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Sammandrag 
 
Den här uppsatsen handlar om språket som används i bloggar; huruvida det är talspråkligt eller               

inte. Syftet med studien är att undersöka om yngre personer skriver mer talspråkligt än äldre när                

de skriver en blogg. Materialet består av tio inlägg som har hämtats från sex olika bloggar.                

Personerna som bloggar är tre män och tre kvinnor i olika åldrar. De talspråkliga dragen som                

analyseras har valts utgående från tidigare forskning. Metoden i undersökningen är baserad på             

stilanalys. Resultatet visar att av de undersökta bloggarna så skriver de yngre personerna mer              

talspråkligt. Detta stämmer överens med hypotesen, och kan – med reservation för att det är ett                

litet material som studerats – ses som en indikation om att en språkförändring sker.  

 

Nyckelord: talspråk, skriftspråk, bloggar, språkförändring.  
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1 Inledning 
Allt fler personer skriver bloggar idag och vem som helst kan starta en blogg. En blogg används                 

för många syften. De kan vara personliga där de som bloggar skriver om sitt liv och sin vardag.                  

Det finns också bloggar som har ett specifikt syfte, som politiska bloggar eller företag som               

skriver om vad som händer på företaget för tillfället så att anställda kan läsa              

(Nationalencyklopedin 2018a). Det blir också allt vanligare att bloggar används av skolor och             

förskolor; personalen bloggar om vad som har hänt under dagen så att föräldrar kan följa vilka                

aktiviteter deras barn har deltagit i. 

Enligt Nationalencyklopedin (2018a) kan en blogg också drivas professionellt med hjälp av             

reklam. De som bloggar på det sättet kallas idag för influencers och då måste man vara en                 

populär bloggare med många följare. Företag betalar för att annonsera i blogginläggen eller för              

att bloggaren skriver ett inlägg om företagets produkter (Broman 2017). 

Rent språkligt är bloggar en kategori som är svår att kategorisera, eftersom de hamnar               

någonstans mellan talspråk och skriftspråk. Eftersom det ändå är något som skrivs så bör det               

tillhöra skriftspråket och följa dess regler. Samtidigt ska bloggaren vara personlig och lättsam             

och då passar inte alltid ett formellt språk. Därför tror jag att bloggar innehåller många               

talspråkliga drag; de som skriver kanske inte alltid tänker efter utan skriver det de känner och                

tycker för stunden. Det finns inte heller samma krav på språket i en blogg som i till exempel en                   

artikel eftersom de som skriver inte behöver ha någon form av utbildning inom skrivande. En               

annan anledning till att personer skriver talspråkligt kan vara påverkan av det så kallade              

chattspråket där man använder ett mer talspråkligt språk med mycket förkortningar, emojis och             1

talspråklig stavning. 

Språket i en blogg blir naturligt eftersom de som skriver framställer sin text direkt utan att                 

någon korrekturläser deras texter. Jag ville undersöka så naturligt språk som möjligt och därför              

valde jag bloggar till den här undersökningen. Jag har valt olika åldrar på personerna för att                

kunna se om åldersskillnaden kan påverka att språket i bloggarna. Min hypotes är att de yngre                

skriver mer talspråkligt än äldre personer. Jag valde bloggare med olika kön eftersom män och               

1 Emoji är en figur eller ansikte som visar känslor och humör. Till exempel kan tecknen :) visa ett glatt ansikte 
(Nationalencyklopedin 2018b). 
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kvinnor har till viss del olika sätt att uttrycka sig. Vid urvalet av bloggare upptäckte jag att det                  

finns få manliga bloggare vilket väckte en nyfikenhet om varför det är så. Kanske uttrycker sig                

kvinnor lättare i skrift än männen och då kanske har ett skriftspråk som är mindre påverkat av                 

talspråket? Eller kan det vara tvärtom? Därför valde jag då att ha olika kön på bloggarna för att                  

kunna studera huruvida det finns någon skillnad i språket mellan könen. 

Med den här undersökningen är jag intresserad av att undersöka om skriftspråket håller på att                

förändras mot talspråket. 

 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här undersökningen är att analysera olika bloggare i olika åldrar och av olika kön                 

för att se om de skriver talspråkligt. Frågeställningarna för undersökningen är: 

● Vilken åldersgrupp använder mest talspråk när de skriver? 

● Skriver kvinnor eller män mest talspråkligt? 

● Finns det andra talspråkliga drag i bloggarna att studera utöver dem som jag har valt? 

 
1.2 Uppsatsens disposition 
Den här uppsatsen består av sex kapitel där det första tar upp syfte, frågeställningar och               

disposition av uppsatsen. I kapitel 2 kommer teoretisk bakgrund, tidigare forskning och även de              

talspråkliga dragen som undersökts att redovisas. I kapitel 3 presenteras materialet som            

undersöks och kapitel 4 redovisar undersökningens metod. Resultatet av undersökningen          

framläggs i kapitel 5 och i kapitel 6 finns diskussionen av resultatet och även en sammanfattning.  
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2 Forskningsöversikt 
I det här avsnittet kommer olika perspektiv på språk och tidigare forskning om talspråk och               

bloggar att tas upp. Avsnittet avslutas med en översikt över de drag som analyseras i               

undersökningen.  

 
2.1 Olika perspektiv på språk 
Böckerna Riktig svenska (1973) av Erik Wellander och Språkriktighetsboken (2005) av Svenska            

språknämnden har använts som stöd i den här undersökningen. Erik Wellanders bok Riktig             

svenska (1973) tar bland annat upp allmänna riktlinjer om hur man ska skriva och den innehåller                

också ett kapitel som handlar om ordklasser som har varit relevant för uppsatsen.             

Språkriktighetsboken (2005) av Svenska språknämnden är en handbok i språkriktighet med syftet            

att grundligt belysa de vanligaste och viktigaste språkriktighetsfrågorna i den skrivna sakprosan i             

svenskan. Enligt Språkriktighetsboken (2005:5) ska läsaren få skrivråd, förståelse för hur språk            

fungerar, hur språknormer uppstår och förändras samt hur man kan argumentera i            

språkriktighetsfrågor. 

I följande avsnitt ges först en översikt över hur man, speciellt i Språkriktighetsboken              

diskuterar tal- och skriftspråk och rätt och fel i språket. Därefter följer ett avsnitt om några                

konstruktioner som särskilt uppmärksammas vad gäller förhållandet mellan tal och skrift. 

