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Vem styr språket?  
 – eller den ofrivillige 
språkvårdaren

Anna Maria Gustafsson

Vem är det som bestämmer över språket? Jo, det är du! Många svenskar 

tror att det är någon annan som bestämmer över språket. Kanske Svenska 

Akademien? Och de ord som är riktiga att använda, ja de måste ju vara 

de som står i Akademiens ord lista? Men sanningen är nästan alltid att det 

är vanliga män niskor, sådana som du, som hittat på eller börjat använda 

ett ord. (http://www.sprakochfolkminnen.se)

1 Inledning

Hur ser språkbrukarna själva på frågan om vem det är som 
bestämmer över språket och språkutvecklingen? Och var upp-
fattar språkbrukarna att modellerna för svenskan finns, dvs. vem 
eller vilka är det som kan sägas styra språket i den bemärkelsen. 
Mitt syfte med den här artikeln är att titta lite närmare på upp-
fattningar kring dessa frågor. Citatet här ovan är hämtat på 
Institutet för språk och folkminnens webbplats under fliken 
”Vad är språkvård?”. Citatet är ett exempel på att vi språkvårdare 
gärna framhåller att det är vanliga människor som bestämmer 
om språket och dess utveckling. Det är något som vi själva ofta 
be tonar när vi talar om språket, språkvården och språkvårdens 
funktion, trots att vi alla säkert samtidigt kan erkänna att det 
kanske är en lite förenklad syn på verkligheten.
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Bland språkvårdarna är uppfattningen hur som helst den att 
språkvårdens uppgift är att följa språkutvecklingen, observera 
och notera, beskriva den och informera medborgarna om vilka 
ord, ordformer och uttal som är lämpliga att använda i olika 
samman hang. Hänsyn till den kommunikativa ändamåls enlig-
heten, dvs. språkets kommunikativa funktion (se Språkriktig-
hetsboken, s. 26−28) betonas, vilket i praktiken innebär att 
språk vårdarna drar sig för att ge generella och absoluta rekom-
mendationer av typen ”Använd inte ordet x!”, åtminstone när 
vi riktar oss till den breda allmänheten. Det här har lett till att 
språkvården fått en alltmer rådgivande roll i motsats till den 
styrande roll som vissa kanske tillskrev den för bara några 
decennier sedan.

Men var går gränsen mellan rådgivning och styrning? Hur 
ser språkbrukarna själva på språkvårdens funktion och språk-
vårdarnas roll och uppgift? Uppfattar språkbrukarna verkligen att 
bestämmanderätten över språket och dess utveckling ligger hos 
dem själva? Och avser vi samtliga språkbrukare när vi säger att 
de bestämmer över språket och språkutvecklingen? Har alla 
språkbrukare lika stort inflytande eller har vissa grupper av språk-
brukare mer möjlighet att påverka språket än andra? Har t.ex. 
framstående personer i de sociala medierna eller tv-kändisar 
större inflytande på språket än språkvårdarna? I artikeln ”Sture 
Allén eller Big Brother-Linda. Vem har makten över språkets för-
ändring?” (2014: 42−43) diskuterar författarna Peter Andersson 
och Annika Bergström framför allt den sista frågan. Författarna 
sammanfattar sitt sin syn på saken så här:

Självklart kan både språkvetare och företrädare för populär-
kulturen påverka vårt språk på ett flertal sätt, men varken de eller 
någon annan kan tillskrivas makten att styra över den ständigt 
pågående utvecklingen av vårt språk. Däremot är det mycket int-
ress ant hur de som språkbrukare och representanter för två olika 
världar faktiskt pratar. Vad säger deras olika uttryckssätt och 
våra reaktioner på dessa om vilka föreställningar och värderingar 
som är kopplade till språket och dess olika uttryck? Denna fråga 
ska vi inte gå närmare in på här, men vi kan konstatera att den 
är viktig inom språkforskningen, och nyttig att fundera över för 
alla språkbrukare.

Frågor som gäller påverkan och språk är intressanta att diskutera, 
även om man egentligen också kan påstå att de eventuella svaren 
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på dem är irrelevanta. För spelar det egentligen någon roll vem 
det är som styr och bestämmer? Språket utvecklas ju ändå, för-
ändras och anpassar sig enligt våra behov. Men det finns trots allt 
en del starka uppfattningar kring just detta med språk och makten 
att bestämma över det, och som språkvårdare har jag själv fått ta 
del av vissa åsikter om detta. Alla språkvårdare har erfarenhet  
av situationer där de kontaktas av allmänheten med uppmaningar 
av typen ”Det är så irriterande när folk säger själv i stället för 
ensam nuförtiden − gör något åt saken!”. Sådana uttalanden 
implicerar att det är språkvårdarna som besitter en sorts makt att 
mer eller mindre enväldigt bestämma över vad som är rätt och 
fel, eller i alla fall verkar det finnas en sådan seglivad föreställ-
ning om språkvården. Det är som om det ibland också finns en 
förväntan på språkvårdarna att de aktivt borde meddela personer 
som ”säger fel” att de ska sluta upp med det och samtidigt upp-
lysa dem om det korrekta uttrycket. 

