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Förord  

Tio veckor av djupdykande i lärandeprocesser och normkritiskt språkbruk är över och det är med största 
möjliga tacksamhet jag vill spendera denna del av uppsatsen med att tacka de människor som gjort 
denna uppsats möjlig att slutföra.  

Tack till mina vänner som fungerat som ett akademiskt bollplank under dygnets alla timmar och tack 
till min handledare Kent Löfgren, för den eviga optimismen och vägledningen i mitt arbete. Men framför 
allt, tack till mina informanter som låtit mig ta del av era erfarenheter kring att lära sig normkritiska ord 
och era tankar kring en språkförändring. Utan era hade det aldrig gått!  

 

 



 

 

Learning new words: A critical use in everyday language 

Sammanfattning  

Språket gör att människor kan vidmakthålla, förändra och förstå värderingar, normer och strukturer i 
samhället. Det är alltså genom språket människor upprätthåller den diskrimineringsstruktur som finns 
i samhället idag, där ett visst kön, etnicitet, sexuell läggning och utseende generar mer makt och mer 
social acceptans än andra. Språket är socialt konstruerat, vilket också innebär att det är flytande och att 
människor har makten att förändra det. Språkaktivismen har påverkat och ibland pressat på för att 
förändra de sätt som vi pratar på. Det skapade nyfikenhet kring lärandeprocessen av att lära om något 
så väletablerat som språket. Syftet med denna studie har varit att belysa när och hur 
universitetsstudenter lär sig använda normkritiska ord i sin vardag. Forskningsfrågorna för studien var 
(1) När och hur lärde de sig ett nytt normkritiskt ord senast? Samt (2) Är de engagerade i 
språkförändringar och språkaktivism? För att lyckas med detta genomfördes semistrukturerade 
intervjuer med sex universitetsstudenter som sedan analyserades i en tematisk analys. Resultatet visade 
att studenterna främst tagit del av kunskapen om normkritiskt språkbruk genom ett informellt lärande 
via sin omgivning och på sociala medier. Resultatet visade även att de informanter som har en positiv 
inställning till språkförändringen menade att det handlar om att inkludera alla i sitt språk och att visa 
respekt. De informanter med en mer negativ inställning till språkförändringen menade på att språket 
fungerar som det ska, att det inte är en debatt som berör dem eller deras omgivning personligen och 
därför är de ej insatta i debatten.  
 
Nyckelord: Informellt lärande, språkaktivism, språkförändring 
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Inledning  

Enligt Världsbankens rapport från 2019 är Sverige ett av de mest ekonomiskt jämställda länderna i 
världen (World bank, 2019). Jämställdhetsarbetet i Sverige har varit aktivt länge då första 
jämställdhetslagen infördes 1979 och har genom åren utvecklats och förstärkts (Jämställ, 2018). 
Exempelvis ändrades lagen 2009 så att samkönade par kan ingå äktenskap, 2010 infördes könsneutral 
värnplikt och 2018 infördes en jämställdhetsmyndighet. 

Trots att Sverige ligger högt upp på världslistorna avseende jämställdhet, finns det arbete kvar. Ett sätt 
för att nå den sociala jämlikheten i Sverige kom med andra vågen feminism, som lyfte fram 
språkanvändningen som en central del av arbetet (Milles, 2011). Genom språket upprätthåller vi normer 
och värderingar i samhället, men ökar också möjligheten för att förändra och eliminera problematiska 
strukturer. Något som generellt sett är väl etablerat och en djupt rotad vana hos människor idag är 
språket, hur språket används för att förstå och interagera med andra samt för att skapa värdefullt utbyte. 
Språket används på ett sätt som gör att vi kan vidmakthålla, förändra och förstå värderingar, normer 
och strukturer i samhället (Säljö, 2010). Det är genom språket vi styr våra tankar. Det är alltså genom 
språket vi upprätthåller de diskrimineringsstrukturer som finns i vårt samhälle där ett visst kön, 
etnicitet, sexuell läggning och utseende generar i mer makt och mer social acceptans än andra. Språket 
är socialt konstruerat, vilket också innebär att vi har makten att förändra det.  

En av de mest omfattande diskussionerna inom språkaktivismen rör de generiska bruket av pronomet 
han och användningen av ändelseformen man på ord som talesman (Wojahn, 2015). Det normaliserade 
språkbruket anses vara för manligt appellerande och syftar till att representera samtliga könsidentiteter, 
något som skapat debatt hos språkaktivisterna. 2013 fick benämningen brandman stor medial 
uppmärksamhet, där debatten handlade om huruvida det var exkluderande för kvinnor att yrkestiteln 
benämndes med det manliga pronomenet man, som på så vis upplevs exkluderande för kvinnor då det 
inte finns ett motsvarade ord som brandkvinna. Dessutom menar Wojahn att det osynliggör kvinnors 
positioneringar och istället konstruerar mannen som ett ideal. Idéen var att ersätta titeln brandman med 
handläggare inom samhällsskydd och beredskap (Nilsson, 2013), men idéen fick starkt motstånd av 
befolkningen och en språkändring var därför oacceptabel.  

Ett kanske ännu mer känt normkritiskt ord är hen, som det debatterades om och tillslut infördes i 
Svenska Akademiska ordlistan 2015. Än idag har många i den svenska befolkningen svårt att acceptera 
ordet, trots att det funnits i den officiella ordlistan och har använts allt mer sedan 2013 (NE, u.å).  
Forskning om inställningen till det normkritiska ordet hen, visar att att universitetsstudenter är den 
grupp som är mest positiva till och använder ordet mest (Bäck, Lindqvist & Gustafsson-Sendén, 2018). 
Idag saknas dock pedagogisk forskning om hur och vart studenter lär sig om normkritiska ord, vilket 
gör det intressant att i denna studie titta på hur universitetsstudenter lär sig nya, normkritiska ord och 
om studenternas normkritiska språkvanor.  
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att belysa hur universitetsstudenter lär sig att använda nya, normkritiska ord 
i sin vardag. 

För att fånga studiens syfte har två frågeställningar skapats, dessa lyder: 

• När och hur lärde studenterna sig ett nytt normkritiskt ord senast? 
• Är studenterna engagerade i språkförändringar/aktivism? I så fall, varför/varför inte?  
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Tidigare forskning  

Lärandeprocessen  
Människans lärande är livslångt och har många olika skepnader. Vanligtvis brukar det talas om tre olika 
former av lärande, det formella lärandet, det icke-formella lärandet och slutligen det informella lärandet 
(Schugurensky, 2000). Det formella lärande sker i form av målstyrd utbildning i skolor medan det icke-
formella lärandet sker kan ske genom exempelvis semistrukturerade studiecirklar. Det informella 
lärandet präglas av lärande mellan individer där det inte finns en förväntning på att bilda viss kunskap 
krävs, tillskillnad vid det formella och icke-formella lärandet. För det livslånga lärandet spelar det 
informella lärandet särskilt stor roll (Billett 2001, i Lee & Sing, 2013) då den kan ske i samtliga kontexter 
och miljöer.  

