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Setting a good example 
A study of example sentences in Språkriktighetsboken 

from a gender perspective 

 

Sammandrag 
I min uppsats analyserar jag meningsexempel i Språkriktighetsboken ur ett genusperspektiv. 

Jag använder mig av kvantitativ analys, processtypsanalys (del av den systemisk-funktionella 

grammatiken) och en tematisk analys. Sammanfattningsvis visar resultaten på att det inte är 

en fråga om ett antingen jämställt eller ojämställt språk, utan snarare om ett både jämställt 

och ojämställt språk. Det rör sig inte på något sätt om fullständig jämställdhet, men 

fördelningen är bättre än den som mycket av tidigare forskning har visat. Emellertid hävdar 

jag också att en mer allsidig analys hade gett en mer dyster bild av jämställdhetsläget i 

Språkriktighetboken. 

 

Nyckelord: systemisk-funktionell grammatik, kön, genus, jämställdhet, språkvård 

  



3 

Innehåll 

Sammandrag .............................................................................................................................. 2 

1 Inledning .................................................................................................................................. 5 

2 Syfte och frågeställningar ........................................................................................................ 5 

3 Teori och begrepp .................................................................................................................... 6 

3.1 Teori .................................................................................................................................. 6 

3.2 Begrepp ............................................................................................................................ 7 

4 Tidigare forskning ................................................................................................................... 7 

4.1 Kvinnor och män i språk och samhälle ............................................................................ 8 

4.1.1 Kvinnor och män är asymmetriskt representerade i språket .................................... 8 

4.1.2 Förväntningarna på kvinnor och män skiljer sig åt .................................................. 8 

4.1.3 Män får mer utrymme ............................................................................................... 9 

4.1.4 Kvinnor infantiliseras ................................................................................................ 9 

4.1.5 Kvinnor finns i hemmet, män finns ute i världen .................................................... 10 

4.1.6 Sammanfattning ...................................................................................................... 10 

4.2 Kvinnor och män i språkvårdens texter ......................................................................... 10 

4.2.1 Pronomen och könsneutralitet ................................................................................. 11 

4.2.2 Personbeteckningar och könsneutralitet ................................................................. 11 

4.2.3 Grammatikböcker är asymmetriska och traditionella .............................................12 

4.2.4 Ordböcker är på mäns villkor ..................................................................................12 

4.2.5 Sammanfattning .......................................................................................................12 

5 Material och metod ................................................................................................................ 13 

5.1 Beskrivning av materialet ................................................................................................ 13 

5.1.1 Etiska aspekter .......................................................................................................... 13 

5.2 Metod för kvantitativ analys ........................................................................................... 13 

5.3 Metod för kvalitativ analys ..............................................................................................14 

5.3.1 Processtypsanalys .....................................................................................................14 

5.3.2 Tematisk analys ........................................................................................................ 15 

6 Resultat .................................................................................................................................. 15 

6.1 Resultat av den kvantitativa analysen ............................................................................. 15 

6.2 Resultat av den kvalitativa analysen ............................................................................... 17 

6.2.1 Processtypsanalys ..................................................................................................... 17 

6.2.2 Tematisk analys ....................................................................................................... 22 

6.2.3 Sammanfattning av resultaten .................................................................................... 27 

7 Diskussion ............................................................................................................................. 27 

7.1 Återkoppling till frågeställningarna................................................................................ 27 

7.1.1 Hur många gånger nämns kvinnor respektive män i exemplen? ............................ 27 



4 

7.1.2 Med vilken ordtyp omnämns kvinnorna och männen? Namn, pronomen, 

substantiv eller annat? ..................................................................................................... 27 

7.1.3 Framställs kvinnorna respektive männen på ett traditionellt eller normbrytande 

sätt? .................................................................................................................................. 28 

7.1.4 Sammanfattningsvis ................................................................................................ 28 

7.2 Kontextlösheten är ett problem ...................................................................................... 28 

7.3 Analysen visar inte hela bilden ....................................................................................... 29 

7.4 Några tankar om ökad jämställdhet i framtida upplagor .............................................. 30 

Referenser ................................................................................................................................. 31 

 

  



5 

1 Inledning 

Jämställdhetsperspektivet kan sägas ha växt sig allt starkare i Sverige under 2000-talet – 

Feministiskt initiativ bildades 2005, begreppet HBTQ (homo, bi, trans, queer) har fått 

spridning (första belägget i Korp är från 2008), och vi har till och med fått ett tillskott i en 

annars sluten ordklass: pronomenet hen. Språkvården deltar i strävandet efter jämställdhet – 

det finns till exempel rekommendationer kring könsneutrala yrkestitlar (t.ex. Lind Palicki 

2005:168, Språkriktighetsboken 2005:86, Milles 2008:45) och om att kvinnor och män ska 

framställas nyanserat (t.ex. Unesco 1999:11–14, Milles 2008:63). 1 

Som språkkonsult hänvisar jag ofta till exempelvis Språkriktighetsboken, Svenska 

skrivregler och Svenska Akademiens ordlista. Men vad är det egentligen jag hänvisar folk 

till? Vilka världsuppfattningar är det jag bidrar till att reproducera? Hur väl lever vi inom 

språkvården upp till normerna vi själva sätter? Vi som arbetar med språk dagligen borde 

rimligen vara de som är mest medvetna om hur vi skriver – men är vi det, eller slår inrotade 

tankemönster om hur kvinnor och män ”ska vara” igenom även hos oss?  

Problemområdet jag vill ta mig an är alltså genusperspektivets närvaro (eller frånvaro) i 

språkvårdens texter. För att undersöka detta kommer jag att analysera exempelmeningar ur 

Språkriktighetsboken. Mitt intresse för just Språkriktighetsboken väcktes för ungefär ett år 

sedan under kursen Genusperspektiv på språk, när jag analyserade exempelmeningarna i 

kapitlet Sin eller hans/hennes/deras – Han bad henne hämta sin väska. Kvantitativt var 

kvinnor och män lika synliga; resultatet var till och med till fördel för kvinnorna. Sättet 

kvinnorna och männen framställdes på var dock mycket traditionellt. Detta gjorde mig 

nyfiken på vad en fullständig analys av boken skulle visa, och min lilla analys får nu tjäna 

som förstudie. Var kapitlet jag hade analyserat representativt för hela boken, eller skulle en 

större analys kunna visa något annat? Det är det jag kommer ta reda på i detta arbete. 

 

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med mitt arbete är att undersöka i vilken utsträckning exempelmeningarna i 

Språkriktighetsboken visar upp ett genusperspektiv. Jag vill dels undersöka hur mycket 

utrymme som ges till respektive kön, dels hur kvinnorna och männen framställs. Till min 

hjälp har jag dessa frågeställningar: 

 Hur många gånger nämns kvinnor respektive män i exemplen? 

 Med vilken ordtyp omnämns kvinnor och män? Namn, pronomen, substantiv eller 

annat? 

 Framställs kvinnorna respektive männen på ett traditionellt eller normbrytande sätt? 

 

                                                      
1 Jfr Hornscheidt 1998, som anger att det inte finns vare sig undersökningar om sexism i det svenska 
språksystemet eller klara riktlinjer för hur man ska förhålla sig till sexistiskt språkbruk (s. 106–107). I 
dag finns många undersökningar och riktlinjer som behandlar svenskan ur jämställdhets- och 
genusperspektiv, varav flera refereras i detta arbete. 
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3 Teori och begrepp 
I detta avsnitt redogör jag för teoretiska utgångspunkter och begrepp som är viktiga för mitt 

arbete.  

3.1 Teori 
Genusteori | Genussystemet innebär en hierarkisk ordning där män har mer makt än 

kvinnor (Edlund m.fl. 2007:29). Detta avspeglas i litteraturgenomgången nedan (avsnitt 4): 

kvinnor får genomgående ta mindre plats och har snävare roller än män.  

Många genusforskare har ett konstruktivistiskt synsätt; man hävdar att kön konstrueras och 

att det inte är naturgivet att en person har vissa egenskaper för att hen är född med vissa 

biologiska kännetecken (se t.ex. Edlund m.fl. 2007:28–29). Det finns flera exempel som 

pekar på att kön är något föränderligt. Det är till exempel ingen historisk självklarhet att rosa 

är en flickfärg och blått är en pojkfärg, vilket kan illustreras med detta citat ur amerikanska 

Ladies Home Journal från 1914 (citerat i Frassanito & Pettorini 2008:881, min 

översättning): 

Det har funnits många olika åsikter i frågan, men den allmänt accepterade regeln 

är rosa för pojkar och blått för flickor. Anledning är att rosa är mer passande för 

pojkar eftersom det är en mer bestämd och stark färg, medan blått, som är mer 

känsligt och fint, är sötare på flickor. 

Ytterligare ett exempel på att könsidentiteterna kvinna och man konstrueras är ett 

experiment utfört av Jack Rosenthal (beskrivet i Cameron 1992:82–83). Han lät informanter 

uppge vilket av orden i ett ordpar som de upplever som kvinnligt respektive manligt. 

Informanterna fick till exempel ta ställning till ordparet knife/fork. De var i stort sett överens 

om att kniven är manlig och gaffeln är kvinnlig. De fick också ta ställning till ordparet 

fork/spoon. Gaffeln, som i jämförelsen med kniven hade bedömts som kvinnlig, bedömdes 

nu som manlig. Detta, menar Cameron, visar att det inte finns något sådant som en kvinnlig 

eller manlig kärna, utan att könsidentiteterna skapas först i relation till varandra (1992:83).  

Att könsidentiteter konstrueras är också en utgångspunkt i mitt arbete. Om man anser att 

könsidentiteterna är naturgivna och permanenta är det ju meningslöst att undersöka 

huruvida de frångås. 

 

Systemisk-funktionell grammatik (SFG) | SFG utvecklades av Michael Halliday, med 

inspiration främst från hans handledare J. R. Firth (Halliday 1961:242).  

Enligt Per Holmberg och Anna-Malin Karlsson, som har anpassat SFG till det svenska 

språksystemet, är det som utmärker SFG att: 

 betydelse och funktion – inte form – är utgångspunkten 

 kontext och språkbruk inte används för att förklara avvikelser och fel, utan snarare ses 

som grunden för hela grammatiken 

 grammatiken inte bara ger uttryck för utan också skapar betydelse. 

(citerat ur Holmberg & Karlsson 2006:10. Jämför även t.ex. Halliday 1961:244–245, 

Holmberg & Karlsson 2006:18, Halliday 2014:5.) 

Inom SFG talar man om de tre funktionerna som språket fyller, de så kallade 

metafunktionerna (Holmberg & Karlsson 2006:18–24, Halliday 2014:30–31).  
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 Den interpersonella: Språkets funktion att låta oss interagera med andra. 

 Den ideationella: Språkets funktion att förmedla våra erfarenheter av världen. 

 Den textuella: Språkets funktion att organisera information i en viss ordning. 

I min analys utgår jag främst ifrån Per Holmberg och Anna-Malin Karlssons bok Grammatik 

med betydelse. En introduktion till funktionell grammatik (2006). Jag kommer att titta på 

processtyper, som hör hemma i den ideationella metafunktionen. I processer finns en 

processkärna, som är huvudverbet i satsen. Den som initierar processen kallas 

förstadeltagare, och den som påverkas av processen kallas andradeltagare. Det kan också 

finnas extra information i en sats, vilket kallas omständighetsadverbial eller bara 

omständigheter. Omständigheter anger oftast tid, plats och sätt. 

Med en processtypsanalys kan man ta reda på hur en persons erfarenheter av världen 

framställs i en text. Framställs till exempel en viss kategori människor oftast som de som 

påverkas av olika handlingar, och vad kan det då säga om skribentens världsbild? 

För en diskussion om det problematiska med att meningsexemplen är kontextlösa, se avsnitt 

7.2. 

3.2 Begrepp 
Jämställdhet |Begreppet jämställdhet kan inkludera faktorer såsom kön, sexualitet, 

etnicitet, social bakgrund, funktionsnedsättning med mera. Mitt arbete är relativt snävt och 

tar bara upp jämställdhet grundad på kön. När jag använder ordet ”jämställdhet” i mitt 

arbete är det alltså jämställdhet mellan kvinnor och män jag syftar på.  

 

Språkvården | I mitt arbete använder jag begreppet språkvården i vid mening. Jag räknar 

in officiella språkvårdande instanser som Språkrådet, men också till exempel ordböcker och 

grammatikböcker. Dessa har inget officiellt språkvårdsuppdrag och framställs ofta som 

deskriptiva, men blir i praktiken ändå normerande och bidrar till föreställningar om vad som 

är språkriktigt (jfr t.ex. Cameron 1992:159–163).  

 

Kön och genus | Genus började användas i forskningen under tidigt 1980-tal för att man 

ville kunna förklara könsskillnader på annat sätt än på grundval av en persons biologiska kön 

(Nationalencyklopedin). Genus används för att tala om socialt konstruerade föreställningar 

om hur kvinnor och män är eller bör vara, föreställningar som varierar mellan tider och 

kulturer (t.ex. Edlund m.fl. 2007:29, Nationalencyklopedin). Kön kom att stå enbart för det 

biologiska könet (Edlund m.fl. 2007:33). Numera väljer många att använda kön för både 

biologiskt kön och genus, vilket jag också kommer att göra i detta arbete. 

 

4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt beskriver jag en del av vad olika forskare har kommit fram till inom 

genusområdet. Jag har delat in avsnittet i två underavsnitt. I det första går jag igenom vilka 

roller kvinnor och män får i språket och i samhället. I det andra går jag in mer specifikt på 

hur kvinnor och män behandlas i språkvårdens texter. Båda underavsnitten avslutas med en 

sammanfattning. 
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4.1 Kvinnor och män i språk och samhälle 

4.1.1 Kvinnor och män är asymmetriskt representerade i språket 

Kartläggningar har visat att det finns stora likheter mellan olika språk när det gäller hur 

kvinnor och män behandlas (Pauwels 2003:553): pronomen och personbeteckningar som 

används om män används också som generiska former, och personbeteckningar som avser 

kvinnor är ofta avledningar av de manliga formerna2 (se t.ex. Pauwels 2003:553, Edlund m.fl. 

2007:184–185). Detta gäller även för svenskan: han användes förr som generiskt pronomen, 

och vi har ordpar som lärare–lärarinna, frisör–frisörska, aktör–aktris och dansare–

dansös. Intressant att notera är att det också finns exempel på kvinnliga personbeteckningar 

som ser ut som avledningar utan att det finns en manlig form. Flygvärdinna (som bildades 

innan beteckningen flygvärd fanns) och sömmerska (där den manliga motsvarigheten är 

skräddare) är exempel på detta (Hornscheidt 2003:347). Sådana ”låtsasavledningar” 

framställer mannen som normen och kvinnan som underarten (jfr t.ex. Miller & Swift 

1980:4). 

Asymmetrin mellan kvinnor och män visar sig också i konnotationer. Ord som refererar till 

kvinnor tenderar att få allt mer negativa – och ofta sexuella – konnotationer med tiden 

(Cameron 1992:108–109, Pauwels 2003:553–554). På svenska kan man tänka på vilka 

betydelser eller konnotationer som till exempel tjänsteman och tjänstekvinna, yrkesman och 

yrkeskvinna respektive ungmö och ungkarl har (exempel efter Hornscheidt 2003:346).  

4.1.2 Förväntningarna på kvinnor och män skiljer sig åt 

Det finns flera studier som visar att det spelar roll om vi tror oss bedöma en kvinna eller en 

man. 1979 gjorde Jan Einarsson en undersökning där informanter fick bedöma författaren 

bakom en text. Hälften av informanterna fick veta att det var en ”Ingvar Lind” som hade 

skrivit texten, andra hälften fick veta att det var ”Ingvor Lind”. Trots att alla informanter fick 

läsa samma text bedömdes Ingvar vara med trovärdig och kompetent än Ingvor, medan 

Ingvor bedömdes som mer mänsklig. 

En av de moderna studier som har följt upp Einarssons resultat är Eva Sundgrens försök från 

2007, då hon lät informanter bedöma en transkription av vad en kvinnlig journalist och en 

manlig fritidspedagog hade sagt. Hälften av informanterna informerades om att journalisten 

var kvinna och fritidspedagogen man, den andra hälften informerades om det motsatta. 

Informanterna bedömde talaren som roligare och tryggare om de trodde att de bedömde en 

man (a.a. 2007:257). Talaren fick fler negativa kommentarer om sitt språkbruk (till exempel 

att hen tvekar eller har ogenomtänkta åsikter) om informanterna trodde att de bedömde en 

kvinna (a.a. 2007:260).  

Förväntningar visar sig också i skällsord; dessa ord anger vilka egenskaper som inte är 

önskvärda. Skällsorden visar att kvinnor inte ska vara alltför sexuellt aktiva3 (Svahn 

1999:114–120, Edlund m.fl. 2007:181) och inte vara dominerande (Svahn 1999:122, Lakoff 

2003:161). Män, å sin sida, ska vara potenta, heterosexuella (Cameron 1992:108, Svahn 

1999:133–135) och dominerande (Lakoff 2003:161). Exempel på skällsord som visar på detta 

är hora, madrass, slampa, ragata och rivjärn respektive slapptask, pincettkuk, fjolla, bög 

och toffelhjälte. 

                                                      
2 Det finns några få exempel på manliga personbeteckningar som är avledda från kvinnliga, till 
exempel brudgum och änkling i svenskan (Hornscheidt 2003:347). 
3 Men inte heller alltför sexuellt otillgängliga, se Svahn 1999:120–122. 
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Skällsorden visar dels på vilka egenskaper som är önskvärda hos respektive kön, men också 

på att vi uppfattar samma beteende olika beroende på om det kommer från en kvinna eller en 

man (vilket ligger i linje med resultaten i Sundgren 2007). Till exempel kan en person som är 

mycket sexuellt aktiv beskrivas som en slampa om det är en kvinna, men som en hingst om 

det är en man4 (jfr Cameron 1992:108, Lakoff 2003:173).  

4.1.3 Män får mer utrymme 

Män får mer utrymme än kvinnor i både läromedel, tidningar och tv (t.ex. von Wright 1999, 

Larsson m.fl. 2004:66, Andersson Odén 2005:44, Ylikiiskilä 2005:402, Löfgren Nilsson 

2009:16–17). Detta förhållande illustreras av tabell 1, som visar hur många kvinnor som 

intervjuas i Aktuellt och Rapport år 1958–2003. Andelen ökar generellt över tid, men går 

aldrig över 29 %. Manliga intervjupersoner dominerar alltså tydligt. I tabellen visas endast 

kvinnor, eftersom det är så originaltabellen ser ut. 

 

Tabell 1: Kvinnliga intervjupersoner i Aktuellt och Rapport (efter Löfgren Nilsson 2009:17). 

År  

Kvinnor 

(antal) 

Kvinnor  

(%) 

1958 56 11 

1960 139 11 

1965 148 10 

1968 243 9 

1970 372 11 

1975 780 13 

1980 93 14 

1985 1 022 16 

1990 1 388 22 

1995 1 674 29 

2000 928 25 

2003 914 25 

 

Även i offentliga samtal tar män mer plats än kvinnor. Olika studier visar olika siffror. Män 

sägs ta allt från drygt 65 % (Milles 2008:25–26) till 80 % (Lakoff 2003:162) av taltiden. 

Kvinnor upplevs som dominerande även om de bara tar hälften av taltiden (Molloy 1990). 

Lakoff menar att kvinnor upplevs som dominerande redan när männens taltid sjunker till 

under 70 % (2003:162). Det finns dock studier som tyder på att kvinnor tar mer av taltiden i 

privata sammanhang (Milles 2008:24–26).  