Språkvårdarna beskylls dessutom ibland för att vara alltför 
liberala och slapphänta och man kan också stöta på åsikter om att 
språkvårdarnas passiva beteende till och med bidrar till svenskans 
förfall, eftersom de inte stoppar en uppenbart negativ utveckling 
som redan är i gång. Språkvårdaren Catharina Grünbaum har 
skrivit om detta bland annat i en språkspalt i Dagens Nyheter 
(18.2.2005). Spalten handlar om språkvårdens påstådda makt 
å ena sidan och den påstådda oviljan att utöva den å andra sidan, 
vilket därmed anses bidra till språkets påstådda förfall. Hon 
konstaterar bland annat följande:

Att språkvårdare är språkets dödgrävare är en uppfattning mer 
outrotlig än den att alla tandläkare är rika och att det är farligt 
att sparka i höstlöv. Det finns hos många språkets vänner en över-
tygelse att vi genom att ”tillåta” förändringar som vuxit sig starka 
i språkbruket därmed också genomdriver dessa förändringar. 
Detta är en överdriven föreställning om språkvårdens makt. 
Språkvården kan inte förbjuda någon form av språkbruk, och 
därmed heller inte tillåta.

Det är just den här ”makten”, dvs. närmast förmågan att styra 
språket och språkutvecklingen, och framför allt uppfattningen 
om detta fenomen, som jag ska diskutera här. Hur ser de finlands-
svenska språkbrukarna på det här och hur ser det ut om språk-
brukarnas uppfattningar jämför med det konkreta arbete som vi 
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språk vårdare prioriterar och bedriver i praktiken? För att komma 
åt åsikterna och uppfattningarna har jag genomfört en enkät  
och det är resultatet från den enkäten som jag presenterar och 
diskuterar här. 

Innan jag kommer in på själva undersökningen vill jag 
dock ta upp ett konkret och relativt aktuellt fall för att ytterligare 
belysa hur diskussionen om språket och rätten att bestämma över 
det kan se ut i medierna.

2  Hen och SAOL

En av de större diskussionerna om svenskan som förts både i de 
s.k. gammelmedierna och i de sociala medierna relativt nyligen 
gäller införandet av pronomenet hen i Svenska Akademiens ord-
lista. Den debatt och de kommentarer som följde i början av som-
maren 2014 efter Svenska Akademiens meddelande att ordet kom-
mer att ingå i SAOL 14 (2015), var synnerligen intressant ur 
språkvårdsperspektiv. Beskedet väckte − kanske inte helt oväntat 
− både många och starka reaktioner. Införandet av hen tolkades 
både positivt och negativt, och dessutom ledde det till en del för-
virring bland vissa språkbrukare (se t.ex. Milles 2013).

Det kanske mest intressanta i debatten är vad som sades om 
Svenska Akademien, själva instansen bakom beskedet. På Twitter 
och Facebook och i olika diskussionsforum på nätet var det 
många som uppfattade det som att Svenska Akademien i och med 
införandet av hen ”har godkänt” ordet. Många personer be-
traktade alltså beskedet som ett officiellt godkännande från högre 
ort. Vissa uppfattade till och med situationen som att ordet inte 
bara godkändes utan dessutom starkt rekommenderades, nästan 
påtvingades allmänheten. Diskussionen som följde avslöjade hur 
som helst väldigt tydligt hur många språkbrukare ser på Svenska 
Akademien och ordlistan, dvs. som starka auktoriteter med makt 
att förändra och styra. ”Måste man börja använda hen nu?”, frå-
gade sig vissa, medan andra jublade över att hen fått ”officiell sta-
tus” och blivit allmängods, som de uppfattade saken. En del såg 
till och med beskedet som en bekräftad seger för jämställdheten 
och feminismen. I tidningen Nya Åland kunde man den 31 juli 
2014 t.ex. läsa följande rubrik: ”Åländsk feminist applåderar ’hen’ 
i SAOL”.
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Oberoende om åsikterna om ordet hens införande i SAOL var 
negativa eller positiva, så avslöjade många av yttrandena alltså 
en förhållning till ordlistan och Svenska Akademien som en viktig 
offentlig auktoritet. Språkkonsulten Malin Bornhöft opponerar sig 
mot den här uppfattningen, som hon uppenbarligen uppfattar som 
allmän, och skriver i ett inlägg i sin blogg ”Och störst av allt är 
kärleken till svenskan” den 29 juli 2014 så här:

Jag önskar att människor slutade tilldela SAOL makten att vara en 
lista över ’godkända ord’, vilket görs nu. Det görs genom hurrarop 
över att det nu inträtt någon högre nivå av godkännande, det görs 
genom klagan över pk-etablissemanget.

Det är förstås lätt att hålla med Bornhöft. Språkvårdarna vill 
att folk ska uppfatta SAOL som de själva gör, dvs. som en relativt 
neutral lista över de vanligaste orden i svenskan med information 
om deras böjning och stavning, som ett dokument över det svens-
ka språket, men ingalunda en komplett lista över samtliga god-
kända ord i svenskan.

Det är dock inte bara så kallade vanliga människor som ser 
på SAOL och Svenska Akademien på det här sättet. Även bland 
journalisterna, dvs. professionella språkbrukare, som skrev om 
hen och SAOL, kunde man hitta avslöjande formuleringar i fråga 
om SAOL:s funktion. Så här skrev t.ex. tidningen Expressen den 29 
juli 2014: ”Efter ett par års debatt om ordet står det nu klart att 
Svenska Akademien har godkänt ’hen’ som nu får plats i SAOL 
i april nästa år.” (hämtat 20.10.2014)

