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varandra, t.ex. när någon blir diskriminerad. Både social 
kategorisering och diskriminering är tätt förknippade med 
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kategorisering och språkbruk är därmed på fl era olika sätt 
nära sammankopplat och värt en närmare granskning. 
Alla bidrag i den här antologin har ambitionen att närma 
sig en sådan granskning, och de syft ar till att visa på 
vilket sätt språk är en oundgänglig faktor i den sociala 
analysen av diskriminering. De medverkande författarna 
har gjort sina undersökningar utifrån olika material, olika 
analysmetoder och delvis olika teorier. 

 
 

Landqvist (red.)

’’’’
Text- och 
samtalsstudier 
från Södertörns 
högskola

Från social kategorisering 
till diskriminering
Fyra studier av språk och diskriminering 
och ett modellförslag

Redaktör:
Mats Landqvist



Från social kategorisering 
till diskriminering
Fyra studier av språk och diskriminering 
och ett modellförslag

Redaktör:
Mats Landqvist

Södertörns högskola



 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Södertörns högskola 
SE-141 89 Huddinge 

 
www.sh.se/publikationer 

 
Omslag: Jonathan Robson 

Grafisk form: Per Lindblom 
 

Tryckt hos Elanders, Stockholm 2015 
 

Text- och samtalsstudier från Södertörns högskola 4 
Redaktion: Mats Landqvist och Karin Milles 

 
ISBN 978-91-87843-26-6 



 
 
 

  

Innehåll 

Mats Landqvist och Lann Hornscheidt 
Språk, social kategorisering och diskriminering ............................................... 5 

Stina Ericsson 
Diskrimineringens grunder: Intersektionella perspektiv på elevtexter ........ 13 

Karin Hagren Idevall 
Punktualiseringar av islam, muslimer, svenskar och det svenska  
samhället: Diskriminering och privilegiering i  
kommentarsfältsdiskussioner ............................................................................ 41 

Lann Hornscheidt 
Intersektionalitet som analytiskt perspektiv i konstruktivistisk 
språkforskning – metod och metodologi ......................................................... 73 

Mats Landqvist 
Vad är språklig diskriminering? En analytisk prövning av några 
pejoriseringsteorier .............................................................................................. 97 

Lena Lind Palicki 
Principer och språksyn i språkvårdens diskussioner –  
exemplet samkönad ........................................................................................... 123 

Om de medverkande.......................................................................................... 153 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  

 



 
 

 

 5 

Språk, social kategorisering och 
diskriminering 

 

Mats Landqvist och Lann Hornscheidt 
 
Social kategorisering ligger till grund för många av de föreställningar 
som vi har och de tolkningar som vi gör dagligen, om oss själva, varan-
dra och vår omgivning. Det sätt som vi kategoriserar oss själva och 
varandra innefattar så gott som alltid någon form av språklig aktivitet. 
Utan benämningsord och uttryck för värderingar är det svårt att till 
exempel jämföra och relatera till olika grupper. Kategorier och kategori-
sering ingår dessutom som byggstenar i de kunskapsdiskurser som styr 
hur vi agerar med och mot varandra. Därför är även samhällets diskri-
minering tätt förknippat med vårt sökande efter identitet, åt oss själva 
eller andra, med kategoriseringar och tillhörande värderingar. Diskrimi-
nering är därför ett resultat av språkliga kategorier och kategoriseringar. 
Sambandet mellan social kategorisering och språkbruk är således nära 
sammankopplat och värt en närmare granskning. I den här volymen är 
vår ambition att på olika sätt närma oss en sådan granskning.  

Kategoriseringar är förstås oundvikliga – och även oundgängliga. Vi 
måste helt enkelt hitta ord som betecknar grupper av människor och 
kunna använda dem som benämningar. Konsekvensen blir att våra olika 
benämningar också formar en bild av oss själva, i relation till andra, sär-
skilt när de konventionaliseras i olika sammanhang. Dessa bilder av oss 
själva och andra kan vara mer eller mindre diskriminerande, dvs. sär-
skiljande, hierarkiserande eller nedvärderande. En central fråga för 
diskrimineringsanalys är just den naturalisering som sociala kategori-
seringar genomgår, vilket även det sker genom språkhandlingar, som 
därigenom kan användas som skäl till varför vi väljer att kategorisera 
som vi gör, till exempel i samtal och i skrivna texter.  
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En utgångspunkt för flera av undersökningarna i den här boken är att 
det inte främst är den språkliga formen som avgör om en språkhandling 
är diskriminerande eller inte. Det handlar mer om den verklighetskon-
struktion som ständigt pågår – men som både uppstår och resulterar i 
språk. Språkliga former är dessutom föränderliga när det kommer till 
deras konventionella betydelseladdning. Det är så att säga inte orden 
som sårar utan språkhandlingen, i sin kontext och situation. Denna 
skillnad är central för vår förståelse för sambandet mellan språk och 
diskriminering och hjälper oss att undvika förenklade utgångspunkter 
och tankegångar. 

I dag finns det många väl genomtänkta teoretiska reflektioner om 
våld och sociala strukturer samt hur diskriminering kan definieras i rela-
tion till det. Dessa reflektioner tar ofta sin utgångspunkt i grundläggande 
arbeten av tänkare som Foucault, Bourdieu och Butler. Det finns också 
en hel del litteratur som behandlar det konstruktivistiska perspektivet på 
språk och diskriminering, mestadels med utgångspunkt i språkfilosofer 
som Austin och Butler. Det finns även gott om litteratur om inter-
sektionalitet, ett perspektiv för sambandet mellan olika sociala katego-
rier och diskriminering. Om detta har bl.a. de los Reyes och Mulinari 
(2005), Crenshaw (1989) och Combahee River Collective (1995) skrivit. 
En sammanfattning av aktuell konstruktivistisk språk- och diskrimine-
ringsforskning finns i Hornscheidt och Landqvist (2014).  