4.1.4 Kvinnor infantiliseras 

Det är mer accepterat att vara personlig mot en kvinna än mot en man. Det är till exempel 

vanligare att tilltala kvinnor vid förnamn eller med ord som ”lilla gumman” än att göra 

motsvarande med män (Cameron 1992:105–107). Detta, menar Cameron, är ett sätt att 

infantilisera kvinnor – man tilltalar dem som man tilltalar barn (s. 105).  

                                                      
4 Svahn (1999:142–143) påpekar att det finns skällsord även för alltför sexuellt aktiva män (t.ex. 
kåtbock), men att de för kvinnor är många fler. Männen framställs dessutom som den handlande 
parten, medan alltför sexuellt aktiva kvinnor framställs som objekt. Som en egen reflektion kan jag 
tillägga att jag inte känner till något positivt ord för en mycket sexuellt aktiv kvinna. 
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4.1.5 Kvinnor finns i hemmet, män finns ute i världen 

Kvinnor ofta beskrivs utifrån sin roll som mor eller fru – alltså utifrån sitt förhållande till 

andra personer – medan män beskrivs utifrån sitt yrkesliv (t.ex. Milles 2008:23). Att göra det 

omvända blir närmast komiskt, vilket komikern Tina Fey demonstrerade med denna 

bejublade passage under inledningstalet på 2015 års Golden Globe Awards (min 

översättning): 

I år gifte sig George Clooney med Amal Alamuddin. Amal är människorättsadvokat 

och arbetade med Enron-fallet, hon var rådgivare till Kofi Annan rörande Syrien 

och hon har valts ut till en FN-kommission på tre personer som utreder regler om 

krigsbrott på Gazaremsan. Och i kväll ska hennes man få ett livsverkspris. 

Vidare tenderar kvinnor i yrkeslivet att kopplas till hemlivet. Till exempel kritiseras kvinnor i 

offentligheten ofta även i egenskap av privatpersoner, medan män tenderar att enbart 

kritiseras som offentliga personer (t.ex. Jarlbro 2006:40–41). I linje med detta kommenteras 

offentliga kvinnors utseende (vilket kan anses höra till privatlivet) i högre utsträckning än 

mäns5 (Jarlbro 2006:40–41, jfr t.ex. Cameron 1992:107, Lind Palicki 2005:167).  

Statistiken bekräftar också att vi – medvetet eller omedvetet – har bilden av att kvinnor ska 

vara i hemmet och män i arbetslivet. Exempelvis har män i genomsnitt 13,4 % högre lön än 

kvinnor (Medlingsinstitutet 2014:6), och knappt 35 % av personerna som sitter i styrelser i 

aktiebolag är kvinnor (SCB, egen sammanställning av statistik) – män dominerar alltså 

fortfarande på arbetsmarknaden. Samtidigt tar kvinnor ut mer än 75 % av föräldrapenningen 

(Försäkringskassan, egen sammanställning av statistik), och är alltså fortfarande 

dominerande i hemmet. 

4.1.6 Sammanfattning 

Män får ta mer plats än kvinnor, både i språket och i offentligheten. De maskulina 

personbeteckningarna används som könsneutrala, män tar en större del av taltiden i 

offentliga sammanhang och beskrivs oftare utifrån vad de gör snarare än utifrån sina 

relationer. Kvinnor dominerar i hemlivet, och det är också dit de knyts även när de rör sig i 

den offentliga sfären: de tilltalas med förnamn, beskrivs utifrån sina relationer och stannar 

hemma med barnen mer än män. Kvinnor infantiliseras och förväntas vara undergivna, 

medan män förväntas vara dominanta. Detta är en del av alla de förväntningar och 

föreställningar som finns om kvinnor och män, som tillsammans skapar bilder av traditionell 

kvinnlighet och manlighet.  

4.2 Kvinnor och män i språkvårdens texter 
I dag är den svenska språkvården i allmänhet positivt inställd till jämställt språk (se t.ex. 

rekommendationerna i Språkriktighetsboken 2005:75–96 och Milles 2008, jfr äv. Milles 

2006:24 om att snippa fick komma med i SAOL innan det var fullt etablerat), men det har 

inte alltid varit självklart. I Språkvården och könsneutral referens skriver Birgitta Lindgren 

att Karin Milles lade fram ett utkast till en bok om jämställt språk för Svenska 

språknämnden, men nämndens styrelse kom fram till att inte ge ut boken med motiveringen 

att den sortens språkvård har ”påtagliga moraliserande och ideologiska inslag som nämnden 

inte bör befatta sig med” (ur protokoll från sammanträde i Svenska språknämndens styrelse 

den 7 november 2005, §41, citerat i Lindgren 2007a:237). När Svenska språknämnden 

                                                      
5 Det kan också tilläggas att Margareta Svahns undersökning av svenska skällsord (1999) inte har visat 
några skällsord som beskriver män som fula eller oattraktiva, men många som beskriver kvinnor på 
detta sätt.  
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omvandlades till Språkrådet 2006 kom dock boken så småningom ut (a.a.), under namnet 

Jämställt språk – en handbok i att skriva och tala jämställt. Den innehåller 

rekommendationer för könsneutralt skrivande på ordnivå (användning av pronomen och 

personbeteckningar), men också – vilket verkar vara mindre vanligt – råd för jämställdhet på 

textnivå, sammanfattade i tre frågor (ur Milles 2008:63): 

1. Synliggör texten både kvinnor och män? 

2. Framställs kvinnorna och männen på ett nyanserat sätt i texten? 

3. Tar texten upp relevanta könsaspekter? 

 

Som nyss antytts verkar de flesta av råden rörande jämställt språk kretsa kring 

ordnivån (vilket är en intressant diskussion i sig, men den ryms tyvärr inte inom 

ramen för detta arbete). Därför kommer jag nu att titta lite närmare på språkvårdens 

rekommendationer om pronomen och personbeteckningar. Därefter kommer jag 

också att ge en kort översikt över jämställdhetsläget i två typer av normerande 

språklitteratur: grammatikböcker och ordböcker. 

4.2.1 Pronomen och könsneutralitet 

Språkvården följer vad som är accepterat i samhället i stort, vilket gör att 

rekommendationerna har sett olika ut i olika tider. Tidigare har det maskulina pronomenet 

han rekommenderats för könsneutral referens. Intressant att notera är att det inte alltid har 

varit självklart att maskulina pronomen ska stå för båda könen. Casey Miller och Kate Swift 

(1980:44) uppger att de första engelska grammatikorna skrevs på 1500- och 1600-talet – av 

män och för män. De flesta exemplen handlade om män, helt enkelt för att män dominerade i 

både samhälle och utbildning. Då fanns det ingen tanke på att göra he till generiskt 

pronomen och man syftade bara på män med he. Senare började språkvetare rekommendera 

he som generiskt pronomen, trots att they var spritt i bruket. År 1850 fick generiskt he 

ytterligare styrka, när en lag slog fast att ”ord som indikerar manligt kön ska förstås och 

bedömas som att de inkluderar kvinnligt kön” (a.a. s. 45, min översättning).  

Maskulina pronomen för könsneutral referens har som sagt rekommenderats även i 

svenskan. I Erik Wellanders Riktig svenska från 1939 kan man till exempel läsa att ”uttryck 

av typen han respektive hon äro emellertid i regel onödiga och göra ett pedantiskt intryck; 

den om personer låter ovårdat eller avsiktligt nedsättande” (s. 226). På senare tid har 

språkvården dock börjat förorda den, han eller hon eller olika omskrivningar (se t.ex. 

Landqvist 2001:151–154, Språkriktighetsboken 2005:75–80, Lindgren 2007a:239–240, 

Milles 2008:48–54,). När hen introducerades var språkvården skeptisk – dels för att ordet 

var konstruerat, dels för att hen skulle innebära ett tillskott i en annars sluten ordklass och 

därför inte bedömdes kunna få fäste i bruket (Lind Palicki 2005:168, Lindgren 2007a:240). 

Hen har dock blivit allt mer spritt, och numera anges det som en av flera möjliga strategier 

för att skriva könsneutralt (se t.ex. Språkrådet a, b). 

4.2.2 Personbeteckningar och könsneutralitet 

Som tidigare nämnts (se avsnitt 4.1.1) finns det olika personbeteckningar för kvinnor och 

män. Sedan slutet av 1900-talet har den svenska språkvården rekommenderat könsneutrala 

personbeteckningar (Edlund m. fl. 2007:189–191). Det bör alltså inte längre heta till exempel 

lärare och lärarinna, utan alla personer, oavsett kön, bör omtalas som lärare. Ett argument 

för detta är att det är onödigt att ge information om en persons kön om det är hens funktion 

som egentligen borde vara i fokus (Milles 2008:45). Om man av någon anledning måste 

skilja på könen bör man använda adjektiven ”kvinnlig” och ”manlig” (Milles 2008:48, 
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Språkrådet c). Man bör alltså skriva kvinnliga frisörer tjänar mer än manliga, inte 

frisörskor tjänar mer än frisörer.  

Det är dock inte alldeles oproblematiskt att använda könsneutrala personbeteckningar. 

Cameron uppger att språkbrukare ändå tenderar att föreställa sig män bakom de neutrala 

beteckningarna, eftersom mannen är normen i samhället i stort (1992:120–121) (se äv. vidare 

diskussion i avsnitt 7.3). 

4.2.3 Grammatikböcker är asymmetriska och traditionella 

I grammatikböcker finns samma mönster som i läromedel, tidningar och tv: män får mer 

plats än kvinnor. Staffan Hellberg (2000) har analyserat fyra kapitel i Svenska akademiens 

grammatik (SAG). Han har undersökt hur många kvinnor respektive män som omnämns i 

exempelmeningar och vem som är den aktiva parten i dessa exempel. Hans resultat visar att 

fler män än kvinnor är aktiva, även om skillnaden inte är markant i alla kapitel (han tycker 

sig också kunna se tendenser till större jämställdhet i kapitel som kvinnor har varit med och 

utarbetat). Däremot är män ”förfärande mycket vanligare” (s. 131) än kvinnor rent 

kvantitativt: det finns 347 kvinnor och 843 män (s. 129–131, min sammanställning av 

siffrorna) i hans material, det vill säga att ord som refererar till kvinnor står för 29,2 % och 

ord som refererar till män för 70,8 %.  

Antti Ylikiiskilä har genomfört en liknande undersökning (2005). Han har undersökt 

exempelmeningarna i läroböcker i grammatik, skrivna av både kvinnor och män mellan åren 

1912 och 2003. Sammanlagt handlade 28,3 % av exempelmeningarna om kvinnor och 71,7 % 

om män (s. 404). I den tidigaste boken stod kvinnorna för 16,7 % av alla 

personomnämnanden, 2003 var samma siffra 45,9 % (s. 404). Ylikiiskiläs undersökning visar 

också att könsroller upprätthålls. Både kvinnor och män har traditionella kvinnliga 

respektive manliga yrken i exempelmeningarna; med bara enstaka undantag arbetar kvinnor 

med vård och omsorg, med enkelt kontorsarbete eller i hemmet, och män är makthavare 

inom högre utbildning, näringsliv, politik och militärväsende (s. 405–406). Dessutom visar 

adjektivanvändningen att kvinnor oftare beskrivs utifrån sitt yttre (s. 406–407, se äv. avsnitt 

4.1.4 i detta arbete). 

4.2.4 Ordböcker är på mäns villkor 

Även i ordböcker finns tecken på asymmetri mellan könen. Till exempel bygger ordböcker 

ofta på mäns texter (Cameron 1992:114–115, Pauwels 2003:551, Mattisson 2007:178–179). 

Detta är fallet i fråga om exempelvis Svenska akademiens ordbok (SAOB), där redaktionen 

dessutom länge bestod av enbart män (Mattisson 2007:174–179). I sammanhanget kan också 

nämnas att Norstedts första ordbok, som kom ut 2001, hade både penis och testiklar som 

uppslagsord, men varken vagina eller slida (Edlund m. fl. 2007:192). Ordboksproduktionen 

tycks alltså ske på mäns villkor. Engelskans skämtsamma ordlek dicktionary, omnämnd i 

t.ex. Cameron 1992 (s. 114–115), tycks alltså passa även för den svenska 

ordboksproduktionen. 

4.2.5 Sammanfattning 

Språkvården har i många fall förstärkt uppfattningarna om traditionell kvinnlighet och 

manlighet, till exempel genom att rekommendera maskulina pronomen för generisk referens, 

genom att låta män vara mer synliga i grammatikböcker och ordböcker samt genom att 

framställa kvinnor och män i traditionella yrkesroller. Det är först på senare tid – under 

2000-talet, så vitt jag kan bedöma – som den svenska språkvården officiellt har tagit 

ställning för ett jämställt språk och börja utfärda rekommendationer i enlighet med detta. 
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5 Material och metod 
I detta avsnitt beskriver jag först mitt material och hur jag har gått till väga för att samla in 

det. Därefter beskriver jag mina tre analysmetoder: kvantitativ analys, processtypsanalys och 

tematisk analys. 

5.1 Beskrivning av materialet 
Materialet är exempelmeningar ur Språkriktighetsboken (2005), utgiven av Svenska 

språknämnden. Redaktionen bestod av två kvinnor och fyra män (Josephson, mejlkontakt). 

Boken finns i två upplagor, men så vitt jag vet är det ingen skillnad på dem. 

Exempelmeningarna är både påhittade och tagna ur korpusar (Josephson, mejlkontakt). Jag 

har bara använt de numrerade exempelmeningarna. Det finns exempel även i löptexten, men 

på grund av detta arbetes omfattning har jag valt att bara använda de numrerade. I mitt 

arbete har jag numrerat exemplen enligt systemet sidnummer-exempelnummer. Till exempel 

betyder alltså 55-9 att exemplet finns på sidan 55 i boken och att det där är märkt med siffran 

9.  

Bland de numrerade exemplen har jag sedan valt dem där det finns någon sorts 

könsmarkering, det vill säga namn, pronomen, substantiv eller övriga ord som syftar på 

kvinnor eller män. Det totala antalet sådana exempelmeningar är 326 stycken (dessa 

presenteras i bilaga 1). Jag har utelämnat exempel som jag uppfattar handlar om ettdera 

könet om jag inte kan styrka att det verkligen är så med hjälp av till exempel pronomen (i 

likhet med Ylikiiskilä 2005:403). Några sådana exempelmeningar är Så ser vi en militär 

komma springandes mot oss på gatan (69-8), Jag är kapten på den här båten (118-15) och 

AIK har fått en ny tränare som har fostrats i klubben (136-13); dessa exempel finns alltså 

inte med i mitt material. 

5.1.1 Etiska aspekter 

Jag vill understryka att min avsikt inte är att göra mig lustig över ett eventuellt bristande 

genusperspektiv i materialet – finns det brister är det enbart ett bevis på hur svårt det är att 

frigöra sig från invanda tankemönster, oavsett hur språkligt medveten man är. Eftersom 

Språkriktighetsboken är en kollektiv produkt riskerar inte heller någon enskild person att bli 

utpekad. 

5.2 Metod för kvantitativ analys 
För att besvara mina två första frågeställningar (Hur många gånger nämns kvinnor 

respektive män i exemplen? och Med vilken ordtyp omnämns kvinnor och män? Namn, 

pronomen, substantiv eller annat?) har jag haft en kvantitativ ansats. Kvantitativa ansatser 

prioriterar bredd framför djup, man behandlar ett stort material och räknar till exempel 

förekomster av olika drag (Nyberg & Tidström 2012:122–126, Lagerholm 2010:30–32). 

Jag har räknat dels totalt antal förekomster av ord som syftar på kvinnor (hädanefter kallade 

kvinnoord) respektive män (hädanefter kallade mansord), dels hur förekomsterna fördelar 

sig på de olika ordtyperna. Med dessa analyser vill jag undersöka dels hur stor del av 

utrymmet kvinnor och män får, dels om något av könen tenderar att omnämnas oftare med 

en viss ordtyp. Till denna del av min analys använde jag alla exempelmeningar i mitt 

material, det vill säga 326 stycken. 

Jag har räknat följande ord: 

 Personnamn där det går att utläsa kön. 
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 Substantiven kvinna och man med synonymer. 

 Pronomen som syftar på en kvinna eller en man.  

Det betyder att ord som i sig är könsneutrala också finns med, till exempel har jag räknat du i 

exempel 195-29: Var sprang du då, Urban? och sig i exempel 225-3: Maja skulle åka hem till 

sig. 

När det har behövts har jag använt mina kunskaper om kontexten för att avgöra om en 

person är kvinna eller man. Till exempel har jag tagit med min i Ett stort tack för allt stöd vid 

Johans, min älskade makes, frånfälle (55-11) som ett belägg för kvinna, eftersom det inte 

blev möjligt att gifta sig med en person av samma kön i Sverige förrän 2009, fyra år efter att 

Språkriktighetsboken kom ut – möjligheten att författarna har tänkt sig en man bakom min 

finns alltså inte. 

Jag har inte räknat följande ord: 

 Adjektiv (med undantag för kvinnlig och manlig med synonymer). 

A-ändelsen kan användas om både kvinnor och män, så a-ändelsen är inte en indikation på 

personens kön. E-ändelsen används främst om män, men förekommer även om kvinnor, vilket 

Språkriktighetsboken (s. 92) påpekar. Av dessa skäl har jag valt att utelämna adjektiven helt.  

 Könsmarkerade pronomen som uttryckligen används generiskt. 

I några exempel, till exempel 75-1 och 76-4, används hon respektive han generiskt för att 

illustrera just generisk användning. 

5.3 Metod för kvalitativ analys 
För att besvara min tredje frågeställning (Framställs kvinnorna respektive männen på ett 

traditionellt eller normbrytande sätt?) har jag haft en kvalitativ ansats. Kvalitativa ansatser 

prioriterar djup framför bredd. Man använder sig av ett litet material som man studerar 

noga, och resultaten är svårare att generalisera än kvantitativa resultat (Nyberg & Tidström 

2012:122–126, Lagerholm 2010:30–32). Jag gjort en processtypsanalys (se vidare avsnitt 3.1) 

och en tematisk analys. 

5.3.1 Processtypsanalys 

Till processtypsanalysen har jag använt 100 stycken slumpmässigt utvalda exempelmeningar 

ur mitt material. Begränsningen är gjord med tanke på tidsramen för mitt arbete. Jag har 

gjort analysen huvudsakligen i enlighet med Holmberg & Karlsson 2006 (s. 73–115, se även 

avsnitt 3 i detta arbete); det finns en process i varje sats, men jag har begränsat min analys 

till huvudsatsernas processer. Om jag skulle analysera alla processer skulle hon i Den 

anklagade uppgav att hon hade meddelat chefen för departementets sekreterare (55-3) ha 

blivit andradeltagare i huvudsatsens process och förstadeltagare i bisatsens process. Det 

skulle bli märkligt, eftersom hon troligen inte upplevs som förstadeltagare. Bisatser är fast 

bundna till huvudsatser – läsaren upplever dem alltså inte som självständiga enheter, utan 

som en del av något större. Dessutom hade en sådan här analys resulterat i att hon i exemplet 

ovan hade gett två belägg för kvinnoord– ett som andradeltagare och ett som förstadeltagare 

– trots att det bara finns en hon i meningen. Jag har alltså valt att bara analysera de 

processer som finns i huvudsatser. Undantag är när en bisats står själv (som i t.ex. 92-9), 

eftersom det då är den enda enhet som läsaren upplever. I fall där det finns samordnade 

huvudsatser har jag analyserat båda två, eftersom de var och en är självständiga enheter. 

I enlighet med Holmberg & Karlsson (2006:79) har jag valt att räkna med fyra processtyper.  
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 Materiella processer: Någon gör något eller något händer i den fysiska världen (a.a. s. 