3 Enkäten

Syftet med i den här artikeln är alltså att ge en översikt av de 
uppfattningar om förmågan att bestämma över språket och styra 
språkutvecklingen som finns hos den finlandssvenska allmän-
heten. För att komma åt dessa åsikter och uppfattningar samman-
ställde och publicerade jag i början av sommaren 2014 en webb-
enkät med hjälp av enkätverktyget Webropol. I enkäten ingick, 
utöver de vanliga frågorna om bakgrund, en direkt fråga om vem 
det är som styr utvecklingen av svenska språket, och därtill en 
lika direkt formulerad fråga om var den mest korrekta svenskan 
finns. Genom frågan om var den mest korrekta svenskan finns 
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ville jag komma åt åsikterna om var de eventuella förebilderna 
och modellerna för den korrekta svenskan finns enligt folk i 
största allmänhet. Påpekas bör att ingenstans i enkäten definieras 
vad som avses med korrekt svenska i sammanhanget. Uttrycket är 
naturligtvis problematiskt och kan diskuteras ur många aspekter. 
Vad är korrekt svenska? Är det svenska som är grammatiskt 
korrekt, är det svenska som överensstämmer med ens eget ord-
förråd och ens egen uppsättning inlärda regler, är det svenska fri 
från finska, engelska och ord från andra språk eller är det svenska 
som kan se väldigt olika ut i olika sammanhang? I Språkriktighets-
boken (s. 20−22) diskuteras begreppen rätt och fel, korrekt och 
inte korrekt på ett mycket belysande sätt ur språkvårdens pers-
pektiv. Jag går dock inte in på det här, men vill ändå betona att 
jag är medveten om att uttrycket korrekt svenska är besvärligt 
utan ett sammanhang. Det är besvärligt också av den anledningen 
att det ofta används som tillhygge i debatten om svenskan i t.ex. 
medierna och i frågor och i uppmaningar som riktas till språk-
vårdarden. ”Så kan det väl inte heta på korrekt svenska!” eller 
”Kan ni säga hur det heter på korrekt svenska, tack!”. Vad som 
avses med korrekt svenska överlät jag alltså i enkäten till var 
och en själv bland de som svarade och det säger sig självt att det 
råder vitt olika syn på saken bland dessa personer.

Information om och länken till enkäten spreds framför allt 
via Facebook. Min avsikt var att sprida enkäten via grupper och 
andra personer och inte direkt via mig själv och mina språk-
vårdarkolleger. Orsaken till detta var att jag medvetet ville tona 
ner det faktum att enkäten kom från just språkvårdarhåll, efter-
som jag antog att den vetskapen eventuellt skulle kunna färga 
av sig åtminstone på hur vissa personer svarade. Syftet var också 
att i första hand försöka nå finlandssvenskar. Enkäten spreds 
under ett par veckor och delades i bland annat Facebookgrupper 
med anknytning till åtminstone till Jakobstad, östra Nyland, 
Helsing fors och Åboland. Enkäten, som bestod av tolv frågor  
och en öppen fråga för kommentarer, besvarades anonymt. I den 
här artikeln kommer jag inte att behandla alla frågor, framför 
allt på grund av att två av frågorna var specifikt inriktade på 
språket i de finlandssvenska medierna och alltså inte var av mer 
övergripande karaktär som de andra frågorna.

Det kom in sammanlagt 247 svar på enkäten inom loppet 
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av cirka fyra veckor. Alla personer besvarade dock inte samtliga 
frågor i enkäten. Enkäten finns som bilaga till den här artikeln.

3.1 Bakgrundsinformation

Den bakgrundsinformation om informanterna som samlades in 
genom de första sex frågorna berörde kön, ålder, modersmål, 
födelse ort, nuvarande hemort och utbildning. Majoriteten av 
de som uppgav kön var kvinnor (178 kvinnor, 66 män). Att det 
var så många fler kvinnor som svarade kan eventuellt bero på att 
enkäten spreds i kvinnodominerade grupper på Facebook. En 
annan orsak kan vara att kvinnor överlag är mer benägna att 
svara på enkäter, kanske framför allt när ämnet är språk och 
språkriktighet, men detta är bara spekulationer. Åldersfördel-
ningen är någorlunda jämn, men ändå med betoning på den övre 
åldershalvan. Majoriteteten av de som svarade är 40‒69 år. De 
yngsta grupperna syns alltså inte så tydligt i svaren.

Nästan alla som svarade uppgav sig ha svenska som moders-
mål − någon enstaka uppgav sig ha dialekt som modersmål eller 
vara tvåspråkig. Endast tio personer uppgav att deras modersmål 
är finska och en person att det är tyska. Målgruppen var ut-
tryckligen svenskspråkiga personer eller personer som använder 
svenska på modersmålsnivå.

Bland födelseorterna är det två städer som dominerar klart: 
Helsingfors (57 personer) och Jakobstad (41 personer). Detta har, 
åtminstone för Jakobstads del, antagligen att göra med de Face-
bookgrupper där enkäten spreds mycket aktivt. En av dessa var 
gruppen Jeppis som riktar sig till personer med Jakobstads-
anknytning (Jeppis är det allmänna smeknamnet på staden). 
Jeppis gruppen är förhållandevis stor (nästan 4 000 medlemmar, 
oktober 2014) och den genererade därför av allt att döma också 
en stor mängd svar. Men det är också många andra orter som 
nämns som födelseort i svaren, framför allt i Österbotten, Åboland 
och Nyland. Flera åländska kommuner finns också representerade 
samt ett antal orter i Sverige. Ett par personer var dessutom födda 
i någon av de s.k. finlandssvenska språköarna. Med andra ord kan 
man konstatera att hela det svenskspråkiga Finland är väl repre-
senterat i materialet. Den övervägande majoriteten av de som 
svarade är födda i Finland. 
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I svaren som gäller nuvarande hemort dominerar också Hel-
singfors (40 personer) och Jakobstad (31 personer) fortfarande, 
men även här finns hela det svenskspråkiga Finland representerat 
bland svaren. Därtill uppger 24 personer att de bor utanför Fin-
land, främst i Sverige (15 personer). 

