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Sammanfattning 
I denna uppsats undersöker jag hur språkrekommendationerna i Språkrådets frågelåda legitimeras och 
vad läsaren måste acceptera som sant för att rekommendationerna ska vara rimliga. Det är en kritisk 
diskursanalys som ser makt som socialt sammansatt. Jag använder metoderna legitimeringsanalys och 
presuppositionsanalys. 

Resultatet visar att frågelådan legitimerar jämställdhet, språksystemet, språkbrukarna, och tydlighet 
som det som har eller borde ha makt över språket. 

Slutsatsen är att Språkrådet aldrig själva tappar sin egen makt, även när de legitimerar andra som 
makthavare i en viss fråga. 
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1 Inledning 
Det här är en språkvetenskaplig kandidatuppsats på språkkonsultprogrammet. Den studerar 
språkvården, avgränsat till Språkrådet och deras frågelåda som innehåller poster med 
språkrekommendationer. Jag använder kritisk diskursanalys som teoriramverk och uppsatsen syftar till 
att diskutera några aspekter av den stora frågan: vem har makt över språket? Svaret brukar vara att 
språkbrukarna har det, vi alla. Men det känns inte som hela sanningen, för visst har väl språkvårdare 
mer makt, trots fallerade försök att få <jos> populärare än <juice>?  

Uppsatsen handlar om svensk språkvård. Språkvård definierar jag efter Teleman: ”medveten aktivitet 
för att bibehålla ett gott språk eller för att göra språket bättre” (Teleman 2003:47). Som språkbrukare 
är vi alla med och formar och vårdar språket, men som språkkonsulter ännu mer då vi just verkar med 
”medveten aktivitet för att bibehålla ett gott språk eller för att göra språket bättre”. Detta kan jämföras 
med utbildningsplanen för språkkonsultprogrammet: ”Programmet utbildar konsulter i svenska språket 
för verksamhet hos myndigheter, organisationer och företag” och målet att ha kunskap om och kunna 
resonera kring språkplanering och språkvård (Institutionen för svenska och flerspråkighet 2010). 

Den här uppsatsen är också min avslutning på språkkonsultprogrammet på Stockholms universitet. På 
sätt och vis är den en reflektion om vad utbildningen har lärt mig och vad min roll som examinerad 
språkvårdare kommer kunna vara.  

1.1 Syfte och frågeställning 
Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att studera Språkrådet och deras roll. De har själva 
makt då de är en officiell institution, och de har makten att avgöra vilka andra som får legitimitet att 
bestämma över språket. Det avgränsade syftet formuleras så här:  

1. Att studera hur Språkrådet rättfärdigar och motiverar sig själva och sin påverkan på språket. 

2. Att studera hur Språkrådet rättfärdigar och motiverar andra och deras påverkan på språket. 

För att studera detta ställer jag följande frågeställningar till mitt material: 

1. Hur legitimeras rekommendationerna? Vilka antaganden och diskurser åberopas i 
legitimerande och delegitimerande syfte? 

2. Vad tas för givet i rekommendationerna? Vad konstrueras som sant, normalt och 
oproblematiskt? 

1.2 Uppsatsens disposition 
I detta inledande avsnitt har jag presenterat bakgrunden till uppsatsen, dess syfte och frågeställningar. 
Jag presenterar i avsnitt 2 kort svensk språkvård och i mer detalj Språkrådet som institution och hur de 
själva resonerar kring sina språkrekommendationer och sin makt.  

I avsnitt 3 redogör jag närmare för kritisk diskursanalys som teoribildning, och avslutar med att 
presentera forskning som är aktuell för min studie. I avsnitt 4 presenterar jag min metod, 
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legitimeringsanalys och presuppositionsanalys, mitt tillvägagånssätt och hur jag modifierat 
analyskategorierna för att bättre kunna diskutera mitt material. Jag avslutar med att redogöra för 
eventuella personliga känslor som kan ha påverkat arbetet. I avsnitt 5 presenterar jag mitt material, 
som består av ett urval av posterna i Språkrådets frågelåda.  

I avsnitt 6 visar jag upp de viktigaste empiriska resultat efter tre teman: jämställdhet, språkbrukarnas 
eventuella makt, och tydlighet.  

Jag följer upp i avsnitt 7 med en diskussion av resultaten där jag främst diskuterar Språkrådets 
tudelning som dels myndighet och dels auktoritet bland andra. Jag avslutar uppsatsen i avsnitt 8 med 
en sammanfattning av uppsatsen och en reflektion om språkkonsultrollen i förhållande till Språkrådet. 

I bilagorna återfinns hela materialet samt annan information som har lyfts bort ur uppsatsen men kan 
fungera illustrerande. 

2 Bakgrund 
Här nedan följer en kort beskrivning av språkvårdens historia i Sverige, och sen en beskrivning av 
Språkrådet som institution och deras egen beskrivning av sin makt. Dessa fungerar som bakgrund. 

2.1 Språkvården i Sverige  
Språkvården i Sverige innefattar många aktörer. Språket är inget annat än det som används av just 
språkbrukarna, men det finns en mängd institutioner som på olika sätt normerar språket: TNC, 
Svenska Akademien, TT, Sveriges radio och SVT, regeringskansliet, icke att förglömma lärare. 
Teleman kallar 1900-talets senare hälft för ”institutionernas tid” (2003:55) och beskriver hur Nämnden 
för svensk språkvård, dagens Språkrådet, startades med uppgift att följa språkets utveckling och verka 
språkvårdande (2003:56). Språkrådet är idag en del av myndigheten Institutet för språk och 
folkminnen. 

En tydlig ideologi som genomsyrat språkvården de senaste hundra åren är den kommunikativa 
funktionen, vilket innebär att uttryckssätt som anses vara enkla att producera, tolka och lära in 
rekommenderas framför andra (Svenska språknämnden 2005:26). Med andra ord ska språket inte 
förvåna eller störa läsaren eller åhöraren, vilket innebär att uttryckssätten bör ligga i linje med det 
förväntade. Det fungerar som ett övergripande mål för språkvård. Det kallas ofta för den funktionella 
normen, att språket ska vara funktionellt (istället för exempelvis, vackert).  

2.2 Språkrådet är en institution med makt  
I den här uppsatsen är ”språkvård” avgränsat till Språkrådet, och det material som får representera dem 
är deras frågelåda (se materialavsnittet). Språkvården är betydligt större än så – se till exempel 
Andreas Nords rapport Att göra någon annans text tydlig (2011:45) för resonemang om vilka källor 
som ges auktoritet av språkkonsulter – men Språkrådet är de som har det officiella uppdraget att arbeta 
med språkvård och språklagarna: 
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Språkrådet ansvarar för språkvården i Sverige och är Sveriges officiella organ för språkvård och 
språkpolitik. Språkrådet arbetar med svenska, finska, romska och svenskt teckenspråk men har också 
till uppgift att följa andra språk i Sverige. (Språkrådets hemsida, Om Språkrådet 2014) 1 

Eftersom Språkrådet har det officiella uppdraget att vårda språken i Sverige är det inte orimligt att 
säga att de har en annan makt över språket än den brukare som Teleman (2003:47) beskriver, som inte 
medvetet agerar för att bibehålla ett gott språk eller förbättra språket. Språkrådets texter är statligt 
sanktionerade och finns i institutionaliserad form, vilket i sig ger auktoritet (Lind Palicki 2010:28). 
Däremot betyder inte det att språket formas efter Språkrådets tycke, utan de är en del av ett större 
sammanhang som avgör hur språket ser ut. De är alltså inte de enda makthavarna, och vilken 
böjningsform som får fäste i bruket, till exempel, avgörs i växelverkan mellan olika krafter och andra 
maktinstanser. Grundläggande för maktutövande är att det samverkar med normer som utesluter, 
stigmatiserar och naturaliserar underordning (de los Reyes 2005:233). Med andra ord innebär normer 
alltid exkludering. Vad gäller språkvård innebär det till exempel att det är enklare att rekommendera 
ett språkbruk som redan är populärt, eller påminner om en snarlik ordform som är normativ. 
Språkrådet arbetar på officiellt uppdrag, med att förmedla (språk)normer. Det är därför mycket troligt 
att de verkar inom de strukturella normer som skapar underordning. Därför är det intressant att studera 
hur Språkrådets position ser ut, som de beskriver så här: 

Svensk språkvård är av tradition starkt inriktad på att vara ett stöd för dem som på olika sätt vill ha 
hjälp med att använda språket. Språkvården arbetar därför helst med råd och rekommendationer, inte 
så mycket med föreskrifter. Det är också viktigt för språkvården att noga följa språkutvecklingen. 
Råden måste ju i allt väsentligt stå i samklang med rådande språkbruk för att ha genomslagskraft. 

Den institutionen som har regeringens uppdrag att bedriva språkvård är Språkrådet, som därför kan 
sägas vara det officiella språkvårdsorganet i Sverige. (Språkrådets hemsida, Sverige 2014) 

Språket i P1 är ett riktigt långkörarprogram och har funnits sen 1997. Nu, 2014, tog programledaren 
Emmy Rasper över rodret efter Anna-Lena Ringarp, och språkkonsulten och doktoranden Ylva 
Byrman har efterträtt Lars-Gunnar Andersson som språkexpert (i de flesta, men inte alla avsnitt). 
Emmy Rasper gjorde i sina inledande avsnitt en resa i Sverige och letade efter vilka som har makten 
över språket. Hon besökte bland annat Språkrådet. Jag citerar nedan delar ur de intervjuer hon gjorde 
där, med min egen transkribering. Språkvårdarnas anpassning till radiolyssnare, jämfört med om jag 
utfört egna intervjuer med uppsatsen som mål, är att föredra då deras åsikter kommer fram på ett 
allmännare sätt än om vi suttit i samförstånd som personer som båda redan vet hur språkvård fungerar 
och vad Språkrådet har för uppgift. Det är helt enkelt troligt att de i det här fallet för ett mer 
övergripande resonemang om språkvård, sin egen uppgift och maktposition. Se vidare i 
metodreflektionavsnittet om min koppling till Språkrådet. 

I avsnittet som sändes 18 februari 2014 besökte Emmy Rasper (nedan ”ER”) Språkrådet. Där 
intervjuade hon flera anställda om huruvida de såg sig själva som maktutövare över språket. De 
intervjuade står här nedan med sina initialer. Så här resonerar hon inför besöket: 

ER: Dom ger också ut skrivregler och rekommendationer för hur språket ska användas, och det 
tänker jag, det skulle faktiskt ändå kunna innebära nån form av makt. 

  

                                                        
1 Efter att Språkrådets webbplats slagits ihop med Institutet för språk och folkminnen under våren 
2014 har texterna på webbplatsen bearbetats något. De är fortfarande kvar, men inte exakt så som jag 
har citerat dem, då det infogats annan information mellan olika delar. 



 4 

Utifrån detta resonemang intervjuar hon först Ola Karlsson: 

OK: Jo, det är klart att jag har, indirekt, genom att bestämma ganska mycket över innehållet i den här 
Svenska skrivregler som reglerar hur man kommaterar och använder frågetecken och semikolon och 
gör punktuppställningar och skriver källförteckningar och allt det där regleras av Svenska skrivregler. 

ER: Och den chefar du över. 

OK: Japp, då kan man ju säga att jag chefar en del över svenska språket. 

ER: Har du mer makt över språket än nån som åker i bussen där ute? 

OK: Det vet man inte, förmodligen har jag väl det. 

ER: Hur förvaltar du det? 

OK: Det är ju en väldigt intressant diskussion som vi har här mycket om det här med respekten för 
språkbruket och språkbrukarna att förankra saker o- 

ER: Så ni inte sitter här och dikterar? 

OK: Nä, nä det går inte. Språkbrukarna har ju egentligen störst makt. Och så får vi ibland försöka 
styra upp saker kanske så att det blir mer enhetligt och så. Så det är väl en växelverkan där mellan, 
när det gäller makten över språket, mellan oss och språkbrukarna.  

Baki Hasan, språkvårdare i romska, svarar dock så här: 

BH: Oj, jag har inte nån makt, utan jag har bara möjlighet att arbeta med det här och ge mitt bidrag 
och sen är det upp till språktalarna att bestämma sig om dom ska använda sig av det eller inte. Jag ger 
förslag.  

Sebastian Embacher och Tomas Hedberg, språkvårdare i teckenspråk, via tolkarna Ing-Mari Tovlin 
och Carina Englund svarar så här (det framgår inte i sista repliken om det är Sebastian eller Tomas 
som tolkats): 

ER: Vem säger ni bestämmer över teckenspråket? 

TOLK: ”Jag!” säger Sebastian. 

SKRATT 

TOLK: Nä, Tomas säger, ”Nej, det är den gruppen som använder teckenspråk, det är dom som är 
med och utvecklar och skapar språket, det är inte vi som bestämmer över hur dom ska använda 
språket.”  

ER: Men har ni mer makt över teckenspråket än nån som talar teckenspråk men inte jobbar på 
Språkrådet? 

TOLK: Nää, det kan man inte säga. Men vi kanske har lite större inflytande. Vi jobbar ju på 
Språkrådet, ändå, då kan man ju, då kan det bli väldigt lätt att folk tar till sig av vad vi säger att vi 
tycker, men ofta så tittar man ju på hur teckenspråkarna, dom som använder teckenspråk, hur dom har 
använt språket, och det är ju det som sprids sedan, och då kan ju vi rekommendera, dom gångerna det 
dykt upp flera tecken för ett ord till exempel. 

(Språket i P1, sverigesradio.se, 2014-02-18) 

I stort säger språkvårdarna samma sak: att de inte bestämmer över språket men har en annan roll än 
personer som inte är språkvårdare. Det som kan konstateras är att de säger att de har mer inflytande än 
andra språkbrukare. Det tycks finnas skiftande uppfattningar bland Språkrådets anställda om exakt vad 
den rollen innebär. De har en annan placering i den rekontextualiseringskedja jag redogör för i 
avsnittet om kritisk diskursanalys. Språkrådet har mer kunskap om språken i Sverige än många andra. 
Kunskap leder till styrning och maktutövande och ska därför ses som makt gentemot läsaren (Lind 
Palicki 2010:28). Jag kommer diskutera just hur de använder sin egen makt och vilken makt de 
tilldelar andra språkbrukare och diskurser. 
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Språkrådet har själva formulerat sex bedömningsgrunder som de arbetar efter när de ska ge råd i en 
språkriktighetsfråga. Bedömningsgrunderna listar sex stycken positioneringar som Språkrådet explicit 
tilldelar makt att påverka, forma och normera språket. De beskriver i Språkriktighetsboken (utgiven på 
den tiden de hette Svenska språknämnden) vilka olika bedömningsgrunder de tar hänsyn till när de ska 
ge råd i en språkriktighetsfråga. Dessa är: 

1. Hur etablerat uttryckssättet är i bruket. 

2. Hur accepterat uttryckssättet är bland språkbrukarna. 

3. Hur accepterat uttryckssättet är bland normauktoriteter, till exempel språkvårdare och lärare. 

4. Hur väl uttrycket stämmer överens med språksystemet i övrigt. 

5. Hur väl uttrycket stämmer med den skriftspråkliga traditionen. 

6. Hur väl uttryckssättet fungerar i olika kommunikativa sammanhang. (Svenska språknämnden 
2005:23) 

Huruvida det är dessa aktörer som väl får makt i frågelådan återstår att se. I uppsatsen använder jag 
”positionering” som samlingsord för det som tillskrivs makt av Språkrådet i frågelådan, då ett ord som 
samlar personer, regler, diskurser med mera behövs. 

Uppsatsen avgränsar Språkrådet till frågelådan, då det är där rekommendationer i språkriktighetsfrågor 
finns. Det är alltså genom att analysera den som det går att se vilka som tillskrivs makt över språket. 
Frågelådan representerar språkvården på flera sätt. Den tillhör Språkrådet, som är en språkvårdande 
institution med uppdrag att just råda i språkriktighetsfrågor. Den är offentlig och kan därmed anses stå 
för en officiell hållning. Den riktar sig inte till en specifik sorts läsare, vilket TT:s rekommendationer 
gör, utan till vem som helst med en internetuppkoppling som undrar över en fråga. (Det hade varit 
intressant att jämföra mina resultat med en studie i hur frågelådan konstruerar sin läsare, men det är en 
fråga för en annan gång.) Min erfarenhet är att språkkonsulter läser och tar ställning till frågelådans 
rekommendationer i hög grad. 

Däremot är frågelådan, och Språkrådet, inte på något sätt ensamma aktörer när det gäller 
språkriktighetsrådgivning på internet. Jag gissar att många i språkriktighetsfunderingar helt enkelt 
googlar, ”idag eller i dag” till exempel. Jag vet också att Språkrådet, om än självklar institution för 
språkkonsulter, för många andra är helt okänd. Något som inte används eller inte känns till kan inte 
sägas representera språkvård för alla. Uppsatsen handlar dock inte om frågelådans läsare, utan om 
Språkrådet, språkvård och oss själva. 

3 Teori 
I det här avsnittet beskriver jag de teoretiska perspektiv som ramar in uppsatsen. De fungerar som 
utgångspunkter och perspektiv som jag sedan använder för att analysera och förklara mina resultat. 
Först beskriver jag den teoretiska inriktningen som kallas kritisk diskursanalys. Jag presenterar fältet 
kort i sin helhet och lyfter sedan fram de delar som är lämpliga för mina frågor. Jag avslutar avsnittet 
med att visa upp tidigare forskning inom fältet som på olika sätt har inspirerat mig i mitt arbete. 
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3.1 Kritisk diskursanalys 
Inom den språkvetenskapliga inriktningen kritisk diskursanalys (critical discourse analysis, CDA) 
studerar forskare kopplingar mellan språk och makt (Wodak 2001:3). Studier ämnar till att redogöra 
för hur texter förhåller sig både närmande och fjärmande till makt(missbruk) och ojämlikheter i 
politisk och social kontext. Forskningen är alltså ett sätt att åskådliggöra maktutövande (Jørgensen & 
Phillips 2002:49).  