Det råder däremot en brist, som vi ser det, på empiriska under-
sökningar och analysmodeller som kan visa hur sambandet mellan språk 
och diskriminering kan utforskas både på ett mer systematiskt sätt. Det 
vill vi försöka börja åtgärda med den här volymen. Den har sin upp-
rinnelse i en workshop som hölls på Södertörns högskola i augusti 2013. 
Då träffades forskare med intresse för språk och diskriminering under 
en heldag och diskuterade sina undersökningar, teoretiskt och empi-
riskt. Fem av dessa undersökningar presenteras nu även här. Gemen-
samt är att de försöker utröna vilken roll språkbruk spelar för hur män-
niskor skapar och använder social kategorisering. I Hornscheidt och 
Landqvist (2014) finns några analysmodeller om språkets relation till 
diskriminering. Bidragen i den här boken bygger vidare på dessa model-
ler, som på så sätt har tjänat som en av utgångspunkterna.  

På svenskt område var forskningen om språk och diskriminering 
länge begränsad till framför allt genusfrågor. Dess resultat har handlat 
om vilka nedsättande benämningar som finns eller har funnits och hur 
de har utvecklats historiskt (se t.ex. Svahn 1999). Inom detta område 
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finns även välspridda populärvetenskapliga publikationer om så kallade 
skällsord. Svordomar, skällsord och kränkande bemötande är alltså 
något som ses som mer eller mindre centralt för analysen av språkbruk 
(Hornscheidt 2011a, 2011b) och dessutom som centralt ur ett svenskt 
språkvårdsperspektiv. Undersökningar om svenskt språk och samhälle 
har även handlat om könsmarkerade benämningar respektive könsneu-
trala, återigen med en viss fokusering på språkvård. Ändelser för feminin 
referent har exempelvis varit i fokus och räknas som ett av språkvårdens 
vanliga intresseområden (se t.ex. Milles 2004). Här har en ideologisk syn 
på språkbruk och språksystem gett bränsle åt språkdiskussionen om vilka 
ändelser som kan behållas, förändras – eller när hela benämningar be-
höver bytas ut. På senare tid har även diskussionen om könsneutrala 
pronomen utvecklats, främst hen för tredjeperson singularis och en som 
subjektsform för generellt pronomen (se Wojahn 2015).  

En offentlig diskussion om benämningar som kan uppfattas som 
rasistiska, genderistiska, funkofobiska etc. förs också (se t.ex. Löfgren-
Mårtensson 2013). Den är inte lika kopplad till språkvårdens ansvar för 
språklig rekommendation, förmodligen för att den är relativt svår att 
knyta till språkvårdens traditionella principer för rådgivning (se vidare 
Lind Palickis bidrag i denna volym). Forskning som analyserar nedvär-
derande språkbruk, och synen på kränkande språk, till exempel inom 
ramen för yrkespraktiker, har i takt med det vuxit fram, till exempel 
uppfattningar om kränkningar i olika yrkesgrupper (t.ex. Landqvist 
2013, 2014). Mängden ord som kategoriserar människor växer och nya 
kommer ständigt i bruk (Vogel 2014). På metodområdet har Member-
ship Categorization Analysis vuxit sig starkare på senare tid, dvs. studiet 
av språkliga kategoriseringar och de kategorier som utvinns ur dem, 
främst i samtal men även i skrift (se vidare Ericsson i denna volym). 

Studier med ett specifikt fokus på diskriminering som effekt av språk-
bruk eller som språkligt uttryck har dock inte genomförts i någon större 
omfattning. Inom närliggande vetenskaper finns det däremot studier 
som möjligen i högre grad än språkvetenkapen tar in språk som en 
betydelsefull faktor för diskriminering och social kategorisering, framför 
allt sociologi och etnologi och filosofisk-retoriska studier (t.ex. Am-
björnsson 2003 och Butler 1997).  

Internationellt har forskning som kan kopplas till diskriminering ofta 
sin bas i kritisk diskursanalys. Några vanliga teman för analys har varit 
diskursiva konstruktioner av nation och nationalitet (t.ex. Reisigl & Wo-
dak 2001) och migration och rasism (Messer m.fl. 2012). Inom femi-
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nistisk diskursanalys har bl.a. Judith Baxter (2008) undersökt sexism 
som en del av föreställningar kring olika samhälls- och yrkesroller. Data 
för analys har skiftat, men samtal, sammanträden och liknande är de 
arenor där det unika fallet blivit föremål för mer detaljerad analys, 
medan en kombination av medietext, politiska kampanjer osv. har 
använts i studiet av social praktik. Hit hör Sarah Mills flera översiktsverk 
om språk och sexism (nu senast 2014). Även kognitiv lingvistik har 
börjat bidra till fältet (t.ex. Chen 2012). Vi ser även en växande 
forskningstradition om språk och sexualitet, som tar sikte på diskrimi-
nering (Motschenbacher 2011; Cameron & Kulick 2003), även i kombi-
nation med en begynnande diskussion om tvåkönsnormer, som många 
gånger ingår i och avgör språklig diskriminering på en mycket grund-
läggande nivå (Zimman m.fl. 2014).  

Kombinationen av en kritisk, socialkonstruktivistisk grundanalys av 
diskriminering som fenomen och språkvetenskapliga metoder för analys 
av enskilda texter är det vi önskar åstadkomma i den här volymen, där vi 
strävar efter att förstå såväl sociala strukturer som texter och samtal 
samt relationen mellan dessa olika analysnivåer. Det ser vi som vårt 
gemensamma bidrag.  

Fyra studier och ett modellförslag 
Volymen består av fem texter, varav fyra är studier baserade på empiri. 
Lann Hornscheidts bidrag är ett så kallat modellförslag, som i stället tar 
sin utgångspunkt i en metodologisk diskussion om hur språkanalys kan 
kombineras med intersektionalitetsteori. Här följer en presentation av 
bidragen i den ordning de presenteras:    

Stina Ericsson skriver om niondeklassare som sammanfattar sina 
skolår i en skrivuppgift. Texterna visar sig innehålla en rad olika sociala 
kategorier och kategoriseringar. De flesta handlar om ålder och kön, 
men det finns också implicita kategoriseringar, som har med sexualitet 
att göra. För att kunna förstå hur de här kategorierna ska uppfattas 
behöver de analyseras intersektionellt. Ericsson visar att implicita kate-
gorier intra-agerar, dvs. att kategorier inte består av helt avgränsade och 
isolerade föreställningar utan är delvis beroende av varandra.  