 
2.1.1 Talspråk och skriftspråk 
Språkriktighetsboken från Svenska språknämnden är det arbete som har varit det största stödet i              

undersökningen. I inledningskapitlet finns ett avsnitt om Tal och skrift (Språkriktighetsboken           

2005:15–16) där det framgår att tal och skrift verkar under olika villkor. Skriften är beständig               

och ska kanske läsas under längre tid och av människor som man inte känner; skribenten vet inte                 

vilka kunskaper läsarna har eller hur de reagerar. Skribenten får heller inget omedelbart gensvar              

från läsarna och kan inte avläsa huruvida de förstår eller inte. Därför behöver skriften vara mer                

standardiserad och man bör vara noggrann med syftningar och samband. Feltolkningar i skrift             

kan inte upptäckas och rättas till lika smidigt som i samtal. Man kan heller inte förtydliga                

budskapet med exempelvis betoningar av viktiga ord och därför måste meningsbyggnaden vara            
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klarare. Skriften är gemensam för många människor och därför bör man enligt            

Språkriktighetsboken (2005:17) följa allmänna stavningsprinciper och hur man använder         

skiljetecken för att alla ska kunna läsa och förstå texten. Enligt Språkriktighetsboken (2005:16)             

får talspråket variera mer än skriftspråket; detta beror på att man inte är anonym så som man är i                   

skriftspråket. I talspråket framgår vilka vi är, vår identitet och grupptillhörighet. Talet är direkt,              

känslosamt och mer spontant, medan vi i skriften har tid att planera vårt budskap. Allt detta utgör                 

principiella skillnader mellan skrift och tal, men de kan vara mer eller mindre giltiga för olika                

text- och taltyper; till exempel ligger sms, chatt och e-post närmare talspråksvillkoren än de              

flesta andra texttyper (Språkriktighetsboken 2005:16). I språket är det mesta gemensamt, såsom            

ordförråd och grammatik, men det skiljer sig hur ofta olika språkliga konstruktioner används i tal               

eller skrift. Exempelvis används olika typer av bisatser i tal och skrift (Språkriktighetsboken             

2005:17). 

 
2.1.2 Rätt och fel 
Språkriktighetsboken tar också upp ett avsnitt som heter Rätt och fel, korrekt och inte korrekt               

(2005:20–22). Här diskuteras att när det gäller språk så finns det bara en klar skiljelinje mellan                

rätt och fel i vissa bestämda fall. Sådana fall gäller avvikelser från standardsvenskan som görs av                

dem som inte behärskar det svenska språket fullt ut, det vill säga små barn och de som lär sig                   

svenska som främmande språk. De kan konstruera meningar som helt enkelt är felaktiga, till              

exempel meningen Smaken man glömmer aldrig. En infödd svensktalare skulle inte producera en             

sådan mening eftersom ens inre grammatik känner att det är fel (Språkriktighetsboken 2005:20). 

Enligt Språkriktighetsboken (2005:20) handlar de flesta språkriktighetsdiskussioner om         

uttryckssätt som är normala för en del svensktalare men inte för andra och därför blir det inte lika                  

enkelt att prata om rätt eller fel. Det kan vara fall där många skriver och säger Det kommer bli                   

bra, men för andra stämmer inte detta med deras inre grammatik utan de vill hellre skriva och                 

säga Det kommer att bli bra. Det finns ingen mening med att diskutera om dessa fall är rätt eller                   

fel eftersom det handlar om att kompetenta språkbrukares språkkänsla och grammatik skiljer sig             

åt (Språkriktighetsboken 2005:20). I vissa sammanhang, som i formella texter eller i skrift             

generellt, är en del uttryckssätt mindre accepterade än andra. Jag såg han i går är inte allmänt                 

7 



 

accepterat i offentligt skriftspråk; den socialt betingade normen för skriftspråket här är att skriva              

Jag såg honom i går (Språkriktighetsboken 2005:21).  

Enligt Språkriktighetsboken (2005:21) styrs vad som är korrekt i språket av den samlade              

sociala acceptansen hos språkbrukarna; de avgör vilken variation som är tillåten och vilken som              

inte accepteras i olika situationer. Etablerade uttryckssätt kan inte beskyllas för att vara felaktiga              

eftersom de tillhör det svenska språket, men det är inte självklart att de alltid accepteras som                

korrekta i alla sammanhang och situationer. Därför menar Språkriktighetsboken (2005:21) att           

termerna korrekt och inte korrekt bör användas istället för rätt eller fel. 

 
2.1.3 Att och och 
Att förväxla att och och i skrift blir vanligare eftersom de kan uttalas som å i talspråket och det                   

kan då finnas en osäkerhet om när man ska använda de olika orden. Eftersom talspråket har mest                 

troligtvis blivit påverkat av skriftspråket i det här fallet så var detta draget intressant för               

undersökningen. Inför analysen lästes därför avsnittet formord om konjunktionen och och           

infinitivmärket att för att veta när att och och ska användas. Språkriktighetsboken (2005:187)             

menar att det finns en osäkerhet om när man ska skriva vilket ord eftersom de båda kan uttalas                  

som å. De menar också att sammanblandningen bara går åt ett håll, att man använder och istället                 

för att men aldrig tvärtom. Det finns fall där man aldrig tvekar enligt Språkriktighetsboken              

(2005:187), som till exempel i meningen Konsten är att krydda lagom. De anser att problemet att                

välja mellan och och att uppstår när man har två verbformer som i talet samordnas med å som till                   

exempel börja å cykla. Anledningen till att man tvekar är enligt Språkriktighetsboken (2005:188)             

att det finns en del fall där man samordnar två verb med och, som i meningen Kom och hälsa på                    

min syster. Eftersom det rör sig om en sammanbindning, där de båda verben är jämställda, kan                

man inte välja att använda att utan man måste använda och. Det finns andra samordningar där                

verben inte är jämställda, där kan man då välja att skriva och eller att enligt Språkriktighetsboken                

(2005:189). Som exempel på detta tar de meningarna: Nisse håller på och tvättar bilen och Nisse                

håller på att tvätta bilen. Även i uppmaningar kan man skifta mellan att och och vid verb som                  

har samma form i imperativ och infinitiv: Sluta och tjata eller Sluta att tjata              

(Språkriktighetsboken 2005:188). 
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I kapitlet om utelämningar och tillägg finns ett avsnitt om infinitivmärket att som enligt               

Språkriktighetsboken (2005:356) allt oftare blir utelämnat. Om att ska skrivas ut beror på vilka              

verb det handlar om och det finns tre grupper. Första gruppen verb konstrueras alltid med att:                

exempel avsky och älska. Andra gruppen konstrueras aldrig med att, i den här gruppen finns verb                

som behöva, bruka och tänka, men även de flesta typiska hjälpverben som till exempel kunna,               

skola och böra. I den tredje gruppen finns verb som kan konstrueras både med eller utan att: som                  

exempelvis be, börja eller fortsätta. Framför allt i den sista gruppen håller konstruktionen utan              

att att bli vanligare (Språkriktighetsboken 2005:356–357). Verbet komma är det enda undantaget            

till andra gruppen eftersom det är ett hjälpverb men har alltid haft ett obligatoriskt att, men det                 

blir allt vanligare att att försvinner efter kommer. Att det är ett undantag kan bero på att det är ett                    

nyare hjälpverb än de andra. Det har haft en lite skriftspråklig prägel men börjar bli allt vanligare                 

i tal och det kan vara orsaken till att kommer tappar att (Språkriktighetsboken 2005:358). Enligt               

Språkriktighetsboken (2005:359) är det endast kommer och komma som håller på att tappa att; i               

preteritum och supinum krävs fortfarande ett att.  

I kapitlet om ordklasser i Erik Wellanders bok Riktig svenska (1973) finns ett avsnitt om                

konjunktioner. Där tar Wellander (1973:174) tar upp ordet att, och detta avsnitt har använts i den                

här undersökningen. Han förklarar hur ordet att ska användas, samt att det också lätt kan               

förväxlas med och i skrift eftersom både att och och ofta uttalas som å i talspråket. Enligt                 

Wellander kan man i skriftspråket inte utelämna det underordnade att som man kan i talspråk; i                

meningen hon frös så att hon skakade kan man i talspråk utelämna att vilket man inte kan i                  

skriftspråk. 

