, ungefär som svordomar i vuxet språk för att uttrycka 

känslor. 

4. Överdrifter och expressiva uttryck, till exempel grymt coolt! 

5. Nybildningar och lån, t.ex. partikeln ba som används för att framhäva något eller markera 

anföring. Förstärkande prefix används också ofta, t.ex. asgulligt.  

 

Ungdomar använder inte enbart dessa språkliga drag i talet men även i skriftligt språk. De 

sms:ar, bloggar, chattar med kamrater på Facebook, Twitter osv.  

Genom dessa medier kan de uttrycka språkets kreativitet och uttrycksfullhet. De gör detta genom 

att använda olika ord eller fraser på ett okonventionellt eller icke-standard sätt. Dessa speciella 

användningar av språket kan vara slanguttryck, förkortningar eller lånord. 
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3.1.1. Slanguttryck 

 

Det finns flera definitioner av vad slang egentligen är och det beror på skribenter/forskare av 

språket där definitionen ska gälla. Några skribenter och språkforskare använder olika termer för 

slang och språkliga företeelser som liknar slangen som argot, jargong osv. medan andra 

använder termen slang som en allmän term för alla dessa företeelser. I kroatiska särskiljer man 

sleng, argo, žargon och šatrovački, i engelskan finns det cant, slang, jargon, lingo, i franskan 

argot och jargon och i svenska är det slang och yrkesslang.  

 

Dickson (2006: 6, i Skelin Horvat, 2009: 5) påpekar att jargong är till skillnad från slang ett 

teknisk eller fackligt språk, såsom cant sätter en gräns för att förhindra människor som inte ingår 

i gruppen att förstå vad som diskuteras. I kroatiska är jargong (kro. žargon) ett bredare begrepp 

som dessutom omfattar slangen. I svenska använder man också termer som slang eller 

yrkesjargong/yrkesslang, beroende på situationer de används i. Även om slangord främst 

används av ungdomar, använder vuxen yrkesslang på sina arbetsplatser för att markera att de 

„tillhör en viss grupp av yrkesutövare“ och att de kan sitt „yrke och dess jargong“ (Kotsinas, 

2007: 62). 

 

Enligt Bernstein (1970, från Skelin Horvat, 2009: 5) tillkommer slangen som ett experiment av 

unga människor och andra slutna grupper som brottslingar, fångar, artister, forskare osv. Den kan 

även definieras som språket som används av elever, soldater, idrottare, narkomaner och 

människor engagerade i olika yrken (Gibson, 1983, i Skelin Horvat, 2009: 11). Tidigare används 

slangord av ungdomar som tillhörde kriminella grupper för att identifiera varandra och 

kommunicera med varandra genom ett s.k. ”hemligt språk”. I dag har slang andra funktioner, 

t.ex. ”att ge utlopp för språkligt leklynne och experimenterande” (Kotsinas, 2007: 63). Man kan 

använda slang för socialisering med andra ungdomar som delar samma intressen. Ungdomar 

använder slangord i informella situationer, d.v.s. de ”markerar att de inte talar formellt nu och på 

ett sätt som förväntas av dem i exempelvis skolan. Samtidigt markerar de gemenskap och 

tillhörighet till den yngre gruppen” (Kotsinas, 2007: 62). 

 

Slangen kan beskrivas som ”the playful production of something new, where properly speaking 

nothing new was required“ (Jespersen, 1925: 150). Jespersen vill säga att språket är lekfullt och 

att man kan, med små förändringar av existerande fraser, uttrycka någonting nytt med en annan 
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betydelse. Jespersen påpekar också att ”slangskapande och slanganvändning sannolikt 

förekommer i alla kulturer och i alla språk” (Kotsinas, 2007: 23).  

 

Det finns ett problem med avgränsningen mellan slang och andra ord eftersom några ord som var 

slangord en gång har börjat användas som en del av standardspråket genom tiden. Några ord som 

används kan för några personer vara neutrala, d.v.s. en del av ett vardagligt informellt språk, och 

för andra kan de anses vara slanguttryck. ”Det finns också ord som normalt inte betraktas som 

slangord men som kan uppfattas så när de används i vissa sammanhang eller med lite speciell 

betydelse” (Kotsinas, 2007: 60). Enligt Kotsinas finns det ett påstående „ att ungdomar i 

allmänhet använder mycket slang” (2007: 60). Påståendet är svårt att verifiera eller motsäga på 

grund av den anledningen att det inte finns någon enkel definition av vad ”slang” är. 

Avgränsningen mellan slang och normalord, som följande framställning bygger på, är 

förhållandevis bred och innefattar bland slangorden ett antal ord som kanske snarare uppfattas 

som rena vardagsord av många forskare, t.ex. morsa, brorsa, chockad, dagis, på direkten, 

surpuppa, fixa, jättebra (Kotsinas, 1994: 325). 

 

Även om det finns olika definitioner av slangen, instämmer de flesta vad slangens roll är:  

 

1. slangen uttrycker den språkliga och sociala identiteten inom gruppen, 

2. genom slangen kan ungdomar distansera sig från sina föräldrar, deras kultur och andra 

grupper. 

 

Slangen, som en del av ungdomsspråket, har också vissa generella drag, och dessa är (Skelin 

Horvat, 2009: 45): 

 

1. urbanitet 

2. en specifik relation till andra språkliga skikt och företeelser 

3.  förgänglighet 

4.  kreativitet 

5. informell och vardaglig användning. 
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Partridge (1971: 6 – 7, från Skelin Horvat, 2009: 47) påstår att det finns femton funktioner av 

slang: nöje och lek; humor; olikhet; slang är bildlig, intressant; människor använder den för att 

undvika klichéer och uppnå korthet; slang berikar språket; den är konkret; den minskar 

allvarlighet av kommunikation; den minskar tragedi; den är vardaglig; den förenklar sociala 

relationer; den gör kommunikationen mer vänlig och intim; den är artistisk; den uttrycker 

tillhörighet till någon skola, ett yrke, en intellektuell grupp eller social klass; den kan visa att 

någon inte tillhör gruppen; den är mystisk, d.v.s. att de som inte tillhör gruppen kan inte förstå 

den. Ungdomar använder slang i vardagligt språk och den associeras främst med tal och mindre 

med skrift. I dag skiftar det beroende på inflytanden av nya medier, d.v.s. nätet. Personer 

använder slang på många sidor, bloggar, forum osv. Tack vare nätet växer användningen av 

modern slang snabbt (Skelin Horvat, 2009: 32). 

 

Kotsinas ger en hypotetisk modell för utvecklingen av innovation – språkförändring i talspråk, 

men tack vare nya medier kan man utan tvekan säga att språket på sociala medier liknar talet och 

delar många drag med talspråket.  

 
Figur 1 Hypotetisk modell för utvecklingen innovation – språkförändring i talspråk (Kotsinas: 

2007, 173).
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3.1.1.1. Ordbildning i slang (svenska) 

 

”För att ett ord ska betraktas som slang måste det på något sätt bryta mot språkets normer och 

gärna chockera” (Kotsinas, 2007: 66). 

 

Det finns flera sätt att bilda slangord i svenskan (Kotsinas, 2007: 66–67): 

 

1. Förstärkande sammansättningsleds som prefixet jätte- eller skit-. Sådana prefix används 

expressivt och för att få lyssnaren att reagera. De kan vara positiva eller negativa, d.v.s. 

de kan hjälpa i bildningen av ord med positiva eller negativa betydelse beroende på ord 

de kombineras med, t.ex. dödsbra, asbra, skitbra, bajsbra. 

2. Ett sätt att ombilda ett normalord eller ett tidigare existerande slangord är att till exempel 

tillägga en ”slangifierande” ändelse, ofta efter att grundordet förkortats. Det mest kända 

slangsuffixet i svenskan är -is som har använts i flera hundra år och som fortfarande är 

produktivt, men kanske i lite mindre grad än vad det var under 1900-talets första 

årtionden. ”Till skillnad från prefixen lägger inte dessa suffix till något förstärkande 

element. I stället tycks deras uppgift vara ”att slangifiera ett normalord“ (Kotsinas, 

2003: 9). Dessa slangord är till exempel fegis, grattis, kompis, tjockis, bästis, godis, 

hjärtis, sötis, pocis, bebis, tussis.  

Det andra suffixet är -o, till exempel ord bonzo, jinko, pundo, pucko, slappo, hygglo. 

3. Ord kan bildas genom att använda participform av ett verb, till exempel blåst, sprängd, 

sänkt, bränd. Alla dessa ord används för att signalera att en person är dum. 

4. Nybildningar som miffad, rotad, brejnad, seppad. 

5. Ett annat sätt är att förändra ett ords ljudbild, till exempel tröög, och att kasta om ljud 

som t.ex. bunneltanan. 
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3.1.1.2. Ordbildning i slang (kroatiska) 

 

I kroatiska finns det flera sätt för att bilda slangord. I sin bok Rječnik šatrovačkog govora skriver 

Sabljak (1981: 9 – 11) om flera behandlingar som används i slangordbildningen. Först finns det 

metateza som är en förskjutning av stavelser inom ord. Tack vare detta uppkommer nya ord i 

språket t.ex. anva, butra, gadro, razbu och rista.  

Som i svenskan, finns det ett sätt att ombilda ett normalord genom att tillägga suffix eller prefix, 

t.ex. prefixet jo- och suffixet -nj. De vanligaste suffixen är -ač, -aš, -ić, -iška, -njak, -oš. Det 

finns också bildning av nya ord genom förkortningen av existerande ord, t.ex. profa, kafić, fotka,  

och lånandet från många språk, t.ex. faca, frend, speed (Skelin Horvat, 2009: 75). 

 

3.1.2. Förkortningar och akronymer 

 

Tack vare nya sociala medier ökar användningen av förkortningar och akronymer i vardaglig 

kommunikation. Personer använder dem för att reducera texter och för att överföra mer 

information på kortare tid. Det är inte konstigt för ungdomar att anpassa språket till 

kommunikationssituationen, i detta fall sociala medier, och för att följa vissa kommunikations-

regler. Enligt Grice (1975, enligt Thurlow, 2003)
2
 finns det fyra maximer som språkanvändare 

följer i ett samtal. Användningen av förkortningar kan relateras till kvantitetsmaximen – enligt 

den måste man göra ett bidrag så informativt som möjligt för att uppnå ett kvalitativt samtal, 

d.v.s. kortare och mer effektivt. Även om ungdomar ofta följer kvantitetsmaximen, finns det 

flera faktorer till varför ungdomar använder förkortningar. En av dessa faktorer är nöjet.  

 

Enligt Hård af Segerstad (2002: 202) finns det två sätt att reducera ord: syntaktisk reduktion och 

lexikal reduktion. När det gäller syntaktisk reduktion är det vanligt att utesluta subjektsformer. 

Förkortningar och akronymer är resultaten av lexikal reduktion. Enligt Hård af Segerstad (Ibid.) 

är förkortningar skriftliga korta former av ord och de bildas av initial bokstav och uttalas som 

fullånga ord. Förkortningar kan komma från ett enstaka ord eller från hela fraser och de kan 

omfatta nummer eller olika tecken som framför betydelsen. I olika texter kan man finna 

förkortningar som kommer från verb, adverb, adjektiv, substantiv eller olika fraser. Akronymer 

är ordformer som bildas från initialerna (i vissa fall de två – tre första) i en sekvens av ett ord och 

de uttalas bokstav för bokstav.  

                                                 
2
 http://extra.shu.ac.uk/daol/articles/v1/n1/a3/thurlow2002003-paper.html (19. 9. 2015) 

http://extra.shu.ac.uk/daol/articles/v1/n1/a3/thurlow2002003-paper.html%20(19
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Ungdomar använder mer och mer förkortningar i sociala medier och SMS-språket. Crystal 

(2006: 37 – 53) skriver om sex huvuddrag typiska för sociala mediernas språk. Dessa huvuddrag 

är: 
3
 

 

1. Piktogram – när visuella former eller bilder används för att representera objekt eller 

begrepp. Emotikoner är en typ av piktogram: den glada - :), den osäkra – :/, den häpna –

:O,  en pussmun – :*. De har samma betydelse i nästan alla språk. 

2. Logogram – den mest märkbara egenskapen i text ortografi. Ett logogram är ett begrepp 

som beskriver användningen av enstaka bokstäver, nummer och typografiska symboler 

för att representera ord, delar av ord eller ljud i samband med handlingar, till exempel: @ 

– äter, 7k – sjuk, e – är, h! – hej, k – OK, o – och, x – puss, 3vligt – trevligt. I kroatiskan 

finns det färre logogram än i svenskan, till exempel: o5 – opet (sv. igen). 

3. Initialismer eller akronymer – reduceringen av fraser till sin första bokstav: bsdv – bara 

så du vet, dd – du då? hsh – hur som helst. I kroatiska finns det också flera exempel: vt – 

volim te (sv. jag älskar dig), bmk – boli me kurac (sv. jag bryr mig inte). 

4. Uteslutning av bokstäver – reducering av ord genom att utelämna bokstäver: imorn – 

imorgon, hlr – heller, mkt – mycket. Exempel på kroatiska: nmvz – nema veze (sv. ingen 

roll), jbt – jebote (ordagrant, sv. knulla dig), bzvz – bezveze (sv. något värdelöst, 

obetydligt), lkn – laku noć (sv. god natt). 

5. Icke-standard stavning – reducering av ord utan användning av grammatiska regler och 

rättstavelser. Stavningen kan likna uttalet av ordet: lixom – liksom, oxå – också, serru – 

ser du, slipperu – slipper du.  

6. Förkortningar – ord förkortas genom att utelämna en av dess meningsfulla element: 

ba(ra), d(-u, -ig, -in, -et). Kroatiska exempel: (inter)net, poz(drav) – sv. hälsning, 

nez(nam) – sv. jag vet inte, def(initivno) – sv. definitivt. 

  

                                                 
3
 Svenska och kroatiska exempel kommer från olika sidor på nätet, Facebook och Twitter. Jag kan inte säga med 

säkerhet att alla ungdomar använder dessa förkortningar, men de framträder ofta i kommunikation mellan ungdomar 

på Facebook och Twitter. 
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3.1.3. Inverkan av engelskan 

 

Tack vare sociala medier använder ungdomar många ord som kommer från engelskan. ”En 

vanlig föreställning om ungdomsspråket är att det har ett överflöd av engelska ord” (Kotsinas, 

2007: 68). Ungdomar lånar olika ord och anpassar dem till sitt modersmål. Lånord kan komma 

från olika ordklasskategorier t.ex. verb, substantiv, fraser till adverb och adjektiv. Dessa lån kan 

kategoriseras i tre viktiga kategorier: direktlån, översättningslån och betydelselån. 

 

1. Direktlån ”innebär lånord med eller utan anpassning i stavning, böjningsmönster osv. I 

denna grupp skiljs några underavdelningar ut: ljudlån (fonetisk återgivna direktlån), 

lånord baserade på eponymer, inklusive registrerade märkesnamn samt lånord från andra 

språk som inlånats från engelskan (dock inte lånord som baseras på latin eller grekiska)” 

(Stålhammar, 2003: 22). Direktlån är ett ord som tas direkt i språket utan översättning. 

Exempel på direktlån i svenskan: mejl, chatta, lajka, fejs, dejt(a). I kroatiska: lajkati, 

šerati, selfi osv. 

 

2. Indirekta lån är ord som har svenska/kroatiska ordelement som grund och ett engelskt 

ordelement som bidar till deras utformning. Det finns två typer av indirekta lån: 

 

a) Översättningslån ”inkluderar såväl ord som helt eller till någon del översatts från 

engelska, som betydelselån” (Stålhammar, 2003: 22). Exempel: motorväg – eng. 

motorway. 

 

b) Betydelselån innebär utlåning och tilldelning av betydelsen från ett främmande ord 

till befintlig form av ordet. Exempel: nät – eng. net (från engelska ord internet). I 

kroatiska säger man också net för internet. 

 

Ungdomar använder lånord ofta men omedvetet eftersom de är omgivna av det engelska språket 

varje dag, särskilt på nätet. De lånar ord direkt eller anpassar dem till sitt modersmål för att 

kunna kommunicera lättare med sina vänner.  

 

 



20 

 

4. Språk och sociala medier 
 

Språket är ett sätt att kommunicera med varandra och denna kommunikation sker genom olika 

medier, skriftligt eller muntligt. Tillkomsten av internet och globaliseringen gjorde det lättare för 

människor att kommunicera med varandra tack vare nya medium. Eftersom tekniken utvecklas 

snabbt, finns det många nya sätt att prata via nätet med människor från hela världen. Att prata via 

nätet betyder inte att prata på ett vanligt sätt – ansikte-mot-ansikte – utan att kommunicera med 

andra människor på ett nytt sätt som inte enbart är muntligt eller språkligt. Crystal (2006: 19) 

föreslog termen Netspeak för språket som användas på nätet. Det gäller både muntligt och 

skriftligt språk. Mihaljević (2003: 126) säger att Netspeak förenar drag av skriftliga, muntliga 

och elektroniska medier. Enligt Mihaljević (2003: 127) liknar språket på nätet, elektroniska 

meddelande, chattrum eller virtuella världar mer muntligt än skriftligt språk.   

 

Med uppkomsten av sociala medier blev det snabbare och mer ekonomiskt att dela informationer 

med varandra. ”Sociala medier är ett samlingsbegrepp för många olika webbplatser och tjänster 

på internet, men kan beskrivas som mötesplatser där användarna kan bygga upp sitt eget 

innehåll, skapa kontakter och bilda nätverk med andra.“
4
  Dessa tjänster kan vara webbtjänster 

såsom Facebook, Twitter, bloggar och wikier. Sociala medier likaså alla andra medier har en 

speciell språklig stil som ligger på gränsen mellan tal och skrift. För att få en klar förståelse av 

kopplingen mellan språk och sociala medier, måste relationen mellan skriftligt och muntligt 

språk samt vad som karakteriserar dem först förklaras.  

 

Enligt Crystal (2006: 30-31) har muntligt och skriftligt språk olika egenskaper. Muntligt språk är 

tidsbundet, ansikte-mot-ansikte, socialt interaktivt, spontant, med rik prosodi osv. Skriftligt språk 

är bundet till utrymmet, konstlat, omsorgsfullt strukturerat, kan bli korrigerat flera gånger och är 

grafiskt rikt. Sociala medier har flera egenskaper av både det skriftliga och muntliga språket, 

t.ex. språket på en chatt har egenskaper av det muntliga språket även om man skriver ord via 

tangentbordet. Chatt språket är tidsbundet, spontant, socialt interaktivt, men kan också vara 

utrymme bundet eftersom det finns de olika tekniska gränserna som måste följas när man skriver, 

t.ex. ett visst antal tecken.  

 

                                                 
4
 http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/sociala-medier/fakta/fakta-

1.151882 (27. 5. 2015) 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/sociala-medier/fakta/fakta-1.151882%20(27
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/sociala-medier/fakta/fakta-1.151882%20(27
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När det gäller språket på nätet, d.v.s. sociala medier, måste begreppet varietet förklaras. Enligt 

Crystal (2006: 6) är varietet en form av ett språk, ett system av språkligt uttryck vars användning 

styrs av situationsfaktorer. Det betyder att människor anpassar sitt språkliga uttryck/stil till 

situationer de befinner sig i, t.ex. regioner, gator, kaféer eller i den virtuella miljön. Urvalet av 

varieteten är personligt. Man kan prata i skolan på samma sätt som man pratar på gatan, men det 

finns konsekvenser i fall man inte följer ”regler” och anpassar stilen till situationen. Det kan 

hända att man inte tar på allvar personer som använder en informell ton i en formell situation 

(skolor, domstol osv.). Enligt Crystal (2006: 7) har alla språkliga situationer restriktioner som 

måste följas om människor vill att andra tar dem på allvar.  

 

Språkliga varieteter (i skriftligt språk) har följande specifika egenskaper (Crystal, 2006: 8): 

 

1. grafiska (särskiljande typografi, sidor, konstruktion, mellanrum, illustrationer, färger, 

smilisar osv.) 

2. ortografiska (alfabetet, stora bokstäver, stavning, skiljetecken, kursiv, fetstil osv.) 

3. grammatiska (syntax och morfologi, meningsbyggnad, ordföljd och ord böjningar) 

4. lexikala (ordförråd, ord och idiom, slang osv.) 

5. diskurs (koherens, relevans, paragraf struktur osv.). 

Dessa egenskaper kan även gälla språket som används i sociala medier eftersom de är skriftliga, 

trots att de kan innehålla några muntliga egenskaper tack vare utvecklingen av teknologin 

(videosamtal, Skype osv.). 

 

Enligt Crystal (2006: 10) finns det en fråga alla måste ställa sig själva: ska alla människor som 

kommunicerar genom sociala medier använda dessa egenskaper? Och om de verkligen kommer 

att göra det, är det då enbart en varietet, d.v.s. ett homogent språk inom sociala medier som de 

kan använda? Det finns många sociala medier och nätverk på nätet och de alla har olika 

karaktärerna. Det betyder att det finns olika situationer som man kan finna sig i och det finns 

olika språkliga varieteter som beror på olika situationer. På grund av detta kan man dra slutsatsen 

att det dessutom finns olika språkliga varieteter i sociala medier. De kan bero på 

nätverkskaraktär, egenskaper och även användare. I det här arbetet är användarna ungdomar som 

via sociala medier och genom sitt språk etablerar sin identitet.  

Det kan konstateras att situationer och språk påverkar varandra, d.v.s. teknologiska egenskaper 

kan begränsa oss i vårt språkliga uttryck, t.ex. på vissa sociala medier finns det ett begränsat 
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antal tecken och ord som kan användas. Dessutom anpassar sig språket till situationer, ändrar sig 

och blir innovativ (t.ex. på grund av begränsningen av antalet ord började användas akronymer 

och förkortningar). Enligt Crystal (2006: 10) har det sedan år 2006 börjat dyka upp ”internet 

situations” – situationer på nätet som är tillräckligt olika för att innebära att språket de innehåller 

sannolikt kommer att vara betydligt åtskiljande. Dessa situationer är: e-post, chattgrupper, 

virtuella världar, World Wide Web (WWW), snabbmeddelande och bloggande. Sedan 2006 då 

Crystals bok publicerades har det dykt upp några nya sociala medier och situationer som t.ex. 

Facebook och Twitter.   

 

När människor kommunicerar med varandra via en chattgrupp sker deras interaktion i realtid 

(synkron). Människor kan dessutom kommunicera och samtidigt vara tidsmässigt oberoende av 

de andra skeendena (asynkron) (Crystal, 2006: 11). Det betyder att användarna i ett chattrum kan 

”prata” med varandra i realtid eller ”prata” i ett forum helt oberoende av tid.  

Snabbmeddelande tillåter elektroniska konversationer mellan människor som känner varandra att 

äga rum i realtid (Crystal, 2006: 14). De mest populära systemen för sådan kommunikation är 

Skype, MSN och Facebook Messenger.  

 

Människor kan inte överföra utomspråkliga egenskaper till text, som känslor, ansiktsuttryck osv., 

som är karakteristiska för samtalet ansikte-mot-ansikte. Användare av sociala medier vill 

kompensera sådana brister med hjälp av olika stilar för en bättre och mer ekonomisk överföring 

av informationer och utomspråkliga egenskaper. De använder korta meningar, skapar nya ord, 

använder slanguttryck, förkortningar, upprepar några ljud för att markera känslor (t.ex. aaaiiieee, 

heeeeelooooo, superrrr), utelämnar skiljetecken och stora bokstäver osv. I språket på nätet kan 

dessutom finnas många fula ord, barbarismer, dialekter och många stavfel (Mihaljević, 2003: 

126-127).  

 

Eftersom kommunikationen på nätet inte är ansikte-mot-ansikte, kan man missförstå 

meddelanden som skickas från andra människor eller vänner. För att undvika missförstånd av 

tvetydiga meningar, ord och satser eller metaforer, använder människor vissa symboler som kan 

tydliggöra budskapet i ett meddelande. Dessa symboler är smilisar (eng. smilies, kro. smajlići) 

eller emotikoner (eng. emoticons, kro. emotikoni). De liknar i många fall personens ansikte och 

visar ansiktsuttryck. Enligt Crystal (2006: 39) är smilisar en kombination av olika 

tangentbordstecken som visar ett emotionellt ansiktsuttryck och de skrivs i följd på en och 

samma rad. De placeras efter det sista skiljetecknet eller i slutet av en mening. I muntlig 
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kommunikation finns det kanske färre problem och missförstånd eftersom man använder 

utomspråkliga signaler som ansiktsuttryck och gester. Smilisar ersätter dessa signaler i den 

virtuella miljön och hjälper oss förstå den exakta innebörden av meddelandet. 