Kritisk diskursanalys vilar i antagandet att språk och diskurser är socialt konstruerade fenomen, som vi 
hela tiden positionerar oss i förhållande till. Vi samverkar hela tiden med varandra, med texter och 
med tidsepoker (Ajagán-Lester m.fl. 2003:206). I min analys utgår jag från att Språkrådet inte är en 
institution avskärmad från övriga samhället, utan att också de verkar inom och påverkar de diskurser 
som råder, samtidigt som de har en särställning att påverka normerna efter eget tycke (jfr. Lind Palicki 
2010:42). Min studie syftar bland annat till att studera Språkrådet för vilka diskurser de åberopar i 
frågelådan.  

Däremot är jag inte intresserad av den enskilda skribenten som skrivit just en specifik 
rekommendation. Posterna är inte heller signerade med namn, vilket ökar bilden av att skribenten har 
skrivit texten som myndighetsföreträdare och inte som individ. Dessutom rör det sig om en kollektiv 
skrivprocess. Rekommendationen måste ligga i linje med Språkrådets värderingar och attityder, vilket 
är det mitt fokus riktas på. Även om en rekommendation inte skulle göra det så syns ju inte det utåt, 
för läsaren av frågelådan. Däremot är dessa värderingar ibland motsägelsefulla, och det kan tänkas 
bero på olika skribenters åsikter. Att inte diskutera individuella, personliga attityder kan jämföras med 
diskussionen som förts om intertextualitet: ”Författaren ersätts av en uppfattning om att det finns en 
underliggande produktivitet i varje text eller verk. Då blir varje text något slags kondensering av olika 
koder eller diskurser, vilkas ursprung inte kan fastställas, något som samtidigt gör att faktiska 
individer och skribenter inte får någon större plats i analysen” (Ajagán-Lester m.fl. 2003:211). I och 
med att texterna anses representera Språkrådet och inte en enskild skribent blir motargument som 
”men det kanske bara var en slarvig formulering” inte relevanta.  

Mycket av min analys bygger jag på van Leeuwen (2008), som jag hämtar legitimeringsanalysen från. 
van Leeuwen bygger i sin tur sin kritiska diskursanalys på Foucaults teorier om makt och diskurser, 
och Hallidays sociosemiotiska språksyn – det som kallas systemisk funktionell grammatik (SFG eller 
SFL). Enligt Foucault är makt något som utövas i relation människor emellan, snarare än en abstrakt 
isolerad egenskap hos vissa personer (Jørgensen & Phillips 2002:13). Enligt Foucault är diskurs 
språkliga konstruktioner av vissa delar av verkligheten, som tjänar ett specifikt historiskt eller 
samhälleligt syfte (van Leeuwen 2008: Preface). Vidare säger Foucault att diskurser inte bara 
representerar vad som händer, utan också värderar, tillskriver syfte till och rättfärdigar det som sker 
(van Leeuwen 2008:1.2 Discourse as the Recontextualization of Social Practice). 

Jag vill betona att diskurser alltid tjänar ett syfte, som också sammanfaller med någons syfte. En 
diskurs är till exempel miljödiskursen, där det som sker till exempel skulle kunna vara att panta 
flaskor, som då tillskrivs ett större värde än pantandet i sig av diskursen: det är bra för miljön och 
därför bra för oss människor. Detsamma gäller alla diskurser, hur synliga eller osynliga de än må vara. 
Språket förhåller sig till och deltar i diskurser, och i resultatdelen fångar jag in några av de som 
Språkrådet åberopar. Diskurser som kan gälla språk är till exempel fint eller fult, bra eller dåligt, 
tydligt eller otydligt, formellt eller talspråkligt. Att säga att en författares språk är fint innebär att ett 
syfte uppfylls, något som kan vara så enkelt som syftet att hylla författaren i en recension, men även 
att det språkbruket upphöjs över andra och därmed uppfyller ett syfte att placera det över andra. Också 
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det språk vi inte kommenterar explicit, det omarkerade, kan sägas ingå i diskurser: en neutral 
språkdiskurs. Men ett sådant språk förhåller sig inte egentligen neutralt till övriga språket, då språk 
alltid skapas i relation till annat språk och språkhistoria. Det innebär att det ”neutrala” språkbruket 
ligger i linje med den nuvarande samhällsordningen (Jørgensen & Phillips 2002:76).  

van Leeuwen argumenterar för att diskurser skapas genom att rekontextualisera sociala praktiker. 
Rekontextualisering är när en social praktik ges språklig form. Social praktik beskriver han som ”what 
people do” (2008:1.2. Discourse as the Recontextualization of Social Practice)2, till exempel att 
använda det svenska språket. Definitionen av social praktik är mer specifik: socialt reglerade sätt att 
göra saker (van Leeuwen 2008:1.3. Social Practice). Reglering ska förstås som något som kan ske på 
många sätt, och han exemplifierar med strikta stadgar, traditioner, råd från experter, förebilder, och de 
begränsningar och möjligheter som teknik ger.  

Sociala praktiker kan vara utan språklig form: praktiken att äta frukost, eller redan ha en språklig form: 
en text som skildrar frukostätande. Rekontextualisering gör praktiken antingen tydligare eller 
otydligare, då vissa saker lyfts fram och andra döljs (hälla upp juice kanske beskrivs, men inte att 
skaka paketet). Det som framträder på bekostad av annat och inte presenteras som nytt kan vi därför 
säga är det som ingår i den nuvarande diskursen. Den språkliga rekontextualiseringen är i sig en social 
praktik, då den ingår i reglerade sätt att återberätta en handling. Den rekontextualiserade praktiken 
hamnar sen i en ny social praktik: frukostätande i en novell, ett tevemanus, eller en hemma hos-text i 
en tidning är alla nya olika praktiker som påverkar hur texten kommer att se ut (van Leeuwen 
2008:1.4. The Recontextualization Chain). All användning av språket bygger på outtalade 
överenskommelser, och kan alltså ses som socialt reglerade sätt att göra saker (kommunicera). Att tala 
eller skriva svenska är därmed i sig en social praktik. Språkvården reglerar ytterligare språket, och i 
resultatdelen framgår det med vilka tekniker de gör det. 

Lind Palicki beskriver syftet med feministisk diskursanalys så här: ”inte att bara ’tänka kritiskt’, utan 
att gräva fram sociala och historiska strukturer som har blivit till överenskommelser och konventioner 
– saker som framstår så naturliga för oss att de betraktas som ’sunt förnuft’” (2010:24). Det här sunda 
förnuftet strävar jag efter att nå, då det svarar på min andra frågeställning om vad som tas för givet och 
vad som står som självklargjord bakgrund till språkrekommendationerna.  

3.2 Tidigare forskning 
I stort baserar jag mina analyser av språkvårdspolitik på Ulf Telemans Tradis och funkis (2003) som 
beskriver svensk språkvård från 1800-talets början, då också den normerande språkvården kan sägas 
börja. För det moderna perspektivet hänvisar jag till inledningskapitlet i Språkriktighetsboken, som 
beskriver hur språkvård idag utförs och vad som ligger till grund för bedömningar i 
språkriktighetsfrågor. 

På svenska har mycket forskning gjorts inom kritisk diskursanalys som är aktuell för mig. Mycket av 
analysen kring myndigheters maktposition hämtar jag från Lena Lind Palickis avhandling 
Normaliserade föräldrar (2010) som analyserar Försäkringskassans broschyrer över tid. Också 

                                                        
2 Jag har läst van Leeuwens Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis (2008) som e-
bok. Då finns inte sidnummer på samma sätt som i en tryckt bok. I mina hänvisningar hänvisar jag till den 
närmaste underrubriken, och de kapitel- och avsnittsnummer som ligger hierarkiskt ovan. 
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analysen av hur myndigheten konstruerar jämställdhet är relevant för mig, då även Språkrådet talar om 
jämställdhet. 

När det gäller legitimeringsanalys, som upptar en stor del av den här uppsatsen, hämtar jag inspiration 
från två svenska tillämpningar och en engelskspråkig tillämpning, alltså utöver van Leeuwens 
exempel. Den första är Anna Gustafssons Pamfletter! (2009). Den studerar hur politiska pamfletter 
använder legitimeringar och delegitimeringar och analyserar dem tillsammans med deras samtid. Det 
blir ett samtal mellan pamfletterna, där legitimeringar och delegitimeringar används för att övertyga 
om antingen den egna förträffligheten eller motståndarens brist på detsamma. Det är en avhandling 
som också den studerar texter över tid och jämför dem, och som ingår i fältet historisk diskursanalys. 
Ett metodiskt syfte är att studera hur legitimeringar förhåller sig till delegitimeringar, som inte är lika 
noggrant teoretiserade eller välstuderade.  

Den andra tillämpningen är Gustav Westbergs, som i sitt pågående avhandlingsarbete också använder 
legitimeringsanalys. Det som är publicerat nu är en artikel, ”Gudomlighet, patriotism och koloniala 
kunskapstraditioner: Legitimerat föräldraskap i Svenska Familj-Journalen 1870-1875” (2011), och 
avhandlingen har arbetstiteln Legitima föräldraskap 1870-2010 (u.a). Främst är det de pragmatiska 
analyserna jag inspireras av i den, och inte lika mycket analyserna av de lexikogrammatiska 
realiseringarna. 

Både Gustafsson och Westberg utgår precis som jag från van Leeuwens teorier om legitimering, men 
det finns andra angreppssätt. Luisa Martín Rojo och Teun A. van Dijk (1997) studerar i sin artikel 
”’There was a problem, and it was solved!’: legitimating the expulsion of ’illegal’ migrants in Spanish 
parliamentary discourse” hur legitimeringar används för att försöka återskapa legitimitet efter att ha 
blivit kritiserad, alltså delegitimerad. De nämner van Leeuwens teorier, men de står inte i fokus. 
Snarare handlar artikeln om hur legitimeringar används för att skapa en positiv bild av sig själv. Det 
Martín Rojo och van Dijk kallar ”self-legitimation” är alltså alla typer av legitimeringsstrategier som 
syftar till att ge auktoritet till sig själv. Det skiljer sig alltså från min användning av 
”självauktorisering”, som jag presenterar nedan i metodreflektionsavsnittet. 

Presuppositionsanalysen används dels i Lena Lind Palickis avhandling, återigen, och dels i Madelein 
Rydings magisteruppsats ”Mellan raderna i debatten” (2010), där den står för en stor del av metoden. 
Den studerar debattartiklar om religiösa friskolor, och har till skillnad från de andra inte ett diakront 
materialurval. 

4 Metod 
Jag använder mig av två olika metoder för att besvara mina frågor. Metoderna är dock inte 
förbestämda, utan bestäms av ens frågeställningar och material. Frågeställningarna rör just relationen 
språk och makt, medan metoderna skiftar. Lind Palicki skriver att det inom kritisk diskursanalys finns 
”en fast uppsättning verktyg som visserligen inte är huggna i sten men som framstår som påbjuden” 
(2010:33), en uppsättning vars innehåll hon inte redogör för men sedan avfärdar. Ryding däremot ser 
inte en sådan färdig uppsättning verktyg alls, och också hon belyser att metodval bör ske efter 
frågeställning och material (2010:5). Det har varit min utgångspunkt i valet av metod. 
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Jag använder två metoder: legitimerings- och delegitimeringsanalys, och presuppositionsanalys. 
Legitimeringsanalysen är den huvudsakliga, och presuppositionsanalysen fungerar som ett 
komplement. Legitimeringsanalysen åskådliggör argument och hur argument värderas i förhållande till 
varandra. Presuppositionsanalysen åskådliggör en bakgrund som måste antas vara sann, och 
kompletterar därmed legitimeringsanalysen genom att studera i vilken värld legitimeringarna är 
rimliga. 

Tillsammans innebär metoderna dels att jag håller mig textnära, på mikronivå, och dels att jag har ett 
makroperspektiv, vilket är vanligt i kritisk diskursanalys. 

4.1 Legitimering och delegitimering 
Till stor del svarar legitimeringsanalysen till min första frågeställning: Hur motiveras 
rekommendationerna? Vilka antaganden och diskurser åberopas i legitimerande och delegitimerande 
syfte? 

Legitimerings- och delegitimeringsanalys fokuserar på behovsorienterade argument, ideologiska 
principer, positiv eller negativ representation av sig själv eller andra, och skapar rätten att bli åtlydd. 
Legitimeringar och delegitimeringar används av Anna Gustafsson i avhandlingen Pamfletter! (2009). 
Hon utgår från van Leeuwens fyra typer av legitimeringar, och skapar utifrån dessa sätt att diskutera 
också delegitimeringar. Jag har inspirerats mycket av hennes sätt att använda dessa verktyg och 
refererar här till hennes användning istället för van Leeuwens original. Originalet tar jag istället upp 
när ytterligare detaljer behöver diskuteras. De fyra typerna har alla underkategorier som jag inte 
specificerar här. 

De fyra legitimeringstyperna är: 

• Auktorisering: att referera till tradition, vana (konformitet), lagar och personer. 

• Moralisk värdering: Gustafsson exemplifierar med ”hälsosam”, och ord som ”normal” ingår 
här. Här måste vi ha kännedom om kulturen och kontexten för att kunna identifiera moraliska 
värden.  

• Rationalisering: innebär att man försöker få något att framstå som rationellt, förnuftigt, logiskt 
eller oomtvistligt sant. 

• Mytopoesis3: moraliska berättelser, som när hjälten belönas efter att ha deltagit i legitima 
praktiker eller verkat för att återupprätta en legitim ordning. (Gustafsson 2009:51–52) 

De olika typerna av legitimeringar fungerar som överordnade och har alla underkategorier hos van 
Leeuwen. När det är relevant att skilja mellan de olika underkategorierna gör jag så i 
resultatgenomgången, och presenterar då de olika varianterna.  

Legitimeringstyperna uppradade mot varandra ser mer åtskilda ut än de i praktiken ofta är. I mitt 
material är det till exempel inte alltid tydligt var gränsen mellan lagar och rationalisering går. Här 
nedan i metodreflektionen diskuterar jag hur legitimeringstyperna fungerar på mitt material. I 
resultatgenomgången visar jag när det går att tolka en legitimering som olika typer. Den här oklara 

                                                        
3 Gustafsson stavar det mythopoesis, i enlighet med van Leeuwen på engelska. Westberg (2011) stavar utan <h>, 
vilket jag också gör, för då har alla legitimeringstyperna fått en svensk översättning som skiljer sig från 
originalet. 
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gränsen beror på att rekontexualiseringskedjan inför ett språkråd aldrig är en kronologisk linje, utan 
hela tiden sker fram och tillbaka mellan de olika stegen. Alla analyskategorier har ju delat upp världen 
på ett sätt, och gränserna däremellan kommer alltid att vara oklara, då världen i sig ju inte faktiskt är 
uppdelad på det sättet. Att gränserna är oklara kan förklaras med att rekontextualiseringsprocessen 
inför ett språkråd aldrig är en tydligt avgränsad kronologisk linje.  

Delegitimering är inte lika systematiskt genomgångna i litteraturen. Kort beskrivet fungerar de precis 
som legitimeringar, fast tvärtom. Gustafssons avhandling analyserar politiska pamfletter, och ett syfte 
med den var att också utvärdera hur delegitimeringsanalys kan utföras. En del av det var att studera 
hur ironi används i texter, något som inte är aktuellt i mitt fall. När det gäller moralisk legitimering 
jämfört med moralisk delegitimering krävs en pragmatisk analys för att avgöra vilken typ det rör sig 
om (Gustafsson 2009:139). Delegitimerande auktorisering torde innebära att någon sägs vara 
motsatsen till en auktoritet, det vill säga någon som inte ska lyssnas på. I hennes material sägs en 
politiker vara i förbund med djävulen, vilket fungerar avauktoriserande i den texten (2009:165). I mitt 
material är det tydligt vad som är rekommendationen, och det som då inte fungerar för att stärka den 
fungerar delegitimerande. En avauktorisering skulle till exempel kunna vara att säga att en 
böjningsform är vanlig eller traditionell, men ändå råda mot det. 

Det är långt ifrån i varje svar i frågelådan som det ges en explicit legitimering. Språkrådet i sig är en så 
stark auktoritet inom området språkvård att dessa kommer räknas som auktorisering, då de kan sägas 
referera till den egna institutionen som har auktoritet. Jag kallar dessa självauktoriseringar, för att 
belysa att legitimeringen syftar tillbaka på Språkrådet själva, vilket skiljer sig från när auktoriseringen 
syftar till någon utomstående. De betonar sin egen makt istället för att åberopa andras. I mitt material 
är svaren i posterna alltid långa och utförliga, vilket inte är fallet i hela frågelådan. I mitt material finns 
det självauktoriseringar, men de står aldrig som enda legitimeringen i en rekommendation, vilket de 
gör i andra kortare poster i frågelådan. 

4.2 Presuppositioner 
Till stor del svarar presuppostionsanalysen till min andra frågeställning: Vad tas för givet i 
rekommendationerna? Vad konstrueras som sant, normalt och oproblematiskt? 

Presuppositioner är det i ett yttrande som antas vara sant. Förståelsen av yttrandet bygger på att läsaren 
accepterar vissa antaganden, som på grund av att de framförs som just självklara fungerar som 
bakgrundsinformation. Ett klassiskt sätt att luska fram en presupposition är att negera satsen: det som 
är kvar är presuppositionen (Yule 1996:26). Ryding (2010:11) exemplifierar så här: 

1. Sveriges statsminister är sjuk. 

2. Sveriges statsminister är inte sjuk. 

Det som finns kvar i sats 2, det som presupponeras, är att Sverige är en stat och att den staten har en 
statsminister, vilket också faktiskt är sant (i alla fall 2014). Vi jämför med följande: 

1. Sveriges president är sjuk. 

2. Sveriges president är inte sjuk. 

Att Sverige skulle ha en president presenteras som självklart. För en person utan exakt kunskap om 
Sveriges statsskick vore dessa meningar inte speciellt konstiga. ”Sverige har tydligen en president”, 
skulle personen tänka. Nu har Sverige inte en president, vilket gör båda satserna falska. De stämmer 
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inte överens med de förväntningarna om sanning och relevans vi har på yttranden. Det är således fullt 
möjligt att presupponera saker som inte stämmer överens med verkligheten. Därför svarar det mot min 
fråga om vad som konstrueras som sant. Huruvida något är sant eller inte i mitt material är inte 
huvudfrågan, då skulle uppsatsen ha fokuset ”har Språkrådet rätt?”. Istället är det intressantare att 
diskutera vad som måste vara sant om rekommendationen ska verka rimlig. 

