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Sammandrag  

Att många inte kan skilja på när de och dem ska användas är en utbredd uppfattning. Trots 

detta har bruket av dom, enligt en aktuell studie av Lind Palicki och Karlsson (2019), minskat 

under 2000-talet. Samtidigt kan man notera att en ny form – de för det (de(t)) – har börjat 

synas allt mer. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur bruket av de/dem/dom/det 

ser ut i sociala medier. Detta realiseras genom en kvantitativ korpusundersökning baserad på 

material från bloggar, forumen Flashback och FamiljeLiv samt Twitter, som sedan jämförs 

med Lind Palicki och Karlssons studie av elevtexter (2019). Resultatet visar att 

skriftspråksnormerna åtföljs till stor del, samtidigt som formvariationen är större i sociala 

medier.  

Formen de(t) verkar vara på uppgång och vid osäkerhet använder många dom trots att de 

tidigare i underlaget brukat de/dem skriftspråksnormenligt. Det talspråkliga sammanhanget 

främjar formvariation och att göra sig förstådd verkar enligt min analys anses viktigare än att 

enhetligt följa skriftspråksnormerna, framförallt när skribenten är osäker på vilken form som 

är skriftspråksnormenlig. 

 

Nyckelord: de, dem, dom, det, skriftspråksnormer, sociala medier. 
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1 Inledning  

-Vad tycker du om dom? Accepterar du det 

ordet istället för de och dem, när elever inte är 

säkra på vilken form de ska använda?  

 

Denna fråga riktades mot mig när jag berättade för en blivande lärare att jag var intresserad av 

att undersöka hur användningen av det, de, dem, och dom ser ut i skrift. Frågeställningen är 

inte ovanlig, utan diskuteras ofta bland såväl svensklärarstudenter som språkvetare. 

Talspråkliga inslag i elevtexter, frågan om talspråk bör tillåtas i skrift, och lärares och elevers 

attityder till språknormer är vanliga ämnen för självständiga arbeten som fokuserar på denna 

klassiska språkvårdsfråga: hur ska vi i skolan behandla de och dem?1  

Enligt Lind Palicki och Karlsson (2020, s. 175) tillhör frågor om användningen av de och 

dem de mest frekventa i Språkrådets språkrådgivningstjänst. Från början av 1900-talet och 

fram till 1970-talet handlade diskussionen främst om den korrekta användningen av de och 

dem före relativsats (Lind Palicki & Karlsson 2019, s. 132). Enligt äldre språknormer är 

”Lennart fick dra upp dem som hamnat i diket” det enda korrekta alternativet, men enligt 

Svenska språknämndens anvisningar är det idag även godtagbart att använda sig av 

konstruktionen ”Lennart fick dra upp de som hamnat i diket” (Språkriktighetsboken 2016, s. 

209, 211).  

När denna fråga så var löst hamnade ett nytt problem i fokus. I talspråket skiljer vi inte 

längre på subjekts- och objektsformen för tredje person pronomina plural, utan uttalar båda 

formerna som [dɔm] (vilket motsvarar dåm’). I uppläst tal kunde distinktionen de och dem 

höras på 70-talet, men därefter har distinktionen i stort sett försvunnit (Lind Palicki & 

Karlsson 2019, s. 133). Detta ledde till en osäkerhet i upprätthållandet av distinktionen i 

skrift, och talspråksformen dom började användas. Enligt Lind Palicki och Karlsson är 

användningen av dom mer accepterad av lärare idag än på 70-talet, när varianten var ny 

(2019, s. 133). Trots detta har användandet av dom istället för de och dem minskat i elevtexter 

sedan 80-talet (Lind Palicki & Karlsson 2019, s. 133; Språkriktighetsboken 2016, s. 206).  

Ytterligare ett problem, som enligt Birkebo (2016) är en följd av svårigheterna att skilja på 

de och dem, är användandet av de och det, vilket återges i exempel (1): 

 
1 En sökning av dom i Diva gav många träffar, bland andra dessa självständiga arbeten: Dom skriver 

rätt, dem skriver fel: En kvantitativ undersökning i felanvändandet av de och dem i text och frågan om talspråk 

bör tillåtas i skrift, Dom, särskrivningar och andra avvikelser från normen - en undersökning av lärares och 

elevers attityder till språknormer, och Dom, våran, igentligen och tråkit: Talspråkliga inslag i elevtexter.  
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(1) ”Han jobbar nog 20 timmar om dygnet och de börjar märkas” 

 

I konstruktioner som ovan uttalas inte längre t:et i det talade språket, vilket orsakar ett 

problem liknande användandet av personliga pronomen plural de/dem/dom. Talspråksnormen 

gör sig i skrift påmind inte bara i användandet av pronomen som i exempel (1), utan även i 

användandet av bestämd artikel,  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

I sin undersökning ”Kan svenska elever verkligen inte skilja på de och dem?” kommer Lind 

Palicki och Karlsson (2019, s. 140) fram till att användningen av dom, som blev mer och mer 

populär under 70- och 80-talet, nu har minskat. Istället tillämpar eleverna reglerna mestadels 

korrekt, trots den spridda uppfattningen att subjekts- och objektsformen ofta blandas ihop av 

yngre människor. Lind Palicki och Karlsson har undersökt elevtexter mellan åren 1995 och 

2017, men jämför även med Hallencreutzs material från 80-talet. Lind Palicki och Karlsson 

avslutar sin artikel med att efterlysa mer forskning inom området, bland annat i andra genrer. 

Denna studie gör just det; undersöker hur användningen av de/dem/dom/det ser ut i sociala 

medier. Undersökningen bygger på Lind Palicki och Karlssons arbete, men fokuserar inte på 

en viss åldersgrupp utan på en viss genre. Jag väljer därför att utgå från samma 

frågeställningar – med smärre justeringar2 – som Lind Palicki och Karlsson (2019, s. 132): 

 

1. Hur hanteras skriftspråksnormerna för de/dem/dom/det i sociala medier?  

2. I hur hög utsträckning används de normbrytande formerna de(t) och dom i relation till 

de skriftspråksnormenliga det, de och dem? 

3. Skiljer sig resultaten åt för de utvalda publikationskällorna bloggtexter, FamiljeLiv, 

Flashback och Twitter?  

4. Är tendensen densamma som i Lind Palicki och Karlssons undersökning, det vill säga 

att normenligt skriftspråksbruk används i hög grad? 

 

I den första frågeställningen undersöker Lind Palicki och Karlsson elevernas hantering av 

skriftspråksnormer. Den andra frågeställningen används i båda studier. Lind Palicki och 

Karlssons tredje frågeställning, ”kan eleverna matcha form och grammatisk funktion på 
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personliga pronomenet i tredje person plural med subjektsform eller objektsform?” har 

uteslutits. I Lind Palicki och Karlssons fjärde frågeställning hamnar skillnader mellan 

årsgrupper i fokus, medan min tredje frågeställning fokuserar på skillnader i 

publikationskällor. Slutligen har deras femte frågeställning angående variation över tid ersatts 

av en fråga som gäller jämförelsen mellan de två studierna.  

 

1.1.1 Hypotes 

Det finns en utbredd uppfattning att svenska skolungdomar inte kan skilja på subjekts- och 

objektsform i tredje person pronomen plural. Enligt en enkätstudie från 2015 där svensklärare 

i högstadiet och gymnasiet tillfrågades upplevde 63 % framförallt hanteringen av de och dem 

som ett problem (Lind Palicki & Karlsson 2019, s. 131). Lind Palicki och Karlsson kommer 

dock fram till att majoriteten av elever använder sig av den skriftspråksnormenliga 

subjektsformen de i konstruktioner som ”de sitter där borta” och objektsformen dem i 

konstruktioner med objekt som ”jag ser dem” (2019, s. 135). Enligt Svenska språknämnden 

innebär korrekt användning av de och dem skriftspråksnormenligt att de används för 

subjektsformen och dem för objektsform, medan dom anses vara en talspråksmarkör (2016, s. 

207). Att dom kan användas som talspråksmarkör i skrift innebär att variationen kan vara 

stilistisk, det vill säga göras medvetet och inte av okunnighet. En underliggande hypotes för 

denna undersökning som fokuserar på genren sociala medier är att skribenterna kan skilja 

mellan de och dem, men väljer att inte göra det i mindre formella sammanhang. En följd av 

detta bör då vara att skribenter använder sig av dom i stilistiskt syfte i sociala medier, 

eftersom genren erbjuder ett mer talspråksliknande sammanhang jämfört med elevtexter.    

 

1.2 Några termer 

Eftersom min studie utgår från korpuslingvistiken är det viktigt att definiera vissa begrepp. 

Korpuslingvistik är empirisk språkforskning som utgår från autentiskt språkbruk och inte 

konstruerade exempel. Stora mängder text bearbetas i datorprogram där de enkelt sorteras och 

det går att söka efter speciella ord och ordkombinationer. Korpuslingvistik är en relativt ny 

form av lingvistik som utvecklades efter den ökade tillgången till datorer på 1960-talet. 

Metoden är lämplig för kvantitativa studier, men kräver en väl uttänkt sökning för att 

sökträffarna ska innehålla det efterfrågade materialet (Nationalencyklopedin 2020). 
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1.2.1 Korpus 

Inom språkvetenskaplig forskning kallas de textsamlingar som undersöks för ”korpus” 

(Nationalencyklopedin 2020). Min undersökning baseras på material från Språkbanken Text; 

en forskningsenhet från Göteborgs universitet med ett nationellt uppdrag. Texterna är där 

indelade efter publikationskälla i olika korpusar. Alla bloggtexter som Språkbanken Text har 

samlat in från år 2015 ingår i korpusen Bloggmix 2015, medan alla texter insamlade från 

Twitter samma år hamnar i korpusen Twitter – 2015.  

 

1.2.2 Token  

Token kallas de exempel som dyker upp i sökträffarna i en korpus. Förutom exempel kan de 

också kallas för belägg, fall eller förekomster. Inom korpuslingvistik används ofta den 

specificerade termen löpord. För att undvika förvirring kommer ordet token användas för de 

sökta orden de, dem, dom och det, medan kontext i denna studie syftar till det fullständiga 

underlaget vari toknet förekommer. 

 

1.2.3 Kontext 

Kontexter kommer i denna studie användas för att benämna de textutdrag som Språkbanken 

ger vid sökningar av ord. Dessa textutdrag är ibland hela inlägg av en och samma skribent, 

ibland delar av ett inlägg från en och samma skribent. Vissa kontexter består således av flera 

på varandra följande grafiska meningar medan andra kontexter består av endast några få ord. 