Informellt lärande 
Hur mycket kunskap en människa har inom områden skiljer sig beroende på individens skillnader i 
erfarenheter och intresse, inte som tidigare teoretiker hävdade att ålder skulle stå som vägvisare för hur 
mycket kunskap människor besitter (Larsson, 2000). Människan utvecklas och utvidgar kunskap bland 
annat genom erfarenheter, i samspel med ”den egna gruppen” och med utomstående. När människan 
lär sig av dem i sin närhet lär den sig deras traditioner, deras rutiner och föreställningar om vad som är 
rätt och vad som är fel, också kallat den ”lokala sanningen”.  Att lära sig av sin sociala omgivning faller 
som oftast under kategorin av ett informellt lärande. Enligt Schugurensky (2000) finns det tre former 
av informellt lärande, dessa är: ”Self-directed learning”, ”Incidental learning” och ”Socialization”.  

Self-directed learning handlar om tillfällen där individen medvetet och avsiktligt engagerar sig i 
situationer eller bland människor för att uppnå viss kunskap. Schugurensky (2000) ger exemplet på 
detta lärande som om en individ är intresserad av historiska händelser och för att nå kunskap så söker 
individen aktivt upp information och läser böcker om händelserna för att generera kunskap.  

Incidental learning handlar däremot om ett lärande som inte behöver ske med intentionen av att ett 
lärande, men individen är medveten om att erfarenheten bidragit med kunskap efteråt (Schugurensky, 
2000). Exempel på detta kan vara ett nyhetsinslag som individen sett på tv om det politiska läget i Israel. 
Intentionen av att titta på nyhetsinslaget behöver inte ha varit att öka sin kunskap om det politiska läget 
i Israel, men det är kunskap som efteråt har tillkommit hos individen.    

Till sist har vi socialization, där menar Schugurensky (2000) att lärandet varken är medvetet eller att 
individen har intentionen av att det ska ske. Denna form av lärande präglas av att den sociala sfären blir 
så internaliserad att individen inte reflekterar över det. Exempelvis individer som växer upp i en miljö 
som är rasistisk eller sexistisk. För den individen antas det som en objektiv sanning att vissa hudnyanser 
är mindre värda eller att kvinnor är sexobjekt och det är först när individen befinner sig i en annan 
kontext som individen blir medveten om socialiseringen som en lärandeprocess.  

 Sociala medier som lärandeplattform 
Samhället utvecklas ständigt och sociala medier har gjort att kunskapen mellan människor i olika sociala 
grupper och situationer byts allt snabbare och bredare. Giroux (2002) skriver att media i olika former 
även fungerar som en form av ”public” pedagogik, då människor som nyttjar den lär sig om olika sociala 
fenomen. Larsson (2010) skriver att det är stor sannolikhet att vetenskapliga studier enbart bidrar med 
en del av spridandet av nya idéer och ny kunskap men att det främsta inflytandet för nyskapande och 
nytänkande genereras från eget deltagande i nya sammanhang, där införandet av ett nytt sätt att tänka 
och göra saker på framhävs. I och med sociala medier har lärandet nått ytterligare en dimension i 
samtliga former av lärande, men kanske framför allt för det informella lärandet (Chen & Bryer, 2012). 
Whiting & Williams (2013) menar att en av de vanligaste anledningarna till att människor använder 
sociala medier handlar om att söka information där syftet är att öka sin kunskap inom olika ämnen.  
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Motivation till vuxenlärande  
Det finns motivationsteorier där det diskuteras kring både barn och vuxnas motivation till lärande. Vissa 
teorier menar att det går att applicera samma pedagogiska motivationsteorier på både barn och vuxna 
medan andra teoretiker anser att de bör separeras. Knowles (1989 i Ahl, 2004) var en av de teoretiker 
som ansåg att de bör skiljas åt, något som resulterade i den nya benämningen andragogik som 
representerade teorier kring vuxnas lärande. Knowles menar att motivationen hos en vuxen 
huvudsakligen drivs av inre belöningar som exempelvis resulterar i ökat självförtroende medan hos barn 
drivs motivationen främst av yttre belöningar så som beröm eller betyg. Inre belöningar, eller som det 
också kallas, inre motivation präglas av ett lärande som upprätthålls för att individen känner ett 
personligt värde av lärandet (Karlsson 2012). Det kan handla om ett personligt intresse eller att 
lärandeprocessen fungerar som något självförverkligande för individen. Yttre belöningar eller, yttre 
motivation präglas och upprätthålls istället av att belönas på något sätt för sitt lärande. Det kan 
exempelvis handla om strävan för social acceptans eller beröm av olika slag.  

Karlsson (2012) skriver att motivationens styrka styrs av förväntningen på att ett visst beteende ska leda 
till ett visst mål men också hur starkt det målet värderas för individen. Har individen en stark förväntan 
och värderar målet högt så kommer rimligtvis även motivationen vara högre än om det vore tvärtom. 
Ahl (2004) redovisar att Knowles (1989) menar att vuxna enbart är beredda att lära sig sånt de har nytta 
av.  

Språk som redskap för lärande  
Den grundläggande språkinlärningen kommer från våra föräldrar, vårdnadshavare, lärare och övrig 
omgivning. Språk är ingenting som kommer som ett färdigt system, utan konstrueras medvetet av 
människor och förs vidare mellan generationer. Människor lär sig utifrån den språknorm som finns och 
vidmakthåller de traditioner, rutiner och föreställningarna som kommer med denna norm vidare i livet.  
Den sociokulturella teori-förespråkaren Vygotskij pratade bland annat om att det är med hjälp av 
språkliga begrepp som vi kan organisera vår omvärld och att det är genom att kommunicera med andra 
som vi uttrycker oss för att nå dit (Vygotskij i Säljö, 2010). Vygotskij pratade om språket som 
”redskapens redskap” (s.187) och om relationen mellan språk och tal, att det är något som är nära 
sammankopplat och att det är ”genom språklig mediering som vi blir delaktiga i en kulturs eller ett 
samhälles sätt att se på och förstå omvärlden” (s.189). Dessa språknormer och språket som redskap 
mellan generationer gör i sin tur att människor konstruerar världen på ett sätt som generar 
normföreställningar och värderingar om ting.  

Dessa normer bidrar till upprätthållandet av den diskrimineringskultur som finns i Sverige idag och 
språket är en stor del av redskapet för att göra det. Skadliga språknormer som finns idag är bland annat 
ord som exkluderar det flerkönade samhället, så som att enbart förhålla sig till de binära 
könsidentiteterna han och hon, när ett tredje alternativ blivit presenterat, det vill säga hen (Edlund, 
Erson & Milles, 2007; Wojahn, 2015). Det finns också en språknorm om hur samhället förhåller sig till 
sexualitet där heteronormen är den norm som de flesta utgår från.  

Språkutveckling har visat sig vara vara tät sammankopplat med det sociokulturella sammanhanget som 
Vygotskij förespråkar, då kunskap och språk ses som ett redskap för lärande och kunskapsutveckling 
(Mufic, 2017). Edlund, Erson och Milles (2007) pratar även om att människan ingår i olika 
språkgemenskaper, där människan anpassar sitt språk beroende på sammanhang. Det innebär att 
människor ofta gör skillnad på hur dem pratar i formella och icke formella sammanhang, med vänner 
eller med kollegor.   

