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Abstraktsida 

I denna kvantitativt inriktade undersökning analyseras data ur tio olika korpusar för att ta reda 

på om användningen av svenska respektive engelska förkortningar har förändrats från år 1998 

till 2014. Totalt har 20 förkortningar valts ut, tio svenska och tio engelska, och korpusarna 

består av data hämtad ur svenska bloggar. Resultatet visar att det är en relativt markant skillnad 

mellan de engelska och de svenska förkortningarna i svenska bloggar. De engelska 

förkortningarna har från år 1998 ökat långsamt men relativt stabilt i användning, medan andelen 

svenska förkortningar i de undersökta materialen har varit dominerande från 1998 fram till 

2014, med undantag för år 2000.  

 

 

In this quantitative study data from ten different corpora is analysed to find out if the use of 

English and Swedish abbreviations in a Swedish context have changed from 1998 to 2014. A 

total of 20 different abbreviations have been chosen for the study, ten in Swedish and ten in 

English, and the corpora consist of data gathered from Swedish blogs. The results show that 

there is a relatively distinct difference between the use of the English and the Swedish 

abbreviations in Swedish blogs. The English abbreviations have since 1998 slowly but 

relatively steady increased in use, while the Swedish abbreviations in the examined material 

have been dominating from 1998 to 2014, with exception for year 2000.   
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1. Inledning 

 

Det svenska språket har genomgått stora förändringar under åren. Det genomgår förändringar 

även i detta nu utan att gemene man fäster särskilt mycket vikt vid det. Förändringarna kan vara 

olika stora och pågå under olika långa tidsintervaller. De kan bero på sociala fenomen, naturliga 

fenomen eller andra aspekter. Det kan exempelvis handla om nya ord, nya textgenrer, nya 

stavningsregler o.s.v. (Språkriktighetsboken 2005:14 f.; Pettersson 2005:11 ff.) Svenskan är ett 

språk som ständigt utvecklas.  

Teknifieringen har bidragit till att svenskan blivit ett rikare språk och bl.a. nya genrer har 

fått en fast plats i svenskan. En av dessa är det så kallade chattspråket. I och med att 

kommunikation via chatt och sms skapats har ett nytt skrivsätt utvecklats. För att anpassa sig 

till de förutsättningar denna typ av kommunikation kräver, har man utvecklat en speciell stil 

vid användning av språket inom denna genre. Fler förkortningar har utvecklats, nya uttryck har 

bildats och engelskans inflytande är påtagligt. Olle Josephson förklarar hur en teknisk 

nyskapelse kan bli en del av språkutvecklingen:  

 

Om tekniska nyskapelser ska gripa in i språkutvecklingen i större omfattning måste två villkor 

uppfyllas: den nya tekniken ska förändra förutsättningarna för hur vi kan tala eller skriva till 

varandra, och den ska vara tillgänglig för många. […] Persondatorerna uppfyller båda kraven. 

(Josephson 1997:7) 

 

Liksom med allt annat råder det delade meningar kring detta nya sätt att använda språket. I 

Svenska Skrivregler (2008:138) anvisas man att vara sparsam med användning av 

förkortningar, då de menar att dessa kan göra texten mer svårläst. Utöver att texten kan bli mer 

svårläst menar Siv Strömquist att förkortningarna även kan skapa missförstånd, då det finns 

olika normer för hur förkortningar ska skrivas. I och med dessa blandade normer finns en risk 

att förkortningarna kan misstas för helt andra ord. T.o.m (till och med) kan exempelvis skrivet 

utan varken punkter eller mellanrum misstas för ordet tom (Strömquist 2010:209). Guldbrand 

och Englund Hjalmarsson (2012:2010) menar också att även om en text går snabbare att skriva 

med hjälp av förkortningar, tar den ofta längre tid att läsa för mottagaren. Vid varje förkortning 

funderar vi över vad varje bokstav har för innebörd i sammanhanget, vilket gör att 

förkortningarna inte går fortare att läsa än de utskriva orden eller uttrycken. Detta gäller även 

om mottagaren är medveten om förkortningens betydelse eller inte.  
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Hos vissa personer finns en oro att en frekvent användning av förkortningar kan få en 

negativ inverkan på människors språkfärdighet och svenska språket överlag (Hård af Segerstad 