 
2.2 Tidigare forskning 
Ylva Hård af Segerstad Hasselgren är fil.dr i allmän språkvetenskap och 2002 lade hon fram sin                

avhandling Use and Adaption of Written Language to the Conditions of Computer-Mediated            

Communicationom. I denna behandlar hon hur skriftspråket används och anpassas efter de olika             

förutsättningar som gäller för bland annat sms. Hennes resultat visade att språkbruket i sms har               

drag som är karakteristiska för både tal och skrift (Hård af Segerstad Hasselgren 2003:119). Till               

sin studie samlade hon in meddelanden på flera sätt: folk fick anonymt besvara frågor om hur                
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och varför de använder sms genom ett formulär på en webbsida, de fick lämna exempel på sms                 

genom att kopiera meddelanden som de själva skickat, ett antal personer förde en dagbok under               

en tid där de besvarade frågor om sitt sms-ande och de skickade även sina meddelanden till Hård                 

af Segerstad Hasselgrens telefon under samma period. Hon följde sedan upp dagböckerna och de              

vidarebefordrade meddelanden med intervjuer. Detta resulterade i en samling av språkligt           

material, en korpus, som bestod av 1152 meddelanden att analysera (Hård af Segerstad             

Hasselgren 2003:119). 

I avhandlingen ingår en artikel, Språket i sms - en translingvistisk dragqueen?, där Hård af                

Segerstad Hasselgren presenterar tänkbara orsaker till att språket i sms har drag av både tal och                

skrift och hon ger även exempel på språkbruk i sms (Hård af Segerstad Hasselgren 2003:119).               

Som bakgrundsfakta i sin artikel tar hon upp vad som är typiskt för tal och skrift. Hon menar att                   

typiskt tal är spontant, har kommunikationsreglerare som till exempel ¨hmm¨ och           

återkopplingssignaler som ¨ja¨ eller ¨visst¨. Skrift däremot har skiljetecken och ett varierat            

ordförråd, det innehåller ¨fullständiga meningar¨ och man gör skillnad mellan versaler och            

gemener (Hård af Segerstad Hasselgren 2003:120). Hård af Segerstad Hasselgren (2003:121)           

menar också att i text måste man uttrycka sig mer noggrant och explicit än i tal eftersom att                  

läsaren inte har all bakgrundsinformation som skribenten har. I tal kan man också tolka              

varandras meddelande genom tonfall, pauser, blickar och gester, vilket är svårare att förmedla i              

skrift (Hård af Segerstad Hasselgren 2003:121). 

Hård af Segerstad Hasselgren kom fram till att faktorer som påverkar språkbruket i sms är att                 

kommunikationen sker endast via text och att det är en informell situation där meddelanden              

skickas mellan vänner eller nära familj. Eftersom sändare och mottagare oftast känner varandra             

och har en del bakgrundskunskap så behöver man inte uttrycka sig specifikt för att den andre ska                 

förstå (Hård af Segerstad Hasselgren 2003:121–122). 

Hård af Segerstad Hasselgren (2003:122) presenterar totalt 10 olika exempel på            

talspråkshärmande språkbruk som är typiska för sms. Hon menar att det är vanligt att utelämna               

verbändelser som man gör när man talar och använda både etablerade förkortningar som el. dyl.               

(eller dylikt) och oetablerade förkortningar som hur e d? (hur är det?) för att spara tid,                

ansträngning och utrymme (Hård af Segerstad Hasselgren 2003:122–123). Talspråkshärmande         
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stavning som me istället för med, utelämning av det som ändå förstås som till exempel Träna                

imorgon? och utelämnad interpunktion var också vanligt i sms enligt Hård af Segerstad             

Hasselgren (2003:124). Hon hittade också drag av utelämnade mellanslag, konsonantskrift som           

till exempel svnglska istället för svengelska, emojis och asterisker som omgärdar ett ord eller fras               

för att markera en attityd, känsla eller händelse (Hård af Segerstad Hasselgren 2003:125–126). 

Hård af Segerstad Hasselgren (2003:126–127) drog slutsatserna att språkbruket i sms bör ses              

som en specialanpassning till förutsättningarna för just denna typ av kommunikation än att             

skriftspråket förändras. Hon menar att dessa drag är exempel på kreativa språkliga lösningar för              

att undvika det som är ansträngande, tidskrävande, utrymmeskrävande eller svårt att uttrycka i             

skrift.  

År 2013 gjorde två lärarstudenter, Ida Lindström och Clara Ståhlgren, ett examensarbete; ¨När              

jag blir äldre drömmer jag om ett liv i storstaden med shopping utanför dörren och starbucks i                 

handen¨. Det är en studie om skriftspråket hos tre unga bloggerskor i Jönköping med fokus på                

utvalda grammatiska strukturer och hur väl de stämmer överens med allmänna           

skriftspråksnormer i svenska. De ville också undersöka om det fanns några skriftspråkliga drag             

som kan ses som ett bloggspråk. 

De gick tillväga genom att kombinera en stilanalys med en variabelanalys där de valde               

variablerna ortografi (stavning, särskrivning, interpunktion, användningen av gemener och         

versaler) och syntax (höger- eller vänstertyngda meningar, ellipser, läsbarhetsindex och övriga           

syntaktiska särdrag). De motiverar sina variabler med att de ville göra en så noggrann              

grammatisk analys som möjligt och därför valde de att inte studera bloggarnas innehåll eller              

ämnen utan fokusera på det språkliga (Lindström & Ståhlgren 2013:8). 

Anledningen att det bara blev kvinnliga bloggare var att det inte fanns tillräckligt med killar                

som bloggade i den åldersgruppen. Från varje bloggare valde de ut fem av deras senaste inlägg                

att analysera (Lindström & Ståhlgren 2013:13). 

Deras resultat gällande ortografi visade att alla bloggarna hade avvikande stavning: bland             

annat hittades talspråklig stavning som imon istället för imorgon. De hittade också både             

särskrivningar och sammansättningar av ord, som till exempel lätt hanterlig och iordning.            

Bloggarna använde också rätt interpunktion i huvudsak, men ibland avslutade de meningar med             
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tre punkter eller en emoji. Gällande gemener och versaler fanns det inga avvikande fall              

(Lindström & Ståhlgren 2013:25). 

När det kom till syntax drog de slutsatsen att bloggarna i huvudsak skrev högertunga               

meningar, vänstertunga förekom vid ett fåtal tillfällen. De menade att det var indikation på att               

deras skriftspråk var influerat av talspråket. De ansåg också att språket var talspråkligt påverkat              

eftersom det förekom en del ellipser av meningar där fundament, subjekt eller predikat utelämnas              

(Lindström & Ståhlgren 2013:25). Lindström och Ståhlgren (2013:25–26) använde också LIX           

(läsbarhetsindex) för att undersöka svårighetsgraden på inläggen och resultatet blev att dessa var             

antingen lättlästa eller mycket lättlästa. 