80). Exempel: måla, gå, handla. Förstadeltagaren heter aktör, och det finns tre typer 

av andradeltagare: mål, utsträckning och mottagare.  

 Mentala processer: Något händer på ett symboliskt plan eller i någons inre (a.a. s. 85). 

Exempel: känna, tänka eller se. Förstadeltagaren heter upplevare, andradeltagaren 

heter fenomen. 

 Relationella processer: Beskriver förhållanden (a.a. s. 89). Exempel: är, har eller 

finns. Det finns tre typer av förstadeltagare: bärare, som har andradeltagaren 

attribut, utpekad, som har andradeltagaren värde, och den existerande, som saknar 

andradeltagare.  

 Verbala processer: Något sägs (a.a. s. 94). Exempel: sade, förklarade eller frågade. 

Förstadeltagaren heter talare, och det finns tre typer av andradeltagare: lyssnare, 

utsaga och talmål. 

5.3.2 Tematisk analys 

Av de 326 exempelmeningarna i mitt material har jag slutligen inkluderat 261 stycken i den 

tematiska analysen. De övriga är uteslutna antingen för att de inte har ett huvudfokus (t.ex. 

328-15, Hans far var ingenjör och mycket duktig på trombon, där yrket och musikaliteten 

får lika stort fokus) eller för att det inte går att utläsa något tema alls (t.ex. 125-14 Han tyckte 

att (den) tredje avdelningen var den bästa, se vidare diskussion i avsnitt 7.2). 

Jag hade inga färdiga teman, utan lät dem formas under arbetets gång (se avsnitt 6.2.2 för en 

presentation av temana). I kategoriseringen har jag utgått från huvudverbet, helt enkelt för 

att ha ett fast kriterium att utgå ifrån i mina bedömningar. Emellertid har jag också tagit 

hänsyn till resten av meningen för att avgöra var fokus ligger. Det beror på två saker: dels ger 

verbet ibland ingen information (t.ex. 117-6, Hon hade en hemsk huvudvärk, där hade är 

betydelsetomt), dels har jag ibland bedömt det som att andra saker än verbet visar vad som 

är i fokus (t.ex. 72-13, Eftersom målsäganden kom cyklande från vänster vid korsningen, 

borde hon ha lämnat företräde åt bilföraren, där jag har bedömt att meningens fokus är 

juridisk rätt, inte trafik som verben antyder).  

 

6 Resultat  
I detta avsnitt redovisar jag resultaten av mina analyser. Först behandlar jag den kvantitativa 

analysen, sedan processtypsanalysen och sist den tematiska analysen. Jag avslutar avsnittet 

med en sammanfattning av alla resultat. 

6.1 Resultat av den kvantitativa analysen 
Jag har analyserat alla exempelmeningar där det finns namn, pronomen, substantiv eller 

andra ord som syftar på kvinnor eller män. Det totala antalet sådana exempelmeningar är 

326. Kvinnoord förekommer i 164 exempel, det vill säga i 50,3 % av de 326 

exempelmeningarna. Mansord förekommer i 211 exempel, det vill säga 64,7%. Att det blir 

över 100 % totalt betyder bara att kvinno- och mansord förekommer tillsammans i en del 

exempel. Denna fördelning är positiv jämfört med den i Ylikiiskilä 2005, där 28,3 % av 

exempelmeningarna i grammatikböcker handlade om kvinnor och 71,7 % handlade om män 

(se avsnitt 4.2.3). 

Det finns sammanlagt 674 kvinno- och mansord. 306 av dem, det vill säga 45,4 %, är 

kvinnoord, och 368 av dem, det vill säga 54,6 %, är mansord. Totalt sett är alltså kvinnor 
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något underrepresenterade i förhållande till män. Dessa siffror är dock mycket positiva 

jämfört med de i Hellbergs undersökning av SAG (2000), där kvinnoorden stod för 29,2 % 

och mansorden för 70,8 % (se avsnitt 4.2.3). 

I tabell 2 nedan finns en sammanställning över hur förekomsterna av kvinno- och mansord 

fördelar sig över de olika ordtyperna. 

 

Tabell 2: Fördelningen av kvinno- och mansord på olika ordtyper.  

 Andel Andel (%) 
 Namn Pron. Subst. Övrigt

6 

Totalt Namn Pron. Subst. Övrigt Totalt 

Totalt 182 310 177 5 674 27,0 46,0 26,3 0,7 100,0 
Kvinnoord 73 141 88 4 306 23,9 46,1 28,8 1,3 100,0 
Mansord  109 169 89 1 368 29,6 45,9 24,2 0,3 100,0 

 

Tabellen visar att pronomen är den vanligaste ordtypen totalt: 46,0 % av alla kvinno- och 

mansord är pronomen. Namn är marginellt vanligare än substantiv med 27,0 % mot 26,3 %. 

Kategorin Övrigt är så liten att jag tänker lämna den därhän. 

Pronomen är också den vanligaste ordtypen om man tittar specifikt på kvinno- respektive 

mansorden. Däremot finns en skillnad i vilken ordtyp som är den näst vanligaste för 

respektive kön. Den näst vanligaste ordtypen för män är namn, medan den är substantiv för 

kvinnor. Detta kan tyda på att män i större utsträckning ses som personer, medan kvinnor 

oftare identifieras som ting eller funktioner (till exempel damlag, mamma eller statsråd). 

Skillnaderna är inte jättestora, men ändå tydliga (5,7 procentenheter för namn och 4,6 för 

substantiv). En jämförelse mellan de olika ordtypernas andel av kvinno- respektive 

mansorden finns att se i diagram 1 nedan. 

 

 
Diagram 1. Andelen kvinno- respektive mansord som utgörs av de olika ordtyperna. 

                                                      
6 Alla förekomster i kategorin Övrigt utgörs av variationer på adjektiven kvinnlig och manlig.  
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Sammanfattningsvis finns alltså en kvantitativ ojämställdhet, både vad gäller antal ord som 

refererar till respektive kön och vad gäller fördelningen på ordtyper. Mansorden är fler, och 

fler av dem ger personen som de refererar till status som just en person. 

6.2 Resultat av den kvalitativa analysen  

6.2.1 Processtypsanalys  

Jag har gjort en processtypsanalys på 100 stycken slumpmässigt utvalda meningsexempel. 

Några exempel innehåller mer än en huvudsats, och i mitt material finns sammanlagt 126 

processer. 7  

Som tidigare nämnts (se avsnitt 3.1) finns det ibland flera olika möjliga första- och 

andradeltagare för en processtyp. Här redovisar jag inte de olika typerna för sig, utan nöjer 

mig med att visa hur många första- och andradeltagare som finns totalt för varje processtyp. 

Det beror på två saker: dels underlättar det jämförelser mellan processtyperna, och dels har 

jag inte sett några särskilda mönster i fördelningen på olika typer av första- och 

andradeltagare. Hela resultatet av min analys finns dock presenterat i bilaga 2.  

I tabell 3 nedan finns en sammanställning av hur kvinno- och mansorden fördelar sig på de 

olika funktionerna.  

 

Tabell 3. Fördelning på deltagare och omständigheter. 

 Antal Andel (%) 
 Först. Andr. Omst. Totalt Först. Andr. Omst. Totalt 

Totalt 85 80 13 178 47,8 44,9 7,3 100,0 
Kvinnoord 42 44 6 92 45,7 47,8 6,5 100,0 
Mansord 43 36 7 86 50,0 41,9 8,1 100,0 

 

Som tabellen visar så är det något vanligare att kvinno- och mansord förekommer i8 

förstadeltagare än i andradeltagare (47,8 % jämfört med 44,9 %). Detta är väntat; processen 

utgår från förstadeltagaren och påverkar andradeltagaren, vilket gör det mer troligt att 

förstadeltagaren är något levande som kan agera.  

Det finns en liten skillnad i hur ofta kvinnor respektive män får de olika funktionerna i 

processerna, vilket presenteras grafiskt i diagram 2 nedan. 

                                                      
7 Som nämnts i avsnitt 5.3.1 har jag endast räknat de processer som finns i huvudsatserna. 
8 Ibland förekommer kvinno- respektive mansord ensamma som deltagare, ibland förekommer de i en 
större grupp ord som tillsammans är deltagaren. Jag använder genomgående i som en sorts 
samlingsord för båda fallen. 
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Diagram 2. Andelen kvinnoord respektive mansord som utgör deltagare och omständigheter (%). 

 

Som diagrammet visar är män förstadeltagare oftare än kvinnor, medan det omvända gäller 

för andradeltagarna. Skillnaden är 4,3 respektive 5,9 procentenheter. Detta visar på 

tendenser till traditionell fördelning – mannen som den aktiva, den som processen utgår 

från, kvinnan som den passiva, den som påverkas av eller utsätts för processen. Män är också 

vanligare i omständigheter, men där är skillnaden mindre (1,6 procentenheter). Vore 

skillnaden större skulle det kunna tyda på ett visst normbrytande; män skulle i högre 

utsträckning ses som ”kringinformation” och därmed tillmätas mindre vikt i processen. 

Eftersom skillnaden är så liten vill jag dock inte dra några sådana slutsatser. 

Tabell 4 nedan visar resultaten processtyp för processtyp. 
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Tabell 4. Fördelningen av kvinno- och mansord på deltagare och omständigheter, sorterat efter processtyp. 
  Antal Andel (%) 

  Först. Andr. Omst. Totalt Först. Andr. Omst. Totalt 

M
a

te
r

ie
ll

a
 Totalt 38 15 11 64 59,4 23,4 17,2 100,0 

Kvinnoord 19 8 5 32 59,4 25,0 15,7 100,0 

Mansord 19 7 6 32 59,4 21,9 18,8 100,0 

    

M
e

n
ta

la
 Totalt 10 8 0 18 55,6 44,4 0,0 100,0 

Kvinnoord 2 5 0 7 28,6 71,4 0,0 100,0 

Mansord 8 3 0 11 72,7 27,3 0,0 100,0 

    

R
e

la
ti

o
n

e
ll

a
 Totalt 25 25 2 51 47,1 49,0 3,9 100,0 

Kvinnoord 15 15 1 31 48,3 48,3 3,4 100,0 

Mansord 10 11 1 22 45,5 50,0 4,5 100,0 

    

V
e

r
b

a
la

 Totalt 12 31 0 43 27,9 72,1 0,0 100,0 

Kvinnoord 6 16 0 22 27,3 72,7 0,0 100,0 

Mansord 6 15 0 21 28,6 71,4 0,0 100,0 

 

Tabellen visar att fördelningen av kvinno- och mansord är jämn för förstadeltagare i de 

materiella processerna. Detta är positivt ur jämställdhetssynpunkt: kvinnor och män får 

alltså i lika hög grad vara de som påverkar den yttre världen (jfr Hellbergs undersökning, 

beskriven i 3.2.3). Andelen kvinnoord är lite högre i andradeltagarna (25,0 % mot 21,9 % för 

mansord), medan det finns en större andel mansord i omständigheterna (18,8 % mot 15,7 % 

för kvinnoord). Jag ser det som positivt att kvinnor oftare är andradeltagare än 

omständigheter, eftersom det ger dem en mer central plats i processerna. På motsvarande 

sätt blir män mer perifera eftersom mansorden förekommer oftare i omständigheterna. 

Skillnaden är dock liten mellan könen (3,1 procentenheter för både andradeltagare och 

omständigheter), vilket gör att jag inte vågar dra några slutsatser om effekterna. Jag nöjer 

mig med att konstatera att fördelningen försiktigt tolkad tyder på jämställdhet och mindre 

försiktigt tolkad tyder på en fördel för kvinnorna, vilket är positivt ur jämställdhetssynpunkt. 

I de mentala processerna syns de största skillnaderna. Kvinnoord förekommer i 

förstadeltagare i 28,6 % av fallen, medan motsvarande siffra för mansord är 72,7 %. För 

andradeltagare är förhållandet det omvända: 71,4 % för kvinnoord och 27,3 % för mansord. I 

de mentala processerna framställs alltså män i hög grad som de som upplever, medan 

kvinnor i hög grad framställs som de som upplevs. Detta ligger i linje med att kvinnors 

utseende och beteende kommenteras i högre grad och på ett mer personligt sätt än mäns (se 

avsnitt 4.1.4). De mentala processerna tycks alltså visa prov på traditionella framställningar 
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av respektive kön. Här ska dock tilläggas att antalet mentala processer är lågt, vilket betyder 

att några få belägg ger ett stort utslag. Hade till exempel ett av kvinnoorden som nu finns i 

andradeltagaren funnits i förstadeltagaren i stället hade det funnits kvinnoord i 42,9 % av 

förstadeltagarna, jämfört med de 28,6 % som är det föreliggande resultatet. Det är alltså fullt 

möjligt att detta resultat beror på ett ”olyckligt” urval av exempelmeningar, och att det hade 

blivit annorlunda om alla exempelmeningar i Språkriktighetsboken hade inkluderats i 

processtypsanalysen.  

För de relationella processerna är fördelningen någorlunda jämn. Kvinnoorden är något 

vanligare i förstadeltagare (48,3 % mot mansordens 45,5 %), medan mansorden är något 

vanligare i andradeltagare och omständigheter (50,0 % mot kvinnoordens 48,3 %, respektive 

4,5 % mot 3,4 %). Detta talar snarast till kvinnornas fördel: processerna utgår från kvinnorna 

i högre utsträckning, och kvinnorna finns dessutom med i processen som deltagare, inte som 

omständigheter, i högre utsträckning. Som tidigare nämnts är dock skillnaderna små (2,8 

procentenheter för förstadeltagarna, där skillnaden är som störst), och precis som för de 

materiella processerna vågar jag därför inte dra några slutsatser utifrån detta. Jag upprepar i 

stället mitt tidigare konstaterande: försiktigt tolkad tyder fördelningen på jämställdhet, och 

mindre försiktigt tolkad tyder den på en fördel för kvinnorna. 

För de verbala processerna är fördelningen ännu jämnare än för de relationella. Kvinnoorden 

finns i förstadeltagare i 27,3 % av fallen och i andradeltagare i 72,7 %. Mansorden finns i 

förstadeltagare i 28,6 % av fallen och i andradeltagare i 71,4 %. Precis som i de relationella 

processerna är alltså kvinnoord något vanligare än mansord i förstadeltagare, medan det 

omvända gäller för andradeltagare, men här är skillnaderna mellan könen ännu mindre (1,3 

procentenheter för både första- och andradeltagare). Även här tyder fördelningen på 

jämställdhet, men med en mindre försiktig tolkning tyder den på en nackdel för kvinnorna. 

Det kan också vara intressant att se vilken typ av processer som deltagare och 

omständigheter med kvinno- respektive mansord oftast förekommer i. Detta redovisas i 

tabell 5 och åskådliggörs i diagram 3 nedan. 

 

Tabell 5. Fördelning på processtyper för kvinno- respektive mansord.  

 Antal Andel (%) 
 Mat. Ment. Rel. Verb.  Totalt Mat. Ment. Rel. Verb.  Totalt 

Kvinnoord 32 7 31 22 92 34,8 7,6 33,7 23,9 100,0 
Mansord 32 11 22 21 86 37,2 12,8 25,6 24,4 100,0 
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Diagram 3. Fördelning på processtyper för kvinno- respektive mansord (%). 

 

Tabellen och diagrammet ovan visar att mansord är lite vanligare än kvinnoord i materiella 

processer (det skiljer 2,4 procentenheter). Skillnaden är tydligare för de mentala processerna, 

där män dominerar (5,2 procentenheter). I de relationella processerna är skillnaden ännu 

tydligare, och där dominerar kvinnor (8,1 procentenheter). För de verbala processerna 

bedömer jag skillnaden som försumbar (0,5 procentenheter).  

Det finns en teoretisk möjlighet att en läsare skulle kunna uppfatta att män oftare finns i 

mentala processer och kvinnor oftare finns i relationella, och kanske också att män oftare 

finns i materiella processer. Om så är fallet skulle fördelningen i de materiella processerna 

kunna förstärka den traditionella bilden av att män är handlingskraftiga och aktiva i högre 

grad än kvinnor, eftersom materiella processer uttrycker förändringar i den fysiska världen. 

Kvinnor och män är dock förstadeltagare i materiella processer lika ofta (se tabell 4). Detta, 

kombinerat med det faktum att skillnaden mellan kvinnor och män är endast 2,4 

procentenheter, tror jag gör att de materiella processerna ändå uppfattas som jämställda.  

För de mentala processerna skulle det kunna se annorlunda ut. Som tidigare visats (se tabell 

4) är män oftast de upplevande och kvinnor de upplevda i de mentala processerna. Detta 

skulle kunna förstärkas ytterligare om man dessutom märker att en större andel av männen 

finns i mentala processer, och alltså ännu oftare får möjlighet att betrakta. Detta kan vara ett 

problem ur jämställdhetssynpunkt, eftersom exemplen då förmedlar den traditionella bilden 

av män som betraktare och kvinnor som betraktade (jfr avsnitt 4.1.5 om att kvinnors 

utseende kommenteras oftare än mäns). Återigen vill jag dock påpeka att antalet belägg för 

mentala processer är lågt, så det går inte att dra några säkra slutsatser om denna processtyp.  

De relationella processerna tycks visa upp en tydligt traditionell fördelning. 33,7 % av de 

relationella processerna med kvinnoord är relationella, medan motsvarande siffra för 

mansorden är 25,6 %. Det skiljer alltså, som tidigare nämnts, 8,1 procentenheter. 

Relationella processer uttrycker statiska förhållanden, och förhållandet som analysen har 

visat kan förknippas med en allmän tendens att beskriva kvinnor som mindre aktiva än män 

(se t.ex. avsnitt 4.1.6 och 4.2.3).  
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Till sist vill jag kommentera helhetsintrycket av fördelningen på processtyper. För både 

kvinno- och mansorden är de materiella processerna vanligast, följt av relationella, verbala 

och mentala. Det är dock stora skillnader i hur fördelningen mellan de olika processtyperna 

ser ut. För kvinnoorden är de relationella processerna nästan lika vanliga som de materiella 

(33,7 % mot 34,8 %), och sedan är det ett tydligt hopp ner till de verbala processerna, som är 

de tredje vanligaste (23,9 %). För mansorden ser fördelningen annorlunda ut. Där är de 

materiella processerna tydligt vanligast (37,2 %), medan det är de relationella och verbala 

som är ungefär lika vanliga (25,6 respektive 24,4 %). Detta tolkar jag som ytterligare ett 

tecken på traditionell fördelning: Kvinnoorden finns ungefär lika ofta i materiella processer 

(dynamiska sammanhang) som i relationella processer (statiska sammanhang), medan 

mansorden tydligt oftare finns i materiella än relationella. Detta skulle kunna ge ett allmänt 

intryck av att kvinnor oftare än män är passiva, vilket – som sagt – är det traditionella sättet 

att framställa könen på.  

Processtypsanalysen kan sammanfattas enligt följande: Med undantag för de mentala 

processerna (där antalet belägg, som sagt, är litet) visar sammanställningen kvinnor och män 

är jämställda, med en svag tendens till fördel för kvinnorna. Tittar man på hur stor andel som 

de olika processtyperna utgör för respektive kön finns dock tendenser till traditionella 

uppfattningar, till exempel att kvinnor på olika sätt framställs som mer passiva än män.  

6.2.2 Tematisk analys 

Som nämnts i avsnitt 5.3.2 har jag inkluderat 261 av de 326 exempelmeningarna och 

utformat teman under arbetets gång. I tabell 6 nedan presenteras och exemplifieras temana. 

Den fullständiga analysen finns att se i bilaga 3. Jag redovisar dock bara de kategorier som 

har minst tio belägg. Detta för att utesluta de allra minsta kategorierna och göra resultatet 

hanterbart. 