I satser som redan i originalformulering har ett inte går det naturligtvis att ställa samma fråga: vilka 
antaganden är kvar utan inte:t? 

Inte-taktiken är inte den enda, och definitionen av presupposition varierar mellan olika forskare. Olika 
forskare delar upp presuppositioner i olika typer (Yule 1996:26–30), vilket jag inte går in närmare på. 
Något som aktualiseras i mitt material är bestämd form som markör för att kunskapen framställs som 
förutsatt: ”statsministern är sjuk” förutsätter att referenten är känd. Vidare presupponeras att 
information om högt uppsatta politikers hälsa är relevant, och att hälsa kan variera där ”sjuk” är en 
variant. Bara att ett yttrande yttras presupponerar att det finns en relevans i det, något som kan 
ifrågasättas när det gäller talspråk. När det gäller frågelådan däremot finns alla posterna av en 
anledning, att Språkrådet har bedömt att de ska vara där. Därför går det att presupponera att något som 
finns i frågelådan är en relevant fråga om språk. 

De presuppositioner som finns i frågelådan bygger inte på lika enkla företeelser som statsskick som är 
tydligt reglerat i förordningar. Istället bygger de på diskurser av olika abstraktionsgrad. Naturligtvis är 
min mening inte att identifiera allt som antas vara sant, utan att fokusera på de förekomster där det 
som antas vara sant rör det som tillskrivs makt. Dessa antaganden är svårare att få syn på då de inte 
kan jämföras med en yttre uppslagsverksfakta, och jag i min egen roll som inskolad i språkvården, likt 
Språkrådet själva, kommer antagligen missa vissa av dessa antaganden. 

4.3 Tillvägagångssätt 
Efter materialurvalet gjorde jag närläsningar av posterna. Närläsningarna är kvalitativa och syftar till 
att identifiera legitimeringsstrategier och presuppositioner. Jag har ställt mina frågor till materialet och 
utifrån mina metoder kunnat identifiera förekomster av olika strategier och antaganden. Rent praktiskt 
har närläsningen bestått i att markera olika delar av posterna och noterat vilken typ av (de)legitimering 
som används och vad som presupponeras. I resultatavsnittet lyfter jag exempel ur materialet och visar 
hur jag har analyserat dem. Exemplen är inte heltäckande utan illustrerar tendenser i materialet. 

4.4 Metodreflektion 
Här nedan följer en metodreflektion i två delar. Den första delen redogör för hur jag har modifierat van 
Leeuwens legitimeringstyper. I den andra delen redogör jag för min egen roll och eventuella 
personliga känslor som kan ha påverkat uppsatsarbetet i sin helhet. 

4.4.1 Modifierade analyskategorier 

Här följer en reflektion över hur väl legitimeringsanalystyperna fungerar på mitt material, och jag 
lyfter fram de gånger då jag behöver modifiera dem. De olika legitimeringstyperna så som van 
Leeuwen ställer upp dem är som nämnt tidigare mer differentierade än de i ett faktiskt material alltid 
är. Vissa uppdelningar har inte känts relevanta att göra, och andra har jag behövt skapa själv. 
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Jag nämner i resultatgenomgången att det inte är relevant att dela upp rationella legitimeringar i de två 
typerna instrumentell och teoretisk, trots van Leeuwens insisterande att skillnaden mellan dem är 
”significant” (van Leeuwen 2008:6.1 Instrumental Rationalization). Instrumentell rationalisering 
legitimerar praktiker som syftar till att uppfylla ett moraliskt önskvärt mål, och van Leeuwen 
exemplifierar med bland annat att det är bra att låta unga barn vara borta från hemmet då det bygger 
karaktär. Teoretisk rationalisering handlar inte om önskvärdhet på samma sätt, utan om att en 
handling är naturlig, eller bygger på något som uppfattas, eller framställs, som sant. Här exemplifierar 
han (en av de ytterligare undertyperna) med att inte oroa sig om barnet är ledset, för det kommer gå 
över. När det gäller språkrekommendationerna hänvisar Språkrådet, i de fallen jag analyserat dem som 
rationaliseringar, till språket som system. Det finns en lång språkvetenskaplig tradition av att resonera 
i strukturalistiska banor, en diskurs som dessa rekommendationer deltar i. Språksystemet framställs 
som något som ligger utanför människors bruk och som något som vi ska upprätthålla. Det kan ses 
som ett moraliskt önskvärt mål att ha ett kongruent system. Eller så kan det ses som att språksystemet 
är något naturligt som vi ska förhålla oss till. I den här uppsatsens analys är inte den distinktionen 
viktig att göra, då poängen är att språksystemet oavsett rationaliseringstyp tilldelas makt av 
Språkrådet. 

Jag har själv skapat analyskategorin självauktorisering. Det gäller de fall när Språkrådet hänvisar till 
sig själva explicit, eller när de bara kort säger hur något ska vara utan vidare motivering (vilket dock 
inte sker i mitt material). Det gäller alltså de fall när de istället för att peka utåt på något annat, 
tradition, språkbruk, språksystem eller dylikt, istället pekar inåt på sig själva. Det finns två 
auktoriseringstyper hos van Leeuwen som sammanfaller till självauktorisering: personlig auktorisering 
och expertauktorisering. Personlig auktorisering innebär att personen inte behöver redovisa sina 
kunskaper, utan på ren och skär status fungerar legitimerande. Språkrådet gör detta när de inte 
hänvisar till något annat. Expertauktorisering innebär att experten redovisar sin kunskap och därmed 
får makt att bestämma. För Språkrådet gäller det de fall där de hänvisar till sig själva efter ett längre 
resonemang, som kan ses som en uppvisning av kunskap (se ”Dom” där Språkrådet räknar med sig 
själva i det avslutande vi:et). Det viktiga är dock inte exakt vilken typ av auktorisering de använder, 
utan att den pekar på dem själva. Som jag diskuterar ovan har Språkrådet makt, som de ibland behåller 
själva och ibland legitimerar andra att ha. Eftersom uppsatsen i det stora rör hur de hanterar sin makt 
är detta en analyskategori som jag vill framhäva. 

Till sist vill jag också konstatera att inget i mitt material har kunnat analyseras som mytopoesis, alltså 
mytbildning eller berättande för att visa på hur moraliska handlingar belönas. Det innebär inte att 
språkvården i stort är fri från sådant: till exempel Klarspråk lönar sig skulle antagligen kunna räknas 
som sådan. 

4.4.2 Min egen roll 

Det är inte i all språkvetenskap som forskaren redogör för sin egen historia och sitt eget liv. Ofta för 
att det inte är aktuellt, mer än som ett erkännande om vilka ideologier som ligger bakom, och det 
brukar framgå i teoriavsnitten. Jag känner dock ett behov att kort diskutera mig själv och min roll i det 
här arbetet.  

Jag gillar Språkrådet och jag gillar språkvård. Jag gillar att språkråd baseras på bruk snarare än 
språksystemet. Under utbildningen på språkkonsultprogrammet (2011–2014 på Stockholms 
universitet) har vi läst mycket litteratur från Språkrådet, vi har varit där på studiebesök, vi har haft 
lärare som arbetat där, och vi har språkkonsultkollegor som arbetar där nu. Jag har själv gjort ett litet 
jobb för dem. Min ena handledare, Lena Lind Palicki, jobbar där nu. Jag har haft kontakt med dem för 
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att få information om och tillgång till mitt material. Vi är skolade att förstå och hålla med om de 
avvägningar Språkrådet gör, även om vi ibland kanske tycker att de borde resonerat annorlunda.  

Jag är en del av samma språkvård som Språkrådet. Det är därför mycket troligt att jag helt förbisett 
vissa saker som någon med andra kunskaper skulle ha sett. Jag kan omöjligt visa på hur ”det är”, då 
jag hör hemma i samma diskurser som de jag försöker granska (Jørgensen & Phillips 2002:49). 

Med det sagt finns det naturligtvis styrkor i närheten också. Närheten gör att mina resonemang bygger 
på en förståelse för bedömningsgrunderna och för språkvårdens övergripande mål och syfte. Utan en 
sån förståelse skulle jag kanske resonera om saker som egentligen inte alls vore aktuella. Och 
uppsatsens officiella målgrupp är den egna klassen, examinatorn och i förlängningen yrkeskåren, inte 
en utomstående enhet för utvärdering av Språkrådet som institution. Det ska ändå sägas att den 
naturligtvis också är en del av ett större forskningssammanhang som rör språkvård och diskursanalys. 

Jag utför en kritisk diskursanalys, och diskuterar indirekt samhället. Därmed är det också troligt att 
mina egna privata åsikter och ideologier påverkar mig i mitt analysarbete. I min resultatgenomgång 
försöker jag visa på vilken tolkning jag gör och vad jag baserar den på, men en person med andra 
ideologiska utgångspunkter skulle kanske ha gjort andra tolkningar.  

5 Material 
Det finns inte ett allmänt accepterat sätt att samla in och sålla i sitt material inom kritisk diskursanalys 
(Meyer 2001), men precis som när det gäller metod styr forskningsämnet och frågeställningarna. Mitt 
studieobjekt är svensk språkvård, men materialet är avgränsat till några poster i Språkrådets frågelåda. 
Jag argumenterar nedan för mitt urval.  

Frågelådan jag använder mig av ligger i en fil och ser ut som i figur 1 nedan. Den innehåller 
frågelådans poster som de såg ut i slutet av 2013. Jag använder också en lista på vilka sökord som var 
vanligast 2013, med lite statistik över sökningar och träffar.4 

5.1 Frågelådan 
Frågelådan ligger på webbplatsen, och enligt en enkät vintern 2009–2010 är den den främsta 
anledningen folk har för att besöka Språkrådets webbplats (Sönnfors 2010:2). Detta kan förstås ha 
förändrats sen dess. Frågelådan är en sökruta där besökaren får skriva något, och får sedan upp resultat 
som är formulerade som frågor. Där väljer besökaren den fråga som stämmer överens med sin egen 
(om det finns en sådan), klickar, och läser svaret.  

Här syns tre poster, för att illustrera vilken information som finns till varje fråga och svar-par. Det är 
bara de två till höger som syns för sökaren: 

  

                                                        
4 Tack till Per-Anders Jande på Språkrådet för tillgång till dessa filer. 
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Nyckelord Kategorier Fråga Svar 

"lanseringsfest",	  
"release",	  "release	  
party",	  "releaseparty",	  
"släppfest" 

 

Finns	  det	  något	  
svenskt	  uttryck	  för	  
<I>release	  party</I>? 

Ja,	  <I>släppfest</I>	  
eller	  
<I>lanseringsfest</I>. 

"falafel",	  "falaffel",	  
"fallaffel" 

"Stavning" Hur	  stavar	  man	  till	  
maträtten	  
<I>falaffel</I>?	  Och	  
vad	  blir	  det	  i	  plural? 

Just	  så:	  
<I>falaffel</I>.	  
Betoningen	  ligger	  på	  
andra	  stavelsen.	  <p>I	  
plural	  blir	  det	  
<I>falafflar</I>. 

"intyg" "Prepositionsbruk" Heter	  det	  <I>intyg	  
om</I>	  eller	  
<I>för</I>	  eller	  
<I>över	  
genomgången	  
introduktionskurs</I>
? 

Här	  passar	  <I>om	  
</I>bäst. 

Figur 1. 

Just nu pågår en teknisk förändring av frågelådan. Som jag har förstått det kommer hela strukturen att 
förändras. Idag måste sökaren skriva ord som finns i ”Nyckelord”-kolumnen för att hitta resultat, 
vilket innebär att skribenten måste försöka hitta bra, troliga nyckelord. Detta kommer att förändras. 
Pompom Sönnfors studerade i sin kandidatuppsats på språkkonsultprogrammet 2010, varför så många 
sökningar inte ledde till träffar. Sedan dess har antalet poster i frågelådan ökat från 1531 till 2662, 
vilket borde innebära att det finns större möjlighet att hitta svar på sin fråga idag. Däremot var det 47 
procent av sökningarna som gav träffar vid tiden för hans uppsats, och motsvarande siffra idag är 50 
procent. Förhoppningsvis leder det tekniska arbetet till att fler sökare hittar svar. 

Parallellt pågår ett arbete med att se över alla rekommendationerna. Jag tror att detta inte på något sätt 
gör att min studie inte skulle vara aktuell. Även om de skulle göra stora ändringar i alla 
rekommendationerna så säger min analys något om språkvård i början av 2014. 

Mitt material är hela posterna, inte bara svaren utan också frågorna. Frågorna är nästan alltid 
redigerade varianter av autentiska frågor, men får tolkas som Språkrådets då de är publicerade i 
frågelådan. I frågorna ryms nämligen också presuppositioner och ibland också legitimeringar, som 
sedan bemöts i svaret. 

Jag har valt ut poster på två sätt, som jag beskriver mer i detalj nedan. Det första är genom att följa den 
lista som finns över de vanligaste sökorden och därmed få fram tjugofem poster. Det andra är att sålla 
fram poster genom att välja några av de kategorierna som Språkrådet själva har skapat.  

Att variera metodurvalet är att rekommendera inom kritisk diskursanalys för att kunna belysa ett 
forskningsproblem ur olika vinklar, det som Wodak beskriver som triangulering (Gustafsson 2009:47). 
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De båda sätten att välja ut mitt material kompletterar alltså varandra. Det blir en blandning av 
väldiskuterade språkvårdsfrågor, attitydfrågor och frågor som rör språk och makt. 

5.1.1 Listan med de 25 mest lästa posterna 

Listan på de vanligaste sökorden är en sammanställning av de sökord sökarna använt under 2013. Jag 
utgår från denna lista då den ger en fingervisning om vilken av all information i frågelådan som 
faktiskt läses. Språkrådet har i dagens gränssnitt inte information om vilken post sökaren väljer att 
klicka på, när flera frågor erbjuds. Det kan tänkas att de läser en enda, flera, eller alla. I vissa fall 
erbjuds många alternativ, i andra bara ett. Sökaren kanske också låter bli att klicka på något av dem, 
om de inte motsvarar det sökaren undrade. Inget av detta vet vare sig jag eller Språkrådet.  

Det jag har gjort är att söka på de populära sökorden och när flera frågor erbjudits gissat vilken 
sökaren varit intresserad av. Mina gissningar baserar jag på min egen kunskap om vilka frågor folk 
ofta ställer – något som tyvärr inte är så systematiskt, utan helt erfarenhetsbaserat. I fallet på sökordet 
”genitiv” erbjuds så många som tjugo olika frågor (se bilaga 1). Jag valde det alternativ som handlar 
om huruvida det ska vara en apostrof eller inte vid ett genitiv-s, då det i min erfarenhet är en fråga som 
folk ordar om och funderar över. De andra alternativen hade inte samma allmänna anspråk på att vara 
generella språkriktighetsproblem, sådana som dryftas av folk som inte i övrigt arbetar med 
språk(vård). De populära sökorden leder ofta till posterna med långa svar, jämfört med de korta svaren 
i figur 1 här ovan. Det kan betyda att det är i språkriktighetsfrågor som är kluriga som är det folk söker 
sig till Språkrådet för att få svar på. Det skulle innebära att mina gissningar kan stämma bra, då det är 
just de kluriga fallen som diskuteras. Å andra sidan kanske de frågorna på andra platser redan är så 
välgenomgångna att sökarna vänder sig till Språkrådet för sina andra frågor: ”Jag vet hur det är med 
apostrofer vid s, men hur är det med Mose eller Moses”? Urvalet är alltså tyvärr inte replikerbart, då 
det bygger på mina egna erfarenheter. Mina egna erfarenheter består i att ha varit intresserad av 
språkriktighetsfrågor länge och därmed ofta samtalat och läst om olika frågor, och bildat mig en 
uppfattning om vad som är vanliga respektive ovanliga frågor. Detta borde inte påverka 
representativiteten i de posterna jag analyserat.  

Sammantaget är det svårt att säga vilka som är de mest lästa posterna, och det går inte heller att säga 
något om hur läsarna reagerar på informationen där. Däremot är det inte jätteviktigt för min 
undersökning: jag tittar ju inte på eventuella effekter i människors bruk på grund av råden. Däremot är 
de vanliga frågorna alltid följda av utförliga svar, antagligen just på grund av att frågorna är svårare 
och eftersökta. Det passar sig därför att studera dem då de representerar Språkrådets förhållningssätt 
till auktoritet, makt och diskurser på ett sätt som de enklare frågorna inte gör. 

I bilaga 2 finns listan med sökorden och i bilaga 3 finns posterna jag valt ut i sin helhet. Posterna är 
följande: hen, genetiv, förkortningar, dem, policy, datum, internet, idag, tv, bindestreck, media, kolon, 
siffror, stor bokstav, istället, dom, kvalitet, it, vart, procent, ifrån, framförallt, order, de, och. 

5.1.2 Kategorierna 

För att kunna hitta svar på mina frågor om vilka diskurser som åberopas och vad som framställs som 
normalt måste jag leta i de poster som faktiskt diskuterar samhället. Frågelådan är indelad i kategorier, 
”partikelverb”, ”stor/liten bokstav”, ”stil och stilfigurer”, för att nämna några. Det finns också många 
poster som inte är indelade i kategorier. 