2002:4). Andra anser att förkortningar har motsatt effekt och gör texten mer lättläst, och 

förespråkar en frekvent användning av förkortningar (t.ex. Kjellin 2005:40 ff.). Detta sätt, att 

anpassa texten till den nya genren, anses även av somliga vara kreativt (Hård af Segerstad 

2005).  
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1.1  Syfte 

Denna undersökning ämnar ta reda på om användning av förkortningar förändrats från år 1998 

till 2014 i bloggar. Undersökningen kommer att utgå från 20 utvalda förkortningar, 10 svenska 

och 10 engelska, och de frågeställningar som står i fokus är följande:  

1. Hur har de utvalda förkortningarnas användning förändrats i bloggar i och med 

teknifieringen och engelskans påverkan på svenska språket? 

2. Vilka skillnader i användning kan ses mellan de engelska förkortningarna (i en svensk 

kontext) respektive de svenska förkortningarna? 

1.2 Disposition 

Inledningsvis i denna uppsats redovisas det material som använts till undersökningen. 

Därefter ges en inblick i vad tidigare forskning visat i ämnet och därefter följer en teori-del 

som tar upp de viktiga faktorer som kan vara en bidragande faktor till undersökningens 

resultat. Efter detta redovisas undersökningens resultat där all data är sammanställt i tabell- 

och diagramform med förklarande texter. Efter denna del diskuteras resultaten i slutsats- och 

diskussionsdel och sist sammanfattas allt i en avslutande del.   
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2. Material och metod 

2.1 Förkortningarna 

Nedan följer en lista innehållande de förkortningar som kommer att användas i undersökningen, 

samt dess betydelser och bildning (tabell 1). Urvalet består av 10 svenska förkortningar samt 

10 engelska förkortningar.  

 

Tabell 1. Förkortningarna och dess betydelser 

Förkortning Betydelse (översättning) Ordbildning 

Asg Asgarvarar Avbrytning 

Iaf i alla fall Avbrytning 

Iofs i och för sig Avbrytning 

Isf i så fall Avbrytning 

Lr Eller Fonetiskt 

Mkt Mycket Sammandragning 

Oxå Också Fonetiskt 

Ql Kul Fonetiskt 

Tbx Tillbaka Fonetiskt 

Tkr Tycker Sammandragning 

Asap as soon as possible (så fort som möjligt) Initialförkortning 

Atm at the moment (för tillfället) Avbrytning 

Btw by the way (förresten) Avbrytning 

Irl in real life (i verkliga livet) Initialförkortning 

Jk just kidding (bara skojar/skämtar) Initialförkortning 

Lol laughing out loud (skrattar högt/gapskrattar) Initialförkortning 

Omg oh my god (herre gud) Avbrytning  

Plz please (snälla) Fonetiskt 

Thx thanks (tack) Fonetiskt 

Yolo you only live once (man lever bar en gång) Initialförkortning 

 

 

Förkortningarna är hämtade ur två artiklar som behandlar SMS-språk. Den ena artikeln är en 

sms-ordlista från DN.se (2011) och den andra artikeln är från Telia.se (2014) och handlar om 

hur tekniken påverkar vårt språk. Eftersom artiklarna visar på att ett allmänintresse finns för de 

nya förkortningarna ansågs dessa lämpliga att använda till denna undersökning.  

 Ur artiklar har 19 förkortningar valts ut, 10 svenska och 9 engelska. Utöver dessa har 

ytterligare en engelsk förkortning valts ut, då den under de senaste åren haft ett stort genombrott 

i Sverige. 

Inga av förkortningarna återfinns i vare sig SAOL (2014) eller i Svenska Skrivregler (2008) 

och kan därför inte heller omnämnas som etablerade i det svenska språket när denna 
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undersökning görs. Sex stycken av de engelska förkortningarna (asap, btw, lol, omg, thx och 

yolo) går att finna i Cambridge Dictionary (http://dictionary.cambridge.org/) och kan därför 

bedömas som etablerade i det engelska språket.  

2.2 Korpus 

För att få fram ett reliabelt resultat krävs ett stort material till denna kvantitativt inriktade 

forskning. Tio olika korpusar från Språkbanken (spraakbanken.gu.se/) bildar det materiella 

underlaget till undersökningen. Sammanlagt består dessa korpusar av över 580 miljoner tecken.  