 

Tabell 6. Kategorier i den tematiska analysen och exempel ur varje kategori. 

Tema Exempel 

Arbete Hon var den första bibliotekarien som anställdes 

vid det nya huvudbiblioteket. 

Johan bad Mia att stänga av sin mobiltelefon 

under mötet. 

Han hade fått uträttat mycket på kort tid. 

Ekonomi Veronica har köpt en riktigt risig begagnad bil, 

men motorn är nyrenoverad och vass. 

Han hade fått sålt en hel del av möblerna. 

Hon sålde huset som det var och utan förbehåll. 

Film/musik/konst/litteratur Min fru spelar fiol. 

Han såg en film igår kväll. 

På skrivbordet hade han lagt en gammal 

diktsamling. Hårda pärmar, miniatyrformat, 

tryckt 1961. 

Fysisk aktivitet/sport Bengt har (en) möjlighet till revansch på 

torsdag. 

Efter uppvisningen i fjolårets Finnkamp tvivlar 

ingen på att hon inte kommer att lyckas. 

I veckan presenterades vinnaren. Inters Rinaldo 

som redan en gång tidigare blivit Årets spelare. 
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Hälsa … han väger sina kilon … 

Mot slutet av hans liv skrev han ej sällan 

berusad. 

- Jag vet vad som fattas henne! Hon måste inse 

att hon (har) varit sjuk. 

Kommunikation  Ordföranden vände sig till sekreteraren och 

berättade att denne hade glömt en punkt på 

dagordningen. 

Han sa att stick du bara! 

Hon övertalade Peter att inte säga upp sig. 

Konflikt Domprosten, och sannolikt nye biskopen i 

Stockholm, Caroline Krook har en huvudroll i 

dramat. 

Antingen han eller barnen är tvungna att ge med 

sig. 

Genom att inte vara mer precis blir det svårare 

att bemöta hans påstående. 

Kunskap Innan dess sprängde han dock sönder hela den 

medeltida astronomin: det fanns inget himlavalv 

som avgränsade, rymden fortsatte utan slut. 

Sara instruerar Matilda. 

Hon låter sig inte luras av någon. 

Känslor Därför har de annars så segervissa amerikanerna 

stor respekt för sjuårige Victory Tilly. 

Lotta Engberg och Kikki Danielsson var nöjda 

med sin duett. 

Hon måste funnit sig till rätta. 

Politik  Företrädare för Wahlström och Widstrands 

förlag tror inte att lobbyarbetet påverkade 

Svenska Akademiens val av pristagare. 

Min syster är miljöpartist. 

Hon väntas bli vald till ordförande. 

Relation Han är familjens svarta får. 

Den frackklädde man (som) hon träffade på 

julfesten hörde senare av sig. 

Kom och hälsa på min syster. 

Resa Anita tänker vara här hela julen. 

Andrea har gått ut. 

Han reste inte till Paris, varken/vare sig på 

onsdagen eller torsdagen. 

Rätt Den anklagade uppgav att hon hade meddelat 

departementschefens sekreterare. 

Den knivskurna mannen vägrade dock peka ut 

vem som var gärningsman. 

Anders ärvde inte stugan efter sin far. 

Tjänst Polisen lät Anna låna sin penna. 

Hon fick låna bilen. 

Han bad henne hämta väskan. 

Trafik/fordon Hon kom cyklande från Holmsund. 

Arne ligger och kör mellan Stockholm och 

Göteborg varannan helg. 

Maj och Ernst blev var och en stoppad av 

polisen. 
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Utseende/kläder Han mindes inte längre mannen på bänken 

framförs utseende. 

Vid Nobelfirandet skall såväl män som kvinnor 

bära högtidsdräkt. 

Nyklippt och brunbränd gick han nästan inte att 

känna igen. 

 

Som exemplen i tabellen visar är kategorierna ganska breda. Det är av nödvändighet; det blir 

inget analyserbart resultat om kategorierna är så snäva att de bara innehåller ett fåtal 

exempel. 

Totalt finns det alltså 261 exempel i min temaanalys, varav 126 exempel som innehåller 

kvinnoord och 175 exempel som innehåller mansord.9 Kvinnoord förekommer alltså i 48,3 % 

av exemplen och mansord i 67,0 %. Här är mansorden tydligt överrepresenterade, men beror 

säkerligen på slumpen; fler meningar som innehöll mansord råkade vara lättare att 

temabestämma eller höra till teman med minst tio belägg. 

I tabell 7 nedan presenteras fördelningen av exempel med kvinno- och mansord på de olika 

temana, och i diagram 4 åskådliggörs den procentuella fördelningen (motsvarande kolumnen 

Andel i tabell 7) grafiskt.  

 

Tabell 7. Antalet exempelmeningar i varje kategori samt fördelningen av exempel med kvinno- och mansord på 

kategorierna.  

 Totalt antal 

meningar i 

kategorin10 

Antal Andel (%) 

 

Kategori 
Innehåller 

kvinnoord 

Innehåller 

mansord 

Innehåller 

kvinnoord 

Innehåller 

mansord 

Arbete 25 9 18 7,1 10,3 

Ekonomi 10 5 5 4,0 2,9 

Film/musik/konst/litteratur 15 4 12 3,2 6,9 

Fysisk aktivitet/sport 26 7 23 5,6 13,1 

Hälsa 15 7 8 5,6 4,6 

Kommunikation 21 5 20 4,0 11,4 

Kunskap 12 8 4 6,3 2,3 

Känslor  15 7 8 5,6 4,6 

Politik 26 16 12 12,7 6,9 

Relation 30 22 19 17,5 10,9 

Resa 14 9 7 7,1 4,0 

Rätt 18 8 12 6,3 6,9 

Tjänst 10 10 8 7,9 4,6 

Trafik/fordon 12 4 9 3,2 5,1 

Utseende/kläder 12 5 10 4,0 5,7 

Totalt 261 126 175 100,0 100,0 

                                                      
9 Detta blir totalt 301, och som tidigare nämnts har jag temabestämt 261 exempel. Detta betyder att 
kvinno- och mansord förekommer tillsammans i 40 av exemplen. 
10 Kvinno- och mansord förekommer tillsammans i vissa exempel. Det är det som gör att det 
sammanlagda antalet exempel som innehåller kvinno- och mansord ofta är större än det totala antalet 
exempel. 
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Diagram 4. Procentuell fördelning på temana.  

 

Som tabell 7 och diagram 4 ovan visar är Relation det största temat för kvinnor, medan 

Fysisk aktivitet/sport är störst för män. Detta kan peka på att författarna inte har kunnat 

frigöra sig från traditionella uppfattningar om kvinnor och män, eftersom kvinnor ofta 

förknippas med relationer medan män förknippas med aktivitet (se avsnitt 4.1.6). Tittar man 

på de fem vanligaste temana för kvinnor respektive män – Relation, Politik, Tjänst, Arbete 

och Resa för kvinnor, respektive Fysisk aktivitet/sport, Kommunikation, Relation, Arbete och 

Film/musik/konst/litteratur för män – är dock alla inte nödvändigtvis traditionella (jfr 

avsnitt 4.1). Detta ger alltså en mer nyanserad bild. 

Det är också intressant att gå in djupare i kategorierna och se hur personerna i dem 

framställs. Även om en kategori är stereotyp (eller inte stereotyp) i sig behöver meningarna i 

den inte nödvändigtvis vara det. Säg till exempel att det skulle finnas ett Hem-tema, och att 

det skulle vara vanligt för kvinnor. Det skulle framställa kvinnor på ett traditionellt sätt – 

som placerade i hemmet – men om alla meningar skulle handla om kvinnor som tapetserar 

eller flyttar tunga möbler skulle meningarna i sig vara normbrytande. Av utrymmesskäl har 

jag här bara tittat på de tre största kategorierna för respektive kön. Jag presenterar mina 

resonemang i de två följande avsnitten. 

6.2.2.1 De tre största kvinnotemana 

De teman som får de tre högsta siffrorna för kvinnoord är Relation (17,5 %), Politik (12,7 %), 

och Tjänst (7,9 %). 

I kategorin Relation finns det totalt 30 exempelmeningar, varav 22 där det förekommer 

kvinnoord och 19 där det förekommer mansord.11 Jag kan inte se något könsspecifikt mönster 

i sammanhangen som kvinno- och mansorden förekommer i. Både kvinnor och män beskrivs 

med släktskapsord (mamma, far, syster…) och både kvinnor och män framstår som personer 

som agerar – exemplen inom kategorin kan alltså inte sägas vara typiskt traditionella. Värt 

att notera är också att Relation är den tredje största kategorin för män (11,0 %); man har 

                                                      
11 Det totala antalet exempel med kvinno- och mansord överstiger det totala antalet exempel, men det 
betyder bara (som tidigare påpekats i fotnot 9) att kvinno- och mansord förekommer tillsammans i 
några exempel. 
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alltså även framställt en stor del av männen i relationssammanhang. Faktum kvarstår dock 

att kvinnor är kvantitativt överrepresenterade i temat, och läsaren får alltså se fler kvinnor i 

relationssammanhang. Detta gör att temat Relationer visar traditionella tendenser.  

I kategorin Politik finns det totalt 26 exempelmeningar, varav 16 där det förekommer 

kvinnoord och 12 där det förekommer mansord. Kvinnorna omnämns med 

personbeteckningar som indikerar makt (biskop, ordförande, förste dam12, statsråd, 

agitator) i 10 exempel, det vill säga i 62,5 % av exemplen inom temat där kvinnoord 

förekommer. Motsvarande siffra för män är 3 (utrikesminister, statsminister, kung), det vill 

säga 27,3 %. Detta skulle kunna indikera genusmedvetenhet; kanske har man medvetet valt 

att koppla ihop kvinnor med maktpositioner för att bryta de traditionella mönstren. 

I kategorin Tjänst finns det 10 exempelmeningar. Kvinnoord förekommer i alla 10 och 

mansord i 8 av dem. I samtliga där kvinnor och män förekommer tillsammans är mannen 

den som initierar och tar emot tjänsten. Detta kan antingen tolkas som att mannen är stark, 

eftersom han kan kräva tjänster, eller svag, eftersom han behöver be om tjänster. Det han ber 

om är att hon ska stryka sin kjol, knyta hans slips och hämta sin/hans/hennes väska i 

korridoren. Att han ber henne stryka sin kjol kan tolkas som ett tecken på dominans, som att 

han inte är nöjd med hennes utseende och ber henne göra något åt det. Att han ber henne om 

en slipsknut och om att hämta en väska kan tolkas åt båda håll, antingen som att han 

dominerar henne eller att han av någon anledning inte kan göra det själv. Innehållet i 

exempelmeningarna behöver alltså inte alls vara problematiskt. Däremot är det värt att 

notera att mannen är förstadeltagare i dessa exempel, vilket ger honom en mer dominant 

roll. 

6.2.2.2 De tre största manstemana 

De teman som får de tre högsta siffrorna för mansord är Fysisk aktivitet/sport (13,2 %), 

Kommunikation (11,5 %) och Relation (10,9 %). Resultat gällande kategorin Relation har 

redan tagits upp i avsnitt 6.2.2.1. 

I kategorin Fysisk aktivitet/sport finns det 26 exempelmeningar. Det förekommer mansord i 

23 exempel, medan det förekommer kvinnoord i 7. Inom detta tema är alltså män mycket 

synligare. Intressant att notera är att det finns en namngiven man i 17 av exemplen, det vill 

säga i 73,9 % av exemplen där det förekommer mansord. Motsvarande siffra för kvinnor är 1 

av 7 exempel, det vill säga 14,3 %. Detta tema tycks vara tydligt traditionellt: fysisk aktivitet 

och sport kopplas traditionellt ihop med män, och männen dominerar både kvantitativt och 

kvalitativt i detta tema. 

I kategorin Kommunikation finns det 21 exempelmeningar. I 20 av dem finns det mansord, 

och i 5 finns det kvinnoord. Män är tydligt överrepresenterade i denna kategori (11,5 % mot 

kvinnornas 4 %), vilket kan ses som normbrytande, eftersom kommunikation ofta ses som 

något typiskt kvinnligt. Majoriteten av exemplen där mansord förekommer handlar dock om 

kommunikation som jag bedömer sker i offentliga sammanhang, vilket tyder på vissa 

traditionella tendenser (jfr avsnitt 4.1.3). De få kvinnoorden fördelar sig jämnt på offentlig 

och privat kommunikation, vilket får anses ur jämställdhetssynpunkt. Om kvinnoorden 

endast hade förekommit i kommunikation i privata sammanhang hade temat visat upp en 

                                                      
12 Det kan dock diskuteras om förste dam är en makttitel, eftersom det är en titel för frun till en 
statschef – kvinnan i fråga framställs alltså i sin roll som fru (jfr avsnitt 3.1.4). Jag vill hävda att det 
ändå är en titel som indikerar makt, eftersom första damer ofta blir förebilder, tar viktiga initiativ eller 
på annat sätt faktiskt utövar en viss makt. 
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mycket mer traditionell bild av kvinnor och män, men så var nu inte fallet. Temat som helhet 

är alltså relativt jämställt, men med en tendens till traditionell behandling av män. 

6.2.2.3 Sammanställning  

Sammantaget tycks den tematiska analysen visa både traditionella och normbrytande 

tendenser. Att Relation är det vanligaste temat för kvinnor och Fysisk aktivitet/sport är det 

vanligaste temat för män tyder på traditionella tendenser. Samtidigt uppfattar jag inte Politik 

och Tjänst som typiskt kvinnliga teman, och inte heller Kommunikation och Relation som 

typiskt manliga (jfr äv. avsnitt 4.1). Inom temana finns prov på både normbrytande och 

traditionella tendenser. Jag anser att det tydligast normbrytande temat är Politik, medan 

Fysisk aktivitet/sport är det tydligast traditionella. 

6.2.3 Sammanfattning av resultaten 
De olika analyserna pekar på både jämställdhet och ojämställdhet i Språkriktighetsboken. 

Mansorden är kvantitativt vanligare och ger männen personstatus i högre grad än 

kvinnoorden, vilket tyder på ojämställdhet. Processtypsanalyserna visar på jämställdhet 

inom de olika processtyperna, samtidigt som det finns tendenser till traditionell fördelning 

om man tittar på vilka processtyper som respektive kön kopplas ihop med. Det vanligaste 

temat som kvinno- respektive mansorden förekommer i (Relation respektive Fysisk 

aktivitet/sport) är traditionellt kvinnliga respektive manliga, samtidigt är flera av de andra 

vanliga temana inte könstypiska, och något är till och med normbrytande. 

Sammantaget pekar analysen på att Språkriktighetsbokens författare har varit förhållandevis 

medvetna om jämställdhetsaspekten och att de är på god väg mot jämställdhet, men att det 

fortfarande finns en del som kan förbättras. 

 

7 Diskussion 
I detta avsnitt avslutar jag mitt arbete. Jag inleder med en återkoppling till mina 

frågeställningar, där jag kort sammanfattar mina resultat. Därefter diskuterar jag styrkor och 

svagheter med mitt val analysmetoder. Jag avslutar avsnittet med några tankar om hur 

jämställdheten skulle kunna ökas i eventuella framtida upplagor av Språkriktighetsboken. 

7.1 Återkoppling till frågeställningarna 
I detta avsnitt går jag i korthet igenom hur jag har besvarat mina frågeställningar. Jag 

avslutar med ett sammanfattande avsnitt och en kort reflektion. 

7.1.1 Hur många gånger nämns kvinnor respektive män i exemplen? 

Det finns 306 kvinnoord och 368 mansord i exemplen. Detta betyder att 45,4 % av orden är 

kvinnoord och 54,6 % är mansord. Det finns alltså något fler mansord än kvinnoord. 

Fördelningen är dock mycket jämnare än den i Hellberg 2000. 

7.1.2 Med vilken ordtyp omnämns kvinnorna och männen? Namn, pronomen, 

substantiv eller annat? 

Kvinnor och män omnämns lika ofta med pronomen (46,1 % respektive 45,9 % av alla 

omnämnaden av respektive kön). Det är vanligare att kvinnor omnämns med substantiv 

(28,8 % mot männens 24,2 %), medan det är lite vanligare att män omnämns med namn 

(29,6 % mot kvinnornas 23,9 %). Detta tyder på att kvinnor oftare ses som ting eller 

funktioner, medan män oftare får personstatus. 
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7.1.3 Framställs kvinnorna respektive männen på ett traditionellt eller normbrytande 

sätt? 

Kvinnorna och männen framställs både traditionellt och normbrytande. Processtypsanalysen 

visade, med undantag för de mentala processerna (en kategori med få belägg, se avsnitt 

6.2.1), på jämställd fördelning av deltagarroller, och därmed på normbrytande tendenser. Det 

fanns dock en skillnad mellan kvinnor och män som visar på traditionella tendenser: de 

materiella processerna var tydligt vanligare än de relationella för män, medan de båda 

processtyperna var ungefär lika vanliga för kvinnor. Män förekommer alltså oftare i 

dynamiska än statiska sammanhang, medan kvinnor förekommer lika ofta i statiska som i 

dynamiska sammanhang. 

Den tematiska analysen visade också på både traditionella och normbrytande tendenser. 

Temat Relation var det vanligaste för kvinnor och Fysisk aktivitet/sport var det vanligaste för 

män. Däremot fanns det inga tecken på särskilt traditionell fördelning vad gällde de andra 

vanliga temana (med undantag för Kommunikation, som visade en traditionell bild av män); 

det fanns till och med exempel på normbrytande tendenser.  

7.1.4 Sammanfattningsvis 

Sammanfattningsvis kan sägas att det inte är en fråga om ett ”antingen eller” utan snarare ett 

”både och” vad gäller jämställdheten i exempelmeningarna. Det rör sig inte om fullständig 

jämställdhet, men fördelningen är mycket bättre än den som tidigare forskning har visat. 

Kanske är det ett tecken på att språkvårdare – åtminstone de som har ingått i arbetsgruppen 

som utarbetade Språkriktighetsboken – har stor medvetenhet om hur de skriver, vare sig de 

tänker på det eller ej. 

Detta resultat visar också att kapitlet som jag använde till min förstudie (som jag nämnde i 

inledningen) inte var representativt för hela boken. I detta arbete har jag visat att 

kvinnoorden har ett kvantitativt underläge, vilket inte var fallet i förstudien. De kvalitativa 

resultaten är liknande, men inte helt jämförbara; jag använde en annan metod (frågeschemat 

i Milles 2008 citerat i avsnitt 4.2) i förstudien. Den metoden har jag dock inte velat använda i 

detta arbete, eftersom jag har velat försöka minimera risken för subjektivitet. 

Som nämnts i avsnitt 5.1 bestod redaktionen för Språkriktighetsboken av två kvinnor och 

fyra män. Kanske har det spelat roll för resultatet. Hellberg (2000) tyckte sig kunna se att de 

kapitel i SAG där kvinnor har medverkat i produktionen var mer jämställda (som nämnts i 

avsnitt 4.2.3). Enligt Josephson (mejlkontakt) jobbade arbetsgruppen inte aktivt med att få 

in ett genusperspektiv, men kanske har ändå den blotta närvaron av kvinnor i gruppen 

påverkat resultatet. Det vore intressant att se vad som skulle hända om man hade en jämn 

könsfördelning i eventuella framtida arbetsgrupper. Kanske skulle det visa sig vara ett enkelt 

sätt att öka jämställdheten i den färdiga texten. 

7.2 Kontextlösheten är ett problem 
Ett problem i min analys har varit bristen på kontext. Som tidigare nämnts ”ses [kontext och 

språkbruk] som grunden för hela grammatiken” (Holmberg & Karlsson 2006:10) i SFG. 