De allra flesta som svarade har högskole- eller universitets-
utbildning (150 personer). Bland de som svarade har 45 personer 
yrkesutbildning och 34 personer att de avlagt studentexamen men 
inte studerat vidare efter det. Endast 16 personer uppgav att de 
genomgått enbart grundskola eller motsvarande. Utbildningsnivån 
bland de som svarade är alltså hög.

3.2 Försöket att utesluta språkvetare och språkexperter

Bakgrundsfrågorna i enkäten följdes av en fråga som lydde: 
”Arbetar du med språk? Om svaret är ja, på vilket sätt?” Syftet 
med den frågan var att försöka kontrollera att det inte var idel 
språkfolk, t.ex. språkvetare, språkvårdare och modersmålslärare, 
som svarade på enkäten. Min utgångspunkt var ju uttryckligen att 
ta reda på vad personer som inte är språkexperter anser om styr-
ningen av språkutvecklingen, inte vad folk med en koppling till 
språkvården anser. Frågan visade sig dock vara alltför vagt 
formulerad och den ledde till att många uppenbarligen började 
reflektera över sitt eget arbete och hur mycket de använder sig av 
språk på jobbet. Egentligen är det nästan omöjligt att arbeta utan 
att använda språk, dvs. utan att tala eller skriva. Det är tydligt att 
många av de som svarat reflekterat över detta. Sammanlagt 182 
personer har nämligen kommenterat frågan, dvs. närmare tre 
fjärde delar av de som svarade. En stor del av dessa har visserligen 
ändå svarat nej, drygt 80 stycken, trots att frågan var formulerad 
så att man skulle svara endast om man arbetar med språk. Om 
man tar bort de som svarat nej, återstår cirka hundra fritt 
formulerade svar. Av dessa svar framgår att det i svarsgruppen 
finns journalister, översättare och modersmålslärare, dvs. yrken 
som har en mycket stark koppling till språk, men också personer 
som har en mer diffus koppling till språk i sitt dagliga arbete, 
åtminstone i den bemärkelse jag hade tänkt mig när jag ställde 
frågan i enkäten. Dessa personer uppger att de t.ex. ”skriver 
mycket i jobbet”, ”jobbar inom försäljning”, ”jobbar med kund-
service” och har ”kontakter med svenska kolleger” eller att de är 
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lärare i diverse ämnen eller jobbar på daghem. Hur som helst 
beslutade jag mig för att inte filtrera bort några svar på grund 
av kopplingen till språk, utan jag har trots allt låtit samtliga ingå 
också i de resultat som presenteras här nedan.

3.3 Var finns den korrekta svenskan  
enligt finlandssvenskarna?

I fråga 8 i enkäten skulle man ta ställning till var man anser 
att den korrekta svenskan finns. De som svarade fick välja bland 
sju givna alternativ: i läroböckerna, i de finlandssvenska dagstidnin g-
arna, i de rikssvenska dagstidningarna, i de finlandssvenska nyhets-
sändningarna på radio och tv, i de sverigesvenska nyhetssändningarna 
på radio och tv, i den svenskspråkiga skönlitteraturen och på den 
svenskspråkiga teaterscenen. Ytterligare gavs man möjlighete att 
komma med egna alternativ. Alternativet ”i läroböckerna” är 
eventuellt oklart – är det fråga om läroböcker i största allmänhet 
eller läroböcker i ämnet svenska? Det är omöjligt att veta exakt 
hur detta har uppfattats av dem som svarat. En tydligare formu-
lering hade kunnat vara t.ex. läromedlen i de finlands svenska 
skolorna.

Att skilja åt sverigesvenska och finlandssvenska medier var 
ett medvetet val från min sida, eftersom jag ville komma åt even-
tuella skillnader i uppfattningarna om språket i finlandssvenska 
medier och sverigesvenska medier. Dessutom skiljde jag åt dags-
tiningarna och etermedierna (radio och tv) i enkäten av samma 
orsak.

Resultatet för frågan visas i figur 1. Enligt resultatet finns 
den korrekta svenskan framför allt på två olika håll: i den svensk-
språkiga skönlitteraturen (126 personer) och i läroböckerna  
(100 personer). Därefter följer medierna, både dagstidningarna 
och etermedierna, som ses som ungefär lika starka förträdare för 
den korrekta svenskan, men tidningarna som snäppet mer kor-
rekta än radio och tv. Det intressanta är kanske att de som 
svarade ansåg de finlandssvenska medierna vara starkare före-
trädare för den korrekta svenskan än motsvarande sverigesvenska 
medier. Om man tittar enbart på etermedierna är skillnaden 
mellan de finlands svenska och de sverigesvenska etermedierna till 
och med relativt stor – finlandssvenskarna tycks helt klart upp-
fatta att språket i de finlandssvenska radio- och tv-programmen 
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Figur 1 Resultatet för frågan ”Var finns den korrekta svenskan?”

är mer korrekt än i de sverigesvenska programmen, i alla fall om 
man utgår från dessa svar.

Längst ner bland de på förhand givna alternativen ligger de 
svenskspråkiga teaterscenerna. Vad detta beror på kan man bara 
spekulera om, men eventuellt är teater diffust för många och det 
kan vara svårt att över huvud taget ha en bestämd uppfattning 
om språket på teatern. Genrerna och språkvarianterna är många 
och språket kan variera kraftigt.