  

Några av de mest populära smilisarna är: 

 

a) Glad      :) eller :-)  

b) Ledsen     :( eller :-( 

c) Jag skrattar gott     xD 

d) Högt skratt     :D eller :-D 

e) Räcker ut tungan, retsamt   :P eller :-P 

f) Jätteleende     =) 

g) Skriker     :@ eller :-@ 

h) Gapar, shockad eller överraskad  :O eller :-O  

i) Puss      :* eller :-* 

j) Blinkar     ;) eller ;-) 

k) Arg      >:( eller >:-(. 

Trots att alla generationer använder sociala medier kommer jag enbart diskutera ungdomar, de 

flitigaste användarna av sociala medier. Ungdomar använder språket på ett annat sätt än vuxna 

och barn, både i det verkliga livet och i kommunikationen via nätet. Det kan antas att det finns 

skillnader i deras kommunikation på sociala medier på grund av likheter mellan muntligt och 

skriftligt språk i online kommunikation. Idag använder ungdomar speciella språkliga drag i 

sociala medier på nästan samma sätt och med nästan samma syfte som i verkliga livet resp. 

muntligt språk. 
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5. Undersökningen 

 

5.1. Syfte med arbetet 

 

Syftet med undersökningen är att undersöka speciella språkliga drag som används av svenska 

och kroatiska ungdomar på sociala medier och i vilken grad de använder eller känner till de 

förkortningar som kommer från engelska i sociala medier. Ungdomsspråket vimlar av detaljer 

som kan vara ett resultat av sociala mediers och engelska språkets inverkan. Syftet är att 

presentera och beskriva dessa detaljer för att få veta mer om ungdomsspråk i allmänhet. 

 

Huvudsakliga frågeställningar är: 

1. Vilka språkliga drag använder svenska och kroatiska ungdomar på sociala medier? 

2. Vilka är skillnader och likheter mellan svenska och kroatiska ungdomar när det gäller 

användningen av dessa språkliga drag? 

3. Använder svenska och kroatiska ungdomar de engelska förkortningarna på sociala 

medier? 

4. Vilka är skillnader och likheter mellan svenska och kroatiska ungdomar när det gäller 

användningen av engelska förkortningar? 

5. Påverkar sociala medier ungdomsspråk? 

5.2. Etiska överväganden 

 

Alla etiska överväganden har följts. Skribenterna av Facebookinlägg är anonyma och deras 

inlägg används bara för forskningsändamål. Deltagarna av enkätundersökningen informerades i 

början att enkäten är anonym och att de kan avstå från att medverka. De var också informerade 

om enkätens innehåll och frågor, d.v.s. vad materialet skulle användas till.   
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5.3. Reliabilitet  

 

Analysen av Facebookinlägg är en kombination av kvantitativ och kvalitativ analys och resultat 

är inte generaliserbara, men kan visa relevanta drag som gäller undersökningens 

frågeställningar.  

Man kan inte vara säker på att resultaten från enkätundersökningen är pålitliga. De kan ge oss 

allmän information om ämnet av forskningen, men de kan inte användas som en representant för 

en hel grupp. Den bekanta risken med datorenkät är att man inte kan vara säker på att alla 

deltagarna är ärliga i sina svar. Resultat kan å andra sidan vara illustrativa exempel på generella 

fenomen som ungdomsspråk.  

5.4. Material och metod 

 

För att få en mer nyanserad bild av ungdomars språk på sociala medier har jag utfört en 

undersökning, som är fördelad på två mindre undersökningar. Först har jag utfört en analys av 

Facebookinlägg som visar några av de mest populära språkliga element vilka ungdomar 

använder på sociala medier. Med denna del av undersökningen ville jag ge några exempel på 

språkliga drag ungdomar använder på Facebook i allmänhet. Dessa drag är kroatiska, svenska 

och engelska förkortningar, engelska lånord, emotikoner och svordomar.  

Efter den analysen har jag utfört en enkätundersökning som visar frekvens och kunskap av de 

mest populära engelska förkortningarna enligt analysen. Jag har valt att analysera de engelska 

förkortningarna i detalj eftersom de användas av både kroatiska och svenska Facebookanvändare 

enligt analysen och jag ville få veta om ungdomar använder dessa engelska förkortningar på 

andra sociala medier förutom Facebook. Det andra skälet till varför jag valde att analysera 

engelska förkortningar är att de kan vara ett resultat av dominering av engelska språket i 

teknologivärlden och i kommunikation på nätet (Crystal, 2008: 130 – 131).  

 

För ändamålet av denna undersökning har jag byggt två korpusar (en för det svenska språket och 

en för det kroatiska språket) med användningen av den Facebooksidan, som källan till materialet. 

Facebook valdes på grund av sin popularitet bland ungdomar och förmågan att filtrera användare 

enligt ålder och kön. Andra sociala medier, som Twitter, togs i beaktande, men konstaterades 

brister, som personlig information av de användarna, som gjorde urval av användare 

ogenomförbart. 

 



26 

 

Varje korpus som används i den undersökningen byggdes på Facabookinlägg av de 35 

slumpmässigt utvalda Facebookanvändare, som överensstämde med följande kriterier: 

 

1. Korpus från de svenska Facebookanvändarna 

 Ålder: 13 – 24 år gamla 

 Språk: svenska som modersmål 

2. Korpus från de kroatiska Facebookanvändarna 

 Ålder: 13 – 24 år gamla 

 Språk: kroatiska som modersmål 

 

Kön och utbildningsnivå av de användarna togs inte i beaktande. Det fanns, naturligtvis, inget 

sätt att bekräfta användarinformation eftersom Facebook (som de flesta sociala medierna) inte 

gör bakgrundskontroller på sina användare och deras personliga informationer.  

Var och en av korpusar består av de 700 Facebookinlägg från 35 av de tidigare beskrivna 

Facebookanvändarna.  

Från varje användare har jag valt de senaste 20 inläggen skrivna i respektive språk och med en 

längd av minst 20 tecken med den första augusti 2015, som det nyaste tillåtna datumet av 

publicering. 

Minimilängden på 20 tecken var inställd på att eliminera enstaka ord eller inlägg utan ord, som 

bilder, emoji, videor osv. 

 

Inlägg extraherades manuellt, direkt från Facebook tidslinje
5
 av varje användare i en separat 

kalkylblad.  

Processen var lång eftersom det inte var något lämpligt applikationsprogrammeringsgränssnitt då 

(API
6
) för den extraheringen av de användarinformationerna, som är tillgängligt för allmänt 

bruk. 

För att kunna besvara de viktigaste undersökningsfrågorna måste varje inlägg från varje korpus 

analyseras och kategoriseras enligt följande språkliga kategorier: 

 

 svenska och kroatiska förkortningar 

                                                 
5
 ”Din tidslinje är platsen i din profil där du kan se dina egna inlägg, inlägg från vänner och händelser som du har 

taggats i organiserade efter publiceringsdatum.” (https://www.facebook.com/help/1462219934017791) 
6
 ”API är en förkortning av Application Programming Interface och hjälper företag att dela med sig av data på ett 

kontrollerat sätt.” (https://www.trafiklab.se/vad-ar-ett-api) 
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 engelska förkortningar 

 engelska lånord 

 emotikoner 

 svordomar 

 

Om inlägget innehöll några av de nämnda egenskaperna, sorterades det i den relevanta kategorin. 

Kategorier är detaljerat beskrivna i det analyskapitlet av detta arbete. 

Analys användes för att analysera insamlad data. Varje förekomst av språkliga element, som föll 

i en av de nämnda kategorierna, sorterades efter deras rotmorfem (om tillämpligt). 

Den resulterande data bearbetades med användning av beskrivande statistik och sorterades i 

tabeller enligt antalet av förekomster av varje språkelement. De som, bland alla språkliga 

element, hade mer än 5 % av de totala förekomster av alla elementen i kategorin betraktades som 

relevanta. 

 

Den andra delen av undersökningen är en enkätundersökning som baseras på resultaten av den 

första delen av undersökningen. Syfte med denna enkät var att få veta skillnader eller likheter 

mellan svenska och kroatiska ungdomar när det gäller användningen av engelska förkortningar 

på sociala medier i allmänhet. Deltagare av enkätundersökningen var ungdomar från olika 

kroatiska/svenska Facebookgrupper eller forum som fick länken till enkäten på sidan 

www.esurveycreator.com. 

 

Den kvantitativa delen av enkäten bestod av demografiska informationer om deltagare och frågor 

om användningen av sociala medier och engelska förkortningar. Den kvalitativa delen bestod av 

öppna frågor (frågor utan erbjudna svar, d.v.s. deltagare måste ge egna svar) som var frivilliga 

och slutna frågor som bestod av en fråga och flera erbjudna svar som man måste välja från. I 

slutna frågor användas Likertskalan
7
. I enkäten deltog 140 ungdomar i åldrarna mellan 13 och 24 

under 8 dagar (8 – 16 augusti 2015). De första 70 ungdomarna (32 kvinnor och 38 män
8
) har 

kroatiska som modersmål och de andra 70 har svenska som modersmål (46 kvinnor och 24 män). 

När det gäller utbildningen
9
 finns det 23 svenska ungdomar som går på universitet, 39 i 

                                                 
7
 För att se mer gå till http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=Likertskala (20. 8. 2015.) 

8
 Kön var inte en relevant faktor för resultat av analys. Den togs i beaktande bara för att visa generella 

informationer av deltagare. 
9
 Utbildningen var inte en relevant faktor för resultat av analys. Den togs i beaktande bara för att visa generella 

informationer av deltagare. 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=Likertskala
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gymnasieskolan och 7 i grundskolan. Det finns 39 kroatiska ungdomar som går på universitet, 28 

i gymnasieskolan och 2 i grundskolan. 
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SV   KRO   

kvinna 32 kvinna 46 

grundskola 5 grundskola 1 

gymnasieskola 14 gymnasieskola 15 

universitet 12 universitet 29 

inget av ovanstående 1 inget av ovanstående 1 

man 38 man 24 

grundskola 2 grundskola 1 

gymnasieskola 25 gymnasieskola 13 

universitet 11 universitet 10 

Total 70 Total 70 

Tabell 1 Antal svenska och kroatiska kvinnor och män och deras utbildning 

 

Enkäten bestod av tre delar. Den första delen innehöll demografiska informationer som kön, 

ålder och utbildningsnivå. Informationer om kön och utbildning är inte relevanta för resultat av 

analys. De visar bara generella informationer om deltagare. Den andra delen bestod av frågor om 

användningen av sociala medier och förkortningar som kommer från engelskan. För denna enkät 

användas de 5 vanligaste
10

 engelska förkortningarna som används av svenska 

Facebookanvändare enligt analysen och de 7 vanligaste
11

 engelska förkortningarna som används 

av kroatiska Facebookanvändare enligt analysen. Eftersom de tre förkortningarna matchas, ledde 

detta till det slutliga antalet av 9 förkortningar, som jag använde för denna enkätundersökning.  

Deltagarna kunde skriva förkortningens betydelse samt hur ofta de använder den. Med dessa 

frågor ville jag undersöka i vilken grad sociala medier och engelskan påverkar ungdomsspråket 

av kroatiska och svenska ungdomar. Den tredje delen av enkäten innehöll frågeställningen om 

användningen av förkortningar som kommer från respondenters modersmål, d.v.s. 

respondenterna kunde skriva vilka förkortningar de själva använder i sociala medier. 

                                                 
10

 > 5 % av de totala förekomsterna av språkliga element enligt första delen av underökningen. 
11

 Ibid. 
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5.5. Analys av Facebookinlägg 

 

5.5.2. Resultat av analys 

 

5.5.2.1. Jämförelse av kategorier 

 

Förkortningar 

 

I den här kategorin förekommer Facebookinlägg som innehåller vanliga svenska och engelska 

förkortningar. Kategorin innehåller Facebookinlägg med vanliga svenska och kroatiska 

logogram, förkortningar med uteslutning av bokstäver och där meningsfulla element utelämnats 

för att skapa förkortningen. Engelska förkortningar är populära bland ungdomar på sociala 

medier och kan placeras i den här kategorin. Förkortningar är ett bra exempel på inverkan av 

sociala medier på språket eftersom det finns ett behov att vara snabbare i överföring av 

information.  Meddelandena blir kortare på grund av begränsningen av antalet tecken på 

Facebook. Det är intressant att se på vilket sätt och i vilka sammanhang ungdomar använder 

förkortningar.   

 

Svenska: 

 

I nedanstående tabell finns fyra av de mest populära svenska förkortningar enligt analysen. 

Totalt använde svenska ungdomar 196 av de svenska förkortningarna.  

 

 

Förkortningar Antal 

o 29 

e 26 

va 17 

mkt 10 

Tabell 2 De fyra vanligaste svenska förkortningarna 
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En redovisning av den ovanstående tabellen ger inte en exakt bild av användningen av 

förkortningar på sociala medier i allmänhet, men kan ge en översikt av ungdomars språk på 

Facebook. 

Enligt analysen används svenska förkortningen o oftast (14,8 % av de alla svenska förkortningar 

från korpusen). Förkortningen e är den nästa mest använda svenska förkortningen (13,3 %). De 

följande förkortningarna efter användningen är va (8,7 %) och mkt (5,1 %). Här finns flera 

exempel på de svenska förkortningarna i kontext från den analyserade korpusen: 

 

 Ni följer väl mig på Snapchat? Om inte, gå in o gör de!! Puss! <3 

 

Förkortningen o står för konjunktionen och. Den är ett logogram/logograf.  

 

 joo de e klart, kunde vart lite bättre då ;) 

 

Förkortningen e kommer från ordet är (infinitivformen är verbet att vara).
12

  

 

 Han kan iaf va sjuukt IRRITERANDE!! Daah!! :P <3 

 

Ordet va är också förkortningen av verbet vara, men principen av ordbildning är annorlunda. I 

det här exemplet ord förkortas genom att utelämna en av dess meningsfulla element. 

 

 Looooove yaa!! Det går nt att beskriva hur bra ni e! Snygga,söta och mkt mer 

<3<3<3<3<3<3<3<3 

Förkortningen mkt reducerades från adverbet mycket genom utelämning av konsonanter y, c och 

vokalen e.  

 

Enligt analysen dessa är fem av de mest populära engelska förkortningar som används av 

svenska ungdomar. Totalt var det 34 engelska förkortningar som används av svenska ungdomar. 

 

 

 

 

                                                 
12

 Förkortningar o och e är både logogram och de skrivas som de uttalas. 
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Förkortningar Antal 

omg 11 

wtf 5 

lol 3 

btw 3 

af 2 

Tabell 3 De fem vanligaste engelska förkortningarna i svenskan 

 

Enligt resultaten använder svenska ungdomar oftast (32,3 % av de alla engelska förkortningar 

från korpusen) engelska förkortningen omg. Förkortningen wtf är den andra mest använda 

engelska förkortningen (14, 7 %). Följande engelska förkortningar enligt användningen är lol 

(8,8 %), btw (8,8 %) och af (5,9 %). Följande finns flera exempel på de mest populära engelska 

förkortningar enligt analysen: 

 

 Omg, haha!!! Vi kan inte se programmet :(( Åh, saknar er! Vi har det såååå bra! 

 

I det här exemplet använder skribenten den engelska förkortningen Omg vilken betyder oh my 

god och används när sändare vill uttrycka häpnad eller chock.  

 

 Hahahaha wtf ? xD xD xD 

 

Här används den engelska förkortningen wtf  (eng. what the fuck?) för att uttrycka undran över 

någons beteende.  

 

 LOL dafuq xD xD xD xD xD 

 

Förkortningen lol kommer från den engelska frasen laugh(ing) out loud och den används främst i 

elektronisk kommunikation för att uttrycka ett skämt/nöjet eller underhållande meddelandet
13

.  

 

 

 

                                                 
13

 Den svenska motsvarigheten till förkortningen lol är asg (asgarv).  
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 men btw, daniel, det står på mitt ps3 att jag har type 2 vilket är moderate eller open. men 

så fort jag kommer in i spelet står det strict... 

 

Förkortningen btw kommer från engelskans fras by the way. Det används när någon vill lägga till 

något till slutet av sin påstående. I svenskan kan man använda adverbet förresten för att överföra 

samma betydelse. 

 

 Snygg AF xD xD <3 <3 <3 <3 

 

Förkortningen af kommer från engelskans fras as fuck och den används som adverbet istället för 

engelska adverbet very (sv. mycket). 

 

 

  



34 

 

Kroatiska: 

 

Enligt analysen använder oftast kroatiska ungdomar nedanstående kroatiska förkortningar.  

Kroatiska ungdomar använde 126 av de kroatiska förkortningarna i korpusen. 

 

Förkortningar Antal 

al 14 

fkt 10 

ko 10 

jbg 9 

Tabell 4 De fyra vanligaste kroatiska förkortningarna 

 

Enligt analysen används oftast (11,1 % av de alla kroatiska förkortningarna) kroatiska 

förkortningen al. De andra och tredje mest använda kroatiska förkortningarna är fkt (8 %) och ko 

(8 %). Enligt analysen är förkortningen och svordomen jbg den fjärde mest använda 

förkortningen (7,1 %) bland kroatiska ungdomar. Nedan finns flera exempel på de kroatiska 

meningarna som innehåller ovanstående förtorkningar från korpusen: 

 

 Bakicu derpe ja sam tebe trazila i briem da sam nasla tvoj raz al tebe nigdje hah jbg sad 

 

Förkortningen al (kommer från bindeordet ali, sv. men) kan också skrivas som al' (med 

apostrof/utelämningstecken). Här handlar det om versionen utan apostrof, men i både ord 

utelämnas vokal i. 

 

 ohh damnn ,fkt ne znam haha di sam tada ja gledala :P xD 

 

Förkortningen fkt kommer från slangordet fakat. Den betyder verkligen.  

 

 jbga prije dajem 500 kuna za hranu i ţeludac,nego ovo i da me oderu ko zeca doma :D 

xD 

 

Förkortningen ko kommer från konjunktionen kao (sv. som) med utelämningen av vokal a. Det 

kan också skrivas med apostrof (k'o). 
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 Jbg sad tote nadmasio te hahahahahahaha 

 

Svordomen jbg kommer från verbet jebati (sv. att knulla) och pronomen on (sv. han) i 

genitivform.
14

  

 

Kroatiska ungdomar använder också de engelska förkortningarna. I korpusen fanns totalt 171 av 

de engelska förkortningarna. 

 

Förkortningar Antal 

lol 32 

tnx 24 

omg 22 

gg 11 

wtf 9 

brb 9 

np 9 

  Tabell 5 De sju vanligaste engelska förkortningarna i kroatiskan 

 

Enligt resultaten är engelska förkortningen lol (eng. laughing out loud) den populäraste mellan 

kroatiska ungdomar (18,7 % av de alla engelska förkortningarna). Följande engelska 

förkortningar används också ofta:  tnx (14 %), omg (12,9 %) och gg (6,4 %). Förkortningarna 

wtf, brb och np används lite mindre (5,3 %) än första fyra, men också ofta i jämförelse med alla 

171 förkortningar från korpusen. I det följande finns flera exempel på svenska meningar som 

innehåller de ovanstående engelska förkortningarna från korpusen: 

 

 ma lol nisam na to mislila. cijeli članak mi je bio wtf, a onda me sidro nasmijalo :D 

 

Förkortningen/akronym lol (eng. laughing out loud) använder man för att uttrycka att något är så 

fånigt att man kan skratta högt åt det och på detta sätt utrycka också sina känslor.  

 

 hahahahahaha opet sam dobila kompliment !! Tnx Lux :* 

 

                                                 
14

 I svenskan finns det motsvarigheten till svordomen jebiga – fy fan! 
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Engelska förkortningen tnx (en. thanks/thank you, sv. tack, kro. hvala) använder man för att 

tacka någon för något de gjorde eller sagt. Ungdomar använder den ofta på sociala medier, i 

detta fall Facebook, för att tacka sina vänner för komplimanger.  

 

 neee seeri :O :D omg ! ali di si to nasla? jel bas moras pitat nedje u jadroliniji ili? 

 

Förkortningen/akronym omg (en. oh my god!, sv. herregud!, kro. o moj Bože!) används för att 

uttrycka överraskning eller förvåning över något.  

 

 4 life steal + 2 otrova nem sanse da se win :( gg wp brb 

 

I detta exempel finns förkortningen gg vilken kommer från engelska frasen good game (sv. bra 

spelat, kro. dobra igra/meč). Den används oftast vid sluten av en bra match/spel på nätet.   

 

 wtf?? iduca snimka ce bit za x factor:D 

 

Förkortningen wtf kommer från engelska frasen what the fuck?(sv. vad fan?, kro. koji kurac?). 

Den är också en svordom. I kommunikation uttrycker den förvirring, överraskning, chock osv.  

 

 A vidiš … brb... na WC šolji sam ... :D :P 

 

Förkortningen brb kommer från frasen be right back (sv. kommer strax tillbaka, kro. vraćam se 

odmah). Man använder den för att signalera att han måste gå iväg från dator, men komma snart 

tillbaka. 

 

 Vidim morao si XD neka neka np :D 

 

Förkortningen np kommer från frasen no problem (sv. inga problem, kro. nema problema). Den 

används för att uttrycka att man inte har några problem att göra något för någon. 
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Engelska lånord 

 

Det är en normal process mellan kontaktspråk att låna ord från varandra. Detta händer både i tal 

och i skrift. Engelska är ett globalt språk som har spelat en viktig roll i språket på sociala medier. 

Facebook, som är en relativ ny produkt, är populär bland ungdomar och är ett viktigt medium för 

spridningen av det engelska språket. I den här kategorin finns engelska lånord som kan vara 

direkta, indirekta eller översättningslån. Det är intressant hur några engelska lånord anpassar sig 

till svenska och kroatiska böjningsregler. 

Svenska 

 

Tabellen nedan visar de tre mest använda engelska lånord av svenska ungdomar på Facebook 

enligt resultaten av analysen. Totalt finns det 126 lånord som används i korpusen. 

 

Grundform av engelska 

lånord 

Engelska lånord i 

formen de dök upp i 

analysen 

Antal 

OK Okej, Ok, Oki, okey 15 

cool kul, askul, superkul 12 

you you, yaa, ur, FU, ty, 

ILU 

11 

                  Tabell 6 De tre vanligaste engelska lånord i svenskan 

 

Svenska ungdomar använder oftast det engelska lånordet OK (8,47 % av de alla engelska 

lånorden). De engelska lånorden cool (6,8 %) och you (6,2 %) används också ofta i förhållande 

till alla andra lånord från korpusen. I det följande finns flera exempel på svenska meningar som 

innehåller de vanligaste engelska lånorden enligt analysen: 

 

 Haha Okej, får komma ner till sommarstugan, och åka lite båt och sola :)<3 

 

Lånordet Okej anger att man är överens. Ordet kommer från engelskans ord OK, men i detta fall 

handlar det om det direkta lånet med anpassning i stavning. I analysen finns det också flera 

varianter av ordet OK. Dessa är Ok, Oki och okey.  
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 är det kul eller att skolan början? :S 

 

Lånordet och adjektivet kul kommer från det engelska slangordet cool och betyder rolig(t). Det 

kan användas för att bygga sammansättningar, t.ex. askul. 

 

 Åh Elin hahaha! DRÖMMEN om några år you and me <3<3 

 

Det direkta lånordet och pronomenet you betyder du i svenskan. I många fall används det i 

sammanhang med andra ordklasser eller för att bilda fraser, t.ex. frasen you and me (sv. du och 

jag), eller för att bilda förkortningar, t.ex. ILU (en. I love you, sv. Jag älskar dig) var bokstaven 

U står för pronomenet you.  

 

Kroatiska 

 

I tabellen nedan finns de fyra mest populära engelska lånorden bland kroatiska ungdomar enligt 

analysen. I korpusen finns det totalt 103 av de engelska lånorden. Orden i tabellen finns i sin 

grundform. 