Enligt SFG är det alltså problematiskt att mitt analysmaterial består av lösryckta meningar. 

Det har också verkligen visat sig vara ett problem i praktiken. Kontextlösheten har till 

exempel försvårat vissa av tolkningarna – ska exempelvis Advokaten Kerstin Nilsson anser 

att bevisningen är tunn (131-4) tolkas som en mental eller verbal process? Jag har bedömt 

vad jag anser är den rimligaste tolkningen från fall till fall. Jag har försökt vara så konsekvent 

jag har kunnat i mina tolkningar, men det är ändå en potentiell svaghet i mitt arbete. 
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Kontextlösheten har också försvårat min temaanalys. Det är omöjligt att temabestämma 

meningar som Han tyckte att (den) tredje avdelningen var den bästa (125-14) utan att ha 

mer kontext. Tyvärr innebär detta att min temaanalys inte blev så omfattande som den hade 

kunnat bli, vilket i sin tur innebär att det finns större utrymme för att mina resultat hade 

kunnat bli annorlunda. 

7.3 Analysen visar inte hela bilden 
Jag avslutade avsnitt 6.2.3 med att konstatera att Språkriktighetsbokens författare verkar ha 

varit medvetna om jämställdhetsaspekten och är på god väg mot jämställdhet, men att det 

fortfarande finns en del som kan förbättras. Jag skulle nu vilja problematisera detta 

påstående; jag vill nämligen hävda att in analys visar upp en alltför positiv bild. Som min 

kvantitativa analys visade är mansord lite vanligare än kvinnoord i exempelmeningarna. Här 

vill jag dock påpeka (vilket har nämnts i avsnitt 5.1) att jag har utelämnat många exempel 

som jag uppfattar handlar om ettdera könet om jag inte har kunnat styrka att det verkligen är 

så med hjälp av till exempel pronomen, till exempel Så ser vi en militär komma springandes 

mot oss på gatan (69-8), Jag är kapten på den här båten (118-15) och AIK har fått en ny 

tränare som har fostrats i klubben (136-13). Orden militär, kapten och tränare är i sig 

könsneutrala, men uppfattas förmodligen ändå som mansord (jfr avsnitt 4.2.2). Alltså 

uppfattas troligen meningar som de ovan som att de handlar om män, trots att orden i sig är 

könsneutrala. Min bedömning är att jag i min analys har gått miste om många ord som skulle 

uppfattas som mansord, men inte särskilt många ord som skulle uppfattas som kvinnoord, 

och att den kvantitativa analysen därför hade kunnat se mer dyster ut än den nu gör. 

Mansorden hade kanske inte blivit så ”förfärande mycket vanligare” som i Hellberg 2000, 

men jag är övertygad om att jag hade fått ett mycket mer negativt resultat. Min uppfattning 

är att även de två kvalitativa analyserna skulle ha gett mer dystra resultat om jag hade kunnat 

ta med alla ord som uppfattas som kvinno- och mansord. 

För att säkert veta vilka ord som skulle uppfattas som kvinno- respektive mansord skulle jag 

behöva göra någon form av enkät. Man skulle antingen kunna fråga rakt ut om 

informanterna föreställer sig kvinnor eller män i meningarna, eller så skulle man kunna göra 

det mer indirekt (och därmed minska risken för att informanterna friserar sina svar), till 

exempel genom att be informanterna illustrera meningarna och undersöka om de ritar 

kvinnor eller män.  

Vissa exempel är också problematiska på ett sätt som mina analysmetoder inte plockar upp. 

Ett exempel är På kortet såg de Anna i sin nya sommarklänning (220-5). Den meningen 

kan, enligt min uppfattning handla om en vuxen kvinna. Däremot skulle, återigen enligt min 

egen uppfattning, På kortet såg de Anton i sin nya sommarskjorta inte lika självklart kunna 

handla om en vuxen man, medan den däremot skulle kunna handla om en pojke (jfr avsnitt 

4.1.4). På detta sätt behandlas kvinnor och män asymmetriskt på ett näst intill osynligt sätt. 

För att hitta exempel på sådan ojämställdhet skulle man kunna använda kritisk 

diskursanalys, eller – för att minska risken för att ens egna åsikter ska slå igenom – enkäter 

där informanter får svara på hur de uppfattar personerna i exempelmeningarna med 

avseende på till exempel ålder och personliga egenskaper. Min samlade uppfattning är alltså 

att en mer allsidig analys skulle visa på större ojämställdhet än vad mina analyser har gjort. 

Det finns också andra skäl till att mina analyser inte visar hela bilden av 

Språkriktighetsbokens genusmedvetenhet. Till exempel har jag bara tagit med 100 exempel i 

processtypsanalysen, det vill säga mindre än en tredjedel av mitt totala material. 

Förmodligen är urvalet inte alldeles representativt; det finns fler kvinnoord än mansord i min 
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processtypsanalys, trots att det enligt min kvantitativa analys finns fler kvinnoord än 

mansord totalt. Jag vågar inte spekulera i vilka resultat jag hade kunnat få om jag hade haft 

med alla exempel, men det finns absolut en möjlighet att det hade kunnat bli annorlunda. På 

vilket sätt är svårt att säga, men en sak är säker: jag hade kunnat få ett mer trovärdigt resultat 

för de mentala processerna. Som det är nu har jag ett intressant resultat för de mentala 

processerna, men beläggen är så få att resultatet är mycket osäkert (se avsnitt 6.2.1). Som jag 

har diskuterat i avsnitt 7.2 finns det liknande problem med temaanalysen.  

Över lag tror jag ändå att mina analyser har gett någorlunda rättvisande bilder av 

Språkriktighetsbokens genusmedvetenhet, men att till exempel kritisk diskursanalys vore 

intressant som ett komplement.  

7.4 Några tankar om ökad jämställdhet i framtida upplagor 
I samband med mina analyser har jag noterat att Språkriktighetsboken ibland går emot sina 

egna jämställdhetsrekommendationer. Boken rekommenderar att man ska använda samma 

personbeteckning – (oftast) den manliga, som ska anses vara könsneutral – för både kvinnor 

och män (s. 86–87). I till exempel I Zinkens innebandylag återfinns nämligen svenska 

mästarinnor som Malin Svedberg, Ulrika Kalte och andra. Och så Annika Eriksson. 

Zinken härjar i division 1! (341-24) och I vimlet skymtade den inte alldeles okända 

aktrisen Lena Olin (263-1) (min fetstil) följer exemplen inte denna rekommendation. Det 

beror troligen på att exemplen inte är konstruerade av bokens författare. 

Exempelmeningarna är både påhittade och tagna ur korpusar (Josephson, mejlkontakt), och 

jag tycker att det låter som att båda exemplen ovan är tagna ur tidningstexter. Det finns alltså 

förmodligen en alldeles naturlig förklaring till att vissa exempel inte följer bokens egna 

rekommendationer, men för en språkbrukare som inte har insikt i språkvårdsarbete kan 

detta vara förvirrande. Det kan skicka signaler om att det inte är så noga med 

personbeteckningar, eftersom normgivaren själv inte följer rekommendationen. Detta 

stämmer inte med språkvårdens idé och bör ändras i eventuella framtida upplagor.  

Mitt arbete har inte tagit upp andra aspekter av jämställdhet än den mellan kvinnor och män, 

men eftersom jag under mitt arbete har blivit mycket bekant med materialet vill jag ändå 

säga några ord om jämställdhet i ett vidare perspektiv. Till att börja med syns nästan inga 

tecken på att man har försökt inkludera olika etniciteter och kulturer i exempelmeningarna. 

Ett fåtal namn är engelska eller från övriga Norden, annars har alla namn svensk klang. 

Några exempel är Britta, Sven, Bergström, Persson, Anna, Olle, Lisa och Åke. Det finns 

mycket få referenser till andra kulturer än den ”typiskt svenska”. En av dem är In genom 

dörren kom då fruarna till en av shejkerna (58-23) (som jag bedömer som onödigt 

exotifierande). Bland de få omnämnandena av mat, helgdagar och religioner har jag bara lagt 

märke till katolsk präst som en företeelse som inte är ”typiskt svensk”. Åldersspridningen 

verkar inte heller vara särskilt jämn. De flesta exemplen tycks handla om vuxna personer i 

arbetsför ålder. Några exempel handlar om barn, men inget exempel i mitt material handlar 

explicit om personer ovanför pensionsåldern. I mitt material finns inte heller några explicit 

icke-heterosexuella personer eller personer med funktionsnedsättningar. Det går att ana sig 

till olika sociala bakgrunder, men jag har inte gått in så djupt på det att jag vågar säga något 

om vilka tendenser som finns där. Sammantaget finns det alltså anledning att medvetet ha en 

bred jämställdhet i åtanke i arbetet med eventuella framtida upplagor av 

Språkriktighetsboken. Då kommer det kanske vara möjligt att tveklöst tala om att föregå 

med gott exempel. 
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Bilaga 1. Exempelmeningarna 
 

45-1 Det var god retorik av bästa Gyllenhammar-märke som bjöds i det brittiska parlamentet 
denna kväll. 

45-2 Fredrik Ljungbergs Arsenal fick nöja sig med oavgjort, 0–0, borta mot Leicester – som 
hade gamle ”Svennis”-bekantingen Roberto Mancini i startelvan. 

47-4 Nu hade han tagit på sig den där vad-var-det-jag-sa-minen igen. 

54-2 Björn och Bennys nya musikal. 

55-3 Den anklagade uppgav att hon hade meddelat chefen för departementets sekreterare. 

55-4 Den anklagade uppgav att hon hade meddelat departementschefens sekreterare. 

55-5 Den anklagade uppgav att hon hade meddelat chefen för sekreterarna vid 
departementet. 

55-7 Han mindes inte längre mannen på bänken framförs utseende. 

55-8 Han mindes inte längre mannen som kört honoms utseende. 

55-9 Han mindes inte längre mannen han träffats utseende. 

55-10 Han mindes inte längre mannen därhemmas utseende. 

55-11 Ett stort tack för allt stöd vid Johans, min älskade makes, frånfälle. 

56-12 Företrädare för Wahlström och Widstrands förlag tror inte att lobbyarbetet påverkade 
Svenska Akademiens val av pristagare. 

56-13 Asbjørnsen och Moes ”Norska folksagor”. 

56-14 Med på tillställningen var också Britta och Svens barn. 

56-15 Med på tillställningen var Svens barn och Britta. 

56-16 Med på tillställningen var Brittas och Svens barn. 

57-21 Arbetet skulle organiseras av en av elevernas mamma./Hela pjäsen vilade på tre av 
skådespelarnas rutin. 

58-23 In genom dörren kom då fruarna till en av shejkerna. 

60-5 Birger Jarl + gatan → Birger Jarlsgatan 

68-1 Hon kom cyklande från Holmsund. 

68-2 Hon kom cyklandes från Holmsund. 

69-5 Då lämnade hon kvar båda pojkarna sittande i bilen. 

69-7 Hon simmade ut i floden, sjungande sin obegripliga sång. 

70-11 Sådan var Polyanna. Alltid god och glad. Aldrig hängandes läpp. 

72-12 Glad som en lärka kom hon cyklandes hela vägen från Holmsund. 

72-13 Eftersom målsäganden kom cyklande från vänster vid korsningen, borde hon ha lämnat 
företräde åt bilföraren. 

90-1 Den knivskurna mannen vägrade dock peka ut vem som var gärningsman. 

90-2 Den kanske största talangen av dem alla, 22-årige Per-Gunnar Andersson, sparar bilen 
till SM-premiären nästa helg. 

90-3 Han är familjens svarta får. 

91-5 Den 33-årige svärmorsdrömmen är bosatt i Toscana och har varit proffs sedan 1996. 

91-6 Åklagaren menade att mannen var väl medveten om att den gamla kvinnan hade det 
gott ställt ekonomiskt. 

92-7 Domprosten, och sannolikt nye biskopen i Stockholm, Caroline Krook har en huvudroll i 
dramat. 

92-8 Det är dags att kräva att Göteborgs stift får sin första kvinnliga biskop. 

92-9 … när hon för 16 år sedan blev kommunens förste kvinnlige ordförande i 
socialnämnden. 

92-10 På söndag börjar allvaret på riktigt för Hillary Clinton, USA:s på en gång populäre och 
omstridde första dam. 

93-14 1970 blev hon förste intendent för avdelningen bostadsskick. 

93-15 Hon var den första bibliotekarien som anställdes vid det nya huvudbiblioteket. 



93-17 Han sätter kollektivet först men bryr sig om den enskilde människan så mycket som det 
går att bry sig om någon. 

94-19 I dag får den 20-årige hingsten leva på minnen från en svunnen storhetstid. 

94-20 Och så har vi våran käre lille Sotis, allas våran gosiga katt. 

94-21 Därför har de annars så segervissa amerikanerna stor respekt för sjuårige Victory Tilly. 

97-1 Adam har köpt en ny stol. Har du sett den? 

97-2 Amanda har köpt ett nytt bord. Har du sett det? 

97-3 Det nya statsrådet har redan tillträtt. Hon har utannonserat en presskonferens senare i 
dag. (Eller också använder vi hen, om det är en man, men vi säger inte *det som det grammatiska 
genuset skulle kräva.) 

115-4 Veronica har köpt en ny motor. 

115-6 Veronica har köpt en riktigt risig begagnad bil, men motorn är nyrenoverad och vass. 

117-4 Rune har träffat *trevlig tjej på jobbet. (Det måste heta en trevlig tjej.) 

117-6 Hon hade en hemsk huvudvärk. (Jämför Hon hade huvudvärk.) 

118-9 Min fru spelar fiol. 

118-10 Pablo ville rita men kunde inte hitta vare sig penna eller suddgummi. 

118-14 Min syster är miljöpartist. 

118-16 Henrietta arbetade som au-pair-flicka förra sommaren. 

118-18 Anders är far till fyra barn. 

118-19 Min bror är katolsk präst. 

118-20 Hans far var en skicklig smed (jämför Hans far var smed.) 

119-21 Hans fru är en läkare, själv är han en datakonsult. 

119-22 Andrea lever som (en) enstöring. 

119-23 Thomas arbetade som (en) slav på plantagen. 

119-24 Hon reste omkring i hela landet som (en) agitator. 

120-25 Olle har köpt (en) färgteve. 

120-26 Marika har borrat (ett) hål i väggen. 

120-27 Bengt har (en) möjlighet till revansch på torsdag. 

123-5 Laget gick till slutspel tack vare (den) fantastiske Peter Forsberg. 

124-6 Jag har inte (den) minsta aning om när han tänker komma. 

125-14 Han tyckte att (den) tredje avdelningen var den bästa. 

125-16 I (det) bortre vänstra hörnet står hans skrivbord under ett porträtt av Lenin. 

126-20 Vi har förgäves sökt (den) nyblivne utrikesministern Bengt Bengtsson för en 
kommentar. 

126-21 I Brage svarade (den) 18-årige debutanten Niklas Eriksson för en mycket bra insats som 
mittback. 

126-22 Hammarby tvingas undvara (den) knäskadade mittfältaren Hasse Bergh i 
måndagskvällens möte med Halmstad på Söderstadion. 

126-23 Efter att ha varit oförskämd mot en partifunktionär har (den) drygt femtioårige 
Frantisek kickats från jobbet som cellist i Tjeckiska filharmoniska orkestern. 

126-24 Han tog av sig den röda overallen och de svarta strumporna. 

131-3 De hälsade på fru Bergström och slog sig ned i soffan. 

131-4 Advokaten Kerstin Nilsson anser att bevisningen är tunn. 

134-6 Den frackklädde man (som) hon träffade på julfesten hörde senare av sig. 

134-7 Däremot fungerar inte *Den frackklädde mannen, hon förresten aldrig hade sett förut, 
betedde sig mycket underligt. 

140-4 Han skrev till kommunen ytterligare en gång, men den skrivelsen kom visst bort. 

141-6 Ordföranden vände sig till sekreteraren och berättade att denne hade glömt en punkt på 
dagordningen.1 

                                                      
1 Här kan man utläsa av texten runt exemplet att både ordföranden och sekreteraren är manliga individer. 



142-9 Eva är den bästa flöjtist (som) jag någonsin har hört. 

149-2 Han hade byggt upp en stor organisation med arbetstillfällen för kanslichef, två 
biträdande kanslichefer, fyra chefsassistenter och en och tre kvarts personal. 

153-1 Helge hade inte centimetrarna med sig den här gången heller. 

153-2 Han var millimetrar från att åka rätt ut bland publiken. 

155-5 Tom Falkinger presterade en avgörande insats på den svårlöpta sträckan efter 
Djurgårdsbrunnskanalen – pinande metrar i motvind efter en spikrak, lång grusväg. 

155-6 Jan rivstartar, halkar på gruset på golvet, men får fart, kastar sig fram de få metrarna 
och slänger upp badrumsdörren … 

155-8 … han väger sina kilon …  

159-1 De gav henne en högre dos antibiotika än normalt. 

159-2 Han har gått på antibiotika i en vecka. 

161-5 Hon föreslår ett nytt centra för kvinnor som drabbats av våld och övergrepp. 

161-9 Moodyson avvisar med harm alla uttalanden för ett media som är så okänsligt mot 
konsten att det tillåter reklaminslag att avbryta långfilmer. 

165-4 Ernst Blomgren och Holger Nilsson från det stölddrabbade B&N Leasing AB fick på 
onsdagsmorgonen åka till hittegodscentralen för att hämta sina bilar. (kollektiv tolkning) 

165-6 Vid Nobelfirandet skall såväl män som kvinnor bära högtidsdräkt. 

165-7 I bröllopståget syntes såväl män som kvinnor i granna högtidsdräkter från brudens 
hemsocken. 

166-9 Han kämpade för sitt liv. De kämpade för sina liv. 

171-11 Under 40- och 50-talen ansågs det fortfarande socialt avvikande att vara ensamstående 
mamma. 

171-17 Han refererade dock varken till 40- eller 50-talets litteraturkritik. 

173-2 Hon är allergisk mot flera olika metaller. (= flera metalliska ämnen) 

174-3 Han blev allt dimmigare för varje öl. (= för varje glas öl) 

174-5 Han slog sig ner mellan de båda skönheterna. (= två personer som besitter skönhet) 

180-4 Han styr mot Mollösund på Orust, där nästa bryggmöte ska börja om 20 minuter. 

180-6 Statsminister Steingrímur Hermannsson avsade sig på onsdagen uppdraget att bilda ny 
regering på Island och landet hotas nu av regeringskris. 

183-4 Det finns också en vigselattest som visar att kvinnan gifte sig med en man i Bangladesh 
knappt ett år före hon ingick äktenskap i Sverige. 

183-8 Säsongen före innan hon var ett år hade jag börjat köra henne som drivande hund på 
rådjur. 

184-9 Säsongen före, innan hon var ett år, hade jag börjat köra henne som drivande hund på 
rådjur. 

184-122 Innan dess sprängde han dock sönder hela den medeltida astronomin: det fanns inget 
himlavalv som avgränsade, rymden fortsatte utan slut. 

186-17 Ett ögonvittne berättar att domaren blev mycket provocerad innan han attackerade 
coachen. 

187-1 Hon längtar efter att träffa lite nya människor. 

188-6 Kom och hälsa på min syster. 

188-8 Han har gått och blivit förälskad. 

188-11 Arne ligger och kör mellan Stockholm och Göteborg varannan helg. 

189-12 Han såg en film igår kväll. (= Han såg färdigt filmen.) 

189-13 Han satt och såg på en film igår kväll (när telefonen ringde). (= Tittandet var inte avslutat 
när telefonen ringde.) 

189-14 Nisse håller på och tvättar bilen – Nisse håller på att tvätta bilen. 

189-18 Passa på och fråga honom i kväll – Passa på att fråga honom i kväll. 