För att alla förekommande förkortningar ska kunna hittas kommer fler sökningar av vardera 

förkortning att ske. Hänsyn kommer att tas till de olika skrivsätt som finns kring förkortningar, 

där normerna att använda punkt (o.s.v.) eller mellanrum (o s v) finns samt där inget skiljetecken 

alls används och förkortningen skrivs samman som ett enhetligt ord (osv). Även stilistiska drag 

som kan figurera kommer att tas i beaktande. Till dessa räknas förkortningar skrivna med endast 

versaler (LOL) samt användning av mellanslag för att framhäva eller förtydliga förkortningen 

(L O L). Förkortningar tas inte med i undersökningen i de fall där förkortningens innebörd är 

oklar samt i de fall där förkortningen har en annan betydelse än den menad att undersökas.  

Materialet kommer i resultatdelen att sammanställas i tabell- och diagramform.  

2.2.1 Twittermix 

För att först fastställa att förkortningarna i undersökningen är sådana som verkligen används 

söks de upp i korpusen Twittermix. Denna korpus innehåller 324570469 tecken och här finns 

material från svenska twitteranvändare samlat från 2006-01-18 till 2015-09-02.  

2.2.2 Bloggmix 

Sammanlagt nio olika korpusar, kallade Bloggmix, med data hämtad ur bloggar kommer att 

användas. Anledningen till att bloggar valdes som utgångspunkt för undersökningen beror på 

att bloggtexter skiljer sig från chatt- och sms-texter. I chatt och sms har man begränsat utrymme 

och även ofta begränsat med tid för att producera sin text. Man vill ofta producera texten fort i 

chatt och SMS. Därmed är förkortningar vanligt förekommande i dessa typer av text. Genom 

att använda bloggar som underlag i analysen är det möjligt att få ett tydligare resultat för om 

och hur förkortningarnas användning förändrats genom åren i och med att skribenten inte 

nödvändigtvis behöver välja att använda förkortningar på grund av tid- och 

utrymmesbegränsningar. Viktigt att påpeka är dock att även kommentarsfälten är inräknade i 

dessa korpusar, vilka ofta har ett begränsat utrymme. De skiljer sig däremot från chatt- och 

http://dictionary.cambridge.org/
http://spraakbanken.gu.se/
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SMS-texter i tidsaspekten. Bloggtexterna i kombination med kommentarsfälten ger därmed ett 

material med bra blandning till denna undersökning.  

De olika korpusarna innehåller data från olika årtal: 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 

2010 och 2014. Genom att använda korpusar med ett års mellanrum kan man få en tydlig bild 

av hur eventuella skillnader i användningen av förkortningar ser ut. 

Antalet tecken i de olika korpusarna varierar stort och detta kommer att tas i beaktande vid 

undersökningens beräkningar. I tabell 2 nedan visas antalet tecken per korpus. 

 

Tabell 2. Korpusarna Bloggmix olika storlekar 

 

  

 

KORPUS ANTAL TECKEN 

BLOGGMIX 1998 30939  

BLOGGMIX 2000 187879 

BLOGGMIX 2002 177187 

BLOGGMIX 2004 624192 

BLOGGMIX 2006 7995531  

BLOGGMIX 2008 42365638  

BLOGGMIX 2010 94397903  

BLOGGMIX 2012 75958318  

BLOGGMIX 2014 34298071  
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3. Tidigare Forskning 

Med förkortning menas ett ord som reducerats på ett eller annat sätt för att bilda ett kortare ord. 

Detta kan göras på flera olika sätt, men här listas de tillvägagångssätt som använts för att bilda 

de förkortningar som används i denna undersökning:  

 

 Avbrytning: Den första bokstaven behålls, och därefter så många bokstäver man anser 

passande för en tydlig förkortning. Resterande bokstäver kapas sedan bort. Dessa 

förkortningar utläses som sitt hela uttryck och exempel på avbrytning är förkortningarna 

t.ex. (till exempel) och bl.a. (bland annat) (Svenska Skrivregler 2008:139 f.). 

 Fonetisk bildning: Jag väljer att benämna denna bildningsstrategi som fonetisk bildning, 

då man utgår från hur bokstäverna låter när de uttalas enskilt. Crystal (2008:) beskriver 

detta som icke-standardiserad stavning, och man stavar medvetet fel helt enkelt. Också 

kan därmed förkortas till oxå, i och med att x:et gör ordet kortare men uttalas ändå på 

samma sätt som innan.  

