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Sammandrag

I den här studien har jag undersökt om särskilda grupper av människor reagerar starkare än andra på

språkriktighetsfel. Jag har undersökt om det finns ett samband mellan ålder, kön, utbildning och

språkattityder, och hur en person reagerar på språkriktighetsfel i skrivet språk. Jag har utfört ett

experiment som gick ut på att informanter fick läsa en stimulustext, varefter de i en enkät fick svara

på frågor om vilka känslor texten väckte hos dem, och hur de uppfattade texten. De fick även svara

på frågor angående demografisk data och om språkattityder. Stimulustexten fanns i två versioner

varav den ena hade manipulerats med språkriktighetsfel. Svaren från de informanter som läst texten

med  språkriktighetsfel  jämfördes  med  svaren  från  informanterna  som  läst  texten  utan

språkriktighetsfel, för att se om det fanns någon skillnad på hur de svarat. Sedermera jämfördes data

från de informanter som svarat mest negativt på frågorna med data från den totala populationen, för

att se om de avviker i något avseende när det gäller demografi och språkattityder.  Resultaten av

studien  visade  att  det  inte  kunde  fastställas  något  samband  mellan  personers  reaktioner  på

språkriktighetsfel  och  ålder,  kön  eller  utbildning.  Däremot  kunde  man  se  att  en  text  med

språkriktighetsfel  bedömdes  som  mindre  välskriven,  och  något  mer  svårläst,  än  en  text  utan

språkriktighetsfel. Dessutom kunde man se en antydan på att det kan finnas ett samband mellan hur

arg  eller  irriterad  en  person  blir  av  språkriktighetsfel,  och  hur  viktigt  de  bedömer  att  korrekt

grammatik och stavning är.
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1. Inledning och syfte

Språkriktighet  handlar  om att  följa  gängse  språknormer,  och  bryter  man  mot  dessa

normer innebär det att man har gjort ett språkriktighetsfel. Vissa personer blir upprörda

och störs av språkriktighetsfel – så mycket att de är benägna att rätta andra personer när

de  gör  språkriktighetsfel.  Dessa  personer  benämns  ofta  som  språkpoliser. Svensk

Ordbok  (2009)  definierar  en  språkpolis  som en  ”person  som gärna  korrigerar  eller

anmärker  på  andras  språkbruk”,  och  Svenska  Akademiens  ordlista  menar  att  en

språkpolis  är  en  ”person  som  gärna  rättar  andras  språkfel”.  Eller  för  att  citera

Facebookgruppen Anonyma språkpoliser:  ”det är vi som inte kan sluta klaga på andras

sätt att prata och framför allt skriva” och ”vi/.../kan inte sluta störa oss på språkliga

övertramp.” Men vem är språkpolisen? Den här studien har till syfte att undersöka om

särskilda  grupper  av  människor  reagerar  starkare  än  andra  på  språkriktighetsfel. I

studien  undersöker  jag  om det  finns  ett  samband mellan  ålder,  kön,  utbildning och

språkattityder, och hur en person reagerar på språkriktighetsfel i skrivet språk.

2. Bakgrund

I  det  här  kapitlet  inleder  jag  med  att  beskriva  preskriptivism  och  bakgrunden  till

språkpolisernas existens. Därefter redogör jag för ett antal studier som gjorts om hur

språkriktighetsfel och anglicismer kan påverka uppfattningen av en text, och om vilka

personer som reagerar negativt på språkriktighetsfel och anglicismer.

2.1. Om språkpoliser och preskriptivism 

Språkpolis används i den här uppsatsen synonymt med den engelska termen grammar

nazi med samma betydelse – alltså en person som gärna anmärker på och rättar andra

personers  språkfel.  Det  här  rättande  beteendet  refereras  ibland  till  som  policing.

Blommaert  et.  al.  (2009:203)  skriver  att  police ursprungligen  använts  om  att  hålla

ordning på staten, och att konceptet policing även kan appliceras på språk, alltså att det

handla  om att  skapa  ”ordning”  på  språket.  Policing när  det  handlar  om språk kan
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kopplas till idén om att det finns ett standardspråk – vad Lippi-Green kallar  Standard

Language Ideology, eller med andra ord

a bias toward an abstracted, idealized, homogenous spoken language which is  

imposed and maintained by dominant bloc institutions and which names as its 

model  the written language,  but  which  is  drawn primarily  from the spoken  

language of the upper middle class. (Lippi-Green 2012:67)

Idén om att det finns en språklig ”standard” tar Milroy och Milroy upp när de skriver

om preskriptivism, som bygger just på övertygelsen om att det finns ett ”rätt” sätt att

tala eller skriva ett språk, och att avvika från språknormerna kan jämföras med att ha

dåligt  bordskick (1999:1).  Neustupný och Nekvapil  (2003:245-246) tar  upp att  göra

språkriktighetsfel  till  och med kan resultera i  att  man ses som ointelligent.  Schaffer

(2010:23) skriver om hur preskriptivism funnits i århundraden, och manifesterat i att

alla  möjliga  självutnämnda  experter  –  allt  ifrån  gårdagens  religösa  ledare  och

vetenskapsmän,  till  nyhetsankare  och  filmkritiker  idag  –  publicerat  verk  där  de

presenterar rekommendationer om språkbruk. Idag har den preskriptiva traditionen fått

fortsatt liv på internet i form av bland annat bloggar och Facebook-grupper, där man till

och med kan se att termerna grammar nazi och språkpolis har anammats av individer

som är stolta över dessa epitet (Schaffer 2010; Sherman och Svelch 2018).

2.2. Tidigare studier

Ett antal studier har undersökt reaktioner på språkriktighetsfel, både med fokus på hur

uppfattningen av texten påverkas, och med fokus på vem personen är som reagerar på

språkriktighetsfelen. Boland och Queen (2015) genomförde en studie där deltagare fick

läsa e-brev från en fiktiv avsändare,  som antingen innehöll grammatiska fel,  stavfel,

eller inte innehöll några språkriktighetsfel alls. Deltagarna fick sedan svara på frågor om

hur de uppfattade texten och avsändaren; till exempel om texten var rolig att läsa, eller

om  avsändaren  var  tillförlitlig.  Studiens  resultat  visade  att  texterna  med

språkriktighetsfel bedömdes mer negativt än texterna utan språkriktighetsfel. Det visade
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sig också att deltagare som använde elektroniska kommunikationsformer mer än andra

var  mer  positivt  inställda  till  texterna  och  avsändarna.  Deltagare  som  använde  sig

mindre av elektroniska kommunikationsformer var mer negativt inställda till texterna

och avsändarna, även om texten inte innehöll några språkriktighetsfel. Det visade sig

inte  finnas  ett  samband  mellan  hur  viktigt  deltagaren  uppgav  att  de  ansåg  att  god

grammatik är, och hur de bedömde avsändaren. 

Boland och Queen gjorde en uppföljande studie 2016. Studien utfördes – likt

den föregående studien  –  genom att  studiedeltagarna  fick  läsa  e-brev  som antingen

innehöll stavfel, grammatiska fel, eller inga fel. Efter att deltagarna läst texten fick de

fylla  i  tre  enkäter:  en  där  de  fick  svara  på  demografiska  frågor  såsom deras  ålder,

språkattityder och högsta avslutad utbildning, en som var ett personlighetstest, och en

där de fick bedöma avsändaren av e-breven på vad de kallade the housemate scale – en

sjugradig Likertskala där deltagaren bland annat fick bedöma om den trodde att den

själv och avsändaren skulle bli vänner. Resultaten av studien visade att texterna med

språkriktighetsfel  resulterade  i  en  negativ  uppfattning  av  avsändaren.  Resultaten

visade ingen märkbar  korrelation mellan hur  en text  eller  avsändare bedömdes,  och

ålder,  kön,  utbildning  och  språkattityder. Det  visade  sig  att  utbildning  samverkade

marginellt med bedömning av grammatiska fel. Det visade sig också att det fanns ett

samband mellan hur viktigt informanten bedömer att grammatik är, och hur störande

deltagaren bedömer att grammatiska fel och stavfel är. Det mest framträdande resultatet

av  studien  visade  sig  vara  att  det  fanns  en  korrelation  mellan  studiedeltagarens

personligheter och personlighetsdrag, och hur de bedömde texten och avsändaren. 

Melander  och  Kristiansen (2006)  gjorde  en  studie  inom  projektet  Moderna

Importord  i  språken  i  Norden  –  också  kallat  MIN-projektet  –  angående  individers

attityder till anglicismer. Här är viktigt att påpeka att även om man kanske inte kan påstå

att  anglicismer  är  ett  egentligt  språkriktighetsfel,  så  är  det  ett  fenomen som många

personer reagerar negativt på. Studien utfördes genom att två versioner av en text, eller

masker  som  de  kallades,  spelades  in  och  upp  för  informanterna.  Den  ena  masken

innehöll   anglicismer,  och  den  andra  saknade  anglicismer.  Efter  att  ha  lyssnat  på

inspelningen  fick  informanterna  fylla  i  ett  svarsformulär  där  de  värderade  sin  egen
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uppfattning  om  talaren.  På  Likertskalor  bedömde  de  bland  annat  om  talaren  var

förtroendeingivande,  intressant  och  tilltalande.  Studiedeltagarna  fick  även  svara  på

frågor angående sin ålder, utbildning, inkomst m.m. Resultaten av studien visade att

deltagarens kön, utbildningsnivå, ideologi, modersmål, tillgång till dator och internet,

och om deltagaren är uppväxt i stad eller på landsbygd, inte hade något samband med

hur deltagaren svarade. Däremot fanns det ett samband mellan deltagarens ålder och

inkomst, och dennes uppfattning av maskerna. Det visade sig att deltagare som var äldre

än 45 år värderade masken med anglicismer mer positivt än den utan anglicismer, vilket

står i kontrast till deltagare yngre än 30 som värderade masken utan anglicismer mer

positivt än den med anglicismer. Det visade sig också att personer med lägre inkomst

värderar masken utan anglicismer mer positivt än den med anglicismer.