Jag har valt ut de som berör just ämnena språk och makt, och språk och människor. Dessa är: språk 
och kön, språkhistoria och språkförändring, språksociologi (språket och samhället), språkvård, 
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språkpolitik och språkattityder. Som synes i bilaga 4 ingår samma post ofta i flera olika kategorier, och 
språk och kön innehåller i särklass flest poster. Flera poster rör språkvården i sig, snarare än är 
rekommendationer, och dessa poster väljer jag att ha med då de trots allt är en del av frågelådan och 
faktiskt säger något om just Språkrådets eller språkvårdens egen ställning. 

Däremot innebär det här att jag förlitar mig på att skribenterna på Språkrådet har kategoriserat allt som 
skulle kunna vara aktuellt för mig i någon av dessa kategorier.  

Dessa poster finns i bilaga 4 och är följande: hopperska, överste, justeringsman, brandmän, brudnäbb, 
medaljös, brandman, hen, samkönat, rikssvenskans uppkomst, dagsens sanning, rikssvenskans 
konstruktion. 

5.2 Kritik av materialurvalet 
Naturligtvis kan ett material alltid vara större. Däremot var det svårt att hitta ett systematiskt sätt att 
sålla i frågelådan. Jag skulle gärna ha analyserat poster som rör benämningar på människor 
överhuvudtaget, men då skulle jag behövt gissa mig fram efter vad som kunde tänkas finnas i 
frågelådan, vilket inte är metodiskt hållbart. Likaså finns det mycket att säga på temat dialekter och 
standardspråk, men det är inte alla poster som rör dialekter som är kategoriserade som såna, vilket 
ställer till med samma sållningsproblem. Att det finns en kategori som heter Språk och kön gör att mitt 
resultat innehåller de diskurser som rör språk och kön, medan andra sociolingvistiska aspekter inte 
ryms, just för att det inte finns ett givet sätt för mig att hitta de posterna. 

Jag har alltså omöjligt fångat in alla diskurser och förgivettaganden som finns i frågelådan. Det 
betyder inte att det jag väl fångat in skulle vara ointressant eller icke-representativt. Eftersom diskurser 
och presupponerade sanningar varierar med frågorna i mitt material är det troligt att de gör det även i 
de andra posterna, och att det även där ibland kan vara motsättningar. Det är också troligt att det i hela 
frågelådan är större variation på hur rekommendationerna motiveras. Detta då alla frågor inte är lika 
omstridda som de i mitt material, och det därför kan tänkas att de rekommendationerna motiveras 
annorlunda. 

6 Resultat 
Resultatet visar på en del teman. Det finns drag som är genomgående, det finns motsättningar, och det 
finns sådant som bara dyker upp någon enstaka gång. De exempel jag visar i min genomgång är inte 
alla förekomster av något i materialet, utan illustrerar tydliga och intressanta tendenser. Här 
presenterar jag några av de stora temana som finns i materialet. Ett sådant tema skapas dels genom att 
(de)legitimeringar används för att argumentera för det, och dels genom olika presuppositioner har 
skapat den verkligheten som måste antas vara sann för att rekommendationen ska vara rimlig. De olika 
temana handlar på olika sätt om vilka personer eller vilka diskurser som har makt över språket. Ibland 
är det Språkrådet själva som behåller makten, ibland tillskriver de en diskurs makt, och ytterligare 
ibland människor. 

Jag har delat upp mitt resultat i tre delar och därmed tre underrubriker här nedan. Den första delen 
handlar om hur en jämställdhetsdiskurs tillskrivs makt över språket. Den andra delen handlar om hur 
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språksystemet respektive den enskilda språkbrukaren tillskrivs makt över språket. Den tredje delen 
handlar om hur diskursen om tydlighet och begriplighet tillskrivs makt över språket. 

Alla poster i frågelådan har fått en titel i bilagorna. Jag diskuterar makt i frågelådan, och inte huruvida 
Språkrådet har gjort bra bedömningar och avvägningar i sina rekommendationer. Därför är det inte 
heller av vikt att hela posten i sitt sammanhang syns i resultatgenomgången. Efter citat ur dem skriver 
jag i parentes titeln på posten, så att hela sammanhanget går att läsa om det vore önskvärt. Min 
ambition är förstås att läsaren ska kunna hänga med i min text utan att behöva bläddra eller skrolla till 
bilagorna. 

6.1 Jämställdhet mellan kvinnor och män  
Det finns en kategori som heter ”Språk och kön” i frågelådan. Bara detta presupponerar ju att språk 
och kön är något att säga något om. Jämställdhet som diskurs åberopas legitimerande. Posterna 
innehåller föreställningar om kön, kvinnor och män och om vad könstillhörighet är, som jag studerar 
för att ringa in vad Språkrådet menar med jämställdhet.  

6.1.1 Jämställdhet är önskvärt 

Jämställdhet mellan de båda könen framställs som önskvärt. Ofta används moraliska legitimeringar 
som något vi självklart ska sträva efter genom att följa de rekommendationer vi får. Ett exempel när 
jämställdhet används som moraliskt värde är här: ”Enklast och mest tilltalande ur 
jämställdhetssynpunkt är att alltid ha könsneutrala beteckningar” (Hopperska). Här kombineras det 
dessutom med de positivt laddade orden ”enkelt” och ”mest tilltalande”, som också fungerar som 
moraliska legitimeringar eftersom enkelhet och tilltalande:het är något positivt. Ett annat exempel är 
följande: ”Men man kan lika gärna välja det mer könsneutrala justerare” (Justeringsman). Uttrycket 
”mer könsneutral” motiveras inte som bra på något vis, annat än genom att rekommenderas. För att det 
ska kunna rekommenderas måste läsaren acceptera att (mer) könsneutrala uttryckssätt är önskvärda. 
Därför är det en moralisk legitimering. Däremot jämställs det med ett icke-könsneutralt alternativ i och 
med formuleringen ”lika gärna”, så det är upp till läsaren att avgöra om könsneutralitet är något att 
eftersträva eller undvika. Det är Språkrådet som avgör om ett uttryckssätt är könsneutralt eller inte. De 
moraliska legitimeringarna kan sägas ha en underliggande rationalitet, om vi förutsätter att målet är 
jämställdhet och att följa rekommendationerna är att agera för att öka jämställdheten. Den rationella 
legitimeringen är alltså att uppmana till en viss aktion för att ett visst mål ska uppfyllas. 

Jämställdhet tycks vara att kvinnor och män i yrkeslivet ska benämnas likadant. Posterna rör titlar, 
benämningar och professioner: hoppare eller hopperska, överste eller överstinna, brudnäbb även om 
pojkar? Flera av frågorna kan sammanfattas som ”Ska kvinnliga avledningar användas?” Svaret på det 
är ”Nej”, och därmed formuleras jämställdhet som att yrkesbeteckningar inte ska variera beroende på 
om utövaren är man eller kvinna. 

Mannen framställs som norm, det som finns sen innan och som kvinnor måste förhållas till. Ett 
exempel: ”Kan man använda justeringsman även om det är en kvinna?” (Överste). De två könen ställs 
mot varandra, där den kvinnliga varianten blir det avvikande. Frågan i posten ”Brudnäbb” lyder så här: 
”Är pojkar också brudnäbbar eller heter det något annat då?” Den formuleras utifrån ett antagande att 
ordet är kvinnligt kodat, och därmed inte skulle kunna användas om pojkar. Det förmodade kvinnliga 
är som synes inte neutralt, då en pojke inte skulle kunna benämnas med ett kvinnligt kodat ord. I 
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svaret på frågan står det att det heter brudnäbb oavsett kön, men idén att det kvinnliga inte skulle 
kunna vara neutralt kvarstår.  

I posten Medaljös sägs det att ”medaljös är en påhittad form”. Ordet ”påhittad” kan tolkas som en 
delegitimerande moralisk värdering, då påhittad är något dåligt jämfört med sin motsats som skulle 
kunna vara ”riktig”. Eller så är det en delegitimerande rationalisering, då det inte uppfyller de krav 
som finns på systematik inom språket, trots sin systematiska avledning. Formen medaljös avråds dock 
främst från genom den moraliska delegitimeringen att den är nedlåtande. 

Olika strategier används för att legitimera rekommendationerna, utöver moraliska. Ett exempel är i 
posten Brandmän: ”De flesta yrkesbeteckningar uppfattas i dag som könsneutrala”. Här fungerar 
”uppfattas” som en konformitetsauktorisering, eftersom det hänvisar till vad som är vanligt. 
Rekommendationen går ut på att trots att ett ord, i det här fallet brand-man, är manligt kodat så kan 
det fungera könsneutralt. Sådana ord sägs vara ”så fast rotade i språkbruket att de inte kan undvikas”, 
vilket återigen hänvisar till något som är vanligt. Det tycks också finnas en presupposition om att saker 
kan fastna i språksystemet och bli svåra eller omöjliga att förändra. När en sådan bedömning har gjorts 
argumenteras alltså för att könskodade ord ska fungera könsneutralt istället för att skapa nya former, 
likt riksdagsledamot. Målet är således att orden trots könskodning ska fungera könsneutralt, för då är 
målet om jämställda titlar uppfyllt. 

Det är Språkrådet som avgör vad som är det könsneutrala eller jämställda uttryckssättet, och när det 
finns en uppfattning om att ett uttryck inte skulle vara det argumenteras det antingen för en annan 
form eller för att formen ska användas om båda könen ändå. 

6.1.2 Det är mer jämställt nu än förr  

Det finns en uppfattning om att tiderna har förändrats och att villkoren för kvinnor och män inte ser 
likadana ut idag som förr. Ett exempel är i frågan om överstinna: ”Förr titulerades frun till en överste 
överstinnan” som besvaras med ”I dag är det väl också allt färre fruar till manliga överstar som kallar 
sig själva eller tituleras överstinna” (Överste). Traditionen, dåtiden, används alltså delegitimerande, 
medan nutiden används legitimerande. Här återfinns också en legitimering att gruppen frågan handlar 
om själv ska ha makten över hur de benämns: eftersom de inte kallar sig så ska inte du heller göra det. 
Det fungerar som en auktorisering, då det refererar till gruppen som en auktoritet i frågan.  

Ofta legitimeras en rekommendation genom auktorisering och hänvisningar till hur bruket ser ut idag 
jämfört med tidigare: ”Vissa feminina titlar verkar onekligen ha en viss tradition, såsom simmerska 
och kasterska, men de används alltmer sällan” (Hopperska). Återigen fungerar dåtiden 
delegitimerande, och rekommendationen innebär att traditionen ska brytas. Formuleringen ”men de 
används alltmer sällan” hänvisar till ett marginaliserat bruk och fungerar därmed som en 
delegitimerande konformitetsauktorisering: skriv inte så, för det är ovanligt. Det presupponeras även 
att dåtiden var mer könssegregerad: ”Dels rör det några få klassiska kvinnoyrken som sjuksköterska 
och barnmorska” (Brandmän). Genom att skriva ”klassiska kvinnoyrken” presupponeras det att en 
uppdelad arbetsmarknad har varit något självklart tidigare men inte längre är det, däremot är 
kunskapen om att det varit så självklar. 

Att så många frågor rör just benämningar på titlar och yrken kopplar ihop frågan om kvinnor och män 
till arbetsmarknaden. Kvinnor arbetar, är det underliggande antagandet. De gör det på en 
arbetsmarknad som har varit starkt könssegregerad och som bär spår av den här tiden. Diskursen om 
jämställdhet rör i frågelådan ofta arbetsmarknaden, vilket leder till antagandet att det är främst när det 
gäller arbetsmarknaden och dess ord som språkvården berör jämställdhet.  
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6.1.3 Institutionell heterosexualitet 

Kvinnor motställs inte bara män, de gifter sig med dem. Äktenskap mellan man och kvinna 
presupponeras vara normalt i posten Överste. Jag citerar återigen: ”Förr titulerades frun till en överste 
överstinnan. Nu när en kvinna kan bli överste, tituleras hennes man då överste?” (Överste). Jag tolkar 
det just som att det är hon som gift sig med honom, snarare än att de båda gifter sig med varandra eller 
han med henne, då det är hon som ställs i relation till honom. Också när frågan utgår från henne, då 
det är hon som har kvar attribut från innan äktenskapet är det på grund av hennes könstillhörighet ett 
problem har uppstått. I det här fallet kan äktenskap också kopplas till en hög klasstillhörighet, att 
personer med sådana titlar naturligtvis ingår äktenskap. De bestämda formerna ”frun” och ”hennes 
man” presupponerar att det som redovisas redan är känt för läsaren, där det som är känt är att män och 
kvinnor ingår äktenskap. Även om vi negerar satserna är de gifta med varandra, och frågorna rör bara 
hur vi ska benämna dem. Institutionell heterosexualitet framställs alltså som något självklart.  

Vi jämför detta med posten som direkt berör homosexuella äktenskap. Frågan gäller hur sådana 
äktenskap ska benämnas, och rekommendationen faller på ”samkönat äktenskap”. Det legitimeras 
genom auktoriserande legitimeringar med hänvisningar till vana, ”mest etablerade uttrycken”, och 
personernas egna bruk, ”bland personer som själva lever i samkönade relationer”. På motsvarande sätt 
delegitimeras andra former med att de är ovanliga, som här: ”men det är en form som har mycket litet 
fäste i bruket”. Det legitimeras också med en rationalisering, här: ”Jämför t.ex. med sambo, 
sambeskattning och samråd, där sam- uttrycker att flera personer ingår i något.” Det går att 
argumentera för att rationaliseringen är både instrumentell och teoretisk, och här syns det jag 
diskuterar i metodreflektionen om att mitt material inte nödvändigtvis aktualiserar uppdelning i olika 
rationaliseringstyper. Instrumentella rationaliseringar legitimerar sådant som ska göras för att uppfylla 
ett visst syfte. I det här fallet är syftet som ska uppnås att språket som system ska stämma överens med 
sig självt och vara välstrukturerat, att ”sam-” alltid ska användas när någon vill använda dess påstådda 
betydelse. Teoretiska rationaliseringar bygger på föreställningar om att något är sant och därför ska 
vara på ett visst sätt (van Leewuen 2008:6.4. Rationalization). Här skulle det innebära att 
språksystemets uppbyggnad är något som är sant, att vi måste acceptera att ”sam-” har den funktionen 
som påstås, och att det därför ska fortsätta användas på det sättet. Oavsett vilken typ av rationalisering 
det är verkar språksystemet ligga utanför språkbruket, och målet är att dess nuvarande systematik ska 
reproduceras.  

Heterosexuella äktenskap framställs som sagt som något självklart. Det gör inte homosexuella 
äktenskap, och därmed är heterosexualitet det som anses vara självklart medan homosexualitet finns, 
men inte med samma självklarhet.  

6.1.4 Andra könstillhörigheter än kvinna och man är frivilliga 

Genomgående för posterna som rör kön är att det bara finns två kön, och det är kvinna och man. Det är 
bara kvinnor och män posterna handlar om, och jämställdhet framställs som något som ska ske mellan 
de båda grupperna. Frågelådan konstruerar alltså en bild av att det finns två kön som är binärt åtskilda.  

I posten om ordet hen framkommer diskurser som rör en annan syn på kön. Där står det: ”Dels 
används hen för att omtala personer som inte vill kategoriseras i grupperna ’man’ eller ’kvinna’” 
(Hen). Det passiva ”används” fungerar som en auktoriserande legitimering, en 
konformitetslegitimering, då det hänvisar till hur det vanligen används, och fungerar 
rekommenderande. Det jag vill lyfta i citatet är ordet ”vill”. Genom det presupponeras en frivillighet, 
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det vill säga att personerna utanför kategorierna man och kvinna själva har valt sin könsidentitet. 
Könsidentiteter som inte är man eller kvinna är därför något som personer själva väljer. 

Kategoriseringarna kvinna och man framstår istället som något självklart eller ofrivilligt. Detta görs 
genom att den bestämda formen ”grupperna” presupponerar att kategoriseringarna man och kvinna är 
självklara. Diskursen om könsbinäritet, eller tvåkönsnormen, åberopas alltså, inom vilken kön utanför 
för de två binära inte finns. Det tycks motsägelsefullt att i ena stunden legitimera användandet av hen, 
för att i nästa åberopa diskurser som säger att ordet är onödigt då det skulle benämna något som inte 
finns. Det är inte i sig förvånande att olika eller motsägelsefulla diskurser finns i samma post, då inte 
heller samhället i stort konstant är överens om vad som är gällande diskurser (Jorgensen & Phillips 
2002:76). Det är alltså oklart om det finns fler kön än två, och även om de finns så är de frivilliga och 
har alltså andra villkor än man och kvinna. 

Vidare presupponeras det att det finns likhetstecken mellan en persons könstillhörighet och pronomen. 
Om personer utanför könsbinäriteten har pronomenet hen, går det möjligtvis att generalisera och säga 
att män har pronomenet han och kvinnor hon. Detta syns i det ”används” som jag visade ovan. Det 
presupponeras alltså att det är personers könstillhörighet som avgör pronomenet, och att en kvinna inte 
blir benämnd med han, en person med ickebinär könstillhörighet med hon, till exempel. 

6.1.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är jämställdhet något skribenter bör sträva efter. Det är Språkrådet som avgör på 
vilka sätt jämställdhet i språket kan uppnås, men det är förstås upp till skribenten att avgöra huruvida 
råden ska följas. Jämställdhet är något som ska röra de båda könen kvinna och man. Det främsta sättet 
att verka för jämställdhet i språket tycks vara att använda könsneutrala professionsbetäckningar, vilket 
placerar jämställdheten på arbetsmarknaden och därmed inte tycks angå människor utanför, vilket 
skulle kunna kopplas till klass och ålder. Vi lever i en tid som är mindre könssegregerad än dåtiden, 
men som kan bli mer jämställd. Det finns föreställningar om vad könstillhörighet är, där kön som inte 
är kvinna eller man är något frivilligt istället för medfött. Heterosexualitet är något självklart, och 
homosexualitet finns men på andra premisser.  