 Sammandragning: Den första och den sista bokstaven i ordet behålls, och möjligtvis 

även någon eller några bokstäver inuti ordet. Man drar därmed ihop ordet till en kortare 

version. Jfr (jämför) och ca (cirka) (Svenska Skrivregler 2008:141) 

 Initialförkortning: Ordets begynnelsebokstav, eller uttryckets begynnelsebokstäver, får 

representera hela ordet eller uttrycket. Till skillnad från avbrytningsförkortningarna 

utläses dessa som egna ord. USA (United States of America) är en väl etablerad 

initialförkortning, liksom SMS (short message service) (Svenska skrivregler 2008:140). 

 

Ylva Hård af Segerstads (2000:146) undersökning visar hur vi anpassar språket utifrån vilket 

medium vi använder. I undersökningen analyser hon texter från fyra olika datorstödda 

kommunikationssätt: mail, internetchatt, instant messaging och SMS. Vad gäller förkortningar 

visar hennes resultat att vid sidan av de konventionella förkortningarna, de etablerade, 

förekommer även en mängd andra förkortningar som bildats specifikt för 

kommunikationssättets behov. Dessa okonventionella förkortningar är skapade för att 

underlätta och påskynda kommunikationen i de datorstödda kommunikationssätten. Hård af 

Segerstads undersökning visar även att engelskan har stort inflytande på de nybildade 

förkortningarna i SMS-språket. En del svenska förkortningar bildas utifrån hur engelskans 

förkortningar ser ut. Man influeras således av hur de engelska förkortningarna ser ut och 

applicerar sedan detta på svenskan. Ett exempel på detta är det att bilda förkortade ord utifrån 



 

8 

hur de innehållande tecknen låter. 3vligt är en sådan förkortning, där siffran 3 får representera 

ordet tre, vilket gör ordet kortade men uttalas fortfarande likadant som när man skriver ut ordet. 

Detsamma gäller för förkortningarna. Ett exempel på en engelsk sådan är förkortningen 4ever, 

vilket betyder forever (föreviga).  

Att nya förkortningar bildas i och med den nya tekniken kom även Grinter och Eldridge 

(2001:230 ff.) fram till i sin undersökning om SMS- och chattspråk. De förklarar att många 

väljer att kommunicera via SMS bl.a. av den anledningen att det går fort. I och med detta har 

även nya förkortningar tillkommit för att kommunikation via SMS ska gå ännu snabbare. Dock 

fann de i sin undersökning att dessa nytillkomna förkortningar kan medföra problem för läsaren: 

många förkortningar kan skrivas på olika sätt och många förkortningar kan ha fler än en 

betydelse. Med en oregelbunden kunskap om förkortningar hos olika personer, tillsammans 

med förkortningarnas ständiga förnyelse, kan detta leda till att läsaren antingen misstolkar 

innehållet eller också inte förstår det alls. 
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4. Teori 

4.1 Engelskans inflytande 

Det svenska språket utvecklas ständigt och bara under det senaste århundradet har många 

förändringar skett. Josephson (2013:69 ff.) förklarar att ”Det enda språk som påverkat svenskan 

nämnvärt sedan andra världskriget är engelskan”. Han använder även termen anglifiering när 

han talar om engelskans påverkan på svenskan. Svenskan har anglifierats och engelskan 

förekommer i svenskan på flera olika sätt. För det första lånar vi ord, som vi antingen 

försvenskar och använder utefter de svenska skrivreglerna, eller behåller den engelska formen. 

Kodväxling är vanligt förekommande i samband med engelskan. Att exempelvis mitt i ett 

samtal byta till engelska för att sedan direkt byta tillbaka till svenska. Slutligen är också 

domänförlusten en betydande påverkan från engelskans sida. Då många verksamhetsområden 

övergått till en engelsk språkanvändning försvinner vissa domäner ur svenskan. 

4.2 Teknifieringen 

Teknifieringen har gett oss många nya möjliga sätt att kommunicera via. I och med den nya 

tekniken möter vi även dagligen mer engelska än vi tidigare gjort. Med hjälp av internet kan 

vem som helst, när som helst, hitta information från hela världen. Det är under 1990-talet 

tekniken kommer att innebära stora förändringar och även skapa helt nya möjligheter för vårt 

sätt att kommunicera.  