Generellt ger material från bloggar större kontexter än material från Twitter, men det är alltid 

relativt korta texter som åsyftas. 

 

1.2.4 Sociala medier  

Denna undersökning baseras på material från Språkbanken. De sociala medier som 

Språkbanken har insamlat prov från är bloggtexter, forumen Flashback och Familjeliv samt 

Twitter. Det är alltså dessa källor som åsyftas när begreppet ”sociala medier” används i denna 

studie.  

 

1.3 Disposition 

I nästa kapitel presenteras bakgrundsinformation om ämnet. Först kommer ett avsnitt om 

ämnets grammatiska bakgrund som illustrerar några av utgångspunkterna i debatten om form 
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och funktion gällande de, dem, dom och det. Skillnader i tal- och skriftspråksnormer tas 

därefter upp, för att följas av tidigare forskning inom ämnet. Efter bakgrundskapitlet 

presenteras metod och material. Ett särskilt avsnitt behandlar korpusundersökning, efterföljt 

av några problematiska aspekter som metoden här innebär. Därefter presenteras resultatet. 

Resultatets första avsnitt behandlar alla sökningar från olika publikationskällor tillsammans, 

medan de efterföljande avsnitten fokuserar på subjekts- respektive objektsform samt 

skriftspråksnormenliga och skriftspråknormbrytande former. I resultatets avslutande avsnitt 

görs en jämförelse med Lind Palicki och Karlssons undersökning, för att till sist knytas ihop 

av en sammanfattande diskussion. 

 

2 Bakgrund 

Nedan kommer jag att diskutera de personliga pronominas grammatiska beskrivning och hur 

en korrekt användning enligt tal- och skriftspråksnormerna ser ut. Därefter presenterar jag 

huvuddragen i tidigare forskning av relevans för mitt arbete.   

 

2.1 Grammatisk bakgrund 

Syftet med denna undersökning är att studera hur de personliga pronomina de, dem, dom, det 

används i ett skriftligt men samtidigt talspråkligt sammanhang: sociala medier. De flesta 

svenska personliga pronomina finns i både subjekts-och objektsform. I detta fall är de 

subjektsform och dem objektsform, medan dom liksom det används för både subjekts-och 

objektsform. Tabell 2.1 nedan visar skillnader i användningen beroende på om sammanhanget 

är talspråkligt eller skriftspråkligt, medan tabell 2.2 visar alla formvarianter som kan tänkas 

förekomma. Enligt den rådande skriftspråksnormen brukas de för subjektsformen och dem för 

objektsformen (Språkriktighetsboken 2016, s. 210). Eftersom endast ytterst få dialekter – 

finlandssvenskan är en av dem – numera uttalsmässigt skiljer på subjekt- och objektsformen 

av tredje person pronomen plural används dom övervägande i tal, oavsett pronomenets 

funktion i satsen (Språkriktighetsboken 2016, s. 203-205). 

De och det är inte bara personliga pronomen, utan används också som bestämd artikel 

plural respektive singular. Många som är osäkra på användningen av de/dem/dom som 

pronomen tenderar att även blanda ihop dessa former i användningen av bestämd artikel 

plural (Språkriktighetsboken 2016, s. 208). Exempel (2), från de undersökta texterna, 

illustrerar detta; 
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(2)   ”dom stunderna är så jävla sköna       ”.  

 

De blandas också ihop med det, förmodligen eftersom det vanligen uttalas [de] både som 

personligt pronomen och bestämd artikel singular (Språkriktighetsboken 2016, s. 208). Detta 

leder både till att de används som personligt pronomen singular – vilket syns i exempel (3) – 

och att det används som bestämd artikel plural som i exempel (4): 

 

(3)   ”RT @ JimBergjim: Måste sluta o tänka på allt elände men de är svårt o låta bli i den värd jag 

lever i, hur ska det gå för mina barnbarn” 

(4)   ”Klarade 20 minuter, varav det första tio bestod av vad man som människa ska äta för frukost.” 

 

I tabell 2.1 nedan följer en översikt av skillnader i användning av de, dem, dom och det i 

talspråkliga respektive skriftspråkliga sammanhang baserad på Svenska språknämndens 

sammanställning i Språkriktighetsboken (2016, s. 203, 205).  

 

Tabell 2.1: Användning av dom respektive de, dem, det baserat på Svenska språknämndens 

sammanställning 

Talspråklig form Ordklass Exempel 

Dom Personligt pronomen plural 

subjekt och objekt 

Dom sitter där borta 

Jag ser dom 

Skriftspråklig form Ordklass Exempel 

De Personligt pronomen plural 

subjekt  

De är fina 

 Bestämd artikel plural De gamla husen 

Dem Personligt pronomen plural 

objekt 

Jag ser dem  

Det Personligt pronomen 

singular subjekt och objekt 

Det är fint 

Jag är emot det 

 Bestämd artikel singular 

neutrum 

Det gamla huset 

 

I vänstra kolumnen framgår de olika formerna som undersöks. Mittenkolumnen visar vilka 

ordklasser de tillhör, och högerkolumnen illustrerar dessa användningar genom exempel. De 

personliga pronomina och de bestämda artiklarna är fetmarkerade.  
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Tabell 2.2 nedan visar alla formvarianter som kan tänkas förekomma i det undersökta 

materialet. De skriftspråksnormenliga formerna och ordklasserna baseras på Svenska 

språknämndens sammanställning i Språkriktighetsboken (2016, s. 203, 205). 

 

Tabell 2.2: Möjliga normbrytande former 

 

Normbrytande former 

Korrekt form enligt 

skriftspråksnormen 

Korrekt ordklass enligt 

skriftspråksnormen 

Dom/dem/det är fina De är fina Personligt pronomen plural 

subjekt  

Dom/dem/det gamla husen De gamla husen Bestämd artikel plural 

Jag ser det/de/dom Jag ser dem Personligt pronomen plural 

objekt 

De/dem/dom är fint 

Jag är emot de/dem/dom 

Det är fint 

Jag är emot det 

Personligt pronomen singular 

subjekt och objekt 

De/dem/dom gamla huset Det gamla huset Bestämd artikel singular 

neutrum 

 

I tabell 2.2 illustreras även hur former som avviker från skriftspråksnormen kan användas. 

Dessa avvikande former behöver inte tyda på grammatiska misstag från skribentens sida, utan 

kan ibland användas som talspråksmarkörer. I vänstra kolumnen illustreras dessa former 

genom exempel. De personliga pronomina och bestämda artiklarna är fetmarkerade. I 

mittenkolumnen exemplifieras korrekt form enligt skriftspråksnormerna. Även här är de 

personliga pronomina och bestämda artiklarna fetmarkerade. Högerkolumnen visar 

skriftspråksnormenlig ordklass.  

 

2.2 Tal- och skriftspråksnormer 

Som tidigare nämnt har diskussionen angående vilken form av de/dem/dom som bör användas 

en lång historia. Denna diskussion bottnar till stor del i skillnaden mellan talspråkets och 

skriftspråkets normer. Liksom folkskollärarna yrkade för en mer uttalsnära stavning under 

slutet av 1800-talet fanns det en strömning vid 1970-talet som yrkade på en mer uttalsnära 

användning av tredje persons personliga pronomen plural. Det sades att dom skulle 

utkonkurrera de och dem i skrift (Språkriktighetsboken 2016, s. 206). Användningen av dom 

kom, liksom lärares benägenhet att acceptera denna form, att öka (Språkriktighetsboken 2016, 

s. 206; Lind Palicki & Karlsson 2019, s. 133). De som tyckte att skriftspråket borde behålla 

distinktionen mellan subjekts- och objektsform, bland annat för att tydliggöra satsens subjekt 

och objekt, bemöttes av bland annat deterministiska argument; eftersom ingen distinktion görs 
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i tal, kommer distinktionen i skrift så småningom att försvinna (Språkriktighetsboken 2016, s. 

206). Som jämförelse kan nämnas de gamla verbändelserna för pluralform, som under en lång 

period skrevs gingo men uttalades gick. Klarar det svenska språket av denna omställning, bör 

det också överleva dom, hävdades det (Språkriktighetsboken 2016, s. 207). I dagens läge har 

dock användningen av dom minskat och Svenska språknämnden rekommenderar att 

distinktionen mellan subjekts- och objektsform upprätthålls i skrift (a.a. 2016, s. 210; Lind 

Palicki & Karlsson 2019, s. 140). De och dem har alltså fortfarande en stabil position inom 

skriftspråksnormen, medan dom vanligen används för talspråk (Språkriktighetsboken 2016, s. 

210). 

 

2.3 Tidigare forskning 

Denna undersökning utgår från Lind Palicki och Karlssons arbete ”Kan dagens elever 

verkligen inte skilja på de och dem? En granskning av elevers formvariation” (2019). Lind 

Palicki och Karlsson kommer fram till att svenska elever i högre grad använder sig av de och 

dem i gymnasiet än högstadiet. När eleverna använder sig av de och dem följer de den rådande 

skriftspråksnormen för subjekts- och objektsform (Lind Palicki & Karlsson 2019). Enligt 

Svenska språknämnden förekommer dom ibland i skrift, men då främst i stilistiskt syfte 

(2016, s. 206). Man kan tänka sig att en skolsituation innebär ett sammanhang som inte 

inbjuder till en talspråklig stil. Lind Palicki och Karlsson jämför sitt resultat med en tidigare 

studie utförd 1981 av Hallencreutz, vars resultat stämmer överens med Lind Palicki och 

Karlssons. Visserligen använde fler elever sig av dom än de och dem i Hallencreutzs studie, 

men när distinktion mellan subjekts- och objektsformen var relevant följde eleverna 

skriftspråksnormerna (Lind Palicki & Karlsson 2019, s. 133). Eleverna förstår alltså att det 

finns en viss form som uttrycker subjekt och en annan som uttrycker objekt, men vid vissa 

tillfällen kan elevernas osäkerhet leda till normbrytande användning av formerna de och dem.  