190-19 Sara höll på att nysa. 

190-20 Sara höll på och nös. 

                                                      
2 Ett korrfel gör att det finns två exempel som är märkta med 12 på sidan 184. Det här är det första av de två 
exemplen. 



190-21 Var snäll att lämna den här boken till honom i stället. 

192-3 Anita tänker komma hit över julen. (riktning) 

192-4 Anita tänker vara här hela julen. (befintlighet) 

192-5 Madeleine tänker åka dit över julen. (riktning) 

192-6 Madeleine tänker vara där hela julen. (befintlighet) 

192-7 Fredrik åker hem i kväll. (riktning) 

192-8 Fredrik sitter hemma i kväll. (befintlighet) 

192-11 Andrea har gått ut. (riktning) 

192-12 Andrea har varit ute ganska länge nu. (befintlighet) 

195-29 – Var sprang du då, Urban? – I Slottsskogen. 

195-30 – Vart sprang du då, Urban? – Till Järntorget och tillbaka. 

199-5 Han är dödsförskräckt, dels för de andra pojkarna och dels för folket i byn. 

201-17 Hon hade åtminstone två skäl att avstå: Dels var det för varmt; temperaturen närmade 
sig trettio grader. Dels tvingades hon släpa på en alldeles för tung väska. 

213-1 Han instruerar Fredrik i morgon. 

213-2 Sara instruerar Matilda. 

214-5 Det kommer att gå bra eftersom Sara instruerar Matilda. 

214-6 Sara tänker instruera Matilda. (Jämför Sara tänker Matilda instruera, som bara kan betyda 
att Matilda instruerar.) 

214-7 Instruerar Sara Matilda? 

214-8 Ovanför soffan hänger farfars tavla. Den (subjekt) är vacker. Jag gillar den (objekt). 

217-4 Han börjar skriva ett manus om Australiens sämsta ståupp-komiker, vars enda mål i 
livet är att bli roligast på kontinenten. 

220-1 Lena hittade aldrig sina örhängen. (Sina syftar på Lena.) 

220-2 Lena hittade aldrig hennes örhängen. (Hennes syftar inte på Lena.) 

220-3 Johan bad Mia att stänga av sin mobiltelefon under mötet. 

220-4 Vi hörde om Peters besök hos sin gamle lärare. 

220-5 På kortet såg de Anna i sin nya sommarklänning. 

220-6 Polisen lät Anna låna sin penna. (Jämför Polisen lät Anna visa sitt pass.) 

221-9 *Olle trodde att det hade regnat på sin tvätt. 

221-10 Olle trodde att det hade regnat på hans tvätt. 

221-11 Han hittade inte nycklarna. (Jämför Han hittade inte sina nycklar.) 

221-12 Hon fick låna bilen. (Jämför Hon fick låna deras bil.) 

222-15 Mot slutet av hans liv skrev han ej sällan berusad. (Hans syftar på han.) 

222-16 Varför vill (s) driva Britta från sitt hus? 

222-17 Boken handlade om Annas liv i sin älskade sommarstuga. 

222-18 Varför vill (s) driva Britta från hennes hus? 

222-19 Boken handlade om Annas liv i hennes älskade sommarstuga. 

223-21 Lisa bad Åke visa sitt rum. (Är det Lisas eller Åkes rum?) 

223-22 Enligt detta resonemang fråntar hon männen allt ansvar för sina lustar. 

223-23 Enligt detta resonemang fråntar hon männen allt ansvar för deras lustar. (Är det hennes 
och männens gemensamma lustar?) 

223-24 Pia mötte sin bror på stationen. (Sin syftar på subjektet Pia.) 

223-26 Han bad henne stryka sin kjol. (Sin syftar på tankesubjektet henne.) 

223-27 Han bad henne knyta sin slips. (Sin syftar på satssubjektet han.) 

224-28 Han bad henne hämta sin väska. 

224-29 Han bad henne hämta hans väska. 

224-30 Han bad henne hämta hennes väska. 



224-31 Han bad henne hämta väskan. 

224-32 Han bad henne hämta väskan som stod i korridoren. 

224-33 Han bad henne hämta väskan i korridoren. 

225-1 Han känner sig osäker på detta. 

225-3 Maja skulle åka hem till sig. (Sig syftar på Maja, subjektet till åka.) 

225-4 De övertalade Erik att klippa sig. (Sig syftar på tankesubjektet till klippa, d.v.s. Erik.) 

229-1 I dessa länder är Penélope Cruz lika stor som Julia Roberts. (Jämför större än Julia 
Roberts.) 

230-2 I dessa länder är Penélope Cruz lika stor som hon/henne. (Jämför större än hon/henne.) 

232-6 Hon är minst lika populär som sin företrädare. 

232-7 Hon är minst lika populär som hennes företrädare. 

232-8 Hon är minst lika populär som hennes företrädare var. 

233-9 Hon är lång jämfört med mig. (≈ längre än jag/mig) 

236-20 Han har hjälpt mig lika mycket som du/dig. (= som du har eller som han har hjälpt dig?) 

238-3 Läkaren kom för sent, eftersom hon hade en komplicerad operation alldeles innan. 

239-3 Ericsson är duktiga på kompakta kretskort. 

240-10 Ett stort antal män går ogifta (jämför ogift). 

241-12 En stor del av pojkarna var röda (jämför röd) i ansiktet. 

242-20 Ett stort antal unga män är i dag arbetslösa. 

242-21 Ett stort antal går ogift (om männen). 

242-23 En stor del var röd i ansiktet (om pojkarna). 

248-7 Att barnet i en rättegång tar tillbaka vad det sagt är bara att förvänta. Barnet blir rädd 
för de skrämmande krafter hon har satt igång. 

250-9 Det nya statsrådet har redan tillträtt. Hon har utannonserat en presskonferens senare i 
dag. (eller han, om det är en man, men vi säger inte *det som den grammatiska kongruensen 
skulle kräva) 

256-1 Varken Nils eller jag skyndade sig/mig/oss särskilt mycket. 

256-2 Men varken Alice Tegnér eller Elsa Beskow är någon enkel karaktär/några enkla 
karaktärer. 

257-3 Lotta Engberg och Kikki Danielsson var nöjda med sin duett. 

257-4 Varken Per Gessle eller Placido Domingo var nöjd med skivförsäljningen. 

257-5 Antingen flickan eller pojken är tvungen att sluta. 

257-6 Jag tror inte att vare sig Heidenstam eller Albert Engström var medlem av Sveriges 
författarförening. 

257-7 Varken han eller någon annan är skyldig att betala felaktiga räkningar. 

258-12 Antingen han eller barnen är tvungna att ge med sig. 

258-13 Såväl dam- som herrfotbollen är representerad. 

259-17 Maj och Ernst blev var och en stoppad av polisen. 

263-1 I vimlet skymtade den inte alldeles okända aktrisen Lena Olin. 

263-2 I vimlet skymtade inte den alldeles okända aktrisen Lena Olin. 

263-3 I vimlet skymtade inte den alldeles okända aktrisen Lena Olin. (=’Det är inte så att den 
alldeles okända aktrisen Lena Olin skymtade i vimlet.’) 

264-4 Anders ärvde inte stugan efter sin far. 

264-5 Det var inte Anders som ärvde stugan efter sin far. 

264-6 Det var inte sin far som Anders ärvde stugan efter. 

264-7 Det var inte stugan som Anders ärvde efter sin far. 

265-12 Därför har ett damlag inte kommit till final. (=’Det finns ett damlag som inte har kommit till 
final./’Det är inte ett damlag utan ett herrlag som har kommit till final’.) 

266-13 Ett damlag har inte kommit till final. (=’Det finns ett damlag som inte har kommit till 
final.’/’Det är inte ett damlag utan t.ex. ett herrlag som har kommit till final’.) 



266-14 Därför har inte ett damlag kommit till final. (=’Inget damlag har kommit till final.’/’Det är 
inte ett damlag utan t.ex. ett herrlag som har kommit till final.’) 

267-19 Sven åkte inte till Lourdes eftersom han var sjuk. 

267-20 Sven åkte inte till Lourdes eftersom han var sjuk, utan därför att han ville bättra på sin 
franska. 

267-21 Sven åkte inte till Lourdes därför att han var sjuk, utan därför att han ville bättra på sin 
franska. 

270-4 Efter uppvisningen i fjolårets Finnkamp tvivlar ingen på att hon inte kommer att lyckas. 

270-5 Hon varnades för att inte äta av den förbjudna frukten. 

270-7 När man ser den scenen kan man omöjligen låta bli att inte tänka på Tarantinos De 
Hänsynslösa. 

271-9 … tvivlar ingen på att hon kommer att lyckas. 

271-10 Hon varnades för att äta av den förbjudna frukten. 

272-2 Han har inte hört något alls vare sig om inbrottet eller stölden (’det må vara om inbrottet 

eller om stölden’). 
273-3 Han reste inte till Paris, varken/vare sig på onsdagen eller torsdagen. 

277-1 Valberedningen övertalade Lena att ställa upp som ordförande. 

277-2 Lena övertalades (av valberedningen) att ställa upp som ordförande. 

277-3 Den nye tränaren bytte ut Christian efter tjugo minuter. 

277-4 Christian blev utbytt (av den nye tränaren) efter tjugo minuter. 

280-5 Pelle kan cykla. 

281-11 Hon väntas väljas till ordförande. (Jämför Man väntar sig att hon väljs till ordförande.) 

281-13 Hon väntas bli vald till ordförande. 

284-2 Hon fann honom omöjlig att resonera med [ ]. (Jämför att resonera med honom.) 

284-4 Han är inte van att hålla föredrag. (Jämför att han håller föredrag.) 

284-6 *Han var omöjlig att begripas. 

284-8 Hon var verkligen inte van att behandlas på det viset. 

288-1 Hon låter sig inte skrämma i första taget. 

288-2 Hon låter inte skrämma sig i första taget. 

288-3 Hon lät sig lura. 

288-4 Hon lät någon lura henne. 

288-5 Hon lät sig luras. 

289-6 Hon låter sig inte luras av någon. 

289-7 Hon lät sig inte avspisa/avspisas. 

289-8 Hon lät inte avspisa sig. 

289-9 Hon lät inte någon avspisa henne. 

295-9 Att han aldrig kan passa tiden! 

297-15 Pressekreteraren meddelade att Persson kommer inte. 

297-16 Pressekreteraren meddelade att Persson inte kommer.  

297-17 Pressekreteraren meddelade att Persson kommer inte, men det gör han (= Persson) 
faktiskt.  

297-18 Pressekreteraren meddelade att Persson inte kommer, men det gör han (= Persson) 
faktiskt. 

297-19 Jag förmodar att Persson kommer inte. 

299-25 Hon sa att hon kunde då rakt inte tänka sig att komma. (Jämför Hon sa: ”Jag kan då rakt 
inte tänka mig att komma.”) 

299-26 Han sa att stick du bara! (Jämför Han sa: ”Stick du bara!”) 

299-27 Pressekreteraren meddelade att ”Persson kommer inte”, men det gör han faktiskt. 

299-28 Pressekreteraren meddelade att Persson inte kommer./Pressekreteraren meddelade att 
Persson kommer inte. 

300-29 Jag undrar/vet vad han gjorde. 



301-33 Mötet måste eventuellt ställas in, eftersom Persson kommer inte. 

301-34 *Mötet måste eventuellt ställas in om Persson kommer inte. 

305-4 Honom tror jag inte du har träffat [ ] förr. (Jämför Jag tror inte du har träffat honom förr.) 

305-5 Prag har han lovat oss att berätta om [ ] en annan gång. (Jämför Han har lovat oss att 
berätta om Prag en annan gång.) 

305-7 Vad anser du att han bör läsa [ ]? (Jämför utan satsfläta: Du anser att han bör läsa vad?) 

305-9 Där känner jag en flicka som bor [ ]. (Jämför Jag känner en flicka som bor där.) 

307-16 Det var en fotograf som Maria påstod att vi var släkt med hans fru. (Jämför utan satsfläta: 
en fotograf vars fru vi var släkt med.) 

307-19 Rektorn trodde jag inte att HON skulle komma. 

307-20 Rektorn trodde jag inte skulle komma. 

307-21 *Rektorn trodde jag inte att skulle komma. 

308-23 Varför tror du att Åke blev arg [ ]? 

309-26 Detta är ett material som man inte kan undgå att konstatera att det är ett stort problem 
att han inte undersöker [ ] närmare. 

309-27 Det var en fotograf som Maria påstod att vi var släkt med HANS fru. 

309-28 … en fotograf vars fru Maria påstod att vi var släkt med [ ]. 

310-34 Menar du honom som du trodde att HANS syster var på Kalles dagis? 

311-2 Nyklippt och brunbränd gick han nästan inte att känna igen. (Jämför När/Eftersom han 
var nyklippt och brunbränd gick han nästan inte att känna igen.) 

312-6 Klädd i en vid klänning och med skärt sidenband om midjan kom min pappa med mig 
till uppropet. 

312-7 Efter tio års heroinmissbruk är det svårt att hitta ett mer avskräckande exempel än 
Johnny Thunders. 

313-8 Hon övertalade Peter att inte säga upp sig.  

313-10 Halvt vansinnig och omgiven av dåliga rådgivare kan jag inte annat än beklaga Erik XIV. 

314-12 Just nu är samarbetet ”skakigt och osäkert” för att citera ur Göran Perssons ursäkt. 

316-25 Tiger Woods var i praktiken borträknad från segerstriden, efter två mänskliga 
inledningsronder. Men efter att i går ha tangerat banrekordet vågar ingen räkna bort 
golfens nye Golden Boy. 

317-27 Genom att inte vara mer precis blir det svårare att bemöta hans påstående. 

319-29 Genom att tillåta flera tolkningar av annonsens slogan kan flera typer av kvinnor 
tilltalas av annonsen. 

320-1 Jag hade hunnit städat tidigare, om inte mamma hade uppehållit mig i telefonen. 

323-5 Han hade fått uträttat mycket på kort tid. 

323-6 Han hade fått sålt en hel del av möblerna. 

323-7 Han har fått en hel del av möblerna sålda. 

323-8 Han har fått sålda en hel del av möblerna. 

324-9 Han fick uträttat alla ärenden på förmiddagen. (=’Han blev färdig med ärendena under en 
viss tid.’) 

324-10 Han hade fått uträttat alla ärenden på förmiddagen, om han hade skyndat sig. (=’Han 
kunde ha blivit färdig med ärendena under en viss tid.’) 

324-11 Han fick uträtta alla ärenden på förmiddagen. (=’Han hade tillåtelse – eller var tvungen 
– att uträtta ärendena under en viss tid.’) 

326-4 ... homosexuell och lebisk kärlek. (Samordnade led bör innehållsligt vara på samma nivå. Det 
ena ledet bör t.ex. inte vara överordnat det andra, vilket är fallet här; lesbisk kärlek är en form av 
homosexuell kärlek. Här är problemet således att det som är symmetriskt till formen inte är det 
till innehållet, vilket kan ses som omvändningen av den grundläggande symmetriregeln.) 

327-9 Hon köpte ett vitt och ett rödvin. (Om man ska underförstå vin i något av leden, måste dessa 
vara parallellt uppbyggda: ett vitt och ett rött vin.) 

327-11 Anders, Markus och Filip har tolv, femton respektive tjugo datorspel. (Meningen fungerar 
om sifferuppgifterna kommer i samma ordning som de uppräknade pojkarna. I andra fall blir den 
vilseledande.) 

328-15 Hans far var ingenjör och mycket duktig på trombon. (Ett substantiv samordnas med en 
adjektivfras där duktig är huvudordet.) 



328-16 Hon sålde huset som det var och utan förbehåll. (Ett predikativ i form av en som-sats 
samordnas med en prepositionsfras som fungerar som adverbial.) 

328-17 Eva Bäckström är en gammal medarbetare, erfaren och förnuftig, en som har ledningens 
förtroende. 

332-3 Han gick in till morsan som låg och snarkade i sin bäddsoffa, ett naket och fräknigt ben 
stack ut. 

332-5 Hon hade bott hos Sven och Lill över natten, det brukade hon göra en gång i månaden 
ungefär. 

332-6 Den försökte riva av henne hatten, hon kände hur den slet i sina förtöjningar av 
gummiband och hattnålar. 

332-7 Reine hörde ingen, han såg inget, han luktade ingenting. 

334-14 Anders kom alldeles för sent till mötet, han bad generat om ursäkt. 

334-15 Vinet hade gjort honom lätt berusad, han snubblade när han steg in i butiken, expediten 
frågade hur det stod till, Leo låtsades inte höra. 

335-1 På skrivbordet hade han lagt en gammal diktsamling. Hårda pärmar, miniatyrformat, 
tryckt 1961. 

335-3 I veckan presenterades vinnaren. Inters Rinaldo som redan en gång tidigare blivit Årets 
spelare. 

337-8 *I veckan presenterades. Vinnaren Inters Rinaldo som redan en gång tidigare blivit 
årets spelare. 

339-16 Han valde att ta uppehåll från studierna efter två år på gymnasiet. Lämnade flickvännen 
hemma med löfte om sponsrade flygbiljetter Arlanda–München. 

339-17 Relationsundvikaren har inget fast förhållande men många tillfälliga älskarinnor. Köper 
ofta sex. Konsumerar också pornografi. 

341-24 I Zinkens innebandylag återfinns nämligen svenska mästarinnor som Malin Svedberg, 
Ulrika Kalte och andra. Och så Annika Eriksson. Zinken härjar i division 1! 

341-25 Det berättas att han kunde dyka upp i klassrummet klädd i skiddräkt och fråga vilka 
som ville följa med på en skidtur efter dagens slut. Dessutom ledde han ett stort antal 
fjällfärder under påskloven och fick ett flertal av sina ämneslärare att följa med. Detta i 
en tid när idrott och friluftsliv generellt hade låg status på läroverken. 

341-26 Han tillägger att långa transporter inte är lika miljömässigt avskräckande som det först 
kan verka. Detta eftersom avfallet transporteras på lastbilar som annars skulle gå 
tomma till Stenungsund efter att ha kört annat avfall som eldas upp på 
kraftvärmeverket i Sävenäs. 

342-28 Led i uppräkning: Relationsundvikaren har inget fast förhållande men många tillfälliga 
älskarinnor. Köper ofta sex. Konsumerar också pornografi. 

342-31 Textbindande detta-mening: Han tillägger att långa transporter inte är lika miljömässigt 
avskräckande som det först kan verka. Detta eftersom avfallet transporteras på lastbilar 
som annars skulle gå tomma. 

345-2 Inte utan skäl kallades Heidenstam för nationalskald och han trivdes väl i den rollen. 

346-5 Experter har intygat att han fått hörselskadan genom att i alla år ha arbetat som 
musiklärare med fiolelever. Försäkringskassans läkare vägrar dock att acceptera 
hörselskadan som arbetsskada. 

346-6 Inte utan skäl kallades Heidenstam för nationalskald. Han trivdes (också) väl i den 
rollen. 

347-9 Och så blev frun så fet. Skulle hon kunna ha fått en växt, som man läst så mycket om. Ja, 
det var bestämt en växt. Och så gick frun till en läkare. Och när hon kom hem så grät 
hon. (August Strindberg, Giftas) 

351-18 Det är dags för Ringholm att ställa sig i spetsen för en rejäl genomvädring, som banar 
väg för grundläggande förändringar. 

352-20 Det var i grevens tid som man lyckades komma baronen på spåren. 

352-23 Och just Johnnys glädje till mat har blivit en het potatis inom landslaget. 

352-24 Hon var verkligen karl för sin hatt. 

352-25 Kvinnorna gick man ur huse för att demonstrera mot lagförslaget.  