Sammanfattningsvis så drog de slutsatsen att det fanns tydliga talspråkliga influenser i             

bloggarnas skriftspråk. De ansåg att den fria användningen av interpunktion, det enkla            

skriftspråket och avvikandet från skriftspråksnormerna är det gemensamma som utgör ett           

bloggspråk (Lindström & Ståhlgren 2013:30). 
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3 Material 
Materialet till den här uppsatsen består av texter skrivna av sex stycken olika bloggare: tre män                

och tre kvinnor i olika åldrar. Jag valde tre män och tre kvinnor för att kunna undersöka om det                   

är någon skillnad mellan könen. Vid valet av ålder resonerade jag som så att det skulle vara tre                  

olika åldersgrupper för att få en större spridning och för att kunna jämföra mellan grupperna.               

Åldersgrupperna som jag har valt är pensionärer (65 år och över), medelålders (35-45 år) och               

yngre (under 20 år). 

För att vara så objektiv som möjligt i min undersökning valde jag att ta bloggar som jag själv                   

inte har läst tidigare. När jag sökte efter olika bloggar så var de främsta kriterierna vilket kön                 

bloggarna hade och vilken ålder de var i. Nästa kriterium var att bloggarna inte hade något                

specifikt ämne för eller ett speciellt syfte med sin blogg, utan att det var fritt och personligt så att                   

de använde ett vardagligt språk. Trots att jag inte skulle göra en analys av deras ämne eller syfte                  

var det ändå relevant att titta på ämnet eller syftet när jag gjorde mitt urval eftersom kontexten                 

påverkar bloggens stil som i sin tur skulle kunna ha en påverkan på språket. Till exempel skulle                 

ett specifikt ämne som politik eller politiskt syfte med bloggen kunna påverka språket eftersom              

det blir mer formellt och inte lika vardagligt språk som i personliga bloggar. Därför valde jag                

bloggar som närmast kan beskrivas som en webbdagbok.  

     De bloggare jag har valt ut är följande: 

● Marja Granqvist, 74 år (http://blogg.vk.se/marja/)  

● Lennart Holmlund, 72 år (http://blogg.vk.se/lennart-holmlund-kommunalrad/)  

● Paulina Draganja, 41 år (https://www.forvaringsdrottningen.com/)  

● Erik Johansson, 38 år (https://jerka.cafe.se/)  

● Nellie Berntsson, 18 år (http://nellieberntsson.se/)  

● Belmin Nuhic, 18 år (https://nouw.com/belmino)  
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4 Metod 
I det här avsnittet presenteras uppsatsens metod. För att ringa in olika språkliga drag i               
bloggtexterna genomfördes en stilanalys hämtad från Per Lagerholm. 

 
4.1 Stilanalys 
Stilanalys är den praktiska tillämpningen av stilistik, vilket betyder läran om stil. Stilistikens             

uppgift är att reda ut förhållandet mellan innehåll, form och verkan (Lagerholm 2008:10). Enligt              

Per Lagerholm (2008:10) finns det några frågor som stilanalysen och stilistiken försöker            

klargöra. Några av dessa frågor är: 

● Hur kan man förklara förhållandet mellan innehåll, form och verkan? 

● Vad utmärker språket i en given användning? 

● Vad har format språket i en given användning? 

● Vad i språket har bidragit till en given stil? 

● Vad påverkar läsbarheten och språkets svårighetsgrad? 

● Vad är den språkliga skillnaden mellan tal och skrift?  

Två begrepp som är viktiga inom stilistik är stilmarkör och stildrag. Enligt Lagerholm (2008:31)              

är en stilmarkör en språklig konstruktion som har bidragit med en stilistisk egenskap till en text.                

Stilmarkörerna kan finnas på alla de språkliga nivåerna texten och har en effekt för texten. Till                

exempel menar Lagerholm (2008:32–33) att korta meningar ur Bodil Malmstens text Det är             

fortfarande ingen ordning på mina papper är stilmarkörer. Meningarna är korta och placerade på              

två rader som gör att innehållet framhävs mer, vilket då är effekten av stilmarkören. Lagerholm               

(2008:33) anser också att i djupare analyser är det viktigt att man diskuterar hur en stilmarkör,                

eller konstruktion, används och inte bara att den används. 

Enligt Lagerholm (2008:34) är stildrag en egenskap som en text har; egenskaper kan vara till                

exempel abstrakt, livlig, formell eller talspråklig. Dessa egenskaper kan i sin tur förklaras av              

flera stilmarkörer. Lagerholm (2008:34) förklarar med exemplet att om en text är abstrakt kan              

den innehålla stilmarkörer som till exempel många passiver, få rums- och tidsadverbial och             

många abstrakta substantiv. 

En stilanalys kan både vara kvantitativ och kvalitativ enligt Lagerholm (2008:234–235). Han             

menar på att det är bra att ha statistik för att man får precisa uppgifter och att man kan visa att en                      
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stilmarkör finns. Eftersom det inte är tillräckligt att visa att en stilmarkör finns, så måste man                

vara kvalitativ för att visa hur stilmarkören används. Allt i en text går inte heller att räkna, som                  

till exempel textstruktur och därför bör man också vara kvalitativ i sin analys (Lagerholm              

2008:235). 

En bra stilanalys ska enligt Lagerholm (2008:236–237) vara korrekt, allsidig, förklarande,            

bekräftande, anpassad till materialet, illustrerande, organiserad och öppen för intuition, känsla           

och kreativitet. 

I början av en stilanalys presenterar man först materialet som ska analyseras. Information som               

när texten skrevs och vem som har skrivit den ska finnas med, även innehållet kan nämnas                

(Lagerholm 2008:239). I en stilanalys analyseras texter på olika språkliga nivåer (Lagerholm            

2008:10), som exempelvis fonetik, stavning, ord, stilfigurer och kontext (Lagerholm          

2008:240–244). Om man väljer att analysera till exempel stavning så kan man då ställa sig               

frågorna: används det talspråklig stavning? Ålderdomlig stavning? Eller används stavning som           

försöker återskapa fonetiska signaler såsom röststyrka, ironi, tvekanden och annat? (Lagerholm           

2008:240). När analysen av det som är relevant är färdig så sammanfattar man sitt resultat och                

räknar ut den statistik som går att räkna. Avslutningsvis framför man sitt sammanfattade             

stilintryck (Lagerholm 2008:244). 

 
4.2 Genomförande 
Jag har valt att grunda min undersökning på stilanalys eftersom jag då kommer åt språket på                

olika nivåer. Jag har valt särskilt talspråkliga drag från några av nivåerna: lexikon, syntax,              

kontext och bild som Per Lagerholm (2008:240) presenterar. Dragen valdes ut från de två              

huvudböckerna och den tidigare forskningen och jag valde de för att det visade sig vara vanliga                

drag i den tidigare forskningen om chattspråk. Jag ville då undersöka om det stämmer i språket                

som används i bloggar. De drag som valdes ut är: 

● förkortade former av verb 

● talspråklig stavning 

● utelämning av information som är underförstått 

● avvikande interpunktion 
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● emojis (smilisar) 

● förväxling eller utelämning av och och att 

Nästa steg blev att välja ut mina sex stycken olika bloggare. Därefter valde jag ut de 10 senaste                  

inläggen från varje blogg från ett visst datum, i det här fallet från 13:e och 14:e mars 2018. Jag                   

valde att sätta en ordgräns på minst 100 ord så att jag faktiskt fick en text att analysera. Om ett                    

inlägg inte nådde upp till 100 ord, så bortsåg jag från det inlägget och lade till ytterligare ett                  

inlägg från den bloggaren. 