 

Grundform av 

engelska lånord 

Engelska lånord i 

formen de dök upp i 

analysen 

Antal 

you juuuuu, u, you 10 

facebook fejs, fcb, fb 8 

next next 6 

pc pc, pcu 6 

                     Tabell 7 De fyra vanligaste engelska lånord i kroatiskan 

 

Enligt analysen av den kroatiska korpusen är det mest använda engelska lånordet you (9,7 % av 

de engelska lånorden). Enligt användningen är det nästa lånord Facebook (7,7 %). Båda lånorden 

next och pc har det samma procent av användningen (5,8 %). I det följande finns flera exempel 

på kroatiska meningar som innehåller de vanligaste engelska lånorden enligt analysen: 
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 tko ja? jesam li ja ikad zakasnila?! haha see you :D 

 

Engelska lånordet you använder också, utom svenska ungdomar, kroatiska ungdomar (se sidan 

35.). I det här fallet pronomen you används som en del av frasen (eng. see you, sv. vi ses). Enligt 

korpusen finns det ytterligare två sätt att skriva pronomenet you: ju och u. 

 

 Sad si ti frajer sta sjedis kraj mene i seres po fejsu a pipe??? 

 

Lånordet fejs kommer från det engelska substantivet Face(book). Det finns många varianter av 

detta substantiv när det gäller skriftspråket på nätet. I den analyserade kroatiska korpusen dök 

ytterligare två varianter upp: fejs, fcb och fb. Lånordet fejs är samtidigt förkortningen och det 

direkta lånordet med anpassning till kroatiska skrivregler. Ordet fcb är förkortningen och det 

direkta lånordet, samma som fb.  

 

 next winter , definitivno 

 

Adjektivet och lånordet next (sv. nästa) används tillsammans med andra ordklasser och i fraser, 

t.ex next winter (sv. nästa vinter).  

 

 

 Shvacas li ti da govoris da developeri prave dvije verzije igara? Jednu za pc jednu za ps i 

eto trece xbox? Kome se to isplati? 

 

Förkortningen pc kommer från det engelska substantivet personal computer (sv. persondator). I 

korpusen finns det ytterligare en form av detta substantiv, pcu, vilket anpassar sig till kroatiska 

skrivregler (bokstaven u i slutet av ett ord kan markera ett kroatisk kasus dativ som brukar ange 

ändamål).  
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Svordomar 

 

Den här kategorin innehåller svenska och kroatiska svordomar samt svordomar från engelskan.  

Undersökningen av Facebookinlägg visade att svenska och kroatiska ungdomar är kreativa när 

det gäller skapandet av intressanta språkliga element som svordomar.  

 

Svenska 

 

Tabellen nedan visar de fyra mest använda svordomar av svenska ungdomar på Facebook enligt 

resultaten av analysen. Totalt finns det 51 svordomar som användas i korpusen. 

 

Svordomar Antal 

fan 19 

jävel 12 

fuck 7 

idiot 4 

Tabell 8 De fyra vanligaste svordomar i svenskan 

 

Enligt undersökningen använder svenska ungdomar oftast svordomen fan (37,3 % av de alla 

svordomarna). Svordomen jävel används också ofta (23,5 %), likaså svordomar fuck (13,7 %) 

och idiot (7,8 %). I det följande finns flera exempel på svenska meningar som innehåller de 

ovanstående svordomar från korpusen: 

 

 Vafan bra tips för alla ju, även för dig lilla Tobbe :) 

 

Svordomen fan betyder djävulen på svenska. Den kan användas för att bygga sammansättningar 

och fraser, t.ex. fyfan, va(d)fan, var fan osv. 

 

 Haha fy faen vad bra! Men jävlar vad ni fuskar! Man får inte spotta ut godiset! 

 

Svordomar jäklar och jävlar är milda variantformer av interjektionen och svordomen djävlar.  
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 datorn e helt fuckad kan nt kolla 

 

Svenska svordomen fuckad kommer från den engelska svordomen och verbet to fuck (sv. att 

knulla). I detta fall handlar det om anpassning till svenska språket (i svenskan betecknar ändelsen 

-d perfekt particip). 

 

 Men idiot, håll tyst ba. 

 

Svordomen idiot används i vardagligt tal för att beteckna en mycket dum person.  
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Kroatiska 

 

I tabellen nedan finns de tre mest använda svordomarna när det gäller analysen av den kroatiska 

korpusen. Totalt var det 69 svordomar i korpusen. Alla svordomar i tabellen finns i sin 

grundform.  

Svordomar Antal 

jebati 29 

kurac 8 

srati 7 

                                Tabell 9 De tre vanligaste svordomar i kroatiskan 

 

Enligt analysen är jebati den mest använda svordomen i kroatiska (42 % av de alla 

svordomarna). Den andra och den tredje mest använda svordomen är kurac (11,6 %) och 

svordomen srati (10,1 %). I det följande finns flera exempel på kroatiska meningar som 

innehåller de ovanstående svordomarna från korpusen: 

 

 Jebiga ... oče čovek opravdati svoje feedanje z činjenicom da je bil support ... :D 

 

Interjektionen jebiga eller jebi ga (bokstavligen: knulla honom) kommer från det kroatiska 

verbet jebati (sv. att knulla). I många fall används den i överförd betydelse. I den här kontexten 

interjektionen jebiga kan betyda att man har förlikat sig med situation han kanske finner sig i.  

 

 I taj prokleti seen nabijem na kurac :P -.- 

 

Svordomen kurac (sv. kuk) används ofta i överförd betydelse. Substantivet kurac är en viktig 

faktor i skapandet av fraser, t.ex. boli me kurac betyder jag bryr mig inte. Frasen idi u kurac 

betyder dra åt helvete. I den här meningen finns frasen nabiti  na kurac och den uttrycker någons 

missnöje med något. 
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 Sad si ti frajer sta sjedis kraj mene i seres po fejsu a pipe??? 

 

Verbet srati (sv. att skita) används också i överförd betydelse. Det betyder att prata strunt.  

 

Emotikoner 

 

Smilisen är en sorts av piktogram, som uttrycker olika emotionella drag eller känslor. De är en 

kombination av tangentbordstecken och de är populära hos ungdomar.  

Kommunikationen på Facebook och andra sociala medier har börjat likna talet, men det finns 

teknologiska begränsningar som förhindrar oss att utnyttja utomspråkliga drag. Användningen av 

smilisar är ett sätt att överföra dessa drag på ett ytterst kreativt sätt och för att undvika 

missförstånd. Inom den här kategorin finns Facebookinlägg som innehåller olika emotikoner.  

 

Svenska 

 

I nedanstående tabell finns de fem mest använda emotikonerna av svenska ungdomar enligt 

analysen. Totalt var det 675 smilisar i korpusen. 

 

Smilisar Antal 

<3 281 

:) 132 

:D 66 

;) 52 

XD 42 

     Tabell 10 De fem vanligaste emotikonerna i svenskan 

 

Enligt analysen används smilisen <3 oftast (41,6 % av de alla smilisarna från korpusen). Den 

andra mest använda smilisen är :) (19,6 %). Enligt analyserade korpusen använder också svenska 

ungdomar smilisar :D (9,8 %), ;) (7,7 %) och XD (6,2 %). Emotikoner har samma betydelse i 

nästan alla språk. Här finns flera exempel på användningen av emotikoner i svenska inlägg: 

 Jaaa! Längtar jag meed! <3 <3 
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Smilisen <3 är i form av hjärta och betyder kärlek. Den kan formeras med flera nummer 3, t.ex. 

<333333 och betyder då mycket kärlek.
15

 

 

 Haha ja , men det är de som är då bra med honom! :) 

 

Smilisen :) uttrycker glädje/en lycklig människa.
16

 

 

 Hahaha, härligt juu :D !!! Haha, bra där ;) , 

 

Smilisen :D är varianten av smilisen :). Till skillnad från smilisen :), smilisen :D uttrycker ett 

skratt/en person som skrattar åt någonting.
17

 

 

 Vi låg på golvet i simhallen , bara diu som kan komma på ngt sånt ;) 

 

Smilisen ;) uttrycker en person som vinkar till någon.
18

  

 

 Är ju släkt med dig Veronica Heed XD 

 

Smilisen XD är en uttryckssymbol för ett skrattande ansikte. Bokstaven X betyder att glädjen är 

så stark att ögonen knips ihop och bokstaven D uttrycker ett skratt med öppen mun. 

XD används som ett svar på något som fick dig att skratta riktigt hårt.
19

 

  

                                                 
15

 http://www.internetslang.com/_26lt_3B3-meaning-definition.asp 
16

 http://www.hnk.ffzg.hr/bb/emotakro.htm 
17

 Ibid. 
18

 http://www.hnk.ffzg.hr/bb/emotakro.htm 
19

 http://www.slanguide.com/what-does-xd-mean/ 
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Kroatiska 

 

I nedanstående tabell finns de sex mest använda emotikoner enligt analysen av den kroatiska 

Facebook korpusen. Totalt använde kroatiska ungdomar 723 emotikoner. 

 

 

 

Smilisar Antal 

<3 225 

:D 138 

XD 93 

:) 60 

:* 55 

:P 38 

     Tabell 11 De sex vanligaste emotikonerna i kroatiskan 

 

Kroatiska ungdomar använder oftast smilisen <3 (31,10 % av de analyserade smilisarna från 

korpusen). Smilisen :D används också ofta (19 %). Den näst vanligaste smilisen är XD (12,9 %), 

följt av smilisar :) (8,3 %), :* (7,6 %) och :P (5,3 %). Kroatiska inlägg innehåller också många 

smilisar. Skribenter använder dem i olika sammanhang. Följande finns flera Facebookinlägg, 

som innehåller ovanstående smilisar: 

 

 Ahahahag jebote pa ti sve vidiš <3 

 

Smilisen <3 uttrycker kärlek.
20

 

 

 Hahahh da da ^.^ nema zajebancije :D 

 

Smilisen :D uttrycker skratt.
 
Smilisen :D symboliserar ett högt skratt.

21
 

 

                                                 
20

 Smilisen har samma betydelse som i svenskan. För en detaljerad förklaring av smilisens betydelse se sidan 39. 
21

 Ibid. 
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 Hahhahah aaa daaaaj XD XD XD 

I Majo, vidim ja da si aţurna, svaki vikend vankaaa uz vino! :D 

Moram naletit!! <3 

 

Smilisen XD uttrycker ett skrattande ansikte. I det här exemplet använder man flera smilisar. 

Smilisar XD XD XD betecknar ett gott skratt eller ett skämt. Emotikoner visar ungdomars 

kreativitet, till exempel: smilisen XD kan även skrivas som X-D (med näsan). 
22

 

 

 Vise nisam na kompu,ali bolje ti je da nije nist kaj vreda slejer..:) 

 

Smilisen :) uttrycker glädje.
 23

 

 

 Fali nam tvojih sest :-* :D 

 

Smilisen :-* eller :* (utan näsan) används för att blåsa en kyss till någon.
24

 

 

 mah, maci kasalj hahahaha, sad ce to jos malo ;) :P <3 

 

Smilisen :P symboliserar en person, som räcker ut tungan för att uttrycka ett bus (Gunnarsson, 

2006: 36). 

 

  

                                                 
22

 Smilisen har samma betydelse som i svenskan. För en detaljerad förklaring av smilisens betydelse se sidan 39. 
23

 Ibid. 
24

 http://www.hnk.ffzg.hr/bb/emotakro.htm 
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5.6. Enkätundersökning 

5.6.1. Resultat av enkätundersökning 

 

Följande presenterar resultaten av enkätundersökningen. Jag börjar med att redovisa vilka sociala 

medier svenska och kroatiska ungdomar använder. Sedan sammansätter jag en tabell som tydligt 

visar hur ofta svenska och kroatiska ungdomar använder sociala medier i allmänhet. Sedan visas 

resultaten av ungdomars kunskap om förkortningars betydelse och deras användning i diagram. 

Slutligen ger jag en lista över förkortningar som kommer från deltagarnas modersmål. Alla 

förkortningar jag använt mig av finns förklarade i Bilaga 2. 

 

Sociala medier som används av kroatiska och svenska deltagare 

 

 

 

Figur 2 Antalet svenska och kroatiska deltagare som använder Facebook, Twitter, Instagram, 

bloggar och Skype 

 

Diagrammet visar att kroatiska deltagare (70 deltagare eller 100 %) använder Facebook i högre 

grad än svenska deltagare (63 deltagare eller 90 %). Svenska deltagare använder mer de andra 
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sociala medierna. Det är intressant att det finns en stor skillnad mellan deltagarnas användning 

av Twitter, Instagram och bloggar. Enbart 8 av de kroatiska deltagarna (11,4 %) använder 

Twitter, tillskillnad från 33 av de svenska deltagarna (47,1 %). 44 av de svenska deltagarna (62,8 

%) säger att de använder Instagram och bara 29 av de kroatiska (41,4 %). 17 av de svenska 

deltagarna (24,3 %) använder bloggar medan bara 5 av de kroatiska deltagarna (7,1 %) gör det.  

Den största likheten mellan kroatiska och svenska deltagare finns i användningen av Skype: 45 

av de svenska (64,3 %) och 43 av de kroatiska deltagarna (61,4 %) använder Skype. 

 

I enkäten fanns möjligheten att nämna andra sociala medier som deltagarna använder. Svenska 

deltagare använder även Snapchat (17 deltagare eller 24,3 %), Tumblr (7 deltagare eller 10 %), 

Kik (8 deltagare eller 11,4 %), Ask.fm (4 deltagare eller 5,7 %). Kroatiska deltagare använder 

också Tumblr (5 deltagare eller 7,1 %) och Reddit (4 deltagare eller 5,7 %). 

 

Deltagares användning av sociala medier 

 

 Kroatiska KRO 

Total 

Svenska SV 

 Total 

Total 

 kvinnor män  kvinnor män   

Flera gånger om 

dagen 

95,65  87,50  92,86  90,63  78,95  84,29  88,57  

En gång om dagen 4,35  8,33  5,71  3,13  10,53  7,14  6,43  

Flera gånger i 

veckan 

0,00  4,17  1,43  3,13  5,26  4,29  2,86  

Sällan 0,00  0,00  0,00  3,13  2,63  2,86  1,43  

Nästan aldrig 0,00  0,00  0,00  0,00  2,63  1,43  0,71  

Tabell 12 Deltagares användning av sociala medier (%). 

 

Majoriteten av deltagare (88,57 %) använder sociala medier flera gånger om dagen. Kroatiska 

kvinnor (95,65 %) använder sociala medier flera gånger om dagen liksom svenska kvinnor 

(90,63 %). Det är detsamma med män (kroatiska män: 87,50 % och svenska män: 78,95 %). Bara 

6,43 % av deltagarna använder sociala medier en gång om dagen. Endast 2,86 % använder 

sociala medier flera gånger i veckan, medan 1,43 % använder dem sällan och 0,71 % nästan 

aldrig. 



49 

 

Kunskapen om förkortningens betydelse 

 

 

                  Figur 3 Antalet ungdomar som vet förkortningens betydelse. 

 

Diagrammet visar att alla svenska deltagare (70 deltagare eller 100 %) förstår betydelsen av fem 

förkortningar (BTW, TNX, OMG, BRB och LOL). Alla kroatiska deltagare förstår betydelsen av 

bara en förkortning (LOL). 

Genomsnittligt förstår 58,9 av 70 svenska deltagare (84,1 %) betydelser av förkortningar medan 

53,7 kroatiska deltagare (76,7 %) förstår betydelser. 

Den högsta skillnaden mellan svenska och kroatiska deltagare finns i förkortningar BRB och AF. 

54 av kroatiska deltagare (77,1 %) förstod betydelsen av förkortningen BRB, vilken är i hög grad 

mindre än svenska deltagare (70). 49 av kroatiska deltagare (70 %) förstod betydelsen av 

förkortningen AF, vilken är i hög grad mindre än svenska deltagare (56 deltagare eller 80 %). 

Skillnaden finns i nästan alla förkortningar förutom förkortningar LOL och NP. Det samma antal 

av deltagarna förstod betydelsen av förkortningar LOL (70 kroatiska och svenska deltagare eller 

100 %) och NP (60 kroatiska och svenska deltagare eller 85,7 %). 69 av svenska deltagare (98,5 

%) förstod betydelsen av förkortningen WTF medan 68 av kroatiska deltagare (97,1 %) förstod 

den. Alla svenska deltagare (70 deltagare eller 100 %) förstod betydelsen av förkortningen BTW 

och 67 kroatiska deltagare (95,7 %) förstod den. Betydelsen av förkortningen OMG förstod 69 

svenska (98,5 %) och 68 kroatiska deltagare (97,1 %). Diagrammet visar att förkortningen GG är 

den minst kända förkortningen av både kroatiska (45 deltagare eller 64,3 %) och svenska 

deltagare (56 deltagare eller 80 %).  
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Användningsfrekvens av förkortningar 

 

 

Figur 4 Användningsfrekvens av förkortningar. 

 (Teckenförklaring: 0 = aldrig, 1 = sällan, 2 = ibland, 3 = ofta, 4 = nästan alltid). 

 

Enligt diagrammet finns det skillnader och likheter mellan svenska och kroatiska deltagare när 

det gäller användningen av förkortningar.  

Det finns skillnader i alla förkortningar, men den största skillnaden enligt resultaten finns i 

användningen av förkortningar AF, BRB och TNX.  

I genomsnitt använder kroatiska deltagare ibland (2,07) förkortningen BRB medan svenska 

deltagare använder den ofta (2,9). Det är lika med förkortningen AF (kroatiska – 1,5, svenska – 

2,7) och TNX (kroatiska – 2,7, svenska – 1,9). 

Svenska deltagare använder oftast engelska förkortningar WTF (3,2), BTW (3,1). Förkortningen 

WTF är den vanligaste. Kroatiska deltagare använder oftast engelska förkortningar WTF (3,5) 

och BTW (2,9). Förkortningen WTF är också den populäraste. 

Förkortningen som används mest sällan av kroatiska deltagare är AF (1,5) och av svenska 

deltagare är GG (1,5).  

Förkortningen LOL används ibland av både svenska (2,6) och kroatiska deltagare (2,8). 

Förkortningen NP används också ibland av både svenska (2,3) och kroatiska deltagare (2,8). 
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Förkortningar som kommer från deltagares modersmål 

 

Svenska Antal Kroatiska Antal 

Iofs – i och för sig  9 bs – boţe sačuvaj 4 4 

iaf – i alla fall  6 bzvz – bez veze 4 4 

isf – i så fall  4 dns – danas 4 4 

t.ex – till exempel 4 jbg – jebiga 4 4 

sj? – själv?  3 np – nema problema 3 3 

bla – bland annat  3 včrs – večeras 3 3 

pga – på grund av  3 ln – laku noć 3 3 

ang – angående  3 jbt – jebote 3 3 

lr – eller  2 msm – mislim 2 2 

kmr – kommer  2 nz – ne znam 2 2 

tbx – tillbaka  2 nmgu – ne mogu 2 2 

vrf – varför  2 app – ako proĎe, proĎe 2 2 

osv – och så vidare  2 nznm – ne znam 2 2 

mkt – mycket 1 pozz – pozdrav 2 2 

ggr – gånger 1 sr – sretan roĎendan 1 

ffa – framför allt 1 nzm – ne znam 1 

em – eftermiddag 1 odg – odgovor 1 

fm – förmiddag 1 por – poruka 1 

ist – istället 1 zaz – zazvati 1 

vgd – vad gör du 1 nez – ne znam 1 

nt – inte 1 fkt – fakat 1 

asg – Asgarv 1 ček – čekaj 1 

dsm – detsamma 1 nezz – ne znam 1 

tsm – tillsammans 1 upm – u pičku materinu 1 

df - därför 1 zs – zašto 1 

vf – varför 1 stjznm – što je znam 1 

hare! – ha det bra! 1 tjt – to je to 1 

tkr – tycker 1 nnč – nema na čemu 1 

iom – i och med 1 kk – koji kurac 1 

  mob – mobitel 1 

  nmvz – nema veze 1 
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  sk – škola 1 

Tabell 13 Svenska och kroatiska förkortningar. 

 

Svenska och kroatiska deltagare använder många förkortningar som kommer från deras 

modersmål. Här finns en lista över förkortningar som deltagarna har använt. De mest populära 

förkortningarna i svenskan enligt resultaten är iofs – i och för sig (9), iaf – i alla fall (6), isf – i så 

fall (4) och t.ex – till exempel (4). De mest populära förkortningarna i kroatiska enligt resultaten 

är bs – boţe sačuvaj (4) (sv. gud förbjude), bzvz – bez veze (4) (sv. det suger), dns – danas (4) 

(sv. idag) och jbg – jebiga (4) (sv. fan).  
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5.6.2. Diskussion 

 

5.6.2.1. Analysen 

 

Syftet med analysen av Facebookinlägg var att påpeka olika språkliga drag som är 

karakteristiska för ungdomars kommunikation på sociala medier. Undersökningen visar på vilket 

sätt kroatiska och svenska ungdomar använder språket när de kommunicerar med varandra. 

Den första kategorin som analyserades gällde förkortningar. Det är intressant att både svenska 

och kroatiska Facebookanvändare använder många förkortningar som kommer från sitt 

modersmål (sv. o, e, va, mkt, kro. al, fkt, ko, jbg), men också förkortningar som kommer från 

engelskan, t.ex. omg, wtf, lol.  

Bortsett från förkortningar som kommer från engelskan, använder Facebookanvändare många 

andra engelska lånord. Ungdomar är omgivna av det engelska språket och detta syns i deras 

kommunikation på nätet. Undersökningsresultat visar att det finns många direkta lånord i 

kommunikation mellan ungdomar, men det är intressant hur en del av dessa lånord har anpassats 

sig i stavning till både det svenska och kroatiska språket, t.ex. fejs i kroatiskan och okej i 

svenskan.  

Analysen visar att svordomarna också är karakteristiska för ungdomsspråk på Facebook. Mellan 

kroatiska Facebookanvändare är de vanligaste svordomarna jebati, kurac och srati. Det är 

intressant att alla de tre svordomarna har en grundbetydelse, som relaterar till könsorgan, samlag 

resp. kroppsfunktion. Mellan svenska Facebookanvändare är de vanligaste svordomarna fan, 

jävel, fuck och idiot. Både svordomar fan och jävel relaterar till djävulen. Svordomar fuck och 

idiot kommer från engelskan och det är intressant eftersom kroatiska Facebookanvändare inte 

använder så många engelska svordomar enligt analysen. 

Ungdomar använde förkortningar och lånord långt innan sociala medier och nätet dök upp, men 

emotikoner/smilisar är en ny produkt eller produkten av en ny generation. Smilisar är något som 

nästan alla ungdomar använder på ett liknande sätt och för att uttrycka känslor via sitt 

tangentbord. Enligt analysen använder både svenska och kroatiska ungdomar smilisar oftare än 

någon annan kategori i undersökningen. Både de svenska och kroatiska Facebookanvändarna 

använder oftast smilisen <3 (hjärtan) enligt analysen. 
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Analysen indikerar att ungdomar använder olika språkliga element i kommunikationen på 

Facebook och att sociala medier kan påverka deras sätt att uttrycka sig. Man kan inte säga precis 

att bara ungdomar kommunicerar på detta sätt. De äldre generationerna också använder några 

språkliga drag som gäller ungdomar, men i detta arbete presenterade jag bara kommunikation 

som gäller ungdomar. Man kan inte såga att denna kommunikation gäller bara kommunikation 

på nätet. Ungdomar använder några av de speciella språkliga drag som beskrivs i analysen i sitt 

muntliga språk. Analysen ger oss insikt i ungdomars kommunikation och hjälper oss förstå 

grunderna till denna kommunikation. Man kan utifrån den här analysen se att det inte finns stor 

skillnad mellan svenska och kroatiska ungdomar när det gäller språket på sociala medier och att 

dessa skillnader bara finns på ytan, d.v.s. skillnaderna beror på deras modersmål, men 

funktionerna av de språkliga dragen är detsamma: identitetsskapande och uttryckande av 

kreativitet i den nya digitala världen. 

 

5.6.2.2. Enkätundersökningen 

 

När det gäller enkätundersökningen kan man inte säga att alla ungdomar använder förkortningar 

på sociala medier, men från olika undersökningar och från den här undersökningen kan man utgå 

från att många ungdomar använder förkortningar. Detsamma gäller användningen av sociala 

medier i allmänhet. Resultatet av enkätundersökningen visar att 88,57 % av ungdomar (både män 

och kvinnor) använder sociala medier flera gånger om dagen.  

 

Det finns skillnader mellan kroatiska och svenska ungdomar i frågan om förkortningars 

betydelse. Svenska deltagare förstår betydelsen av mer engelska förkortningar än kroatiska 

deltagare. Det finns en rad möjliga anledningar: ekonomi, geografi eller t.ex. samhörigheten med 

den engelskspråkiga världen osv.  