I de fria kommentarerna, dvs. där man själva fick skriva in 
var den korrekta svenskan finns, nämns Svenska Akademiens ord-
lista (SAOL) och ordböcker överlag i sex kommentarer − inte sär-
skilt många alltså. I några kommentarer betonas språkbrukarna 
själva i konstateranden av typen ”bland vanligt folk”, ”Svensk-
finland” och ”hemma i kojan”. I en kommentar tas också dia-
lekterna fram som den mest korrekta formen av svenska. Vidare 
lyfts litteraturen fram i tre kommentarer: vetenskaplig litteratur, 
äldre litteratur och finlandssvensk skönlitteratur. Ett av de på för-
hand givna alternativen var svenskspråkig skönlitteratur, men 
i det här tre kommentarerna har de som svarat uppenbarligen 
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haft ett behov av att betona en viss sorts litteratur, dvs. just 
veten skaplig och äldre litteratur och finlandssvensk skönlitteratur 
i förmodad motsats till annan skönlitteratur. I en kommentar 
nämns skol världen (”åtminstone i Österbotten i undervisningen”) 
och i en annan Institutet för de inhemska språken. Resten av 
kommentarerna är konstateranden om att den korrekta svenskan 
”inte finns någonstans”. En person anser till och med detta är en 
brist: ”Problemet är att det finns ingen samlad definierad plats”. 
Den här kommentaren är synnerligen intressant. Det är som om 
den som svarat verkligen efterlyser en plats eller instans fri från 
fel och ”dåliga” influenser, ett sorts härbärge för korrekt svenska 
som man kan vända sig till för att få hjälp och stöd.

3.4 Vem styr språkutvecklingen?

I fråga 11 i enkäten ställdes den direkta frågan ”Vem är det 
som styr utvecklingen av det svenska språket enligt dig?”. 
Även här gavs några färdiga alternativ: ingen, radio och tv, dags-
tidningarna, författarna, språkvårdarna, politikerna, modersmåls-
lärarna, språkbrukarna själva, sociala medier (Facebook, Twitter 
osv.), Svenska Akademien och någon annan.

Resultaten för den här frågan visas i figur 2. Där framgår att 
det alternativ som lockade flest svar här var språkbrukarna själva. 
De allra flesta finlandssvenskar verkar alltså vara av den åsikten 
att det faktiskt är de själva som styr språket. Också i svaren på 
den här frågan syns mediernas starka roll klart. På andra plats, 
inte särskilt långt efter språkbrukarna själva, placerar sig nämli-
gen radio och tv och på tredje plats dagstidningarna. Slår man 
ihop etermedierna och dagstidningarna framgår mediernas stora 
betydelse ännu tydligare. Medierna har alltså helt klart en stark 
betydelse för utvecklingen av det svenska språket, i alla fall uti-
från dessa svar. Också de sociala medierna ses som betydelsefulla 
för språket. De placeras på plats nummer fyra. Därefter är det ett 
skutt till modersmålslärarna, författarna, språkvårdarna och 
Svenska Akademien. Lägst i den här tabellen placeras politikerna 
och alternativet ingen.

Enligt det här resultatet har Svenska Akademien inte alls den 
styrande roll som vissa språkbrukare ibland medvetet eller under-
medvetet tillskriver den, t.ex. i diskussionen om hen i SAOL. Det 
verkar alltså som man å ena sidan uppfattar Svenska Akademien 
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Figur 2 Resultatet för frågan ”Vem styr språkutvecklingen?”
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som en viktig instans där ordlistan styr över språkutvecklingen, 
medan man inte lika klart anser att Akademien har någon större 
roll om man får frågan direkt och dessutom kan ställa Akademien 
mot andra alternativ. Det är möjligen också så att uppfattningen 
om SAOL:s funktion och innehåll är rätt så diffus, men att den 
ändå har ett djupt rotat symbolvärde bland allmänheten och att 
man därför lite luddigt åberopar SAOL och Akademien i diskus-
sioner och debatter om laddade och omstridda ord. Så trots att 
språkbrukarna egentligen inser att SAOL i praktiken inte kan styra 
vad folk säger och skriver, så uppfattas det som viktigt ställnings-
tagande från Akademien att ett visst ord tas in alternativt inte 
tas in i ordlistan.

Det sista alternativet i fråga 11 där man kunde ge exempel 
på någon annan som styr språkutvecklingen, utnyttjades bara av 
några få personer. I dessa nämns skolan tre gånger. Annat som 
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nämns här är både äldre och nyare litteratur, föräldrarna, internet 
och ”folket” – vilket ju i princip är samma sak som språkbrukarna 
själva. En person ansåg att det är Mikael Reuter (anm. pensione-
rad språkvårdare) som styr utvecklingen av språket.

3.5 Skillnader mellan åldersgrupper?

För att undersöka om det finns några stora skillnader om 
åsikterna i olika åldersgrupper bland de som svarade på enkäten 
har jag ställt resultatet från den yngsta och den äldsta gruppen 
mot varandra. I den yngsta gruppen ingår personer som är under 
30 år och i den äldsta gruppen personer som är över 60 år. 
Grupperna är dessvärre väldigt olika stora så helt jämförbara är 
resultaten därför inte. Gruppen med yngre personer är betydligt 
mindre, den består här av 27 personer. Gruppen med personer 
över 60 åt utgörs av sammanlagt 78 personer.

Trots att de här två åldersgrupperna är så olika stora kan 
man ändå dra några allmänna slutsatser när det gäller synen på 
var man hittar den mest korrekta svenskan. I gruppen personer 
under 30 år svarar en tredjedel: i läroböckerna. Svaret är kanske 
lite överraskande med tanke på att den här åldersgruppen har 
växt upp med Internet, Google, Wikipedia etc. som självklara 
källor till information och kunskap. Eller kanske det är just det 
som är orsaken, dvs. att den här gruppen lärt sig att texter som 
publiceras på nätet kan vara av varierande kvalitet och att de där-
för uppfattar tryckta texter som mer tillförlitliga än webbtexter. 
Exakt hur de som svarat har definierat läroböcker är som jag 
tidigare konstaterade dessutom svårt att avgöra, men klart är att 
de unga vuxna har en stark tilltro till språket i läroböckerna.