Svensson (2009) betonar även vikten av att studera de sammanhang där ord används, för att förstå det 
språkliga uttrycket. Detta då varje språkligt uttryck har en innebörd och att den innebörden kan skilja 
sig mellan människor och i olika kontexter. Svensson säger även att ”Språkliga uttryck får sin 
funktionella innebörd i användningen av dem”(s.275) och att det är något som både behöver läras och 
kommuniceras i användningen av dem.  
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Språkaktivism   
Språkaktivism syftar till att agera som en medveten motståndshandling mot ett språk som upprätthåller 
och reproducerar skadliga sociala normer. Wojahn (2015) skriver i sin avhandling Språkaktivism att 

 “Syftet med språkförändringen kan till exempel vara att intervenera i 
diskriminerande samhällsstrukturer genom att skapa språkformer som utmanar, 
irriterar, förändrar och på̊ lång sikt kanske till och med upphäver dessa 
diskrimineringsstrukturer. Men det kan också̊ röra sig om bildandet och bruket av 
nya ord med det primära syftet att göra sig själv benämnbar, att kunna benämna den 
egna existensen i ett samhälle där passande benämningar helt saknas.” (s.10) 

Historiskt sett är inte strävan efter ett könsinkluderande språk nytt, då det redan år 1975 lämnades in 
en ansökan om att undvika ett könsbestämt språk i riksdagen. Här önskades att det generiska pronomet 
han skulle neutraliseras i en utredning om tystnadsplikt, där kommittén även föreslog att lagtexten 
skulle könsneutraliseras för vidare bruk (Jobin, 2004; Wojahn, 2015). En av de mest omfattande 
diskussionerna inom språkaktivismen rör nämligen de generiska bruket av pronomet han och 
användningen av ändelseformen man på ord som talesman (Wojahn, 2015). Det normaliserade 
språkbruket anses vara för manligt appellerande och syftar till att representera samtliga könsidentiteter, 
något som skapat stor debatt hos språkaktivisterna. 2013 fick benämningen brandman stor medial 
uppmärksamhet, där debatten handlade om huruvida det var exkluderande för kvinnor att yrkestiteln 
benämndes med det manliga pronomenet man, som på så vis upplevs exkluderande för kvinnor då det 
inte finns ett motsvarade ord som brandkvinna (Wojahn, 2015). Dessutom menar Wojahn att det 
osynliggör kvinnors positioneringar och istället konstruerar mannen som ett ideal. Ett annat ord som 
debatterats och velat få könsbestämt är damfotboll och herrfotboll, som tidigare refererades till som 
fotboll respektive damfotboll. 

Språk som diskrimineringshandling  
Wojahn (2015) skriver att västvärldens normer som rör bland annat kön och sexualitet är så pass 
starkt strukturellt betingade att majoriteten av befolkningen som använder ett språkbruk utifrån dessa 
normer inte anser att språket är diskriminerande. Detta gör att sättet majoriteten av det västvärldens 
sätt att se på sin språkanvändning kan upplevas som en objektiv speglig av hur samhället ser ut eller 
bör vara.  

Det behöver inte finnas en intention av att vilja språkligt diskriminera någon bara för att en 
diskrimineringshandling har skett (Hornscheidt & Landqvist, 2014 i Wojahn, 2015). Handlingen 
behöver alltså ej vara medveten eller komma från ett personligt motstånd och den handlar inte heller 
om användningen eller icke användningen av enskilda ord. Språklig diskrimineringshandling handlar 
om grundläggande strukturer och kan ske även om ingen i omgivningen upplever en känsla av 
diskriminering just vid ett givet tillfälle.  

Könsneutralt och könsspecifikt språk 
Generellt har forskare sett att det finns två övergripande strategier för förändring av språket (Milles, 
2011; Wojahn, 2015). Dessa handlar om en könsspecificering respektive könsneutralisering av språket. 
Ett könsspecifierande språkbruk fokuserar på att inkludera dubbelformen han/hon istället för att 
implementera ett nytt ord eller neutralisera benämningen. Ord som används av aktivister som 
förespråkar ett könsspecifikt språkbruk är bland annat: damfotboll/herrfotboll, han/hon och 
riksdagskvinna/riksdagsman. 

Den könsneutraliserande strategin handlar däremot om att minimera/avskaffa könsspecifika 
benämningar så som brandman, där det generiska man står i framkant, detta för att uppnå en språklig 
jämställdhet. Det svenska språket har enligt Wojahn, 2015 bedrivit en könsneutraliserande strategi. Ord 
som används av aktivister som förespråkar ett könsneutralt språkbruk är bland annat: hen, icke binär-
transperson, talesperson, intergenderperson, riksdagsledamot.  
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Motståndare och förespråkare  
Förespråkare för ett normkritiskt språkbruk visade sig i Flanigans (2013) studie vara människor som 
självidentifierade sig som feminister, som var politiskt medvetna och kvinnor (Hellinger 1985 i Wojahn 
2015). Detta är kanske inte så konstigt då de personer som initierar språkförändringar oftast är personer 
som befinner sig på den förtryckta sidan av den patriarkala strukturen (Wojahn, 2015). Det vill säga att 
det bland annat är icke män och personer som inte ingår i heteronormen som engagerar sig allt mest.  

Flanigan (2013) såg i sin studie att människorna som befunnit sig i en feministisk miljö tenderade att 
förespråka ett normkritiskt språkbruk mer, då sammanhanget fungerar som ett ideologiskt filter. Det 
vill säga att människor exponeras för värderingar och åsikter som den sociala miljön värderar och 
vidmakthåller, vilket gör att det upplevs som en lokal sanning. Människor med ett ideologiskt filter 
tenderar att förhålla sig till information som stödjer sin egna upplevelser.  

Motståndare till den normkritiska språkreformen har varierade resonemang kring varför de avböjer 
förändringen. I Blaubergs (1980 i Flanigan 2013) forskning kring språkförändringen framkom 
anledningar som att förändringen skulle vara för svår, att en korrigering skulle bli ”awkward”, att 
språket var redan var trivialt och inkonsekvent men också att människor själva ska få avgöra hur de vill 
kommunicera och därmed också hur de använder språket. Liknande resultat hittade även Wojahn 
(2015) i sin studie, men där framkom sju primära argument/anledningar som motståndarna gav för att 
inte acceptera en språkförändring. Wojahn delade upp dessa argument i sju kategorier; oförståelse, 
förnekande, bagatelliserande, varnande, förlöjligande, personangrepp och ignorans.  

Sammanfattning  
Sammanfattningsvis från avsnittet med tidigare forskning är Schugurenskys (2000) tre huvudteorier 
om informellt lärande, ”Self-directed learning”, ”Incidental learning” och ”Socialization” i fokus för 
denna studie. Även Vygotskijs sociokulturella teori grundas på att det med hjälp av språkliga begrepp 
som vi kan organisera vår omvärld och att det är genom att kommunicera med andra som vi uttrycker 
oss för att nå förändring (Vygotskij i Säljö, 2010).  

Vidare är den inre motivationen till vuxnas lärande samt användandet av sociala medier som en 
plattform för att bilda kunskap (Whiting & Williams, 2013) återkommande i den avslutande 
resultatanalysen. Följande avsnitt kommer att behandla studiens metod och tillvägagångsätt.  
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Metod  

Urval och urvalsprocess 
För att besvara studiens frågeställningar baserades studien på sex semistrukturerade intervjuer med 
universitetsstudenter från tre olika universitet i Sverige. Urvalsmetoden var ett målinriktat urval, då 
detta är en strategisk metod för att matcha studiesyftet med relevant urval (Bryman, 2011). Anledningen 
till att studien fokuserar på studenter grundar sig i att studentgruppen visat sig vara mest positiva till 
normkritiska ordet hen (Bäck, Lindqvist & Gustafsson-Sendén, 2018) samt är en grupp som ständigt 
befinner sig i en lärmiljö där aktuell forskning och samhällsproblematik cirkulerar och diskuteras. Detta 
är något som har relevans för hur studenter upplever samhällsdebatten som pågår om 
språkförändringen. Informanterna rekryterades via sociala medier där ett informationsbrev (se Bilaga 
1) delats, detta möjliggjorde för frivilligt deltagande och resulterade i bredd i resultatet. 
Informationsbrevet låg online i 7 dagar. De studenter som återkopplade angående att delta i studien 
kontaktades vidare för intervju. Sammanlagt hörde 13 personer av sig, varav 8 var studenter men enbart 
6 av studenterna valde i slutändan att delta i studieresultatet.  