 

När det gäller användningen av dessa engelska förkortningar använder svenska och kroatiska 

ungdomar dem i ungefär samma grad med några skillnader. Enligt enkäten använder kroatiska 

ungdomar oftast förkortningarna wtf, np och btw medan svenska ungdomar dessutom oftast 

använder förkortningar wtf och btw. Enligt enkäten finns förkortningen wtf på första plats av 

både svenska och kroatiska deltagare. Kroatiska deltagare använder sällan engelska förkortningar 

gg och af, medan svenska ungdomar sällan använder förkortningar tnx och gg. 
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5.6.2.3. Jämförelse av undersökningar 

 

Det finns många skillnader och likheter mellan ungdomar i användningen av engelska 

förkortningar när de två analyserna jämförs. 

Förkortningen omg används oftast av svenska ungdomar enligt analysen, medan förkortningen 

wtf används oftast enligt enkäten. Det finns skillnader mellan analysen och enkäten när det gäller 

användningen av förkortningar lol och af. Förkortningen lol används oftare enligt analysen, 

medan förkortningen af används mindre ofta enligt analysen. 

 

När det gäller kroatiska ungdomar finns också skillnader och likheter i användningen av 

engelska förkortningar enligt jämförelse av enkäten och analysen. Det finns mer avvikelser 

mellan analysen och enkäten när det gäller kroatiska ungdomar än mellan de två analyserna när 

det gäller svenska ungdomar. En stor skillnad finns i användningen av förkortningar wtf, btw och 

af. Enligt enkäten använder ungdomar dem oftare än i analysen.  

Förkortningar lol och tnx används oftast av kroatiska ungdomar enligt analysen och ibland enligt 

enkäten. 

 

Från denna undersökning kan man dra slutsatsen att det finns skillnader och likheter mellan 

svenska och kroatiska ungdomar när det gäller användningen av engelska förkortningar. 

Likheten är att både svenska och kroatiska ungdomar ofta använder förkortningen wtf . 

Skillnader finns i användningen av förkortningen np. Kroatiska ungdomar använder den ofta 

enligt både analysen och enkäten, medan svenska ungdomar inte använder den enligt analysen 

och sällan enligt enkäten. Det är detsamma med förkortningen af, men i detta fall används den av 

svenska ungdomar enligt både analysen och enkäten, medan kroatiska ungdomar inte använder 

den enligt analysen och sällan enligt enkäten. 

I allmänhet kan man dra slutsatsen att det inte finns några stora skillnader i användningen av 

engelska förkortningar mellan kroatiska och svenska ungdomar enligt denna undersökning. Från 

undersökningen kan man se att engelska språket genom sociala medier kan påverka 

kommunikation av både svenska och kroatiska ungdomar. 
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6. Slutsats 

 

 

Från den sociolingvistikens synpunkt kan sociala medier ses som ett resultat av ökande 

utveckling av teknologi och kan ha en stor inverkan på språket och kommunikation mellan 

ungdomar. Ungdomarna är de vanligaste användarna av sociala medier eftersom de tillhör den 

globala och moderna världen och de är i kontakt med nätet nästan varje dag. Ungdomar har ett 

visst sätt för att prata med varandra och de använder olika språkliga element som är inte vanliga 

för barn eller vuxna. Dessa språkliga element finner man i daglig kommunikation och de är 

oftast i samband med talspråk. För att överföra element från muntligt språk till skriftligt, 

använder ungdomar förkortningar eller slang uttryck som anpassar sig till teknologiska 

begränsningar. Med användningen av förkortningar, svordomar, emotikoner och andra språkliga 

drag, uttrycker ungdomar sin kreativitet och skapar sin identitet.  

 

Syftet med det här arbetet var att beskriva och förklara länken mellan språk, ungdomar, sociala 

medier och identitet och för att visa hur de påverkar varandra. Undersökningen av 

Facebookinlägg hos svenska och kroatiska ungdomar har visat att det finns många språkliga 

element som är karakteristiska för ungdomars kommunikation, t.ex. förkortningar, emotikoner, 

svordomar och lånord som kommer från engelska. Engelska har en stor inflytande på 

ungdomsspråket och är dagens lingua franca. Man kan säga att engelska språket är språket av 

den nya globala generationen. Resultaten av enkäten visar hur engelska språket kan påverka 

ungdomar och vilket roll har det i användningen av förkortningar på sociala medier.  
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8. Bilagor 
 

Bilaga 1 – Enkät om sociala medier 

 

Information om deltagande i enkät om sociala medier 

 

Jag heter Barbara Pavić och studerar svenska och språkvetenskap vid Filosofiska fakulteten i 

Zagreb.  Jag skriver ett magisterarbete om ungdomar och sociala mediers inflytande på deras 

språk. Med den här enkäten vill jag se i vilken grad ungdomar använder engelska förkortningar i 

deras modersmål. 

 

Den första delen av enkät gäller din kön, ålder (fylla i enkäten om du är 13 – 24 år gammal) och 

utbildningsnivå. I de följande två frågor måste du bedöma vilka sociala medier du använder och 

hur ofta. Slutligen har du en lista över 9 förkortningar som kommer från engelska. Först ska du 

skriva förkortningens betydelse (om du inte vet den, skriv då vad du tror den betyder). Sedan 

svara om du använder denna förkortning själv (det räcker om du har använt förkortningen en 

gång).  

 

Enkäten är helt anonym och du har full rätt att avstå från att medverka. 

 

Tack för hjälpen! 

 

Barbara Pavić 

bdjanic@ffzg.hr 
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Podaci za sudjelovanje u upitniku o društvenim medijima 

 

Zovem se Barbara Pavić i studiram švedski jezik i lingvistiku na Filozofskom fakultetu u 

Zagrebu. Pišem diplomski rad o mladima i utjecaju društvenih medija na njihov jezik. Ovim 

upitnikom ţelim vidjeti koje engleske kratice mladi upotrebljavaju u svojem jeziku i koliko 

često. 

 

U prvom dijelu upitnika napisat ćete svoj spol, dob (ispunite upitnik samo ako imate 13 – 24 

godine) i stupanj obrazovanja. U sljedeća dva pitanja izaberite koje sve društvene medije 

upotrebljavate i koliko često. Posljednji dio upitnika sastoji se od popisa 9 kratica iz engleskog 

jezika. Prvo ćete napisati što navedene kratice znače (ako niste sigurni, napišite ono što mislite 

da znače). Zatim odgovorite upotrebljavate li navedene kratice na društvenim medijima. 

  

Upitnik je u potpunosti anoniman i u svakom trenutku moţete odustati od sudjelovanja. 

  

Zahvaljujem na pomoći! 

 

Barbara Pavić 

bdjanic@ffzg.hr 
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Enkät  

 

Kön:    

a) Man 

b) Kvinna               

Ålder: 

a) 13 c) 16 f) 19 i)22 

b) 14 d) 17 g) 20 j) 23 

c) 15 e) 18 h) 21 k) 24 

Utbildningsnivå: 

a) Grundskolan 

b) Gymnasiet 

c) Universitet 

d) Inget av ovanstående 

 

1. Vilka sociala medier använder du? 

 

a) Facebook 

b) Twitter 

c) Instagram 

d) Skype 

e) Bloggar 

f) Andra (skriv vilka) 

 

2. Hur ofta använder du sociala medier? 

 

a) Flera gånger om dagen 

b) En gång om dagen 

c) Flera gånger i veckan 

d) En gång i veckan 

e) Sällan 

f) Nästan aldrig 
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3. 

  

Vad betyder 

förkortningen? 

BTW   

TNX   

OMG   

BRB   

NP   

WTF   

AF 

 LOL 

 GG 
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Hur ofta använder du dessa 

förkortningar?     

  

Aldrig 

(0) 

Sällan 

(1) 

Ibland 

(2) 

Ofta 

(3) 

Nästan 

alltid (4) 

BTW           

TNX           

OMG           

BRB           

NP           

WTF           

AF           

LOL           

GG           

 

4. Kan du nämna flera förkortningar och deras betydelser från ditt modersmål som du använder i 

sociala medier?  
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Upitnik o društvenim medijima 

 

Spol: 

a) Muški 

b) Ţenski 

Dob: 

d) 13 c) 16 f) 19 i)22 

e) 14 d) 17 g) 20 j) 23 

f) 15 e) 18 h) 21 k) 24 

Koji ste stupanj obrazovanja? 

a) Osnovna škola 

b) Srednja škola 

c) Fakultet 

d) Ništa od navedenog 

 

1. Koje društvene medije upotrebljavate? 

a) Facebook 

b) Twitter  

c) Instagram 

d) Skype 

e) Blogove 

f) Neke druge (napišite koje) 

 

2. Koliko često upotrebljavate društvene medije? 

a) Više puta dnevno 

b) Jednom dnevno 

c) Više puta tjedno 

d) Jednom tjedno 

e) Rijetko 

f) Gotovo nikada 
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3.  

  Što znači ova kratica? 

BTW   

TNX   

OMG   

BRB   

NP   

WTF   

AF   

LOL   

GG   
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  Koliko često upotrebljavate ove 

kratice?     

  

Nikada 

(0) 

Rijetko 

(1) 

Ponekad 

(2) 

Često 

(3) 

Gotovo 

uvijek (4) 

BTW           

TNX           

OMG           

BRB           

NP           

WTF           

AF           

LOL           

GG           

 

4. Moţete li nabrojati neke kratice i njihova značenja iz svojeg materinskog jezika koje koristite 

na društvenim mreţama? 
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Bilaga 2 – Betydelse av förkortningar 

 

Förkortning Betydelse 

BTW by the way 

TNX thanks 

OMG oh my God 

NP no problem 

WTF what the fuck 

BRB be right back 

AF as fuck 

LOL laugh(ing) out loud 

GG good game 
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Bilaga 3 – Kroatiska och svenska Facebookinlägg 

 

Kroatiska Facebookinlägg: 

 
1. Nema na čemu priki ! ^^ 

2. Oduvijek si bio romantican <3 

3. Hahhahah aaa daaaaj xDxDxD 

4. I Majo, vidim ja da si aţurna, svaki vikend vankaaa uz vino! :D 

5. Moram naletit!! <3 

6. ista visina, mala glava:D 

7. Ovaj momak što mi leĎa čuva. 

8. Hahhahahahahahahha brb 

9. sretan, sretan :-D XD 

10. Ne pišem ja pa nisam ni gledala 

11. Hahah pa e, zna covjek ! 

12. Hoohoho voc som so zobronolo gdjo so to 

13. idite spavat, sutra vam je faks! 

14. Tanananaannaananana 

15. Hhahha komentirala prije uru pa se opet sjetila ovoga i dosla lajkat hhahhahha 

16. Otpjevat cemo i za tebeeee <3 

17. XDXDXDXDXD hhahhahahhahhahha 

18. aaaaaaaahahahahha ajme pusti me te zaraze smijeha više, smršavila sam od toga 

19. Hah necemo pretjerivat sad.. Hvaala ti ^^ 

20. ahahahah mirišeee mirišeeeeeeeee 

21. Hahahahahahahahahahahaha a ne nije 

22. čekali smo pravi trenutak:P 

23. baš smo čke jel :* hahaha 

24. Euro jackpot s čeka. :D 

25. Bilo bi ljepo :) samo sam zelju izrazila :D 

26. zaista ovo je jako dobra fotka :D 

27. Ma hrpa kretena se zaletil na nekog decka koji je ,pogodi, gei. A i nj dve frendice. A 

hvala bogu zaštitari su pravi jel pa su "rjesili stvar"..prelose. 
28. Pa sam morala trcat okolo jer naravno sve boli kurac. 

29. Gore se zakuhali sranje.vonabi*skinsi.jel. 

30. Iznad cvare na nasipu. (Na travi xD) 

31. Precarobno <3 vec dosta dugo nisaam vidio nekaj ovak divno. Teta proljeće :3 

32. Gornji grad zapravo :) najbolji parkići 

33. Pivo priznam i poslje cetvrtkaaa :) 

34. Kada shvatiš kako sve funkcionira i spoznas svoju globalnu nemoć kako biti sretan. 

35. sefica ti veli jedan suncan dan ocekujem te da mi se pridruzis u ispijanju ptarosramena i 

upijanju sunceka 
36. da da odrezalo mi ju je :D 

37. Tak se obučem kad idem na cajke. <3 hahaha 

38. Take sam seksi da me oči boliju. 

39. Jel je? Vrli vjerojatno!!! 
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40. Onaj kaj je petra vozila :) 

41. Ko' zmaj! Haha. Bas sam ga neki dan izvela u prvogodisnju setnjicu :) 

42. količina kose i frizura takoĎer il? <3 

43. nevjeruj ţeni koja puši drinu hahaha.xd 

44. a u sibeeenikuuu hahaha 

45. awwwwwwwwwwwwwwwww!!!!!!!!!! 

46. to sam totalno ja ;______; esencial !! 

47. bruka i ţnjić alert: " lol burky! uţasno smiješno, he-he-he ?#?superideja ?#?lol e bruky 

znaš da je maslinovo ulje djevičansko lol amo napravit ovaj plakat za masu para lol 

napisaćemo "last chance to pick up a virgin lol", !!!!uopće nema veze trgovinom ljudima 

i silovanjem i pedofilijom lol!!! 
48. uopće nećemo osvojit nagradu lol ! 

 

49. haa!taman crtam animatik kako funkcionira stres" i moram crtat mala krvna zrnca i 

zacepljenje zila :S:S 
49. zamisli taman neka butra od 10god koju su oteli od doma upravo gleda ovaj jumo plakat 

i leti preko atlanskog lol. e brukyca kak smo inteligentni lol super šala lol,.:cry: ţinjič 

lol!!! 
50. vergile imaš li za virgin plavac 

51. Omg I super need that !!! 

52. neee seeri :O :D omg ! ali di si to nasla? jel bas moras pitat nedje u jadroliniji ili? 

53. moţe!!! evo smo izgorili, lobster colour! prekrasno ti je ovdje, amo sutra na kafu/piće 

ako si u Ďiru 
54. e kuja mi je crkla. mjesec dana ga imam. MJESEC. updatea se svako 2dana i sad je cijeli 

displej crn nakon zadnjeg apdejta. koji kurac? pa ja moram radit!!! to smeće doĎe ko i 

jedan pošten macbook Air (koji je npr. bez problema rendao moj ba diplomski u afterima 

dok sam se vozila u autu bez punjača 5h i bio star 3godine s niti 4gige rama). 
55. WTF šta da radim?!?!/ 

56. jesam šta da sad radim? s cime cistim? iskace mi neki antivirus al nekuţim jel i to virus 

57. uu, javim sutra. sad nemam vremena jesavat to al mozemo u splitu mozda skombat nes 

58. e da bar! zvala sam ove od kojih sam ih kupila i rekli su mi kao ako nije skroz pokvaren 

da mi ga nece uzet natrag :((( baš nikad više asus 
59. idk who made this :( just stumbled on it 

60. ima li netko a - iskaznicu od autotransa? treba mi samo "ime i prezime kupca" tj osobe 

koja ima iskaznicu radi popusta za kartu <3 pls <3 
61. aaa <3 ma super, netreba iskaznica ipak, ne ţele mi prihvatit enivej :( 

62. i još ima hrvata u organizejšn, totalno wow 

63. EKIPA DANAS NA Dan D !!!! Mikrotulum by: music / Ma Palma ?? + ?? dancing 

demons / Barbara Rad + JA! = ???? Alien Copacabana Beach I might be PARTY ???? 

tulač od 17:00 do 22:00 !!!!! omg 
64. ofmg hhahaahhaahhahah 

65. chat neko :PP dosadno-.- 

66. Lajk i zagrlim te dok te vidim xD 

67. omggggggggg srce mi skocilo aaaa 

68. omgggg ahahhahaaha 

69. lol gle ovo prvo hahahah 

70. ooooo snijeg i to veliki :DDDDd 
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71. Paranormal Activity 4 za roĎendan spreman :D 

72. haha bus si jastuk zela pa se bus pokrila :D 

73. haha a silent hill bi gledala? 

74. bas neki horror koji oces? 

75. To Nabija Ko Ludo Na Mojim Bass Sluskama :D 

76. WoW to je to :D :D :D 

77. [BRB] hahahahahaha 

78. omg ahhahahahahaha 

79. omg ahahahahhahaha 

80. ofmg ahhahahahhaha 

81. ma najj omg ma najjjj 

82. omg HHAHAHAHAHa 

83. THX svima :D.D :D:D:D 

84. Samanta-tnx;D<3 

85. Danijela-hvaja ti i ti sii<33333 

86. Maja-tnx ti:* 

87. Anela- hvala ti i ti si:* 

88. Mata- jebi se...takodjer 

89. Katarina-tnx;D 

90. Hehe tnx;D :-* :-* :-* 

91. Hahah tnx elaa;D :D:D 

92. Nivesss-tenks tiii:*<3 

93. Danijela-hahahha tnx<3 ;)) 

94. Lorena- hahahha tnx hahahha:* 

95. Antonija tenks ti<33333333 :****** ;))) 

96. tamara:tnx Katarina:tnx maco ;D<3333 

97. ode sve u pm......... 

98. ajde svaki drugi lajk i oznacim ljepsu osobu (u kom):**<333 

99. 10 lajkova i stavljam 3 najljepse osobe koje su lajkale na naslovnicu :D 

100. Lajk i ocjenim ti izgled!! (1-100) svimaa :D 

101. Lajk pa ti ja i Danijela Spasojević ocjenimo izgled (1-10) :D 

102. Lajk i ocijenim ti izgled 1-10 

103. Kom i dam ti osobu a ti kazes u kom da li bi bio/bila s njim/njom 

104. nem rekel! sorri ali tak je je :P :D 

105. joj ne!!!!!!!!! imam najgoriii virusssssssss na kompu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! i to najjaciii!! 

106. Upsssssssssssssssssss 

107. NAJGORI DAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

108. po osobi se jedan kom vaţi 

109. lajk i priznaj da nisi otišao/la na doček nove godine 

110. Omg AHHAHAAHAHHAHAHAHAH! :D LoL 

111. meni ne to bitno negbo muzika :D 

112. Ehehehh slozeno je :* 

113. 4 life steal + 2 otrova nem sanse da se win :( gg wp brb 

114. nebres jebote ovaj je jen bil afk pucala konekcija i ja sam ima duo top 

115. Marko no buj stiha i odi super mario igrat xD 
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116. sporo 20 mb po skeundi ti si tard onda 

117. cek ovo je ulje dole OMG XDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

118. MATER KOJE SNIŢENJE O.O OMG svaka cast ORION <3 

119. Ahahahhahah (Debeli) xD LoL Tny xD 

120. OMG Ahahahah XD XD XD 

121. nonono ahahh opce ma kaj bi mi bilo xD lol <3 

122. Updetal sam si navigaciju na naj tezi nacin koj postoji sa 1 i pol vure vremena 

xxDDDDDDDDDDDDD <3 
123. a vec sm mislel da si me zaboravila :'( <3 

124. aha sory radi ong spama uinboxu <3 

125. moze cokolada dok te vidim budes dobila veliku milkicu :** 

126. Hahahah tnx xd xd xd xd 

127. Np<3<3<3<3<3<3<3<3 

128. Bok ljudi nemrem spavat,,,laku noć xD 

129. GRIPA :((((((((( JOJJJJJJJJJJJJJ 

130. What an actuall fuck ?!?! AHAhahahhaahhahahahhaah najjači streamer ikad 

ahaahhahahaha 
131. Znam :D Jučer sam se ošišal :P 

132. Ma to sam zel prve novine koje sam našel ... de pa bi se meni to dalo čitati ... :D 

133. A vidiš … brb... na WC šolji sam ... :D :P  

134. Je čuj ... mora neko i ownati :D 

135. Sranjeeeee u koloru !! xD 

136. Jebiga ... oče čovek opravdati svoje feedanje z činjenicom da je bil support ... :D 

137. igral sam ga bil ... prejaki sam jebiga, brb :D :P 

138. omg -.-" bedak ... ip od "kanala" xD 

139. Malo akali za dobra stara vremena :D :P 

140. jebiga mora neko biti i noob v league of legendsu ... nema ih dosta :) 

141. LoL opet 29 killa i 3 deathsa hhahahah 

142. Točno su odustale i trollale nas ţešće ... al jebiga ... hUm3x pogadja sve Q-ove ... 

AIMBOT ftw xD 
143. Heimer je bio afk tako da smo igrali 4vs5 ... :D 

144. Jebiga ... preveć su beţali :D Jedan E i svi na pola hpa xD 

145. v 12 minuti sam već delal quadra kill pod turretom :D :P 

146. A čuj ... slobodno pogledaš na LoLKingu koji mi je bil najveći multikill u tome gameu 

pa budeš videl da ne laţem :P 
147. Ma šta bi me vrijeĎao ... samo se čovjek blamira :D 

148. Pa kaţem ... :D hahha ^_^ 

149. protiv botova ? no problem ! haha 

150. OMG 225 sliki :) :) :) :) :) 

151. Nice m8 :D:D:D:D:D:D:D 

152. i kak to kaj je doko tak dugo budni ?? wtfffv 

153. Tek ve o m g xD 

154. Op voli support kral kile 

155. jbt morate se svadjat u komentareeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

156. Imam I ja ali nmggg sad igratt 
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157. Volim ja maidene,i mnoge ostale bendove koje bi crkva zabranila lol..samo me iritia 

silno preseravanje po internetu na gore navedenu temu:D 
158. zagrlio bi je i ne bi je pusto danima...ovo je stvarno...al stvarno...MED....pogledaj ej 

samo je pogledajjjjjj 
159. haha premsijesna...gledo sam vec film(battle of the gods).sad ne znam jesu li 

subbali/dubbali ovaj novi:D ako ste ga dje gledali javite 
160. koliko ja znam,prve dvije epizode,pa film,pa dalje...ako sam dobro skonto 

161. I bakama,djedovima i ostalim tetkama,tetcima itd:D 

162. wtf?? iduca snimka ce bit za x factor:D 

163. Sad si ti frajer sta sjedis kraj mene i seres po fejsu a pipe??? 

164. Sreca pa su roletne od hrastovine:D 

165. Sta da ti kazem...haha sto bi ti reko...biznismen:D 

166. Ideja je da mi pravimo veceru xD 

167. Okej.Pjevaj...bit ce sing-a-long koncert DnV grupa xD(dragan n viki) 

168. Ne Vlaho je ulozio za Adriatic na Hono-Luluu...jebe se njemu. 

169. Uhhhhhhh nije mi dobro.Kad cemo?:D 

170. Hahahhaahah a jbg sad 

171. Fali nam tvojih sest :-* :D 

172. Pa naravno hahaha :D 

173. Hahahah pederu :D <3 

174. Hahahah ne brini se sta cu ja slat  

175. Moramo se dog za na tube ponovno poc hahahah ?? 

176. Bio ja na njemu nedavo prreeeedoooobrooo hahahah 

177. Sto je je  

178. Kad se sjetim kad smo Domagoja izubijali predprosle godine hahahahhahah 

179. Cuj vise je bio u zraku nego na moru 

HAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHA xDxDxDxD 
180. Letac hahahahahhaha 

181. Jedan ili baksu hahahahahhahahahahahah 

182. Eto ti znas hahahaha xD 

183. Aj onda svi koji mogu na banje sutra pop  

184. HAAHAHAHAHAHAAHA A LOOOL 

185. Svi dolazite sto nas je vise to bolje hahaha :D<3 

186. Hahahah priki moraju se tagat najvaznij 

187. Khmm neznam ja koje bio osramocen na prosloj slici jahahah 

188. Hahahhahahah brate ja mislim da ce nam uskoro trebat odobrenje da hodamo po stradunu 

xD 
189. Ja jos nisam ni na 10-u ep doso zato polakoo 

190. Hahahahha pa nego sto ;-P 

191. Hahahahahahahhahaha znam ja dovoljno koliko ti mozes 

192. hvala vam razrednicee haha <3 

193. Hvala vava bas si lijepii 

194. A brate hvala ti punoo <33 

195. Hvala brate moj crni i ja tebe <3333 

196. Nije ovo trebalo u javnosti zavrsit ali svejedno hvala vt kikeee<333 

197. Prvo dobili 7-2 drugu izgubili 4-0, bice bolje sutra, igramo u 9 ipo  



74 

 

198. :) 

199. Jebaji ga stari sorrrry 

200. Boze dragiii sto je lijepo kad se zaljubiis :) 

201. Sta ti pricas majmune 

202. Hahahahahahahahahahahahaha 

203. hahahahahahahhahahaha ma eees hahahahaha 

204. Ah slusaj idem u rz stobom 

205. Ma cuj ne prijo najboljiii<33 

206. Hvala brate mogo si koje srce nabacittt hahaha salim se ma ocemo <33 

207. Mal smo si muti istoroĎena ali neka ti je najbolji i najsretnijii da se provedes i sve 

sretanrodendan ljubaviiiii<3 
208. Vi ste mi drazi ajdeee da nekukate sad,pa onda kuhinja i smjesa za palacinke 

209. a najdrazi prika falit ces mi uzasno,ali ima da ovo ljeto proslavimo najbolje <33 

210. najljepse sise na planeti 

211. ko zna mozda je i vase bilo je na hrpi :D 

212. Jbg sad tote nadmasio te hahahahahahaha 

213. omg :$$$$$ pre si <3 <3 <3 

214. malo redbulla da me digneee 

215. to je samo za sliku bilo.. 