Karin Hagren Idevall skriver om islamofobi och undersöker en 
diskussionstråd till en debattartikel. Artikeln tar upp muslimer ur ett 
feministiskt perspektiv. Med aktör-nätverk-teori analyserar Idevall hur 
muslimer relateras till olika diskurser, som demokrati, våldsamhet och 



 
 

S P R Å K ,  S O C I A L  K A T E G O R I S E R I N G  O C H  D I S K R I M I N E R I N G  

 9 

kvinnoförtryck. Det visar sig att de som försvarar muslimer och de som 
inte gör det utgår från och återskapar olika modeller för hur man kan 
uppfatta islam som en del av det svenska samhället. Även bilden av 
svenskhet och Sverige analyseras och relateras till den islamofobiska 
modellen.  

Lann Hornscheidt skriver om olika sätt att använda modellen inter-
sektionalitet i språk- och diskrimineringsstudier, särskilt hur sociala 
kategorier bestäms av och relaterar till varandra. Med ett förslag till 
analysmodell visar Hornscheidt att intersektionalitet genomsyrar flera 
olika perspektiv. Med både ett inifrånperspektiv och ett utifrånper-
spektiv kan intersektionalitet bidra till en förklaring av olika svårtolkade 
fenomen, som internalisering av diskriminering och andra former av 
självförtryck.  

Mats Landqvist undersöker hur en nationalitetsbenämning laddas 
med negativa konnotationer och genomgår en pejoriseringsprocess. 
Ordet somalier går från att vara en nationalitetsbeteckning som andra 
till att alltmer uppfattas som en starkt negativ benämning. Med en 
socialkonstruktivistisk analysmodell möjliggörs förståelsen för pejori-
serade benämningar som grundade i redan existerande föreställningar, 
som emellertid går långt utöver det som diskuteras på denna lokala, 
främlingsfientliga webbsida. 

Lena Lind Palicki återger en aktuell diskussion som förts inom svensk 
språkvård, för eller mot beteckningen samkönat äktenskap, dvs. äkten-
skap mellan två personer av samma kön. Bakgrunden är att bl.a. Språk-
rådet har ändrat sin uppfattning om vilken term som de rekommen-
derar; de har gått från enkönat till samkönat. Emellertid har detta stött 
på motstånd från delar av språkvården och annan expertis. Lind Palicki 
analyserar debatten som argumentation och som social positionering av 
de olika deltagarna.  

Sammantaget syftar dessa bidrag i den här antologin till att visa hur 
språk är en oundgänglig faktor i den sociala analysen av diskriminering. 
De medverkande har gjort undersökningar som alla har olika material, 
olika analysmetoder och delvis olika teorier. De visar trots det på att 
diskriminering är ett fenomen som både uppstår i, uttrycks genom och 
förhandlas med språk.  

Ett skrivsätt som använts i några av bidragen som kan vara obekant 
för läsaren är användningen av understreck, till exempel i ord som 
re_produktion. Understrecket används för att tydliggöra att det alltid 
finns en lucka mellan produktionen och reproduktionen, en svag men 



 
 
M A T S  L A N D Q V I S T  &  L A N N  H O R N S C H E I D T  
 

 10 

viktig betydelseskillnad och betydelseförskjutning som leder till sociala 
förändringar. Två språkhandlingar är aldrig identiska. Understrecket i 
den här typen av konceptuella begrepp introducerades i tyskan i AK Femi-
nistische Sprachkritik (2011) och används även i Hornscheidt (2012). 

Det här är det fjärde numret av skriftserien Text- och samtalsstudier 
från Södertörns högskola. De teman som utforskas här delar många av 
de ambitioner som finns på Södertörns högskola, både när det gäller 
mötet mellan vetenskaper och mellan kulturer. 
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Diskrimineringens grunder 
Intersektionella perspektiv på elevtexter 

Stina Ericsson 

När 9:an började var jag fortfarande tillsammans med Fabricio, en 
kille från latinamerika. I skolan blev jag kallad rasblandare och blatte-
älskare. Alla sa att jag var äklig och att ingen någonsin skulle vilja ha 
mig om jag varit med en blatte. 

 
I citatet ovan skriver en elev om ämnet Mina skolår och beskriver en 
starkt diskriminerande situation. Att diskriminering är något som före-
kommer i skolans värld och ses som något mycket negativt blir tydligt i 
exempelvis skolans styrdokument.1 Språket är centralt i utdraget ovan, 
både genom att diskrimineringen som beskrivs skedde via språkliga ut-
tryck och genom att eleven framställer situationen genom skrivet språk. 
Flera olika kategoriseringar görs i utdraget, och på olika sätt, varav kate-
gorisering kopplat till rasism framträder tydligast, men även kategori-
seringar kopplade till sexism och heterosexism finns.  