6.2 Motsägelsefullt om språkbrukarens påverkan 
på språket 
Posterna rör ju språk, och därmed skapas också en föreställning om vad språket är. Jag ska inte föra 
långa filosofiska resonemang om ”vad är språk?”, utan istället visa upp den bild som skapas av vad 
språk är i frågelådans poster. Bilden är motsägelsefull: språket är dels något statiskt som ligger utanför 
användning, och dels något språkbrukare genom användning kan (och ibland bör) förändra. Vad 
språket är i förhållande till brukarna säger något om vem som har makten över språket, och är därför 
intressant att titta närmare på. Ges språkbrukarna legitimitet att påverka språket? 

6.2.1 Tiden i sig förändrar språket 

Precis som när det gäller jämställdhet finns en uppfattning om att saker och ting förändras med tiden. 
Ett exempel som kontrasterar dåtiden med nutiden: ”Tidigare var dem den enda möjliga formen som 
objekt och efter preposition. I dag är ofta både de och dem möjliga” (Dem). Att bara använda dem som 
objekt och efter preposition avauktoriseriseras, då det delegitimerar traditionsargument. Det sägs höra 
hemma förr, alltså inte nu. Traditioner är något som inte ges auktoritet över språket, utan Språkrådet 
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uppmuntrar till att bryta dem med sina delegitimerande traditionsauktoriseringar. Det skulle också 
kunna analyseras som en moralisk legitimering, om vi tolkar dåtiden som något negativt och nutiden 
som något positivt. 

Det tycks som om det är på grund av att tiden har gått som denna förändring har skett, då ingen annan 
förändring korrelerar med förändringen i språkrekommendationerna.  

Utöver det kopplas tiden ihop med konformitetsauktoriseringar, alltså uppmaning till att göra eller 
tycka som ”alla andra” (van Leeuwen 2008:6.1.6. The Authority of Conformity). Här är ett sådant 
exempel: ”Numera uppfattas dock knappast internet som ett egennamn” (Internet). Det sker här en 
hänvisning till en uppfattning som framställs som generell och vanlig. Den passiva formen ”uppfattas” 
gör det svårt att veta vilka Språkrådet menar inte uppfattar internet som ett egennamn längre. De tycks 
referera till en förändring i uppfattning om ett ord som har skett över tid. Legitimeringen är en 
konformitetsauktorisering just därför att den redogör för vad som är vanligt bland många, och posten i 
sin helhet rekommenderar att internet ska skrivas med liten begynnelsebokstav just därför att ord som 
inte uppfattas som egennamn skrivs så, vilket är en hänvisning till skrivregler som kan analyseras som 
en opersonlig auktorisering.  

Språket förändras alltså med tiden, det vill säga att den allmänna uppfattningen om språket förändras 
med tiden. Tiden ses alltså som en kraft som i sig påverkar språket, och språkbrukarna rekommenderas 
att följa med i förändringarna. 

6.2.2 Språket är ett system utanför språkbrukarna 

Även om språket förändras så finns det en bild av att språket är ett system som ligger utanför oss 
språkbrukare. Denna bild legitimeras främst med rationaliseringar, opersonliga auktoriseringar som 
hänvisar till lagar, och presuppositioner om rätt och fel.  

Ofta legitimeras en rekommendation genom att säga att den passar in i det redan existerande 
språksystemet. Ett exempel: ”Ja, pluralformen ordrar är inte ovanlig i språkbruket, och den passar väl 
in i det normala böjningsmönstret för n-ord på -er: åker – åkrar, jumper – jumprar, skoter – skotrar, 
monter – montrar” (Order). I det här exemplet finns fler legitimeringar: ”inte ovanligt” är en 
konformitetsauktorisering, och ”normal” är en moralisk legitimering. Att många 
konformitetsauktoriseringar följs av rationaliseringar gör gränsen dem emellan något oklar. Dels finns 
språkbruket, där majoriteten verkar bestämma, och dels finns de system som generaliseras från 
språkbruket. Det har skett en rekontexualisering mellan dessa steg, från vad människor gör, till vad 
människor ofta gör som bildar normer. Det som är fallet med här är att det abstrakta system som 
grundar sig i praktiker ges makt att påverka praktikerna.  

Bilden av språket som system stärks genom att det som faller utanför de rationella systemen 
delegitimeras som ”svårt”. Ett exempel: ”Man kan också sätta ut ett bindestreck om det första ordet är 
ett namn som ger upphov till en svårläst eller svårtolkad ordbild: Rimbaud-eran, Surtsey-lava, Burma-
mat” (Bindestreck). Även negerad kvarstår presuppositionen att vissa ordbilder är svåra. Exemplen 
gäller ord som placeras utanför språksystemet, som delegitimeras rationellt. Dessutom fungerar 
värdeladdade ord som svår moraliskt deligitimerande, om vi förutsätter att ett enkelt språksystem är 
mer önskvärt än ett svårt. Detsamma gäller i posten om hur latiska lånord bör böjas: ”Ordet medium 
böjs enklast som andra latinska lånord på -ium: medium, mediet, medier, medierna” (Media). Det 
svenska språksystemet framställs som enkelt och särskiljer sig alltså från andra språks system som är 
svåra. 
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Också när det är hänvisningar till skrivregler, opersonliga auktoriseringar, bygger ju skrivreglerna på 
faktiska vanor och sociala praktiker från början. Opersonliga auktoriseringar är just hänvisningar till 
lagar eller regler (van Leeuwen 2008:6.1.4 Impersonal Authority). Språkrådet själva är ju de som 
skrivit många av skrivreglerna de hänvisar till. Då fungerar det som en auktorisering med hänvisning 
till en auktoritet på området, men eftersom det är de själva blir det en form av självauktorisering. van 
Leeuwen skiljer mellan personlig auktorisering och expertauktorisering. Den första kan illustreras med 
en förälders ”därför att jag säger det”, och bygger på status som är villkorad i relationen, då samma 
person inte har auktoritet gentemot sin vuxna granne att argumentera på samma sätt. Den andra kräver 
redovisning av expertkunskaper snarare än bara status. I mitt material sammanfaller status med 
expertis, i och med Språkrådets status som just kunskapsbärare. Jag sammanfattar dessa legitimeringar 
och kallar dem ”självauktoriseringar”. Ibland hänvisar de specifikt till sina egna skrivelser. Här är 
några såna exempel: ”I Frågelådan finns svar på hur många av de vanligaste förkortningarna ska 
skrivas” (Förkortningar), ”I Frågelådan hittar du svar på frågor om specifika ord eller uttryck” (Stor 
bokstav), och ”Om du vill ha allmän information om hur man använder stor och liten bokstav kan du 
läsa om det i Svenska skrivregler, s. 103-126” (Stor bokstav). Andra gånger använder de ett ”vi”, 
vilket bryter mot de annars väldigt passiverade texterna där det är svårt att avgöra vem det är som 
tycker något. Här är exempel där de använder vi: ”Vi förespråkar i första hand internet, 
internetleverantör med liten bokstav” (Internet), och ”Vi rekommenderar att man bara använder 
kvalitet och uttalar det med t på slutet” (Kvalitet). Det finns också opersonliga auktoriseringar som 
hänvisar till regler det inte är lika tydligt vilka som står bakom: ”Den första regeln är att man inte bör 
förkorta i onödan” (Förkortningar), ”Grundregeln är att där man väljer vi ska man också välja de” 
(Dem), och ”men följande tumregler finns ändå och kan ofta vara till hjälp” (Idag). Dessa skulle kunna 
vara självauktoriseringar, men det är inget som syns i texten så därför går de inte att tolka som det. 
Däremot är de opersonliga auktoriseringar då de hänvisar till regler. Att det finns regler konstruerar en 
bild av att de ska följas om det ska bli rätt, och därmed att det finns ett rätt och fel i språket. 

Det finns utöver hänvisningar till regler gott om presuppositioner som skapar bilden av att det finns 
rätt och fel i språket. Det är i vissa fall en bestämd form, som ”reglerna” här: ”Reglerna för uttryck 
som dessa är inte särskilt fasta” (Idag). Andra gånger står det rakt ut ”rätt”, som förutsätter att det 
också finns ett ”fel”. Det sker till exempel här: ”Javisst är det rätt med teve” (Tv). ”Rätt” och liknande 
ord presupponerar inte bara att det finns ett fel, utan är också moraliska legitimeringar då rätt och inte 
fel är något eftersträvansvärt. Så fungerar ”riktigt” här: ”Då har man bildat ett riktigt ord” (Tv).  

Ofta används ordet ska som förutsätter att det är obligatoriskt att lyda rekommendationen. Några 
exempel på sådana användningar av ska: ”Det ska alltså vara spaanläggning utan bindestreck” 
(Bindestreck), ”om man ska ha stor eller liten bokstav beror på vad som följer efter kolon” (Kolon), 
och ”Nej, det ska vara ett mellanrum mellan siffran och tecknet” (Procent). Användningen av ska 
presupponerar att läsaren följer rekommendationen, vilket gör rekommendationen till en sorts lag. 
Naturligtvis kan läsaren välja att ändå inte följa rekommendationen, men då innebär det också ett 
avfärdande av Språkrådets expertstatus. 

Sammantaget skapas bilden av språket som ett regelsystem som språkbrukarna ska sträva efter att 
följa. Trots att reglerna bygger på sociala praktiker från början syns inte detta, utan språket verkar vara 
något som ligger utanför hur folk använder det. Det finns spår av att Språkrådet legitimerar sig själva 
som personlig auktoritet när de beskriver språket som system, i och med att läsaren förväntas lita på 
deras ord. Språket som autonomt system stämmer överens med Språkrådets fjärde bedömningsgrund: 
Hur väl uttrycket stämmer överens med språksystemet i övrigt. Det är Språkrådet som bedömer vad 
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som ingår i språksystemet och vad som ligger utanför, och läsaren förmodas acceptera de 
bedömningar som gjorts. 

6.2.3 Språket är bara bruk 

Den bild av språket som framträder i föregående avsnitt kontrasteras mot att språket väldigt ofta 
framställs som just bruk. Utan att göra alltför kvantitativa analyser, då mitt material är för litet för det, 
skulle jag vilja säga att konformitetsauktoriseringar är de absolut vanligaste, alltså rekommendationer 
av typen ”gör så här, för så gör de flesta”. Rekommendationerna legitimeras med hänvisning till hur 
det brukar heta: ”Formen förekommer” (Internet), ”Man skriver” (Bindestreck), och ”Det brukar 
gälla” (Kolon). Hänvisningarna är återigen ofta passiva, så det är svårt att veta vilka som ”skriver”. 
Bruket, och vems bruk det är, är alltså svårt att ringa in. Det bruk som åsyftas är dock det som 
Språkrådet har kännedom om, vilket innebär att det ska finnas i den forskning de tar del av, i de 
korpusar de använder, eller i deras egen närhet. Det finns därmed antagligen språkbruk som aldrig når 
Språkrådet. Makten över att definiera vad som är vanligt är alltså fortfarande Språkrådets, men den 
vilar i en uppfattning om att det är språkbrukarna som helhet som har makten över språket. 

Genom att säga att språket är bruk finns också utrymme för att språket förändras. När det talas om 
förändringar åberopas ofta diskurser om skillnader mellan tal och skrift. Ett exempel på när talspråket 
legitimerar en användning men sedan delegitimeras för att istället förespråka en uppdelning mellan tal 
och skrift är i frågan om vart: ”Många säger alltså både Vart for han? och Vart bor han? I skrift bör 
skillnaden upprätthållas” (Vart). Det presupponeras att det finns en skillnad mellan tal och skrift, och 
att vi genom att agera på ett sätt kan upprätthålla den och om vi agerar på ett annat sätt avveckla den. 
Utrymme för förändring finns alltså, och det beror på språkbrukarnas agerande om den kommer ske.  

Andra gånger rekommenderar Språkrådet läsaren att verka för en förändring. Detta hör naturligtvis 
ihop med synen på tid som jag diskuterar ovan, att dåtiden används delegitimerande, och nutiden och 
framtiden legitimerande. I posten Hen beskriver de hur användning leder till etablering, på ett sätt som 
bara kan tolkas som en uppmuntran till användning:  

Det är genom att använda ord som de etableras, och det är alltså språkbrukarna själva som måste 
avgöra i vilken utsträckning de vill bidra till etableringen av hen genom att använda det. Ju fler som 
använder det, desto snabbare kommer det att etableras. (Hen) 

Resonemanget är logiskt av typen x följs av y. Här kombineras alltså rationella resonemang om hur 
språket som enhet skild från brukarna påverkas av just brukarna. Citatet är legitimerande för 
användandet av hen och kombinerar rationella argument med konformitetsauktorisering.  

Språkrådet konstaterar alltså att språket förändras och att det är upp till språkbrukarna att genom sin 
språkanvändning avgöra hur. 

6.2.4 Språk är identitet 

I det förra avsnittet säger Språkrådet inget om hur språket varierar mellan språkbrukare. Istället tycks 
det vara upp till var och en att ta ställning till huruvida rekommendationerna ska följas eller inte. Här 
nedan visar jag på hur identitet kopplas samman med språkbruk som något som påverkar individers 
språk. Social identitet kan därmed sägas ha makt över språket. 

Även om språkbrukarna är en obestämd massa framstår en persons språk som något tätt 
sammankopplat med identitet. Språket är alltså bruk, men det korrelerar med identitet. Det finns ett 
likamedstecken mellan regional språkvarietet och identitet i materialet: ”Sydsvenskar säger, eller sade 
åtminstone förr, di och dom” (Dom). Det framställs som om identiteten ”sydsvensk” måste 
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sammanfalla (eller i alla fall ha sammanfallit) med uttalet, och de som inte uttalar det så, är de inte 
sydsvenskar då? Finlandssvenskar nämns i samma post: ”finlandssvenskar säger inte di och dem” 
(Dom). Med negation presupponeras fortfarande relationen mellan en viss identitet och ett visst språk 
som något självklart. 

Vissa gånger ges den sociala grupp som berörs av en benämning auktoritet över språket, något jag 
varit inne på i avsnittet om jämställdhet. Detta står i kontrast till den obestämda massan som står för 
konformitetsauktoriseringarna. I mitt material finns det två sådana legitimeringar, utöver den i 
Överste: ”När någon själv vill omtalas med hen bör detta respekteras” (Hen), och ”Samkönat 
äktenskap och samkönade relationer är i dag de mest etablerade uttrycken, inte minst bland personer 
som själva lever i samkönade relationer” (Samkönat). De berörda framställs som experter på området i 
egenskap av sin identitet. Rekommendationen legitimeras alltså med en auktorisering. De berörda 
erkänns av Språkrådet som makthavare över hur deras identiteter ska benämnas, vilket befäster att 
språk är identitet. 

Det är inte alltid som principen om självbestämmande gäller dock. Exemplen om personer som har 
hen som pronomen och personer som ingår samkönade äktenskap kan jämföras med 
rekommendationen för företagsnamn, då företag inte tilldelas makten över hur de ska benämnas. Så 
här står det: ”Inte heller behövs bindestreck i sammansättning med produkt- och företagsnamn, även 
om det ofta är den skrivning som företagen själva vill ha” (Bindestreck). Formuleringen ”inte behövs” 
kan antingen fungera som en rationell delegitimering, då den syftar till hur språket enligt ett system 
ska vara. Eller så fungerar det som en moralisk delegitimering, som syftar till att språket ska vara 
tydligt. 

Frågorna ska dock inte helt likställas, då de första rör ordval och den senare ortografi. Jämförelsen 
leder dock till frågor som varför företag inte tilldelas samma makt? Företag har ekonomiska 
förutsättningar att själva definiera sin identitet med reklam, grafisk profil och tonalitetsguider i all 
oändlighet, vilket enskilda personer inte har.  

Språkrådet tilldelar grupper av människor makt och åberopar en diskurs om att språk och identitet hör 
ihop. Däremot ger de inte principen om självbestämmande makt i alla lägen, då företag inte får den. 
Språkrådet placerar alltså sig själva i en hierarki mellan sociala grupper och företag. 

6.2.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är det motsägelsefullt vad som har makt över språket, eller snarare: olika krafter 
ges i olika sammanhang makt över språket. Det är dels tiden som tycks påverka språket som en 
naturkraft, dels språket som system och syftet att bevara det, dels språkbrukarna och en diskurs om att 
majoriteten bestämmer, dels en diskurs om att ens identitet påverkar ens språk och slutligen sociala 
grupper som själva har rätten att bestämma över språket som rör dem. 

6.3 Tydlighet är eftersträvansvärt 
Språkrådet förordar tydlighet som moraliskt eftersträvansvärt. Jag visar detta, och utreder sedan vad 
tydlighet tycks innebära enligt Språkrådet. Detta gör jag genom att visa på vem som framställs ha 
makten att avgöra huruvida något är tydligt eller inte. De säger åt skribenten att ibland ta deras ord för 
sanning, ibland välja själv, och ibland ta ställning i förhållande till läsarnas förväntade reaktioner. Det 
är alltså olika aktörer som indirekt har makten över hur en viss text ska se ut, och därmed över språket. 
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6.3.1 Språkrådet avgör vad som är tydligt 

En linje som framkommer i materialet är att tydlighet är något skribenten ska eftersträva.  

Ofta används moraliska legitimeringar. Här är några exempel: ”Ibland används också mellanslag för 
att markera det, men punkter är tydligare” (Förkortningar), och ”Allra tydligast är det förstås att skriva 
ut månadens namn med bokstäver” (Datum). Otydlighet används på motsvarande sätt delegitimerande, 
som här: ”är flertydiga och därför olämpliga” (Datum). Moraliska legitimeringar skapar legitimitet åt 
rekommendationerna genom att åsyfta en önskvärd diskurs. Diskurserna är sällan explicit benämnda, 
utan hänvisas snarare till med ett ord. van Leeuwen säger att ord som hälsosam, normal, naturlig är 
toppen av isberg hos de diskurser som värderingarna grundas i (van Leeuwen 2008:6.3. Moral 
Evaluation).  