Informanterna skilde sig i kön, ålder, längd på utbildning och geografisk plats men framför allt gällande 
attityd till normkritiskt språkbruk. I resultatavsnittet samt analysen diskuteras informanterna enbart 
utifrån inställning till språkförändringen, om de är förespråkare, motståndare eller angett att de är 
neutrala i debatten. Ingen kategorisering utifrån kön, ålder, längd på utbildning eller skillnad på 
geografisk plats diskuteras. Detta då studiens syfte handlar om att generera kunskap om 
universitetsstudenters lärandeprocess av normkritiska ord och inte skillnader/likheter mellan olika kön, 
åldersgrupper och liknande.  

Tillvägagångsätt 
Studien har en kvalitativ ansats och en intervjuguide (bilaga 2) skapades som grund för de 
semistrukturerade intervjuer som genomfördes. Detta gjordes framförallt för att kontrollera för att 
informanterna svarade på samma typ av frågor och att de i sin tur kunde besvara studiens 
forskningsfrågor. Intervjuguiden skapades med ett fokus på att ställa öppna frågor så att informanten 
fick stor möjlighet och frihet att tala fritt, detta i enlighet med Brymans (2011) rekommendationer.  

Efter rekryteringen av sex informanter hölls enskilda semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011) 
menar att semistrukturerade intervjuer möjliggör för en naturligare konversation mellan 
forskningsledare och informant, vilket i sin tur kan leda till en ökad öppenheten och generera i ett mer 
representativt och större material. Vidare menar Bryman att intervjuer är lämpliga i studier som vill 
undersöka personers upplevelse och motivation bakom ett fenomen. Fyra av intervjuerna hölls via 
telefon och de resterande två hölls i ett grupprum på Umeå universitet. Telefonintervjuerna möjliggjorde 
att fånga de informanter som inte befann sig på samma geografiska plats. Intervjuerna spelades in efter 
samtycke från informanterna, parallellt som anteckningar i rollen som intervjuledare gjordes. 
Anteckningarna gjordes för att minimera risken för att viktiga kopplingar och reflektioner inför analysen 
skulle glömmas bort. Varje enskild intervju tog mellan 25 och 50 minuter. Direkt efter 
intervjutillfällenas slut transkriberades intervjuerna med syfte att kunna särskilja viktiga detaljer från 
materialet inför analysarbetet. I transkriberingen av materialet valdes det medvetet att inte transkribera 
ord som enbart används i talspråk. Exempel på dessa ord var ”liksom” och ”öh”. Detta gjordes för att 
spara tid och för att ett beslut togs om att uteblivandet av dessa ord inte påverkar hur syftet eller 
forskningsfrågorna besvaras. Detta beslut togs i enlighet med vad Fejes och Thornberg (2015) 
rekommenderar, att hur noga intervjuerna transkriberas beror på relevans för syftet. Efter 
transkriberingen var materialet redo för analys.  
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Analys och tillvägagångsätt 
Materialet har analyserats i en induktiv tematisk analys då det är en metod som är flexibel och passar 
denna typ av studie (Braun & Clarke, 2006). Metoden går ut på att identifiera gemensamma teman från 
olika berättelser för att sedan mynna ut i en sammanfattning av berättelserna i ett antal övergripande 
teman (Fejes & Thornberg, 2015), något som passar studiens syfte och frågeställningar då den ämnar 
bidra till kunskap om hur och var universitetsstudenter lär sig att använda normkritiska ord i sin vardag. 
Metoden möjliggör en strukturerad, noggrann analys av materialet, där både dolda och tydliga teman 
upptäcks och kan analyseras utan förankring i redan befintlig teori. I en tematisk analys brukar analysen 
generera i semantiska eller latenta teman (Braun & Clark, 2006). Denna studie valdes att fokusera på 
att generera semantiska teman, vilket innebär att fokus ligger på att titta på vad informanterna faktiskt 
säger utan att lägga värdering i att försöka tolka underliggande värderingar. Detta till skillnad från 
latenta teman som innebär att författaren undersöker materialet och analyserar det redan från början 
samt försöker tolka underliggande värderingar. Sammantaget är tematisk analys ett av de vanligare 
angreppssätten vid analys av kvalitativa data och ligger till grund för många övriga metodansatser 
(Bryman, 2011).  

Det diskuteras om tematisk analys har tydliga steg att följa i analysprocessen (Bryman 2011) men Braun 
och Clark (2006) har skapat ett förhållningssätt som innefattar sex olika steg. Dessa steg har följts i 
denna analysprocess. Till att börja med lästes det transkriberade materialet igenom flera gånger för att 
få en känsla för helheten. Första steget i analysprocessen handlade initialt om att markera relevant text 
i form av citat och specifika ordval som flera av informanterna uttryckt som hade koppling till studiens 
syfte och frågeställningar. När texten blivit bearbetad började processen att sortera in den markerade 
texten i huvudkategorier och teman. Detta gjordes genom att färgkoda den markerade texten efter 
teman. Då analysen fokuserar på semantiska teman, fanns detta i medvetandet när de olika teman 
skapades. Fyra olika teman skapades ur materialet och för tydlighetens skull markerades dessa med 
olika färger för att enkelt kunna skilja dem åt inför steg fyra och fem av analysprocessen. Varje enskilt 
tema avgränsades och specificerades för att sedan kunna utgöra en sammanfattning av vad varje enskilt 
tema innebar. Dessa sammanfattningar redovisas i resultatavsnittet. Slutligen relaterades tidigare 
forskning till de genererade temana för att få ett djup i resultatanalysen.  

Validitet och reliabilitet  
I en kvalitativ studie handlar god validitet om att mäta det som studien avser mäta (Fejes & Thornberg, 
2015). För att uppnå god validitet har det funnits en tanke genom hela arbetet att urval, intervjuguide 
och övrig metod ska noga stämma överens med studiens syfte. Det innebär att urvalet varit målinriktat, 
intervjuguiden reviderats och metodansatsen anpassats. Att intervjuerna var semistrukturerade gjorde 
det möjligt att lyfta fram frågor utifrån teman som rör syftet specifikt, samtidigt som det gav 
informanterna möjligheten att prata fritt och detaljerat om dessa teman (Bryman, 2011). Det har även 
tagits i beaktande att varje individ kan och har mest troligt olika upplevelse och förståelse av samma 
ord, begrepp eller terminologi. Därför har ord som varit av extra betydelse för validiteten mellan 
intervjufråga och forskningsfrågorna, förklarats för informanterna i samband med intervjuerna. Detta 
gjorde att informanterna slapp tolka frågorna själva och riskera att syftet med frågan inte besvarades 
utifrån önskemål av författarens syfte. 