Håkansson och Norrby (2003) har undersökt bruket av de, dem och dom genom ett 

lucktest som återger samtal i en vardaglig servicesituation. Även denna undersökning utfördes 

i skolmiljö. Enligt dem kan en anledning till att elever använder sig av grammatiskt inkorrekt 

subjekts- och objektsform, det vill säga att elever använder sig av dem i subjektsposition ”vad 

kostar dem?” och de i objektposition ”vad tycker du om de?”, vara att de förlitar sig på 

pronomenets placering i förhållande till det finita verbet istället för att analysera vilken 

funktion pronomenet fyller (2003, s. 13). Detta har även Svenska språknämnden 

uppmärksammat. Objektet tenderar att komma efter det finita verbet i en sats, och därför 
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använder sig eleverna av objektsformen efter det finita verbet i satsen trots att dess 

grammatiska funktion i själva verket är subjekt (Språkriktighetsboken 2016, s. 207-208).  

En företeelse jag personligen finner intressant är tendensen att skriva de istället för det.3 

Gymnasieläraren Henrik Birkebo (2016) diskuterar detta fenomen i samband med sitt förslag 

att ersätta de och dem med dom. Han bekymrar sig särskilt för tendensen att använda de 

istället för det; en konstruktion som illustreras i exempel (5):  

 

(5)   ”Men som sagt, besiktning och få allting att klaffa är inte de lättaste så vi får helt enkelt se      

[…].” 

 

Olle Josephson, tidigare chef för Språkrådet, tycker likt Birkebo att samma pronomen borde 

användas som både subjekt och objekt. Josephsson menar att användningen av de borde 

generaliseras, eftersom de är mer likt det nuvarande systemet. Om dom ersatte de/dem skulle 

dagens litteratur uppfattas som föråldrad när det nya systemet väl tagit över. Att byta ut 

de/dem mot endast de skulle däremot bjuda på mindre motstånd från de som förespråkar 

användning av de/dem (Josephson 2016). Detta skulle dock inte lösa de och det problemet, 

som även Hultman och Westman uppmärksammade redan i sin studie ”Gymnasistsvenska” 

från 1977.  

 

2.4 Sammanfattning 

Det är tydligt att användningen av personligt pronomen  i tredje person plural och i singular 

neutrum samt bestämd artikel i plural och i singular neutrum är en kontroversiell fråga som 

engagerar många. Diskussionerna har haft olika fokus genom åren, men i dagens läge är det 

framförallt förmågan att korrekt skilja på subjekts- och objektsform som är central. Den 

osäkerhet många känner, och som till stor del beror på talspråksnormens icke-befintliga 

distinktion mellan subjekts- och objektsform, leder till nya felanvändningar, såsom 

felstavningar och hyperkorrektion av det för de i artikelbruk som i exempel (4) 

(Språkriktighetsboken 2016, s. 208).  

 

  

 
3 Hädanefter skrivet de(t) liksom i Lind Palicki och Karlsson (2019). 
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3 Metod och material 

För att se hur de/dem/dom/det används i sociala medier utförs en kvantitativ undersökning 

baserad på underlag från Språkbanken. Ett av verktygen som Språkbanken erbjuder är Korp, 

vilken möjliggör sökningar inom de texter som ingår i Språkbankens korpus. För att få fram 

material till undersökningen används Korp som sökmotor. 

Språkbanken innehåller totalt 240 korpusar i olika genrer. Sociala medier, som står i 

fokus i denna studie, finns i tre underkategorier: Bloggmix, Forum och Twitter. Sociala 

medier innehåller totalt 67 korpusar fördelat över de tre kategorierna. Bloggmix består av 21 

korpusar, Forum 39 varav 23 är från FamiljeLiv och 16 från Flashback, och Twitter består av 

7 korpusar. Bloggmix är uppdelad efter år, Forum efter ämnen och Twitter, med 3 av sina 7 

korpusar kallade ”Partiledardebatt månad år” kan sägas vara uppdelad efter både årtal och 

ämne. För att få ett så blandat material som möjligt har de fyra största korpusarna från varje 

publikationskälla (Bloggmix, FamiljeLiv, Flashback, Twitter) undersökts. Detta ger inte 

endast ett varierat material, utan säkerställer också en större mängd träffar av det efterfrågade 

materialet.  

Det är viktigt att ta i beaktande att undersökningen bygger på ett urval av Språkbankens 

material, som i sig är ett urval att svenska texter. Undersökningens resultat kan därför inte 

anses heltäckande. Sociala medier är dessutom en genre i utveckling; nya forum dyker 

ständigt upp, med olika sätt att kommunicera på. Bloggmix var, enligt Språkbankens 

uppgifter, som mest omfångsrik 2011. Detta betyder inte nödvändigtvis att det då skrevs flest 

bloggtexter, utan att det var det året som Språkbanken samlade in mest material från 

kategorin. Bloggar ger större utrymme att skriva längre texter, medan Twitter, där ett inlägg 

får bestå av högst 280 tecken, begränsar författarens möjlighet att uttrycka sig mångordigt 

(Twitter 2020).  

Bloggar, forum och Twitter ger alla möjlighet till dialogiskt skrivande, där läsaren kan 

reagera på inlägget genom att skriva en kommentar. Twitter erbjuder också funktioner som att 

”retweeta”, alltså att publicera vad en annan har skrivit via sitt eget twitterkonto, och att 

”gilla” en persons inlägg genom att trycka på ett hjärta. På Twitter går det att följa och 

blockera andra användare. Bloggar går ofta att följa genom att prenumerera på uppdateringar. 

På Flashback går det, liknande Twitters retweetfunktion, att citera tidigare inlägg. FamiljeLiv 

erbjuder inte samma citatfunktion, men möjlighet finns att markera sin uppskattning eller 

missnöje genom att trycka på tumme upp eller tumme ned för varje inlägg.  



15 

 

Eftersom dessa sammanhang erbjuder olika former att uttrycka sig på i sociala medier 

kan man tänka sig kunna urskilja en viss skillnad i språkhanteringen. Bloggtexter, forum- och 

twitterinlägg är alla mindre formella texter, vilka bör ge prov på ett mer vardagligt språk där 

toleransen för talspråksvarianter såsom dom bör vara accepterat och därmed leda till en större 

variation än vad som skulle finnas i ett mer akademisk sammanhang. Som tidigare påpekat 

varierar dock längden på texterna, och exempelvis Twitters partiledardebatter kan uppfattas 

som mer formella än FamiljeLivs allmänna ämnen: nöje. En blandning av olika korpusar bör 

utjämna dessa ämnesskillnader, och materialet som helhet bör därmed kunna jämföras med 

Lind Palicki och Karlssons studie.  

 

3.1 Korpusundersökning 

Materialet består alltså av ett urval av Språkbankens texter. Dessa texter undersöks sedan med 

hjälp av korpusverktyget Korp. I varje korpus har fyra enkla sökningar gjorts för att få lika 

många träffar av de fyra orden de, dem, dom, och det. Dessa sökningar görs slumpvis av 

sökmotorn. I varje kategori undersöks de fyra största korpusarna. För kategorin Bloggmix 

kommer alltså totalt 16 sökningar att göras för att få fram token av de, dem, dom, och det. 

Eftersom fyra olika publikationskällor undersöks (Bloggmix, FamiljeLiv, Flashback, Twitter) 

görs totalt 64 enkla sökningar.  

Sökresultat sorteras därefter in i Excel. Utöver publikationskälla har varje tokens form, 

ordklass och satsdel antecknats. Vid sökningar av det antecknas satsdel endast i de fall 

användningen skiljer sig från normenligt bruk eftersom det har samma form i subjekt som 

objekt. I de fall när använd form skiljer sig från skriftspråksnormerna kommer exemplets 

skriftspråksnormenliga form, ordklass och/eller satsdel att markeras. För korrekt 

skriftspråksnorm, se tabell 2.1. Tabell 3 illustrerar hur toknet dem antecknas i kontexten ”Jag 

såg dem blåa skorna”. Toknet från kontexten, som skriftspråksnormenligt alltid är ett 

personligt pronomen men som här används som bestämd artikel, är fetmarkerat och 

understruket i den första kolumnen. I detta fall är de den korrekta formen enligt 

skriftspråksnormen eftersom den korrekta ordklassen är bestämd artikel plural. Använd 

ordklass är personligt pronomen plural. Korrekt och använd satsdel markeras båda som 

objekt, även om bestämd artikel inte kan sägas utgöra objekt på egen hand utan måste ingå i 

en större konstruktion. Detta exempel kommer inte från det undersökta materialet, varför 

publikationskällan inte angetts.   
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Tabell 3: Sortering av toknet dem i exemplet ”Jag såg dem blåa skorna” 

Kontext 

innehållande 

token 

Korrekt 

form 

Korrekt 

ordklass 

Korrekt 

satsdel 

Använd 

form 

Använd 

ordklass 

Använd 

satsdel 

Källa 

Jag såg dem 

blåa skorna 

De Bestämd 

artikel 

plural 

Objekt Dem Personligt 

pronomen 

plural 

Objekt − 

 

I de fall en kontext innehåller personliga pronomen i både subjekts- och objektposition, som 

exempelvis ”De ville inte ha dom”, kommer båda exemplen att antecknas för att se om 

skribenten konsekvent använder sig av de och dem eller dom. Tidigare undersökningar tyder 

på att bruket ofta är konsekvent (Lind Palicki & Karlsson 2019; Hallencreutz 1981, s. 12-13). 

Sökresultatet sammanställs sedan i tabeller för att jämföras med Lind Palicki och Karlssons 

resultat (2019). Sorteringen utförs av mig, med utgångspunkt i Lind Palicki och Karlssons 

kategorier. I resultatdelen är olika former och funktioner i fokus. Genom de olika 

kategoriseringarna kan man söka på en specifik form eller funktion i Excel, vilket till exempel 

kan resultera i en tabell över vilka former som använts för personligt pronomen i objekt. I en 

sådan tabell skulle inga kontexter där toknet kategoriserats som bestämd artikel finnas med.  

 

3.2 Problematiska aspekter 

Enkel sökning av ett ord i sökmotorn genererar alla förekomster av ordet. Detta innebär att 

även token som inte eftersöks kommer med. Substantivet dom, med betydelsen ”beslut i 

domstol” (SAOL 2015) sorteras därför bort, liksom när De förekommer i namn såsom i 

exempel (6) respektive exempel (7): 

 

(6)  ”Intressant dom från HD om elektroniska skuldebrev (inkl. ett tillägg från Lindskog om 

reformbehov).” 

(7)   ”Bortom begreppet bra och dåligt – ett samtal mellan Carl Johan De Geer och Thomas Öberg.”  

(8)  ”dom kan dom i valbo!”  