Ida Melander (2013) gjorde en liknande studie som Melander och Kristiansen i

sin  kandidatuppsats  angående  hur  en  text  med  anglicismer  uppfattas  jämförts  med

samma  text  utan  anglicismer.  Till  skillnad  från  Melander  och  Kristiansen  använde

Melander inte inspelningar som stimulus, utan en skriven text. Denna text fanns i en

version med anglicismer, och en med anglicismer. Informanten fick först läsa texten och

därefter fylla i ett frågeformulär där de på femgradiga Likertskalor fick bedöma hur

tillförlitlig, modern, intressant, svår- och lättläst de uppfattade att texten är, och om de

kände förtroende för hur textförfattaren. Informanterna fick också frågorna om vad de

trodde att författarens kön och ålder var. Resultaten av studien visade att texten med

anglicismer uppfattades som mindre tillförlitlig och mindre intressant än texten utan

anglicismer. I enkäten har data om informantens kön, modersmål och ålder insamlats,

men behandlas inte i resultaten.

Zandra  Flygh  (2013)  gjordes  i  sin  kandidatuppsats  en  empirisk  studie  som

undersökte hur särskrivningar påverkar hur en text uppfattas. Flygh utförde studien likt

Boland  och  Queen,  och  Melander,  genom  att  studiedeltagare  fick  läsa  en  av  två

versioner av samma text – antingen en text som saknade särskrivningar, eller samma

text  men  manipulerad  med  särskrivningar.  Därefter  fick  deltagarna  i  frågeformulär

bedöma hur välskriven, tillförlitlig, lätt- eller svårläst, intressant och hur stort förtroende

de kände för textförfattaren. Studiedeltagarna fick också svara på om de brukar lägga
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märke till särskrivningar, och om de upplever särskrivningar som störande. Resultaten

från studie visade att särskrivningar tycktes minskade förtroendet för textförfattare, och

att  texten  med  särskrivningar  bedömdes  som  mindre  välskriven,  tillförlitlig  och

intressant än texten utan särskrivningar.  Resultaten visade också att de deltagare som

läst  texten  med  särskrivningar  i  större  utsträckning  svarade  att  de  ofta  eller  alltid

upptäckte särskrivningar, och att de upplever särskrivningar som ganska eller mycket

störande.  Flygh  hittade  inga  skillnader  i  hur  män  eller  kvinnor  svarade  i

undersökningen.

För att sammanfatta har det i dessa fem studier inte hittats något samband mellan

kön  och  utbildningsnivå,  och  hur  personer  har  reagerat  på  språkriktighetsfel  och

anglicismer. Däremot visade det sig i Melander och Kristiansens undersökning att det

fanns  ett  samband  mellan  informanters  ålder  och  inkomst,  och  hur  informanterna

uppfattar  anglicismer.  Vidare  visade  Boland  och Queen  att  det  finns  en  korrelation

mellan en persons personlighet och hur denne reagerar på språkriktighetsfel. Flyghs och

Boland och Queens två studier visade att texter med språkriktighetsfel generellt bedöms

mer negativt än texter utan språkriktighetsfel. I Flyghs studie visade det sig att en text

med  särskrivningar  bedöms  som mindre  välskriven  och  tillförlitlig,  än  en  text  utan

särskrivningar. Texter med anglicismer har bedömts både positivt och negativt av olika

grupper. I Melander och Kristiansens undersökning visade det sig att personer äldre än

45 år var mer positivt inställda till anglicismer, till skillnad från personer under 30 som

var mer positivt inställda till texten utan anglicismer. Resultaten från Melanders studie

antydde dock att  en text  med anglicismer bedöms som både mindre tillförlitlig  och

mindre intressant.

3. Metod och material

Den här studien är ett empiriskt experiment där jag undersöker om det finns ett samband

mellan språkriktighetsfel och hur personer reagerar på en text. När jag utformat studien

har  jag  inspirerats  av  Boland  och  Queen,  Flygh,  Melander  och  Melander  och

Kristiansen, i det att jag har genomfört experimentet genom att likt dem låta informanter
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läsa en stimulustext och sedan fylla i enkäter med frågor om hur de reagerade på texten.

Likt  de  tidigare  studierna  har  stimulustexten  funnits  i  två  versioner  varav  den  ena

manipulerats med grammatiska fel. Fortsättningsvis kommer texten utan grammatiska

fel refereras till som kontrolltexten, och den manipulerade texten kommer refereras till

som  experimenttexten.  Två  likadana internetbaserade  enkäter  har  skapats,  med enda

skillnaden  att  den  ena  innehållit  kontrolltexten,  och  den  andra  innehållit

experimenttexten.  Alla  de  informanter  som  svarat  på  enkäten  med  kontrolltexten

refereras till som kontrollgruppen, och alla de informanter som svarat på enkäten med

experimenttexten refereras till som experimentgruppen. Varför jag valt att använda mig

av enkäter  i  den  här  studien  är  för  att  det  är  ett  kostnadseffektivt  sätt  att  samla  in

kvantitativ  data  på,  och  är  ett  praktiskt  och  effektivt  sätt  att  att  samla  in  mycket

information om en stor grupp. Med hjälp av online-tjänsten GitHub har informanterna

slumpmässigt blivit tilldelad den ena eller den andra enkäten.

Boland och Queen, Melander och Kristiansen, Flygh, och Melander valde alla

att mörka det egentliga syftet med deras studier för informanter, vilket även jag valt att

göra i den här studien. Anledningen till att vilja mörka syftet är för att jag vill få fram

informanternas  undermedvetna,  genuina  attityder  gentemot  språkriktighetsfel,  vilket

skulle kunna äventyras om jag uppmärksammar informanterna på vad studien faktiskt

handlar om, och således riskera att leda till missvisande resultat. 

Kontrollgruppens  och  experimentgruppens  enkätsvar  har  sedan  jämförts  med

varandra för att undersöka om det finns några skillnader i hur de har svarat, skillnader

som språkriktighetsfelen  eventuellt  gett  upphov till.  Sedermera har  de  informanter  i

experimentgruppen som gett de mest extrema svaren på de olika frågorna plockats ut för

att undersöka om deras ålder, kön, utbildning eller språkattityder avviker från den totala

populationen. Dessa informanter har behandlats  i grupper utifrån enkätfrågorna. Alla

gruppers svar på demografisk data och språkattityder har omvandlats till procentsatser,

alltså till  exempel  hur  många procent  av gruppen som var  kvinnor.  För  att  hitta  de

största avvikelserna har jag räknat ut hur grupperna förhåller sig proportionerligt till

varandra  i  frågor  om  demografisk  data  och  språkattityder,  genom  att  dela

kontrollgruppens  och  experimentgruppens  procentsatser,  med  de  utplockade

6



informanternas procentsatser. Om kvoten var betydligt större eller mindre än 1 har den

bedömts vara en avvikelse och tagits upp i resultaten. 

3.1 Texten

Texten som användes som stimulus för studien är en nyhetsartikel från SVT Nyheters

hemsida,  skriven  av  Sara  Frisk  och  publicerad  22  oktober  2018.  Texten  är  en

informerande text som handlar om en studie angående hur sättet vi andas på påverkar

vårt minne. Den här texten valdes för att jag bedömde att den skulle vara intressant för

en bred läsekrets, att ämnet var allmängiltig, och att texten var neutral eftersom den

endast är informerande. En nyhetsartikel är också en typ av text som man kan anta att

alla läsare är bekanta med och kan förhålla sig till. Det är också en fördel att texten är

godkänd av en redaktion, vilket innebär att den bedömts vara av acceptabel kvalité för

att publiceras. Texten finns som bilaga 1.

3.1.1 Val av texttyp

Till den här studien har det varit viktigt att försäkra att det inte är textens form eller

innehåll som väcker en reaktion hos informanten, utan språkriktighetsfelen i texten. För

att lyckas med detta har jag behövt överväga vad för typ av text som ska användas som

stimuli, eftersom olika typer av texter och textgenrer har olika förväntningar på sig av

läsaren. En riktlinje har varit att texten ska vara allmängiltig, med ett neutralt innehåll

som inte riktar sig till en specifik åldersgrupp, och att den är skriven på ett sätt som är

förståelig för en bred publik.

Som nämnt i det tidigare avsnittet valdes en informerande text som stimulus.