     Analysen gick till genom att jag läste ett blogginlägg och ställde frågorna: 

● Vilka av de utvalda dragen finns i det här inlägget? 

● Finns det andra drag som är talspråkliga men som inte tillhör mina utvalda drag? 

Processen fortsatte för varje inlägg tills alla inlägg per bloggare var analyserade. Därefter             

räknade jag dragen och dividerade den siffran med antal ord för att få ut ett genomsnitt i procent.                  

Gällande draget interpunktionen dividerade jag siffran med antal meningar för att få ett             

genomsnitt i procent. Detta gjorde att jag min undersökning blev kvantitativ. Jag omvandlade             

sedan siffrorna till procent för att dra en slutsats om inläggen var talspråkliga eller inte, och då                 

fick jag också en kvalitativ undersökning. 
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5 Resultat 
I det här avsnittet kommer resultatet av undersökningen att presenteras. Först presenteras en             

tabell med en sammanställning av antal ord och antal meningar per blogg. Sedan presenteras              

resultatet av varje enskild bloggare och därefter kommer resultatet av alla bloggarna presenteras             

med en tabell. I slutet finns ett avsnitt med andra drag som har hittats under analysens gång. 

Under analysen har fokus varit på de drag som har valts ut för undersökningen men även andra                  

drag har noterats. Inläggens rubriker är inte analyserade eftersom att man kan vara friare i en                

rubrik och därmed bara använda ett ord som rubrik. Eventuella stavfel som fanns med har               

bortsetts ifrån eftersom det inte går att veta om de inte kan stava eller om de bara har råkat skriva                    

fel.  

I tabell 1 ges en en sammanställning av antal ord och antal meningar per blogg. 

Tabell 1: totala mängden ord och meningar per blogg  

 Marja Lennart Paulina Erik Nellie Belmin 

Antal ord 2722 1726 4605 5645 3099 7268 

Antal meningar 214 99 340 288 256 413 

 
De drag som har analyserats är: 

● förkortade former av verb 

● talspråklig stavning 

● utelämning av information som är underförstått 

● avvikande interpunktion 

● emojis (smilisar) 

● förväxling eller utelämning av och och att 

 
5.1 Marja Granqvist (74 år) 
I analysen av Marjas blogg fick två inlägg läggas till eftersom två av de utvalda tio inläggen inte                  

uppfyllde kraven för antal ord. 

    Marjas inlägg innehåller inga förkortade former av verben. 
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Det finns ett ord som Marja stavar talspråkligt och gör det konsekvent. Hon skriver sen istället                 

för sedan totalt åtta gånger. Utöver det visar hon inga tecken på talspråklig stavning.  

Totalt tolv gånger i alla inlägg utlämnar Marja början av en mening på de ställen där meningen                  

ändå går att förstå. Exempelvis skriver hon i inlägg nummer åtta så här: ¨Letade efter en springa                 

där ljuset skulle bryta igenom i den täta skogen och fann den.¨ (2018-03-05h). I det här fallet                 2

utelämnar hon subjektet. Från inlägg nummer 1 den 13 mars 2018a finns ett exempel där hon                

utelämnar både subjektet och det finita verbet: ¨Snart dags att skotta balkongen igen.¨ 

Interpunktionen i Marjas inlägg följer för det mesta skriftspråket bra; kommatecken och             

punkter används på rätt sätt. Dock finns det 24 tillfällen i inläggen där hon använder tre punkter i                  

slutet av meningen, vilket avviker från traditionellt skriftspråk. Exempel på detta finns i inlägg              

nummer 4 från 9 mars 2018d; ¨Ingen ringde i går...¨. 

Nio av tio inlägg avslutas med en hälsningsfras och i slutet av den frasen använder Marja                 

tecknet <3 som ska föreställa emojin som är ett hjärta. Utöver hjärtat i hälsningsfrasen använder               

Marja inga andra emojis. 

Det finns inga tillfällen där Marja förväxlar orden och och att, däremot finns det ett ställe där                  

hon utelämnar att. I inlägget från 13 mars 2018a skriver hon: ¨Kommer snön hinna smälta till                

midsommar månne?¨ 

 
5.2 Lennart Holmlund (72 år) 
Precis som Marja Granqvist har Lennart inga förkortade verbformer. 

Lennart utelämnar information som är underförstådd en gång i sina inlägg, och det gör han i                 

inlägget från 11 mars 2018h. I meningen: ¨Som sagt gick hem och kunde inte avstå från att se                  

melodifestivalen.¨ finns inte subjektet jag med men det går ändå att förstå att det var Lennart                

som gick hem. 

I Lennarts inlägg finns ingen talspråklig stavning, inga emojis och han förväxlar inte att med                

och. 

2 Alla citat är skrivna precis som i blogginläggen, därför kan eventuella stavfel förekomma. 
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Interpunktionen i Lennarts inlägg följer inte skriftspråkets regler till viss del. Han citerar andra               

personer men använder inga citattecken på tre ställen, till exempel i inlägget från 13 mars 2018b                

skriver han så här: 

I dagens VK tar Petter Bergner upp detta och säger så här Man             
kunde rent av misstänka att tjänstepersonen i fråga trots att hon           
bara hade gjort sitt jobb svarat på journalisternas frågor .          
(2018-03-13) 

Två gånger ställer han frågor men markerar inte frågorna med frågetecken. Inlägg nummer 5 från               

den 12 mars 2018e inleds med en fråga på detta vis: ¨Vad sysslar skogsstyrelsen med.¨ På flera                 

ställen missar han också kommatecknet vilket resulterar i svårlästa meningar och hälften av hans              

inlägg saknar punkt i slutet av sista meningen. Totalt använder han fel eller utelämnar              

interpunktionen 14 gånger. 

 
5.3 Paulina Draganja (41 år) 
I Paulinas inlägg finns inga förkortade verbformer. 

Det enda drag av talspråklig stavning som Paulina har är ordet lade, vid totalt fyra tillfällen                 

skrevs la istället för lade.  

Totalt sju gånger i alla inlägg utelämnar Paulina information som är underförstådd. Exempel på               

det finns i hennes inlägg från den 8 mars 2018b där hon skriver så här: ¨Imponerad över att de                   

även säljer översättningar av böcker.¨ 

När det kommer till interpunktionen i Paulinas inlägg så använder hon sig av tre punkter i                 

slutet av tre meningar istället för en punkt. Vid 10 tillfällen använder hon sig av emojis för att                  

avsluta meningen och detta är också de enda tillfällena som hon använder sig av emojis. Hon                

skriver i ett inlägg:  

Totalt tog det kanske 10 min, och då valde jag mellan olika            
typsnitt också innan jag till slut landade på det originella ni ser            
på bilden:) Bra förresten att skiva på engelska och numret med           
riktnumret ifall något händer när man är utomlands.        
(2018-02-18i) 

I det här exemplet ersätter hon alltså interpunktionen med en glad emoji. 
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Paulina förväxlar inte att med och någon gång, men det finns ett tillfälle den 8 mars 2018 när                   

hon inte skriver ut att före ett verb i infinitiv: 

Så vi kan inte ta något för givet utan fortsätta kämpa för            
likabehandling, lika lön för lika arbete, frihet från sexuella         
trakasserier och rätt att bestämma över vår egen kropp.         
(2018-03-08b) 

Infinitivmärket att borde skrivas innan verbet fortsätta eftersom det står i infinitiv. 