Att kategorisera är ett sätt att diskriminera, i den grundläggande 
bemärkelsen att åtskilja. Att skilja på killar och tjejer eller sjuor, åttor 
och nior är att diskriminera i denna grundläggande betydelse genom att 
individer delas upp i olika grupper. Sådana kategoriseringar kan sedan 
användas för att diskriminera i den starkare, negativa betydelsen: att ut-
sätta för orättvis särbehandling genom exempelvis trakasserier. Syftet 
                                                 
1 Den aktuella läroplanen för grundskolan, Lgr11, innehåller exempelvis följande: 
”Ingen ska i skolan utsa ̈ttas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande be-
handling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas” (Skolverket 2011:7), ”Alla som 
arbetar i skolan ska … aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av 
individer eller grupper” (Skolverket 2011:12) och ”Läraren ska … uppmärksamma 
och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga 
och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling” (Skolverket 
2011:13). 
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med undersökningen jag presenterar här är att ge kunskap om diskrimi-
nering under skolåren som det framträder i ett antal elevuppsatser. Med 
diskriminering avser jag både den gängse betydelsen av orättvis behand-
ling och åtskiljandets mekanismer i den grundläggande betydelsen. Med 
detta perspektiv på diskriminering vill jag argumentera för att negativ sär-
behandling baserat på grupptillhörighet alltid har sin grund i att en 
uppdelning av människor i grupper över huvud taget görs. Genom inter-
sektionell analys, där flera olika kategoriseringar undersöks, syftar under-
sökningen vidare till att visa hur flera olika former för diskriminering 
framträder i elevuppsatserna och hur dessa former dels (i) samverkar i 
enskilda uttryck för diskriminering, dels (ii) förhåller sig till varandra 
när olika enskilda uttryck för diskriminering jämförs i analysen. Med 
punkten (i) ovan avser jag analys av enskilda uttryck som de stora 
killarna utifrån hur exempelvis storlek och ålder samverkar med kön, 
medan punkten (ii) innebär att undersöka exempelvis hur att bli kallad 
kille eller tjej (normerad respektive ickenormerad position i förhållande 
till kön) förhåller sig till att bli kallad svensk eller invandrare (normerad 
respektive ickenormerad position i förhållande till migrantstatus). 

Rubriken diskrimineringens grunder ska förstås på två olika sätt. Det 
ena sättet är att diskriminering – i den negativa bemärkelsen – har sin 
grund i att kategorisering över huvud taget görs. Det andra sättet är att 
undersökningen är av texter som rör unga människors liv, från sjuårs-
åldern och framåt, och därigenom kan tänkas säga något om den grund 
som vuxenlivets diskriminering vilar på. Denna förståelse av diskri-
mineringens grunder innebär tillsammans med syftet att studiens bidrag 
rör både diskrimineringens teori och praktik. Ur ett teoretiskt perspektiv 
undersöks förhållandet mellan diskriminering i olika betydelser och 
deras inbördes relationer, och på ett praktiskt plan visas hur diskri-
minering tar sig uttryck under skolåren.  

Intersektionalitet och kategorisering 
Inom feministisk och genusvetenskaplig teori har intersektionalitet 
under ett par decennier alltmer etablerat sig som ett fruktbart och nöd-
vändigt sätt att analysera kategorier i koppling till olika former av ojäm-
liket. Lena Lind Palicki menar att det främsta skälet att använda sig av 
intersektionalitet är att det möjliggör en analys av ”maktens komplexi-
tet” (Lind Palicki 2010:27). På motsvarande sätt använder jag här inter-
sektionalitet för att komma åt diskrimineringens komplexitet. 
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Jag använder mig av Nina Lykkes definition av intersektionalitet: 

a theoretical and methodological tool to analyze how historically 
specific kinds of power differentials and/or constraining normativi-
ties, based on discursively, institutionally and/or structurally con-
structed sociocultural categorizations such as gender, ethnicity, race, 
class, sexuality, age/generation, dis/ability, nationality, mother tongue 
and so on, [intra-act], and in so doing produce different kinds of socie-
tal inequalities and unjust social relations. (Lykke 2010:50–51) 

 
Vad gäller det jag skrivit som ”[intra-act]” i citatet använder Lykke först 
termen interact, interagera, i sin definition (Lykke 2010:50), men revi-
derar sedan denna till intra-act, intra-agera (Lykke 2010:50). Lykke lutar 
sig här på den feministiska fysikern Karen Barads resonemang där inter-
aktion är något som sker mellan avgränsade entiteter medan intra-
aktion i stället formuleras som det som händer mellan icke avgränsade 
entiteter (Lykke 2010:51). När entiteter interagerar händer inget med 
själva entiteterna – de behåller alla sina egenskaper – medan intra-age-
rande öppnar upp för att entiteterna själva förändras på olika sätt. Jag 
har här valt att använda Lykkes reviderade term intra-agera för att hålla 
analysen så öppen som möjligt i förhållande till elevuppsatsmaterialet 
och de kategoriseringar som där framträder. 

En risk med intersektionella analyser är att kategorier naturaliseras 
och används på ett oreflekterat sätt (Hornscheidt 2009). I detta arbete 
försöker jag motarbeta denna tendens dels genom att fokusera på vad 
uppsatsskribenterna själva gör i sina texter, dels genom att i stället för 
kategorier arbeta med kategoriseringar som analytiskt grepp, vilket 
Hornscheidt lyfter fram ”to emphasize the continually ongoing active 
constructive action which occurs when using categories” (Hornscheidt 
2009:41, se även Hornscheidt & Landqvist 2014:20–21). I detta samman-
hang är det också relevant att lyfta fram något som Victoria Land och 
Celia Kitzinger påpekar i samband med en samtalsanalytisk studie av 
hur talare kategoriserar sig själva: det analytiskt relevanta är inte bara att 
människor kan kategorisera sig själva utan att de faktiskt gör det (Land 
& Kitzinger 2011:49). Detta görande, som är hörbart eller synligt genom 
faktiskt språkbruk, är det som jag använder för att komma åt elevupp-
satsernas diskriminerande kategoriserande. 
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Diskriminering 
Diskriminering och andra former av ojämlikhet och mekanismer för 
inkludering och exkludering har teoretiserats på flera olika sätt och stu-
derats med olika metoder (se t.ex. Reisigl & Wodak 2001; Walgenbach 
m.fl. 2012; Hornscheidt 2009; Lykke 2010; Wodak 2012; Landqvist 2013; 
Hornscheidt & Landqvist 2014), och jag knyter an till några av dessa 
arbeten på olika sätt i min studie. 