Fördelen med en informerande text är att de typiskt är mer opartiska och neutrala i sitt

innehåll än andra texter. Så resonerade även Thøgersen & Kristiansen när de valde att

använda en informerande text i MIN-projektet, för att försäkra om att det inte är textens

ståndpunkt som informant reagerar på, utan textens utformning (2006:12-13). Eventuellt

är  det  så  att  en  informerande  text  –  till  exempel  en  nyhetsartikel  –  har  högre

förväntningar på sig av läsaren att hålla en högre språklig kvalité än en argumenterande

eller  underhållande  text.  På  grund  av  dessa  förväntningar  så  är  det  tänkbart  att  en
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informerande text med språkfel bedöms hårdare än andra texttyper.  Detta är en fördel

eftersom  det  då  finns  en  större  chans  att  väcka  starkare  reaktioner  på

språkriktighetsfelen hos informanterna. Det finns dock en risk att det skulle ses som

mindre naturligt att en informerande text har språkfel, vilket kan vara ett problem för

studien eftersom det är viktigt att stimulustexten inte ser för uppenbart artificiell ut.

En  argumenterande  text  för  med  sig  risken  att  det  är  textinnehållet  och

argumenten som väcker en reaktion hos läsaren, eftersom syftet med en argumenterande

text  är  just  att  påverka  läsaren  med  sitt  innehåll.  Det  kan  vara  svårt  för  en

argumenterade  text  att  vara  allmängiltig,  eftersom  olika  frågor  kan  vara  mer  eller

mindre angelägna och relevanta för olika grupper. Detta är en nackdel eftersom det som

tidigare nämnts är viktigt att det är språkriktighetsfelen som väcker en reaktion och inte

innehållet.

Flygh (2012:24) resonerar att det möjligen är viktigare för en argumenterande

text  att  vara  bra  skriven  än  en  informerande.  Detta  skulle tala  för  att  välja  en

argumenterande  text  till  studien eftersom  läsaren  skulle  reagera  starkare  på  ett

språkriktighetsfel vilket kan visa ett tydligare studieresultat.  Ett problem med det här

kan dock vara att en person som läser en text med språkriktighetsfel och inte håller med

skribenten i sak kan döma texten hårdare än om personen håller med skribenten.

3.1.2. Val av språkriktighetsfel

De  språkriktighetsfel  som  använts  i  texten  är  uteslutande  grammatiska  fel.  Stavfel

valdes bort eftersom de enligt Boland och Queen (2016:3) kan associeras med slarvfel

snarare än att man är  okunnig när det gäller stavningsnormer. En annan anledning att

välja  bort  stavfel  är  att  de har  visat  sig  vara mer  framträdande än grammatiska fel

(Boland & Queen 2015:16).

De språkriktighetsfel som använts i experimenttexten är tagna ur en studie av

Susanna Karlssons  och Lena Lind Palicki  (2015).  I  studien undersöks svensklärares

uppfattningar om vilka språkriktighetsfel som de anser är besvärligast och allvarligast.

Av de språkriktighetsfel som togs upp i deras studie valdes fyra typer för användning i
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experimenttexten: användning av ”de” och ”dem”, talspråksformer, särskrivning, och

satsradning.

Den fråga som ansågs vara besvärligast, och som rapporterades av 63% av alla

informanter,  gäller  användningen  av  ”de”  och  ”dem”  (Karlsson  &  Lind  Palicki

2015:98).  I  kontrolltexten används inte  ”dem”, men däremot förekommer ”de” flera

gånger.  Därför  skrevs  två ”de”  om till  ”dem”  i  experimenttexten.  Talspråksformen

”dom”,  som  också  togs  upp  i  studien,  valdes  bort  som  alternativ  eftersom  vissa

informanter ansåg att det var acceptabelt att använda om man inte kan skilja på de och

dem (Karlsson & Lind Palicki 2015:99).

Det språkriktighetsfel som näst flest ansåg vara besvärligt var talspråksformer,

det vill  säga former av ord som är accepterat  i  talat  språk men inte i  skrivet språk.

Mellan 20% och 30% av informanterna svarade att  talspråksformer var en besvärlig

fråga. Exempel på talspråksformer som Karlsson och Lind Palicki tar upp är att använda

”nån” för ”någon”, ”medans” för ”medan”,  ”de” för ”det” och ”dom” för ”de/dem”

(2015:97). I kontrolltexten fanns få uppenbara alternativ av ord som kan skrivas om till

talspråksformer.  Ett  alternativ var  ”någonting” som förekommer två gånger i  texten,

vars  talspråksform  är  ”nånting”.  Detta  bedömde  jag  dock  skulle  se  för  uppenbart

manipulerat ut, och därför valdes det bort. Samma problem såg jag med att använda

talspråksformen ”de” för de förekomster av ”det” som finns i originaltexten. Ett ord som

valdes  till  slut  var  ordet  ”vårt”,  som  förekommer  en  gång  i  texten,  och  som  i

experimenttexten ändrades till talspråksformen ”vårat”.

Ett språkriktighetsfel som 22% av informanterna angav vara besvärligt, och som

nästan 100% svarade att de inte accepterar, är särskrivningar (Karlsson & Lind Palicki

2015:101). Originaltexten innehöll ett antal sammansatta ord som går att särskriva, och

valet  föll  på  att  särskriva  ordet  ”luktminnen”,  som  då  blev  ”lukt  minnen”  i

experimenttexten.  Jag bedömde att  särskriva ”luktminnen” såg ut som ett något mer

naturlig fel än andra kandidater, eftersom det stod i närheten av ”visuella minnen” i

originaltexten, som skrivs isär.

Det sista språkriktighetsfelet som användes i texten, satsradning, rapporterades

av mellan 5% och 10% av informanterna i Karlssons och Lind Palickis undersökning.
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För  att  skapa  en  satsradning  så  ändrades  en  punkt  mellan  två  huvudsatser  i

originaltexten till ett kommatecken i experimenttexten. I följande tabell ges en översikt

av de manipulationer som gjorts av originaltexten.

Tabell 1. Översikt över ändringar i texten

Kontrolltext Experimenttext

De/dem ”...när de hade andats genom...” ”...när dem hade andats genom...”

De/dem ”...behövde de inte memorera...” ”...behövde dem inte memorera...”

Talspråksform ”...påverkar vårt minne...” ”...påverkar vårat minne...”

Särskrivning ...framkalla rena luktminnen... ”...framkalla rena lukt minnen...”

Satsradning ”...de ombads att memorera. Sedan...” ”...de ombads att memorera, sedan...”

3.2 Enkäten

Enkäterna  skapades  med  hjälp  av  den  kostnadsfria  onlinetjänsten  Google  Formulär.

Länkar  till  enkäterna  kopplades  till  GitHub,  en  annan  onlinetjänst  som  gjorde  det

möjligt att skapa en enda länk som slumpade fram en av de två av enkäterna om man

tryckte på den. Denna länk spreds via ett offentligt inlägg på Facebook den 1 november

klockan  13.00.  Inlägget  delades  på  min  egen  profilsida,  och  i  de  två  offentliga

grupperna ”Flogsta  2018-2019” – en grupp  riktat  till  alla  boende i  bostadsområdet

Flogsta  i  Uppsala  –  och  ”Språkvetarprogrammet”  –  en  grupp  för  studerande  på

Språkvetarprogrammet på Uppsala Universitet. I inlägget skrev jag en uppmaning om

att den som läser inlägget gärna får sprida den vidare. Länkarna avaktiverades den 9

november,  efter  att  176 svar hade inkommit.  I enkäten använde jag ordet ”språkfel”

istället för ”språkriktighetsfel”.

Enkäten är  uppdelad i fyra avsnitt: det första avsnittet innehåller frågor om vilka

känslor texten väckte hos informanten, det andra avsnittet innehåller frågor som handlar

hur  informanten  uppfattade  texten,  det  tredje  avsnittet  innehåller  frågor  angående

informantens kön, ålder, modersmål och utbildning, och det fjärde avsnittet innehåller

frågor angående informanternas uppfattningar och attityder angående språkriktighetsfel
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och sin egen språkförmåga. Efter de här fyra avsnitten fick informanterna svara på en

kontrollfråga angående huruvida informanten upptäckt några språkfel i texten.

I första avsnittet fick informanterna svara på fem frågor angående fem känslor:

”Fick texten dig att känna dig glad?”, ”Fick texten dig att känna dig ledsen?”, ”Fick

texten dig att känna dig arg?”, ”Fick texten dig att känna dig nyfiken?”, ”Fick texten dig

att känna dig irriterad?”. På en femgradig Likertskala fick informanten bedöma i vilken

grad texten fick informanten att känna sig glad, ledsen, arg, nyfiken, och irriterad, där 1

betydde ”inte alls” och 5 ”mycket”. De känslor som fokuserades på och undersöktes i

studien är ”arg” och ”irriterad”, men för att förebygga att enkätens egentliga syfte skulle

upptäckas lades de andra tre känslorna till i studien.

I det andra avsnittet ställdes fyra frågor angående hur informanten uppfattade

texten:  ”Hur intressant var texten?”, ”Hur tillförlitlig tycker du att texten var?”, ”Hur

välskriven tycker du att texten var?”, ”Hur lätt- eller svårläst tycker du att texten var?”.