 
5.4 Erik Johansson (38 år) 
Eriks blogginlägg har fyra ställen där han har förkortade verbformer. Han skriver va istället för               

var; till exempel i inlägg tre skriver han meningen ¨Det fanns ingen toa nära, det va skogen eller                  

inget… Eller vattnet?¨ (2017-12-29c). 

Totalt 22 gånger använder Erik talspråklig stavning, de ord han skriver talspråkligt är: sen,               

nån, nånsin, nåt, tillbaks, sån, go, varann och sommarn. I ett inlägg från 4 december 2017g                

skriver han meningen ¨Det är förstås också en comeback nu i Man U, men mest omtalat är                 

givetvis hans vara eller icke vara i svenska landslaget nu till sommarn,¨. 

Information som är underförstådd utelämnar Erik 18 gånger, det varierar mellan jag och det               

som utelämnas. Ett exempel finns i inlägg nummer ett från 11 januari 2018a där han skriver                

¨Blev inte så många kvar att följa men ändå.¨ 

Gällande interpunktion finns det 19 fall som avviker. Bland annat så skriver han väldigt långa                

meningar med många kommatecken istället för att bryta med punkter. Exempel på detta finns i               

en mening från inlägg nummer 2, där han skriver så här: 

De ständiga krigen jag måste ta med sina barn för att försöka få             
dem att inte bli rövhål när de blir stora, alla de gånger jag             
förlorar kriget mot en treåring som lyckas få igenom ännu en           
gång att hon ska dricka ett jävla glas mjölk EFTER          
tandborstningen utan att sen behöva borsta igen, eller när         
sexåringen återigen vinner kriget om att få kolla på alla          
djävulskanalers djävulskanalers mamma: Youtube, för jag orkar       
inte tjafsa just där just då för jag känner att jag är på väg att få                
en stroke om jag inte bara kan få lite egentid just där just då.              
(2017-12-31b) 
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Det finns också några gånger där han använder punkt mellan ord i sammansättningar, som det               

första inlägget från 2017 där han skriver: ¨SKRYT.SEMESTER.BILDERNA.¨ 

    Erik använder inga emojis. 

Ordet att utelämnar Erik fyra gånger och det finns sju fall där han skriver å istället för och,                   

men aldrig några fall där han förväxlar att med och. Exempel på att han använder å istället för                  

och finns i inlägget från 29 december 2017i, i vilket han skriver: ¨Du är inte Bear Grylls bara för                   

att du ska gå ut å gunga ett barn i duggregn.¨  

 
5.5 Nellie Berntsson (18 år) 
Inlägg nummer nio fick strykas i analysen och ett annat lades till eftersom inlägget inte uppfyllde                

kravet för antal ord. I det första inlägget finns också ett längre citat som är skrivet av en av                   

hennes läsare och citatet är inte medtaget i analysen. Trots att citatet togs bort så uppfyllde                

inlägget kravet för antal ord. 

På två ställen i inläggen har Nellie förkortade verbformer, i meningen från 14 mars 2018a                

skriver hon va istället för var; ¨Va inte blyga, skriv som anonym om du vill¨. 

Talspråklig stavning använder Nellie 23 gånger och de ord hon använder är: dom, asså, sen                

och vart. I inlägg nummer 2 skriver hon både asså och dom i en mening: ¨Asså, jag ville typ spy                    

på dom fyra väggarna.¨ (2018-03-14b).  

Information som är underförstådd utelämnar hon 23 gånger, exempel på detta finns i inlägg               

nummer 8 där hon skriver meningen ¨Behöver lite input bara hur jag ska rida honom på bästa                 

möjliga sett.¨ (2018-03-18h).  

Interpunktionen i Nellies inlägg följer reglerna bra, men det finns sju fall som är avvikande. I                 

fyra fall använder hon tre punkter iställer för en punkt i slutet av meningar. På ett ställe använder                  

hon tre utropstecken efter en mening, på ett annat använder hon punkt fast att hon har ställt en                  

fråga och på ett ställe använder hon ett frågetecken där det inte är en fråga. I inlägg nummer sju                   

skriver hon så här: ¨Lux, var han trött idag efter en heldag på tävling . Svar NEJ!¨ (Berntsson,                  

2018-03-12g). I detta fallet använder hon alltså en punkt trots att det är en fråga. 

Nellie använder totalt 4 emojis i sina inlägg, bland annat avslutar hon ett inlägg så här:                 

¨Återigen, tack <3.¨ (2018-03-12e).  
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Det finns inga fall där hon förväxlar att och och och hon utelämnar inte heller att någon gång. 

 
5.6 Belmin Nuhic (18 år) 
Belmin har förkortat några verb 8 gånger i inläggen, oftast är det ordet var som han skriver va. I                   

en mening skriver han önska istället för önskar: ¨Gud vad jag önska att jag var som dig!!¨                 

(2017-12-29g). 

I inläggen använder han talspråklig stavning 55 gånger, till exempel använder han ord som eh,                

asså, sen, javet (jag vet), goa, rektii (riktig) och ba. Till exempel inleder han inlägget från 9 mars                  

2018a så här:  

Hejsan svejsan alla goe och glade studenter! Höppes att ni haft           
en solig och glad dag (juste vi bor inte på las palmas…)            
(2018-03-09a) 

Belmin utelämnar information som är underförstådd sex gånger, i ett inlägg från 4 mars 2018                

skriver han: 

Har i alla fall sett hur en RIKTIG redaktion som jobbar med            
media funkar och W O W : ) (dubbelwow) vad de jobbar för             
fullt!! (2018-03-04b) 

I det här fallet utelämnar han jag i början av meningen. 

Interpunktionen i Belmins inlägg är många gånger avvikande. Efter meningar använder han             

bland annat tre punkter, flera utropstecken eller frågetecken. Det finns även fall då han sätter in                

frågetecken eller utropstecken mitt i meningar. Exempel på detta finns i ett inlägg från 27               

januari 2018c: 

Hon fortsätter med att tala om för mig att man ABSOLUT           
INTE !!!! heller får filma in seminarium/föreläsningar, vilket        
hade absolut ingenting med samtalet att göra... (2018-01-27c) 

Belmin använder emojis 82 gånger i inläggen, de är oftast i slutet av en mening men                 

förekommer också i mitt en av mening på några ställen. På några ställen sätter han ut flera emojis                  

i följd. Ibland ersätter han interpunktionen med en emoji men ibland använder han både emoji               

och någon form av interpunktion. I ett inlägg från 10 januari 2018e skrev han så här: ¨Och bo                  

hemma tills för alltid??? 😊😊 Nepp, så är inte min PLAN efter studenten.¨ 
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    Två gånger utelämnar Belmin att, till exempel så skrev han så här: 

Alla känner självklart olika men att ta en utbildning i några få            
år med nya människor & och få nya upplevelser efter          
studenten kommer kännas så otroligt betydelsefullt då man        
har utbildningen med sig heeeela livet. (2018-01-10e) 

Ordet att saknas då mellan kommer och kännas. I meningen finns också ett exempel på att han                 

sex gånger skriver & istället för och. Tre gånger skriver han även och som o och en gång så                   

skriver han och som åååå. Däremot finns det inget fall när han förväxlar att med och. 