I gruppen personer över 60 år är det skönlitteraturen som 
anses vara den största förmedlaren av och modellen för korrekt 
svenska. Skönlitteraturen är också viktig för de yngre personerna, 
där den kommer på andra plats bland de erbjudna alternativen. 
En annan intressant iakttagelse är att i den yngre gruppen är upp-
fattningen att språket i de finlandssvenska tidningarna är betyd-
ligt mer korrekt än i de sverigesvenska tidningarna. I gruppen 
personer under 30 år anger nämligen 17 procent att det mest 
korrekta språket finns i de finlandssvenska dagstidningarna, 
medan bara 8 procent anger att det mest korrekta språket finns 
i sverigesvenska tidningar. Den här skillnaden är knappt märkbar 
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Figur 3 Resultatet för frågan ”Var hittar man den mest korrekta svenskan enligt 
dig?” för personer under 30 år.

i gruppen personer över 60 år (två procentenheter). Hur ska man 
förklara att de yngre personerna verkar ha en så stark uppfattning 
om att språket i de finlandssvenska tidningarna är ”bättre” än i 
de sverigesvenska? En förklaring kan vara att yngre personer helt 
enkelt inte haft någon kontakt med sverigesvensk press, och att 
de baserar sin uppfattning på föreställningar i brist på erfarenhet. 
Det som hänger ihop med detta är förstås att de flesta finlands-
svenskar läser sina egna regionala dagstidningar varje dag och är 
vana med dem. Å andra sidan blir det allt vanligare att läsa tid-
ningar på nätet nuförtiden och därmed skulle man kunna anta att 
yngre människor också allt mer kommit i kontakt med sverige-
svenska tidningar och språket i dem. Eller kanske det är just det 
som är förklaringen, kanske yngre finlandssvenskar uppfattar 
språket i de sverigesvenska tidningar de läst som mindre korrekt 
än det finlandssvenska tidningsspråket? Kanske de tycker det 
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Figur 4 Resultatet för frågan ”Var hittar man den mest korrekta svenskan enligt 
dig?” för personer över 60 år.
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känns främmande eller för vardagligt? I den äldre gruppen är 
skillnaden alltså inte alls lika stor – att uppfattningen är jämnare 
där kan förstås ha att göra med en längre erfarenhet av tidnings-
läsning och över huvud taget mer kontakt med sverigesvenska 
tidningar och en bredare syn på svenskan.

Båda åldersgrupperna anser att dagstidningarna har ett 
mer korrekt språk än etermedierna − en skillnad som i och för 
sig inte är överraskande eftersom tidningarna representerar ett 
mer enhetligt språk än etermedierna där genrerna är många  
och omfattar allt från nyhetsspråk till ring in-program och prat-
program. Resultatet för frågan ”Var hittar man den mest korrekta 
svenskan enligt dig?” för de båda åldersgrupperna presenteras 
i figur 3 och 4.

När det gäller uppfattningarna om vem det är som styr 
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Figur 5 Resultatet för frågan ”Vem är det som styr utvecklingen av det svenska 
språket enligt dig?” för personer under 30 år.

språk utvecklingen är resultatfördelningen i de två åldergrupperna 
relativt likadan. Den yngre gruppen tillmäter dagstidningarna  
en lite mindre roll än den äldre. Bland personer som är under 
30 år anser bara 11 procent att det är dagstidningarna som styr 
språket, medan det är 16 procent som är av den åsikten i den 
äldre gruppen. Att de yngre personerna anser att sociala medier 
är viktiga för språkutvecklingen syns också relativt tydligt. 
Sociala medier anses i den gruppen vara näst viktigast i fråga 
om språkutvecklingen – på första plats placeras språkbrukarna 
själva. I den äldre gruppen är det väldigt jämt i toppen och 
utifrån resultatet verkar radio och tv, dagstidningarna och språk-
brukarna själva vara de tre viktigaste i utvecklingen av det 
svenska språket. Resultaten för de båda åldersgrupperna pre-
senteras här i figurerna 5 och 6.



Anna Maria Gustafsson / Vem styr språket?  – eller den ofrivillige språkvårdaren 389

Radio och tv  17 %

Dagstidningarna  
16 %

Modersmålslärarna  11 %

Språkbrukarna 
själva  16 %

Sociala medier
(Facebook, Twitter, osv.)    

13%       

Svenska Akademien  5 %

Någon annan, vem?  2 %

Ingen  1 %

Författarna  7 %

Språkvårdarna  9 %

Politikerna  3 %

Figur 6 Resultatet för frågan ”Vem är det som styr utvecklingen av det svenska 
språket enligt dig?” för personer över 60 år.

4 Diskussion

Vad kan man då säga utifrån denna undersökning? Det man först 
kan konstatera är att det råder något delade meningar om var den 
korrekta svenskan finns. Vad de delade meningarna bottnar i är 
svårt att säga. Ett faktum som man aldrig kan bortse från när man 
diskuterar finlandssvenskarnas åsikter, vanor och traditioner som 
formas i vardagen, är de vitt skilda språkmiljöer som finlands-
svenskarna lever i. I Österbotten har t.ex. av tradition de sverige-
svenska medierna, framför allt tv och radio, en klart starkare 
position och en större närvaro i vardagen än i Nyland, där man 
inte har haft tillgång till sverigesvensk radio och tv förrän under 
de två senaste decennierna. Den sverigesvenska kulturen, framför 
allt populärkulturen, men också samhälls- och kulturdebatten, 
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känns kanske därför också lättare att identifiera sig med för en 
svenskspråkig österbottning än för en tvåspråkig nylänning. Detta 
är förstås en förenkling, men det är ändå ett faktum att det finns 
en stark polarisering i fråga om finlandssvenskarnas identitet 
(Herberts, muntlig kommunikation). Hur detta kan ha påverkat 
resultatet i just den här undersök ningen är svårt att säga, men jag 
misstänker att det kan finnas skillnader i synen på t.ex. språket 
i finlandssvenska respektive sverigesvenska dagstidningarna, 
eventuellt också när det gäller läroböcker. Bland de personer som 
svarade ingick också en del finlandssvenskar som bor i Sverige 
och i andra länder. Deras syn på t.ex. mediernas inflytande på 
språket kan också vara präglad av den annorlunda miljö dessa 
personer lever i.