På en femgradig Likertskala fick informanten bedöma i vilken grad de uppfattade texten

som  intressant,  tillförlitlig,  välskriven  och  lättläst.  1  betydde  här  ”Inte  alls

intressant/tillförlitlig/välskriven”  och  ”Mycket  lättläst”.  5  betydde  ”Mycket

intressant/tillförlitlig/välskriven” och ”Mycket svårläst”.  Vad som kan vara intressant

med de här frågorna är om man kan bekräfta antagandet att ”språkpoliser” eventuellt

skulle  värdera  texter  med  språkriktighetsfel  som  mindre  intressant,  tillförlitlig,

välskriven och mer svårläst än vad personer som är mer toleranta mot språkriktighetsfel

skulle  göra.  En andra  anledning att  ställa  dessa  fyra frågor  är  för  att  Flygh (2012)

använde sig av  dem i sin studie – då specifikt om särskrivning – och därför kan det vara

intressant  att  se  om resultaten  från  denna  studie  skiljer  sig  från,  eller  kan  bekräfta

Flyghs  resultat.  Även  Melander  (2013)  frågade  informanterna  i  sin  studie  om  de

uppfattade en text som intressant, tillförlitligt och lätt- eller svårläst.

I det tredje avsnittet ställdes frågor om informantens ålder, kön, högsta avslutade

utbildning,  och  om  svenska  var  deras  modersmål.  I  det  fjärde  avsnittet  fick

informanterna svara på sex frågor som handlade om deras egen språkförmåga och deras

egna  språkattityder.  I  de  första  fyra  frågorna  fick  informanterna  på  en  femgradig

Likertskala bedöma sin egen språkkänsla, sitt språkintresse, hur viktigt  de tycker att
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korrekt  grammatik  är,  och  hur  viktigt  de  tycker  att  korrekt  stavning  är.  På  de  här

frågorna betydde 1 att informantens språkkänsla var ”Mycket dålig”, att informanten  är

”Inte alls intresserad” av språk, och tycker att korrekt grammatik eller korrekt stavning

är  ”Inte  alls  viktigt”.  5  betydde att  informantens  språkkänsla  var  ”Mycket  bra”,  att

informanten var ”Mycket intresserad” av språk, och tycker att korrekt grammatik eller

korrekt stavning är ”Mycket viktigt”. Informanterna blev även tillfrågade om de brukar

upptäcka språkriktighetsfel i texter, med svarsalternativen ”Ja, alltid”, ”Ja, ofta”, ”Ja,

ibland” och ”Nej, inte alls”. Den sista frågan var om de anser att språkriktighetsfel är

störande, med svarsalternativen ”Ja, mycket”, ”Ja, något”, ”Ja, lite” och ”Nej, inte alls”.

Igen så inspirerades jag av Flygh (2012) när jag ställde de två sista frågorna, som även

hon ställde i sin studie. Den här studiens frågor skiljer sig dock i det att istället för att

fråga om informanterna upptäcker eller stör sig på särskrivningarna, så frågar jag om

språkriktighetsfel. Svarsalternativen till de här två frågorna använde sig även Flygh av,

och jag valde att använda dem också för att kunna jämföra den här studiens resultat med

Flyghs resultat. Svaren från avsnitt tre och fyra är vad som används för att identifiera

vad för personer som reagerar starkast på språkriktighetsfel, och jämförs med svaren på

de två föregående avsnitten. 

I  slutet  av  båda  enkäterna  ställdes  en  kontrollfråga  om  informanten  hade

upptäckt några språkfel i texten. Den här frågan ställdes för att se om informanter som

inte reagerat negativt på  språkriktighetsfelen faktiskt upptäckte dem. Om de svarat att

de upptäckt ett språkriktighetsfel så kan det innebära att de helt enkelt inte reagerat på

dem, eller att de är mer toleranta mot dem. Kontrollfrågan kan också ge en indikation att

något är fel med enkäten.

På  sista  sidan  av  enkäten  har  informanterna  fått  möjlighet  att  lämna

kommentarer. Trost (2012:74-75) menar att förutom att det kan vara bra för informanten

som där får en chans att vädra sina tankar och avreagera sig om det är något den irriterat

sig över,  så kan en sådan kommentarsruta ge synpunkter och insikter som kan vara

relevant för studien.
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3.3 Pilotstudie

Enkäten  delades  på Facebook den 1 november  2018 klockan 13.00.  Från  13.05 till

16.18 inkom sammanlagt  26 svar,  10 på  den språkriktiga  versionen och 16 på den

manipulerade  versionen.  Av  de  10  svaren  på  den  språkriktiga  versionen  angav  3

informanter att de hade upptäckt språkriktighetsfel i den. För att försäkra mig om att det

inte fanns något i texten som kunde uppfattas som språkriktighetsfel gjorde jag därför

en viss bearbetning av texten för att rensa ut just sådant. Jag gjorde två nya versioner

utav enkäten, med enda skillnaden att dessa två innehöll den bearbetade texten. De nya

enkäterna fanns tillgängliga från och med klockan 17.16 den 1 november. Det är endast

resultaten från dessa två enkäter som redovisas i resultatdelen.

4. Resultat

I det här avsnittet presenterar jag studiens resultat. Resultaten är uppdelade i två avsnitt:

avsnitt 4.1. redovisar de generella skillnader som finns mellan hur kontrollgruppen och

experimentgruppen har svarat angående vilka känslor som texten väckte hos dem och

hur de uppfattade texten.  Avsnitt 4.2. plockar ut de informanter som har svarat mest

extremt på frågorna om vilka känslor texten väckte och jämför deras svar på frågor om

demografi och språkattityder mellan dem och kontroll- och experimentgruppen, för att

se om dessa informanter avviker från den totala populationen när det gäller till exempel

ålder eller utbildning.

Sammanlagt svarade 176 informanter på enkäterna. Kontrollgruppen bestod av

98  informanter,  och  experimentgruppen  bestod  av  78  informanter.  Den  yngsta

informanten  var  20  år,  och  den  äldsta  informanten  var  81  år.  152  informanter  var

kvinnor och 24 informanter var män.

4.1 Generella skillnader mellan kontrollgruppen och experimentgruppen

Resultaten  redovisas  i  ett  stapeldiagram  per  fråga  där  kontrollgruppens  och

experimentgruppens svar presenteras i procent. Resultaten är indelad i fyra avsnitt: ett

som redovisar hur grupperna bedömde i vilken grad texten väckte ilska och irritation
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hos  dem,  ett  som  redovisar  hur  grupperna  svarade  på  frågorna  om  hur  texten

uppfattades, ett avsnitt som redovisar hur gruppernas svarade på kontrollfrågan, och ett

avslutande sammanfattande avsnitt.

4.1.1. Känslor

1 betyder ”inte alls”, och 5 betyder ”mycket”. 3 tolkas som att informanten är neutral.

Figur 1: Diagram över svar på frågan om texten väckte ilska hos informanten

På  frågan  om  texten  fick  informanten  att  känna  sig  arg  svarade  majoriteten  av

informanterna i grupperna att texten inte fick dem att känna sig arga. En betydligt större

andel  av  kontrollgruppen  angav  svaret  1  (85.7%),  jämfört  med  experimentgruppen

(66.7%). En annan påtaglig skillnad mellan grupperna är hur  stor andel  som angett

svaret 3: 16.7% av experimentgruppen och 7.1% av kontrollgruppen. Något fler svarade
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2 i experimentgruppen (11.5%) jämfört med kontrollgruppen (7.1%). Ingen grupp har

svarat  med  svaret  5,  och  i  kontrollgruppen  har  ingen  informant  svarat  4.  I

experimentgruppen angav  5.1% svaret 4.

Figur 2: Diagram över svar på frågan om texten väckte irritation hos informanten

På frågan om texten fick informanten att känna sig irriterad var det igen en övervägande

andel av grupperna som svarade att de inte var irriterade. Igen var det en betydligt större

andel  av  kontrollgruppen  som  svarade  1  (79.6%)  jämfört  med  experimentgruppen

(59%).  Något  fler  angav  svaret  2  i  experimentgruppen  (19.2%)  jämfört  med

kontrollgruppen (13.3%). Det syns en liten skillnad i hur stor andel det är av grupperna

som  svarat  3  –  5.1%  av  kontrollgruppen  och  7.7%  av  experimentgruppen.  En

påtagligare skillnad syns i hur stor andel av grupperna som svarade 4 eller 5, alltså att

de blev irriterade av texten: i kontrollgruppen var det endast 2% av informanterna som
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svarade 4 och 0% svarade 5, jämfört med experimentgruppen där hela 11.5% svarade 4

och 7.7% svarade 5.

4.1.2. Uppfattning av texten

På de tre första frågorna i det här avsnittet betyder 1 att informanten tyckte att texten

inte  alls  var  intressant/tillförlitlig/välskriven,  och  5  att  texten  var  mycket

intressant/tillförlitlig/välskriven.  På   fjärde  frågan  om  hur  lätt-  eller  svårläst

informanterna tyckte att texten var betyder 1 att texten var mycket lättläst, och 5 att den

var mycket svårläst. 3 tolkas igen som att informanten är neutral. 

Figur 3: Diagram över svar på frågan om texten var intressant

På frågan om informanterna tyckte att texten var intressant svarade de båda grupperna

relativt likt varandra. Det var en mindre andel informanter i experimentgruppen än det

var i kontrollgruppen som svarade 1 (0%) eller 2 (11.5%), alltså att de tyckte att texten

inte alls var intressant – i kontrollgruppen angav 3.1% 1 som svar och 14.3% angav 2
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som svar. En större andel informanter svarade med 3 i experimentgruppen (29.5%), i

jämförelse med kontrollgruppen (26.5%). Det var även en större andel informanter i

experimentgruppen  som  angav  4  som  svar  (43.6%),  jämfört  med  kontrollgruppen

(39.8%).  Det  var  en  knapp skillnad  mellan grupperna  angående hur  stor  andel  som

svarade 5 – 16.3% av kontrollgruppen, och 15.4% av experimentgruppen. 