Med Hornscheidt och Landqvist (2014) delar jag en konstruktivistisk 
syn på diskriminering, där diskriminerande strukturer är det som or-
sakar kategorisering. Sexism på strukturell nivå är exempelvis med 
denna syn det som leder till skapandet av en abstrakt kategori, ”kön”, 
inom vilken en uppdelning mellan ”män” och ”kvinnor” görs. En indi-
vid blir inte diskriminerad för att hon ”är” kvinna, utan för att sexism 
existerar. Hornscheidt och Landqvist utgår från fem olika strukturella 
diskrimineringsgrunder: sexism, rasism, klassism, ableism (diskrimi-
nering av funktionsnedsatta personer) och migratism. Varje sådan 
diskrimineringsgrund normaliserar och privilegierar vissa individer eller 
grupper och utesluter och diskriminerar andra. Utifrån de exempel jag 
analyserar nedan kommer jag här att använda mig av migratism, rasism 
och en något förändrad variant av sexism. Jag lägger dessutom till två 
diskrimineringsgrunder: heterosexism och ålderism. 

Migratism är ”den diskrimineringsgrund som skapar en privilegierad 
svensk medborgarskaps-normalföreställning” (Hornscheidt & Landqvist 
2014:65) och icke-tillhörighet för dem som flyttat till Sverige, eller vars 
föräldrar osv. flyttat, eller som inte talar standardspråklig svenska. Rasism är 
en närliggande men icke-identisk struktur som skapar ”en vit privilegierad 
normalposition” och icke-tillhörighet för rasifierade ”andra” (2014:64). 

Från Hornscheidt och Landqvists beskrivning av sexism hämtar jag 
att det är den diskrimineringsstruktur som skapar ”en manlig norm(al)-
föreställning” och icke-tillhörighet för alla andra (2014:63). Med denna 
manliga norm följer en rad andra aspekter, varav jag här väljer att lyfta 
ut hetero-könande (heterosexualitet som norm) till en egen diskrimi-
neringsgrund som jag kallar heterosexism. Jag menar dock inte att 
hetero-könande inte är en del av sexismen, utan gör detta för att meto-
diskt kunna analysera sexualitet som en kategorisering på samma nivå 
som exempelvis kön. Med heterosexism avser jag därför den diskrimi-
neringsgrund som privilegierar heterosexualitet och diskriminerar alla 
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andra sexualiteter, ibland i dikotomin heterosexualitet-homosexualitet, 
ibland i förhållande till en rad olika sexualiteter, som hbtq. 

Med ålderism avser jag slutligen en diskrimineringsstruktur som 
skapar en privilegierad position baserad på ålder. I samhället i stort är 
denna privilegierade position ofta knuten till medelålders vuxna och äldre 
personer är då ofta de som diskrimineras. I de elevuppsatser jag studerar 
här framträder i stället ett tydligt mönster där det är ”de äldre”, ”de stora” 
som privilegieras och ”de yngre”, ”de små” som framställs negativt. 

Den konstruktivistiska synen på att diskriminerande strukturer 
föregår kategorisering stämmer också väl in på mitt dubbla fokus på 
både diskriminering i den urskiljande bemärkelsen och i den negativa 
bemärkelsen. Båda praktikerna – att urskilja grupper och att negativt 
särbehandla en grupp – följer av strukturell diskriminering. Det går 
heller inte alltid att dra en gräns mellan vad som enbart är att urskilja 
och vad som är att negativt diskriminera – en rad olika kontextuella 
faktorer kan spela in och ibland peka åt olika håll. 

Elevuppsatserna och analysexemplen 
Materialet för undersökningen är hämtat från Skrivbanken2, en databas 
med elevuppsatser från det nationella provet i svenska i år 9, skrivna 
1992 och 2003. Av fyra uppsatsämnen har jag valt ut ämnet Mina skolår, 
med tanken att detta ämne kan ha gett upphov till beskrivningar av olika 
sorters diskriminering under skoltiden. Av totalt 504 uppsatser om 
Mina skolår har jag läst igenom drygt hälften. Analysen är kvalitativt 
inriktad, vilket innebär att varje enskild uppsats potentiellt är av intresse 
för analysen och det stora antalet uppsatser som ingår i urvalet har gett 
ett rikt underlag för analysen.  

I min kvalitativa närläsning av uppsatserna har jag för varje uppsats 
markerat de ställen som rör diskriminering, både i den grundläggande 
                                                 
2 http://skrivbanken.se. Skrivbanken är en databas som i nuläget innehåller nära 
1000 uppsatser från det nationella provet i svenska i år 9, skrivna 1992 och 2003. 
Uppsatserna är fördelade på fyra olika ämnen: Att byta skola, Lära för livet, Min syn 
på skolan och Mina skolår. Databasen är skapad av Linnéuniversitetet, Skolverket 
och Avdelningen för Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk. Upp-
satserna är digitaliserade och sökbara genom fritextsökning. Via sökgränssnittet får 
man även tillgång till uppsatserna i sin helhet. Uppsatserna, framför allt de från 
2003, är försedda med viss bakgrundsinformation, som uppsatsens betyg och elevens 
kön och etnicitet, där det senare anges genom värdena född i Sverige samt minst en 
svenskfödd förälder, född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands eller själv 
invandrat. 
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betydelsen av att urskilja grupper och i betydelsen av orättvis behand-
ling. Jag har därmed markerat ett flertal ställen i majoriteten av upp-
satserna i urvalet. Eftersom analysen är kvalitativt inriktad, med fokus på 
att identifiera olika kategoriseringar för vidare närstudie, har jag inte 
gjort en fullt uttömmande identifiering av exempel på diskriminering, 
utan låtit delar stå omarkerade när ett stort antal exempel av samma sort 
har visat sig i materialet. Jag har klassificerat de markerade utdragen i 
förhållande till de kategoriseringar som nämns i intersektionella upp-
räkningar, se till exempel Lykkes uppräkning i definitionen av inter-
sektionalitet under Intersektionalitet och kategorisering ovan. Baserat på 
vad jag fann i materialet har jag sedan valt att presentera en analys 
nedan som rör diskrimineringsstrukturerna ålderism, migratism, rasism, 
sexism och heterosexism. Dessa är de diskrimineringsstrukturer som 
framför allt framträder i materialet, även om det också finns några andra 
exempel. I uppsatserna finns också redogörelser av trakasserier som rör 
andra kategoriseringar än de som intersektionella studier brukar ta upp. 
Till exempel berättar några elever om hur de mobbats för sin vikt. Det 
som på engelska kallas weigthism, och där viktism ger ett fåtal svenska 
träffar vid en nätsökning, skulle alltså kunna vara en diskriminerings-
struktur att undersöka vidare. 