Josephson (2013:104) förklarar att det främst är under1990-talet en påtaglig inverkan på 

svenskan kan ses i samband med teknifieringen. Webb, e-post och chatt, och senare även SMS 

under 2000-talet, skapade nya kommunikationsmöjligheter för oss. Chattens och SMS-

funktionens begränsade textutrymmen har bidragit till att ett nytt skrivsätt utvecklats. Vi 

anpassar språket utefter det medium vi använder och dessa nya medium är inga undantag.  

Chattspråket är ständigt under utveckling och hastiga förändringar har skett sedan dess 

inträde i svenskan. Detta gäller även SMS-språket, där forskningen kring ämnet är något 

begränsad. David Crystal (2014:3) förklarar att detta är ett ämne med stora 

forskningsmöjligheter och i och med den begränsade forskningen finns ett stort utrymme för 

nya vinklar och inriktningar. För att ge en tydlig bild av detta ställer han ämnet i jämförelse 

med Shakespeare, där forskning med nya vinklar är svårt att finna då ämnet redan är relativt 

uttömt.  
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4.3 Bloggar 

 

Idag finns bloggar om det mesta man skulle kunna tänka sig: sport, Shakespeare, mat, politik, 

och mode exempelvis. Vad man än söker efter kommer man förmodligen även att hitta. Bloggar 

har idag blivit ett så pass brett kommunikationssätt att det är problematiskt att kalla det för 

genre, och Walker Ritter (2008:25) anser att man istället kan benämna bloggen som ett medium. 

Eftersom gränsen mellan vad som egentligen är en blogg idag har blivit en aning vag, då det är 

möjligt att exempelvis en tidnings hemsida kan kallas för blogg, ger termen medium ett bredare 

synsätt. Inriktningarna de olika bloggarna har kan därmed med fördel istället benämnas som 

genrer. En person som driver en matblogg använder då en blogg som medium och dess genre 

är mat.  

Enligt Svenska Akademiens Ordlista definieras ordet blogg som ”personlig dagbok på 

webben som uppdateras kontinuerligt och är öppen för kommentarer”.  Bloggen beskrivs som 

personlig, vilket Walker Ritter (2008:26) även konstaterar när hon förklarar de typiska 

kännetecknen för en blogg: ”blogs are personal. They are usually written by individuals”. 

Bloggarna var från början en slags privat dagbok på webben som alla kan läsa. Idag har, som 

nämnt ovan, bloggarna fått en bredare plattform och därmed har olika genre, som kan vara mer 

eller mindre personliga, utvecklats. Antalet bloggar har även ökat markant med åren och dess 

popularitet har genom åren växt. Idag har nya relaterade medium tillkommit. Videblogg, eller 

vlogg, är en uppdatering gjord i form av ett kort videoklipp istället för ett skrivet inlägg. Enligt 

vlogportalen.se sågs en ökad användningsfrekvens av bloggar i Sverige först under 2004, men 

man säger att bloggar har funnits i Sverige sedan år 1994. 
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5. Resultat 

Nedan redovisas de resultat som framkommit efter sökningar i de utvalda korpusarna. 

Inledningsvis visas resultaten från korpusen Twittermix och därefter resultaten från korpusarna 

Bloggmix.  

5.1 Twittermix 

Inledningsvis gjordes sökningar på de utvalda förkortningarna i korpusen Twittermix för att 

fastställa att dessa används idag. Resultatet visar att alla förkortningar förekommer i denna 

korpus och kan därmed bedömas vara i användning.  

 

Tabell 3. Resultaten i korpusen Twittermix. 

 

 Antal förekomster 

asg 1141 

iaf 47287 

iofs 20996 

isf 9002 

Lr 6790 

mkt 64965 

oxå 17620 

Ql 170 

tbx 566 

tkr 1300 

asap 3486 

atm 1480 

btw 16643 

Irl 4877 

Jk 116 

lol 35412 

omg 16655 

plz 3982 

thx 6002 

yolo 2109 

Totalt 260599 

Svenska % 65,1717 

Engelska % 34,8282 

 

Antal förekomster per förkortning varierade stort och i tabell 3 ovan redovisas antal 

förekomster per förkortning. Längst ned i tabell 3 redovisas det sammanlagda antalet 

förkortningar och därefter visas även fördelningen mellan de engelska och de svenska 

förkortningarna.  
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Utifrån detta kan det nu konstateras att nyttjandet av förkortningar förekommer i stor grad 

av svenska användare vid kommunikation via Twitter. Vissa förkortningar utnyttjas mer än 

andra, och resultaten visar att den vanligaste förekommande förkortningen i denna korpus är 

mkt (mycket). Den minst använda förkortningen visar sig vara jk (just kidding/bara skojar).  