Figur 4: Diagram över svar på frågan om texten var tillförlitlig

En påtaglig skillnad mellan grupperna syns i frågan om hur tillförlitlig informanterna

tyckte att texten var, då 26.5% av kontrollgruppen angav 4 som svar, jämfört med hela

35.9% i experimentgruppen. En annan påtaglig skillnad var hur stor andel det var av

informanterna  som  svarade  3:  44.9%  av  kontrollgruppen,  och  35.9%   av

experimentgruppen.  Det  syns  en  knapp  skillnad  mellan  hur  många  som  svarade  5

kontrollgruppen (3.1%) och experimentgruppen (2.6%). Något fler informanter svarade

1  i  experimentgruppen  (6.4%)  jämfört  med  kontrollgruppen  (3.1%),  och  något  fler
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informanter  i  kontrollgruppen  (22.4%) än  experimentgruppen (19.2%) angav  2  som

svar.

Figur 5: Diagram över svar på frågan om texten var välskriven

På frågan om informanten tyckte texten var välskriven ser man betydande skillnader

mellan hur kontrollgruppen och experimentgruppen har svarat. En något större andel av

experimentgruppen svarade att texten inte var välskriven jämfört med kontrollgruppen –

7.7% angav svaret 1 och 17.9% angav svaret 2 i experimentgruppen, medan 2% svarade

1 och 13.3% svarade 2 i kontrollgruppen. En påtaglig skillnad mellan grupperna är hur

stor andel det är av informanterna som svarat 4 – 41.8% av kontrollgruppen och 32.1%

av  experimentgruppen.  Nästan  exakt  lika  stor  andel  av  kontrollgruppen  som

experimentgruppen svarade 3 (33.7% och 33.3%) eller 5 (9.2% och 9%).
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Figur 6: Diagram över svar på frågan om texten var lätt- eller svårläst

På frågan om hur  lätt-  eller  svårläst  informanten tyckte att  texten var  syns en liten

skillnad i hur många som ansåg att den var svårläst – i experimentgruppen angav 6.4%

svaret 5 och 11.5% 4, medan det i kontrollgruppen var 4.1% som angav svaret 5 och

10.2% som angav svaret 4.  Det  var i  princip ingen skillnad mellan kontrollgruppen

(20.4%)  och  experimentgruppen  (20.5%)  angående  hur  stor  andel  informanter  som

angav svaret 3. En påtaglig skillnad mellan grupperna syns i hur stor andel som svarade

med svaren 1 respektive 2, alltså att texten var lättläst: i  kontrollgruppen angav hela

37.8% svaret 1 jämfört med experimentgruppens 25.7%, och andelen informanter som

angav svaret 2 var 35.9% av experimentgruppen och 27.6% av kontrollgruppen.
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4.1.3. Kontrollfrågan

Figur 7: Diagram över Kontrollgruppens svar på kontrollfrågan 
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Figur 8: Diagram över Experimentgruppens svar på kontrollfrågan 

På kontrollfrågan om informanterna hade hittat några språkriktighetsfel i texten, svarade

nästan  hälften  av  alla  informanter  i  experimentgruppen  att  de  hittat  fel  (46.2%).  I

jämförelse svarade mer än en fjärdedel av alla informanter i kontrollgruppen att de hade

hittat fel i texten (28.6%).

4.1.4. Sammanfattning

Resultaten  visar  att  det  finns  vissa  skillnader  på  hur  informanterna  svarat  i  de  två

grupperna. En större andel av informanterna i experimentgruppen än kontrollgruppen

uppgav att de blev arga eller irriterade av texten. Experimentgruppen bedömde även

texten  som mindre  välskriven  och  något  mindre  lättläst  än  kontrollgruppen.  Texten

bedömdes som något mer tillförlitlig av experimenttexten än av kontrollgruppen. Det

fanns en knapp skillnad i hur intressant grupperna tyckte att texten var –  en något större

andel av experimentgruppen än kontrollgruppen bedömde texten som intressant.

4.2 Individuella skillnader

I det har avsnittet redovisas hur de informanter som svarade mest negativt på frågorna

om  känslor  och  hur  de  uppfattade  texten,  svarade  på  frågorna  om  demografi  och

språkattityder. Informanter är endast utplockade från experimentgruppen, eftersom det

är dessa personer som potentiellt reagerat på språkriktighetsfel. Mest negativt, eller mest

extremt, ska förstås som att informanten har svarat 4 eller 5 på frågorna om de blev

irriterade  eller  arga  av  texten,  1  eller  2  på  frågorna  om de  uppfattade  texten  som

intressant, tillförlitlig eller välskriven, eller 4 eller 5 på frågan om texten var lätt-eller

svårläst.  Uppgifterna om dessa informanters ålder, kön, utbildning och språkattityder

har jämförts med hela kontrollgruppen och hela experimentgruppen, för att se om dessa

informanter avviker från den totala populationen.

Frågan  om  modersmål  valdes  bort  att  redovisas  i  resultaten  eftersom  det

bedömdes som irrelevant då det endast var fyra informanter totalt som uppgav att de

inte hade svenska som modersmål. Utbildningskategorin ”Annat” har också valts bort
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att  redovisas  av  praktiska  skäl.  Rådata  om  alla  grupper  finns  som  bilaga,  men

procentsatser redovisas även här när det bedömts relevant att betona skillnader.

4.2.1 Ålder

Angående ålder så avvek olika åldersgrupper beroende på vilken fråga det handlade om.

Åldersgruppen  20–29  var  underrepresenterade  när  det  gällde  känslor  och

överrepresenterade angående hur ointressant de upplevde texten. Åldersgruppen 30–39

var  överrepresenterade  i  tre  frågor,  angående  känslor  och  att  de  ansåg  texten  som

otillförlitlig  och  svårläst.  Åldersgruppen  40–49  svarade  i  högre  grad  än  den  totala

populationen att texten var ointressant, svårläst, och illa skriven. Åldersgruppen 60–69

var  betydligt  underrepresenterade  när  det  kom till  negativa  känslor,  hur  ointressant,

otillförlitlig och svårläst de upplevde texten. En märkbar avvikelse är att gruppen 70+

saknades  i  alla  frågor,  som annars  utgjorde  3.85% av kontrollgruppen och 5.1% av

experimentgruppen. Gruppen 50–59 avvek minst, och var relativt konstant i alla frågor,

med undantaget att de var något överrepresenterade angående att uppleva texten som

ointressant.

4.2.2 Kön

Generellt  så  avvek  könsfördelningen  i  grupperna  väldigt  lite  från  den  totala

populationen av kontrollgruppen och experimentgruppen. Den största avvikelse från den

total populationen kunde man se i frågan om hur ointressant informanterna tyckte att

texten var, där män var överrepresenterade. I denna fråga var 44.4% av informanterna

kvinnor och 55.6% män,  jämfört med hur kontrollgruppen består av 87.8% kvinnor och

12.2%, och hur  experimentgrupp består  84.6% kvinnor  och 15.4% män.  En mindre

skillnad kan man se i frågorna angående hur tillförlitlig, välskriven och svårläst texten

är, där män är något mer representerade jämfört med den totala populationen.

4.2.3 Utbildning

När  det  gäller  utbildning  är  det  svårt  att  se  något  mönster  bland  svaren.  Eftersom

fördelningen av utbildningar mellan kontrollgruppen och experimentgruppen skiljde sig
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åt  betydligt,  så  är  det  inte  konstigt  att  informanter  i  vissa  fall  avvek  från  den ena

gruppen  men  samtidigt  inte  från  den  andra.  Kategorin  ”Grundskola”  var  inte

representerad alls –  men så är det också en försvinnande liten kategori överhuvudtaget,

då den representerar 1% av kontrollgruppen och 0% av experimentgruppen. Gruppen

”Gymnasie” är betydligt överrepresenterade i frågorna om känslor, hur ointressant och

tillförlitlig texten var, men var underrepresentera jämfört med kontrollgruppen i frågan

om de tyckte att texten var svårläst. De informanter som avslutat en kandidatutbildning

saknades  i  frågan  om  intresse,  var  underrepresenterade  i  frågan  om  tillförlitlighet

jämfört med experimentgruppen, och överrepresenterade i frågan om hur svårläst texten

var  jämfört  med  kontrollgruppen.  De  informanter  som avslutat  en  masterutbildning

saknades i frågan om känslor, och var underrepresenterade i frågan om hur intressant

texten är.  De informanter som avslutat  en doktorsutbildning saknades i  frågorna om

intresse,  tillförlitlighet,  hur  välskriven  samt  hur  svårläst  texten  är,  men  var

överrepresenterade  angående  känslor.  De  informanter  som  avslutat  en

yrkeshögskoleutbildning  saknades  i  känslor,  var  underrepresentera  i  frågan  om

tillförlitlighet  jämfört  med  experimentgruppen,  överrepresenterade  i  frågan  om  hur

intressant texten var och betydligt överrepresenterade i frågan om hur svårläst texten var

jämfört med kontrollgruppen.