Så fungerar tydlig och dylika ord i frågelådan. Den bakomliggande diskursen handlar om att läsaren 
ska förstå, om mottagaranpassning, och om effektiva texter, vilket ingår i en klarspråksdiskurs och den 
funktionella normen som är klassiker inom svensk språkvård. Oavsett hur läsaren uppfattar detta 
isberg – kanske inte alls – så är det den diskursen legitimeringarna aktualiserar. Läsaren måste 
acceptera att tydlighet är något önskvärt för att rekommendationerna ska vara rimliga.  

Vad tydlighet exakt innebär framgår inte, utan läsaren får lita på Språkrådets bedömning om att ett 
visst uttryckssätt är tydligare än ett annat. Det är alltså Språkrådet som har makten att avgöra vad som 
är tydligt eller otydligt, medan läsaren kan välja att acceptera eller avfärda den bedömningen. 

6.3.2 Skribenten avgör vad som är tydligt 

Ibland tar dock inte Språkrådet entydigt ställning i vad som är tydligast, utan låter valet vara upp till 
skribenten, alltså personen som läser frågelådeposten.  

I posten om genitiv-apostrof står följande: ”om man anser att sammanhanget inte tydligt nog visar att 
genitiv avses” (Genitiv). Istället för att själva avgöra om ett visst uttryck är tydligt eller inte säger 
Språkrådet att det är sammanhanget, som skribenten och inte de, har kunskap om, som avgör. Ibland 
målar de upp olika sammanhang, och ibland låter de bli helt. En beskrivning av sammanhang är 
huruvida situationen är informell eller formell, eller om språket är talspråk eller skriftspråk. Det gäller 
här: ”Vi fortsätter att skriva de och dem, medan dom används som talspråklig stilmarkör” (Dom), ”ord 
som kan låta onödigt formella” (Och), och ”Flera meningsinledande och efter varandra ger ett pratigt 
intryck” (Och). De här båda skalorna sammanfaller ibland, och ingen av ytterligheterna används 
konsekvent som moraliskt legitimerande eller delegitimerande, vilket förstärker intrycket av att det är 
sammanhanget som avgör.  

Det är skribenters kollektiva val som kan skapa en språkförändring. Det skulle kunna gå att tolka som 
att en klassaspekt eller professionstillhörighet därmed kan påverka ur språket förändras, då personer 
som har skrivande som yrke till exempel gör fler bedömningar än andra. Därmed blir vissa skribenters 
effekt på språket större än andras, även om alla skribenter tilldelas samma makt av Språkrådet. 

6.3.3 Läsaren avgör vad som är tydligt 

Den tredje aktören som kan avgöra vad som är tydligt efter Språkrådet och skribenten är läsaren. 
Skribenten ska förekomma läsaren, och därmed undvika negativa reaktioner. Den negativa reaktionen 
som otydlighet skulle leda till presupponeras vara oförstående, vilket i sin tur skulle kunna leda till 
irritation, felifyllda blanketter eller dylikt som inte preciseras. Ett exempel är: ”Bindestreck kan 
undantagsvis sättas ut i sammansättningar för att underlätta för läsaren /…/ risk för att läsaren annars 
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kan misstolka ordet” (Bindestreck). Självklart är det återigen upp till skribenten att avgöra hur texten 
kommer att se ut, med eller utan bindestreck. Men det är hos läsaren som effekten av agerandet finns: 
om läsaren misstolkar ordet var det inte tydligt. ”Underlätta” fungerar moraliskt legitimerande, om vi 
accepterar att det är ett moraliskt värde att en text är enkel för läsaren.  

I ett fall skriver de att något skulle kunna ”ta fokus” från textens faktiska budskap: ”Om man skriver 
till mottagare där man bedömer att risken är att hen tar alltför mycket fokus från texten” (Hen). Det 
presupponeras alltså finnas en läsare vars fokus skulle försvinna från övriga texten på grund av ordval, 
och därmed förutsätts också läsare vars fokus inte försvinner existera. 

6.3.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är tydlighet en diskurs som har makt över språket på det sätt att alla som skriver 
uppmanas försöka uppnå tydlighetsideal. Det finns tre er som Språkrådet tilldelar makt att avgöra vad 
som är tydligt, och självklart sammanblandas de när en faktisk text ska produceras. De tre aktörerna är 
Språkrådet själva, skribenten och läsaren. 

6.4 Sammanfattning av resultaten 
Här redovisar jag en sammanfattning av resultaten, som i stort svarar direkt på mina frågeställningar.  

Rekommendationerna legitimeras på olika sätt, och sällan innehåller en post bara en sorts legitimering. 
Vanligast är hänvisningar till bruk, alltså konformitetsauktoriseringar. Dessa är passiva och det 
framgår inte vilka det är som brukar skriva på ett visst sätt. Det här är något ironiskt då Språkrådet i 
övrigt argumenterar för att skriva aktivt (se till exempel Klarspråkstestet). Alla legitimeringstyperna 
kan också användas delegitimernade beroende på fråga. Det innebär att det inte finns ett 
likamedstecken mellan till exempel konformitetsauktoriseringar och rekommendation; det kan lika 
gärna användas delegitimerande. Ofta kan en formulering tolkas som flera olika typers legitimeringar. 

Det finns många antaganden och diskurser i frågelådan. Det varierar beroende på fråga vilka som 
åberopas. Jag har lyft fram diskurserna om jämställdhet och om tydlighet som två framträdande 
diskurser som används legitimerande, och förstås delegitimerande när ett skrivsätt inte lever upp till de 
idealen. Andra diskurser framträder inte lika tydligt, men till exempel den om att dåtid jämfört med 
nutid används ibland.  

Det finns många förgivettaganden i de enskilda posterna. Jag har visat på många, till exempel att 
kvinnor är gifta med män och därmed att heterosexuella äktenskap konstrueras som normalt och 
oproblematiskt.  

Sammantaget finns ingen absolut koppling mellan legitimeringstyp, presupposition eller diskurs och 
de rekommendationer de argumenterar för. Det beror helt enkelt på frågan hur de används, om de 
används för eller emot. Det innebär i sin tur att det ibland blir motsägelsefullt, till exempel när det 
handlar om huruvida språket är ett system utanför språkbrukarna eller inte. 
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7 Diskussion 
I resultatdelen svarade jag i stort på uppsatsens syfte: hur Språkrådet rättfärdigar och motiverar dels 
sin påverkan på språket och dels andras. Här diskuterar jag relationen mellan Språkrådet och dessa 
andra, då det belyser hur Språkrådet konstruerar sin egen makt. 

7.1 All makt är Språkrådets (att fördela) 
Här diskuterar jag hur Språkrådet placerar in sin egen auktoritet i förhållande till andras. För att göra 
detta beskriver jag Språkrådet som tudelat: dels som institution som har makten att avgöra vilka som 
får legitimitet och dels som en av de auktoriteter som kan legitimeras jämte andra. 

Oavsett hur de har skrivit en rekommendation, vad de använder för legitimeringstyper och vad de 
presupponerar, så finns rekommendationen i en institutionaliserad form. Hela webbplatsen ger 
auktoritet till rekommendationen, vilket gäller även nu när Språkrådets egen webbplats har fått flytta 
in hos webbplatsen för Institutet för språk och folkminnen. Det innebär att läsaren alltid förhåller sig 
till att Språkrådets rekommendation i mångt och mycket antagligen är rimlig, oavsett vad den består i. 
Hela situationen kan alltså tolkas som att Språkrådet har makt gentemot läsaren, då deras slutsatser 
förmodas vara korrekta.  

Legitimeringsanalysen har jag utfört på ord och meningar. Westberg (2011) diskuterar ännu närmare 
den lexikogrammatiska realiseringen. Jag vill göra tvärtom och nu låna legitimeringstyperna och 
använda dem på större sammanhang, på hela den kommunikativa situationen som är att en läsare 
besöker webbplatsen och söker, väljer och läser. Inramningen är hela tiden myndighetens. Antingen 
fungerar det som en personlig auktorisering, att myndigheten inte behöver förklara sin auktoritet över 
läsaren utan att den är självklar, eller en expertauktorisering, där hela webbplatsen kan sägas motsvara 
ett diplom eller en titel. Det övergripande Språkrådet har alltså konstant auktoritet som kan analyseras 
på motsvarande sätt. Det här kan jämföras med den top–down-legitimitet Martín Rojo och van Dijk 
(1997) tilldelar spanska regeringen. Men till skillnad från i deras studie finns här ingen som anklagar 
Språkrådet för något och försöker delegitimera dem. Också legitimitetsanalysen i Gustafssons 
politiska pamfletter (2009) visar tydligare på en maktkamp än mitt material. Språkrådets stärkande av 
den egna auktoriteten, både i den institutionella kontexten och i frågelådeposterna, är alltså inte svar på 
delegitimeringsförsök. (Däremot skulle det kunna diskuteras huruvida de försöker legitimera sig själva 
gentemot den överordnade myndigheten Institutet för språk och folkminnen vars hemsida de nu 
försvunnit in i. Det skulle kanske kunna ses som ett hot mot deras auktoritet.) 

Det finns alltså myndigheten Språkrådet, men det finns också det Språkrådet som åberopas med 
legitimeringar. Den auktoriteten skulle kunna jämföras med de andra typerna legitimering, till exempel 
tradition eller rationalisering. Det är alltså den auktoriteten som åberopas genom 
självauktoriseringarna. Självauktoriseringarna väger inte per definition eller i användning alltid tyngre 
än någon annan typ av legitimering, utan vad som väger tyngst är olika i de olika posterna.  

Just den bedömningen, vilket argument som får mest tyngd i en specifik rekommendation, är det ju 
myndigheten med hela sin makt som avgör. Då ingen legitimeringstyp alltid innebär legitimering eller 
delegitimering går det inte att för läsaren avgöra hur Språkrådet vägt de olika argumenten mot 
varandra, utan måste lita på deras omdöme. Här syns deras allomfattande makt, då de inte behöver 
redogöra för sina rekommendationer. 
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Att de så ofta använder konformitetsauktoriseringar, hänvisningar till vad folk brukar säga, kan sägas 
innebära att de lyfter ”folk” ovanför sig själva: oavsett vad vi tycker så skriv så här, för det är 
vanligast. De ger också människor rätten att själva välja hur de vill benämnas, vilket jag visade i fallen 
med hen och samkönade äktenskap. Samtidigt delegitimerar de företags rätt att benämna sig själva. De 
kan alltså sägas placera sig någonstans emellan de som får benämna sig själva och de som inte får det, 
vilket visar på hur de använder sin institutionella makt. Vidare ger de skribenten makt att bestämma 
hur en text ska formuleras, vilket syntes när det gäller tydlighet.  

De kan också sägas erbjuda motståndsmöjligheter, eller i alla fall ideologiska alternativ. Så kan hela 
avsnittet om jämställdhet tolkas. Språkrådet presenterar alternativ som de presenterar som jämställda 
eller könsneutrala, och likt i Lind Palickis resultat är jämställdhet något mellan män och kvinnor 
(2010:149). Det är ändå upp till läsaren huruvida rekommendationen ska följas och om texten därför 
ska leva upp till de ideal Språkrådet ställt upp.  

När de anställda själva resonerar om sin makt, som jag visade i bakgrundsavsnittet, pratar de ofta om 
det som kan översättas till konformitet, alltså att makten över språket ligger hos den uppfattade 
majoriteten av språkbrukarna. Däremot nämner de inte i samma utsträckning de möjligheter till 
ideologisk realisering i språket, som de sedan visar upp i frågelådan. Den här ideologiska möjligheten 
att använda språket på syns inte heller i deras egna sex bedömningsgrunder, medan som jag visat 
tradition finns där men snarare används delegitimerande. De sex bedömningsgrunderna tycks i mitt 
material alltså inte helt realiseras. 

Språkrådet är alltså tudelat i frågelådan. Dels är det en myndighet som har institutionaliserad makt. De 
använder den för att bedöma vikten i andra argument och använder sedan olika legitimeringstyper för 
att argumentera för sin bedömning, men läsaren kan inte tolka hur argumenten har viktats mot 
varandra. Här skapar de också ideologiska alternativ i språket för läsaren att ta ställning till. Och dels 
är de en av de auktoriteter som kan ges tyngd, och det gäller de fall av självauktorisering jag visat på, 
alltså när legitimeringen pekar på dem själva istället för på någon eller något annat. 

8 Slutord 
Den här uppsatsen har diskuterat Språkrådet som en institution med makt över språket. Den har visat 
på att de i sina rekommendationer legitimerar sig själva, diskurser, språksystemet och språkbrukarna 
som makthavare. De släpper aldrig själva makten dock, utan behåller den i och med sin institutionella 
status även när de legitimerar andra. Andras legitimitet hotar aldrig deras, då deras institutionella makt 
säkerställer att det är upp till dem att hela tiden värdera andra. Språkrådets tudelning, som dels 
myndighet och dels auktoritet jämte andra, skapar möjligheter för dem att tilldela andra makt. 

Jag vill också säga några ord om språkkonsulter, om det nu går att prata om oss som en grupp. Vi är 
skolade i att förstå Språkrådets och språkvårdens bedömningar och själva kunna utföra snarlika i vårt 
dagliga arbete: vad tycker mottagaren, vad skriver andra, vad står det i skrivreglerna? Genom att agera 
så här utifrån den kunskap vi har har vi också makt över språket, på ett sätt som snarare motsvarar 
Språkrådet än frågelådans läsare. Jag tycker också att vi ska minnas att det är just ett maktutövande, 
och att makt alltid samexisterar med historiens och dagens normer. I vårt dagliga arbete när vi väljer 
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en ordform eller böjning framför en annan väljer vi om vi vill samverka med eller göra motstånd mot 
samhällets konstruktion, om än i det lilla. 
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Bilaga 1 
De träffar som kommer fram på sökordet ”genetiv” i frågelådan. 

 

1. När kan man använda genitivformen musei? 
2. Vad blir genitiv av Jesus? 
3. Är formen dessas korrekt, eller måste man använda deras? 
4. Vilken form ska man använda i dag: Moses eller Mose? 
5. Ska man skriva Anna’s eller Annas kafé? 
6. Hur säger man – Eva och Pers bok eller Evas och Pers bok? 
7. Heter det Konungens av Danmark bröstkarameller eller Konungen av Danmarks bröstkarameller? 
8. Finns det en regel om att man inte ska ha två genitiv på varandra, t.ex. "Jag känner till Lunds 

kommuns personalpolitik"´? 
9. Hur skriver man genitiv av service och andra ord som uttalas med ett s-ljud men stavas med vokal 

på slutet? 
10. Varför heter det Malmö hamn men Malmös stadsdelar? Varför är det bara ett genitiv-s ibland? 
11. Hur skriver man SAS i genitiv? 
12. Hur sätter man ut genitivändelser och andra böjningsändelser på avbrutna och sammandragna 

förkortningar som avd. (avdelning) och Gbg (Göteborg)? 
13. Ibland ser man frasen dagsens sanning. Varför är det ett s i dagsens? Borde det inte heta dagens 

sanning? 
14. Hur skrivs genitiv av Saab? 
15. Är Kristi den enda korrekta genitivformen till Kristus? 
16. Heter det e-postlåda med en gigabyte utrymme eller en gigabytes utrymme? 
17. Heter det Skåne län eller Skånes län? 
18. Heter det genetiv eller genitiv? 
19. Heter det Sturups flygplats och Landvetters flygplats? Är det inte Malmös flygplats respektive 

Göteborgs flygplats? 
20. Kan man skriva att det får plats 20 timmar musik i en mp3-spelare eller måste man skriva 20 

timmars musik? 
 



 

Bilaga 2 
Lista på de 25 mest sökta orden i frågelådan. 

 

1. hen 
2. genitiv 
3. förkortningar 
4. dem 
5. policy 
6. datum 
7. internet 
8. Idag 
9. tv 
10. bindestreck 
11. media 
12. kolon 
13. siffror 
14. "stor bokstav" 
15. istället 
16. dom 
17. kvalitet 
18. it 
19. vart 
20. procent 
21. ifrån 
22. framförallt 
23. order 
24. de 
25. och 



 

Bilaga 3 
De poster jag valt ut utifrån de 25 vanligaste sökorden.  

 

1. ”Hen” 

F: Hur används pronomenet hen? 

S: Hen är ett könsneutralt pronomen som används på primärt två sätt: Dels används hen som ett 
alternativ till uttryck som han eller hon, vederbörande eller den i fall där könstillhörigheten är okänd, 
oväsentlig eller ska otydliggöras, som i exemplet Om en elev vill överklaga bör hen först vända sig till 
rektor. Dels används hen för att omtala personer som inte vill kategoriseras i grupperna ”man” eller 
”kvinna”. 

Det finns inga språkliga hinder för att använda hen, men det är ett ord som ibland väcker irritation. I 
vilka sammanhang hen är lämpligt bör därför avgöras av kommunikationssituationen och de tänkta 
mottagarna. Om man skriver till mottagare där man bedömer att risken är att hen tar alltför mycket 
fokus från texten, så kan andra könsneutrala strategier väljas istället (läs mer i posten om könsneutrala 
alternativ [här är det en länk, men den är bruten nu i och med flytten av Språkrådets webb till nya]). 

I takt med att användningen ökar blir också sammanhangen där ordet upplevs som neutralt alltfler. Det 
är genom att använda ord som de etableras, och det är alltså språkbrukarna själva som måste avgöra i 
vilken utsträckning de vill bidra till etableringen av hen genom att använda det. Ju fler som använder 
det, desto snabbare kommer det att etableras. 

När någon själv vill omtalas med hen bör detta respekteras. Den som vill bli omtalad som hon 
respektive han bör på samma sätt respekteras för det. 

Genitivformen blir hens: Det är hens ensak. Vi rekommenderar hen som objektsform: Jag såg hen. 
Även henom förekommer som objektsform i språkbruket. 

Här finns en längre och fördjupande text om hen [här är det en länk, men den är bruten nu i och med 
flytten av Språkrådets webb till nya]. 