Att läroböckerna anses vara så viktiga källor till korrekt 
svenska, framför allt bland de yngre personer som besvarade 
enkäten, är intressant. De är som jag tidigare nämnde möjligt att 
många tolkat läroböcker som läroböcker i svenska språket, dvs. 
handböcker och grammatikböcker, men jag tror ändå att många 
uppfattat ordet mer allmänt än så. Det innebär att förlagen också 
måste kunna tillhandahålla läroböcker där språket är gott och att 
det kan fungera som en modell, eftersom det så tydligt uppfattas 
som en sådan. Det verkar som om det hör till att tycka att språket 
i läroböckerna ska kunna stå som modell för språket, även om de 
kanske inte alls fungerar som modeller. När det gäller de finlands-
svenska eleverna är förstås goda modeller extra viktiga. Utan att 
närmare gå in på saken kan jag bara konstatera faktum, dvs. att 
många läroböcker som används i de finlandssvenska skolorna är 
översättningar från finskan och att kvaliteten på språket ofta 
varierar av olika anledningar.

Enkätresultatet visade också att skönlitteraturen är en viktig 
källa till korrekt svenska för många finlandssvenskar, framför allt 
ju längre upp i åldersgrupperna man kommer. Att medierna är 
viktiga som förmedlare av korrekt svenska framgår även mycket 
tydligt i enkäten. I enkäten var etermedierna och dagstidningarna 
separerade, men slår man ihop dessa framgår att medierna upp-
fattas som de allra främsta källorna till korrekt svenska. Ännu 
tydligare blir mediernas roll när man ser på resultatet för frågan 
om vem det är som styr utvecklingen av det svenska språket. Om 
man också här slår ihop radio och tv med dagstidningarna fram-
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står medierna som den allra viktigaste faktorn för utvecklingen 
av språket, vid sidan om språkbrukarna själva och de sociala 
medierna. Mediernas roll är alltså synnerligen stark. Det här stäl-
ler förstås också förväntningar och krav på språket i de finlands-
svenska medierna.

De sociala medierna är i och för sig en diffus grupp, men till 
stora delar är det ju också ”vanligt folk” som kommunicerar där 
och därmed är de också en kanal för språkbrukarna själva. Så det 
man kan konstatera utifrån enkätresultatet är att uppfattningen 
bland folket är att språkutvecklingen styrs dels av språkbrukarna 
själva, dels av medierna.

Om det är språkbrukarna och medierna som styr, har då 
språkvården inget inflytande alls? Kanske det trots allt faktiskt är 
just så som vi brukar säga, dvs. att språkvården endast beskriver 
språket och ger rekommendationer utifrån bruket. Nej, jag vill 
fortfarande inte riktigt hålla med till hundra procent – språk-
vården ”styr” en hel del, åtminstone indirekt. Detta gäller framför 
allt på finlandssvenskt håll. Hos oss har svenskan av naturliga 
skäl en helt annan ställning än svenskan i Sverige. Det finns möj-
ligen ett större behov bland allmänheten och framför allt bland 
professionella språkbrukare som översättare, journalister, moders-
målslärare och läromedelsförfattare m.fl. av att få veta ”hur det 
heter”. Den finlandssvenska språkvården jobbar därför också 
mycket mer direkt med vissa målgruppen och kan därför kanske 
också sägas ha ett rätt så stort indirekt inflytande på slut-
produkterna, de texter som produceras på svenska i Finland.  
Det satsas t.ex. mycket på språkvården för de finlandssvenska 
journalisterna. Projektet Språkörat har under många års tid redan 
haft tre heltidsanställda språkstöd som dagligen stöder och 
informerar journalisterna i språkfrågor. Språkstöden har ett nära 
samarbete med språkvården på Institutet för de inhemska språ-
ken. Språkstödsverksamheten upplevs också av journalisterna 
själva som en viktig och nödvändig del av arbetet på redak-
tionerna (se Gustafsson, u.u.). Genom att språkvården förmedlar 
råd och rekommendationer till journalisterna och genom att 
råden också ofta gärna tas emot och följs med omedelbar verkan 
på redaktionerna har språkvården de facto ett relativt stort in-
flytande trots allt. Charlotta af Hällström-Reijonen (artikel u.u.) 
konstaterar också att den finlandssvenska mediespråkvården har 
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gett resultat, dvs. språkvårdens inflytande syns i det finlands-
svenska tidningsspråket, åtminstone i form av ett minskat antal 
av vissa finlandismer.