4.2.4 Språkattityder

När det gällde hur informanterna bedömde sin språkkänsla svarade ingen med 1 eller 2.

Informanter  som  svarade  3  var  överrepresenterade  i  alla  frågor.  Svaret  4  var

överrepresenterat  i frågan om tillförlitlighet, och underrepresenterad i frågan om hur

välskriven texten var. Informanter som svarat 5 var något underrepresenterade i frågan

om hur tillförlitlig texten var.

I frågan om hur informanterna bedömde sitt språkintresse var det igen ingen som

svarade  1  eller  2.  Informanter  som  svarade  3  var  överrepresenterade  i  frågan  om

känslor, tillförlitlighet, och svårlästhet jämfört med kontrollgruppen. I frågan om hur

intressant texten var var 3 överrepresenterad i jämförelse med båda grupperna.  Svaret 5

var underrepresenterat i frågan om svårlästhet, jämfört med kontrollgruppen.
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Angående hur viktigt informanterna bedömde att korrekt grammatik är svarade

ingen  1.  Ingen  svarade  heller  med  2  i  frågan  om  känslor,  däremot  var  svaret  2

överrepresenterad  i  alla  andra  frågor.  3  saknades  i  frågorna  om hur  intressant  och

svårläst texten var, och var underrepresenterad i frågorna om känslor, hur tillförlitlig och

välskriven texten var.  Svaret  4 var betydligt  underrepresenterat  i  frågan om känslor.

Informanter som svarade 5 var betydligt överrepresenterade i frågan om känslor.

Angående hur  viktigt  informanterna bedömde att  korrekt  stavning är  svarade

ingen 1 eller 2. Informanter som svarade 3 var underrepresenterade i alla frågor förutom

om  hur  välskriven  texten  var,  där  den  var  överrepresenterad  jämfört  med

kontrollgruppen. Svaret 4 var underrepresenterat i frågan om känslor, och hur välskriven

texten  är  jämfört  med  experimentgruppen.  Informanter  som  svarade  5  var

överrepresenterade i frågan om känslor. 

När  det  gällde  frågan  om  hur  ofta  informanten  upptäcker  språkriktighetsfel

svarade  ingen ”Aldrig”.  I  frågorna  som handlade  om hur  intressant,  tillförlitlig  och

välskriven  var  svaret  ”Ibland”  överrepresenterat.  Svaret  ”Alltid”  var  däremot

underrepresenterat  i  frågorna om hur intressant,  tillförlitlig och svårläst  texten var.  I

frågan om hur svårläst var också svaret ”Ofta” underrepresenterad. 

Angående hur mycket informanterna störs av språkriktighetsfel  svarade ingen

”Inte alls” i frågan om känslor och i frågan om hur välskriven texten är. Informanter

som svarade ”Mycket” var betydligt överrepresenterade i frågan om känslor – 63.6%

jämfört  med 32.7% i  kontrollgruppen och 25.6% i  experimentgruppen  –  och något

överrepresenterad  i  frågan  om  hur  välskriven  texten  var,  jämfört  med

experimentgruppen – 40% jämfört med 25.6% och experimentgruppen. Ingen informant

svarade ”Lite” i frågorna om hur intressant och svårläst texten var. ”Lite” var också

underrepresenterad i frågorna om känslor, tillförlitlighet och hur välskriven texten var.

Informanter  som svarat  ”Något”  var  underrepresenterade  i  frågan  om  känslor  men

underrepresenterade i frågorna om hur intressant och svårläst texten var.

4.2.5 Sammanfattning
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Beroende på fråga sticker olika åldersgrupper ut, däremot var det två grupper som stack

ut oftare än andra, nämligen 30–39 och 40–49, och som var överrepresenterade i tre

frågor vardera: 30–39 angående känslor, tillförlitlighet och svårläst, och 40–49 om att

texten var ointressant, svårläst och illa skriven. När det gällde kön avvek informanterna

betydligt endast i en fråga: frågan om hur ointressant texten var. Angående utbildning

var det svårt att se något mönster i hur de avvek från den totala populationen, utan det

var en märkbart varierad fördelning från fråga till fråga. Gemensamt för alla grupper var

att  de  inte  svarat  med  1  eller  2  i  de  tre  frågorna  som  rörde  hur  de  bedömde  sin

språkförmåga, sitt språkintresse, och hur viktigt de ansåg att korrekt stavning är. I frågan

om  korrekt  grammatik  var  det  ingen  som  svarat  med  1  men  däremot  var  2

överrepresenterat i alla frågor. Informanter som svarat med 3, 4 och 5 var däremot mer

varierad,  där  de  var  underrepresenterade  i  vissa  frågor,  men  överrepresenterade

angående  andra.  Informanter  som  svarat  3  var  underrepresenterad  eller  saknades  i

korrekt  grammatik  och korrekt  stavning,  men var  överrepresenterade  när  det  gällde

språkkänsla och språkintresse. Informanter som svarade 4 var överrepresenterade i vissa

frågor  när  det  gällde  språkkänsla,  men  underrepresenterade  när  det  gällde  korrekt

grammatik i  frågan om känslor,  och korrekt  stavning i  frågorna om känsla  och hur

välskriven texten var. Informanter som svarat 5 var betydligt överrepresenterade när det

gällde korrekt grammatik och stavning, i frågan om känslor. Informanter som svarat 5

var däremot underrepresenterade när det gällde språkkänsla i frågan om tillförlitlighet,

och angående språkintresse i frågan om svårlästhet i jämfört med kontrollgruppen. De

informanter som hade svarat mest extremt på vilka känslor texten väckte hos dem tycks

utmärka sig från de andra grupperna då de i större utsträckning genererat extrema svar

när det gäller  språkattityder:  de var överrepresenterade med att  svara 5 i  frågan om

korrekt grammatik och stavning, och att svara att språkfel är mycket störande.  
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5. Diskussion

Diskussionen av studien är uppdelad i två avsnitt, varav det ena diskuterar metoden, och

den andra diskuterar studiens resultat.

5.1 Metoddiskussion

Det  finns  flera  andra  faktorer  än  språkriktighetsfelen  som  kan  ha  påverkat

studieresultaten.  Av  176  informanter  var  en majoritet  av  informanterna

språkintresserade  –  123 informanter  –  bedömde att  de  hade  hög språkkänsla  – 141

informanter – och var kvinnor – 152 informanter. På grund av denna fördelning  är det

svårt att säga något om skillnader mellan hur män och kvinnor svarar, eller om de som

är och inte är språkintresserade eller anser sig ha bra eller dålig språkkänsla. Enkäter har

spridits i grupper som var studentinriktade vilket kan också påverkat resultatet angående

utbildningsnivå.  Cirka  hälften  av  alla  deltagare  hade  antingen  en  avslutad

universitetsutbildning  på  kandidat-,  master-  eller  doktorsnivå.  Även  om den  största

andelen av informanterna hade gymnasieutbildning som sin högsta avslutade utbildning,

kan man anta att flera av dem är studenter på universitet som har en pågående kandidat

eller masterutbildning.

Skillnaden  i  storlek  mellan  kontrollgruppen  och  experimentgruppen  var  20

informanter, vilket också kan ha påverkat resultatet. Ett exempel på detta är resultaten

angående frågan om tillförlitlighet. Mellan grupperna så skiljde det sig två personers

som angav en 4, vilket resulterade i en 11% skillnad i procent. Detta kan därför ha gett

upphov till ett missvisande resultat. Om det hade varit en jämnare fördelning mellan de

två grupperna, och större urvalsgrupp överhuvudtaget, så kanske inte skillnaden hade

varit lika stor.

En informant som bedömde att texten inte var välskriven gav denna kommentar:

”Det som gjorde texten svårläst var att meningarna var långa och vänstertunga. Inga

egentliga språkfel fanns i texten, men Karolinska Institutet skrivs med stort i.”. Det kan

alltså vara fallet att vad som framkallade negativa känslor var textens form snarare än

språkriktighetsfelen. Enligt en annan kommentar från en informant så upplevde denne
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att  texten  var  ovetenskaplig,  och  bedömde  att  den  hade  låg  tillförlitlighet.  Denna

kommentar tar då upp möjligheten att innehållet kan ha framkallat negativa känslor.

En annan faktor som kan ha påverkat hur informanterna svarat, är att ”språkfel”

eventuellt är ett för mångtydigt begrepp för att informanten ska riktigt veta hur den ska

tolka det.  Kanske är det så att informanter likställer en illa skriven text med att den

innehåller språkfel, även om den inte innehåller några egentliga språkriktighetsfel. För

att  parafrasera tidigare citerade kommentar,  så innehåller inte texten några egentliga

språkfel, men den var illa skriven på grund av meningarna var långa och vänstertunga.

Eftersom  jag  inte  använder  en  flervariabelanalys  för  att  analysera

studieresultaten så kan inte  den statistiska styrkan i  dem mätas.  Det  skulle  behövas

göras för en mer tillförlitlig statistisk undersökning för att säkerställa resultaten.