 

2. ”Genitiv” 

F: Ska man skriva Anna’s eller Annas kafé? 

S: Annas kafé skriver man på svenska. 

Det förekommer, speciellt i namn på företag, att apostrof sätts ut före genitiv-s: Anna’s salong, 
Johansson’s livs, Grönköping’s gym. Detta skrivsätt används i engelskan men är inte brukligt i 
svenskan. 

Apostrof kan i sällsynta fall användas för att markera genitiv vid egennamn även i svenskan, om man 
anser att sammanhanget inte tydligt nog visar att genitiv avses. Detta gäller ord och namn som slutar 
på s, z eller x och apostrofen sätts då efter ordet eller namnet: Sveriges banker är fattigare än Schweiz’ 



 

(banker). Det här är inte min hund, det är Andreas’ (hund). Det är inte en schäfers boll, det är en tax' 
(boll). Men apostrof är inte obligatoriskt här. 

 

3. ”Förkortningar” 

F: Vilka regler finns för förkortningar? 

S: Den första regeln är att man inte bör förkorta i onödan. Men om man ändå måste förkorta finns det 
riktlinjer för om man ska ha punkt eller inte, och för stora eller små bokstäver. 

Punkter används för att visa att man har brutit av ett eller flera ord. I förkortningen t.ex. är det orden 
till och exempel som blivit avbrutna. Ibland används också mellanslag för att markera det, men 
punkter är tydligare. 

Punkter används inte för sammandragsförkortningar som tfn eller nr. Då har man ju inte brutit av 
ordet, utan använt bokstäver även från mitten och slutet av det. Punkter används inte heller för 
initialförkortningar, då man tar en bokstav från varje ord eller ordled i en fras eller ett namn. Saco är 
en initialförkortning av Sveriges akademikers centralorganisation, VR är en initialförkortning av 
Vetenskapsrådetoch vd av verkställande direktör. 

Med små bokstäver skrivs avbrytnings- och sammandragsförkortningar som inte är namn, samt de 
flesta initialförkortningar som utläses som eller används som vanliga ord, som damp och cd. 

Med stor begynnelsebokstav skrivs initialförkortningar som är namn och utläses som ord (inte bokstav 
för bokstav), som Nato av North Atlantic treaty organisation. Och med genomgående stora bokstäver 
skrivs initialförkortningar med namnfunktion som utläses bokstav för bokstav, som EU av Europeiska 
unionen . 

I Frågelådan finns svar på hur många av de vanligaste förkortningarna ska skrivas. Sök på den 
förkortning du vill ha råd om, eller klicka på länken ”Vill du söka på kategorier?” vid sökrutan och 
välj ”Förkortning” i listan. 

 

4. ”Dem” 

F: När skriver man de och när skriver man dem? 

S: Ibland är det svårt att veta om man ska använda subjektsformen de eller objektsformen dem. Då kan 
man pröva att byta ut de/dem mot vi/oss. Grundregeln är att där man väljer vi ska man också välja de: 
Vi/de har inte gjort något fel. Och omvänt, där man väljer oss ska man också välja dem: Oss/dem har 
han aldrig brytt sig om. 

Ibland stöter man på ett de som inte går att byta ut mot vare sig vi eller oss. Det finns i fraser som de 
arga bina och de svåra fallen och skrivs alltid de. 

Om man ändå är osäker är det störst chans att det blir rätt om man väljer de. 

Grammatiska regler för de/dem som objekt och efter preposition 

Tidigare var dem den enda möjliga formen som objekt och efter preposition. I dag är ofta både de och 
dem möjliga. Men det finns fall då det bara fungerar med dem. Det gäller när följande tre villkor alla 
är uppfyllda:  

1. ordet står i objektsställning  



 

och  

2. ordet syftar på något som har nämnts tidigare  

och  

3. ordet följs inte av några restriktiva bestämningar i form av som-satser, prepositionsattribut eller 
particip. 

Därför ska det vara dem i Snöfallet blev häftigt. Några av förarna hade kört i diket, så Lennart fick dra 
upp dem. Då är dem objekt, dem syftar på de tidigare nämnda förarna och dem följs inte av någon 
bestämning. 

Och därför går både de och dem bra i Snöfallet blev häftigt. Lennart fick dra upp de/dem som hamnat i 
diket. Då är de/dem visserligen objekt, men de/dem syftar inte på något tidigare nämnt och de/dem 
bestäms av en som-sats. 

Men det enklaste är naturligtvis att göra vi/oss-testet. 

 

5. ”Policy” 

F: Vad heter policy i plural? 

S: Ofta kan man undvika pluralformen. Man kan tala om ett företags policy i olika frågor, eller ersätta 
policy med ord som riktlinjer, principer, politik eller inriktning, så slipper man hela problemet. 

Om man ändå måste använda policy i plural blir det policyer. Jämför med jury, juryer, lobby, lobbyer 
och ponny, ponnyer. 

 

6. ”Datum” 

F: Hur skriver man datum med siffror? 

S: Allra tydligast är det förstås att skriva ut månadens namn med bokstäver: (den) 20 maj 2003. 

Vill man datera med bara siffror är det tydligast med: 20/5 2003. 

Skrivsättet 20.5.2003 är mycket utbrett i andra europeiska länder men används också i Sverige. 

Skrivsättet 2003-05-20 är anbefallt som internationell standard men används nästan bara i Sverige. Det 
kan användas vid datering av dokument, i brevhuvuden o.l., men i löpande text är det olämpligt. Det 
kallas baklängesdatum, eftersom det skrivs i omvänd ordning till hur man brukar ange datum. 

För att undvika att siffror för dag och år blandas samman, bör man oavsett vilket system som används 
helst inte förkorta årtalet. Skrivsätt som 10.11.12 eller 12-11-10 är flertydiga och därför olämpliga (i 
USA används t.ex. ofta ordningen månad-dag-år). 

Andra olämpliga sätt är: 20-05-89, 99.5.20, 890520, 200589, 19890520, 20051989, 010203, 01/02/03. 

 

7. ”Internet” 

F: Skriver man internet eller Internet? 

S: Både skrivningen internet och Internet förekommer. Vi förespråkar i första hand internet, 
internetleverantör med liten bokstav. 



 

Från början uppfattades internet entydigt som ett namn på ett visst datornät bland andra globala 
datornät, och skrevs därför med stor bokstav. Numera uppfattas dock knappast internet som ett 
egennamn, snarare som ett generiskt ord för ett kommunikationsnät liknande telenätet. Därför är det 
bäst att skriva internet med liten bokstav.  

I stället för den oböjliga engelska formen internet, som är svår att passa in i svenska språkmönster, kan 
man använda internät, i bestämd form internätet. Formen förekommer redan en del i vardagliga 
sammanhang och är jämförbar med elnätet och telenätet. Ordet har en parallell i intranät, som mycket 
snabbt blev den svenska formen för engelskans intranet. I våra grannspråk danska och norska är 
motsvarande internettet redan en etablerad form.  

Om sammanhanget är tydligt kan man nöja sig med att säga nätet. 

 

8. ”Idag” 

F: Det är svårt att veta om uttryck med preposition i ska skrivas ihop eller isär. Iväg eller i väg, idag 
eller i dag? 

S: När det gäller i dag och i väg är både särskrivning och hopskrivning korrekt, även om vi 
rekommenderar särskrivning. Reglerna för uttryck som dessa är inte särskilt fasta, men följande 
tumregler finns ändå och kan ofta vara till hjälp: 

Skriv ihop om den starkaste betoningen ligger på det första ordet: alltför, därvidlag, återigen. 

Skriv isär i övriga fall: allt fler, allt färre, allt mindre, framför allt, för all del, för den skull, för sent, 
god afton, i alla fall, i gång, i ordning, i stället, i så fall, lika väl, något så när, till godo, till rätta, till 
slut, till synes, till väga, tills vidare, under tiden, över lag. 

Sedan finns det ord som inte följer tumreglerna utan skrivs ihop eller isär av hävd. Särskrivning har 
hävd i bl.a. följande fall: allt som oftast, före detta, rent ut, så pass. Hopskrivning har hävd i bl.a. 
följande fall: alltfort, alltigenom, alltihop, alltmer, alltnog, alltsedan, dessförinnan, dessvärre, förutom, 
härförleden, häromdagen, häromkvällen, häromsistens, häromåret, ibland, ifall, ihjäl, ihop, ihåg, isär, 
itu, likväl, någonstans, såväl, tillbaka, tvärtom, tvärtemot, understundom, varstans, ånyo, överallt, 
överens. 

 

9. ”Tv” 

F: Kan man skriva teve i stället för tv och behå i stället för bh? Hur böjs orden i så fall? 

S: Javisst är det rätt med teve. Då har man bildat ett riktigt ord genom att skriva ut vokalerna som man 
hör när man uttalar förkortningen tv. På samma sätt är det med bh, det kan man skriva behå. 

Teve böjs teven, tevear, tevearna och behå böjs behån, behåar, behåarna. 

 

10. ”Bindestreck” 

F: När sätter man ut bindestreck i sammansättningar? 

S: Bindestreck kan undantagsvis sättas ut i sammansättningar för att underlätta för läsaren att se vilka 
ord som ingår i sammansättningen. Det behovet gäller framför allt helt nya sammansättningar med för 



 

läsaren helt nya ordled. Etablerade sammansättningar skrivs utan bindestreck. Bindestreck är alltså i 
huvudsak en läsbarhetsfråga. 

Huvudregeln är att man sätter ut bindestreck endast då det finns risk för att läsaren annars kan 
misstolka ordet: glass-skål, vind-elverk. I de flesta sammanhang är dock risken för misstolkning liten. 

Man kan också sätta ut ett bindestreck om det första ordet är ett namn som ger upphov till en svårläst 
eller svårtolkad ordbild: Rimbaud-eran, Surtsey-lava, Burma-mat. 

I en del fall där bindestreck ofta används i sammansättningsfogen är det egentligen onödigt. Ett 
exempel är sammansättningar med främmande ord. Man skriver alltså onlinetjänst, inte online-tjänst. 
Inte heller behövs bindestreck i sammansättning med produkt- och företagsnamn, även om det ofta är 
den skrivning som företagen själva vill ha. Man skriver alltså Microsoftprogram, inte Microsoft-
program. Det behövs inte heller något bindestreck i ord med två lika tecken i sammansättningsfogen. 
Det ska alltså vara spaanläggning utan bindestreck. 

 

11. ”Media” 

F: När används pluralformen medier och när används media? 

S: Kort svar 

I de allra flesta betydelser rekommenderar vi att man använder pluralformen medier. Det finns dock 
betydeIser där media bör eller kan användas. 

Som beteckning på ett verksamhetsområde, t.ex. ”Vi rekryterar inom reklam och media”, används 
formen media, och kan i denna betydelse inte bytas ut mot medier. 

Media kan också användas när man talar om informationskanaler som tv, tidningar, radio och internet 
som en samlad enhet: ”Media har rapporterat mycket om mordet.” I den betydelsen kan såväl media 
som medier användas: ”Medierna har rapporterat mycket om mordet”. 

Längre svar 

Medier och media är olika böjningsformer av det latinska lånordet medium som har kommit att 
användas i olika betydelser. I texten nedan reder vi ut hur de olika formerna används. 

Medier 

Latinets medium har i svenskan fått flera, ganska allmänna betydelser. I de flesta sammanhang betyder 
det ungefär ’ett ämne, en substans eller kanal som något förmedlas genom’. Några exempel på 
användningar och delbetydelser: 

lagringsmedier (t.ex. cd och dvd) 

fysikaliska medier (t.ex. ljusets hastighet i olika substanser) 

odlingsmedier (t.ex. näringslösning för odling av bakterier) 

spiritistiska medier (personer som antas förmedla kontakt med andevärlden) 

kanaler för informationsspridning till många (massmedier som tv och tidningar). 

I alla ovanstående fall utom det sista är det vanligast att använda formen medier, vilket vi också 
rekommenderar. Även i betydelsen ’kanaler för informationsspridning’ rekommenderar vi att använda 



 

formen medier när enskilda kanaler avses: ”De är aktiva i sociala medier som Facebook och Twitter”, 
”Film- och tv-medierna är under ständig utveckling”. 

Ordet medium böjs enklast som andra latinska lånord på -ium: medium, mediet, medier, medierna, och 
vi rekommenderar formen medie- i sammansättningar som medieberoende, mediepolitik. Jämför med 
akvarium, akvariet, akvarier, akvarierna och akvariefisk, som följer samma mönster. 

Media 

Formen media används främst i två betydelser. Den första betydelsen är ett abstrakt 
verksamhetsområde, jämförbart med vetenskap, reklam eller kultur: ”Vi bedriver utbildning och 
forskning inom media, kultur och design.”; ”Vi rekryterar inom reklam och media”. I denna betydelse 
kan man inte använda medium eller medier. 

Den andra betydelsen är när innebörden är mer kollektiv och man ser informationskanaler som 
tidningar, radio- och tv-kanaler och internetforum som en enda helhet, ’de samlade massmedierna’: 
”Vi undersöker och sammanställer kontinuerligt nettoinvesteringarna i reklam och media”; ”Jag är 
glad att denna fråga uppmärksammats i media”. När media används i denna betydelse brukar 
bestämningarna stå i singular: svensk media. Uttrycket kan i detta avseende jämföras med svensk 
press, som används som samlingsbegrepp för ’svenska tidningar som en helhet’. 

Media- används också i sammansättningar med dessa betydelser, som mediavärlden, mediagymnasium 
m.fl., parallellt med formen medie-. 

Förändrad rekommendation 

Språkvården har traditionellt rekommenderat medier, och avrått från media på grund av att det är en 
latinsk pluralform som är svår att införliva i det svenska böjningsmönstret. Men Språkrådet avråder 
inte längre från media eftersom det blivit så etablerat och dessutom har utvecklat betydelsen 
’verksamhetsområde’, som medium - medier saknar. 

 

12. ”Kolon” 

F: Ska man alltid ha stor bokstav efter kolon? 

S: Nej, om man ska ha stor eller liten bokstav beror på vad som följer efter kolon. Stor bokstav har 
man efter kolon om det som följer är 

en direkt anföring eller ett citat, t.ex. Han sade: Hårt arbete är det enda som tagit mig hit. 

en fråga, ett utrop eller en uppmaning, t.ex. Den viktigaste frågan kvarstår: Var är pengarna? 

Liten bokstav har man efter kolon om det som följer inte kan utgöra en egen mening. Det brukar gälla 

uppräkningar, t.ex.  

Ingredienserna är: smör, socker, ägg och mjöl 

specificeringar, t.ex. Hårfärg: brun 

sammanfattningar, t.ex. Med ett ord: vansinnigt. 

 

13. ”Siffror” 

F: Ska man skriva låga tal med siffror eller med bokstäver? Och var går gränsen? 



 

S: Om man ska skriva ett eller 1 beror på sammanhanget. Ju mer angelägen man är om att vara exakt, 
desto större skäl att använda siffror. I tidtabeller, recept och liknande används därför nästan alltid 
siffror. 

Annars skrivs normalt låga tal med bokstäver, och stora med siffror, och gränsen dras vanligtvis 
någonstans mellan 12 och 20. Det är dock alltid en bedömningsfråga, och det vore dumt att dra någon 
exakt gräns, eftersom det skulle resultera i skrivningar som mellan elva och 18. 

 

14. ”Stor bokstav” 

F: När ska man skriva stor och liten bokstav? 

S: I Frågelådan hittar du svar på frågor om specifika ord eller uttryck. 

Om du vill ha allmän information om hur man använder stor och liten bokstav kan du läsa om det i 
Svenska skrivregler, s. 103-126. Där finns också många exempel att titta på. 

 

15. ”Istället” 

[samma som för ”8. ”idag”] 

 

16. ”Dom” 

F: Varför skriver man inte dom i stället för de och dem? Det uttalas ju så. 

S: Många uttalar både de och dem som /dåm:/, och därför används dom ofta för att markera talspråk 
eller vardaglig stil. 

På 1960- och 70-talen förespråkade många dom som enda form i all slags skrift, med argumentet att de 
och dem uttalas så, och att det skulle underlätta för alla som har svårt att skilja mellan de och dem. 
Mot det invände andra att man faktiskt av och till uttalar de som /de:/. Och det finns också regionala 
skillnader. Sydsvenskar säger, eller sade åtminstone förr, di och dom, och finlandssvenskar säger di 
och dem. 

Men ett viktigare motargument är att införandet av dom som enda form i skrift skulle drabba 
skriftbilden i mycket hög grad. Det rör sig om ett väldigt frekvent ord. Och det skulle försämra 
människors förmåga att läsa äldre texter. 

Vi fortsätter att skriva de och dem, medan dom används som talspråklig stilmarkör. 

 

17. ”Kvalitet” 

F: Hur skiljer man på kvalité och kvalitet? 

S: Vi rekommenderar att man bara använder kvalitet och uttalar det med t på slutet. 

Den betydelseskillnad som man ibland ser antydd verkar meningslös att upprätthålla. Dessa två ord är 
ursprungligen samma ord. 

Formen kvalitet svarar också bäst mot ett ord som det ofta står i motsats till: kvantitet. 

Kvalitet böjs kvaliteten, kvaliteter. 



 

 

18. ”It” 

F: Ska det vara stora eller små bokstäver i IP (ip) och IT (it)? 

S: Båda varianterna går lika bra. 

IP är en förkortning av det engelska internet protocol och IT är en förkortning av informationsteknik. 
Initialförkortningar som är förhållandevis nya i språket brukar skrivas med stora bokstäver, men ju 
vanligare de blir, desto naturligare blir det att skriva dem med små bokstäver; jämför sms, tv, vd etc. 

Man är ofta försiktigare med att använda gemener för initialförkortningar som innehåller vokaler och 
teoretiskt skulle kunna utläsas som (och förväxlas med) ett vanligt ord. Är det en engelsk förkortning 
och skrivsättet i engelskan är versalt, är man ibland också försiktigare. Men när en förkortning är 
etablerad i svenskan och det inte finns en uppenbar risk för sammanblandning med andra ord ska den 
behandlas på samma sätt som andra svenska initialförkortningar. Finns det en risk för 
sammanblandning, skriver man förstås versalt. 