216. ipak sam tvoj prijatelj <3 

217. palac mi izgleda ko kurac 

218. i nauci se pisat debilu 

219. cuj jedva 25 od 52 ? O.o 

220. Evo ga poceo si hahahha 

221. Evo ga poceo si hahahha 

222. Opasan sam ode hahah :) 

223. E da dobro si me podsjetio, ali vise volim zapaljeni kivi 

224. Naravno da hocu ljubix 

225. J@ saM! Mawa l00dachA, Pjev@m iZa choKIja 

226. Mislio sam i na nas sinoc, i na popodne 

227. nisu svi tu ali nea veze <33 

228. pramenovi oni tvoji :) 

229. wtf? ali opet za Anastaziju i Doroteu <3 

230. Hahhahaha lucijan glavonja :') 

231. Pa i nije bas ahahaha 

232. Hahahhahahahahaha 

233. Ahahahag jebote pa ti sve vidiš <3 

234. Hahahah a morala sam lajkat 

235. aj u kutiju da se dogovorimo <3 

236. Hahah znam. očesa 

237. Hahaha pa rekla sam ti da je to 

238. Hahah hvala cure :D <333 

239. Dok se Sara i Lana kupaju, Lela i ja močimo noge :D 

240. Hahahaha ţao mi je 

241. Pa dobro isuse ne jedemo svaki dan u megicu 
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242. Dobro lea kaj ti je haha 

243. Evo poslala sam, tnx ;) 

244. Vidjela sam, ali nisam baš ni brza, ni spretna, ni komunikativna :P 

245. I ti meni.moramo van jedan dan <3 

246. Da ja vas čekam tamo 

247. Znam da me voliš <33 

248. Hahahah znam i to <3 

249. Hahahahah našla je lijes u sobi hahahah 

250. Hahah ruţa je uvenula kad je umro 

251. Nisam osjetila njegovu smrt hahaha 

252. evo ti kad ga tolko ţeliš <3 

253. Svašta se moţe čuti od nas! 

254. Pa kad moraš biti genij da se ovog uspiješ sjetit hahahahaha 

255. To mi sutra u busu bolje reci 

256. hahahaha da idemo dalekooo 

257. mi smo "bolje" od gunsa 

258. Sviram gitaru a Emanuela ĐurĎević-bubnjeve s dodatkom gitare! 

259. cvrčkomarac dolazim al bez andrejevih droga! 

260. aaaahhahahahaaa, pa otpali mu zubi! Asange. 

261. Ah, što nam je netko vrijedno dijete 

262. hahahah opasnog izgleda, članovi bande 

263. doće, bit će plača, nećete smit doć kući ahahah 

264. Hahahah ma kako ne pričaš kad pričaš! 

265. Hvala ti Mima <3 :D pozdrav i tebi :* 

266. I ti mojaa <3 <3 :* hahaha *___* 

267. mah, maci kasalj hahahaha, sad ce to jos malo ;) :P <3 

268. Što je Dobar krevet od Andrej Đeraj 

269. Čuj, to ti je tak kad se piju tolike tablete 

270. doće, bit će plača, nećete smit doć kući ahahah 

271. Nije baš najbolje nacrtano, ali oni su najbolji!!! <3 

272. Pa šta pitaš kad znaš hahahaha :p 

273. Hahahahha svi se pobili THE END 

274. evo sad tek vidim supeeer <3 

275. Neven Pleskina da nebi vama ovako bilo hahah 

276. Ja sam sve pogledala milion puta i jos tolko mogu XD 

277. Msm da zena nezna sta nosi hahahah 

278. Pogledaj horor je predobar usrala sam se XD 

279. This man is the best person I have ever met ^.^ 

280. Haha XD fala pintur haha 

281. Ma sredila sam nausnicu ovo je starija slika :) 

282. A jesi luda hahahah ajde resi taj fax i zivot da opet odemo zalomit jednu van i da me 

probijas kroz rulju do wca hahah ?? 
283. Moze sad ce jos malo godisnji ;) 

284. Na eo i dalje 39 skoro sam se srusila neznam kaj je 

285. Eo našopana sam sa ljekovima pa je :) 
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286. Hahahah al jel iko sluţio kak je mačka iza nas ušlagirana isto hahaha 

287. Vidim morao si XD neka neka np :D 

288. Vidiš ja pojma nemam heheh hvala ?? :* 

289. Hahah ajde onda i mami sretan imendan ^.^ 

290. Da vidite kako mačku naganja :) pregleda ju Nikol :) 

291. Hahahh da da ^.^ nema zajebancije :D 

292. Ma da ajde prvi put da nije kiša kad smo mi slobodni haha 

293. ta ako je poruka uznemirujuća i mene strefi srčani?! pa ti o ničemu ne razmišljaš :) 

uglavnom da si ti sposobna pogledat svoje poruke, onda bi bila svjesna činjenice kako 

sam ti na nju odgovorila. Odgovor moje malenkosti je: ispred škole u 2 i 25, a onda će bit 

snaĎi se druţe :) jel uredu? 
294. tko ja? jesam li ja ikad zakasnila?! haha see you :D 

295. znaš da sam ja osoba, na koju naredbe i pravila, baš previše ne djeluju, ali tebi za ljubav 

:) 
296. AnĎooo ooooo :) hoćemo li skuhati neki čaj? Po mogucnosti sa dodatkom cijanida? :D  

297. Poslastica: otrovani miš umočen u čaj (kontrolitrano kuhan čaj) sa dodatkom vodene leće 

i luka kao prilog, a sve dakako treba dobro ozračiti prije posluţivanja :) Treska je dobro, 

bolje neg ja :D 
298. takoo je..takoo je :)) Pa time je miš i otrovan :D joj moramo se vidjeti kad se Mia Knjaz 

vrati iz Turske! 
299. Aaaaa, baš htjedoh reci kako zahtjevam skorašnji nastavak jučerašnje rasprave. Naime, 

ovog se puta moram ozbiljno pripremiti za obranu svoje knjizevno lingvističko lobističke 

časti :D 
300. Hahaha ovo je genijalno u svom ništavilu :D Na čemu sretno? 

301. Bojim se da ti zadaćnice ne smiju napuštati učionicu tj profesora, al dobro ;) 

302. E, ja bih se za ovo posvaĎala, majke mi!!! Jan, moram ti uplatiti tečaj purizma i 

adekvatnosti izraţavanja u ustašluku. Čovječe pa ja bih sa svojom količinom 

internacionalizama imala 1 kod muVe! 
303. Igore, znas li ti da je Rat i mir puno deblji od Krleţe? :) Ovaj lik je zajeban, zaokruţuje 

na dvije decimale I naravno pobjednički Ferovci "he he" <3  
304. Vec viĎeno, ali me svaki puta ispočetka nasmije :) Ako nista drugo, u RH vrijedi 

obrnutoproporcionalna zakonitost u svemu pa onda, ukoliko Hrvati druge fakultete 

smatraju ozbiljnima i konkretnima, onda su upravo oni suprotni pravi. Ffzg u <3 
305. Kaj je najbolje, mene stvarno ne bi čudilo da jesu.... Bas me zanima kakva im je skripta 

iz engleskog recimo, nju nemam! 
306. Podrazumijeva se! ProĎe li sve kako treba FF ima apsolutnu, neupitnu prednost :D 

307. Bas vidjeh, čitavi PMF mi je zasvijetlio pa rekoh, ako nista drugo... :) 

308. Ja ne znam gdje je ovo, ali mi bismo to trebali učiniti ideološkim vlasništvom nase male 

druţbe (čitaj partije;)) 
309. da fkt ima efekta kad apeliraš na moju malenkost preko fejsa na kojem očito nisam bila 

:)) Al ne brini kolko god je bilo hitno riješit će se :D 
310. ma da, vjerojatno je bilo vrlo hitno, kad si zaboravila :))) 

311. NP… Jednom se ţivi.Pogrešno!!! Ţivi se svaki dan,svaki sat...Jednom se umire! 

312. Kako je vama u skolici mojoj najdrazoj??!!xD 

313. Slucajno obrisano...sorry!! :*** 

314. Nema... :((( Na kraju cu crne lasteksice i neku cool majicu koju kupim...xD 

315. Ak ne naĎem haljinu idem kako sam ti rekla...tako mi Hari Krisne...x'D 
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316. A jadnaaaa...ja danas i sutra popodne... :/ 

317. Why??!! O.O You're killing meeee!!!! 

318. Nitaaa!!! :**** :**** <3 <3 <3 <3 Lav juuuuu! 

319. Hahahahaha i tebi :**** <3 <3 Ma nema veze...ima jos vremena...jos jedna godina fore 

;))) :* 
320. Ah...naravno da mozemo! ;) 

321. Hvala...ma uuuuopce ne kasnis :P :* 

322. Inna samo odabrani imaju taj osmijeh :P :* 

323. HAHAHAHAHAHAJAJAJAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH

HAHAHAH OMG!!!! 
324. Hahaha toga si se sjetila… 

325. Dobro PSSSSSSSST!...xD Samo naprijed! :* 

326. Nema toga "Nadam se…",postoji samo "Naravno da cu…" 

327. Ahaaaa,a da!np xD Ma super ces ti to obavit! :* Ja sam izgubljena u vremenu i prostoru. 

:'D 
328. Ne...xD Zile je moj prijatelj... :D <3 

329. SRECOOOOO!!!!!!! Falisssss!!!! <3 <3 <3 

330. Srechicheeeee!!!!!!! :** <3 

331. Naše voljeno buduće dijete koje će biti uspješno u ţivotu <3 

332. Be young, be dope, be proud 

333. a djeluje mi ko m, al baš je kratka :S 

334. next winter , definitivno 

335. Hahahaha daj e taj tip koji je to napisao je legendarana još bolje mjesto gdje je to 

napisao,sljedećih tjedan dana ću se smijati 
336. Andrija kupio colu vino imamo,igramo bhljar u riveru 

337. haha omg stara kupi sve od reda ahhah 

338. Aj dobro,kada vidim javim ti mišljenje,al nije 

339. njami, barem su okruglasti, moji su bili elipsasti prvi ahhaha 

340. treba prakse da ispadnu divni ko kupovni 

341. Buduće studentice, trenutno nadobudne 

342. predobar je, trebalo bi sada knjige čitati :D 

343. Nemogu procijeniti nakon jedne minute beno 

344. bome bi bilo ovako danas da nisu škure zatvorene haha 

345. Paula I exist only in your imagination :P  Mihaela haha a fala mala, to je jer se druţim s 

lipim ljudima 
346. ostale smo uvijek iste tanananaaaan fala muffinu puno , idem pročitati :* 

347. bila je jedna prava za njega al je otišla ranije 

348. jel da,fala. doĎi na roštilj, a nemoj se danas zdravo hraniti :P 

349. ma daj nemaš pojma Kiki, samo smo se druţili to nije nikakvo uznemiravanje 

350. sestra: marta give me a fine stache, I need to live like a sir 

351. ja i tea smo napravile fusion, like this, then ana was created 

352. noooooo u MA BABEH! 

353. but l only have that much luv to give pedo v.v only that much...*emotion* 

354. evo uzivajte u 24 strane sreĎene u rekordnom roku, ja i sestra radile. nemamo postojanu 

cirkulaciju ni kičmu ali sve je u boji xoxo bičz 
355. juj np, ma i mi smo uzesno sretne <3 ipak su carape abdidas 
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356. spit and polish, conquer and demolish *q* 

357. prekrasno je bilo!! mega proud 

358. use the force hun! samo ne klikaj kada proĎu policajci i skupljaj pare i hrani se xD 

359. ja jos nisam win dobila ali sure (Y) 

360. I see flufflord has leaked some pretty delicious X FILE INFOOOO YES I DID! <3 

361. Veronika Says tea mi je rekla da si ju nasla, TENKYU! 

362. yeaaaa! uskoro such inteliĎens pic with bro na herp derp hvaru 

363. da mi bar daju da vozim, but dej went popravak on me i nista nema smisla 

364. POM POM pomeranian :V X-X DA FLUFFFZ podočnjaci i biograd. 

365. kakvu sliku mene imas nana v.v ja i ţivotinje smo ono, bestači 

366. MA BEBEEH! sad mogu skinut plakate sa cvijetnog 

367. i stavit ih u biograd jer sutra idem….herp derp 

368. dijelim ovo po cvijetnom, biti cu agresivnija od azil ljudi 

369. OMGGGGGLIKEYEaABoyFrieeeeeenddddddddddDDD 

370. e gledajte, na slici imam smokey eyes ako niste primijetili 

371. kaj ti s ruznom majicom 

372. e al koja tvoja? ti ju nemas.. 

373. ma pusti tu pricuuuu 

374. tenksach hehehehe :) 

375. zašto štapići za uši imaju rok trajanja ? 

376. da hah :) obajdi daj pičke znam da imaš :) 

377. Zbogom more, zbogom more, odoh u planine ! 

378. ?????? :) can you show me pics of your vag? :) ???? 

379. duguješ mi bar još jedno ljeto 

380. e gledajte, na slici imam smokey eyes ako niste primijetili 

381. meni bar lece ne ispadaju u skoli hehe 

382. kad smo vec kod batmana 

383. nego kaj, to je moj art 

384. kaj te briga !!!!!!!!!! 

385. ljubomorne dushe mogu da mi pushe 

386. moje nosne supljine mogu posluziti i kao sacmarice 

387. Hahahahahahaa e sad se ovo zove slika spavanje sa cvikama nova moda 

388. Suti evo izasla iz onog tunela caji me umalo uhvatili hahaha pa sam se u skoli sakrila 

389. Hahahaha tiho niko nesmije znat 

390. Meni su tu bili blizu morala sam se kamuflirat 

391. Opala ljubav je propala XD 

392. Hahahahaha ajde topi led umom XD 

393. Hahahahaha a nista onda izlazi u novinama hahahaha ona ti je slika bomba XD 

394. Valnea eto i tebe smo oznacili hahaha 

395. Hahahaha mislila sam to stavit u opis ali nisam hahaha 

396. Ovo je bilo ono oţeţi <3 :$ 

397. Haahahahaha oponasala sam tebe XD 

398. ongi dabogda jezik pregrizo ... :P treba se trudit svakim treningom je sve bolje 

399. Cudo moja cokolada je jos ziva XD 

400. No sad cu se pozdravit sa njom XD hahahaha 
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401. Hahahaha koji si ti bog haha 

402. Ma neeeee blblbbl 

403. Hahahahaha glupacoooo XD 

404. Kumo znamo <33 hahaha 

405. To je stup jeli tako ?hahaha mrs pizdo <3 

406. OMG hahahahahahahaha 

407. Ahahaha a ne XD osjećaš se čovječe normalan kraj poljaka i slovenca :) 

408. ..Reci to organizmu, ja se slaţem xD 

409. ...e to mi je jedna od najdraţih fotka, kolko tu imamo, 15 / 16 ? 

410. ...Sredila sam majicu, samo za svečane trenutke. xD 

411. ... i kak sad spati ? I kak sad ne piti ? I kak sad ? 

412. ...Ako ima neka cura zainteresirana za rad preko ljeta na moru... nek me kontaktira čim 

prije... 
413. Ahahaha moja je- doĎem, pogledam malo kak to zgleda i.... Doobro.. Postoji i jesenski 

rok xD 
414. ahahaha thank you 

415. ..koolko istineee..kolko istine :)) 

416. da, da...tu smo već pri kraju :) pospane 

417. Toliko o tome xD 

418. ..Naš dragi Miljenko neće još dugo 

419. ..Deda je počastil :D 

420. .. ja oopće neznam otkud i ne vjerujem da imam tu plocu doma... 

421. Ahahahaha kako ne :) " ja nisam bio svestan"! I bas sam se neku noć vani s tim farbala, i 

po usnama, bilo je fora :) 
422. Trebamo obavezno ove god nabavit 

423. ...još jedan dokaz da su najbolje stvari vec otpjevane :) 

424. ...Za sve impulzivne roditelje : " Ljubite svoju djecu i kad nisu u pravu, jer će ih kroz 

ţivot maltretirati kad budu u pravu." 
425. ..ahaha samo daj :D a ja za van...ne čekaj, već sam to napravila ;) 

426. ..ooopa, to ţenska!.. pa s čim to radi? 

427. #?marinjepredivan #?yolo #?swag #?bijachhhh !!!!!!!!!!!! Madafaka men! 

428. Od prve do zadnje rijeci ;) <3 

429. NesuĎena ljubaf:D fox <3 

430. nemoguče da je tolko dobra..*_____* 

431. i ja volim kaj je tebi meĎu nogama:* perverznjača jedna 

432. Mater i banfici,vec su mi treci becikl fkrali..:D 

433. Ja i moj prijatelj Cdo..:) 

434. Hahahhaha,tenkju..;D 

435. Marin je jedan lijepi zgodan najsladi misko,kojeg ana jako voli:)) 

436. Vise nisam na kompu,ali bolje ti je da nije nist kaj vreda slejer..:) 

437. postal sam ovisan o ovoj pjesmi..*____* 

438. bolje od ovog nemre biti..:D Dominik Plantak 

439. ljudi,pls otprite sliku i lajkajte..tnx.:) 

440. ima dns kj f kultu?? 

441. nema teorije da tam idem..:D 



80 

 

442. najlosiji ponedeljak u zivotu,ma divota... 

443. Tusta legendo,počivaj u miru..:(((( 

444. kakva pjesma......:) 

445. ak neko slučajno treba..:) 

446. no pa kaj,dečko je napaljeni..:D 

447. matuzaaaaa,Ďizs:OO  

448. di su mi vej ta vremena L 

449. jelda? nismo bili svjesni kolko nam je lijepo bilo 

450. Jedna defektna :D :D :D 

451. nakon slike smo se porušili,haha 

452. štela sam napisat pes,al to više nije popularno ko prije 

453. Ti imas zelene oci? Dok got te vidim su ti crljene 

454. Nemres furt ti mene kuriti 

455. Umjesto "Seen" trebalo bi pisati "Vidio sam ali me boli kurac za tebe." :D 

456. fakat ne znam po čemu,lol 

457. i mam sam debela? Haha 

458. spaaaaaaat sam rekla :D 

459. daj zmisli nkj boljeg 

460. Najljepsi osjecaj je vidjeti nekog da misli da je bitan, a nije;)) 

461. a ima koga na igrama u salinovcu ?:D 

462. Mi plesemo,lalala,cijeli dan i noc. :D 

463. hahaha,napušeni smajl. :D 

464. Još samo maloooooo. Iva Mandţukić :D? 

465. onda je tvoj pogreb:P 

466. PA KAD SI MI JEFTINE DAL.!!! 

467. Ajde neko inbox javim se 

468. Misli tebi leteeee <3 :D 

469. S nekim ljudima je komunikacija je teţa nego najteţi fizički rad 

470. Ne jos, u utorak krecem :P 

471. Idem pod svaku cijenu malo da promijenim okolinu i tak to novi pocetak novi ljudi novi 

grad ;) 
472. Ma bumo i to vidli kak bu i kaj bu 

473. Nije rano da se pije <3 

474. tocno pjesma pogodi u srce a spot jos vise <3 L 

475. Ono kad cekas jednu jebenu poruku i jos se uvijek nadas da bude nekaj nakon svega ali 

nista :/ jebeno razocaranje nista drugo :/ 
476. al volio sam izgleda volio sam samo ja <3 L 

477. Sretan i blagoslovljen Uskrs svima :D 

478. Cura:Vani pada kisa,kako cu sad doma?? Decko:Bez obrva :D Hahaha 

479. Ajde inbox neko, javim see :D 

480. Sine moj, ne seri :* 

481. Bambi rasturaaaa :D 

482. Opet zajedno Jasmin Ramadani 

483. Javi se neko inbox?? 

484. Sretna nova godina svima :* <3 I da bude bolja nego prosla:* 
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485. Inbox neko javim se ;) 

486. hahahah jesam ma nisam znao ocu li kakvu solazu ili nes jednostavnije da i ti skontas 

XD :D 
487. jbg bule pokušavam kopirat tebe ali mi ne ide ;) 

488. Kad smo kod solaţa poslušaj "awake" :D 

489. Nije XD ovo je moja tvoja je u tonija XD 

490. reci odma najgori! :D 

491. NP <3<3<3<3<3!!!!!!!!!!!  

492. DEM FEELS :'( <3 <3 <3 

493. aaaaaaaaa me want so muuuuch xD 

494. Brb...  Fuck Yeah \m/(>.<)\m/ 

495. Kickasstorrent...Shadow of Mordor CODEX 32 GB i download :P sve radi 

496. A malo da vidim taj next gen gaming :D 

497. Woot? :OOOOOOOO Zas? 

498. Skini...vjeruj mi isplati se :D BRB 

499. niĎe veze haha kao da prave next gen za konzole a za pc staru...isti je kurac, čak je na 

pcu bolje jer je PC jači od konzole...tako da ti to ne stoji J 
500. Shvacas li ti da govoris da developeri prave dvije verzije igara? Jednu za pc jednu za ps i 

eto trece xbox? Kome se to isplati? 
501. Ucinio sam i ne govorimo o fifi nego o shadow of mordoru koji po meni isto nije next 

gen igra...sry ali je tako nema nista novo a i last of us ima bolju i realniju grafiku 
502. Čista stvar ukusa i nema nikakve veze sa generacijama igara 

503. Ouyeaaaa \m/(>.<)\m/ 

504. Nema vezeeeeee!!! :D 

505. Stvari fale kad ih nemaš..a ne moţemo ih kupiti novcem.. 

506. Da Bog da me voda odnjela :D 

507. my boys <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3! 

508. I taaaako dosada :p <3 Claudia birala <3 Teţak oće ownati <3 

509. ajdeee malo djecice <3 <3 teta Donna odgovara na sve :p 

510. Djevojačko veče part 3. <3 

511. Mmmm :p <3 ovo nisam jaaaa tako da se znaaaa 

512. hahahahahahahahahaha xd <3 

513. i really like you hihihi <3 

514. hvala hana <3 <3 hvala dino <3 

515. Devojacko vece part 2 

516. zasto ti i ja nebi bili mi..:P <3 ajdeeee daj malo :P 

517. Gospon Medo se htel slikati :P <3 ! 

518. odgovaram na sve <3 

519. hoj spat pijan si :P <3 

520. Pjesma traje 4 minute a podsjeti te na pola ţivota.. J 

521. Inbox? Lajk i javim se J :* 

522. Kazu da imam poseban osmijeh kad mi tebe spomenu! 

523. Ivecova zna se skim se druzis takav si  <3 

524. gle procitas a ne napamet komentiras btw odavno.... 

525. :D :D :D hahahahahaha Lol 
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526. jbga ponašam se kakva sam ;D.. Dosadno mi biti ista, isti pozer kao tisucu njih..nevaa.. aj 

nou to mi tupis non stop hihih 
527. pa baš sad...nisam toliko opaka ,ali thx :) 

528. :3 my pipl ,samo se lijepo pazite i mazite ,broj hitne znate 

529. ohh damnn ,fkt ne znam haha di sam tada ja gledala :P xD 

530. a da.....ja ga na arci ovu sub nisam vidjela...:D a ni tebe.........jbmu samo ga ja ocito nisam 

vidjela :D 
531. Ofc :-D :-D :-D :-D :-D :-D 

532. Zašto su danas svi dobri jebeni dečki s kratkom i dugom kosom gay.fkt ono neću se čudit 

ako preĎem na ţene u ovo današnje ludo vrijeme,ali hahah ne brinite se neću xDDDD 
533. hahahah.......da nisu oni hahah,,a dobro loll 

534. kanije bolestan,samo je peder ,fkt zvuci sarkasticno,to ti je kad dečki izgledom malo 

bacaju na ţene :) npr feminozno lice :P 
535. ja ih volim i be,ali jbt nemoj cekat 100 godina da mi to priznas pa necu te pojest 

536. u 20 navecer sam se probudila,spaval sam cijeli dan i sad ono wtf,jbt bioritam... 