När det gäller reliabilitet i en kvalitativ studie handlar det om replikerbarheten i studien (Bryman, 2011). 
Alltså om oberoende part skulle återupprepa denna studies metodavsnitt, att det skulle uppnås ett 
förväntat resultat som går i linje med denna studies resultat. I denna studie är intervjuguiden ett sätt att 
nå god reliabilitet, då det finns klara och tydliga intervjufrågor som har en stark koppling till syfte och 
frågeställningar. Vidare har fokus även legat på att vara så transparant i metodavsnittet som möjligt.  
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Etik 
I enlighet med Vetenskapsrådets (u. å) riktlinjer kring informationskravet, nyttjandekrav, konfidentiali-
tetskrav och samtyckeskravet har dessa eftersträvats att uppnås även i denna studie. Information om att 
deltagandet i studien var helt frivilligt och möjligheten att avbryta deltagandet när som helst under 
intervjuprocessens gång informerades både skriftligt om i informationsbrevet (Se bilaga 1) men även 
innan start av den muntliga intervjusessionen. Syftet med detta var att säkerställa att informanterna tar 
del av innebörden av att delta i studien. Informationsbrevet samt beskrivningen av studien före start av 
intervjuerna innehöll information om studiens syfte och mål, studieansvariga, hantering av data, 
sekretess och omfattningen på frivillighet och enkelhet att när som helst under studien välja att avbryta 
sitt medverkande, i enlighet med samtliga av Vetenskapsrådets etiska riktlinjer.  Slutligen informerades 
informanterna om att det genererade datamaterialet enbart kommer att användas för studiens ändamål 
i enlighet med nyttjandekravet. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att informera deltagarna om 
att de uppgifterna som lämnats in kommer anonymiseras för att minimera spårbarheten tillbaka till 
informanten och vidare att råmaterial inte kommer lämnas ut till obehöriga.   
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Resultat  

Utifrån studiens att belysa hur universitetsstudenter lär sig använda nya normkritiska ord i sin vardag, 
har fyra huvudsakliga teman genererats i analysarbetet. Dessa teman är: (1) Omgivningens inflytande 
på lärandeprocessen, (2) Icke exponering av normkritiskt behov i vardagen, (3) Socialt inkluderande, 
(4) Avsaknad av insikt för språkdebattens relevans.  

Omgivningens inflytande på lärandeprocessen  
Det första temat som genererades handlade i intervjumaterialet om var och i vilka situationer 
informanterna blir medvetna om normkritiska ord i sin vardag. Det visade sig att samtliga informanter, 
oavsett om det har en positiv eller negativ inställning till en språkförändring, blir medvetna om 
normkritiska ord via sina vänner/familj, sociala medier och några informanter uppger även att 
informationen kan uppstå från artiklar i tidningar. Detta kan exemplifieras med citat från två 
informanterna med positiv inställning till språkförändring. Informant 1 säger ”Det är absolut ett ämne 
som vi tar upp ibland, jag och mina vänner. Jag följer även grupper på Facebook som diskuterar 
könsneutralt språk.” Informant 2 säger ”Jag har lärt mig typ allt av vänner, familj och Youtube”. 

De informanter som har en mer negativ inställning till ett könsneutraliserat språk visade sig även ha 
minst kunskap och erfarenhet av normkritiska ord, något som de menar handlar om att dem inte umgås 
i den sociala krets där ett sådant språkbruk är eftersträvansvärt. När frågan om vart informanterna, trots 
brist på intresse, blivit medvetna om existensen av de normkritiska ord som tidigare redovisats under 
intervjun svarar Informant 3 ” inte helt ologiskt kommer det väl från politiskt vänster-lagda personer. 
Även tidning/sociala medier, men jag umgås inte så mycket med vänsterfolk eller människor som är 
särskilt PK”. Informant 5 säger ” Kan inte minnas exakt. Förmodligen har man plockat upp något nytt 
ord under senaste året via någon tidningsartikel eller podcast. ” 

Icke exponering av normkritiskt språkbehov i vardagen  
Det andra temat som skapades från intervjumaterialet behandlade den återkommande informationen 
om att i informanterna inte upplever sig ha ett vardagligt behov av att använda ett normkritiskt 
språkbruk, då informanterna ej tillbringar tid med personer som skulle befinna sig utanför det 
normerande språket. Det fanns alltså uppfattning om att samtliga informanter och dess omgivning inte 
identifierar sig utanför det normativa språket och att det därför inte finns ett krav på informanterna att 
anpassa sitt språk utifrån omgivningens önskan. Det fanns även en uppfattning om att informanternas 
omgivning inte övergripande använder ett normkritiskt språkbruk i sin vardag bortsett från vid vissa 
specifika sammanhang, något samtliga informanter angav kunde påverka deras egen användning av ett 
normkritiskt språk. 

Informant 4 angav att ordet hen är ett ord som informanten använder vid osäkerhet kring 
könstillhörighet på ett ofött barn och fortsätter med att säga: 

”Utöver de tillfällena använder jag det inte i någon större utsträckning. När det gäller 
frågan varför så skulle jag nog gissa på att det är för att orden inte förekommer i 
någon större utsträckning i min vardagliga omgivning så det är inget som jag själv är 
van vid ” (Informant 4) 

 Denna typ av argument bekräftas av bland annat informant 6 som uttrycker en förväntning på att det 
egna språkanvändandet skulle bli mer inkluderande om informantens sociala omgivning ställde det 
kravet:  

”Jag har nog inte haft ett tillfälle att använda ordet på mer än som exempel på 
könsidentiteter i någon diskussion, men skulle absolut kunna använda det oftare 
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om jag umgicks mer eller var runt mer människor som inte identifierar sig enligt 
just den normen” (Informant 6). 

Följande citat lyfter fram både informantens exponering och associering för den rådande 
språkdebatten. 

 ”Jag vet inte riktigt hur språket ser ut egentligen. I dom kretsar jag umgås i har jag 
då aldrig stött på några problem eller konflikter, men då umgås jag nästan 
uteslutande med väldigt likasinnade människor som inte lägger någon större 
värdering i ämnet (Informant 5).  

 
Informant 1 och 6 är de enda som hävdar att dem använder vissa normkritiska ord medvetet i sin vardag 
oavsett om det är relaterat till specifika personer/situationer, men att även om de ej exponeras för icke 
normativa identiteter, så har bland annat ordet hen fått en naturlig plats i informanternas språk och att 
de inte ”könar” i yrkestitlar. Resterande informanter i detta intervjumaterial menar på att de inte 
använder ett normkritiskt språk på ett naturligt etablerat sätt i sin vardag.  

Socialt inkluderande  
Det tredje temat som generades var strävan efter att vara inkluderande i sitt språkbruk, något som 
samtliga informanter nämner att de försöker uppnå, däremot i olika skalor. Gemensamt för samtliga 
informanter är att de pratar om respekt för de personer som befinner sig utanför det normativa 
gränserna och att om omgivningen uttrycker en vilja för ett mer inkluderande språk så anger 
informanterna i denna studie att de anpassar sig efter det i någon mån. Gemensamt för de informanter 
som i intervjumaterialet var mer positiva till en språkförändring var att alla nämner att språket skulle 
bidra till en mer jämställd tillvaro och att deras användning av ett neutralare språkbruk handlar om att 
inkludera och respektera sin omgivning.” …Jag ser mig själv som en medveten och ”modern/progressiv” 
person som vill inkludera så många som möjligt i mitt språk”. Fortsättningsvis ”Jag tänker att det hör 
ihop med en jämställd/feministisk värld. En värld där alla är välkomna istället för enbart de binära 
könen eller enbart mannen som möjligtvis är ännu vanligare” (Informant 1). Detta tankesätt stärks 
genom citatet;  

” … jag vet att det är en del av jämställdhetsarbetet och det handlar mycket om att 
jag vill att andra ska känna sig inkluderade och respekterade i min omgivning! Jag 
och mina vänner pratar mycket om jämställdhet och hur vi ska uppnå mer 
jämställdhet i vårt samhälle och då har hela den här språkändringsdebatten varit en 
del av den och det enda vi känner är att vi borde inkludera mera! Hur svårt ska det 
vara?!” (Informant 6). 

