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Att använda internet som korpus. I vilken utsträckning är det möjligt?  
 

 
Det kommersiella internet är något relativt nytt, men det har i knappt 20 år revolutionerat 
kommunikationen (Leiner et al. 2012). Och nya ändringar tillkommer varje dag. Användarna 
av nätet anpassar sig hela tiden till innovationer och till nya sätt för att kommunicera 
(Chrystal 2004: 224). Detta leder till intressanta nya språkfenomen som är alla gratis och fritt 
tillgängliga för lingvistisk forskning (Kilgariff och Grefenstette 2003: 334). Nätet har därför 
potential för att vara världens störste korpus av nutida språkanvändning.     
 
Men varför använder lingvisterna internetet inte hela tiden för sin forskning? Det är inte så att 
detta inte behövs, eftersom det är tydligt att traditionella korpusar inte alltid kan svara på alla 
frågorna. Ibland är de för gamla eller för små och i sådana fall kan nätet vara ett bra alternativ 
(Lüdeling et al. 2007: 7). Är internet kanske definitionsmässig ingen korpus? Kilgariff och 
Grefenstette (2003: 335) definierar en korpus som “a collection of texts when considered as 
an object of language or literary study.” Och internetet är faktisk det. Problemet är: är det 
också en bra korpus? Kan det användas som korpus?”  
 
Jag ska undersöka användbarheten av internetet som korpus med hjälp av en fallstudie där jag 
ska försöka se om subjektet kan utelämnas oftare i samtal på internet, än i det ’vanliga’ 
skriftspråket. Det är ett intressant ämne eftersom syntaktiska forskningsfrågor är vanskeliga 
att besvara med en traditionell korpus (Rosenbach 2007: 170-171). För att jämföra båda 
resultaten och korpusens användbarhet, ska jag också använda en traditionell korpus. 
 
Det finns olika hjälpmedel som bör göra det lättare att använda internetet som korpus men 
forskningen häromkring kan inte följa nätets raskhet och behöver ofta en väsentlig 
uppdatering. Det behövs mycket mer forskning om att samla data från internet, men jag 
hoppas att kunna visa att vi är på närmar oss nätets användbarhet som korpus, att 
subjektsbortfall förekommer oftare på nätet och att för några lingvistiska frågor kan nätet vara 
en bra korpus redan idag.  
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