 

Utöver dessa exempel finns det tillfällen då kontexten inte räcker till för att avgöra ett tokens 

ordklass och satsdel, vilket exempel (8) ovan illustrerar. För att minimera felanalyser kommer 

en medbedömare att analysera osäkra förekomster. Alla token som är irrelevanta för 

undersökningen kommer att sorteras bort och räknas inte med i slutresultatet. Detta innebär att 
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en varierande mängd token kommer analyseras från de olika sökningarna. Skillnaderna är inte 

markanta, men materialet presenteras likväl procentuellt i resultatdelen för att undvika 

missvisande siffror. Korpusverktyget kan inte sortera bort dessa enstaka fall, utan detta görs 

för hand. 

Lind Palicki och Karlsson har markerat varje tokens placering i förhållande till det finita 

verbet. I denna undersökning anses detta dock vara irrelevant, eftersom Lind Palicki och 

Karlsson inte kommenterar denna del av resultatet. Det går alltså inte att jämföra resultaten de 

två studierna emellan. Lind Palicki och Karlsson har också valt att utelämna konstruktioner 

med relativsats, predikativ och adverbial då den nuvarande skriftspråksnormen accepterar 

olika lösningar (2019, s. 134). För att denna undersökning ska bli jämförbar med Lind Palicki 

och Karlssons kommer dessa konstruktioner att räknas bort även i min undersökning. 

Jämförande konstruktioner innehållande ”än” tas inte heller med i min undersökning, av 

samma anledning som relativsatser utelämnas.   

 

3.3 Sammanfattning  

Denna studie utgår från en kvantitativ korpuslingvistisk metod, för att se hur förekomster av 

de, dem, dom och det behandlas i sociala medier. Eftersom olika plattformar undersöks, med 

olika sätt att kommunicera på, kan skillnader mellan de olika korpusarna förekomma. 

Materialet är hämtat från Språkbanken genom användning av sökmotorn Korp. Sökresultatet 

sorteras i Excel efter form, ordklass och satsdel, för att se om den skriftspråksenliga normen 

eller talspråksnormen följs. Vid svårigheter att bedöma vad som räknas som skriftspråkligt 

korrekt används en medbedömare för att säkerställa ett så tillförlitligt resultat som möjligt. 

För att denna studie ska kunna bli jämförbar med Lind Palicki och Karlssons sorteras även 

andra förekomster bort, såsom konstruktioner med relativsats.  
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4 Resultat 

Nedan redovisas hur skriftspråksnormerna för de/dem/dom/det hanteras i sociala medier. I 

avsnitt 4.1 redogörs för samtliga token från alla sökningar. Därefter har förekomsterna delats 

upp efter funktion som subjekt och objekt i avsnitt 4.2.1 respektive 4.2.2. Resultat för bestämd 

artikel plural de redovisas i avsnitt 4.3.1, åtföljt av resultatet för den normbrytande formen 

de(t) i relation till skriftspråksnormenliga det i avsnitt 4.3.2. Kontexter som innehöll mer än 

ett token av de, dem, eller dom redovisas i avsnitt 4.4. I avsnitt 4.5 jämförs mitt resultat med 

Lind Palicki och Karlssons undersökning (2019).  

Eftersom olika sökningar genererade olika många användbara token redovisas resultatet i 

både antal och procent, för att kunna säga något om i vilken utsträckning de normbrytande 

formerna de(t) och dom används i relation till de skriftspråksnormenliga det, de och dem.  

 

4.1 Samtliga analyserade token 

I tabell 4.1 nedan redovisas resultatet från samtliga sökningar i hela materialet procentuellt, 

för att visa hur skriftspråksnormerna för de/dem/dom/det hanteras i sociala medier. Totalt 

analyserades 6400 token. 5625 av dessa är relevanta token, medan de återstående 775 token 

sorterades bort. I tabell 4.1 framgår procentuella skillnader mellan de olika 

publikationskällorna, räknat på det totala antalet relevanta token.  

Den första kolumnen i tabell 4.1 visar de skriftspråksnormenliga formerna de, dem och 

det markerat i fetstil. Skribenterna har inte nödvändigtvis använt sig av dessa former, men sett 

till funktion är det den fetmarkerade formen som är den skriftspråkliga normen som åsyftas. 

De använda formerna är placerade under respektive normenlig form och markeras inte i 

fetstil. Kolumn två till fem i tabell 4.1 visar hur stor andel av dessa token som förekom i 

respektive publikationskälla, medan den sista kolumnen visar den totala fördelningen av alla 

token. Procenttalen är avrundade till en decimal, vilket innebär att smärre avvikelser i 

totalsummorna kan förekomma.  
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Tabell 4.1: Samtliga sorterade token från sökningar av de, dem, det samt dom 
 

Publikationskälla  

 Bloggmix FamiljeLiv Flashback Twitter Totalsumma 

De 9,4% 11,1% 11,9% 10,3% 42,7% 

De 4,5% 4,9% 5,2% 4,8% 19,4% 

Dem 0,7% 1,4% 1,4% 0,9% 4,4% 

Det 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Dom 4,2% 4,9% 5,2% 4,6% 18,9% 

Dem 8,0% 7,0% 6,3% 6,8% 28,1% 

Dem 

De 

5,9% 

0,2% 

5,3% 

0,2% 

5,1% 

0,1% 

5,4% 

0,1% 

21,7% 

0,6% 

Dom 2,0% 1,5% 1,1% 1,3% 5,8% 

Det 7,2% 8,0% 6,7% 7,3% 29,2% 

Det 6,5% 6,8% 6,5% 6,4% 26,2% 

De 0,7% 1,2% 0,2% 0,9% 3,0% 

Σ 24,7% 26,1% 24,9% 24,4% 100,0% 

 

Det borde vara den mest vanligt förekommande skriftspråksnormenliga former eftersom det är 

det token med färst bortsorterade kontexter och flest skriftspråksnormenliga användningar. 

Det är alltså det token som många finner lättast att använda skrivspråksnormenligt. Som syns i 

tabellen ovan är dock de den mest vanligt förekommande skriftspråksnormenliga formen 

eftersom 42,7 % av alla token fungerade som de. Detta beror bland annat på att de flesta 

toknen från sökning av dom har använts som subjekt eller bestämd artikel plural. Dom har 

använts som de nästan lika många gånger som de har använts som de, vilket ger en högre 

procentuell summa. Skribenternas skriftspråksnormenliga användning av de, dem och det 

ligger på en jämnare nivå. De har brukats skriftspråksnormenligt 19,4 % av alla totalt 5625 

förekomster; dem 21,7 % och det 26,2 % av alla förekomster. Eftersom dom inte är en 

skriftspråksnormenlig form kan formen inte användas skriftspråksnormenligt. Det går 

däremot att se vilken form toknet har ersatt. Dom brukades istället för de 18,9 % av alla token 

och istället för dem nästan 6 % av alla token.  

Normbrytande användning där skribenter brukar subjektsformen de i objektposition, 

objektsformen dem i subjektsposition, de(t)-variation eller skriver det istället för de4 

förekommer sällan. Sammanlagt utgör en sådan användning 8 % av alla relevanta token. De 

används skriftspråksnormbrytande som det oftare än som dem, vilket är intressant eftersom 

diskussionen om svenska elevers största svårigheter inom språkriktighetsfrågor kretsar runt 

 
4 Denna variation förekom två gånger i materialet, vilket motsvarar 0 % i tabellen. 



20 

 

elevernas påstådda oförmåga att skilja mellan personligt pronomen plural i subjekt- och 

objektsform. I en jämförelse med normbrytande användning av dem blir det dock tydligt att 

fler använder sig felaktigt dem som subjekt än av de som objekt. Det är möjligt att detta beror 

på att subjekt i förhållande till objekt är mer vanligt förekommande i satser. Då denna 

undersökning inte har analyserat verbets position i förhållande till toknet kan ingen slutsats 

dras gällande om ordföljden styr bruket av subjekt- eller objektsformen. Tidigare forskning 

tyder på att många skribenter följer SVO-ordföljden. I svenska språket förekommer subjektet 

vanligen före verbet och efterföljs av ett eventuellt objekt (Språkriktighetsboken s. 207–208). 

Denna ordföljd är dock inte obligatorisk. Subjekt tenderar att placeras före verbet och objektet 

efter, men varken subjekt eller objekt är begränsade till respektive position.  

Fördelningen av förekomster de olika publikationskällorna emellan är relativt jämn. Den 

mest markanta andelsskillnaden gällande materialets fördelning gäller den skriftspråks-

normenliga formen de mellan Bloggmix och Flashback, vilken mäter 2,5 procentenheter. 

Materialet från FamiljeLiv innehåller färst antal bortsorterade token, vilket resulterar i 

generellt höga procentuella tal för de olika formerna. Som tidigare nämnts är skillnaderna 

dock små och påverkar inte resultatet nämnvärt.  

 

4.2 De, dem eller dom: variation i subjekt och objekt 

En fråga som fått stor uppmärksamhet i såväl akademiska som vardagliga sammanhang lyder 

som följande: kan skribenterna matcha subjekt och objekt med rätt form? I vissa fall av det 

studerade materialet var detta till och med ämnet i fokus. Tidigare forskning har visat att de 

som använder sig av de respektive dem istället för dom tenderar att följa skriftspråksnormerna 

(Lind Palicki & Karlsson 2019; Hallencreutz 1981, s. 12-13). Samma tendenser går att 

urskilja i mitt resultat, även om dem relativt ofta förekommer vid pluralt subjekt.  

Nedan redogörs först för resultatet för formvariation i funktionen av subjekt i avsnitt 

4.2.1 och sedan för formvariation i funktionen av objekt i avsnitt 4.2.2, för att kunna visa hur 

skriftspråksnormerna för de/dem/dom/det hanteras i sociala medier samt i hur hög 

utsträckning den normbrytande formen dom används i relation till de skriftspråksnormenliga 

de och dem.  

 

4.2.1 Subjekt 

I tabell 4.2.1 nedan presenteras alla token som förekom som pluralt subjekt. Liksom i Lind 

Palicki och Karlsson (2019) återges den förväntade formen enligt skriftspråksnormen i 
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tabellrubriken tillsammans med ett exempel på den grammatiska konstruktion som undersöks. 