357-1 Hon hoppas på att bli befordrad. 

357-3 Hon avser (att) rekommendera personalen (att) lämna sina kommunala uppdrag. 

359-8 Följden blev att termometern i stället kom att sammankopplas med det manliga 
själslivet. (Jämför det ogrammatiska *kom sammankopplas.) 



360-13 Kung Sune beredd abdikera (Jämför Kung Sune är beredd att abdikera.) 

360-14 Han förklarade sig därför villig (att) leda förhandlingarna. 

364-1 Niklas ska i höst vara med och starta upp en restaurang i Malmö city. 

369-1 Det här är det bästa hon någonsin (har) gjort. 

369-2 Jag visste inte då att Sven (hade) byggt hela huset själv. 

369-4 Kalle säger att han har en ny bil. 

369-5 *Kalle säger att han en ny bil. 

370-7 Hon visste att hon (hade) varit sjuk. / Hon vet att hon (har) varit sjuk. 

371-8 Läkaren förstod genast vad som fattades henne. Hon måste inse att hon (hade) varit 
sjuk. 

371-9 – Jag vet vad det är som fattas henne! Hon måste inse att hon (har) varit sjuk. 

371-14 Hon måste funnit sig till rätta. 

371-16 *Jag har väntat i en timme på att mamma ska pratat färdigt i telefon. 

372-17 *Hon kommer att gjort läxan före klockan tio. 

374-5 Tomaterna ville hon inte äta, men köttfärsbiffarna slank ner ganska lätt. 

374-8 Ja, men Fritiof, elefanten, vem fick den? 

376-24 Och klockan nio, då kommer vi att få höra Bo Kaspers Orkester. 

376-25 Och här har vi ett tidigt verk av ZORN då …  

382-4 Han förde fram flera skäl till varför oron är obefogad. 

 



Bilaga 2. Materiella processer 

Nr 
Förstadeltagare 

(aktör) Processkärna1 
Andradeltagare 

Omständighet Mål Utsträckning Mottagare 

47-4 han hade tagit på sig 
den där vad-var-
det-jag-sa-minen   

nu  
igen  

69-5 hon lämnade kvar båda pojkarna   
då  
sittande i bilen 

72-12 hon kom cyklandes    

glad som en lärka  
hela vägen från 
Holmsund  

72-13 hon borde ha lämnat  företräde åt bilföraren 

eftersom målsäganden 
kom cyklande från 
vänster vid korsningen 

97-2 Amanda har köpt ett nytt bord     
97-3 det nya statsrådet har tillträtt    redan 
97-3 hon har utannonserat en presskonferens   senare i dag 
97-3 vi använder  han   om det är en man  

115-6 Veronica har köpt 
en riktigt risig 
begagnad bil     

119-24 hon reste omkring    
i hela landet  
som (en) agitator  

120-25 Olle har köpt (en) färgteve     

126-22   tvingas undvara Hammarby 

(den) knäskadade 
mittfältaren Hasse 
Bergh  

i måndagskvällens möte 
med Halmstad 
på Söderstadion  

140-4  han skrev   till kommunen ytterligare en gång  
159-2 han har gått på  antibiotika  i en vecka  

165-4 

Ernst Blomgren och 
Holger Nilsson från 
det stölddrabbade 
B&N Leasing AB fick åka 

till 
hittegodscentralen   

på onsdagsmorgonen  
för att hämta sina bilar  

180-6 

Statsminister 
Steingrímur 
Hermannsson avsade sig 

uppdraget att bilda 
ny regering på 
Island   på onsdagen 

                                                      
1 Understrykning markerar kärnan i verbgruppen. 



184-12 han sprängde sönder  
hela den medeltida 
astronomin    innan dess 

188-11 Arne ligger och kör    

mellan Stockholm och 
Göteborg  
varannan helg 

190-19 Sara höll på att nysa     
190-20 Sara höll på och nös     
192-7 Fredrik åker  hem  i kväll  

192-12 Andrea har varit  ute  
ganska länge  
nu 

201-17   tvingades släpa på hon 
en alldeles för tung 
väska      

214-6 Sara tänker instruera Matilda     

217-4 Han börjar skriva 

ett manus om 
Australiens sämsta 
ståupp-komiker, 
vars enda mål i livet 
är att bli roligast på 
kontinenten     

220-6 Polisen lät låna sin penna  Anna   

222-15 han skrev    

mot slutet av hans liv  
ej sällan  
berusad  

222-16 (s) vill driva Britta från sitt hus   varför  

256-1 varken Nils eller jag 
skyndade 
sig/mig/oss    särskilt mycket 

267-20 Sven åkte inte    

till Lordes  
eftersom han var sjuk  
därför att han ville 
bättra på sin franska  

277-3 den nye tränaren bytte ut Christian   efter tjugo minuter 
277-4 (av den nye tränaren) blev utbytt Christian   efter tjugo minuter 
281-11   väntas väljas hon   till ordförande  
281-13   väntas bli vald hon   till ordförande 
289-9 hon lät inte avspisa någon henne     

324-10 han hade fått uträttat alla ärenden   
på förmiddagen 
om han hade skyndat sig  

324-10 han kunde ha blivit  färdig med ärendena  under en viss tid  



334-15 vinet hade gjort honom lätt berusad    
334-15 han snubblade    när han steg in i butiken  

335-1 han hade lagt 
en gammal 
diktsamling   på skrivbordet 

341-25 han ledde  
ett stort antal 
fjällfärder  under påskloven 

341-25 [han] fick 
ett flertal av sina 
ämneslärare att följa med    

347-9 frun blev så fet     

347-9 hon skulle kunna ha fått 
en växt, som man 
läst så mycket om     

347-9 frun gick till en läkare     
347-9 hon grät    när hon kom hem 

352-25 kvinnorna gick  man ur huse  
för att demonstrera mot 
lagförslaget 

 

Mentala processer 

Nr 
Förstadeltagare 

(upplevare) Processkärna 
Andradeltagare 

(fenomen) Omständighet 

45-2 Fredrik Ljungbergs Arsenal fick nöja sig med 

oavgjort, 0–0, borta mot 
Leicester – som hade gamle 
”Svennis”-bekantingen Roberto 
Mancini i startelvan   

55-8 han mindes inte 
mannen som kört honoms 
utseende längre 

56-12 
företrädare för Wahlström och 
Widstrand förlag tror inte 

att lobbyarbetet påverkade 
Svenska Akademiens val av 
pristagare    

93-17 han sätter först kollektivet  

93-17 [han] bryr sig om den enskilde människan 
så mycket som det går att bry 
sig om någon 

171-11  det ansågs att vara ensamstående mamma   
under 40- och 50-talen 
fortfarande socialt avvikande 

174-3 han blev allt dimmigare för varje öl 

187-1 hon längtar efter att träffa lite nya människor   



263-1   skymtade 
den inte alldeles okända aktrisen 
Lena Olin i vimlet 

263-3  skymtade inte 
den alldeles okända aktrisen 
Lena Olin i vimlet 

270-4 ingen tvivlar på att hon inte kommer att lyckas 
efter uppvisningen i fjolårets 
Finnkamp 

288-2 hon låter inte skrämma sig   i första taget 

300-29 jag undrar/vet vad han gjorde   

307-20 jag trodde inte rektorn skulle komma       

311-2 han gick nästan inte att känna igen   nyklippt och brunbränd  

319-29 av annonsen kan tilltalas flera typer av kvinnor 
genom att tillåta flera 
tolkningar av annonsens slogan 

334-15 Leo låtsades inte höra      

 

Relationella processer 
Attributiv 

Nr Förstadeltagare (bärare) Processkärna Andradeltagare (attribut) Omständighet 
56-14 Britta och Svens barn  var också med på tillställningen  

56-15 Svens barn och Britta var  med på tillställningen   

70-11 Polyanna var sådan  

92-7 

domprosten, och sannolikt nye 
biskopen i Stockholm, Caroline 
Krook har en huvudroll i dramat  

92-8 Det är 
dags att kräva att Göteborgs stift 
får sin första kvinnliga biskop   

94-20 vi har 
våran käre lille Sotis, allas våran 
gosiga katt   

183-4 det finns 

en vigselattest som visar att 
kvinnan gifte sig med en man i 
Bangladesh knappt ett år före hon 
ingick äktenskap i Sverige   

201-17 hon hade åtminstone två skäl att avstå   

222-15 hans syftar på han   

222-19 boken handlade om 
Annas liv i hennes älskade 
sommarstuga    



233-9 hon är lång jämfört med mig   

239-3 Ericsson är duktiga på kompakta kretskort   

257-5 antingen flickan eller pojken är tvungen att sluta   

263-3 det är inte 
så att den alldeles okända aktrisen 
Lena Olin skymtade i vimlet  

264-6 det var inte 
sin far som Anders ärvde stugan 
efter    

264-7 det var inte 
stugan som Anders ärvde efter sin 
far   

305-9 jag känner en flicka som bor där   

309-26 detta är 

ett material som man inte kan 
undgå att konstatera att det är ett 
stort problem att han inte 
undersöker [ ] närmare  

328-17 Eva Bäckström är en gammal medarbetare   

328-17 [Eva Bäckström] [är] en som har ledningens förtroende  

342-28 relationsundvikaren har 
inget fast förhållande men många 
tillfälliga älskarinnor   

351-18 Det  är 

dags för Ringholm att ställa sig i 
spetsen för en rejäl 
genomvädring, som banar väg för 
grundläggande förändringar    

 

Identifierande 
Nr Förstadeltagare (utpekad) Processkärna Andradeltagare (värde) Omständighet 

90-3 han är familjens svarta får   

92-9 hon blev 
kommunens förste kvinnlige 
ordförande i socialnämnden för 16 år sedan 

93-15 hon var 

den första bibliotekarien som 
anställdes vid det nya 
huvudbiblioteket   

118-19 min bror är katolsk präst   

119-21 hans fru är en läkare   

119-21 själv, han är en datakonsult    

142-9 Eva är 
den bästa flöjtist (som) jag 
någonsin har hört   



230-2 Penélope Cruz är lika stor som hon/henne i dessa länder 

307-16 Det var 
en fotograf som Maria påstod att 
vi var släkt med hans fru    

 

Existentiell 
Nr Förstadeltagare (den existerande) Processkärna Omständighet 

119-22 Andrea lever som (en) enstöring  

125-16 hans skrivbord står 
i (det) bortre vänstra hörnet  
under ett porträtt av Lenin  

 

Verbala processer 

Nr 
Förstadeltagare 

(talare) Processkärna 
Andradeltagare 

Omständighet Lyssnare Utsaga Talmål 

55-3 den anklagade uppgav   

att hon hade 
meddelat chefen för 
departementets 
sekreterare     

131-4  
advokaten Kerstin 
Nilsson anser   

att bevisningen är 
tunn     

188-6     
Kom och hälsa på 
min syster.2     

189-18     
Passa på och fråga 
honom i kväll.     

189-18     
Passa på att fråga 
honom i kväll.   

195-29     
– Var sprang du då, 
Urban?     

213-2 Sara instruerar Matilda       

                                                      
2 Jag har förstås räknat alla exempel där det finns ett talstreck som verbala processer. Jag har också räknat uppmaningar och frågor som verbala processer, oavsett om det är 
markerade som repliker eller inte, eftersom en uppmaning eller fråga alltid är riktad till någon. 



214-6    

Jämför Sara tänker 
Matilda instruera, som 
bara kan betyda att 
Matilda instruerar      

220-6    
Jämför Polisen lät Anna 
visa sitt pass   

223-21 Lisa bad Åke visa sitt rum      

223-21    
Är det Lisas eller Åkes 
rum?   

224-28 han bad henne hämta sin väska     

224-29 han bad henne hämta hans väska     

224-33 han Bad henne 
hämta väskan i 
korridoren     

281-11    

Jämför Man väntar sig 
att hon väljs till 
ordförande    

297-16 pressekreteraren meddelade   
att Persson inte 
kommer     

299-25 Hon sa   

att hon kunde då rakt 
inte tänka sig att 
komma     

299-25     

Jämför Hon sa: ”Jag 
kan då rakt inte tänka 
mig att komma.”     

305-7      
Vad anser du att han 
bör läsa [ ]?     

305-7    

Jämför utan satsfläta: 
Du anser att han böra 
läsa vad?   

305-9    
Jämför Jag känner en 
flicka som bor där   

307-16    

Jämför utan satsfläta: 
en fotograf vars fru vi 
var släkt med   

311-2    

Jämför När/Eftersom 
han var nyklippt och 
brunbränd gick han 
nästan inte att känna 
igen   

313-8 Hon övertalade Peter att inte säga upp sig     



341-25   berättas det 

att han kunde dyka 
upp i klassrummet 
klädd i skiddräkt och 
fråga vilka som ville 
följa med på en 
skidtur efter dagens 
slut      

360-14 han förklarade sig    
villig (att) leda 
förhandlingarna     därför 

369-4 Kalle säger   att han har en ny bil     

371-9      

– Jag vet vad det är 
som fattas henne! 
Hon måste inse att 
hon (har) varit sjuk.     

374-8      

Ja, men Fritiof, 
elefanten, vem fick 
den?     

382-4 han förde fram  
flera skäl till varför 
oron är obefogad   

 



Bilaga 3. Tematisk analys 
Arbete  
57-21 Arbetet skulle organiseras av en av elevernas mamma. 

93-14 1970 blev hon förste intendent för avdelningen bostadsskick. 

93-15 Hon var den första bibliotekarien som anställdes vid det nya huvudbiblioteket. 

118-16 Henrietta arbetade som au-pair-flicka förra sommaren. 

118-19 Min bror är katolsk präst. 

118-20 Hans far var en skicklig smed. (jämför Hans far var smed.) 

119-21 Hans fru är en läkare, och själv är han en datakonsult. 

119-23 Thomas arbetade som (en) slav på plantagen. 

126-23 Efter att ha varit oförskämd mot en partifunktionär har (den) drygt femtioårige Frantisek 
kickats från jobbet som cellist i Tjeckiska filharmoniska orkestern. 

149-2 Han hade byggt upp en stor organisation med arbetstillfällen för kanslichef, två biträdande 
kanslichefer, fyra chefsassistenter och en och tre kvarts personal. 

220-3 Johan bad Mia att stänga av sin mobiltelefon under mötet. 

238-3 Läkaren kom för sent, eftersom hon hade en komplicerad operation alldeles innan. 

242-20 Ett stort antal unga män är i dag arbetslösa. 

301-33 Mötet måste eventuellt ställas in, eftersom Persson kommer inte. 

301-34 *Mötet måste eventuellt ställas in om Persson kommer inte. 

323-5 Han hade fått uträttat mycket på kort tid. 

324-9 Han fick uträttat alla ärenden på förmiddagen. (= 'Han blev färdig med ärendena under en 
viss tid.') 

324-10 Han hade fått uträttat alla ärenden på förmiddagen, om han hade skyndat sig. (= 'Han 
kunde ha blivit färdig med ärendena under en viss tid.') 

324-11 Han fick uträtta alla ärenden på förmiddagen. (= 'Han hade tillåtelse - eller var tvungen - 
att uträtta ärendena under en viss tid.') 

328-17 Eva Bäckström är en gammal medarbetare, erfaren och förnuftig, en som har ledningens 
förtroende. 

334-14 Anders kom alldeles för sent till mötet, han bad generat om ursäkt. 

345-2 Inte utan skäl kallades Heidenstam för nationalskald och han trivdes väl i den rollen. 

346-6 Inte utan skäl kallades Heidenstam för nationalskald. Han trivdes (också) väl i den rollen. 

357-1 Hon hoppas på att bli befordrad. 

364-1 Niklas ska i höst vara med och starta upp en restaurang i Malmö city. 

 

Ekonomi 

97-1 Adam har köpt en ny stol. Har du sett den? 

97-2 Amanda har köpt ett nytt bord. Har du sett det? 

115-4 Veronica har köpt en ny motor. 

115-6 Veronica har köpt en riktigt risig begagnad bil, men motorn är nyrenoverad och vass. 

120-25 Olle har köpt (en) färgteve. 

323-6 Han hade fått sålt en hel del av möblerna. 

323-7 Han har fått en hel del av möblerna sålda. 

323-8 Han har fått sålda en hel del av möblerna. 

327-9 Hon köpte ett vitt och ett rödvin. (Om man ska underförstå vin i något av leden, måste 
dessa vara parallellt uppbyggda: ett vitt och ett rött vin.) 

328-16 Hon sålde huset som det var och utan förbehåll. (Ett predikativ i form av en som-sats 
samordnas med en prepositionsfras som fungerar som adverbial.) 



Film/musik/konst/litteratur 

54-2 Björn och Bennys nya musikal. 

56-13 Asbjørnsen och Moes "Norska folksagor". 

118-9 Min fru spelar fiol. 

118-10 Pablo ville rita men kunde inte hitta vare sig penna eller suddgummi. 

142-9 Eva är den bästa flöjtist (som) jag någonsin har hört. 

189-12 Han såg en film igår kväll. (= Han såg färdigt filmen.) 

189-13 Han satt och såg på en film igår kväll (när telefonen ringde). (= Tittandet var inte avslutat 
när telefonen ringde.) 

214-8 Ovanför soffan hänger farfars tavla. Den (subjekt) är vacker. Jag gillar den (objekt). 

217-4 Han börjar skriva ett manus om Australiens sämsta ståupp-komiker, vars enda mål i livet 
är att bli roligast på kontinenten. 

222-17 Boken handlade om Annas liv i sin älskade sommarstuga. 

222-19 Boken handlade om Annas liv i hennes älskade sommarstuga. 

270-6 När man ser den scenen kan man omöjligen låta bli att inte tänka på Tarantinos De 
Hänsynslösa. 

335-1 På skrivbordet hade han lagt en gammal diktsamling. Hårda pärmar, miniatyrformat, 
tryckt 1961. 

376-24 Och klockan nio, då kommer vi att få höra Bo Kaspers Orkester. 

376-25 Och här har vi ett tidigt verk av ZORN då …  

 

Fysisk aktivitet/sport 

45-2 Fredrik Ljungbergs Arsenal fick nöja sig med oavgjort, 0–0, borta mot Leicester – som 
hade gamle "Svennis"-bekantingen Roberto Mancini i startelvan. 

69-7 Hon simmade ut i floden, sjungande sin obegripliga sång. 

90-2 Den kanske största talangen av dem alla, 22-årige Per-Gunnar Andersson, sparar bilen till 
SM-premiären nästa helg. 

120-27 Bengt har (en) möjlighet till revansch på torsdag. 

123-5 Laget gick till slutspel tack vare (den) fantastiske Peter Forsberg. 

126-21 I Brage svarade (den) 18-årige debutanten Niklas Eriksson för en mycket bra insats som 
mittback. 

126-22 Hammarby tvingas undvara (den) knäskadade mittfältaren Hasse Bergh i 
måndagskvällens möte med Halmstad på Söderstadion. 

153-1 Helge hade inte centimetrarna med sig den här gången heller. 

153-2 Han var millimetrar från att åka rätt ut bland publiken. 

155-5 Tom Falkinger presterade en avgörande insats på den svårlöpta sträckan efter 
Djurgårdsbrunnskanalen - pinande metrar i motvind efter en spikrak, lång grusväg. 

155-6 Jan rivstartar, halkar på gruset på golvet, men får fart, kastar sig fram de få metrarna och 
slänger upp badrumsdörren … 

195-29 - Var sprang du då, Urban? - I Slottsskogen. 

195-30 - Vart sprang du då, Urban? - Till Järntorget och tillbaka. 

258-13 Såväl dam- som herrfotbollen är representerad. 

265-12 Därför har ett damlag inte kommit till final. (= 'Det finns ett damlag som inte har kommit 
till final.'/'Det är inte ett damlag utan ett herrlag som har kommit till final'.) 