De informanter som inte aktivt tänker på att att använda ett könsinkluderande språk i sin vardag 
redovisar att de föredrar att benämna personer utanför de normativa könsidentiteterna med personens 
namn istället för att använda normkritiska könsidentiteter. Dessa informanter påpekar även att de 
specifikt har svårt för att använda ett språk som inkluderar könsidentiteterna utanför normen och är 
negativt inställda till den specifika språkförändringen. Däremot framkommer det även att det finns vissa 
typer av förändringar i språket som är önskvärda och att dessa ändringar i informantens vardag skulle 
ske med syfte att det fanns ett värde i det för andra i än informanterna själva samt respekt och 
jämställdhet.” något som i så fall kan motivera mig för språkändring är snarare betydelsen och värdet i 
det för andra personer än just mig själv” (Informant 4). Detta i sig indikerar att det finns en 
motiveringsfaktor om att informantens språkanvändning har värde för andra i första hand.  
 

”Jag tycker att det är bra att det finns könsneutrala ord. Om man använder det i sitt 
språk så visar det ju på någon grundläggande respekt och inställning om 
jämställdhet. Sen är det ju en helt annan fråga om att anpassa språket efter alla 
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könsidentiteter och det är jag mer emot. Jag tycker att man inte tvinga någon till att 
ändra sitt språkbruk allt för mycket, genom lagstiftning då, utan det är väl mer något 
som ska utvecklas naturligt. Generellt tycker jag folk är lite för lättkränkta. Sen är 
det ju dumt att trampa någon på tårna helt i onödan, så märker jag att något kanske 
är känsligt så undviker jag kanske vissa ord. Det gäller att känna av situationen 
(Informant 5).  
 

Detta citat lyfter fram informantens förståelse för effekten av ett normkritiskt språkbruk men pekar 
också på en personlig värdering av debatten i sin helhet.  

Avsaknad av insikt för språkdebatten  
Det fjärde temat som genererades behandlade en avsaknad av insikt om varför den debatt och aktivism 
bakom en normkritisk språkförändring anses vara viktig. Fem av sex informanter ansåg att de i helhet 
inte hade tillräckligt med kunskap om varför språkdebatten var viktig.  
 

”Jag skulle nog behöva lite mer ’kött på benen’ men jag upplever ändå att jag har 
tillräckligt kunskap för att veta ATT jag tycker det är viktigt… Jag tror debatten är 
större än vad jag själv förstår eller känner så kanske inte kan förklara varför, men 
som jag förstår debatten så är den viktig för många människor som inte identifierar 
sig inom ett binärt könssystem eller som ingår i HBTQ-identiteterna. Jag tror att det 
är riktigt skadligt att använda ett språk som gör att vi upprätthåller stereotyper eller 
normer som är direkt exkluderande och därför blir debatten viktig i sin tur” 
(Informant 6).  
 

Den kunskapen som informant 6 redovisar, precis som resterande informanter bekräftar kommer från 
sociala medier och sin närmaste sociala omgivning.  

 
De informanter som hade en mer negativ inställning till en språkförändring menar att de inte har 
tillräckligt information till bakomliggande faktorer samtidigt som att dessa informanter uttrycker en 
åsikt om att det skulle vara orimligt att anpassa språket för mycket utefter den totala befolkningens 
preferenser.  
 

”Nej, jag är inte tillräckligt påläst för att förstå varför debatten är så viktig för andra. 
Det är orimligt att majoriteten av befolkningen ska vara tvingade att anpassa sitt 
språk efter en minoritet som kan ha miljontals olika könsidentiteter. Som jag 
uppfattar det så spelar väl yrkestitlar mindre roll. Jag har manliga kompisar som är 
sjuksköterskor och det är väl ingen som tänker något märkvärdigt om det. Det är så 
arbetstiteln är bara, och det skulle nog kvitta om den arbetstiteln skulle ändras till 
något neutralt. Vad man identifierar sig som känns väl som att i dagens samhälle är 
lite känsligare. Men det är väl personligt vad man tar illa upp över” (Informant 5). 

 
I intervjumaterialet framkom det att informant 1 och 6 var dem enda av sex informanterna som upplevde 
sig ha en tydlig förståelse för de bakomliggande faktorerna till en normkritisk språkförändring men det 
var enbart informant 1 av samtliga sex informanter som inte ansåg sig behöva mer bakomliggande 
information till uppkomsten av språkdebatten. Informant 1 menar att den kunskapen generades via sin 
utbildning på universitet och informantens eget intresse för att följa feministiska grupper på sociala 
medier.  

” Språk är makt! Språk säger därför så mycket om ett samhälle och för att förändra 
makten så behöver fler personer komma till tals och få existera på samma villkor som 
de personer som vi redan tar för givet. Jag skulle säga att språk är ett sätt att belysa 
de ojämna maktförhållandena mellan könen, att vi säger ”man” istället för ”en” är ett 
tecken på mannen som norm. Att använda ”hon/han” istället för ”hen” är ett tecken 
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på att enbart binära kön existerar, det belyser helt enkelt hur ett samhälle ser ut” 
(Informant 1). 

Analys och diskussion  

Syftet med denna studie har varit att belysa hur universitetsstudenter lär sig att använda nya, 
normkritiska ord i sin vardag. Analysen kommer att börja med att besvara studiens två frågeställningar 
för att avslutas med en diskussion. 

När och hur studenter lär sig normkritiska ord  
Samtliga informanterna redovisade att de har blivit medvetna om normkritiska ord av sin omgivning 
och sociala medier. Forskning har visat att den sociala omgivning är ett naturligt sätt att bilda kunskap 
genom (Larsson, 2010) och att vi som människor lär oss av dem i vår närhet kring traditioner, rutiner 
och föreställningar om vad som är rätt och vad som är fel. Detta innebär att informanternas omgivning 
använder ett språkbruk som även påverkar informanternas användning av språket. Ingen av 
informanterna upplevde att det fanns ett krav från omgivningen att ändra på sitt språkbruk och detta 
kan dels bero på att vi befinner oss i västvärlden där strukturerna kring språknormer är starkt etablerade 
(Wojahn, 2015). Dels kan det även bero på människor lär sig att upprätthålla normer och värderingar 
som speglar deras omgivning (Larsson, 2010), vilket gör att ingen i närheten reagagerar på 
informanternas upprätthållande av dessa språknormer. Flanigan (2013) menade även att de värderingar 
och åsikter människor exponeras för bildar ett ideologiskt filter, vilket varit tydligt även för 
informanterna i denna studie. De informanter vars omgivning var uteslutande ointresserade av 
debatten, visade sig ha mindre kunskap om normkritiska ord än de informanter vars omgivning var 
involverad i språkdebatten.  