Den skriftspråksnormenliga formen de är fetmarkerad och kursiverad, medan de 

skriftspråksnormbrytande formerna dem, dom och det markeras genom kursivering i 

exemplet. Tabellens första kolumn visar de former som har förekommit som subjekt i 

materialet. Den normenliga formen de är fetmarkerad. Kolumn två till fem visar förekomster 

från de olika medierna, medan den sista kolumnen visar det totala antalet förekomster. De 

procentuella uträkningarna är avrundade till en decimal och utgår från det totala antalet token 

(2400) i funktion av subjekt. Detta innebär att en del smärre avvikelser i totalsummor kan 

förekomma.  

 

Tabell 4.2.1: Formvariation i subjekt för tredje personens personliga pronomen plural 

(de/dem/dom/det sitter där borta) 

Använd 

form 

Publikationskälla  

Bloggmix FamiljeLiv Flashback Twitter Totalsumma 

De 254 10,6% 273 11,4% 294 12,3% 268 11,2% 1089 45,4% 

Dem 40 1,7% 77 3,2% 77 3,2% 51 2,1% 245 10,2% 

Det 1 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0 0,0% 2 0,1% 

Dom 234 9,8% 276 11,5% 295 12,3% 259 10,8% 1064 44,3% 

Σ 529 22,0% 626 26,1% 667 27,8% 578 24,1% 2400 100,0% 

 

Först ges några exempel för att visa hur användningen ser ut. Därefter kommenteras resultatet.  

Den skriftspråksnormenliga formen de, som illustrerat i exempel (9), förekommer till 

övervägande del, men bara marginellt oftare än dom, som i exempel (10) (jämför 45,4 % mot 

44,3 % i tabell 4.2.1.): 

 

(9)   ”Jo, de var fina.” 

(10)   ”Dom äter upp mig inifrån.” 

 

Dom används ofta som subjekt. Det har använts som de två gånger, vilket är ett obetydligt 

antal i sammanhanget, men visar att viss osäkerhet finns. Mest troligt har skribenten lärt sig 

att uttalet [de] skrivs det och applicerar regeln vid alla tillfällen. Denna felkorrigering, de för 

det, kallas för hyperkorrektion och är intressant, men inget tyder på att det orsakar 

kommunikationsproblem eller är på uppgång i detta material (Språkriktighetsboken 2016, s. 

208).  
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Användningen av dem som subjekt är även det en form av hyperkorrektion, och fenomenet 

förekommer betydligt fler gånger än det för de. I drygt 10 % av alla förekomster av subjekt 

använde dem istället för de, som i exempel (11): 

 

(11)  ”Men dem åkte ju också ut i andra chansen.”  

 

Detta bruk, att de skrivs dem, förekommer inte i Hallencreutzs elevmaterial från 1981, men 

däremot i elevtexter från Lind Palicki och Karlssons undersökning redan år 1996 (2019, s. 

138).   

Fördelningen av förekomster de olika publikationskällorna emellan är jämn. Flashback 

ger flest normenliga förekomster av de med drygt 12 %. Antalet förekomster med former i 

funktion av subjekt är också högst från Flashback. Bloggmix, som med knappt 11 % innehöll 

färst förekomster av de som subjekt, hade också lägst antal förekomster av former i funktion 

av subjekt jämfört med de andra publikationskällorna.   

 

4.2.2 Objekt 

I tabell 4.2.2 nedan presenteras alla token som förekom som pluralt objekt. Tabell 4.2.2 är 

utformad och läses på samma sätt som tabell 4.2.1 i avsnitt 4.2.1 ovan. Formvariation i objekt 

är inte lika stor som i subjekt, vilket innebär att endast de och dom utöver den 

skriftspråksnormenliga formen dem – fetmarkerad i tabell 4.2.2s första kolumn – brukades 

som objekt. Resultatet stämmer överens med Lind Palicki och Karlssons (2019, s. 139) 

iakttagelser, där elever visade mindre formvariation gällande objekt än subjekt och generellt 

gällde hög normenlighet. 

 

Tabell 4.2.2: Formvariation i objekt för tredje personens personliga pronomen plural (jag ser 

de/dem/dom/det) 

Använd 

form 

Publikationskälla  

Bloggmix FamiljeLiv Flashback Twitter Totalsumma 

De 9 0,6% 13 0,8% 6 0,4% 8 0,5% 36 2,3% 

Dem 332 21,0% 297 18,8% 288 18,2% 302 19,1% 1219 77,0% 

Dom 111 7,0% 82 5,2% 61 3,9% 74 4,7% 328 20,7% 

Σ 452 28,6% 392 24,8% 355 22,4% 384 24,3% 1583 100,0% 
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Formvariation i objekt är inte lika stor som i subjekt. Den skriftspråksnormenliga formen dem, 

som illustreras i exempel (12), förekommer till övervägande del, 77 % av alla 1583 

förekomster: 

 

(12)  ”Varför skulle en gud skapa två kön och inte göra dem likvärdiga?”  

 

Dom användes som objekt i 20,7 % av alla förekomster, vilket illustreras av exempel (13) 

nedan, och de användes som i exempel (14) som objekt endast några få gånger, 2,3 %, av alla 

förekomster: 

 

(13)   ”Det är ju satan som styr dom.” 

(14)   ”Nu har hon fått ha de i sin leksaksbox och har tagit fram ballongerna varje dag.”  

 

Det är alltså relativt få skribenter som använder normbrytande de som objekt. De flesta token 

från sökning av dom har alltså fungerat som subjekt. Eftersom en sats i regel kräver ett subjekt 

medan ett objekt vanligtvis är ett valfritt tillägg bör dom användas som subjekt fler gånger än 

som objekt. Den som är mindre säker på vilken form som är korrekt kommer följaktligen 

använda ett mer normenligt språk om hen endast använder sig av de, än en person som alltid 

skriver dem för både subjekt och objekt. 

Fördelningen av förekomster de olika publikationskällorna emellan är liksom vid 

fördelningen av subjekt även här jämn. Från Bloggmix förekommer skriftspråksnormenligt 

bruk av dem som objekt 21 % av alla 1583 förekomster av token i funktion av objekt. I 

materialet från Flashback följer drygt 18 % av toknen skriftspråksnormerna. Dessa skillnader 

är så pass små att de inte anses statistiskt signifikanta. 

  

4.3 Skriftspråksnormenlig och skriftspråksnormbrytande form 

I detta avsnitt undersöks hur skriftspråksnormerna för de/dem/dom/det hanteras i sociala 

medier när det gäller bestämd artikel plural samt bestämd artikel singular neutrum och 

personligt pronomen singular. Lind Palicki och Karlsson fann normenligt bruk i hög 

utsträckning bland elevtexterna oavsett om det gällde pronomen eller bestämd artikel. 

Normenligt bruk förekommer även i sociala medier till övervägande del. De(t)-variationen är 

däremot betydligt vanligare i materialet från sociala medier och kan tänkas vara på 

uppåtgående, vilket framkommer i det följande.  
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Liksom i avsnitt 4.2 återges den förväntade formen enligt skriftspråksnormen i tabellrubriken 

tillsammans med ett exempel på den grammatiska konstruktion som undersöks. Alla 

förekommande former är kursiverade i exemplet. Den skriftspråksnormenliga formen är 

därtill fetmarkerad. Tabellens första kolumn markerar de olika formerna som förekommit i 

respektive funktion. Den normenliga formen markeras återigen genom fetstil. Kolumn två till 

fem visar fördelningen av förekomster från de olika medierna, medan den sista kolumnen 

visar det totala antalet förekomster. De procentuella uträkningarna är avrundade till en 

decimal och utgår från det totala antalet token. En del smärre avvikelser i totalsummor kan 

därmed förekomma.  

 

4.3.1 Bestämd artikel plural de 

I tabell 4.3.1 nedan presenteras resultatet för formvariation gällande bestämd artikel plural de. 

Totalt analyserades 444 token som bestämd artikel plural.  

 

Tabell 4.3.1: Formvariation för bestämd artikel plural de (de/dom/dem/det gamla husen) 

Använd 

form 

Publikationskälla  

Bloggmix FamiljeLiv Flashback Twitter Totalsumma 

De 79 17,8% 45 10,1% 74 16,7% 77 17,3% 275 61,9% 

Dem 5 1,1% 4 0,9% 5 1,1% 11 2,5% 25 5,6% 

Dom 34 7,7% 32 7,2% 50 11,3% 26 5,9% 142 32,0% 

Det 1 0,2% 0 0,0% 1 0,2% 0 0,0% 2 0,5% 

Σ 119 26,8% 81 18,2% 130 29,3% 114 25,7% 444 100% 

 

Som framgår av tabell 4.3.1 brukas en övervägande del av alla token skriftspråksnormenligt. I 

61,9 % av alla förekomster används de som bestämd artikel plural, se exempel (15). Dem som 

bestämd artikel förekommer som i exempel (16) 5,6 % av det totala antalet token; dom – som 

illustrerat i exempel (17) – 32 % och det som bestämd artikel förekom som i exempel (18)  

0,5 % av det totala antalet token: 

 

(15)  ”RT @ Forskningsnyhet : De 85 rikaste människorna i världen äger lika mycket som de 

fattigaste 3500000000 # fortetalks # jämlikhet # forskning ht…”  

(16)  ”Isklättring var något som ingen av oss hade testat tidigare, men som dem flesta andra sporter får 

den två tummar upp.” 

 (17)   ”Jag undrar hur dom kommande fyra åren kommer att se ut.”  

 (18)  ”Miljöpartiet är ett intressant parti i många aspekter, deras process som kommer leda till vilka 

som blir det två nya språkrören gör den processen till den mest spännande.” 
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Dom används normbrytande som bestämd artikel betydligt oftare än dem. Eftersom dom 

dessutom förekommer som både subjekt och objekt kan detta vara en indikation på att det är 

finns en större acceptans för nyttjande av dom oavsett position och funktion än att använda de 

och dem normbrytande. 

Fördelningen av förekomster de olika publikationskällorna emellan är inte särskilt jämn. 

FamiljeLiv sticker ut med färst token, 81, i bestämd artikel plural, men eftersom källan 

innehåller lägst antal normenliga token blir skillnaden i procentenheter försumbar.  

 

4.3.2 Bestämd artikel singular neutrum och personligt pronomen singular det 

I tabell 4.3.2 nedan presenteras resultatet för formvariation gällande bestämd artikel singular 

neutrum och personligt pronomen singular det. Tabellen visar i hur hög utsträckning det 

normbrytande de används som bestämd artikel singular och personligt pronomen singular det. 