 
5.7 Övriga drag som framkom under analysen 
Här presenteras andra drag som hittades i samband med analysen av varje blogg och som skiljer                

sig från skriftspråket. 

I analysen av Marjas inlägg framkom det att hon har meningar som inte är fullständiga som till                  

exempel ¨På rea dessutom.¨ (2018-03-04i). Det finns också några meningar där hon utelämnar             

både bisatsinledaren som och hjälpverbet har. Till exempel i inlägg nummer 1 skriver hon ¨Den               

där penseln jag lagt med på bild är bra att ex måla grässtrån med.¨ (2018-03-13a). På ett ställe                  

har hon också använt ett engelskt ord, scrap, och böjt det efter svenska språkets regler. I ett                 

inlägg från 7 mars 2018f skriver hon: ¨I kväll har jag suttit och scrappat en layout som jag blev                   

mycket nöjd med.¨ Hon använder även det talspråkliga ordet för frisör, frissa, i ett av sina inlägg. 

    Lennart hade inte många övriga drag. 

Paulina hade inte heller så många fler drag; men precis som Marja utelämnade hon               

bisatsinledaren som på ett ställe. Vid ett tillfälle använde hon blandning av svenska och engelska               

som i meningen ¨Idag har jag sparat ihop en ansenlig summa fuck-off pengar, som det så fint                 

heter, som jag skrapat ihop själv och som ger mig ro i själen.¨ (2018-02-25g). 

Erik använder också engelska verb som han böjer efter svenska språket; han skriver bland               

annat hatewatchar, streamade och dumscrollar. Ett ord som han använder flera gånger är fejs              

vilket är en svensk stavning på ordet engelska ordet face som betyder ansikte. Han använder               

också en del förkortningar som iaf (i alla fall), lägga (lägenhet) och irl (in real life). Talspråkliga                 

ord som frillan istället för frisyren och solglajjer för solglasögon använder han också. Typ              

förekommer också väldigt mycket i Eriks inlägg. 
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Nellie har också engelska verb som hon böjer på svenskt vis, som till exempel outat från                 

hennes inlägg den 14 mars 2018a: ¨Det finns faktiskt en del saker som jag inte har outat här på                   

ett bra tag,¨. Även en del andra engelska ord använder hon, till exempel faces, dont know och                 

real. Typ använder hon också ofta och vissa ord i inläggen skriver hon med versaler. 

Belmin skriver många ord i versaler och ibland skriver han en bokstav flera gånger i ett ord,                  

till exempel från 9 mars 2018a då han skrev: ¨Okej, vi skall ej överdriva, men herrrrregud säger                 

jag bara.¨ 

 
5.8  Kvantitativa förhållanden 
I detta avsnitt ges en kvantitativ redogörelse för resultatet. Först sammanfattas frekvensen för             

olika drag i en tabell som sedan kommenteras. Efter detta följer ett avsnitt om interpunktion. 

Tabell 2: sammanställning av resultatet. Den visar antal gånger och hur många procent ett drag               

har förekommit. 

 Förkortade 
verbformer 

Talspråklig 
stavning 

Det som 
ändå 

förstås 

Emojis Att och och Totalt 

 antal % antal % antal % antal % antal % antal % 

Marja 
Granqvist 

0 0,00 8 0,29 12 0,44 9 0,33 1 0,04 30 1,10 

Lennart 
Holmlund 

0 0,00 0 0,00 1 0,06 0 0,00 0 0,00 1 0,06 

Paulina  
Draganja 

0 0,00 4 0,09 7 0,15 10 0,22 1 0,02 22 0,48 

Erik  
Johansson 

4 0,07 22 0,39 18 0,32 0 0,00 12 0,21 56 0,99 

Nellie 
Berntsson 

2 0,06 23 0,74 23 0,74 4 0,13 0 0,00 52 1,68 

Belmin 
Nuhic 

8 0,11 55 0,76 6 0,08 82 1,13 5 0,07 156 2,14 
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När det gäller förkortade verbformer så visade analysen att det var de två yngsta, Nellie och                

Belmin, och Erik i gruppen medelåldern som gjorde detta några gånger. Belmins resultat visade              

0,11 %, Nellie 0,06 % och Erik hade 0,07 %. Även om det inte skiljer så mycket på Nellie och                 

Erik så var hypotesen att det skulle vara tvärtom. Det vill säga att Erik skulle ha färre förkortade                  

verbformer än Nellie. En anledning till varför Erik förkortar verbformer skulle kunna vara att              

han vill spara tid och ansträngning som Hård af Segerstad Hasselgren (2003:122–123) menar. En              

ytterligare anledning skulle kunna vara att han skriver som han pratar, bloggen är en plattform               

som inte styrs av några regler, därav blir skriftspråket mer talspråkligt.  

Det var bara en bloggare som inte hade någon talspråklig stavning och det var Lennart. Även                 

här har de yngre mer talspråklig stavning än de andra men det skiljer väldigt lite mellan dem i                  

procent. De båda använde talspråkliga ord som asså och sen. Nellie hade även många dom               

istället för de/dem men det hade Belmin inga alls. Ordet sen var det vanligaste talspråkliga ordet                

som bloggarna använde, det var bara Lennart och Paulina som inte skrev det alls. Intressant var                

att Marja som tillhör de äldre hade mer talspråklig stavning än Paulina som tillhör medelåldern,               

detta eftersom att min hypotes talade för att det skulle vara tvärtom. 

Utelämning av information som är underförstått är det drag där resultatet står ut mest. Det är                 

på grund av att Belmin som i alla andra drag ligger väldigt högt, har nu näst lägst procentsats.                  

Det är bara Lennart som har lägre. Nellie har mest drag av detta vilket stämmer in med min                  

hypotes. Därefter har Marja mest, sedan Erik och Paulina. Anledningen till detta kan vara att               

Belmin och Lennart är noggranna med att uttrycka sig precist, de skriver mer utförligt och oftare                

med fullständiga meningar. De andra bloggarna med en högre procentsats av draget det som              

ändå förstås, utgår i större utsträckning från att läsaren ska förstå och kunna läsa mellan raderna.                

Det kan också var ett sätt för att spara plats och för att undvika att bli “tjatig”, de vill undvika att                     

texten blir enformig och att det blir ett mekaniskt uppräknande. 

Emojis användes av alla bloggare förutom Lennart och Erik. Belmin hade mest emojis av alla.                

Dock hade Nellie färre emojis än vad Paulina och Marja hade. Detta stämde inte heller med min                 

hypotes eftersom jag trodde att de yngre skulle ha mycket fler emojis än de äldre. Flitig                

emojianvändning kan bero på att bloggaren vill förstärka sin sinnesstämning vid skrivandet. Det             

kan också vara för att det är lättare att uttrycka sin känsla med en emoji än att skriva ut vad man                     
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känner. Att till exempel Lennart inte använde några emojis alls kan bero på att han inte är van att                   

använda det när han skriver och saknar behov av att använda det. Tekniken går snabbt framåt                

och telefoner och datorer ser allt mer olika ut, detta kan också vara en anledning till att det är                   

svårt att följa med i utvecklingen och därmed också förstå hur emojis används.  

Att förväxla och och att trodde jag skulle vara mycket vanligare än vad min analys visar.                 