Bland de engelska förkortningarna är lol (laughing out loud/gapskrattar) den överlägset mest 

använda förkortningen.  

Resultaten visar även att de svenska förkortningarna används mer än de engelska 

förkortningarna.  

 

5.2 Bloggmix 

 

Efter att ha fastställt att förkortningarna är i bruk genomfördes sökningar i korpusarna Bloggmix 

för att ta reda på om förkortningarnas användning förändrats med åren: vilka förkortningar som 

använts mest under de olika årtalen samt skillnader i användning av engelska respektive 

svenska förkortningar.  

 

Tabell 4. Resultaten i korpusarna Bloggmix. 

 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Asg 0 0 1 4 79 110 66 33 12 

Iaf 3 10 16 47 824 14100 22768 12311 3417 

Iofs 0 4 4 66 177 1224 1831 1277 414 

Isf 0 0 0 2 16 311 765 447 133 

Lr 0 0 0 4 43 847 701 145 94 

Mkt 0 0 6 6 286 3355 6220 3737 556 

Också 0 1 0 97 424 5177 6581 4725 676 

Ql 3 0 0 0 0 3 7 3 0 

Tbx 0 0 0 0 3 77 122 120 32 

Tkr 0 0 0 1 0 142 296 58 48 

Asap 0 20 0 0 3 46 128 154 61 

Atm 0 0 0 0 0 8 83 75 80 

Btw 0 2 0 4 43 692 3004 1800 487 

Irl 0 0 0 9 40 256 854 594 183 

Jk 0 0 0 0 0 0 5 4 0 

Lol 0 0 1 2 57 125 423 426 103 

Omg 0 0 0 3 20 183 1148 893 503 

plz 0 0 0 0 2 15 34 43 18 

Thx 0 0 0 0 0 0 20 5 2 

Yolo 0 0 0 0 0 0 0 103 43 

Totalt 6 37 28 245 2017 26671 45056 27019 6862 
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I tabell 4 redovisas antal förekomster av de olika förkortningarna år för år. Dessa siffror är 

dock missvisande gällande skillnader i användning mellan åren eftersom de olika korpusarna 

är olika stora. Någon skillnad i total användning kan därmed inte urskiljas utifrån dessa siffror. 

Däremot kan en förändring ses i användning av svenska respektive engelska förkortningar, 

vilket redovisas tydligare nedan. Även de individuella förkortningarnas popularitet per år kan 

urskiljas, och detta förklaras utförligare nedan.   

 

 

 

 
Diagram 1. Fördelning mellan de engelska och de svenska förkortningarna. 

 

Fördelningen mellan de engelska och de svenska förkortningarna varierar kraftigt genom 

åren, vilket kan ses i diagram 1. Mellan år 1998 och 2000 går andelen engelska förkortningarna 

från 0 % till 59,45 %, vilket är en markant höjning. Det bör dock påpekas att denna höjning 

nästan uteslutande innefattar en enda förkortning, nämligen asap (as soon as possible/ så fort 

som möjligt). År 2000 sjunker användningen till 3,57 % och därefter ökar den långsamt fram 

till år 2014 då 21,56% av förkortningarna är engelska. 

De svenska förkortningarna har, med undantag från år 2000, haft en dominerande 

användning. Fördelningen mellan de svenska och de engelska förkortningarna har varierat, men 

de svenska har haft en betydligt större användning än de engelska. Detta resultat 

överensstämmer även med resultatet i korpusen Twittermix, där ca 65 % av förkortningarna var 

svenska och ca 35 % var engelska.  
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Tabell 5. Vanligast förekommande förkortning per år. 