Eftersom subjekts- och objektsformen för personligt pronomen singular neutrum, det, är 

formmässigt densamma har använd satsdel mindre relevans för denna del av undersökningen. 

Totalt analyserades 1643 token som bestämd artikel singular neutrum och personligt 

pronomen singular.  

 

Tabell 4.3.2: Formvariation för det, bestämd artikel singular neutrum och personligt 

pronomen singular (det/de gamla huset; det/de är fint) 

Använd 

form 

Publikationskälla  

Bloggmix FamiljeLiv Flashback Twitter Totalsumma 

Det 366 22,3% 382 23,3% 365 22,2% 361 22,0% 1474 89,7% 

De 40 2,4% 66 4,0% 12 0,7% 50 3,0% 168 10,2% 

Σ 406 24,7% 449 27,3% 377 22,9% 411 25,0% 1643 100,0% 

 

Det används skriftspråksnormenligt i majoriteten av fallen (89,7 %). Exempel (19) och 

exempel (20) illustrerar det som pronomen respektive bestämd artikel: 

 

(19) ”Än så länge ser man inte riktigt om det är chips eller bebis i magen, men jag märker att folk 

sneglar lite...” 

(20) ”Det är inte ens det kollektiva ytliga raljerandet som stör mig.” 

 

De(t)-variationen har brukats i 10,2 % av totalt 1643 förekomster. Exempel (21) visar de som 

pronomen singular, medan exempel (22) illustrerar de som bestämd artikel singular: 
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(21)   ”De ser så sött ut för de ser ut som han är blyg.” 

(22)   ”De viktigaste är trots allt att du får må bra!”  

 

Lind Palicki och Karlsson såg en ökad användning av normbrytande de(t) över tid i sin 

undersökning, men denna användning var begränsad (2019, s. 140). Som högst uppgick 

bruket till 4 %. Att samma tendens i min undersökning är uppe i drygt 10 % är en indikation 

på att bruket av de(t) är mer accepterat i sociala medier än i elevtexter skrivna i en skolmiljö. 

Det visar också att uttalet av det som [de:] har påverkat skriftspråket i ett mer talspråkligt 

sammanhang.  

Fördelningen av förekomster de olika publikationskällorna emellan är jämn. FamiljeLiv 

har flest token som bestämd artikel singular neutrum och personligt pronomen singular, och 

därmed högre procentuella andelar än de övriga publikationskällorna. Det används normenligt 

i nästan lika hög utsträckning i alla fyra publikationskällor. Användningen av de(t) i 

Flashback utmärker sig genom att förekomma betydligt färre gånger jämfört med tabellens 

övriga siffror. Eftersom skillnaderna i fördelning mellan de olika källorna är så pass små bör 

dock inga slutsatser dras av detta resultat.   

 

4.4 Kontexter med fler förekomster av de, dem, eller dom 

I detta avsnitt redovisas när samma skribent använder sig av de, dem och dom flera gånger i 

samma kontext, för att se om hanteringen är konsekvent eller tyder på osäkerhet hos 

skribenten.5 En kontext motsvarar alltså en skribent i denna del av undersökningen. En 

kontext kan däremot ge upphov till flera förekomster av de eftersökta toknen. Från resultatet 

bör man också kunna dra slutsatser gällande hur hög utsträckning den normbrytande formen 

dom används i relation till de skriftspråksnormenliga de och dem.  

 

Tabell 4.4: Kontexter med fler förekomster av de, dem, eller dom  

Sökt 

token 

Blandat de och 

dom 

De (obj.) och 

dem (subj.) 

De istället 

för det 

Konsekvent 

dom som S/O 

Skriftspråksnorm

-enligt de och dem   

 

  Totalsumma  

De 22 18,8% 5 7,7% 49 58,3% 0 0,0% 277 45,0% 353      32,1% 

Dem 11 9,4% 60 92,3% 13 15,5% 0 0,0% 339 55,0% 423      38,5% 

Dom 84 71,8% 0 0,0% 22 26,2% 216 100,0% 0 0,0% 322      29,3% 

Σ 117 100,0% 65 100,0% 84 100,0% 216 100,0% 616   100,0% 1098   100,0% 

 
5 Eftersom det finns flera olika normer väljer jag att använda ordet ”osäkerhet” istället för ordet ”normbrott”, då 

det ofta kan tolkas som ”felaktigt”.  
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Totalt hittades 1098 kontexter som innehöll mer än en förekomst av de, dem, och/eller dom i 

sökningar efter orden de, dem, eller dom. En sökning av toknet dom kan alltså innehålla 

förekomster av även de och dem. Detta innebär att till exempel förekomster av de för det finns 

att hitta i sökningar av toknet dom. I första kolumnen från vänster i tabell 4.4 visas vilken 

sökning som genererat resultatet. Den andra kolumnen, ”Blandat de och dom”, visar 

inkonsekvent och blandad användning av de som personligt pronomen singular och dom som 

personligt pronomen plural subjekt och objekt samt bestämd artikel plural, men 

skriftspråksnormenlig användning av de och dem som personligt pronomen plural. I den tredje 

kolumnen, ”De (obj.) och dem (subj.)”, har användning av de och dem som avviker från 

skriftspråksnormer sorterats, alltså när de har använts som objekt och dem som subjekt. I den 

fjärde kolumnen, ”De istället för det”, visas antal gånger de har använts som personligt 

pronomen singular neutrum, det. Den femte kolumnen, ”Konsekvent dom som S/O”, visar 

konsekvent användning av dom som subjekt och/eller objekt och finns alltså endast att hitta i 

sökningar av dom. Den sjätte kolumnen, ”Skriftspråksnormenligt de och dem”, visar de 

kontexter där enbart skriftspråksnormenliga förekomster av de och dem förekom. Då endast 

kontexter med skriftspråksnormenlig och konsekvent användning av de och dem sorterats in i 

denna kategori förekommer inte sökningar av dom här. Den sista kolumnen visar antalet 

kontexter med fler förekomster av de, dem, eller dom från de olika sökningarna.  

I tabell 4.4 framgår resultatet för de kontexter som innehöll mer än en förekomst av de, 

dem, eller dom. I denna tabell räknas de olika kontexterna, inte alla förekomster. En kontext 

där de upprepade gånger används istället för det räknas en gång, inte en gång för vardera 

förekomst av de för det. Eftersom en sökning av det inte garanterar kontexter innehållande 

flera förekomster av de, dem, eller dom togs inte sökningar av det med i denna del av 

undersökningen. 776 kontexter i sökningar av toknen de och dem innehöll flera förekomster 

av de, dem, och dom. Av dessa 776 kontexter användes de och dem genomgående korrekt 616 

gånger (motsvarande 79 % av fallen), på så vis som illustreras i exempel (23): 

 

(23)   ”De struntade i dem med.” 

  

I totalt 117 kontexter har skribenterna använt sig av de och dem som personligt pronomen 

plural på korrekt sätt, men även använt sig av de(t) och dom som både personligt pronomen 

plural subjekt och objekt samt bestämd artikel plural. Här syns alltså viss osäkerhet gällande 

skriftspråksnormenligt bruk av de och dem, som exemplifierat i (24): 
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(24)   ”Om dom inte har sagt något så måste det betyda att de inte hittar något avvikande.” 

 

Eftersom dom inte används genomgående då även skriftspråksnormenligt bruk av de 

förekommer, tyder detta på att användningen inte är stilistisk. Skribenten använder sig av dom 

för att personen är osäker på vilken form som är den normenliga – inte för att markera 

talspråk.  

Normbrytande användning av de och dem förekom i 65 kontexter. Det finns alltså 

skribenter som blandar former oberoende av funktion, men dessa utgör en minoritet. Detta 

problem, som framgår i exempel (25), verkar skribenter som använder sig av dom därmed 

undvika: 

 

(25)   ”Har ridit ganska många ridskolahästar och de kommer jag inte skriva om, bara nämna dem […]” 

  

De(t) förekom i 84 kontexter, vilket motsvarar 8 % av de totalt 1098 funna kontexterna. 

Knappt en tiondel utgör inte en stor del av materialet, men det är en ökning jämfört med Lind 

Palicki och Karlssons enstaka förekomster i elevtexter (2019, s. 140). Utöver detta är det en 

tydlig signal att de(t) inte är ett fenomen som håller på att försvinna.   

I totalt 216 kontexter används dom konsekvent som antingen subjekt och/eller objekt. Om 

man jämför med det totala antalet kontexter där dom förekommer motsvarar det 72 %. De 

flesta som använder sig av dom gör det alltså konsekvent, på samma vis som i exempel (26): 

 

(26)   ”Mopsar dom med mej så får dom se på andra sopor.” 

 

30 gånger har dom använts genomgående i samma kontext, vilket motsvarar knappt 3 % av 

alla 1098 sorterade kontexter och tyder på en användning av dom som talspråksmarkör. I vissa 

kontexter – som i exempel (26) ovan – kan även stavning av andra ord såsom ”mej” tyda på 

talspråklig karaktär.  

 

4.5 Jämförelse med Lind Palicki och Karlsson 

Nedan följer en jämförelse av mitt och Lind Palickis och Karlssons resultat (2019). De olika 

studierna syftar båda till att undersöka bruket av de skriftspråksnormenliga formerna 

de/dem/dom/det samt de normbrytande formerna de(t) och dom. Jag har strävat efter att utgå 

från så snarlika frågeställningar som möjligt för att få ett jämförbart resultat. Eftersom vi utgår 



29 

 

från olika typer av material uppstod skillnader i både utförande och resultatsammanställning, 

men det förhindrar inte att vissa jämförelser dras.  

Lind Palicki och Karlsson tittade på två olika åldersgruppers användning av de 

skriftspråksnormenliga formerna de/dem/dom/det samt de normbrytande formerna de(t) och 

dom. Resultatet redovisas därför i två tabeller för varje redovisad formvariation, en för elever 

från grundskolan och en för elever från gymnasieskolan. Genomgående visar elever från 

gymnasieskolan ett mer skriftspråksnormenligt bruk än de yngre eleverna.   

I detta avsnitt har jag sammanställt tabeller där Lind Palicki och Karlssons resultat från 

grund- och gymnasieskolan jämförs med resultatet från min studie. Inledningsvis redovisas i 

avsnitt 4.5.1 resultatet för jämförelsen av formvariationen för satsdelarna subjekt och objekt. 

Därefter redovisas jämförelsen av skriftspråksnormenlig och skriftspråksnormbrytande form i 

avsnitt 4.5.2.  