Sammantaget har läsningen gett ett stort antal exempel som rör 
diskriminering, varav jag presenterar några i analysen nedan. De exem-
pel jag har valt ut belyser alla olika aspekter av diskriminering och 
kategorisering i materialet i förhållande till min frågeställning. Jag har 
inte gjort några frekvensberäkningar utan gör en kvalitativ analys av 
materialet. På några ställen anger jag ändå ungefärliga, översiktliga 
värden för att ge en viss bild av hur vanligt förekommande något är. 

Instruktionerna som eleverna fick till uppgiften Mina skolår i det 
nationella provet var följande: 

Du går nu din sista termin i grundskolan. Nu får du tillfälle att tänka 
tillbaka på din skoltid och försöka minnas. Du kanske tänker på hur 
det var att börja skolan, det första skolåret, under mellanstadietiden 
eller hur det känns nu när du snart lämnar grundskolan. Skriv en 
krönika för er skoltidning och berätta minnen och intryck från din 
skoltid! 

I uppgiften ingår alltså att reflektera över den egna skoltiden och några 
specifika perioder ges som förslag: skolstarten, det första skolåret, mel-
lanstadietiden och grundskolans slut. Texten ska utformas som en 
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krönika, vilket kan tänkas påverka uppsatsernas form och innehåll på 
olika sätt. Olle Josephson (2009) beskriver en krönika vid millennie-
skiftet och framåt som ”en personligt hållen och ofta underhållande 
text”, men anger samtidigt att ”på grundskolan var det för tidigt” att ge 
niorna i uppgift i nationella provet att skriva en krönika: ”[f]emton-
åringarna visste inte hur de skulle skriva”. Hur det än må vara med detta 
kommer vi att se många personligt hållna uppsatsutdrag kopplade till 
diskriminering nedan. 

Funktionell grammatik och MCA 
För att undersöka kategoriseringar i elevuppsatserna kombinerar jag här 
två olika metoder: funktionell grammatik och Membership Categoriza-
tion Analysis (MCA), som ska ses som den huvudsakliga metod som 
används, med funktionell grammatik som ett komplement i vissa delar 
av analysen och som en metod för att i någon mån ge MCA en mer 
språkvetenskapligt förankrad grund. För den funktionella grammatiken 
använder jag Holmberg och Karlsson (2013) och Holmberg, Karlsson 
och Nord (2011). Eftersom min analys vill komma åt hur eleverna fram-
ställer diskriminering i sina texter rör analysen den ideationella gram-
matiken, som behandlar just ”hur vi beskriver våra erfarenheter av 
världen omkring oss” (Holmberg & Karlsson 2013:73). Jag gör en transi-
tivitetsanalys av processer och deltagare, med utgångspunkt i de fyra 
processtyperna materiella, relationella, mentala och verbala processer. 
Analysen är inte heltäckande för alla satser i exemplen utan fokuserar de 
delar som är av intresse för analysen av diskriminering. 

MCA handlar om hur människor kategoriserar sig själva och andra 
som en del av det vardagliga livet och hur dessa kategoriseringar är ett 
sätt att förstå och uttrycka socialt liv. Ansatsen är etnometodologisk, dvs. 
utgår från hur språkbrukare själva kategoriserar (i motsats till att en 
analytiker kategoriserar). MCA är ursprungligen utarbetat av Sacks 
(1972, 1992), men jag lutar mig här på delar av Stokoe (2004) och 
Housley och Fitzgerald (2002). I MCA görs en skillnad mellan category 
(kategori) – och membership categorization device (MCD). ”Flicka” kan 
exempelvis vara en kategori i förhållande till MCD:n Kön. I förhållande 
till diskrimineringsstrukturerna ålderism, rasism, migratism, sexism och 
heterosexism, som framkommer i uppsatsmaterialet, formulerar jag 
följande fem MCD:er: Ålder, Ras, Migrantstatus, Kön och Sexualitet. Det 
som förekommer i elevuppsatserna är sedan olika kategorier som ele-
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verna benämner, som ”sjua”, ”blatte”, ”utlänning”, ”flicka” eller ”lebb”. I 
analysen av utdrag från uppsatserna använder jag mig även av dessa 
termer som eleverna själva använder i sina kategoriseringar. Detta ska 
ses som utan värdering från mig som analytiker, utan som ett sätt att 
resonera med hjälp av elevernas egna ordval. 

Membership categorization devices är ett av de sätt som Ruth Wodak 
anger som del av en diskursstrategi för att skapa inkludering och exklu-
dering i rasistisk diskurs (Wodak 2008:63, 2012:409). Nedan kommer vi 
alltså att se att MCD:er är tillämpbara även på andra diskriminerings-
strukturer.  

Till kategorier finns enligt MCA olika föreställningar kopplade, dels i 
form av kategorispecifika egenskaper och aktiviteter, dels genom att 
kategorier ses vara inferensrika. Till exempel kan en kategori som 
”flicka” ge upphov till en rad olika associationer som används på olika 
sätt i språkbruk.  

Kategorier kopplade till en MCD hör ofta samman som Standardized 
Relational Pairs (SRP:er). ”Flicka” och ”pojke” kan exempelvis vara kate-
gorier som utgör ett sådant SRP, eller kategoripar som jag för enkelhets 
skull kommer att kalla dem nedan, i förhållande till MCD:n Kön. De 
olika kategorierna i ett sådant par har olika roller i förhållande till varan-
dra, olika ”duties and obligations” (Stokoe 2004:112). Housley och Fitz-
gerald nämner också hur kategoriseringar är kopplade till normativitet 
(2002:66–67). För att knyta samman MCA med diskriminering kan vi 
nu se att en indelning i olika kategorier i förhållande till en MCD 
motsvarar det jag har kallat diskriminering i den grundläggande betydel-
sen av att åtskilja, medan diskriminering i den negativa betydelsen inne-
bär att kategorierna inom en MCD kopplas till olika normer, värden och 
maktpositioner. 