 

19. ”Vart” 

F: Heter det Vart är nyckeln? eller Var är nyckeln? 

S: Frågeordet var anger befintlighet och vart anger riktning. Svaret på var? är där, och svaret på vart? 
är dit. Var är nyckeln? frågar vi när vi vill veta var den befinner sig. Vart åker du? lyder frågan när 
man efterfrågar målet för en resa. 

I många delar av Sverige har man i talspråket samma ord för var och vart, liksom det på engelska alltid 
heter where. Många säger alltså både Vart for han? och Vart bor han? I skrift bör skillnaden 
upprätthållas. 

 

20. ”Procent” 

F: Kan man skriva ihop procenttecknet % med föregående siffra? 

S: Nej, det ska vara ett mellanrum mellan siffran och tecknet: 100 %. Detsamma gäller 
promilletecknet: 3 ‰. När man skriver på dator är det bäst att göra ett fast mellanslag, så att siffran 
och tecknet inte skiljs åt vid radbrytning.  

Procenttecken och promilletecken används inte som led i sammansättningar eller avledningar. Man 
skriver alltså: hundraprocentig eller 100-procentig och promillehalt (inte hundra-%-ig, 100-%-ig eller 
‰-halt). 

 

21. ”Ifrån” 

F: När använder man från respektive ifrån? 

S: Det är ingen skillnad i vare sig stil eller betydelse mellan från och ifrån. Det finns dock skäl att tro 
att ettdera av orden ibland kan väljas framför det andra av rytmiska skäl, men det är inte klarlagt. 

Tre saker kan i varje fall konstateras beträffande användningen: 



 

1. Som betonad verbpartikel är det bara ifrån som kommer till användning, t.ex. gå ifrån, slå ifrån 
[sig], säga ifrån, ta ifrån. 

2. Som förled i sammansättningar är det bara från som används, t.ex. frångå, frånhända, frånsida, 
frånskild, frånsprungen, frånvaro, frånåkt. 

3. Som senare led i sammansättningar är det ifrån som används, t.ex. bortifrån, därifrån, hemifrån, 
nerifrån, norrifrån, utifrån, varifrån. 

 

22. ”Framförallt” 

[samma som 8. ”Idag” & 15. ”Istället”] 

 

23. ”Order” 

F: Kan order ha pluralformen ordrar? 

S: Ja, pluralformen ordrar är inte ovanlig i språkbruket, och den passar väl in i det normala 
böjningsmönstret för n-ord på -er: åker – åkrar, jumper – jumprar, skoter – skotrar, monter – montrar. 
Men formen flera order, de där orderna är naturligtvis också korrekt. 

På samma sätt förhåller det sig med ordet tanker som i plural antingen tar formen flera tanker eller 
formen flera tankrar. 

 

24. ”De” 

[Samma som 4. ”Dem”] 

 

25. ”Och” 

F: Är det korrekt att börja en mening med och eller men? 

S: Det är inte fel att ibland inleda en mening med och eller men. En mening kan börja med men när 
den står i motsättning till hela den föregående meningen, inte bara en del av den. Det är ofta bättre än 
att försöka uttrycka motsättningen med ett dock eller emellertid, ord som kan låta onödigt formella. 
Man skriver alltså gärna: Experter har intygat att han fått hörselskadan genom att i alla år ha arbetat 
som musiklärare med fiolelever. Men försäkringskassans läkare vägrar att acceptera hörselskadan som 
arbetsskada. Det är bättre än Försäkringskassans läkare vägrar dock… 

På motsvarande sätt kan man börja en mening med och när den innebär ett tillägg till informationen i 
föregående mening eller meningar. Särskilt när meningen är sista ledet i en uppräkning eller uttrycker 
ett slags sammanfattning, så kan ett inledande och ge särskilt eftertryck: Kontoret har hållit stängt på 
fredagar. Förfrågningar från allmänheten ligger obesvarade sedan förra året. Ingen ny information har 
lagts ut på webbplatsen sedan februari. Och det är ändå bara de missförhållanden som gäller ansiktet 
utåt. 

 



 

Men meningsinledande men och och bör ransoneras. Det är inte bra om två meningar efter varandra 
eller mycket nära varandra börjar med men. Flera meningsinledande och efter varandra ger ett pratigt 
intryck. 



 

Bilaga 4 
De poster som ingår i de kategorier jag valt ut. 

 

Språk och kön 

 

Hopperska 

F: Jag tycker att det låter främmande att tala om hopperska eller löperska. Vad finns det för anledning 
att behöva sära på könen i dessa sammanhang? 

S: Vi anser inte att det finns någon anledning att ha speciella feminina beteckningar för utövare av 
olika sportgrenar. Vissa feminina titlar verkar onekligen ha en viss tradition, såsom simmerska och 
kasterska, men de används alltmer sällan. Enklast och mest tilltalande ur jämställdhetssynpunkt är att 
alltid ha könsneutrala beteckningar. Att män och kvinnor inom idrotten tävlar i olika klasser innebär 
inte att det måste finnas skilda maskulina och feminina titlar. 

 

Överste 

F: Förr titulerades frun till en överste överstinnan. Nu när en kvinna kan bli överste, tituleras hennes 
man då överste? 

S: Nej, det finns ingen manliga sådana "hederstitlar" som motsvarar överstinna. I dag är det väl också 
allt färre fruar till manliga överstar som kallar sig själva eller tituleras överstinna. 

 

Justeringsman 

F: Kan man använda justeringsman även om det är en kvinna? 

S: Eftersom många uttryck på -man faktiskt fungerar som könsneutrala såsom ombudsman och gode 
man, kan också justeringsman göra det. Men man kan lika gärna välja det mer könsneutrala justerare. 
Det går också att komma undan problemet genom att i stället skriva Till att justera protokollet utsågs 
NN och vid underskrift Justeras. 

 

Brandmän 

F: Hur ska man beteckna brandmän och barnmorskor om man vill förhålla sig könsneutral? 

S: De flesta yrkesbeteckningar uppfattas i dag som könsneutrala. Om man talar om att anställa en ny 
ingenjör, lärare, sekreterare, handläggare, behandlingsassistent eller webbredaktör har man inget sagt 
om man avser en man eller en kvinna. Men några könsmarkerade yrkesbeteckningar lever kvar från ett 
äldre samhälle med en mer segregerad arbetsmarknad. Dels rör det några få klassiska kvinnoyrken 
som sjuksköterska och barnmorska. Dels finns ett flertal yrkesbeteckningar på –man: brandman, 



 

rådman, ombudsman och kameraman. Också ord som talesman, riksdagsman och justeringsman kan 
räknas hit fast de anger uppdrag snarare än yrken. Man bör undvika ett system där vi har olika ord för 
manliga och kvinnliga innehavare av samma yrke. Vi klarar oss utan ingenjörskor, sekretererskor, 
lärarinnor och webbredaktriser. På samma sätt är det mindre lyckat att införa ord som riksdagskvinna, 
justeringskvinna och taleskvinna. Bättre är könsneutrala ord som riksdagsledamot, justerare och 
språkrör eller representant. Likaså bör man undvika äldre yrkesbeteckningar av detta slag om det är 
möjligt. Skriv alltså: Hon är dansare; Stina Ekblad är en av Sveriges främsta skådespelare. Vill man 
särskilt markera kön är det bättre att använda adjektiven kvinnlig och manlig: Kvinnliga skådespelare 
har sämre betalt än manliga, Skolan behöver fler kvinnliga tekniklärare. Nya yrkesbeteckningar bör 
självklart vara könsneutrala: reklamare är bättre än reklamman, webbdesigner och webbredaktör bättre 
än t.ex. webbman. Samtidigt måste man acceptera att en del könsmarkerade yrkesbeteckningar är så 
fast rotade i språkbruket att de inte kan undvikas. Barnmorska, brandman och en hel del andra får vi 
leva med tillsvidare. 

 

Brudnäbb 

F: Är pojkar också brudnäbbar eller heter det något annat då? 

S: De är också brudnäbbar. Brudnäbb refererar till barn som går före brudparet på vägen till och från 
altaret vid större kyrkbröllop – oavsett kön på barnen. Ibland används bruddnäbb också kollektivt, och 
böjs då brudnäbbet. Hur stort blir brudnäbbet? kan man då fråga om man undrar hur många 
brudnäbbar som ska ingå i det. 

 

Medaljös 

F: Ska man använda medaljös? 

S: Formen medaljös är en påhittad form, som aldrig varit tänkt på allvar. Den finns inte i ordböckerna. 
Många uppfattar den som nedlåtande. 

 

Brandman 

F: Jag skulle vilja veta om det finns rekommendationer för yrkesbeteckningen vad gäller kvinnor som 
arbetar som brandmän. 

S: Det heter brandman. Om man vill ange att en brandman är kvinna skriver man kvinnlig brandman. 
Man bör inte slentrianmässigt alltid ange könet bara för att det finns få kvinnliga brandmän. 

 

Hen 

[Samma som fråga 1. ”Hen” ovan] 

F: Hur används pronomenet hen? 

S: Hen är ett könsneutralt pronomen som används på primärt två sätt: Dels används hen som ett 
alternativ till uttryck som han eller hon, vederbörande eller den i fall där könstillhörigheten är okänd, 
oväsentlig eller ska otydliggöras, som i exemplet Om en elev vill överklaga bör hen först vända sig till 
rektor. Dels används hen för att omtala personer som inte vill kategoriseras i grupperna ”man” eller 



 

”kvinna”. Det finns inga språkliga hinder för att använda hen, men det är ett ord som ibland väcker 
irritation. I vilka sammanhang hen är lämpligt bör därför avgöras av kommunikationssituationen och 
de tänkta mottagarna. Om man skriver till mottagare där man bedömer att risken är att hen tar alltför 
mycket fokus från texten, så kan andra könsneutrala strategier väljas istället (läs mer i posten om 
könsneutrala alternativ [här är det en länk, men den är bruten nu i och med flytten av Språkrådets 
webb till nya]) .I takt med att användningen ökar blir också sammanhangen där ordet upplevs som 
neutralt alltfler. Det är genom att använda ord som de etableras, och det är alltså språkbrukarna själva 
som måste avgöra i vilken utsträckning de vill bidra till etableringen av hen genom att använda det. Ju 
fler som använder det, desto snabbare kommer det att etableras. När någon själv vill omtalas med hen 
bör detta respekteras. Den som vill bli omtalad som hon respektive han bör på samma sätt respekteras 
för det. Genitivformen blir hens: Det är hens ensak. Vi rekommenderar hen som objektsform: Jag såg 
hen. Även henom förekommer som objektsform i språkbruket. Här finns en längre och fördjupande 
text om hen [här är det en länk, men den är bruten nu i och med flytten av Språkrådets webb till nya]. 

 

Samkönat 

F: Vad kallas äktenskap eller relationer mellan personer av samma kön? 

S: Samkönat äktenskap och samkönade relationer är i dag de mest etablerade uttrycken, inte minst 
bland personer som själva lever i samkönade relationer. Det är därför det uttryck som Språkrådet i 
första hand rekommenderar. Samkönad kan ses som en sammandragning av frasen ”av samma kön”. 
Tidigare har språkvården rekommenderat enkönad men Språkrådet anser att argumenten för samkönad 
är starkare. Även likakönad framförs ibland som ett alternativ, men det är en form som har mycket 
litet fäste i bruket. I de fall där det är väsentligt att definiera ett äktenskap eller en relation utifrån kön 
kan samkönad respektive olikkönad användas.  

Fördjupning   

Grundbetydelsen hos förledet sam- är ’som inbegriper eller sammanför två eller flera parter’. I många 
uttryck betyder det snarast ’samman’ eller ’tillsammans’. Jämför t.ex. med sambo, sambeskattning och 
samråd, där sam- uttrycker att flera personer ingår i något. Sam- har dock en allmän innebörd och i 
många fall närmar sig betydelsen ’samma’. Samtida betyder t.ex. att flera personer eller företeelser 
existerar parallellt under en tidsperiod, men det definieras ofta ’vid samma tid’. Samkönad uppfattas 
av många som en sammandragning av frasen ”av samma kön”. Det gör samtidigt uttrycket analogt 
med de etablerade engelska benämningarna same-sex relation och same-sex marriage och danskans 
samkønnet ægteskab. Inom biologin används samkönad som fackord för att tala om djur och växter 
som är av både han- och honkön, dvs. att flera kön inbegrips i samma individ. Det är dock inget 
ovanligt att fackord har en (delvis) annan betydelse i allmänspråket. Med argumentet att sam- snarast 
betyder ’samman’ eller ’tillsammans’ har språkvårdare tidigare rekommenderat enkönad som en 
tydligare benämning för relationer mellan personer av samma kön. Men enkönad används i dag i 
stället främst för att beskriva arbetsplatser, situationer och företeelser där ett kön dominerar: 
”Skolböcker förmedlar en enkönad bild av historien” (regeringen.se 13.8.2013), ”Det politiska 
intresset att göra något åt den enkönade arbetsplatsen förskolan är på nollnivå” (unt.se 4.8.2013). Det 
är en användning som dels skiljer sig från betydelsen i fraser som samkönat äktenskap, dels ofta har en 
negativ klang. Det viktigaste argumentet för samkönad är dock att det med tiden blivit den vanligaste 
benämningen på parförhållanden mellan personer av samma kön, inte minst bland personer som själva 
lever i samkönade relationer. Men även i medietexter, myndighetstexter och bloggar är samkönad det 
dominerande ordet. Exempel: ”Ryssland förbjuder samkönad adoption” (DN 21.6.2013), ”Möjlighet 



 

för samkönade par att inneha gemensamt föräldraskap följdes av tillgång till insemination inom 
sjukvården och det hela kröntes med införandet av könsneutralt äktenskap” (rfsl.se, hämtad 
13.8.2013), ”Brottsofferjourer har fått ökad kunskap om våld i samkönade parrelationer” 
(socialstyrelsen.se 21.6.2011). Enligt Svenska Akademiens ordbok finns det belägg för samkönad i 
den här betydelsen sedan 1885. I flera normkällor står samkönad i dag också som det första 
alternativet: I Nationalencyklopedin på ne.se, i TT-språket, och i de finlandssvenska källorna 
Ordförrådet och mediesprak.fi. I Svenska Akademiens ordlista finns både samkönad och enkönad som 
uppslagsord i denna betydelse. Ibland framförs likakönad eller likkönad som alternativ, i likhet med 
gleichgeschlechtlich i tyskan och likekjønnet som är den vanligaste varianten i norskan. Det finns 
goda språkliga argument för likakönad, inte minst eftersom det har en tydlig parallellställning med 
olikkönad. Det är dock en form som har mycket litet fäste i språkbruket. För äktenskap eller relationer 
mellan personer av olika kön kan alltså olikkönad användas. Även särkönad förekommer i bruket, men 
är mycket ovanligt. 

 

Språkhistoria och språkförändring 

 

Rikssvenskans uppkomst 

F: När kan man säga att rikssvenskan uppstod? 

S: Det är inte så självklart att peka på en bestämd tidpunkt. Redan under 1600- och 1700-talet fanns 
det personer som verkade för standardisering när det gällde stavning och ordböjning. Men först under 
1800-talet och framför allt under 1900-talet kan man säga att detta blev en allmänt omfattad strävan. 
Vid 1900-talets början växte en nytt ganska bokstavsenligt talspråk fram, som så småningom har blivit 
en riksnorm. Mera om detta kan man läsa i Teleman: ”Ära, rikedom & reda.” Svenska språknämnden 
85. Norstedts Ordbok 2002, och i en fortsättning som heter ”Tradis och funkis.” Svenska 
språknämnden 87. Norstedts Ordbok 2003 

 

Dagsens sanning 

F: Ibland ser man frasen dagsens sanning. Varför är det ett s i dagsens? Borde det inte heta dagens 
sanning? 

S: Numera heter det ofta dagens sanning, även om varianten dagsens sanning också förekommer. 
Dagsens är en äldre form av genitiv i bestämd form av dag. I fornsvenskan böjdes både stammen av 
substantivet och ändelsen i genitiv, dags-ens. Det berodde på att den bestämda slutartikeln från början 
var ett självständigt ord (ett pronomen med egen böjning), som följde efter det substantiv det 
bestämde. Så småningom kom detta ord att fogas ihop med substantivet till ett enda ord, och då läggs 
ändelsen bara till på slutet, dagen-s. 

 

Rikssvenskans konstruktion 

F: Varifrån kommer rikssvenskan? Är det en dialekt som talas någonstans eller är det en konstruerad 
språkform? 

S: Rikssvenskan eller, som man numera oftast säger inom språkvetenskapen, standardsvenskan har 
utvecklats ur dialekterna i landskapen kring Mälaren. Att det har blivit på detta sätt har med den 



 

historiska utvecklingen att göra: Sveriges politiska maktcentrum har ju länge varit knuten till denna 
del av landet, och därigenom har större prestige tillskrivits den språkform som talas där. Man säger 
knappast nu längre att standardsvenska talas på en viss plats i landet. I stället räknar man med att det 
finns olika regionala former av standardsvenska. Man hör ju i regel om en person kommer från 
Göteborgstrakten, Östergötland, Gotland etc. även om personen talar standardsvenska. De regionala 
formerna av standardsvenska skiljer sig åt framför allt vad gäller uttalet, i synnerhet talets melodi och 
rytm. I fråga om ordförråd, syntax och ordböjning är standardsvenskan enhetligare. Och när det gäller 
dess skrivna form kan man nästan inte se någon geografisk skillnad. 

 

Språksociologi 

Samma poster som 1. ”Hen” och Samkönat ovan. 

 

Språkvård 

Samma poster som 1. ”Hen” och Samkönat ovan. 

 

Språkpolitik och språkattityder 

Samma poster som 1. ”Hen” och Samkönat ovan. 
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