5.2 Resultatdiskussion

Den här studiens resultat går i linje Boland och Queens (2015, 2016) och Flyghs (2012)

studieresultat om att texter med språkriktighetsfel bedöms mer negativt än en text utan

språkriktighetsfel. Som i Flyghs studie visade det sig att texten med språkriktighetsfel

uppfattades som mindre välskriven än texten utan språkriktighetsfel. Till skillnad från

Flygh  och  Melander,  som  fann  ett  samband  mellan  särskrivningar  respektive

anglicismer,  och  hur  en  text  uppfattades  som  mindre  tillförlitlig,  så  hittades  inget

samband  mellan  språkriktighetsfel  och  hur  tillförlitligt  texten  uppfattades  i  den  här

studien  –  tvärtom  tycktes  experimenttexten  bedömas  vara  något  mer  tillförlitlig  än

kontrolltexten. I Melanders studie tyckes det finnas ett samband mellan anglicismer och

hur intressant en text uppfattades, till skillnad från den här studien där man inte kunde

se något samband mellan språkriktighetsfel och hur intressant en texten uppfattades. I

denna  studie  bedömdes  experimenttexten  som  mindre  lättläst  än  kontrolltexten,  till

skillnad från Flyghs studie, där det inte tycktes finnas ett samband mellan särskrivningar

och hur svår- eller lättläst texten uppfattades.  Varför det inte tycks finnas ett samband

mellan språkriktighetsfel och hur intressant eller tillförlitlig en text uppfattas vara, men

hur välskriven och svårläst den uppfattas vara, kan handla om att hur intressant och

tillförlitlig  en  text  bedöms vara  är  mer  beroende  av  innehållet  i  texten,  medan  hur
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välskriven eller svårläst en text bedöms vara är mer beroende av hur texten är utformad.

Som diskuterat  i  metoddiskussionen  finns  det  dock  problem i  enkäten  som kan  ha

påverkat resultaten i denna studie, och därför kan man inte med säkerhet säga att de är

definitivt tillförlitliga.

Likt Boland och Queens studie från 2016 kunde inte jag heller finna ett samband

mellan utbildning och kön, och hur människor reagerar på språkriktighetsfel. Dock är en

anledning varför jag inte med denna studie kan säga mycket om kön är just för att – som

tidigare nämnt – informanternas könsfördelning var kraftigt oproportionerlig. När det

gällde ålder så var det ingen åldersgrupp i min undersökning som genomgående avvek i

alla frågor.  Åldersgrupperna 30–39 och 40–49 stack ändå ut en aning, men det är svårt

att säkerställa ett samband mellan ålder och hur en person reagerar på språkriktighetsfel.

Om det skulle gå att säkerställa att personer mellan 30 och 49 reagerar mer negativt –

till  exempel genom att ha ett större underlag och genom en flervariabelanalys – skulle

detta  gå emot resultaten från Boland och Queens studie (2016) som inte  hittade ett

samband mellan ålder och hur informanter reagerade.

I  den  här  studien  kunde  jag  inte  se  något  samband  mellan  hur  informanter

reagerat på språkriktighetsfel, och att de skulle upptäcka språkriktighetsfel oftare, eller

störas av språkriktighetsfel  mer än andra,  något  som Flygh såg en antydan på i  sin

studie (2012). Tvärtom var det en större andel av informanterna i kontrollgruppen än i

experimentgruppen som svarade att de alltid hittade fel, och att de störde sig mycket på

dem. Boland och Queens (2016) hittade inget samband mellan hur viktigt en informant

bedömde att god grammatik var och hur de reagerade på språkriktighetsfel. I den här

studien kunde inte heller jag se att de informanterna som svarat mest negativt värderade

korrekt grammatik i större utsträckning än andra. Däremot kunde man se att ingen av de

informanterna värderat att korrekt stavning är oviktigt.

Som man kunde se i resultatdelen så tycktes det finnas en antydan på att det

finns ett samband mellan känslor och språkattityder. Av den här studien kan man inte

påstå att personer som värderar korrekt stavning och grammatik högt blir argare och

mer irriterade av språkriktighetsfel, eftersom det i studien var långt fler informanter som

bedömde korrekt stavning och grammatik som viktigt än som svarade att de blev arga
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eller irriterade av texten. Däremot finns det en antydan på det motsatta förhållandet: att

personer som blir arga och irriterade av språkriktighetsfel värderar korrekt grammatik

och stavning högre än andra.

Ett överraskande resultat är att så många informanter i kontrollgruppen svarade

att  de  hittat  språkfel  i  kontrolltexten.  Varför  det  är  så  här  kan  bara  spekuleras  om.

Eftersom  möjligheten  fanns  att  gå  bakåt  i  enkäten,  kan  det  kanske  vara  så  att

informanterna gått tillbaka till texten igen efter att ha läst frågan om de upptäckt några

språkfel, för att aktivt leta efter fel som inte finns. Ett alternativ är att informanterna helt

enkelt inte talar sanning om att de upptäckt ett fel – kanske går det inte ihop med deras

självbild  att  missa  språkriktighetsfel?  Ett  annat  alternativ  kan  vara  att  informanter

reagerat  på  att  Karolinska  Institutet  inte  stavats  med stort  I  i  varken kontroll-  eller

experimenttexten – något som en av kommentarerna som citerades i metoddiskussionen

tog upp.

De  som hade svarat  mest  extremt,  de  som jag  vill  kalla  språkpoliserna,  var

mycket små grupper – den minsta bestod av 9 informanter och de största 20 informanter

– därför kan jag inte göra några större generaliseringar utifrån dem. Det har också visat

sig svårt att säga att det finns ett samband mellan varken ålder, kön, eller utbildning, och

hur personer reagerar på språkriktighetsfel. Även om man inte kan dra några statistiska

säkrade  slutsatser  utifrån  den  här  studien,  så  kan  man  möjligen  dra  slutsatsen  att

språkriktighetsfel tenderar att väcka känslor av ilska och irritation, och att en text med

språkriktighetsfel  tenderar  att  uppfattas  som  mindre  välskriven  än  en  text  utan

språkriktighetsfel. Dessutom tycks det som att man kan se en antydan på ett samband

mellan hur arg och irriterad en person blir av en text med språkriktighetsfel, och hur

högt de värderar korrekt grammatik och stavning. 
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Bilaga 1: Kontrolltext1

Vi minns bättre om vi andas genom näsan

Sättet vi andas på kan påverka hur väl våra minnen fastnar. Om vi andas genom näsan

under en timme efter att vi har luktat på någonting minns vi lukten bättre än om vi

andats genom munnen.

Forskare från Karolinska institutet har i en ny studie undersökt hur sättet vi andas på

påverkar vårt  minne.  Resultaten visar att  vi minns lukter bättre om vi andas genom

näsan efter att vi har luktat på någonting.

– Det är intressant att man har vetat i tusentals år inom till exempel meditationen att

andningen påverkar oss på fler plan än bara ren överlevnad, men att det har gjorts så få

vetenskapliga studier på området, säger Artin Arshamian, hjärnforskare vid Karolinska

institutet.

I  ett  experiment  fick  24  försökspersoner  lukta  på  tolv  lukter  som  de  ombads  att

memorera. Sedan fick de under en timme bara andas genom näsan eller bara genom

munnen, alltså under den tid som minnen bearbetas och lagras.

När timmen hade gått  fick personerna lukta på tolv nya lukter  och de tolv tidigare

lukterna. Uppgiften var att avgöra om lukten de kände kom från inlärningstillfället eller

om den var ny. Resultaten visar att personerna mindes lukterna bättre när de hade andats

genom näsan.

Än så länge kan forskarna bara visa att vi minns just lukter bättre om vi andas genom

näsan efter inlärning, men förmodligen gäller det också andra typer av minnen.

1 Denna text är en något bearbetad text av en Nyhetsartikel av Sara Frisk, publicerad 22 oktober 2018 
på SVT Nyheters hemsida. Länk till originaltexten: https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/vi-minns-
battre-om-vi-andas-genom-nasan
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–  En  tidigare  studie  har  antytt  att  det  även  kan  gälla  visuella  minnen  och  i  vårt

experiment har vi i valet av lukter försökt att inte bara framkalla rena luktminnen, säger

Artin Arshamian.

Forskarna använde sig nämligen av lukter som både går och inte går att sätta ord på. När

försökspersonerna  kände  lukten  av  till  exempel  apelsin,  behövde  de  inte  memorera

själva lukten utan kunde lika gärna minnas ordet eller bilden av en apelsin innan de

genomförde uppgiften.

– Eftersom vi inte kunde se någon skillnad mellan hur väl man kom ihåg lukter man

kände igen och de som inte gick att sätta ord på, så är det troligt att resultaten även kan

gälla andra typer av minnen, säger Artin Arshamian.
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Bilaga 2: Experimenttext

Vi minns bättre om vi andas genom näsan

Sättet vi andas på kan påverka hur väl våra minnen fastnar. Om vi andas genom näsan

under en timme efter att vi har luktat på någonting minns vi lukten bättre än om vi

andats genom munnen.

Forskare från Karolinska institutet har i en ny studie undersökt hur sättet vi andas på

påverkar vårat minne. Resultaten visar att vi minns lukter bättre om vi andas genom

näsan efter att vi har luktat på någonting.

– Det är intressant att man har vetat i tusentals år inom till exempel meditationen att

andningen påverkar oss på fler plan än bara ren överlevnad, men att det har gjorts så få

vetenskapliga studier på området, säger Artin Arshamian, hjärnforskare vid Karolinska

institutet.