MCA är utvecklat och använt för samtalsmaterial, medan jag här har 
valt att använda det på skriven text. Mina motiv för detta har dels att 
göra med innehållet i materialet och mitt analytiska fokus: eleverna 
framställer aspekter av sina sociala liv där kategoriseringar görs, vilket är 
det MCA är utvecklat för. Utöver detta vill jag argumentera för att även 
om metoden är utvecklad inom samtalsforskning och används för 
samtalsmaterial, ibland i kombination med samtalsanalys (se t.ex. Land 
& Kitzinger 2011; Cromdal 2011), är den inte inkompatibel med en 
analys av skriftligt material, åtminstone inte den typ av texter jag ana-
lyserar här där det ofta framträder ett tydligt textjag och där sociala rela-
tioner finns i förgrunden. Den etnometodologiska utgångspunkten i 
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MCA stämmer dessutom väl överens, vill jag hävda, med ett post-
strukturalistiskt, intersektionellt antagande om att en analytiker inte på 
förhand ska utgå från vilka kategoriseringar som görs och ges företräde i 
människors vardagsliv (Lykke 2010:73). Även om jag har låtit inter-
sektionell teori ange ramarna för vad det är jag har letat efter, är det ele-
vernas faktiska kategoriseringar som sedan har styrt min fortsatta analys.  

MCA har också använts i några tidigare studier av skriftligt material, 
som exempelvis i Wodaks (2008, 2012) analyser av rasism och diskri-
minering nämnda ovan. Att MCA kan användas på både talat och skrift-
ligt material visas också av Hagren Idevall och Bellander (2014). De 
applicerar MCA, utökat med textanalytiska verktyg, på tre sorters mate-
rial – ett samtal, kommentarer i ett kommentarfält till en artikel på inter-
net och elevuppsatser – och undersöker konstruktionen av normativ 
kvinnlighet och manlighet genom kategoriseringar. Baserat på Bachtins 
(1981) begrepp dialogicitet argumenterar Hagren Idevall och Bellander 
för att allt språkande är dialogiskt och att det är denna egenskap som gör 
att MCA kan användas även på skriven text. De elevuppsatsutdrag som 
författarna analyserar kommer dessutom från samma databas och ämne, 
Mina skolår, som de uppsatser som utgör det empiriska materialet i 
föreliggande studie. Hagren Idevall och Bellander lyfter särskilt fram två 
aspekter som visar elevuppsatsernas dialogiska natur: dels att det finns 
stora likheter mellan de erfarenheter som eleverna tar upp, dels att alla 
uppsatserna är respons på samma uppsatsämnesinstruktion. Dessa två 
aspekter gäller även för den analys jag presenterar här. 

Frågor 
De specifika forskningsfrågor jag ställer till elevuppsatsmaterialet är 
följande: 

1. Vilka kategoriseringar görs och hur? 
2. Vilka aspekter av textelevernas sociala liv organiseras genom kate-
goriseringarna och hur? 

Genom att, via kategoriseringar, undersöka språkliga uttryck för diskri-
minering i elevuppsatserna vill jag därmed uppfylla studiens syfte, dvs. 
ge kunskap om diskriminering under skolåren som det framträder i ett 
antal elevuppsatser. 
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Analys: Diskriminerande skolår 
I analysen börjar jag under rubriken Samverkande kategoriseringar i 
elevtexterna med två exempel där flera kategoriseringar görs tillsam-
mans. Exemplen visar diskriminering i de båda betydelserna att urskilja 
respektive att behandla orättvist och är särskilt framlyfta i analysen för 
att de ger flera olika infallsvinklar på realiseringen av intersektionalitet – 
hur olika kategoriseringar intra-agerar – i faktiskt språkbruk. Analysen 
av de två exemplen knyter framför allt an till den första forsk-
ningsfrågan, om vilka kategoriseringar som görs och hur, och analysen 
är också tänkt att visa att och hur de metodiska och teoretiska verktygen 
– MCA, funktionell grammatik, diskriminering och intersektionalitet – 
kan tillämpas på ett skriftligt material som elevuppsatserna. 

Under rubriken Hur kategoriseringar görs i elevtexterna går jag 
därefter mer specifikt in på den första forskningsfrågan om vilka kate-
goriseringar som görs och hur, genom en analys av representativa 
exempel av de diskrimineringsstrukturer som jag tidigare har angivit, 
dvs. ålderism, migratism, rasism, sexism och heterosexism. I den sista 
delen av analysen, som har rubriken Hur kategoriseringar organiserar 
elevernas sociala liv, undersöker jag sedan den andra forskningsfrågan 
och fördjupar därmed även analysen av hur kategorisering sker. Under 
båda dessa senare rubriker analyserar jag de olika diskriminerings-
strukturerna, eller MCD:erna, i huvudsak separat. Detta motiverar jag 
dels med hur kategoriseringarna görs i uppsatserna, dels med att jag 
genom detta vill möjliggöra en jämförelse av hur kategoriseringarna i 
förhållande till olika diskrimineringsgrunder görs. För denna del av 
analysen kommer alltså intersektionalitetsperspektivet fram, inte så 
mycket i de empiriska exemplen som på en analytisk metanivå. 

I analysen anger jag kategorier inom citattecken (”tjej”), MCD:er med 
versal begynnelsebokstav (Kön) och citat ur uppsatsexempel med 
kursivering (jag blev ihop med en tjej). Alla uppsatsutdrag är citerade 
precis som de är i korpusen, med elevernas ordval och stavningar. 