Istället visade det sig att de aldrig förväxlade att och och utan att de utelämnade att framför verb                  

i infinitiv. Den enda som inte gjorde detta var Lennart. Erik skrev dock å några gånger istället för                  

och. Språkriktighetsboken (2005) och Riktig svenska (1973) visar att detta är ett vanligt drag,              

anledningen till att det inte syns i den här studien kan bero på att urvalet av bloggare är                  

begränsat. En annan anledning till att denna förväxling inte syns här skulle kunna vara att               

bloggarna har en medvetenhet i sitt skriftspråk. 

Interpunktionen har jag i slutet av analysen sett som en egen del eftersom den inte gick att                  

räkna ut på antal ord, där har jag istället räknat på antal meningar. I tabell 3 redovisas resultatet                  

av interpunktionen. 

Tabell 3: Sammanställning över resultat av interpunktionen, antal gånger och i procent. 

 Interpunktion 

 antal % 

Marja Granqvist 24 11,21 

Lennart Holmlund 14 14,14 

Paulina Draganja 13 3,82 

Erik Johansson 19 6,60 

Nellie Berntsson 4 1,56 

Belmin Nuhic 78 18,89 

 

Alla bloggarna har gemensamt att de ofta använder tre punkter i slutet av en mening. Att de                 

använder sig av detta drag kan vara att de vill markera en paus i texten eller för att de i meningen                     

antar eller tror något och kan skriva ut resten som de inte och därför används tre punkter. Både                  

Nellie och Belmin använde flera utropstecken eller frågetecken i rad när de ville markera extra               
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mycket att det de skrev var konstigt eller viktigt. Belmin har högst procent angående              

interpunktion eftersom han använde flera utropstecken eller frågetecken i en rad på så många              

ställen. Lennarts interpunktion skiljde sig lite från de andras eftersom han ibland inte skrev en               

punkt i slutet av meningar och för att han inte markerade ut citat tillräckligt tydligt. Eriks                

interpunktion var också avvikande, han använder väldigt många kommatecken istället för att            

sätta punkt. Därför hade han meningar som kunde pågå i flera rader. 
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6 Diskussion 
Nedan följer en kvalitativ diskussion om de talspråkliga dragen och ett avsnitt om vad som kan                

vara en bra bloggstil. 

 
6.1 Talspråkliga drag 
Av analysen med de utvalda talspråkliga dragen kan slutsaten dras att de yngre har mer               

talspråkliga drag än de äldre. Förvånansvärt var att de äldre hade så pass mycket talspråkliga               

drag som de hade, hypotesen var att de inte skulle ha några sådana drag alls. Den som hade minst                   

talspråkliga drag är Lennart vilket stämmer med min hypotes eftersom han tillhör den äldre              

gruppen. Belmin är den som har mest talspråkliga drag och därefter kommer Nellie. Det stämmer               

också in med hypotesen eftersom de tillhör den yngre gruppen. Det som förvånar i det här                

resultatet är att Marja som tillhör den äldre gruppen har mer talspråkliga drag än de som tillhör                 

medelåldern. Marja hade mer talspråkliga drag än vad Erik och Paulina hade. Det kan bero på att                 

Erik använde inga emojis alls och Paulina hade ett lägre procent emojis än Marja. 

Angående kön eller genus i den här analysen kan man dra slutsaten att i alla åldersgrupper                 

förutom de äldre så har männen högre procent talspråkliga drag än kvinnorna. Det hävdas ofta att                

kvinnor oftast läser mer och får därför ett mer avancerat språk, lättare att formulera sig och har                 

lättare använda interpunktion. Detta kan därför vara anledningen till att kvinnorna i den här              

undersökningen har mindre talspråkliga drag än männen. De kvinnliga bloggarna upplevs mer            

planerade i sin skrivprocess och tänker efter innan de skriver. De manliga bloggarna däremot kan               

upplevas mer slarviga, som till exempel med interpunktion där punkter ofta är en bristvara och               

kommatering förekommer alldeles för mycket.  

Övriga drag som utmärkt sig vid analysen av bloggarna bidrar också till att språket i inläggen                 

är talspråkligt. Ord från engelskan visade sig vara frekventa, men även att de kongrueras efter               

svenska språkets regler som till exempel det nya verbet scrappat från Marjas blogginlägg den              

sjunde mars 2018. Anledningen till att det förekommer många engelska ord eller ord som är               

inspirerade från engelska kan vara att motsvarande ord på svenska inte räcker till för att beskriva                

det man vill få fram. Naturligtvis kan det också vara så att vi är väldigt influerade av det                  

engelska språket från bland annat tv. 
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6.2 Språket i en blogg 
Det finns många olika anledningar till varför personer skriver bloggar och därmed finns det              

bloggar som alla har olika ämnen.  

Bloggar är en genre som tillåter fler talspråkliga drag och en ledigare stil. Detta varierar dock                

beroende på vilken typ av blogg det är. Olika bloggar kan ligga på olika stilnivåer. Till exempel                 

kan en politisk blogg behöva använda ett mer traditionellt skriftspråk för att man ska upplevas               

seriös och kunnig inom sitt område. En blogg som används på företag kan också behöva ha ett                 

traditionellt skriftspråk för att de ska upplevas som professionella men de skulle också kunna              

vara lite friare i sitt språk för att medarbetarna ska tycka att det är roligt att läsa bloggen. 

Språket som används i bloggen bör därför anpassas efter ämnet på bloggen. Om man skriver                

en personlig blogg finns det många fördelar med att använda sig av ett mer talspråkligt språk. Att                 

använda talspråk i en sådan blogg gör att det blir roligt och underhållande att läsa. Språket blir                 

också lättare och det går fort att läsa, man behöver inte ägna allt för mycket tid för att sätta sig in                     

i bloggen som läsare. Om man skulle vara mer traditionell och följa skriftspråket till punkt och                

pricka så skulle bloggen troligtvis upplevas som tråkig och läsarantalet skulle inte vara stort. I en                

personlig blogg är det viktigt att man kan bjuda på sig själv lite grann och skriva om aktuella                  

saker där läsarna kan känna igen sig. För ett sådant syfte kanske inte det traditionella               

skriftspråket alltid lämpar sig. 

En nackdel som finns med att skriva talspråkligt kan vara att man påverkar andra att skriva                 

talspråkligt. Man påverkar människor genom sin text och speciellt människor som läser mycket             

bloggar blir påverkade. För dem kan talspråket kännas rätt och de kan då ha svårt att inte                 

använda talspråk i situationer där man ska använda ett mer traditionellt skriftspråk, som till              

exempel en uppsats. 

Något som är viktigt för alla bloggar, oavsett vilket ämne eller vilken nivå på språket som                 

används, är att använda interpunktion på ett bra sätt, speciellt kommatecken. Om man bygger på               

meningarna hela tiden med hjälp av kommatecken så blir jobbigt och svårt att läsa. 
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7 Avslutning 
Svagheten i den här uppsatsen är att materialet är litet och man kan då inte bevisa att språket                  

håller på att förändras eller har förändrats. En styrka som den har är att materialet som är                 

naturligt material, där de som skriver inte vet att de blir analyserade och kan därför inte påverka                 

sitt språk. 

Den här undersökningen kan utvidgas, med fler bloggare och fler inlägg av varje blogg. Då får                 

man ett större material där man faktiskt kan dra slutsatsen om det är så att skriftspråket håller på                  

att förändras till att bli mer talspråkligt.  
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