 

4.5.1 Formvariation i subjekt- och objektposition  

I detta avsnitt behandlas formvariation för tredje persons personliga pronomen plural. Här 

visas i hur hög utsträckning den normbrytande formen dom används i relation till de 

skriftspråksnormenliga de och dem. Lind Palicki och Karlsson visar i sina tabeller 5 och 6 

formvariation för de/dem tredje personens personliga pronomen plural oavsett satsdel (2019, 

s. 137). Deras resultat pekar på att dom på senare tid har minskat i bruk. Eftersom jag har 

utgått från lika många token från varje sökning av de, dem, dom respektive det går det inte att 

dra en liknande slutsats från mitt material. Det går däremot att säga något om hur ofta dom 

används som subjekt eller objekt, liksom hur ofta dom har använts som subjekt och objekt i 

relation till normenliga de och dem.  

Tabell 4.5.1.1 och tabell 4.5.1.2 visar formvariation i subjekt respektive objekt. I båda 

tabellerna anges använd form i första kolumnen, med den skriftspråksnormenliga formen 

fetmarkerad. I de efterföljande kolumnerna presenteras resultatet från de olika 

undersökningarna. Lind Palicki och Karlssons studie undersökte elevtexter i högstadiet och 

gymnasiet. Detta resultat presenteras i kolumn två respektive kolumn tre. I den sista kolumnen 

presenteras det samlade materialet från samtliga undersökta sociala medier.  
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Tabell 4.5.1.1: Formvariation i subjekt, tredje personens personliga 

pronomen plural (de/dem/dom/det sitter där borta) 

Använd 

form 

Elevtexter Sociala medier 

Högstadiet Gymnasiet  

De 193 60,7% 309 93,1% 814 41,6% 

Dem 32 10,1% 7 2,1% 220 11,2% 

Dom 92 28,9% 16 4,8% 923 47,2% 

Det 1 0,3% 0 0,0% 0   0,0% 

Σ 318 100% 332 100% 1957 100% 

 

Tabell 4.5.1.1 synliggör ett oväntat resultat: majoriteten av eleverna, oavsett årsgrupp, följer 

skriftspråksnormerna. I materialet från högstadiet används dom som subjekt 28,9 % av 

gångerna. Samma resultat från gymnasiematerialet är betydligt lägre, 4,8 %. I 10,1 % av 

förekomsterna i högstadiematerialet bryts både talspråksnormer som skriftspråksnormer 

genom att objektsformen dem används som subjekt. I materialet från gymnasiet är samma 

siffra endast 2,1 %. Gymnasiematerialet visar en hög grad av skriftspråksnormenligt bruk, 

men även i materialet från högstadiet följer de flesta skriftspråksnormerna. Materialet från 

sociala medier avviker från detta resultat. I sociala medier följer nämligen endast 41,6 % av 

förekomsterna skriftspråksnormerna. De flesta förekomster, 47,2 %, använder dom som 

subjekt. Det är möjligt att sökning av de genererar färre de som personligt pronomen plural än 

vad en motsvarande sökning av dom gör. Skillnaden i användningen av bestämd artikel plural 

är dock inte så stor att det drastiskt skulle förändra resultatet i tabell 4.5.1.1. Dom används i 

sociala medier som subjekt minst lika ofta som de i mitt material.  

 

Tabell 4.5.1.2: Formvariation i objekt, tredje personens personliga 

pronomen plural (jag ser de/dem/dom/det) 

Använd 

form 

Elevtexter            Sociala medier 

Högstadiet Gymnasiet   

De 5 8,0% 1 1,4% 36 2,3% 

Dem 35 56,5% 62 88,6% 1221 77,0% 

Dom 22 35,5% 7 10,0% 328 20,7% 

Det 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Σ 62 100,0% 70 100,0% 1585 100,0% 

 

När det kommer till objektsformen av tredje personens personliga pronomen plural är 

resultatet från elevtexter och sociala medier jämnare. Skriftspråksnormenligt bruk används till 

övervägande del oavsett studie, men dom förekommer oftare som objekt (högstadiet 35,5 % 
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och gymnasiet 10 %) än som subjekt (högstadiet 28,9 % och gymnasiet 4,8 %) i elevtexterna. 

I sociala medier används istället dom som objekt (20,7 %) vid få tillfällen jämfört med som 

subjekt (47,2 %).  

Bruket av objektsformer som bryter mot både talspråksnormer och skriftspråksnormer, i 

det här fallet när de används som objekt i satsen, är lägre för sociala medier jämfört med 

samma siffror för subjektsformer. I elevtexterna är skillnaden mindre anslående. Detta kan 

bero på att dom används i högre utsträckning i sociala medier, vilket gör att osäkra skribenter 

kan kringgå problemet. 

 

4.5.2 Skriftspråksnormenlig och skriftspråksnormbrytande form  

I detta avsnitt behandlas skriftspråksnormenlig och skriftspråksnormbrytande form av 

bestämd artikel plural samt personligt pronomen singular neutrum och bestämd artikel 

singular. Första kolumnen i tabell 4.5.2.1 och tabell 4.5.2.2 visar de olika formerna som 

använts. De två nästföljande kolumnerna visar resultatet för Lind Palicki och Karlssons 

material, medan den sista kolumnen visar resultatet baserat på materialet från min studie av 

sociala medier.  

I tabell 4.5.2.1 ställs mitt resultat mot Lind Palicki och Karlssons (2019) undersökning 

för att se i hur hög utsträckning framförallt den normbrytande formen dom används i relation 

till den skriftspråksnormenliga formen de som bestämd artikel plural. Tabell 4.5.2.1 är delvis 

baserad på Lind Palicki och Karlssons tabell 3 (2019, s. 136), som dock innehåller ett 

räknefel. Här är det rättat. 

 

Tabell 4.5.2.1: Formvariation för bestämd artikel plural de 

(de/dom/dem/det gamla husen). 

Använd 

form 

Elevtexter Sociala medier 

 Högstadiet   Gymnasiet  

De 98 73,1% 247 99,2% 275 61,9% 

Dom 28 21,0% 1 0,4% 142 32% 

Dem 7 5,2% 0 0,0% 25 5,6% 

Det 1 0,7% 1 0,4% 2 0,5% 

Σ 134 100,0% 249 100,0% 444 100,0% 

 

Bestämd artikel plural skrivs enligt skriftspråksnormerna alltid de, oavsett om den 

konstruktion ordet ingår i fungerar som ett subjekt, objekt, eller annan satsdel 

(Språkriktighetsboken 2016, s. 205).  Tabell 4.5.2.1 visar att skriftspråksnormerna åtföljs 
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framförallt i elevtexterna. Gymnasiematerialet visar nästintill helt skriftspråksnormenligt 

bruk, 99,2 %. I högstadiematerialet förekommer dom relativt ofta som artikel, 21 %, men 

tendensen att avvika från skriftspråksnormerna är än starkare i sociala medier, 32 %.  

 

Tabell 4.5.2.2: Formvariation för det, bestämd artikel singular neutrum  

samt personligt pronomen singular (det/de gamla huset; det/de är fint) 

Använd 

form 

Elevtexter  Sociala medier 

Högstadiet Gymnasiet  

Det 1649 98,0% 1359 98,8% 1474 89,8% 

De 33 2,0% 16 1,2% 168 10,2% 

Σ 1682 100,0% 1375 100,0% 1643 100,0% 

 

Tabell 4.5.2.2 visar i hur hög utsträckning den normbrytande formen de(t) används i relation 

till det skriftspråksenliga det för bestämd artikel singular neutrum och personligt pronomen 

singular. De som bestämd artikel singular neutrum samt personligt pronomen singular 

förekom 168 gånger i sociala medier, vilket är mer än tre gånger så ofta som i elevtexterna – 

samtidigt som hälften så många token har undersökts i sociala medier. Lind Palicki och 

Karlsson nämner att bruket av de(t) verkar öka i texterna från högstadiet, även om 

användningen på 2 % fortfarande förekommer i låg utsträckning (2019, s. 140).  

En anledning till att de(t) används oftare i sociala medier kan vara att det anses som en 

mer accepterad variant i ett mer talspråkligt sammanhang. I skolmiljö värderas 

skriftspråksnormerna högt, och typiska talspråkliga inslag används ofta för att markera just 

talat språk. I de sociala medier som undersökts skulle ett akademiskt språk kännas styltat och 

opassande. Att använda sig av talspråkliga markörer i dessa sammanhang passar också den 

dialogiska kommunikation som dessa plattformar utvecklats för. Sociala medier är gjorda för 

att folk ska ta kontakt och interagera med varandra, medan elevtexter många gånger endast 

läses av läraren. En annan faktor som kan påverka är uttalet av ordet det. När det kommer till 

de Oavsett varför bruket av de(t) är mer utbrett i sociala medier har Lind Palicki och Karlsson 

rätt i att det är en intressant variation som troligtvis inte är på nedgående (2019, s. 140).  

Av resultatet i både tabell 4.5.2.1 och tabell 4.5.2.2 att döma följer färre skribenter 

skriftspråksnormerna i sociala medier jämfört med i elevtexter. Framförallt bruket av de, både 

skriftspråksnormenlig som skriftspråksnormbrytande form, bjuder på formvariation. I 

diskussioner kring hur den skrivna standardsvenskan ska utformas värderas enhetlighet högt 

(Lind Palicki & Karlsson 2020, s. 27). Ett alternativ som skulle kunna leda till mindre 

variation är att ersätta de och dem med dom, som Birkebo (2016) förespråkar. En förhoppning 
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med en sådan reform är att fler skulle ha lättare att följa det skriftspråksnormenliga bruket av 

formen det som bestämd artikel singular neutrum och personligt pronomen singular, samt 

sluta blanda ihop det med de.  

I dagsläget är dock ingen sådan förändring i antågande. Kanske ser vi dock början på en 

trend med ytterligare talspråklig påverkan. Under en period kan då äldre och yngre 

uttryckssätt användas parallellt i flera generationer innan hela populationen till slut accepterar 

den nya varianten. Det faktum att elevtexterna visar ett mer skriftspråksnormenligt bruk tyder 

på att många kan skilja på skriftspråksnormernas rätt och fel, men att det talspråkliga 

sammanhanget som sociala medier innebär inte kräver en distinktion. Någon reform, oavsett 

hur denna skulle se ut, är därför inte nödvändig för att behålla formernas grammatiska 

distinktioner.   