ÅRTAL SAMMANLAGT SVENSKA ENGELSKA 

1998 Iaf och ql Iaf och ql - 

2000 Asap Iaf Asap 

2002 Iaf Iaf Lol 

2004 Också oxå Irl 

2006 Iaf Iaf Lol 

2008 Iaf Iaf Btw 

2010 Iaf Iaf Btw 

2012 Iaf Iaf Btw 

2014 Iaf Iaf omg 

 

 

Ovan visas en tabell över de vanligaste förkortningarna per år i korpusarna (tabell 5). I den 

första kolumnen redovisas den sammanlagt vanligaste förkortningen per år. I de resterande två 

kolumnerna redovisas de vanligaste svenska respektive engelska förkortningarna per år. 

Resultaten visar att de svenska förkortningarna vanligen dominerar i popularitet. Ett 

undantag visar emellertid resultatet från år 2000, då den engelska förkortningen asap (as soon 

as possible/så fort som möjligt) var den mest använda förkortningen bland både de svenska och 

de engelska.  

I övrigt dominerar iaf (i alla fall) bland de svenska förkortningarna. År 1989 användes iaf 

och ql (kul) lika mycket och år 2004 dominerade oxå (också) i popularitet. Bland de svenska 

förkortningarna kan man här se en skillnad från resultatet i korpusen Twittermix, där den 

populäraste svenska förkortningen är mkt (mycket).  

 De engelska förkortningarnas användning varierar genom åren. År 1989 användes ingen av 

de engelska förkortningarna i korpusarna. Mellan åren 2008 och 2012 kan en framträdande 

användning av btw (by the way/förresten) ses, och år 2014 har omg (oh my god) utnyttjats mest 

av de engelska förkortningarna. Lol (laughing out loud/gapskrattar) återfinns även bland de 

mest populära år 2002 och 2006.  

De minst använda förkortningarna sammanlagt i korpusarna har en mycket låg 

användarfrekvens. Engelskans jk (just kidding/skojar) är den minst använda förkortningen, 

medan svenskans ql (kul) är den näst minst använda.  
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6. Diskussion och slutsats 

Resultaten i denna undersökning ger en tydlig bild av de skillnader som råder mellan 

användning av engelska och svenska förkortningar i svenska bloggar. En markant ökning kan 

ses av de engelska förkortningarna, men denna ökning har skett stegvis. Tydligt är att de 

svenska förkortningarna dominerar vid val mellan engelska respektive svenska, bortsett från år 

2000 då de engelska förkortningarna användes mer frekvent än de svenska i bloggar. Det bör 

dock påpekas att ökningen som skedde under år 2000 nästan enbart bestod av en engelsk 

förkortning. Tydligt är det ändå att de engelska förkortningarnas användning i svenska bloggar 

långsamt ökat genom åren. Om detta beror på den tekniska utveckling som skett är en viktig 

fråga att ställa i sammanhanget, och troligt är också att detta är fallet. En faktor som kan vara 

av stor betydelse är att den tekniska utvecklingen gjort det möjligt för oss att bära med oss 

datorer överallt och att vi även har tillgång till bloggar i mobiltelefoner och surfplattor. I och 

med detta finns möjligheten att när som helst och var som helst producera bloggtexter. Det gör 

det även möjligt att var som helst och när som helst läsa bloggar och andra texter skrivna på 

engelska. En annan förklaring är att vi ser på webbtexter på ett annat sätt än andra texter. 

Josephson förklarar att ”e-brevet och sms-meddelandet är språk för ögat” (2013:105). Det är 

text som inte är menad att läsas högt och är ett resultat av den så kallade visualiseringen som 

skett under de senaste åren. Texter har blivit en del av det visuella och idag är textens yttre, 

dess utseende minst lika viktigt som dess faktiska innehåll. 

Resultaten som framkom genom denna undersökning stämmer överens med det faktum att 

en frekvent användning av bloggar startade i Sverige år 2004. Mellan år 2002 och 2004 visar 

resultaten att användningsfrekvensen ökade från 28 förkortningar till 245 förkortningar. Detta 

beror sannolikt på att bloggandet ökade under denna tid. Därefter syns en kraftig ökning varje 

år och detta kan antas bero på den ständigt ökade användningen av bloggar. Efter år 2004 syns 

däremot också en kraftig ökning av de engelska förkortningarna i svenska bloggar. 