De informanter som angett att ingen i deras sociala omgivning engagerar sig i språkaktivism, visade 
också att de själva inte aktivt kollar upp information om debatten. Informanterna menar att de av 
slumpmässiga skäl fått information om normkritiska ord, vilket är en informell lärandeprocess som 
Schugurensky (2000) skulle kalla för ’Incidental learning’. Informanterna har i denna studie redovisat  
att de är medvetna om vissa normkritiska ord och att dessa uppkommit av en slump när dem läst i 
nyhetsartiklar, lyssnat på en podcast eller använt andra sociala medier. Detta gör att dessa informanter 
inte haft intentionen att lära sig normkritiska ord, men de har samtidigt förståelse för att ett 
inlärningstillfälle har uppstått.  

Däremot de informanter som angett att de själva söker upp information för att bilda sig mer kunskap 
inom ämnet, sysslar enligt Schugurensky (2000) med ett ’self-directed learning’. Detta innebär att 
informanten haft intentionen att lära sig mer om språkförändringen, kunskapsutvecklingen är aktiv och 
medveten. Detta hör dels ihop med Whiting och Williams (2013) studie om att en av de vanligaste 
anledningarna till att människor använder sociala medier är för att söka information och genera mer 
kunskap i olika situationer.  

Trots att informanterna hade delade uppfattningar om nödvändigheten av en språkförändring, 
redovisade samtliga informanter att när de använder normkritiska ord, så faller benämningarna under 
den könsneutraliserade strategin. Detta går att tolka som att informanterna snarare vill minimera 
könsspecifika benämningar på exempelvis yrkestitlar än att könspecificera dem. Detta resultat går ihop 
med Wojahn (2015) som menar på att Sveriges strategi för språkförändringar går mot en mer 
neutraliserande förändring än mot en specificerande. Vilket skulle innebära att den form av 
språkförändring som informanterna exponerats för, har huvudsakligen varit könsneutral.  



 

14 
 

Universitetsstudenternas engagemang i språkförändringar och aktivism 
Informanterna visade sig ha varierande kunskap om varför språkaktivismen anses viktig. Precis som 
Larsson (2010) redovisar handlar mycket kunskap om människors erfarenheter och intresse, vilket i 
detta fall även går att applicera på informanterna. De informanter som hävdade att de var insatta eller 
delvis insatta i bakomliggande faktorer till språkaktivismen, redovisade även ett personligt intresse för 
aktivismen medan informanterna som redovisade att de ej hade intresse för språkdebatten också 
redovisade för att ha lite eller ingen kunskap om bakomliggande faktorer. Då erfarenhet och intresse 
påverkar hur villig en är att lära sig nya saker och ta till sig ny information så är det rimligtvis även något 
som påverkar informanternas inställning och kunskap om språkaktivismen. Det är därför inte konstigt 
att de informanter som angett att de har ett personligt intresse för debatten, kan mer och söker sig till 
den kunskapen exempelvis som informant 1 redovisar att hen gjorde i feministiska Facebook-grupper. 
Detta eftersom ett personligt intresse också är ett tecken på inre motivation (Karlsson 2012) att lära sig 
något specifikt, som för studiens informanter skulle innebära större motivation att lära sig om debatten.  

Det borde vara rimligt att anta att de informanter som inte anser att språket behöver förändras eller inte 
är insatta i ämnet, varken har en yttre eller inre motivation till att sträva efter mer kunskap. Knowles 
(1989 i Ahl, 2004) menade att vuxna enbart är beredda att lära sig sånt som de har nytta av, vilket i 
denna studie skulle kunna innebära att de informanter som inte blir utsatta av ett exkluderande språk i 
första hand, inte heller anser att de behöver sätta sig in i ämnet eftersom de inte drar nytta av det. Om 
det inte finns ett intresse eller motiverande syfte att ingå i språkförändringen, så finns mindre förståelse 
för anledningen bakom språkförändringen som helhet (Larsson, 2010). Det skulle också innebära om 
informanterna vet varför debatten är viktig så skulle de också vara mer benägen att ändra sitt språkbruk. 
Detta redovisade hälften av informanterna i denna studie, att deras personliga intresse och förståelse 
för debatten generade i att de ansåg att en språkförändring var viktig i syfte att respektera andra i sin 
omgivning. Samtliga informanterna hade förståelse för att en språkinkludering i slutändan handlade 
om respekt mot andra, vilket kan ses som en form av yttre motivering (Karlsson, 2000). Detta då yttre 
motivering stimuleras av att få social acceptans, uppskattning eller beröm.  

Däremot var inte samtliga informanter i denna studie helt positiva till en språkförändring. De 
informanter som hade en mer negativ inställning mot en språkförändring menar exempelvis att de 
tycker att språket fungerar som det är, att det inte är något dem aktivt tänker på och att det är ”löjligt” 
med pronomet hen. Precis som den tidigare forskningen redovisat, består alltså även denna studies 
argument mot en språkförändring av oförståelse för debatten, bagatelliserande, förlöjligande och 
ignorans (Blauberg 1980; Wojahn, 2015). Dessa informanter medgav dessutom att de inte var särskilt 
insatta eller intresserade av språkdebatten, vilket skulle kunna förklara bristen på kunskap och 
motivation till att lära sig mer om den. 

Avslutande diskussion  
Sammanfattnings har denna studie syftat till att belysa hur universitetsstudenter lär sig normkritiska 
ord. Det visade sig, i enlighet med frågeställning 1 att informanterna främst tagit del av kunskapen om 
normkritiskt språkbruk via sin sociala omgivning och sociala medier i varierande grad. Inte helt ovanligt 
då ens sociala närhet bidrar att upprätthålla värderingar och normer. I enlighet med frågeställning 2, 
visade det sig att de informanter som har en positiv inställning till språkförändringen menar att det 
handlar om att inkludera alla i sitt språk och att visa respekt. De informanter med en mer negativ 
inställning till språkförändringen menade på att språket fungerar som det ska, att det inte är en debatt 
som berör dem eller deras omgivning personligen och därför är de ej insatta. Språk är ingenting som 
kommer som ett färdigt system, utan konstrueras medvetet av människor och förs vidare mellan 
generationer. Att lära om sättet att prata på blir därför något som bör eftersträvas på gruppnivå likaväl 
som på individnivå. För att lyckas med en språkförändring krävs det att människor tar reda på varför en 
förändring är viktig, vilket rimligtvis bör leda till att motivera sig själv och sin omgivning till att lära sig 
att använda ett mer inkluderande språk. Om inte för sig själv, så för dem runt om. Då denna studie har 
redovisat att kunskap och språk ses som ett redskap för lärande och kunskapsutveckling är därför också 
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rimligt att anta att informanternas brist på kunskap visar på varför om-lärandet av språket är viktigt. 
När ett normkritiskt språkbruk används kommer det i sin tur sprida mer kunskap. Ju mer vi använder 
språket, desto mer normaliserar vi det och skapar möjligheter för andra att ta del av varför 
språkdebatten är viktig. Detta går givetvis åt båda håll, att om vi vet varför det är viktigt så motiveras vi 
i större utsträckning att att söka upp information själv och ökar vår kunskap, vilket i sin tur normaliserar 
ett normkritiskt språk.  

Analysen visar att språkaktivism syftar till att fungera som en medveten motståndshandling mot ett 
språk som upprätthåller och reproducerar skadliga sociala normer. Det visade sig att informanterna i 
denna studie hade varierande uppfattningar av och inställningar till språkaktivismen och ett 
könsneutralt språk och pratade därför om fenomenet på olika vis. Av totalt sex informanter visade det 
sig att två informanter var aktiva språkaktivister, två var mer negativt inställda till språkförändringen 
och två befann sig någonstans mellan de mest positiva och de mest negativa informanterna. Det har i 
denna studie blivit tydligt att lärandeprocessen för normkritiska ord kommer från ett informellt lärande, 
främst av nära omgivningen och på sina sociala medier. Detta resultat skapar möjlighet för vidare 
forskning inom flertalet discipliner att undersöka vilka faktorer som skulle motivera studenter att lära 
sig om språkaktivism. Detta då resultatet i denna studie syftar till att lärande i slutändan handlar om 
motivation och eget intresse för studieobjektet i sig.   