I  ett  experiment  fick  24  försökspersoner  lukta  på  tolv  lukter  som  de  ombads  att

memorera, sedan fick de under en timme bara andas genom näsan eller bara genom

munnen, alltså under den tid som minnen bearbetas och lagras.

När timmen hade gått  fick personerna lukta på tolv nya lukter  och de tolv tidigare

lukterna. Uppgiften var att avgöra om lukten de kände kom från inlärningstillfället eller

om den var ny. Resultaten visar att personerna mindes lukterna bättre när dem hade

andats genom näsan.

Än så länge kan forskarna bara visa att vi minns just lukter bättre om vi andas genom

näsan efter inlärning, men förmodligen gäller det också andra typer av minnen.
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–  En  tidigare  studie  har  antytt  att  det  även  kan  gälla  visuella  minnen  och  i  vårt

experiment har vi i valet av lukter försökt att inte bara framkalla rena lukt minnen, säger

Artin Arshamian.

Forskarna använde sig nämligen av lukter som både går och inte går att sätta ord på. När

försökspersonerna kände lukten av till  exempel apelsin, behövde dem inte memorera

själva lukten utan kunde lika gärna minnas ordet eller bilden av en apelsin innan de

genomförde uppgiften.

– Eftersom vi inte kunde se någon skillnad mellan hur väl man kom ihåg lukter man

kände igen och de som inte gick att sätta ord på, så är det troligt att resultaten även kan

gälla andra typer av minnen, säger Artin Arshamian.
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Bilaga 3: Rådata

KG = Kontrollgruppen

EG = Experimentgruppen

Tabell 2: Data om alla kontrollgruppens och experimentgruppens informanter

Ålder Kön Utbildning Språk-
känsla

Språk-
intresse

Korrekt
Gram.

Korrekt
Stav.

Upptäcker 
språkfel

Störs av 
språkfel

Kontroll
-frågan

KG 20–29  20.4%
30–39  8.15%
40–49  10.2%
50–59  33.7%
60–6922.45%
70+        5.1%

K   87.8%
M  12.2%

Grund.     1%
Gym.   31.6%
Kand.  22.4%
Ma.      22.4%
Dok.       4.1%
YH.        7.1%
An.       11.2%

1       1%
2    4.1%
3  13.3%
4  35.7%
5  45.9%

1       1%
2    4.1%
3  19.4%
4  40.8%
5  34.7%

1       1%
2    3.1%
3  18.4%
4  37.8%
5  39.8%

1       0%
2       1%
3  14.3%
4  33.7%
5     51%

Alltid  21.4%
Ofta       52%
Ibland 24.5%
Aldrig      2%

Mycket 32.7%
Något    40.8%
Lite       21.4%
Inte alls  5.1%

J  28.6%
N 71.4%

EG 20–29  15.4%
30–39    7.7%
40–49  15.4%
50–59  39.7%
60–6917.95%
70+      3.85%

K   84.6%
M  15.4%

Grund.     0%
Gym.   25.6%
Kand.  24.4%
Ma.      17.9%
Dok.       2.6%
YH       16.7%
An.       12.8%

1 0%
2 2.6%
3 19.2%
4 33.3%
5 44.9%

1   2.6%
2   3.8% 
3 30.8%
4 34.6%
5 28.2%

1   1.3%
2   2.6%
3 15.4%
4 48.7%
5 32.1%

1   1.3%
2   1.3%
3 17.9%
4 35.9%
5 43.6%

Alltid  23.1%
Ofta       41%
Ibland 34.6%
Aldrig   1.3%

Mycket 25.6%
Något       41%
Lite       25.6%
Inte alls  7.7%

J 46.2%
N 56.8%

Den här  tabellen  representerar  data  från  alla  176 informanter  i  studien,  varav  98  i

Kontrollgruppen (KG) och 78 i Experimentgruppen (EG).
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Tabell 3: Data om informanter som blev arga eller irriterade av texten

Ålder Kön Utbildning Språk-
känsla

Språk-
intresse

Korrekt 
Gram.

Korrekt
Stav.

Upptäcker 
språkfel

Störs av 
språkfel

Kont.

20–29     9.1%
30–39   18.2%
40–49   18.2%
50–59   45.5%
60–69        9%
70+            0%

K   81.2%
M  18.2%

Grund.      0%
Gym.   45.4%
Kand.  27.3%
Ma.           0%
Dok.       9.1%
YH.           0% 
An.       18.2%

1        0%
2        0%
3   27.3%
4   27.3%
5   45.4%

1         0%
2         0%
3  36.35%
4  36.35%
5    27.3%

1        0%
2        0%
3     9.1%
4     9.1%
5   81.8%

1       0%
2       0%
3    9.1%
4    9.1%
5  81.8%

Alltid   27.3%
Ofta     45.4%
Ibland  27.3%
Aldrig      0 %

Mycket  63.6%
Något     27.3%
Lite          9.1%
Inte alls      0%

J  63.6%
N 36.4%

Den här tabellen representerar data från 11 informanter.

Tabell 4: Data om informanter som bedömde att texten var ointressant

Ålder Kön Utbildning Språk-
känsla

Språk-
intresse

Korrekt 
Gram.

Korrekt 
Stav.

Upptäcker 
språkfel

Störs av 
språkfel

Kont.

20–29 33.35%
30–39        0%
40–49   11.1%
50–59 44.45%
60–69   11.1%
70+            0%

K   44.4%
M  55,6%

Grund.     0%
Gym.    66.7%
Kand.       0%
Ma.      11.1%
Dok.         0%
YH.      11.1%
An.       11.1%

1        0%
2        0%
3 33.33%
4 33.33%
5 33.33%

1         0%
2         0%
3  44.45%
4  33.35%
5    22.2%

1        0%
2   11.1%
3       0 %
4   55.6%
5   33.3%

1        0%
2        0%
3   11.1%
4 44.45%
5 44.45%

Alltid   11.1%
Ofta     33.3%
Ibland 55.6%
Aldrig     0 %

Mycket  22.2%
Något     66.7%
Lite             0%
Inte alls 11.1%

J  55.55%
N 44.45%

Den här tabellen representerar data från 9 informanter.

Tabell 5: Data om informanter som bedömde att texten inte var tillförlitlig

Ålder Kön Utbildning Språk-
känsla

Språk-
intresse

Korrekt 
Gram.

Korrekt 
Stav.

Upptäcker 
språkfel

Störs av 
språkfel

Kont.

20–29      20%
30–39      15%
40–49      15%
50–59      40%
60–69        5%
70+            5%

K      75%
M     25%

Grund.     0%
Gym.       40%
Kand.     15%
Ma.         15%
Dok.         0%
YH.           5%
An.          25%

1        0%
2        0%
3      20%
4      50%
5      30%

1         0%
2         0%
3       35%
4       35%
5       30%

1        0%
2        5%
3      10%
4      35%
5      50%

1        0%
2        0%
3      10%
4      45%
5      45%

Alltid      15%
Ofta        40%
Ibland     45%
Aldrig       0%

Mycket     30%
Något        50%
Lite           15%
Inte alls      5%

J       50%
N      50%

Den här tabellen representerar data från 20 informanter.
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Tabell 6: Data om informanter som bedömde att texten inte var välskriven

Ålder Kön Utbildning Språk-
känsla

Språk-
intresse

Korrekt 
Gram.

Korrekt 
Stav.

Upptäcker 
språkfel

Störs av 
språkfel

Kont.

20–29      15%
30–39      10%
40–49      20%
50–59      35%
60–69      20%
70+            0%

K      80%
M     20%

Grund.     0%
Gym.      25%
Kand.     20%
Ma.         25%
Dok.         0 %
YH.         10%
An.          20%

1        0%
2        0%
3      25%
4      25%
5      50%

1         0%
2         0%
3       25%
4       35%
5       40%

1        0%
2        5%
3        5%
4      50%
5      40%

1        0%
2        0%
3      25%
4      25%
5      50%

Alltid      30%
Ofta        40%
Ibland     30%
Aldrig      0 %

Mycket     40%
Något        45%
Lite           15%
Inte alls      0%

J       80%
N      20%

Den här tabellen representerar data från 20 informanter.

Tabell 7: Data om informanter som bedömde att texten var svårläst

Ålder Kön Utbildning Språk-
känsla

Språk-
intresse

Korrekt 
Gram.

Korrekt 
Stav.

Upptäcker 
språkfel

Störs av 
språkfel

Kont.

20–29   14.3%
30–39   21.4%
40–49   28.6%
50–59   28.6%
60–69     7.1%
70+            0%

K   78.6%
M  21.4%

Grund.     0%
Gym.  21.45%
Kand.  35.7%
Ma.    21.45%
Dok.          0%
YH.      14.3%
An.       7.14%

1       0%
2       0%
3 33.33%
4 33.33%
5 33.33%

1         0%
2         0%
3  44.45%
4  33.35%
5    22.2%

1        0%
2   11.1%
3       0 %
4   55.6%
5   33.3%

1        0%
2        0%
3   11.1%
4 44.45%
5 44.45%

Alltid   11.1%
Ofta     33.3%
Ibland 55.6%
Aldrig     0 %

Mycket  22.2%
Något     66.7%
Lite             0%
Inte alls 11.1%

J  55.55%
N 44.45%

Den här tabellen representerar data från 14 informanter.
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