537. jbga prije dajem 500 kuna za hranu i ţeludac,nego ovo i da me oderu ko zeca doma :D 

xD 
538. aha,jos ja ucim taljanski jezik :D umm mogla bi ja jednom frenda pitati...:)...ali klub je u 

Rijeci a ne u ZgU :/ sumnjam da bi pristao..ali fkt oni su ono awesome :D 
539. Steve Clark(Def Leppard) <3 <3 (23. 4. 1960. -8. 1. 1991 ) R.I.P 

540. znam,sta ti mislis zasto idem na to...:D bas zbg hrane <3 ;) umm sutra neki zeleni čaj u 

clubu prije treninga..?? :) 
541. nisam spavala do 3 ujtro..digla seu 8,,i sad se malo prije probudila jbt aaaaaa :( 

542. pa ništa nije loše,fkt bi mogli još malo ruma :D 

543. ee treba tagat emila pozabil san kak se zove na fb.. 

544. pošalješ im por s pardonom i oni ne odgovaraju,haha fkt u zadnje vrijeme takvi smsovi i 

jos upadi ţena kad sam vani ...ludnica !!!!bas za popizdit ... 
545. Ahahahaha...tnx, Mimii :* 

546. Haha, tnx :D nothing muuuuch, working ^^ 

547. ZnaaaCi, onemoguCeno mi je komentiranje na ovoj stranici zato kaj sam napisala da 

jedino vjerujem svojoj mami kad mi Cita iz taloga kave, a u horoskop ne. 
548. ZnaaaCi, NE SMIJES dat svoje miSljenje na odreĐenu temu jer buju ti onemoguCili 

komentiranje. A kultura je bila na nivou sa odgovorom: "Ne seri." MoZda je to bilo i zato 

kaj sam Hrvatica. Tko zna. -.- uglavnom, unlike na tu stranicu def. 
549. Pa eto vidiiiiS xD a koliko se meni Cini, svaki put kad si na fcb- onda se i javiiiS. Tak 

da....point proven! :D  
550.  ( bolje tako, nego da imaS moju sliku za wallpaper na kompu i drkaS na to- to mi ne bi 

bilo baS drago xD ) 
551. Tnx, guys :33 <3 <3 <3 <3  

552. Ahahaha, I'm running! BRB :D  

553. P.S. could watch Forrest... 

554. Bila u Kauflandu BEZ GRUDNJAKA.  

555. To je Stephen King. Ofc da je true. :d 

556. Awwwwwwwwwwwwwwww, tnx ^^ 

557. + svimaaa ostalima,fejs ima limit pa jbga :D 

558. Tnx, maleeenaaaaaaaaaa :* 

559. A daaaaaaj, fkt jeeeeesam! 
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560. Tnx :) :3 :3 :3 :3 :3 :3 :3  

561. ne vidi se dobro na ovim fotkama, dosta mi fotić posvijetli... :) a i morem ti rec da mi se 

jako brzo ispire, vrhovi pogotovo... jbg, nisu bas kvalitetne... 
562. mouze! idem ja spat, gn! :D 

563. Pa ofc! XD XD XD XD XD XD 

564. Ti stvarno zivis u pm. Sad mi je jasno zasto ti se ne da do mene 

565. ah... ne mogu si pomoći. Jbg 

566. Btw u petak nemoj izlaziti iz sobe 

567. To je alpska tajna, gl ^^ 

568. lol, nije 1:0 definitivno. razbija me kao passive botovi u doti x'D 

569. Hahahahaha mogu misliti xD 

570. Btw ona ne zahtijeva samo si zeli tako nesto. Ali ona voli crtati i to je njen "hobi" kao sto 

je nekima sviranje tak da je meni to ok. Nek ustedi i kupi. A boze moj, neki traze komp, 

neki gitaru, ona bi bojice :) 
571. Ah....stara non stop. Vec znam kad ce krenut jer crkava od smijeha prije nego zine pa 

onda pokusavam pobjeci. 
572. Btw kad si vec tu.... Martin ima jednu mnogo dobru sliku. To ce ti postati nova najdraza 

od mojih. Vec se psihicki pripremam na trolanje xD 
573. Omg looool xD xD xD xD 

574. Htjela sam naci i ostala imena ali jbg nije bilo :/ 

575. [priča kako bi si ja trebala naći dodatni posao, iako ne znam zašto] 

576. ja: pošalji ti meni sestru pa ću je prodavati po ćoškovima 

577. mama: a ne ne, to ću ja riješiti. 

578. ja: wtf?! mamaaaa! to nije odgovor koji si trebala reći!!!!  

579. mama: pa što? znaš koliko bi zaradili s njom? s druge strane, tebe mogu uvaliti jedino 

majmunu u zološkom vrtu... ako bi te i on primio... 
580. stanica u bizovcu, hrpa ljudi,svi pričaju, mama stoji 2m od mene i čekamo vlak... 

581. u jednom trenu poprilično glasno i ushićeno drekne "JAOOOO ZNAŠ ŠTO 

IMAŠ?!??!!??!" 
582. ja: no, what?? wtf? O.o 

583. mama: DEVIN PAPAAAAAK!!!!!!! 

584. odjednom muk i tišina, sve glave se prvo okreću prema njoj (svoj sretnoj jer je nešto 

skuţila i izgleda kao da je doţivjela prosvjetljenje), a zatim prema meni ....  
585. zemljo otvori se. jao vlastaaaa!!! :sigh: 

586. ma lol nisam na to mislila. cijeli članak mi je bio wtf, a onda me sidro nasmijalo :D 

587. nije kviz pokvaren, uvijek ispadnem slytherin :/ 

588. Lux, ako si slytherin ne znači da si zao ffs -.- 

589. lol lol l ol lol x'DDD 

590. tnx Ivaaaaaa :D :D :D  

591. hahahahahaha opet sam dobila kompliment !! Tnx Lux :* 

592. daj mi sek da pročitam,pa nastavimo dalje XD lako za pričanje,koliko tipkaš majke ti 

mile,trebala bi ić za stenografkinju 
593. eh, da jadan zna kakva sam tek uţivo ^^ 

594. Fensiii hahahha :* ;) :D 

595. Omggg srecoo mojaaaaa najljepsaaaaaaa ly najviseee misss moooj * ...........* <3 <3 <3 

333333333333 :*:* :* 
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596. lajk ako je smješno 

597. ne kuţim kaj si hejtaju ovo 

598. Lajk i ocjenimo ti izgled(1-10) <3 

599. dodajte me na drugi fb.. 

600. baš šmo šešiiii :* <3 

601. Mama je poslala u trgovinu po kvasac, a na fejs stavila status: Shopping *_____* 

602. LJepo se oblacis,dobar si prijatelj,nezz ko ti je simpatija ali sigurno je ljepa ahhaah!!:) 

603. mislim sve je ljepo i kaj ja znam umjetnicki al boli me faca dok gledam lol 

604. predivnooooooooo moje <3 

605. Aj ocj izglede u inb <3 (svima cemo) 

606. wtf suti ,nitko te nista nije pitao :D 

607. Bozee mili kakva glava lol 

608. Lajk i lajkam ti profilnu i komentiram je a ti uzvratis <3 

609. Ajd ajd znam da ti dosaĎujem ;P 

610. tnx, nije ni tvoj los 

611. jbg kad sam debela 

612. iako smo si cestitale vec ni sama nezz kolko puta , sretan dan zena i tebi :* 

613. haha..np i ja tebe wojimm..:* 

614. Lajk i dam ti osobu u box a ti u kom napisi i,s JJ 

615. Hahahaha so true xD 

616. Od kud mi ovo poznato ahhahahah :'D :'D :'D <3 <3 

617. Ovisnost xD <3.<3:P<3 

618. Nemaa, baceno xD :P<3 

619. Crazy wolf je svee <3.<3 Samo chill :D<3 

620. pravi frendovi..nemam rijeci -.- 

621. duso mojaa hvala ti puno <3 <3 <3  i ocekujem taj zagrljaj dns hehe :* i ja tebe volim <3 

622. najj si nemam rijecii jedva cekam da te vidim, a slike nisi mogla gore odabrat ahahaha 

ajmee 
623. Hanna i Ivan su htjeli bit u opisu <3 

624. A zas komentiras onda? Lol brb 

625. Ma stoko ne trebas nam ti haha :P <3 

626. Happy B-day Oli!!! <3<3<3<3 Lysm :* 

627. 50 lajkova i snimamo video :* (pisite prijedloge u kom) 

628. Imam najljepšu majicu xD <3 

629. Onaj osjecaj kad te sestra cijelu polije vodom zato sto sam ju nazivcirala!! Hahahaha 

630. lajk i odgovorim ti na 3 pitanja koja mi postaviš u box <33 :* 

631. Isuse dns je mojojjj curi Jasminii roĎendaan 

632. Lajk pa dobis misljenje J:D 

633. hvalaaa ljubikaa mojaa,iss ajde dobra jee hih <3 

634. Volim ju najviseeeeeeeeeeeeeeeee 

635. normalnooooooo crvenkapicaaaaa:* 

636. Na jabuki moreju rastii krastavci hahahahaha xd Cccccc jacaaa 

637. jbg one same krenu ;( 

638. trebal si prije reci vec smo doma hah J 

639. stariji si od mene jednu godinu tak da i za tebe vrijedii. 
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640. haha ja samo istinu govorim 

641. i opet do istog macana <3 <3 <3 

642. Ajde pa vam ocjenimo izgled i decki dobe sansee:* 

643. ja ju znam duzee i ona je i moja i dosta vee. -.- 

644. rekla sam crtaaaaa imate box -.- 

645. aaa nemoj se sad plakatii bude boljeee J 

646. Box neko? Svima se javimmm:)) 

647.  I taj prokleti seen nabijem na kurac :P -.- 

648. opet ti je zanimljivv moj fb jasminaaa <3<3<3 

649. Hahahah njezine usnice niko nemre nadmasit:P 

650. Bas smo sesi hahaha<3 Bolja od najbolje!:* 

651. Hvala ljepotice malena <3<3 Bakiću zahvaljujem :-*<3<3 

652. Svaka cast ak si me uspio ne vidjeti haha :P 

653. Bakicu derpe ja sam tebe trazila i briem da sam nasla tvoj raz al tebe nigdje hah jbg sad 

654. Ima ima moze cak i sutra sam da malo isparim hahah 

655. Izljubili smo ga vec hah prenjet cu mu :) 

656. Neka fala nisi mi zgodan 

657. Ozbiljne prijetnje, nema sta. 

658. Ooo Bakicu cime sam zavrijedila tvoje srce na svom zidu? Haha :* 

659. Kako to da si me se sjetio?haha <3 

660. Dada Veki najopasnija sam 

661. Moram salce malo provjetrit :D  

662. Fala,fala :* 

663. Zahvaljuje na cestitkama ;) 

664. Pripadnica neke sekte 1000% 

665. Neznam jesi se ti u tramvaju smijao ili glumio nilskog konja haha :* 

666. Vidi u sta si se pretvorio ni zajebavat te nesmijem haha 

667. cuj mogli bi mi jednom na neku kavu il nes a?hah 

668. e bogami dugujem kave na sve strane a nikad nisam bila slabija s parama u tom je bed 

hahahah  
669. al bez zajebancije idemo jedan dan hahah 

670. kuna po kuna 101 kuna hahha :D 

671. tek sad vidim da mi je kamera zaista loša xd 

672. Boţe je srao opet, tko njega sluša :P 

673. Meni su kolaci bili najbolji :P 

674. Bako, moraš sve komentirati? Aaahahahahahahahaha 

675. Nemoj mi glumiti hrabrog sada. 

676. Sva sreca pa ne mogu vidjeti sliku!! 

677. Aj sutra na klizanje s Tonkom, Ejlom, Perom, Elvisom i sa mnom :D 

678. Ne budi partibrejker. 

679. I ti dok si išla na posao, ja sam se vjerojatno prije probudio xD 

680. Oš, bokte, onda navečer do Lory-a doći!? 

681. Svejedno nisam ni kapi popio. Novogodišnja odluka! 

682. A što da vam kaţem, poseban sam! 

683. To je ona reklama za IMAX ahahahah 
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684. AHAHHAHAHHAHAHAHAAAHHAAHHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHH

AHAH 
685. Ma zadatak strana i pol i na samom kraju krivo zbrojim najobicniji razlomak haha Ostalo 

tocno! 
686. Umjesto da mi čestitaš roĎendan, ti me pitaš jesam li kaj dobio agahagh 

687. Ništa nismo dobili jer je Vid sve prokockao na ruli :P 

688. Mi pijancii, nigdje nismo strancii!! 

689. Sister mojaa <3333333 

690. Sreco mojaa <3<3<3<3<3<3<3<3 

691. Ţigili hahahahah <3<3<3<3<3<3<3<3<3<3 

692. znas ti vec sve <3<3<3<3<3<3<3 

693. Puno bolje cim mi je doktorica rekla nsmijes nigdje iz kuce hahahaha 

<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3 
694. Os do mene hhahahah <3<3<3<3<3 

695. Javit cu ti se tek navecer kada se mogu dop 

696. Kako me volis ko ja tebe <3<3 

697. aj sada ti se ja javim haha 

698. hahahaja pa naravno to sam ja 

699. ne ja ne djelim ja dijelim samo u skoli 

700. joooj srami se hhahahaha 

 

 

 

Svenska Facebookinlägg: 

  

1.  YEEEEEEY!! Untz Untz :* <3 :* 

2.  Awww!!! I'm going to miss you soooo much <3 <3 PUSS PUSS Älskar dig 

3.  Tack så mycket Jeanette! <3 

4.  Skönt att höra :) nej, vad tråkigt! Hoppas dom kommer och hälsar på någon gång. 

5.  Saknar dig massor!! <3 <3  hälsa alla älsklingar! 

6.  YEEEEY! Love it!! Swedish twins  <3 Katianca!!!! 

7.  Hörre du Empislempi!! Längtar såååååå mycket tills jag får wet-willy;a, pussa dig osv 

osv. och imorgon är det dags! Äntligen :) 

8.  Det är det! Dom har gjort suuuuperfint. Så vi har bestämt att ni måste med i sommar, så 

ni får se det :)) Vi längtar efter er som tokar. Vet inte om vi kan säga detsamma om 

målningen, haha. Hälsa ligan! Puss <3 

9.  Men hallå! Du då sötnos <3 

10.  Varför taggar du inte mig?! 

11.  Försöker ju bara komma upp på samma nivå som dom andra som bor här! 

12.  Syftar ni på min profilbild eller mina enorma biceps? 

13.  jag var trött, OKEJ!!! 

14.   hahahah, naw!! vart låg dom här skönheterna och skräpa? <3 

15.  det kostar att ligga på topp :) 

16.  Mycket bra Gustav, mycket bra!! 

17.  haha, oj, det hade jag missat! tack så mycket snygging:) <3 

18.  Hehe! Jag var för upptagen med att mysa då ;) 

19.  HAHA, IDA OCH TIMTAM VALUEPACK FÖREVIGT <3 <3 
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20.  Ni är fina ni, mina pärlor <3 <3 

21.  Haha, såklart!! Enda sättet när man inte har några vänner :) 

22.  Tack så hemskt mycket Kerstin! Hoppas att allt är bra med er :) 

23.  Hahaha, Vi rockar både hel-lugg och magtröja! ;) 

24.  aha! Ja, däruppe trivdes vi. Till och med så att man satt kvar lite extra ;) 

25.  Anna <3 Längtar tills vi ses! 

26.  En stolt kusse här med :)) 

27.  Hahaha, ja min booty räcker för oss båda ;) 

28.  :OO! Men hur grym är du?!? :)) förstår att killarna flockas just nu! Så stolt jag blir ;) 

29.  Dom hade kemi, så det var definitivt rätt :)) jajamensan, fast vi sitter och gör prov nu! 

30.  Ja, det kan man! Men han hjälper ju en och typ förklarar och sånt :) 

31.  Haha! Mer rätt än mig, så för mig spelar det ingen roll :)) har du dina 

inloggningsuppgifter? Whaaat?? 

32.   Japp! Man har ju fått 20 prov, dom är det :) 

33.  Bitches chillar med Joel* 

34.  Det är från Gotland :) tack så mycket för idag <3 

35.  Min älskade farmor <3 

36.  <3 Ses imorgon farmor! 

37.  PUSS! Saknar dig Elin! Kommer du på lördag? 

38.  Jaaa! Längtar jag meed! <3 <3 

39.  Älskar dig med! <3 <3 <3 syns på lördag! 

40.  :* :*! Längtar dig med <3 

41.  Tack så mycket! Du är fin Natalie!<3 

42.  Tack så mycket fina Katarina! Detsamma!:) 

43.  Du är snygg! Hur har ni det? :* 

44.  Härligt!Längtar efter er med, men vi syns ju imorgon!! :D <3 

45.  men om jag är fin, vad är du då Amanda? <3 

46.  Du är fiin, Jennifer! <3 

47.  Tack detsamma Klara!! <3 

48.  Tack min fina vän!<3 

49.  Tack fina du! <3 <3 <3 

50.  Tack fina farmor! :D <3 

51.  sååååå fiin! <3 <3 <3 

52.  Tack! Du är, Felicia! <3 

53.  Är ju släkt med dig Veronica Heed XD 

54.  Det där är inte Leksands intro! :p 

55.  Haha nästan, men man sitter ju inte vid datan, man har ju fruntimmer irl! ;) 

56.  I verkligheten? ;) du ska ba se hemma hos mig på kvällarna/nätterna ;) 

57.  Men faktiskt så är det en scooby doo gosedjur ! ;) 

58.  Hahahahaha aaaaaa ;) 

59.  Lika rolig varje gång man ser den! :D 

60.  Haha ja , men det är de som är då bra med honom! :) 

61.  men ge dig för i helvete annars wå anmäler jag dig 

62.  Var tvungen & bryta matchen pågrund av plexiglaset vid utvisningsbåset, plexiglaset på 

dörren trycktes in när en tierpare tackla en hammarbyare, så domaren & kaptenerna ville 

inte riskera någonting! :) 
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63.  Jadå! Det kommer Örjan fixa imorgon! :) 

64.  Eller så kan vi lägga gnagare där ! ;) 

65.  Det är fortfarande Sveriges spelar, för han är svensk, han är inte fransk! -.- 

66.  Ja men han är svensk, han är väl inte fransk? 

67.  Ja de e sant!!!! :D :D 

68.  Ja marcus, vi vet att han är ifrån Malmö, som tillhör Danmark egentligen, så håll tyst 

danskjäkel ;) 

69.  Men idiot, håll tyst ba. 

70.  Andre är bara avundsjuk på oss för att han inte fick följa med.. Stackars dig! :/ Men jag 

lovar, vi frågar dig nästa gång! :) Men förresten du skulle nog inte klara av att sitta still 

så länge ! ;) 

71.  MEn han skrev fel oxå! :p 

72.  Åh så fin han är <3<3<3<3<3<3 

73.  Hahaha ye right XDXDXD:* 

74.  Haha kepsen på sia :) 

75.  Fitta på insta XDXD 

76.  Han brukar pendla med fingret i mun och näsa jan! Haha XD 

77.  Tack för du genast gjorde min dag bättre älskade unge !!<3<3 

78.  Vandalen Tobbe <3<3<3 brotha to The end ! Aluuuuu 

79.  Fett fin tack du räddade min dag älskade unge!!<3<3<3 

80.  Din polare skulle man kunna hoppa i säng med:O 

81.  Tack, mys på ni, super fin bild hjärtat älskar dig <3 

82.  Du är bäst älskar dig !<3<3<3 

83.  70 och ja vi började bara för ngn dag sen :* 

84.  Punkt va fan menar nu med det då hAhs 

85.  ndas in ljudet ? Haha shit glömde 

86.  Ska ja svepa en bira lr vadå ? 

87.  e vet du att jag gör !! :D 

88.  Fan att de inte går och kika på via mobilen ;) 

89.  Men dom är ju förfan idioter som förstör för alla nu så kommer inte snoop tillbaka till 

Sverige igen på grund av hor polisen 

90.  Dom kan inte göra något vettigt än att bara förstöra dom e riktiga horungar inse de bara 

91.  Vad fin du är!! <3 :* :* 

92.  Visst det gott med kanel <3 

93.  Nej du ska inte blanda med cola utan du ska blanda Mee Sierra <3 

94.  Det är svin gott!!!!! 

95.  Nej inte om du blandar med fireball det är svin gott <3 

96.  Varför just om ett år <3 

97.  Ja gissa 3ggr hahaha :) 

98.  haha vadå sjuk ????? 

99.  jag va lite ironisk tchilla 

100.  men asså shit sluta skriv va e ditt problem gå gör något vettigt istället för att skriva här 

va inte bzzzz 

101.  Åww, så himla gullig du är, kommer aldrig glömma det du sa, kommer hjälpa dig också, 

stå vid din sida och stötta dig för alltid tills jag slutar andas och dör , oavsett vad än det 

händer 

102.  jag va ironisk om ni förstod detv 
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103.  omg vilket bra liv man kan ha asså!!! hahah jag älskar mitt liv just nu 

104.  någon som e social :) 

105.  Asså Sveriges väder är lika varmt som min bild är färgglad#blackandwhite 

#chillakanten 

106.  Ni följer väl mig på Snapchat? Om inte, gå in o gör de!! Puss! <3 

107.  Tack världens bästa! <3 

108.  Hahaha jalla rå ;) ;) 

109.  Vill du att jag ska skita på mig eller? Ser du inte hur mycket mjölk dom häller i sig?! 

XD 

110.  Sa ju att baloo och lille John måste va samma! :) 

111.  Man kan tro det om man kollar byxorna.. Men nej jag sket inte på mig 

112.  Klart vore jobbigt för Uppsala om det fanns 2 XD 

113.  Hahahah! Lika bra det, hade nog spytt igen om det kom en bild på den xDxDxD 

114.  Hahahah! Klockren XD 

115.  Hahahahahah vafan! xD 

116.  Vafan bra tips för alla ju, även för dig lilla Tobbe :) 

117.  Hahah vilken livsnjutare :D 

118.  Finaste älskade du <3 

119.  Hahahahah! Vilken inlevelse xD dör! 

120.  Vadårå? Lite vackert är det väl? 

121.  Verkligen! Fööör länge sen nu :) 

122.  Hahah nykter tjej xD tack så jättemycket finaste du! Är jätteglad att jag fått spendera 

dom här åren med dig. Tack för allt! Älskar dig massa massa <3 

123.  Hahaha! Tack Julia :D love uuu <3 

124.  Du är woow darling <3 

125.  HAHAHAH nån tönt som jobba på en restaurang i turkiet xD 

126.  KAN NI GÖRA CHATT NÅN ANNANSTANS?! 

127.  Of course, min nya karriär ;) 

128.  Tack så mycket Lotta! :) 

129.  Nej aldrig!! måste va nån jävla härmapa 

130.  någoon som kan låna ut laddare till iphone 5? bara kabel som behövs tills imorn� 

131.  nej vilket jävla påhopp!! men behåller dendär kommentaren!! såg nog allt att du tog bort 

min 

132.  Ja daniel sa att de vart för mkt så ni åkte :P 

133.  preds över hela stan ^^ kom fram en kärring o vart skit sur på mig och jim för vi rökte 

cigg pga att det va rökfritt på Gröna Lund sedan långt tillbaka, ja bara skratta o sa åt na 

att titta ut över publiken o se rökmolnet :P 

134.  HBO nordic kikar jag på, betaltjänst kommer nog ut imorn på swefilmer eller kanske 

redan kommit 

135.  man är inte van att sånt ska hända men i den här serien blir det bara värre o värre :( 

136.  jajjemen, blivit stopp för sperman och måste spolas ur, billigt 

137.  Tack alla som va med igår, kunde inte blivit bättre 

138.  joo de e klart, kunde vart lite bättre då ;) 

139.  Haha :D jo jag har ju det ;) tror nog att dem e lite tuffare ja 

140.  hehe, värsta är ju om dem kryper vidare till grannarna ^^ 

141.  Najs som fan, måste göras igen:) 

142.  Tierps flygklubb, dem måste ju flyga ett antal timmar per år för o behålla certifikatet så 
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för 500 får man åka med 1 timme 

143.  visst är det sånna du har? :) 

144.  Mhm, men till o med bajare står på tåget och säger att domarna faktiskt inte.dömde 

schyst så kan man ju fundera 

145.  Lugn nu, jag ska inte va den som e den men tycker helt klart AIK spela mkt bättre så vi 

får se hur de går nästa match 

146.  Solen hade precis gått ner men det var lite molnigt igår faktiskt! 

147.  Imorgon är det fredag.. Hihi men vem bryr sig när man har semester?! 

148.  Hahaha men låt mig njuta av semestern Nicklas! 

149.  Hur ska jag klara mig en vecka utan jordens bästa människa? 

150.  Tack för en superkul midsommarhelg, puss fina! 

151.  Braindamage med bästa Lisa! Btw. Ingen kan göra min kväll bättre än Lisa!  

152.  Hej Lotta! Det är bra, hur är det själv? ja, hade lite bråttom iväg. Det gör vi säkert! 

Kram 

153.  Grattis världens finaste och bästaste bror på studenten! Kärlek från jorden till universum 

och tillbaka! 