Den finlandssvenska språkvården har också ett nära sam-
arbete med t.ex. de personer som översätter våra lagar till svenska 
och vi är med och utarbetar riktlinjer, ordlistor och boken Svenskt 
lagspråk i Finland för lagöversättarna och andra grupper som 
jobbar med det svenska myndighetsspråket i Finland. På Institutet 
för de inhemska språken finns en språkvårdare vars uppgift är att 
verka för ett bättre och tydligare myndighetsspråk. Myndighets-
språkvårdaren är en nyckelperson i många projekt som gäller 
utvecklingen av det svenska myndighetsspråket i Finland och har 
därmed också ett starkt inflytande på resultatet. Detsamma gäller 
namnvården och utvecklingen av fungerande svenska namn på 
t.ex. vägar, sammanslagna kommuner, stadsdelar, myndigheter 
och organisationer. Namnvårdaren är liksom myndighetsspråk-
vårdaren involverad i många avgörande sammanhang där språk- 
och namnvårdens argument väger tungt. Därtill har språkvården 
åtminstone tidvis varit inkopplad på läromedelsgranskning i form 
av samarbete med förlagen. Detta för att nämna några exempel. 

Den finlandssvenska språkvården deltar alltså mycket aktivt 
på många områden och har en etablerad position i det praktiska 
språkarbetet på svenska i Finland. Eftersom svenskan i Finland är 
ett minoritetsspråk är behovet av konkret språkvård av naturliga 
skäl också mer omedelbart än för majoritetsspråket svenska i Sve-
rige eller finskan i Finland. Vi jobbar kanske på samma sätt, men 
nätverket är eventuellt tätare på finlandssvenskt håll. Ändå vill vi 
inte förknippas med de besvärliga orden makt och påverkan, åt-
minstone inte i ordens negativa bemärkelse. Samtidigt känner åt-
minstone jag mig lite obekväm varje gång devisen ”det är språk-
brukarna som bestämmer” tas fram, och jag vill smått opponera 
mig mot det mantrat, eftersom jag i mitt dagliga värv kan känna 
hur jag konkret är med och styr och utformar språket genom t.ex. 
rekommendationer och ingrepp i texter. Det vi däremot gärna ta-
lar om är vikten av ett nära samarbete med viktiga målgrupper i 
nyckelposition. Det är naturligtvis detta som utgör grunden för 
effektiv språkvård, dvs. det goda samarbetet och den ömsesidiga 
respekten för varandras expertis på olika områden. Vi gläds över 
att språkvården uppfattas som en självklar del i en större helhet 
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där målet är gemensamt. För i grunden finns alltid, och måste all-
tid finnas, det gemensamma intresset för och strävan efter en livs-
kraftig, naturlig och ändamålsenlig svenska i Finland.

Avslutningsvis vill jag plocka fram ännu ett citat ur Malin 
Bornhöfts tidigare nämnda blogg ”Och störst av allt är kärleken 
till svenskan” där hon den 29 juli 2014 skriver så här: ”Språk-
vården är väldigt bra på att säga ’vi är deskriptiva, vi bestämmer 
inte’, men själva faktumet att vara en språkvårdande instans 
skapar makt, som sedan också konstrueras när folk tilldelar dom 
makt och legitimitet.” (hämtat den 10.9.2014)
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�

�

4. Födelseort: 
�

�

5. Nuvarande hemort: 
�

�

6. Utbildning 

����� Grundskola eller motsvarande

����� Yrkesutbildning

����� Studentexamen

����� Högskole- eller universitetsexamen

. rbetar du med språk? m svaret är a  på vilket sätt? 

��

��

. Var hittar man den mest korrekta svenskan enligt dig? 

Enkätundersökning: Vem styr språket? 

1. Kön 

����� Man

����� Kvinna

2. Ålder 

����� 20-29 år

����� 30-39 år

����� 40-49 år

����� 50-59 år

����� 60-69 år

����� 70- år
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. rbetar du med språk? m svaret är a  på vilket sätt? 
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. Var hittar man den mest korrekta svenskan enligt dig? 

�����  l robö kerna

�����  de inlandssvenska dagstidningarna

�����  de rikssvenska dagstidningarna

�����  de inlandssvenska n etss ndningarna å radio o  tv

�����  de sverigesvenska n etss ndningarna å radio o  tv

�����  den svensks råkiga skönlitteraturen

����� å de svenska råkiga teaters enerna

����� ågon annanstans  var

. Vad anser du om språket i de inlandssvenska dagstidningarna? 

 Helt av 
samma åsikt 

 elvis av 
samma åsikt 

ngen 
åsikt 

 elvis av 
annan åsikt 

 Helt av 
annan åsikt 

et r korrekt  ����� ����� ����� ����� �����

et r gammalmodigt  ����� ����� ����� ����� �����

et r mönsterbildande  ����� ����� ����� ����� �����

et r ör modernt  ����� ����� ����� ����� �����

en s råkliga kvaliteten r 
o mn  

����� ����� ����� ����� �����

et örmedlar n a ord till 
l sarna  

����� ����� ����� ����� �����

et r svårbegri ligt ibland
ibland  

����� ����� ����� ����� �����
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 Helt av 
samma åsikt 
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ngen 
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 Helt av 
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et r mönsterbildande  ����� ����� ����� ����� �����
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en s råkliga kvaliteten r 
o mn  

����� ����� ����� ����� �����

et örmedlar n a ord till 
l ssnarna o  tittarna  

����� ����� ����� ����� �����

et r svårbegri ligt ibland  ����� ����� ����� ����� �����

11. Vem är det som styr utve klingen av det svenska språket enligt dig? 

����� ngen

����� adio o  tv

����� agstidningarna

����� ör attarna

����� S råkvårdarna

����� olitikerna

����� Modersmålsl rarna

����� S råkbrukarna s lva

����� So iala medier a ebook  itter osv

����� Svenska kademien

����� ågon annan  vem

12. Vem eller vilka anser du har det allra största in lytandet på språket o h utve klingen av det? 
nge dem i prioritetsordning så att du skriver den viktigaste örst. 

��

��

13. Kommentarer: 

��

��

a k ör din medverkan
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