Innehållet i de olika korpusarna är hämtat från olika år och resultatet visar att olika 

förkortningar dominerar under olika år. En skillnad kan ses mellan de svenska och de engelska 

förkortningarna i detta sammanhang. Iaf är den vanligast använda svenska förkortningen under 

alla de undersökta åren, med undantag för år 2004. I kontrast till detta visar resultaten att den 

vanligast förekommande engelska förkortningen varierar från år till år. Varför det är på det här 

sättet är en intressant fråga. Engelskan påverkar oss ständigt och USA samt England har ett 

relativt stort inflytande på Sverige, liksom många andra länder. En möjlighet kan därmed vara 

att de engelska förkortningarna kommer som en slags trend och når oss i Sverige.  
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I korpusarna med material från de tidigare bloggarna visar resultaten att användningen av 

förkortningar var knapp, oavsett engelska eller svenska. Eventuellt kan detta bero på att chatt- 

och SMS-språket, som är en viktig faktor i den ökade användningen av förkortningar, inte nått 

ut till lika många personer. Med åren har tekniken blivit tillgänglig för alltfler människor och 

idag kan man finna den hos de flesta. 

Som nämnt i inledningen till denna uppsats råder det delade meningar om förkortningar. 

Vissa anser att de berikar texten medan andra tycker att de kan göra texten svårläst. Något som 

motståndare till förkortningar därmed kan finna som en nackdel utifrån denna undersökning är 

att de engelska förkortningarna tar allt större utrymme i texten. Engelska förkortningar tar sig 

in i den förkortningssamling vi har i svenska språket. De normer som råder kring hur 

förkortningar ska skrivas (med punkt, mellanrum eller ingetdera) kan också komma att påverkas 

av engelskans inflytande och av det ”snabba språket” i chatt och SMS i framtiden, om detta inte 

redan skett. Guldbrand och Englund Hjalmarsson förklarar att ”om det ska var punkt eller 

mellanrum i förkortningar har i tryckt text växlat med modet” (2012:216), och därmed är det 

också möjligt att detta kommer att fortsätta växla i framtiden.  

Denna undersökning har visat att förkortningar som ofta förekommer i SMS och chatt även 

förekommer i bloggar. De har därmed spridit sig även till vissa texter som inte har samma 

krav på snabbt skrivande som SMS- och chattspråket har. De förekommer i texter som inte 

kräver ett en snabb respons. Theres Bellander (2011:18) förklarar dock att ”eftersom det 

svenska språket är så stabilt till sin struktur är det föga troligt att vi om några generationer 

kommer att skriva nyhetsartiklar som e-brev eller statliga utredningar som chatt”. 

Hur stor utbredning förkortningarna har i andra texter vore en intressant aspekt att vidare 

undersöka, för att på så sätt se hur förkortningarna används i olika texttyper som skiljer sig från 

de ”snabba” medierna, där man har ett begränsat utrymme och ibland också begränsat med tid. 
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7. Sammanfattning 

Från början var andelen förkortningar uteslutande svenska i de undersökta bloggarna. Med åren 

har andelen engelska förkortningar långsamt ökat och man kan spekulera om hur framtiden 

kommer att se ut för de engelska respektive svenska förkortningarna i en svensk kontext. 

Anglifieringen och teknifieringen har bidragit till en påskyndad förändring i användningen av 

förkortningar, både gällande andelen svenska respektive engelska förkortningar och gällande 

sättet nya förkortningar bildas och skrivs. Förkortningar har blivit en självklar del i SMS- och 

chattspråket och eftersom man i dessa medium vill använda så få tecken som möjligt utesluts 

ofta punkt och mellanrum i förkortningarna. O.s.v. skrivs till exempel osv för att detta resulterar 

i färre tecken och är därmed mindre tidskrävande att skriva. 

Andelen svenska förkortningarna har under alla de undersökta åren varit dominerande i det 

materialet, och utifrån resultaten kan även en framtida dominans urskiljas. De engelska 

förkortningarna har med åren använts mer och mer frekvent, men ökningen sker långsamt och 

stegvis. Man kan därmed utgå från att ökningen kommer att fortsätta långsamt även i framtiden.  

De olika förkortningarna varierar i användning från år till år. Denna undersökning har visat 

att en svensk förkortning har varit den mest använda i materialen från varje år, förutom år 2000. 

Detta tyder på att de svenska förkortningarna har en stark grund, trots att de engelska 

förkortningarna har en stor påverkan på dagens texter. Det tyder även på att de svenska 

förkortningarna kommer att fortsätta dominera svenska bloggtexter en tid framöver.  
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