154.  Tack för den jävla nomineringen Emil Rahm!! Jag nominerar Sebastian Rahm, Mathias 

Mattsson och Madeleine Bader! Ni vet vad som gäller, ni har 24h på er, annars är det 24 

öl till mig! (Cider funkar också hihi) 

155.  God jul faster! Usch! Här är det 4 plusgrader och halvsoligt! Kram! 

156.  Men gud hej! Sorry för segt svar! :( det är bra med mig! Hur är det med dig? Jaaa det 

måste vi göra! Puss! 

157.  Härligt! :) Jodå, samma här, ja när är du sthlm då? På helgerna? 

158.  Okej :) men mellandagarna är du väl i Sthlm också? :)<3 

159.  Hahhaaha det håller jag med om!!! :D det måste vi så göra! :D saknar dig!<3<3 

160.  Bli aldrig sur om du ser ditt ex gå med en ny, för att våra föräldrar lärde oss att ge våra 

begagnade leksaker till någon bättre behövande! 

161.  Hahaha göre xD <3<3<3 

162.  Tack skruttunge<3 det ska jag göra ;D :D ska röra mig mot flygplatsen alldeles strax :) 

puss 

163.  Whaa jobbar då :( men humhum, messa mig imorgon så bestämmer vi? Har inte kvar 

nått nummer -.- Puuussss<3 

164.  ja det skulle jag kunna göra! :) jaa toppen! Puss<3 

165.  Nu har jag fått min fina porterbruna ovve! ;-) Snart ska märken sys på! 

166.  Ja men det ska jag göra!! Tyvärr har vi inte med oss ovvarna.... Nästa år! 

167.  Blev så förvånad när jag kollade upp i backen att jag missade att fota! Sorry! 

168.  Skön syn när KTHs datasektion intog en hel backe i Åre iklädda sina rosa overaller. 

169.  På väg hem från en superbra skidvecka i Åre. Nu tillbaka till verkligheten. Börjar med 

seminarium imorn bitti... 

170.  Åh vad kul, hur var filmen? Hoppas allt är bra med dig! 

171.  Måste också se! Men var har du praktik?! Vi får luncha när du är tillbaka sen! Jag mår 

bra, tentaplugg, hehe ;-) kraam 

172.  Haha ;) ja det är många idag 

173.  Åhh jag åker direkt från jobbet, så tyvärr :(( men det ska bli kul att ses! Kram 

174.  Och jag dig! När åker ni? Hoppas vi hinner ses innan dess 

175.  Men åh!! Njut av ledigheten! Vi ses när ni kommer hem, pusss! 

176.  Åhh såklart vi ska ses!!! Saknar dig också jättemycket <3 hoppas ni får en mysig lunch 

imorn, synd att jag missar... Vad roligt vi haft det! :D Hörs o ses, puss! 
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177.  Heej! Åh det är bra med mig, hur är det själv?! Ev efter lunch på lördag, hoppas jag kan 

då! Ska kolla lite så hörs vi imorn! Puss 

178.  hohoho jag är jultomten! Jag är tjock och glad! 

179.  Desamma, hoppas vi ses snart! Jag ska kolla upp nästa vecka 

180.  Jag ska kolla imorn om du kan få provapå-biljett! :D kul! 

181.  Veronica Maggio på Grönan igår. Hon är ju bäst. 

182.  Absolut!! Det var alldeles för länge sen, fika nån dag i Sickla?! 

183.  haha, man tackar xD. för att inte tala om pompa 

184.  haha, fina minnen. Grymt! 

185.  Bra! Jodå, coolt var ordet 

186.  Men snubben då ;). Vad är det då för artikel i NVP från igår om betyg, av Mathias 

Broden?? 

187.  Nej men vad festligt! Synd att du inte grep mig :/. 

188.  Var det i sickla eller hur var det? 

189.  Allright! Ok! Hoppas det var gottis i allafall. 

190.  Man får ses någon gång tycker jag, för gammla goa tider. Fina gänget liksom. Och Lp-

skivan var ju länge sedan man pratade om 

191.  Spelningen gick bra, och var kul! 

192.  Tack<3 Hihi! Det fick jag allt 

193.  Hazza Huzza, Jee! Tack 8) 

194.  Åh vilket spontant inlägg :). Tack tak! 

195.  Yo! Vet inte om det är lite sent nu men jag tror att vi skulle ut på landet kanske. Du får 

fortfarande gärna komma på spelning om du vill. Det hade hur som helst vart nice att 

träffas snart för goda tiders skull 

196.  Tjänare! Jag ska ska faktist spela på bofolketshus då. Du får gärna komma och dra med 

några om du vill, och det är mellan 7 och 11 tror jag.  

197.  Det hade vart askul att träffas och jag vet inte riktigt vad jag ska göra efter men jag ska 

kolla lite  

198.  . spännande :). Vi kan diskutera det över nästa rep 

199.  Håller med! Ganska snart är det ju lov, om man inte ses tidigare 

200.  Hej. Jag är lite seg ibland på att lyssna. Visste inte att du lyssnade sådant här! Kalas med 

lite x-men också <:) 

201.  Man känner ju bara att man måste älska klassiker som denna :). De mesta i alla fall må 

jag säga <:p! 

202.  Haha! Cool snübbe alltså :D! Och vilka moves! Det är lite likt mig kanske 

203.  Haha, vem vet :P? Du kanske eventuellt kan kontra med lite "rymddans"!! 

204.  Problemet är ju att det 99% av gångerna, bl.a. i detta fall, är en "medelklass", vit person 

som sitter där och säger nej och att folk kan bli kränkta. Så rädda för att bli kallade 

rasister och nationalister. Samtidigt sitter de stackars invandrarna där och får skulden av 

en stor del av befolkningen. *Det* är väl ändå att kränka dem på hög nivå. 

205.  Mjo men det gillade jag. Många Simpsons-avsnitt blir ju lite weirda under 

öppningssekvensen. 

206.  Omg Marvel's Daredevil. 

207.  Oh yeah, jag var mer intresserad av bilden, då den visar rätt konkret att folk kan se olika 

stora ut trots samma vikt. 

208.  Detsamma och grattis igen till er båda! Älskar er! 

209.  Do it! Also, man kan göra maräng och marshmallow fluff etc (samt typ chokladmousse 

osv) på "juicen" från kikärtor och bönor! ;) 
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210.  Men att inte anse att könsbinärt tänkande är bra har mer med könsidentitet att göra och 

att acceptera att det finns fler än två kön och ändra "könsrollerna" utefter det. 

211.  Du skrev att du anser att de som påstår att det finns fler än 3 kön är dumma i huvudet. 

Men det anser inte jag då det finns fler än tre könsidentiteter 

212.  Känner en del som kör "två flugor i en smäll" och borstar samtidigt. :P 

213.  Jodå, det är rätt bra. :) själv? Kram 

214.  Tack! Vad är det du är allergisk emot i hårfärgningsmedel? Själv är jag inte det, hehe. 

Sen har jag oftast kort hår nu för tiden, pga att mitt hår är så tjockt och varmt, så jag kan 

iallafall bleka rätt ofta :P 

215.  Det finns väl parfymfria, ifall du nånsin känner för att prova någon gång. Men du är fin 

med eller utan färgat hår :) 

216.  Man kanske inte kan koka den lika länge, samt att olika potatissorter är olika smuliga. :) 

217.  Yay. Äntligen ett litet framsteg. Biologiskt kön är inte samma som socialt kön. Det 

borde folk fatta. :) 

218.  Jag tror absolut inte att det ar sa det menas med just denna artikel, och jag har inte hort 

nagot negativt om att mamman stannar hemma eller sa. Tyvarr sa ar det ju sa att det *ar* 

en bigger deal att mannen kan och far stanna hemma (och att de faktiskt gor det). Nar 

jag var liten sa uppmuntrades pappa att adoptera bort mig, pga att mamma inte kunde 

vara med i bilden pa "ratt satt" och att han da skulle ha ensam vardnad over en bebis, en 

flicka dessutom. Han kampade hart for att fa ratten att ha ensam vardnad och fa ta hand 

om mig. Visst har vi kommit langt, och visst bor det inte vara en stor grej om mannen 

stannar hemma, men av att bara kolla pa samhallet i sverige och andra lander idag (och 

folks reaktioner pa att pappan stannar hemma) sa ser man ju aven varfor det ar en big 

deal. Det betyder inte att man forsoker forminska mammors/kvinnors roll i det hela och 

hur bra/duktiga och viktigt det ar nar de ocksa stannar hemma. 

219.  Är folk dumma i huvudet eller? "Färgsättningen är inte svensk". Vem bryr sig? Falurött 

(eller gult som i Bernts fall, när han köpte huset) i all ära men man ska väl få måla 

vilken färg man vill? Glad att han överklagar. Sjukt! Själv tycker jag det är väldigt fint 

målat. 

220.  Detta är då betydligt roligare än originalet :P 

221.  Idioti! Jag kunde tagits för 15+ när jag var 11, om det hade varit jag själv på 11 år eller 

13 år som denna tjej, gör det det ok? Det tycker inte jag... 

222.  Skojar du eller!!!!! Kill me now plz 

223.  :P Jag gillar typ alla. XD 

224.  OMG !!!!!!!!! Mira Engdahl , vad har vi nu gjort?! 

225.  Har ägglosning om 4 dagar... vill någon bli pappa?!?!? Snälla? Smsa mig<333 

226.  mjaa :P , kallas ju "facerape" :p , vore tacksam om du inte berättade det för min käre 

mor , haha 

227.  HAHAHAHAHAHH XD okej, jag håller på o logga in (a) hihihi ;D;D;D <34333 

228.  Vad äter ni förresten? Jag undrar vad ni äter! Och vad ska ni äta till efterrätt, det kanske 

låter gott.. 

229.  Det är bara Bilo som förstår mina PP :( vad ska jag ta mig till? 

230.  Wiiie :D hej på dig mongoflicka med granatäpplesaft på dig kvinna :D ! Haha kärlek på 

dig kvinna hoho :D 

231.  Jag älskar att jag använder ordet kängrun som bara Caroline Westling vet vad det 

betyder :D ! Jag älskar att jag sitter och tjafsar med min älskling om vad kängrun ska bli 

för nått :) <3 ! 

232.  Hahaha, härligt juu :D !!! Haha, bra där ;) ,  

233.  joda det är super här med :) snart lov för fan !!! :D , men fortfarande plugg :/ !!! blä :D 
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ILU :D <3<3<3 

234.  sett edn nu , och wtf ! XD !!! 

235.  Tjena :) , vi avstår ifrån platsen både deltid och heltid, mamma kunde inte avvara så 

mycket pengar till pocis, för hon trodde eller tänkte att jag kanske kunde jobba jämnt 

motsvarande pocis kostnad per månad. Men hon sa istället att det skulle funka om det 

bara är kanske en dag i veckan då och då när det behövs, för så som vi har det nu har 

funkat ganska bra :) , så om ni har strödagar(?), hur mycket kostar en dag då ? 

236.  Tsssssssssssssssss, skyll på det :D ... plus att det finns ju telefoner ........ haha nej men 

det är lugnt för jag bara skojjjjade :) men tack Carro (: <3<3 

237.  Det finns ingen här som tvingar dig att stanna, ingen håller en pistol emot din panna! 

238.  Det är andra gången för idag som min (TJEJ) hund juckar mot mitt ben, och nu är jag 

tvingad att sova med min snusk hund! :o , som förövrigt vägrar börja löpa ! -.- 

239.  OMFG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :O  

240.  jag har fixat min tele nu :D:D:D det funkar, det va bara att stänga av proxyn (a) Tur 

hjälpte en VÄLDANS snäll kille mig via telefonen(aa)<3 muahaha 

241.  T09A - Jag har pratat med Torsten, :D ! Vi har ingen mattelektion på morgonen 

imorgon, utan bara på eftermiddagen !!! Sprid vidare till de andra i klassen 

242.  Haha okej :), soft! :) Vad blev det för nån då?? :) 

243.  Haha i will ;), haha ! Klart din supertia :D !!! Haha^^, men stopp :o vadå :o är det ingen 

matte idag? :P fan va du förvirrar mig nu xD xD !!!! <3<3<3<3<3 

244.  Mira Engdahl känner just NU för att reta Pocahontas ! 

245.  Så lite så :D ! Jaså minsann :o:o, du är så duktig gumman! <3, mja höhö xD men wtf 

fattade ingenting där mellan raderna grejset? XD <3<3<3<3 

246.  Amenare!!! Klart 10or!!!! Ofc!!!!!!!! Bästa!! 

247.  Hahahaha detta är när du är som gladast tror jag.. hehe.... är lite ppppinsamt...:$:$<3 

248.  Mclovin är alltid fin<3 

249.  Wiieehihihi :D !!!!! :D ! <3333333333 

250.  Eller riktigt kraftigt mjäll?! .... eller asså eller?!????!?!!!? 

251.  Amenare!!!! Fett rebellisk(y)<33 

252.  The F smajl! Du är bättre än originalet<3 

253.  Hahahhahahahs som faaan !!! XD hahaha bigtimes ! O jag gillart!<3333 

254.  gjort :D<33333333333 

255.  Jeffla ff..... själv så ska jag nog suga på ett salladsblad till lunch imorrn, kan bli kul? 

256.  Haha, hon är trött man, hon får tillåtelse att ruttna... i ensamhet förstås, hörde ett rykte 

om en riktig lök... kan väl misstänka att ryktet stämmer ganska bra?  

257.  Hahahahahahahahaahahahahahahahhahaha sköööööön !!! Hälsa .... grönsaken (lök är 

väl en grönsak?) att bli frisk och att det är mer än jag som väntar på att hon ska bli frisk 

:D<3 

258.  Najs man! :D:D Men det är ju torsdag? Vem har labb av oss? :o ofta vi pallar kvinna? 

:o<333333333 

259.  Ja då har nog carro det så då sprack det ju ganska grovt haha xD <33333333 

260.  omfg :oooo jag vet inte?! kan jag ringa dig eller ? måste prata med dig .............. 

eheheh<3<3 

261.  Men din böckling :D ! visst? :) fina grejer de där 

262.  Haha jag kan tänka mig det, här är det snö upp till höften! ;) haha :) ja absolut har jag 

haft det, hoppas ni också har haft det! Hälsa familjen! :)<3 

263.  nu har du skitit i det blå *...* 

264.  Jag är sjukaste SCA-fanet och att se dem segla live var crazy 
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265.  Världens finaste mammsing!!! <3<3<3 

266.  Åh Elin hahaha! DRÖMMEN om några år you and me <3<3 

267.  Fina fina Anna<3 saknar dig gummsan 

268.  Haha du är mammsi<3<3!! 

269.  Nej det är i Västerås!☺ 

270.  Haha jaa! Där gungar det, puss pappi <3 

271.  Bästa snygga vän(!!):* 

272.  Tack Morgan! Kram på dig! <3 <3 

273.  in fina mammi! Puss :* 

274.  Haha gulliga Malla! Du är snygg ,) 

275.  Tack mammi och pappi<3<3!! 

276.  Jaa tack, så sjukt kul! 

277.  Ja alltså kör Anna kör!!! 

278.  Ja det är jättehärligt! :D 

279.  Gulliga Pia! Tack detsamma! 

280.  Finaste mamma, puuuss!<3<3<3 

281.  Haha det var riktigt häftigt!! 

282.  Tack så mycket :D Hoppas att vi ses snart! KRAM! 

283.  Tack Emil! Det måste vi göra 

284.  Tack så mycket! Hoppas att allt är bra med er:):*:* 

285.  Tack så mycket! Hoppas ni har det fantastiskt i Grekland:) Krama Effie från mig :) 

286.  Tack pärlan och välkommen hem!! Hoppas att du har haft det fantastiskt:) 

287.  Tack fina!! Hoppas att allt är bra med dig:) 

288.  Aww <3 Haha, underbart!! 

289.  Det är ingen fara, hoppas allt är bra! Vi är på koh samed just nu och njuter av att vara 

vid havet igen:) Ska ni till bangkok? Kramar! 

290.  Så kul!! Blev så glad när jag såg dig där! 

291.  Hahaa:) Vi checkar ut från vårat hotell på lördag, då åker vi till bangkok och sen vidare 

till koh chang:) Hur ser det ut för er?? 

292.  Thailand är sista stoppet, vi åker tillbaka till Sverige till jul! Okej:) Men hör av dig om 

ni ska till Bangkok så kan vi kanske ses igen:) Puss&Kram 

293.  :) Mitt flyg var en och en halv timme försenat men är nu framme i Singapore och ska gå 

på mitt flyg mot Bali nu!! Ses snart älskling!! 

294.  Tack gohjärtat! Kommer att sakna dig! Lovar att hålla er uppdaterade där hemma:) 

Älskar dig! 

295.  Tack snälla Jeanette vad du är gullig! Ta hand om dig:) 

296.  Ana jag ska resa i Asien i ett par månader! Tack fina Amelie och Tesse:) 

297.  Jag ska resa med två kompisar som har bott i Australien en period:) Jag flyger ner själv 

och så möter upp dom på Bali! Absolut:) Vill ses när jag kommer hem också! 

298.  Åå vad jag längtar!! 

299.  :-) PussPussPuss!! 

300.  Hej pärlan! Ja:) Hur har du haft det?? Hur var bröllopet? Saknar dig med! Ses snart för 

jag reser bort i början av oktober och kommer hem först i mitten av december! Hör av 

dig nästa gång du ska till Uppsala eller Stockholm:) PUSS! 

301.  Tack själv! Jätte roligt, det får vi göra om! Men Dennis, då vill jag åka taxi ;) Haha! 

Kina! Jag hör att du ska flytta till London?? 

302.  Härligaste kvällen :) :* 
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303.  Längtar tills vi ses!! 

304.  Hej Lennart!! Allt är toppen med mig, tack, jag hoppas detsamma med dig! Jag kunde 

inte trivas bättre i Sthlm :) 

305.  Tack snälla och grattis till er lilla gobit :) 

306.  Jag och Ellan längtar ihjäl oss, önskar vi var med er! PUSS <3 <3 <3 <3 

307.  Tack bästa Thomas <3 

308.  God Jul och Gott Nytt År BÄSTA Thomas :* 

309.  Tack för en fantastisk helg:) Kram 

310.  Tack bästa Thomas!!! Vi saknar er! Hoppas vi ses snart! Puss :) 

311.  Jag saknar dig älskling!!! Längtar tills vi ses! PUSSAR =) =) 

312.  Tack snälla goding <3 

313.  Tusen tack! Jag hoppas allt är gott :) 

314.  Så mycket kärlek! :) 

315.  Jag älskar dig min prinsessa! PUSS 

316.  <3 Längtar tills vi ses :) 

317.  Jag saknar dig mitt älskade hjärta! =) 

318.  Heej =) Jättefint tack! Hur har du det? Kommer du och hälsar på snart? 

319.  Vi ser fram mot att träffa dig =) Kramar från hela familjen Car 

320.  MINST SAGT!!!! Hahaha =) Du är bäst! 

321.  Hahahahaha jag <3 dig Lunde!!!!!!! 

322.  det var louise och jag är dubbeltså cool som hon !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

323.  jag älskar min stora syster Louise Warvsten hon är bara bääääst. om jag ändå kunde vara 

hälften så cool som henne :/ 

324.  Ska åka till NYC imorgon FETT SKÖNT!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

325.  Fortfarande samma gamla Ludde 

326.  Han är inte taskig Han är fett snäll 

327.  Nadja du måste vara försiktig med lilla Ludde :) 

328.  Det är bra för han blir så lätt sårad 

329.  Jag har världens bästa stora syster <3 

330.  Har precis byggt en slangbella !!! 

331.  Av trä och gummi såklart 

332.  Nej jag byggde den själv 

333.  Nej det klart jag inte ska mörda med den 

334.  Ska packa till skidbacken imorrn 

335.  Jag menar att det är tråkit att packa 

336.  Sitter på bussen på väg hem från bruket 

337.  Har precis skaffat iphone ! 

338.  Det är lådan till mobilen 

339.  Imorrn börjar skolan 

340.  Yes vi ska inte ha läxor på 2 veckor !!!! 

341.  Att läsa är inte jobbigt utan bara skönt 

342.  Lilla Tilda gillar du Calle eller ?! :) :p 

343.  Oki då var jag visst det oxå!! ;) <3 <3 <3 

344.  Du menar skit snygg eller?! :) <33 

345.  Haha Tilda! Liiiite generad! :) <3 <3 <3 <3 

346.  Sorry Calle att vi tar detta i ditt inlägg i din logg! :) <3 <3 
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347.  Asså Tilda har tagit bort sina! ;) 

348.  Varför då da?? :$ ;) <3 <3 <3 <3 <3 

349.  Ok ! Jag bryr mig nt ! :) <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 

350.  okej nu tar jag bort dom då 

351.  Nej det är ju inte bra!!! Han måste ju skuta vara den där taskiga Ludde!! ^^ ;o 

352.  Han kan iaf va sjuukt IRRITERANDE!! Daah!! :P <3 

353.  Han* Nejj han var jätte irriterande! ;@@ ;D <33 

354.  Haha aah titta på komentarerna så fattar du nog! ;P<3 

355.  VA!! det ser inte ut som en mobil :S 

356.  jaha! men visa mobilen dååååååååå 

357.  är det kul eller att skolan början? :S 

358.  Vi ska läsa istället, vilket e ganska skönt enligt mig iaf!:) 

359.  Jag e jätte snäll o taggar Krille o Ludvigo 

360.  Vi låg på golvet i simhallen , bara diu som kan komma på ngt sånt ;) 

361.  Ni är så gulliga tjejer, detsamma<3<3 Älskar dig så mycket mer min favvo Cecilie:* 

362.  Alltså tack alla!! Ni är hur fina som helst själva Älskar er Marie, Ibrahim, Emely, Tiril 

och Vero 

363.  åh du är så jävla Babe Ida Älskar dig så mycket 

364.  Tjejeeer Ni är så himla perfekta själva Ily Sanna<3<3 

365.  Tack käraste ni� Rätt tillbaks till er� Älskar dig så mycket Marie� 

366.  Bruh!!! Det ser ut som jag är typ 4år. Kolla in dig själv� 

367.  Men ååh Aylin! Du är så vacker<3<3 

368.  Hahah thanks Even;)<3 

369.  Hahahaha tyy Sebb ;) 

370.  Har fått mitt norska nr nu. Langa era nr tack<33 

371.  Langa nr takk........<3333 

372.  Nejdå, ronja fixar. Puss<3 

373.  Alla som går i 5:B i aba kan hälsa min Amanda att jag har försökt få tag i henne....! 

374.  Omg inte länge kvar!! Bara 7 dagar!! Kommer sakna er all! <3 

375.  Absout älsk... Inte i morgon.. Men en annan dahg<3 

376.  Men gud Kajsa!! Tror du jag kommer ha kul på träningarna i norge utan dig då?? :-( Vi 

kommer ses så ofta som möjligt.. Alltid vi.. Skidkompisar 4-ever!! Går det bra för dig på 

träningarna då?? :-) <33333 

377.  Tilda: en skola som heter roaldsöy...... 

378.  Morfar: Tack så mycket!! Hopps absolut att det kommmer gå bra!! :-D 

379.  JUSTE ! får inte glömma min pedofil :3 

380.  hahah, eru hög alex ? 

381.  ALLA MINA VÄNNEER GÖRA JU ALLT PEVERST ! :D ME GUSTA :D <3 

382.  när du slutar vara det !? 

383.  ska slicka på dej imrn ! 