Metoddiskussion 
För att svara på studiens syfte och frågeställningar valdes att det att genomföra semistrukturerade 
intervjuer. Som redovisats i metodavsnittet definierades ord i intervjufrågorna som skulle kunna ha flera 
tolkningar för informanten, exempelvis gällande frågan: ”När lärde du dig ett normkritiskt ord senast?”. 
Ordet lärde definierades för informanten som; blev medveten om. Under intervjutillfället 
operationaliserades det däremot aldrig för informanterna vad normativt språkbruk eller språkaktivism 
innebar, vilket är något som kan ha påverkat resultatet. Detta då det visade sig i resultatet att de flesta 
av informanterna var osäkra på vilka ord som var normkritiska ord och inte hade tillräckligt kunskap 
om vad en språkförändring innebar. För vidare studier inom området skulle jag därför rekommendera 
att ge informanterna en konkret beskrivning av innebörden, för att sedan låta informanterna tala fritt 
om debatten. Vidare menar jag att människor har en subjektiv syn på världen och tolkar och värderar 
därför ord och sammanhang olika. Språkaktivsm för en av informanterna behöver inte nödvändigtvis 
stämma överens med de andra informanternas tolkning av fenomenet. Det betyder att de också 
rimligtvis har svarat på intervjufrågorna utifrån sin subjektiva definition av begreppen och det 
kontrollerade inte för att informanterna utgick från en objektiv definition av normkritiskt språkbruk. 
Detta kan ha påverkat hur informanterna svarade på resterande intervjufrågor. 

Under intervjutillfällena har det varit viktigt att inte medvetet eller omedvetet försöka påverka 
informanten med min förförståelse för ämnet, eftersom jag tagit del av mycket tidigare forskning inom 
ämnet. Det går inte med säkerhet säkerhetsställa att de följdfrågor som uppkom under intervjuerna inte 
på något sätt framstod som värderande eller avslöjande för en personlig åsikt eller baserade utifrån 
tidigare forskning. Detta var något som jag var medveten om innan intervjutillfällena och jag har därför 
aktivt försökt undvika detta. Men återigen, tolkning är subjektiv och det finns alltid risk att 
informanterna tolkat intervjufrågorna annorlunda än vad jag hade intentionen av att dem skulle tolkas.  

Det går att spekulera kring svårigheterna för informanterna att svara på frågor gällande 
inlärningsprocessen av något som inte skett nyligen. Det vill säga att de informanter som lärde sig 
normkritiska ord för längesen kan ha haft svårt att återge i vilken situation de lärde sig om normkritiska 
ord eller av vem, något som i sin tur kan delvis ha påverkat resultatet.  

I resultatet redovisas informanterna som informant 1 - 6, något som var en medveten handling istället 
för att presentera informanterna med fiktiva namn eller liknande. Den enda kategoriseringen som gjorts 
av informanterna är relaterade till deras inställning till språkaktivismen och vilka lärandetillfällen dem 
upplevt i samband med normkritiska ord. Detta handlar i huvudsak om att den tidigare forskning som 
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presenterats i denna studie menar att språket är manligt appellerande, vilket också kan leda till att 
läsaren medvetet och undermedvetet värderar och tolkar resultaten utifrån de könsnormer som det 
västerländska samhället har. Som tidigare forskning redovisat är dem som främst engagerar sig i 
språkaktivism också de som själva upplever att de blir exkluderade av språket, vilket innebär alla utom 
vita icke män. Därför valdes det att inte räkna in en genusaspekt i denna studie, men är något som för 
vidare forskning hade kunnat visa på intressanta resultat. 

Det går även att spekulera kring valet av analysmetod. Många av de kvalitativa metodansatserna har sin 
grund i tematisk analys, något som i denna studie sågs som en fördel. Det är möjligt att en diskursanalys 
hade varit lämplig för studiens syfte eftersom det är en analys som fokuserar mycket på språket. Dock 
upplevde jag att detta skulle innebära en mer sociologisk eller lingvistisk approach på studien. Vidare 
gällande analysmetoden upplever jag att det var svårt att hantera ett resultat med så delade 
ställningstaganden, då tematisk analys försöker skapa sammanfattningar av informanternas berättelser. 
Detta gör att det även går att fundera för vidare bruk om andra analysmetoder varit mer lämpade för 
studien.   
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Bilaga 1  

NORMKRITISK SPRÅKANVÄNDNING 

 

Hej, mitt namn är Olivia Åkerberg och jag skriver just nu en kandidatuppsats i Pedagogik som ska bidra 
med kunskap om hur studenter lär sig och blir medvetna om normkritiska ord i sin vardag samt deras 
inställningen till en förändring av språket.  

 

Det jag söker är universitetsstudenter som vill ställa upp på en kortare intervju någon gång under 
datumen 6/5 och 16/5 efter en gemensam överenskommelse. Intervjuerna kommer ske via telefon eller 
i fysisk träff på Umeå Universitet.  

 

Du kommer att vara anonym i uppsatsen och har givetvis möjlighet att avbryta ditt deltagande utan 
förklaring när som helst under processens gång. Vidare garanteras även att de uppgifter du lämnar inte 
kommer hanteras av andra än vederbörande och enbart användas för det enskilda studiesyftet.  

  

I fall det låter intressant, tveka inte på att slänga iväg ett mail till adressen här under! 

  
 

Vänlig hälsning 

Olivia Åkerberg 
[Här återfanns kontaktuppgifter.] 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 2  

• Inledningsvis, kan du börja berätta vad din relation till hela språkdebatten är?  
 

Medvetande  
 

•   När blev du medveten om ett nytt ord normkritiskt ord senast? 
Hur fick du reda på ordet? I vilken situation?  
Använder du ordet medvetet idag? Varför, varför inte?  

 
•   Kan du komma på några andra ord som du lärt dig som är normkritiska?  

Använder du någon av dem orden i din vardag? Varför, varför inte? 
 

Inställning till språkdebatten 
 

• Anser du att det finns ett behov för ett mer könsinkluderande språk i Sverige?  
Motivera gärna.  
 
 

• Skulle du anse dig själv som en förespråkare eller motståndare till införandet av ett mer 
könsneutralt språk? 
 

• Hur ser du på att vissa vill ändra och ersätta yrkestitlar som exempelvis flygvärdinna/värd till 
något könsneutralare så som flygpersonal VS att använda ord som hen istället för han/hon?  
 

Personlig påverkan 

•    Märker du av språkdebatten i din vardag? 
• Hur pratar man om att byta ut ord i din omgivning?  

• Tänker du på och aktivt anpassar ditt sätt att prata på för att det ska vara mer könsneutralt?  
 

• Vad motiverar dig till att aktivt ändra/inte ändra ditt sätt att tala på i och med denna 
språkförändring? 
 

• Upplever du att besitter tillräcklig kunskap om varför språkdebatten är viktig för andra? 
Och är den kunskapen tillräcklig för att du själv skulle kunna ta ställning i den debatten? 

 

 