266-13 Ett damlag har inte kommit till final. (= 'Det finns ett damlag som inte har kommit till 
final.'/'Det är inte ett damlag utan t-ex- ett herrlag som har kommit till final'.) 

266-14 Därför har inte ett damlag kommit till final. (= 'Inget damlag har kommit till final.'/'Det är 
inte ett damlag utan t.ex. ett herrlag som har kommit till final.') 

270-4 Efter uppvisningen i fjolårets Finnkamp tvivlar ingen på att hon inte kommer att lyckas. 

277-3 Den nye tränaren bytte ut Christian efter tjugo minuter. 



277-4 Christian blev utbytt (av den nye tränaren) efter tjugo minuter. 

280-5 Pelle kan cykla. 

316-25 Tiger Woods var i praktiken borträknad från segerstriden, efter två mänskliga 
inledningsronder. Men efter att i går ha tangerat banrekordet vågar ingen räkna bort 
golfens nye Golden Boy. 

335-3 I veckan presenterades vinnaren. Inters Rinaldo som redan en gång tidigare blivit Årets 
spelare. 

337-8 *I veckan presenterades. Vinnaren Inters Rinaldo som redan en gång tidigare blivit årets 
spelare. 

341-24 I Zinkens innebandylag återfinns nämligen svenska mästarinnor som Malin Svedberg, 
Ulrika Kalte och andra. Och så Annika Eriksson. Zinken härjar i division 1! 

341-25 Det berättas att han kunde dyka upp i klassrummet klädd i skiddräkt och fråga vilka som 
ville följa med på en skidtur efter dagens slut. Dessutom ledde han ett stort antal 
fjällfärder under påskloven och fick ett flertal av sina ämneslärare att följa med. Detta i en 
tid när idrott och friluftsliv generellt hade låg status på läroverken. 

 

Hälsa 

117-6 Hon hade en hemsk huvudvärk. 

155-8 … han väger sina kilon …  

159-1 De gav henne en högre dos antibiotika än normalt. 

159-2 Han har gått på antibiotika i en vecka. 

166-9 Han kämpade för sitt liv. De kämpade för sina liv. 

173-2 Hon är allergisk mot flera olika metaller. (= flera metalliska ämnen) 

174-3 Han blev allt dimmigare för varje öl. (= för varje glas öl)  

222-15 Mot slutet av hans liv skrev han ej sällan berusad. (Hans syftar på han.) 

312-7 Efter tio års heroinmissbruk är det svårt att hitta ett mer avskräckande exempel än Johnny 
Thunders. 

334-15 Vinet hade gjort honom lätt berusad, han snubblade när han steg in i butiken, expediten 
frågade hur det stod till, Leo låtsades inte höra. 

346-5 Experter har intygat att han fått hörselskadan genom att i alla år ha arbetat som 
musiklärare med fiolelever. Försäkringskassans läkare vägrar dock att acceptera 
hörselskadan som arbetsskada. 

347-9 Och så blev frun så fet. Skulle hon kunna ha fått en växt, som man läst så mycket om. Ja, 
det var bestämt en växt. Och så gick frun till en läkare. Och när hon kom hem så grät hon. 
(August Strindberg, Giftas) 

369-7 Hon visste att hon (hade) varit sjuk. / Hon vet att hon (har) varit sjuk. 

371-8 Läkaren förstod genast vad som fattades henne. Hon måste inse att hon (hade) varit sjuk. 

371-9 - Jag vet vad som fattas henne! Hon måste inse att hon (har) varit sjuk. 

 
Kunskap  
184-12 Innan dess sprängde han dock sönder hela den medeltida astronomin: det fanns inget 

himlavalv som avgränsade, rymden fortsatte utan slut. 
213-1 Han instruerar Fredrik i morgon. 

213-2 Sara instruerar Matilda. 

214-5 Det kommer att gå bra eftersom Sara instruerar Matilda. 

214-6 Sara tänker instruera Matilda. (Jämför Sara tänker Matilda instruera, som bara kan betyda 
att Matilda instruerar.) 

214-7 Instruerar Sara Matilda? 

257-6 Jag tror inte att vare sig Heidenstam eller Albert Engström var medlem av Sveriges 
författarförening. 

288-3 Hon lät sig lura. 



288-4 Hon lät någon lura henne. 

288-5 Hon lät sig luras. 

289-6 Hon låter sig inte luras av någon. 

300-29 Jag undrar/vet vad han gjorde. 

 
Känslor 

70-11 Sådan var Polyanna. Alltid god och glad. Aldrig hängandes läpp. 

94-21 Därför har de annars så segervissa amerikanerna stor respekt för sjuårige Victory Tilly. 

187-1 Hon längtar efter att träffa lite nya människor. 

188-8 Han har gått och blivit förälskad. 

199-5 Han är dödsförskräckt, dels för de andra pojkarna och dels för folket i byn. 

225-1 Han känner sig osäker på detta. 

241-12 En stor del av pojkarna var röda (jämför röd) i ansiktet. 

242-23 En stor del var röd i ansiktet (om pojkarna). 

257-3 Lotta Engberg och Kikki Danielsson var nöjda med sin duett. 

257-4 Varken Per Gessle eller Placido Domingo var nöjd med skivförsäljningen. 

288-1 Hon låter sig inte skrämma i första taget. 

288-2 Hon låter inte skrämma sig i första taget. 

308-23 Varför tror du att Åke blev arg []? 

326-4 ... homosexuell och lesbisk kärlek. (Samordnade led bör innehållsligt vara på samma nivå. 
Det ena ledet bör t.ex. inte vara överordnat det andra, vilket är fallet här; lesbisk kärlek är 
en form av homosexuell kärlek. Här är problemet således att det som är symmetriskt till 
formen inte är det till innehållet, vilket kan ses som omvändningen av den grundläggande 
symmetriregeln.) 

371-14 Hon måste funnit sig till rätta. 

 
Politik 

45-1 Det var god retorik av bästa Gyllenhammar-märke som bjöds i det brittiska parlamentet 
denna kväll. 

56-12 Företrädare för Wahlström och Widstrands förlag tror inte att lobbyarbetet påverkade 
Svenska Akademiens val av pristagare. 

92-8 Det är dags att kräva att Göteborgs stift får sin första kvinnliga biskop. 

92-9 … när hon för 16 år sedan blev kommunens förste kvinnlige ordförande i socialnämnden. 

92-10 På söndag börjar allvaret på riktigt för Hillary Clinton, USA:s på en gång populäre och 
omstridde första dam. 

93-17 Han sätter kollektivet först men bryr sig om den enskilde människan så mycket som det 
går att bry sig om någon. 

97-3 Det nya statsrådet har redan tillträtt. Hon har utannonserat en presskonferens senare i 
dag.  

118-14 Min syster är miljöpartist. 

119-24 Hon reste omkring i hela landet som (en) agitator. 

126-20 Vi har förgäves sökt (den) nyblivne utrikesministern Bengt Bengtsson för en kommentar. 

140-4 Han skrev till kommunen ytterligare en gång, men den skrivelsen kom visst bort. 

161-5 Hon föreslår ett nytt centra för kvinnor som drabbats av våld och övergrepp. 

180-6 Statsminister Steingrímur Hermannsson avsade sig på onsdagen uppdraget att bilda ny 
regering på Island och landet hotas nu av regeringskris. 

222-16 Varför vill (s) driva Britta från sitt hus? 

222-18 Varför vill (s) driva Britta från hennes hus? 



250-9 Det nya statsrådet har redan tillträtt. Hon har utannonserat en presskonferens senare i 
dag. (eller han, om det är en man, men vi säger inte *det som den grammatiska 
kongruensen skulle kräva) 

277-1 Valberedningen övertalade Lena att ställa upp som ordförande. 

277-2 Lena övertalades (av valberedningen) att ställa upp som ordförande. 

281-11 Hon väntas väljas till ordförande. (Jämför Man väntar sig att hon väljs till ordförande.) 

281-13 Hon väntas bli vald till ordförande. 

314-12 Just nu är samarbetet "skakigt och osäkert" för att citera ur Göran Perssons ursäkt. 

351-18 Det är dags för Ringholm att ställa sig i spetsen för en rejäl genomvädring, som banar väg 
för grundläggande förändringar. 

352-25 Kvinnorna gick man ur huse för att demonstrera mot lagförslaget.  

357-3 Hon avser (att) rekommendera personalen (att) lämna sina kommunala uppdrag. 

360-13 Kung Sune beredd abdikera. (Jämför Kung Sune är beredd att abdikera.) 

360-14 Han förklarade sig därför villig (att) leda förhandlingarna. 

 
Relation  

55-11 Ett stort tack för allt stöd vid Johans, min älskade makes, frånfälle. 

56-14 Med på tillställningen var också Britta och Svens barn. 

56-15 Med på tillställningen var Svens barn och Britta. 

56-16 Med på tillställningen var Brittas och Svens barn. 

90-3 Han är familjens svarta får. 

94-20 Och så har vi våran käre lille Sotis, allas våran gosiga katt. 

117-4 Rune har träffat *trevlig tjej på jobbet. 

118-18 Anders är far till fyra barn. 

119-22 Andrea lever som (en) enstöring. 

131-3 De hälsade på fru Bergström och slog sig ned i soffan. 

134-6 Den frackklädde man (som) hon träffade på julfesten hörde senare av sig. 

171-11 Under 40- och 50-talen ansågs det fortfarande socialt avvikande att vara ensamstående 
mamma. 

188-6 Kom och hälsa på min syster. 

220-4 Vi hörde om Peters besök hos sin gamle lärare. 

222-21 Lisa bad Åke visa sitt rum. (Är det Lisas eller Åkes rum?) 

236-20 Han har hjälpt mig lika mycket som du/dig. (= som du har eller som han har hjälpt dig?) 

240-10 Ett stort antal män går ogifta (jämför ogift). 

242-21 Ett stort antal går ogift (om männen). 

284-8 Hon var verkligen inte van att behandlas på det viset. 

289-7 Hon lät sig inte avspisa/avspisas. 

289-8 Hon lät inte avspisa sig. 

289-9 Hon lät inte någon avspisa henne. 

305-4 Honom tror jag inte du har träffat [] förr. (Jämför Jag tror inte du har träffat honom förr.) 

305-9 Där känner jag en flicka som bor []. (Jämför Jag känner en flicka som bor där.) 

307-16 Det var en fotograf som Maria påstod att vi var släkt med hans fru. (Jämför utan satsfläta: 
en fotograf vars fru vi var släkt med.) 

309-27 Det var en fotograf som Maria påstod att vi var släkt med HANS fru. 

309-28 … en fotograf vars fru Maria påstod att vi var släkt med []. 

310-34 Menar du honom som du trodde att HANS syster var på Kalles dagis? 



339-17 Relationsundvikaren har inget fast förhållande men många tillfälliga älskarinnor. Köper 
ofta sex. Konsumerar också pornografi. 

342-28 Led i uppräkning: Relationsundvikaren har inget fast förhållande men många tillfälliga 
älskarinnor. Köper ofta sex. Konsumerar också pornografi. 

 
Resa 

192-3 Anita tänker komma hit över julen. (riktning) 

192-4 Anita tänker vara här hela julen. (befintlighet) 

192-5 Madeleine tänker åka dit över julen. (riktning) 

192-6 Madeleine tänker vara där hela julen. (befintlighet) 

192-7 Fredrik åker hem i kväll. (riktning) 

192-11 Andrea har gått ut. (riktning) 

192-12 Andrea har varit ute ganska länge nu. (befintlighet) 

225-3 Maja skulle åka hem till sig. (Sig syftar på Maja, subjektet till åka.) 

267-19 Sven åkte inte till Lourdes eftersom han var sjuk. 

267-20 Sven åkte inte till Lourdes eftersom han var sjuk, utan därför att han ville bättra på sin 
franska. 

267-21 Sven åkte inte till Lourdes därför att han var sjuk, utan därför att han ville bättra på sin 
franska. 

273-3 Han reste inte till Paris, varken/vare sig på onsdagen eller torsdagen. 

332-5 Hon hade bott hos Sven och Lill över natten, det brukade hon göra en gång i månaden 
ungefär. 

339-16 Han valde att ta uppehåll från studierna efter två år på gymnasiet. Lämnade flickvännen 
hemma med löfte om sponsrade flygbiljetter Arlanda - München. 

 
Rätt  
55-3 Den anklagade uppgav att hon hade meddelat chefen för departementets sekreterare. 

55-4 Den anklagade uppgav att hon hade meddelat departementschefens sekreterare. 

55-5 Den anklagade uppgav att hon hade meddelat chefen för sekreterarna vid departementet. 

72-13 Eftersom målsäganden kom cyklande från vänster vid korsningen, borde hon ha lämnat 
företräde åt bilföraren. 

90-1 Den knivskurna mannen vägrade dock peka ut vem som var gärningsman. 

91-6 Åklagaren menade att mannen var väl medveten om att den gamla kvinnan hade det gott 
ställt ekonomiskt. 

131-4 Advokaten Kerstin Nilsson anser att bevisningen är tunn. 

165-4 Ernst Blomgren och Holger Nilsson från det stölddrabbade B&N Leasing AB fick på 
onsdagsmorgonen åka till hittegodscentralen för att hämta sina bilar. (kollektiv tolkning) 

183-4 Det finns också en vigselattest som visar att kvinnan gifte sig med en man i Bangladesh 
knappt ett år före hon ingick äktenskap i Sverige. 

186-17 Ett ögonvittne berättar att domaren blev mycket provocerad innan han attackerade 
coachen. 

248-7 Att barnet i en rättegång tar tillbaka vad det sagt är bara att förvänta. Barnet blir rädd för 
de skrämmande krafter hon har satt igång. 

257-7 Varken han eller någon annan är skyldig att betala felaktiga räkningar. 

264-4 Anders ärvde inte stugan efter sin far. 

264-5 Det var inte Anders som ärvde stugan efter sin far. 

264-6 Det var inte sin far som Anders ärvde stugan efter. 

264-7 Det var inte stugan som Anders ärvde efter sin far. 

272-2 Han har inte hört något alls vare sig om inbrottet eller stölden ('det må vara om inbrottet 
eller om stölden'). 

352-20 Det var i grevens tid som man lyckades komma baronen på spåren. 



Kommunikation  
141-6 Ordföranden vände sig till sekreteraren och berättade att denne hade glömt en punkt på 

dagordningen. 
161-9 Moodyson avvisar med harm alla uttalanden för ett media som är så okänsligt mot 

konsten att det tillåter reklaminslag att avbryta långfilmer. 
171-17 Han refererade dock varken till 40- eller 50-talets litteraturkritik. 

189-18 Passa på och fråga honom i kväll - Passa på att fråga honom i kväll. 

223-22 Enligt detta resonemang fråntar hon männen allt ansvar för sina lustar. 

223-23 Enligt detta resonemang fråntar hon männen allt ansvar för deras lustar. (Är det hennes 
och männens gemensamma lustar?) 

225-4 De övertalade Erik att klippa sig. (Sig syftar på tankesubjektet till klippa, d.v.s Erik.) 

284-2 Hon fann honom omöjlig att resonera med []. (Jämför att resonera med honom.) 

284-4 Han är inte van att hålla föredrag. (Jämför att han håller föredrag.) 

284-6 *Han var omöjlig att begripas. 

297-15 Pressekreteraren meddelade att Persson kommer inte. 

297-16 Pressekreteraren meddelade att Persson inte kommer.  

297-17 Pressekreteraren meddelade att Persson kommer inte, men det gör han (= Persson ) 
faktiskt.  

297-18 Pressekreteraren meddelade att Persson inte kommer, men det gör han (= Persson) 
faktiskt. 

299-25 Hon sa att hon kunde då rakt inte tänka sig att komma. (Jämför Hon sa: "Jag kan då rakt 
inte tänka mig att komma.") 

299-26 Han sa att stick du bara! (Jämför Han sa: "Stick du bara!") 

299-27 Pressekreteraren meddelade att "Persson kommer inte", men det gör han faktiskt. 

299-28 Pressekreteraren meddelade att Persson inte kommer./Pressekreteraren meddelade att 
Persson kommer inte. 

305-7 Vad anser du att han bör läsa []? (Jämför utan satsfläta: Du anser att han bör läsa vad?) 

313-8 Hon övertalade Peter att inte säga upp sig.  

382-4 Han förde fram flera skäl till varför oron är obefogad. 

 
Tjänst 

220-6 Polisen lät Anna låna sin penna. (Jämför Polisen lät Anna visa sitt pass.) 

221-12 Hon fick låna bilen. (Jämför Hon fick låna deras bil.) 

223-26 Han bad henne stryka sin kjol. (Sin syftar på tankesubjektet henne.) 

223-27 Han bad henne knyta sin slips. (Sin syftar på satssubjektet han.) 

224-28 Han bad henne hämta sin väska. 

224-29 Han bad henne hämta hans väska. 

224-30 Han bad henne hämta hennes väska. 

224-31 Han bad henne hämta väskan. 

224-32 Han bad henne hämta väskan som stod i korridoren. 

224-33 Han bad henne hämta väskan i korridoren. 

 
Trafik/fordon 

60-5 Birger Jarl + gatan → Birger Jarlsgatan 

68-1 Hon kom cyklande från Holmsund. 

68-2 Hon kom cyklandes från Holmsund. 

72-12 Glad som en lärka kom hon cyklandes hela vägen från Holmsund. 



180-4 Han styr mot Mollösund på Orust, där nästa bryggmöte ska börja om 20 minuter. 

188-11 Arne ligger och kör mellan Stockholm och Göteborg varannan helg. 

189-14 Nisse håller på och tvättar bilen - Nisse håller på att tvätta bilen. 

259-17 Maj och Ernst blev var och en stoppad av polisen. 

341-26 Han tillägger att långa transporter inte är lika miljömässigt avskräckande som det först 
kan verka. Detta eftersom avfallet transporteras på lastbilar som annars skulle gå tomma 
till Stenungsund efter att ha kört annat avfall som eldas upp på kraftvärmeverket i 
Sävenäs. 

342-31 Textbindande detta-mening: Han tillägger att långa transporter inte är lika miljömässigt 
avskräckande som det först kan verka. Detta eftersom avfallet transporteras på lastbilar 
som annars skulle gå tomma. 

369-4 Kalle säger att han har en ny bil. 

369-5 *Kalle säger att han en ny bil. 

 
Utseende/kläder 

47-4 Nu hade han tagit på sig den där vad-var-det-jag-sa-minen igen. 

55-7 Han mindes inte längre mannen på bänken framförs utseende. 

55-8 Han mindes inte längre mannen som kört honoms utseende. 

55-9 Han mindes inte längre mannen han träffats utseende. 

55-10 Han mindes inte längre mannen därhemmas utseende. 

126-24 Han tog av sig den röda overallen och de svarta strumporna. 

165-6 Vid Nobelfirandet skall såväl män som kvinnor bära högtidsdräkt. 

165-7 I bröllopståget syntes såväl män som kvinnor i granna högtidsdräkter från brudens 
hemsocken. 

220-5 På kortet såg de Anna i sin nya sommarklänning. 

233-9 Hon är lång jämfört med mig. (≈ längre än jag/mig) 

311-2 Nyklippt och brunbränd gick han nästan inte att känna igen. (Jämför När/Eftersom han var 
nyklippt och brunbränd gick han nästan inte att känna igen.) 

312-6 Klädd i en vid klänning och med skärt sidenband om midjan kom min pappa med mig till 
uppropet. 

 


	Uppsats slutversion Anna Tillas-Lindberg med engelsk titel
	Bilaga 1 - Meningarna
	Bilaga 2 - Processtypsanalys
	Bilaga 3 - Tematisk analys