 

4.7 Sammanfattning 

Tabell 4.1 visar att de flesta förekomsterna speglar skriftspråksnormerna. Ett token skiljer sig 

från de övriga, nämligen de. De är det token som används mest normbrytande i relation till de 

övriga dem, dom, och det. En närmare granskning visar dock att detta resultat påverkas av att 

dom används flest gånger som subjekt. Tabell 4.2 visar att de används skriftspråksnormenligt 

till allra största del. Med tanke på den pågående debatten angående de och dem är det 

intressant att se att den normbrytande användningen av de främst gäller personligt pronomen 

singular samt bestämd artikel singular och inte objektsformen för personligt pronomen plural. 

De flesta verkar veta när, och att, de ska användas som subjekt i plural, men är inte lika noga 

när de egentligen ska skrivas det. Dagens diskussioner fokuserar däremot fortfarande mycket 

på skribenters (o)kunskap gällande de och dem som subjekts- respektive objektsform istället 

för de(t)-problematiken. Dem visar dock inte samma tendenser. Dem brukas oftast 

skriftspråksnormenligt, men förekommer normbrytande som subjekt och bestämd artikel i 

ringa omfattning. 

Undersökningen (tabell 4.4) visar hur de olika pronomen och artiklarna används när en 

kontext har två eller fler förekomster. Majoriteten av kontexter med fler förekomster av de, 

dem och dom visar på konsekvent bruk av de, dem och dom eller skriftspråksnormenligt bruk 

av de och dem, men den normbrytande formen de(t) är inte ovanlig.  

Skribenterna i min studie följer i regel de skriftspråkliga normerna, men eleverna visar 

sig följa normerna i än större utsträckning. Normbrytande former är mer frekventa i sociala 

medier än i elevtexter, och framförallt bruket av de(t) står ut.  
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5 Avslutande diskussion 

I denna kvantitativa korpusstudie har skriftspråksnormerna för de/dem/dom/det undersökts i 

sociala medier, med ett särskilt fokus på i hur hög utsträckning de normbrytande formerna 

de(t) och dom används i relation till det, de och dem. Eftersom sociala medier omfattar en rad 

olika plattformar, vilka erbjuder varierande sätt att kommunicera på, har även skillnaderna 

dem emellan studerats. Slutligen har detta resultat ställts mot Lind Palicki och Karlssons 

undersökning (2019), som behandlade de, dem, dom och det i elevtexter.  

Min första frågeställning efterfrågar hur skriftspråksnormerna för de/dem/dom/det i 

sociala medier hanteras. Av mitt resultat att döma är det tydligt att skriftspråksnormerna till 

största del efterföljs i sociala medier, även om det talspråkliga sammanhanget främjar 

formvariation. Detta syns bland annat i tabell 4.4, där kontexter skrivna av samma skribent 

som har använt sig av flera förekomster av de sökta toknen redovisas. Med tanke på hur ofta 

dom används i kombination med de och dem i samma kontext kan slutsatsen dras att dom inte 

används främst i stilistiskt syfte för att markera en talspråklig ton, utan för att undvika 

normbrytande bruk av de och dem. Det talspråkliga sammanhanget visar sig alltså främja en 

användning av dom i skrift, men också en blandning av olika former. 

Min andra frågeställning gäller vilken utsträckning de normbrytande formerna de(t) och 

dom används i relation till de skriftspråksnormenliga det, de och dem. Lind Palicki och 

Karlsson (2019) utgår i sin studie från utvalda texter och markerade alla förekomster av de, 

dem, dom och det. Detta gör att man kan undersöka hur ofta de normbrytande formerna de(t) 

och dom används i relation till det, de och dem. Eftersom min studie utgår från en annan typ 

av material där möjligheten att följa en enskild skribents användning är begränsad har en 

avvägning vid val av metod gjorts, med följden att lika många fall av de fyra toknen de, dem, 

dom och det undersöktes. En jämförelse av hur ofta de(t) och dom används i förhållande till 

det, de och dem skulle därför vara missvisande. Det är dock möjligt att se i hur hög 

utsträckning de används i funktionen av det samt i hur hög utsträckning dom används i 

funktionen av de respektive dem.  

De(t) används ungefär en av tio gånger, se tabell 4.3.2. Det är alltså inte en ovanlig 

variation, även om den ännu inte är tillräckligt vanlig för att ses som ett vedertaget alternativ 

till det i talspråkliga skrivsituationer.  

Till skillnad från de(t)-variationen är dock dom vanligt förekommande och går lättare att 

urskilja i en korpuslingvistisk undersökning. Dom används främst som personligt pronomen 

plural de, men förekommer också som personligt pronomen dem och bestämd artikel de. 
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Tabell 4.4, kontexter med fler förekomster av de, dem, eller dom, visar att användningen av 

dom är förhållandevis konsekvent. Samma skribent tenderar att inte bruka de 

skriftspråksnormenliga formerna de och dem tillsammans med dom, utan att endast använda 

sig av dom.  

Min tredje frågeställning – skiljer sig resultaten åt för de utvalda publikationskällorna 

bloggtexter, FamiljeLiv, Flashback och Twitter? – utgår från antagandet att 

talspråksnormenliga former och blandningar av former skulle vara mer och mindre vanligt 

förekommande i de fyra publikationskällorna, eftersom de ger olika former att uttrycka sig 

på– med olika begränsningar och möjligheter. För att se om resultaten skiljer sig åt för de 

utvalda publikationskällorna har dessa redovisats både samlat och enskilt. Resultatet från de 

olika typerna av sociala medier var dock övervägande enhetligt. Ingen publikationskälla står 

ut särskilt. Beroende på vilket token som undersökts har de olika publikationskällorna skiljt 

sig något från varandra. Sociala medier kan därmed ses som enhetliga.  

Eftersom min studie bygger på Lind Palicki och Karlssons (2019) arbete gäller min fjärde 

frågeställning en jämförelse av deras resultat med mitt. Tenderar normenligt skriftspråksbruk 

att användas i hög grad även i sociala medier?  

Resultatet från min studie avviker inte drastiskt från Lind Palicki och Karlssons 

undersökning. Båda undersökningarna visar på formvariation – sociala medier mer än 

elevtexterna – men mestadels används formerna skriftspråksnormenligt i båda sammanhang. 

Den största skillnaden studierna emellan gäller bruket av de(t), vilket inte kan sägas vara 

ovanligt förekommande i sociala medier, men som endast förekom vid enstaka tillfällen i 

elevtexterna (Lind Palicki & Karlsson 2019, s. 140). Resultatet från sociala medier tyder på 

att denna variation är på frammarsch. Det är mycket möjligt att den framtida diskussionen 

gällande formvariation för de och dem kommer fokusera mer på användandet av detta 

fenomen. Birkebo (2016) och Josephssons (2016) inlägg i de och dem-debatten, liksom 

Östlund-Stjärnegårds syn på fenomenet som ökande (vilket framgår i Lind Palicki och 

Karlsson 2020, s. 179), tyder på att fokus redan har börjat förflyttas.  

Lind Palicki och Karlsson fann större formvariation i sina elevtexter jämfört med tidigare 

undersökningar när det gällde elevernas kombination av form och funktion. I sociala medier 

ökar formvariationen överlag än mer, förutom bruket av de som objekt. Både i mitt och Lind 

Palicki och Karlssons material minskar just denna användning.  

Liksom Lind Palicki och Karlsson kom fram till, så kan de flesta användarna av sociala 

medier skilja på subjekt- och objektsformen av personligt pronomen plural de och dem. De 

som är osäkra tenderar däremot att blanda de skriftspråksenliga formerna med dom, för att 
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undvika vad de flesta skulle uppfatta som inkorrekt språkbruk. Det talspråkliga 

sammanhanget verkar därmed mer uppmuntrande till variation, och även till blandning av 

skriftspråksnormenliga och skriftspråksnormbrytande former. I artikeln ”Till doms över dom. 

Och över dom andra. En språkideologisk analys av en språkvårdsdebatt” fokuserar Lind 

Palicki och Karlsson (2020) på debatterna som kretsat kring hur den skrivna standardsvenskan 

ska hantera de och dem, och den variation som upprör så många. Oavsett vad de olika 

rösterna i debatten förespråkar, så är enhetlighet något som eftersträvas (Lind Palicki & 

Karlsson 2020, s. 27). Forskare ger uttryck för en preskriptiv syn som kommer ”uppifrån” och 

beskriver hur språket bör användas. Denna syn, vilken framhäver enhetlighet, går dock ej ihop 

med det faktiska användandet i det sammanhang där allt fler människor rör sig, tar kontakt 

och skriver – ett sammanhang som just sociala medier ger. 

Den underliggande hypotesen för denna undersökning, att skribenter använder sig av dom 

i stilistiskt syfte i sociala medier, har motbevisats. Trots att tabell 4.4, som tidigare nämnt, 

visar att många skribenter använder sig av dom genomgående brukar en knapp tredjedel dom 

tillsammans med de och dem. Detta tyder på att dom av många skribenter inte används 

stilistiskt, utan för att undvika normbrytande bruk. Eftersom de flesta kontexter inte innehöll 

flera förekomster av de eftersökta toknen är det möjligt att många användare som föredrar att 

använda dom genomgående inte blir representerade i detta material. En mer kvalitativ metod 

skulle vara att föredra för det syftet, där enskilda längre texter av olika skribenter undersöks.  

Det är viktigt att påpeka att materialet för denna studie är långt ifrån heltäckande. Fler 

och större undersökningar skulle behövas för att ge mer pålitliga signaler om hur 

formvariation av bruket av de, dem, dom och det ser ut och förändras, och för att visa vilka 

osäkerheter många språkbrukare upplever. I denna studie fanns endast två förekomster av det 

för de, vilket gör att användningen av de(t) skulle kunna vara stilistisk. Ett ökat bruk av det 

för de hade tytt på att den grammatiska distinktionen orden emellan har tappats, men så är – 

än så länge – inte fallet. 

Eftersom denna undersökning inte är longitudinell och eftersom sociala medier ständigt 

utvecklas och därmed ger upphov till nya sätt att kommunicera på skulle det vara intressant att 

se vilket resultat en liknande studie baserad på material från enbart den senare delen av 2010-

talet skulle ge. 

Avslutningsvis kan man konstatera att elever kan skilja på de och dem. Det kan även 

användare av sociala medier, den talspråksliknande genren till trots. 
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