384.  pratar du om dej själv ? :O du e den vackra ! <3 

385.  Varför ? :O du e ju perfekt ! <3 

386.  TYST MIN PERFEKTA POJKVÄN ! 

387.  Du är vacker älskade ! <3 

388.  aaaa när du kmr hit <3 

389.  Hej på dej med Fredrik, får du inte lite ont av att du spänner magen hela tiden? 
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390.  | bland massa bilder jag fick av mamma å så, har typ 4 exakt likadana om du vill ha ett! 

391.  3 år kvar sedan blir de denna tatuering tror jag 

392.  Måns baby <3333333333333333333333 

393.  åååååhhh måååns <33333333333 

394.  bröt inte alls ryggen typ 

395.  du är typ 2cm längre än mig 

396.  haha aww hjärtat ! Bara din :* 

397.  du säger ju alltid att jag är gullig ;)<3 

398.  Musse : gracias<3 

399.  Rasmus : tack!;*<3 

400.  Mm jag han fick sår i ryggen efter 

401.  Blue man group va annars 

402.  De äter 2 hamburgare på varandra(big Mac 

403.  2010 och början av 2011 

404.  harry e de ljud på filmen 

405.  datorn e helt fuckad kan nt kolla 

406.  ja kommer ladda upp en me bättre bild 

407.  Fast de va för ganska länge sen 

408.  Haha va typ bättre då än nu 

409.  Ja e inte demon, de finns inga demoner 

410.  Hur många gånger: ja har nt varit sa ja  

411.  Vill du resa dit: ja de e klart vem vill nt 

412.  Vill du flytta dit: absolut 

413.  Martin kommer du ihåg när ja tog bilden på dej 

414.  Calle och Paul är dom största legenderna!! Gilla om ni tycker det! Plus jag är skyldig er 

20 kr lovar! 

415.  Ni är bäst mina gullepluttar! <3 

416.  Looooove yaa!! Det går nt att beskriva hur bra ni e! Snygga,söta och mkt mer 

<3<3<3<3<3<3<3<3 

417.  ooooo guuuuud va skönt med helg nu kan jag äntligen pusta ut och kolla på min dagliga 

fredagsporr 

418.  Älskar min mamma, tack för att du finns!! Du betyder allt<3333 

419.  SVERIGE! SVERIGE! SVERIGE! 

420.  Jag har skallgång just nu några tips hur man ska få bort de? 

421.  aa för fan köp en Kaka tröja åt mig, så får du pengar så fort vi träffas:D 

422.  Eller förresten ta en Benzema tröja om det går bra:) 

423.  Härligt ha en bra resa!=) 

424.  Det blir kanon det här=) 

425.  Fan va nice, schysst:D 

426.  Okej riktigt fint, men jag får studiebidrag 30:e så är det ok om du får pengar då så skulle 

det vara väldigt bra för mig? 

427.  Aa nice, men hur ska vi göra med betalningen det kanske är lättast om jag ger pengar till 

Marieanne och Kjell så kan dom lämna det till dig nästa gång dom är i Gävle? Men hur 

mycket var det?:) 

428.  Nytt nummer: 0766277531! 

429.  Tacktack i efterskott:) 
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430.  Tack emmsigumman:) 

431.  Tack min Tyskapolare:D 

432.  Tackar hjärtligast Rk;D 

433.  Jag bugar och bockar så hemskt mycket pöschen min:D 

434.  Tack pluppen min:D <3 

435.  Åhh tack phillieboy:D <3 

436.  Tack, ja om man ändå kunde vara lika ung och fräsch som dig:) 

437.  Det hoppas jag för din skull, ta vara på tiden:) 

438.  taack. orkar inte lägga ned så mycket tid på den nu från början. fortsätter senare. eller 

vad tycker du ? Kyss <3 

439.  Aa försöker inbilla mig bara... 

440.  Glaset är ju för fan tomt:) 

441.  Ja då är de bara 15 dagar kvar sen börjar man i skolan igen :P. Inget man trodde för 

7månader sen när man tog studenten ! 

442.  De blir en 1årig yrkesmässig trafik utbildning :P Ta lastbils kortet och lastbil med släp 

:D Haha kan säga att de trodde jag inte om mig själv heller! 

443.  Jag ska gå i Tierp faktiskt :) 

444.  Jag älskar min Jessica <3 

445.  Ibland är de upp och ibland ner! Ibland är man säker men plötsligt tvär vänder de och 

man blir väldigt osäker. Bäst är nog att bry sig så lite som möjligt. Händer de så händer 

de! 

446.  Ja då har man gjort sin första skolvecka klar, 1timme igår sen vart man ledig resten av 

veckan! ;) 

447.  Haha ja fruktansvärt underbart :) 

448.  Livet har sina goda stunder .... 

449.  Haha hjärtat mitt då ;) kan lova att de var väldigt lugnt med att titta på rumpor igår. hade 

ju den bästa i sängen när jag kom hem ! <3<3 

450.  Haha jaa de gjorde vi helt klart :-P. Kram 

451.  En underbar Kväll/natt! lagom mkt dricka och en massa dans å skratt :D och sen fick 

man avsluta natten med att krypa ner i sängen med hjärtat så de kunde inte bli mkt bättre 

:D <3 

452.  Kikar på resor i september.. Förslag? :) 

453.  men där har jag redan också vart :P 

454.  Ja de ser bra ut när man kollar iaf :D 

455.  R= Funderar på de, men var ju där i våras :P. 

456.  E= Varför de Emma? :O 

457.  nej säger du de rikard :O 

458.  Haha ja varför inte de sist nämda :) men nu är ju flickan som tillhör Rosenbackavägen 

17 här i Månkarbo så tror den resan får vänta iaf tills imorgon :P 

459.  Ja men inte mitt första val tror ja ;) 

460.  vad händer nyår då ? inte en aning ^^ 

461.  trodde du skulle vara me klara elle nått ja :) 

462.  det vet man aldrig (: är ju hockey på kvällen så ^^ 

463.  elle så kanske ja sak vara me din lilla broder (: 

464.  Sugen på att ut och springa i bara kalsonger, nån som hänger Me? 

465.  Trött som ett as, fyfaan 

466.  Tror jag saknar mina små pojkar... 
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467.  Blir väll mormor idag och käka mat, sen vet jag inte om det är nån träning idag men 

man får ju se, skicka ett sms om nån vet, PUSSELIPUSS 

468.  As coola mössor har man ju fått idag ! Awsome! 

469.  haha samma här :) dom är fett awsome ;) 

470.  men har ju massa mer julklappar som väntar när man kommer hem ;) 

471.  5 månader med älskade Sabina Elisabeth hamlin <3 

472.  Du säger alltid att jag är nått djur, bestämm dig för ett :o 

473.  klart, chillar en feting 

474.  jaaaaa! första dagen avklarad och ramlade max typ 6 grr eller så, knäna orkar nog inte 

mer men kan ju alltid spela x-box eller leka med hundarna :p börjar fan få in lite teknik 

för att aldrig ha åkt skidor i hela livet. MAT! 

475.  taaack, inte så pjåkig själv du :D 

476.  du önskar att du va här martin 

477.  7.36 sjdå gubben ???? <3 

478.  men rikard sa att det inte va nån träning idag ju.. 

479.  Bilbingo med mormor och mamma,nu ska jag vinna stor slantar 

480.  Pizza,Coca Cola o FIFA en bättre kväll helt enkelt med Lill Mörken<3 

481.  De ska vi,kram till dig åh<3 

482.  Ett grymt träningspass med bästa träningskompisen. Nu är alarmet ställt för 

imorgonbittis träningspass då de blir 5km power walk runda i spåret,känns bra att vara 

igång igen. 

483.  Nu blev jag faster för andra gången,denna gång titta en liten flicka ut.<3 

484.  Påväg hem nu från Östhammar efter ha spenderat en mysig helg där med familjen och 

bästa vän. 

485.  Kan ni försöka snarka ännu högre när ni ändå håller på? Försöker faktiskt sova här.. 

486.  hört att de är dålig väder hemåt,tur att jag är bort o har sol o härligt 

487.  vilken lycka tur du har;) 

488.  tack de ska jag! Kram<3 

489.  massa kramar till mamma<3 

490.  Tack fina Anita! Kram! De ska jag<3 

491.  Haha,min dolda talang xD skulle ha blivit hockeyspelare istället<3 

492.  Jarå,snart får du komma och kolla på hockey 

493.  Bra de,jag kollar åt dig! Dom leder iaf 

494.  Mormor,bilden är knäppt när han gick i 9:an när dom hade en show i skolan 

495.  Spelar yatzy med tjejerna och mamma<3 

496.  Eftersom de är min dag,vill jag ha min favorit matxD 

497.  Tack så mycket! Älskar dig!<3 

498.  Men tack detsamma, behövligt :) du göt mig så glad du med <3 

499.  Nej jag har inte fått nått , :)<3 

500.  Men hahah usch vad fullt :)<3 

501.  Nej inte hon till vänster <3 

502.  Naww de var så lite så , jag är glad över att du ville komma, puss min fina vän <3 

503.  Jag saknar dig också fina du <3 

504.  Naww,saknar dig i massor :)<3 

505.  Haha du är också sjukt fin och rider sjukt bra, haha jadu :)<3 

506.  Och du är äkta vänskap för mig <3<3 
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507.  Du med hjärtis :-)<3 

508.  Haha tycker om dig med :) 

509.  Ja det var super roligt, ja det hoppas jag verkligen både utan djur och med djur, puss 

:)<3 

510.  Haha Okej, får komma ner till sommarstugan, och åka lite båt och sola :)<3 

511.  Haha ja då tar vi min båt :)<3 

512.  Haha ja det ska det verkligen bli :)<3 

513.  Vad heter alla på kik? Skriv i chatten :) 

514.  Adda evertsson97 på instagram :) 

515.  skriv nummer i chatten eller skicka ett sms med namn till 0761166217 

516.  Hihi tack detsamma du;)<3 

517.  Hihi tack detsamma, 0761167217: dit då?:)<3 

518.  Wille fixade mitt nyårs-face, han gjorde sitt bästa <3 visst blev jag mycket finare än 

vanligt? 

519.  Jävlar, både bröllop å drömbröllop 

520.  Resten av ditt var ju bättre iaf.. Musikalartist, nej tack 

521.  Ja å bilden blev ju bra.... 

522.  Haha, ja då jäklar är det nåt fel på honom 

523.  Kul med lite underhållning under frukosten 

524.  Ja, de lät ju lite intressant ;) 

525.  Haha tack så mkt! <3 ja, helt suverän 

526.  Hahaha, vi tar en paus nu ett tag å pustar ut ;) dags för er å sätta igång nudå 

527.  Får bli nästa hund kanske? ;) men än finns det hopp!! 

528.  Vi väntade i flera timmar 

529.  Haha ;)tråkigt att man inte kan välja ;) 

530.  Vi har haft bra tränare :) 

531.  Tack! Vi ska göra vårt bästa :) 

532.  Hahahaha, de hade nog jag med tyckt :P :P 

533.  Jo, men jag åkte med in pappa till stan för att köpa lite grejer till rummet :) Eftersom han 

skulle in till stan idag så följde jag med  

534.  Visst e han snygg :-) 

535.  Nu äntligen kan jag lägga ut bilderna från hälsingehambon :D 

536.  Tack! Ska hälsa vidare till Korven :) 

537.  Jae, jag har funderat å tänkt på det jag oxå! Jättelänge sen vi sågs ju :o 

538.  Jamen självklart. Vi måste ställa upp för varandra! 

539.  Haha idioter ni är x-D 

540.  Tack så hemskt mycket! 

541.  Tack så hemskt mycket Alicia! 

542.  Ja det fatta jag ju, är det gudingedansen som gäller? :) 

543.  Ja dans i gudinge pucko, finns ett event på fb, sök på det :* 

544.  Hahah så jävla bra! Du är bäst :D 

545.  Haha ja varför inte <3 

546.  Så lite så! Ställer alltid upp för er pinglor!<3 

547.  Tack så jättemycket! Jag har haft det super bra! Kramis :) 

548.  Tack så jättemycket! Och de hälsar tillbaka! 

549.  BTW, jag tränar inte imorgon eftersom jag har blivit sjuk. 
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550.  Fan vad jag är hungrig 

551.  <3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3 

552.  haha, och du så inte hej ?:) 

553.  hahaha äh jätte läskig ;) 

554.  Jag älskar dig sjukt mycket hjärtat <3 

555.  Jag har inte stannat hemma för det.. 

556.  Visst, torsdag klockan två? 

557.  Aww gulle. du får följa med oss nästa år på pride :* 

558.  en bra bild kräver en bra fotograf haha! 

559.  Men dudå <3 Ja, verkligen underbar! 

560.  Nej men taaack, detta gjorde min regniga dag bättre :D 

561.  SEPTUMGÄNGET BEHÖVER DIN SNYGGHET ERIKA <3 

562.  Elr hur, blir perfa ;) 

563.  NAAAAW JAG BLIR JUH FÖFAN RÖRD, KOMSI SÅ KAN VI PUSSAS 

564.  Nääääää nevah <3 *hugs* 

565.  det var länge sen jag fann Blaxk Sabbath, Ozzy har varit min stora idol sen länge :D Lite 

svårt att spela deras låtar på flöjt dock c; 

566.  Tycker jag verligen inte låter fel c; Jag tycker det är nästan omöjligt att inte fasta för 

deras låtar när man väl har börjat lyssant :D 

567.  De finaste klantarna :D 

568.  JAG BÖRJAR SPRINGA HEMÅT, MÖT MIG HALVVÄGS MED EN MONSTER 

TUSSISAR! <3 

569.  FU GÅ OCH SMASKA ORMTARMAR PAPI 

570.  YAY KIDNAPPNING!!! tänker du lura mig i en vit skåpbil med muffins?? :D <3 

571.  POS jaa lovar, vår.hemlighet om jag får äta dig först<3 

572.  Jag vaknade typ 6 , skrek DE E LÖRDAG!!! somnade om o sov tills 7.45 ;) 

573.  yyyyyeeeeeeeeyy folk kala meeeeejjjj söööööööööttttttttt *happydance* <3 :D 

574.  FLUMMMMMMMDAAAANNNNNSSSSSSS DAARLO <3 <3 MISS U O DU ÄR 

SÅ ESXTREMT FAB O CUTE <3 <3 <3 VI MÅSTE HA EN VARSIN d: <3 

575.  hjag kmr på en ggn!!!!! 

576.  Bara skämt grej farsan ;) 

577.  Om du tar på min penis så dansar jag kycklingdansen för dig! 

578.  wtf,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

579.  Midsommarformen och brännan är inget att hurra för, nån som e sugen på ett 

träningsläger typ i australien? 

580.  Jaa visst! Jag jobbar imon kl 2 så innan ? Typ 11? 

581.  det tar sig och snart en annu fetare bulk ! haha 

582.  Inga nr kvar! Smsaaa mig! 

583.  Efter knas i sista sekunden så ger jag bort 2 tågbiljetter till göteborg !  

584.  Har två t&r Tågbiljetter till göteborg den 29maj hemresa 30maj. Säljes !  

585.   Jobbar fortfarande för uniflex björn ! :) 

586.  Har fått många jobb sen dess björn men uniflex jag tbx hos! 

587.  HAHAHAHAHAHAHAHAH Blev precis påminnd om varför jag älskar dig babe!! 

588.  Nepp inga 2 shots här inte.. lekte lucky luke pillan ! 

589.  E det dina nya grabbar eller? 2 shots 

590.  Hahaha Får ni gratis öl på krogen eller? :D 
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591.  Utan bil så spelar det ingenroll 

592.  Haha Verkligen inte lena ! Så går det om man helt enkelt suger på att planera ;) 

593.  Jaa tänkte också på det. nåt ännu värre ! hahaha 

594.  o jag hade gärna hälsat på snart! Jo klart man vill utomlands till thailand ! Men är ju inte 

gratis att åka dit i 3 veckor 

595.  A en sån neck.. Lite ljus halvlockigt. Dem har grippigt killen. Hade varit hos fler och 

slängt stenar igenom deras fönster... Killen hade suttit inne för våldtäkt bl.a .... 

596.  Verkligen, bits värre än en geting oxå. Men nu är alla i mitt hus döda och jag tar photo'n 

av deras lik :p 

597.  Du ska se det när det är klart Danne! Det kommer bli otroligt! Allt är snart på plats, 1-

2månader tills jag kan bo här. Kök,badrum osv är beställt och på G! 

598.  läskigt som tusan! aldrig i livet! dumma jäklar som hittar på sådan skit 

599.  men tjock klarar mer kylla... det är alltid något... han klarade sig säkert fint, dum som 

som en stock, i vilket fall 

600.  Checka länken på min profil bild och avatar för mer kul :) 

601.  jasså du gilla den danne? näh.... 10hrs?....Have you heard it ALL!? Hehehehe... thats one 

heck of a dear. Right there brother! 

602.  oooohhhhh..... Broder! Om jag hade kunnat hade jag redan varit där! tills dom satte upp 

Scenen runt mig! men jag kan inte.... Har en hel del skit som startar snart, men.... fy 

fasen när jag ska ditt någongång, har få saker på Saker man måste göra innan man 

Coolar och Sensation White är en Solid 2a strax efter World Domination 

603.  Hur länge pallar du min Kärra Mor? den fortsätter för ALLTID! :P den 

blir.......inte...bättre.... 

604.  för att komma åt Sök efter er Skyrimprefs.ini som finns i era Install folder! ps: GÖR EN 

BACKUP! 

605.  Nice bro ;) ser fram emot att testa det sen. 2 dagar till så har jag mitt graffekort! 

606.  you know it! checka mina tweaks, dom e awsome! 

607.  BOOM! haxade min dator som en lite bitch! jäkla maskin tror att den kan krångla med 

MIG!? i own you, you piece of wires and chips! 

608.  Tror inte det kommer gå igenom alltså.. Hoppas inte det iaf :( 

609.  Ngn som vill lira dying light? 

610.  Nån som vet hur man ändrar sin NAT type på dead space 3 på ps3? har alltid NAT type: 

strict! och kan inte köra med kompisar... 

611.  Ja, jag ska försöka ta reda på hur man öppnar portar men jag har hört att folk säger att 

dom har öppnat portar, avaktiverat brandväggar och gjort typ allt fast det har ändå inte 

funkat... :/ 

612.  och jag har också gjort det mesta 

613.  Japp :-) :-) :-) :-) thx 

614.  men btw, daniel, det står på mitt ps3 att jag har type 2 vilket är moderate eller open. men 

så fort jag kommer in i spelet står det strict... 

615.  kan du skicka länk till den static ip som du menar för att jag hittar massa olika progra 

616.  Ah visst ;) behöver det ändå inte idag :) 

617.  heh tack :) har sett den förut men har aldrig fattat den men jag kan försöka ;) 

618.   # Gråboärkriminellt händer? 

619.  vad är det för jävla snack om biljakt o skottlossning i gråbo? 

620.  Vad händer ? info ty 

621.  Nej för att det hände nyss 

622.  LOL dafuq xD xD xD xD xD 
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623.  ja lär la sova 12 timmar sen . 

624.  Ja men jag vaknar inte :P 

625.  Vad har det med RP o göra? 

626.  Kan betala det 150kr/mån 

627.  drar nog hellre till DHW13 istället för att sticka då det blir 20gånger varmare på 

sommaren .. 

628.  1. Haha fy faen vad bra! Men jävlar vad ni fuskar! Man får inte spotta ut godiset! 

629.  blir ingen mer gång xD 

630.  hahaha xD jag har asken om du vill ha den?? 

631.  Eeem guuuuld Eeem guld!!! Carlgreeeeeen 

632.  Härligt grabbar semi då :D 

633.  De som och se en film två ggr ;) 

634.  En klassiker måste ses om man är ett fan återuppliva upplyftande av bucklan :D 

635.  Ny vecka nya Möjligheter! 

636.  Kommunikationen är super viktig 

637.  André Ayew kan bli nåt i swansea (y) 

638.  Skriv ner era snaps :P 

639.  Inte bra o snacka om sprit så här dags grabbar! 

640.  De vart ju lyckat att Trailer park boys flyttades till Annexet 1 oktober nu fick man en 

plats längst fram XD 

641.  Älskade Måns ta och vinn skiten sötnos ;P 

642.  :O aaaaah omg <3 <3 <3 <3 <3 

643.  Sitter o njuter o äter 

644.  Hejsan hoppas äre nåt speciellt i Kristinehamn på lördag? Utelivet! Jag kmr hem från 

Indien o vill ut o ta en öl 

645.  Nacke o rygg ska jag fixa har koter :P 

646.  Va jag längtar tills o komma hem :) 

647.  Haha jo de såååå roligt när han kör med mohammed 

648.  Hahahaha wtf ? xD xD xD 

649.  Hehe, du e fiiiiiiiiiin av ngn !! <3 

650.  Tack så mkt :) de gör jag med :) 

651.  Du e en ängel av ngn !!! <3 

652.  Helt okey svets vart de jag la över o den nedre gjorde en annan :) 

653.  wtf asså vadå gumman ?' 

654.  Känner inte dig så sluta hör av dig.... Men tack iaf 

655.  haha får se jag vet inte riktigt hur dom ska se ut xD 

656.  Tack ^^ börjar dock få idée torka för kmr inte på så mkt jag kan svetsa ihop längre D; 

657.  Gjorde krugaren förra veckan ^^ 

658.  haha tack gumman ::) <3 <3 

659.  Då är en mobil hollare ihop svetsad och en liten söt burk färdig svarvad o ja har inge o 

göra o kmr nt på någonting o göra :/ 

660.  Gör en fin ring åt mig:-) 

661.  Hmm känns som de flyter på och man e helt okej :D 

662.  OMG OMG such fancyness 

663.  Mozzi with da swag <3 

664.  FUCK MINA KOLEGOR BRE 
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665.  omg…..…….….... :O <3 

666.  plis ur hut as fk <3 <3 <3 

667.  OMG gaming mössan och dina GUNNAR gaming glasögon <3 

668.  Snygg AF xD xD <3 <3 <3 <3 

669.  OMG VA SNYGG <3 <3 <3 <3 

670.  Ohja älskling, detta året går inte att beskriva hur bra det har varit aldrig varit såhär 

lycklig <3 

671.  Betyder det att du är gay? Du gilla ju 

672.  Om inte du gillar den blir jag då tvungen att göra det själv 

673.  Cool swag :D :D :D :D :D 

674.  Tackar förresten, But your smexi too 

675.  Oj Hej. Saknar dig med, snabbt svar <.< 

676.  Oliwer då <3 Du är sötisen här! 

677.  Turnar mitt swag on :) 

678.  Ja nu får ni ta o skaka hand 

679.  Fan jag såg inte den innan 3 sekunder, HELVETE nu får jag inte gilla bilden :( 

680.  Trött på låten? går det o.O 

681.  Ja men vafan smosh har ju fan varit på youtube sen 2005 ;D 

682.  Kul att man kommer hem från ett lan klockan 10:00 ska gå och vila lite i sängen så råkar 

man somna och vaknar 18:20... -.- Kommer bli svårt att sova i natt 

683.  omg fyfan <3 va nice BAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE 

684.  Min mobil har gått sönder, så om någon vill mig något så skriv på FB <3 

685.  tyst <3 hhahah men det e inte mitt fel det är mobilens fel =/ 

686.  jo det e det i detta fallet <3 =( 

687.  äntligen fått tillbaka min JÄVLA ASK! så fråga ngt 

688.  Min Ask blev just hackad så om det står något konstigt på den eller att ni får konstiga 

frågor så är det inte jag 

689.  Skriv ett <3 så beskriver jag dig i chatten eller så skriver ni i chatten <3 

690.  tack till alla som sa grattis <3 

691.  grattis kungen <3 du krossar allt å alla 

692.  inget mer LoL för mig!! fuck det ! detta e resultatet av en förlorad match! tänker aldrig 

ha mobilen nära mig när jag spelar igen <3 

693.  Är de så det kvittade ;) 

694.  Asså att jag ligger i BRONZE på lol menar jag haha 

695.  Fråga ngt är ärlig på alla frågor på ask och i chatten på FB 

696.  Gilla så betygsätter jag ditt utseende från 1-10 i chatten ! 

697.  RONALDO e kung punkt slut, ni kan klaga på att han filmar men han leker me hela 

svenska landslaget! RONALDO <3 

698.  Han är världens bästa fotbolls spelare 

699.  Ha ha ha nej han äger det är bara att alla svenskar e så arga att vi förlorade 

700.  Hahah så roliga är ni han är bäst och ni kan hålla på hur mkt ni vill men han e kung 
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