Samverkande kategoriseringar i elevtexterna 
En pojke inleder sin krönika med att beskriva den första skoldagen och 
den första tiden i ettan. Han skriver då bland annat: 

(1) Det var verkligen en dröm att bli lika stora som killarna i sexan och 
ha de där ”välutrustade” tjejerna runt sig. 
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Exemplet visar diskriminering i den grundläggande betydelsen av 
åtskiljande, och det är ett exempel där flera olika kategoriseringar görs i 
samma mening: kön, sexualitet och ålder. Kön framträder genom att de 
två kategorierna ”kille” och ”tjej” nämns explicit. Dessa kategorier re-
presenterar ett kategoripar som är kopplat till MCD:n Kön. Olika 
egenskaper tillskrivs de två kategorierna: killarna är stora och tjejerna är 
välutrustade. MCD:n Sexualitet i form av kategorin ”heterosexuell” 
framträder på ett mycket mer implicit sätt än Kön: dels genom att det i 
denna mening osynliga textjaget identifieras med killarna (genom det 
opersonliga Det var en dröm, genom meningens placering i texten i 
övrigt, genom uppsatselevens kön), dels genom att tjejerna beskrivs med 
det sexualiserande ”välutrustade”. Tjejer är vidare något som has, en 
relationell process där (de där ”välutrustade”) tjejerna är attributet. 
Heterosexualiteten framträder alltså genom (bl.a.) kön och görs på ett 
annat sätt än kön i detta exempel. Det kan också noteras att den 
implicita heterosexualiteten varken explicit eller implicit kopplas till 
någon annan kategori i ett kategoripar. 

Kategoriseringen av ålder görs både explicit och implicit i meningen. 
Det finns inga namngivna kategorier, men killarnas ålder framkommer 
genom i sexan och stora. I relation till denna kategori – ålderskategorin 
”sexa” eller ålders- och storlekskategorin ”stor” – kategoriseras textjaget 
som ”liten” genom det jämförande bli lika … som. Textjagets kategorise-
ring som en ”etta” görs genom meningens inplacering i den föregående 
textkontexten. Ser vi till de värden som kopplas till kategorierna här 
framställs ”stor” som något mycket positivt genom att det framställs som 
verkligen en dröm. ”Kön” i sig framställs inte med någon värdering, 
medan en aspekt av heterosexualiteten – att ha välutrustade tjejer runt 
sig – framställs som (nästan?) lika positivt som att bli stor även om 
heterosexualiteten i sig inte ges någon värdering. 

Utan att gå närmre in på olika processer i detta exempel kan vi ändå 
se att killarna och tjejerna är huvudord i varsin nominalgrupp och 
fungerar som deltagare. Kön görs alltså genom deltagarroller i detta 
exempel, vilket varken gäller för sexuell läggning eller ålder.  

I både kategoriseringar och grammatiskt-funktionellt ser vi alltså i 
detta exempel hur åtskiljande diskriminering görs på olika sätt för olika 
kategorier. Kategoriseringarna intra-agerar – i Barads och Lykkes be-
tydelse (Lykke 2010) – på olika sätt, vilket vi kan se både textuellt och på 
en mer abstrakt kategorinivå.  
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Nästa exempel är det vi såg redan i inledningen. Det framställer 
diskriminering i den negativa bemärkelsen och berör rasism, sexism och 
heterosexism. En flicka skriver: 

(2) När 9:an började var jag fortfarande tillsammans med Fabricio, en 
kille från latinamerika. I skolan blev jag kallad rasblandare och 
blatteälskare. Alla sa att jag var äklig och att ingen någonsin skulle 
vilja ha mig om jag varit med en blatte. 

I den mittersta meningen i detta exempel finns en verbgrupp i passiv 
form, blev kallad. Satsen skulle på ett plan kunna läsas som en identi-
fierande relationell process, med jag som utpekad och rasblandare och 
blatteälskare som värde. I denna tolkning handlar då satsen om en 
beskrivning av hur ”saker och ting förhåller sig” (Holmberg & Karlsson 
2013:89), som ett neutralt konstaterande. En annan möjlig tolkning är 
att satsen i stället beskriver en verbal process, att något sägs. Då blir i 
stället rasblandare och blatteälskare en utsaga och passiveringen innebär 
att den verbala processen kan framställas utan en talare, vilket är det 
som gäller för denna sats där det inte framgår vem som kallar jag för 
rasblandare och blatteälskare. Läsningen att det rör sig om en verbal 
process får en starkare koppling till diskriminering. Man kan tänka sig 
personer som ropar ”rasblandare!”, ”blatteälskare!”. En otvetydig verbal 
process finns också i nästa mening genom sa, och diskriminering utifrån 
rasism framkommer här i utsagan i form av en anförd sats, eller snarare 
en konjunktion av två anförda satser, att jag var äcklig och att ingen 
någonsin skulle vilja ha mig om jag varit med en blatte. 

Kopplad till den verbala processen med sa finns dessutom en talare, 
alla, som framställs som den deltagare som uttrycker rasism och är den 
som diskriminerar. Vem är alla? Om vi först tittar på några av de kate-
goriseringar som görs i exemplet, framställs Fabricio som från latin-
amerika (en koppling till migratism) och som blatte. Viktigt att påpeka 
är att det kategoriserande men icke-värderande från latinamerika kom-
mer från uppsatsförfattaren, medan det potentiellt nedvärderande blatte 
finns inbäddat i den anförda satsen som tillskrivs alla, dvs. ordvalet 
blatte framställs som ett ordval gjort av de diskriminerande alla. Blatte 
kan kopplas till diskrimineringsgrunden rasism, som uttryck för ett 
rasifierat ”andre”. Utdragets jag, som är tillsammans med Fabricio, blir 
kallad rasblandare och blatteälskare – uttryck som båda härrör ur 
rasism. Som en som blandar raser och älskar blatten, den ”andre”, fram-
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träder jag därmed som av en annan ras, en ”icke-andre”. Givet rasism 
och den svenska kontexten blir jag därmed kategoriserad som ”vit”. För 
att nu återgå till de diskriminerande alla finns det inget uttryckligt i 
utdraget som säger något om vem alla är. I förhållande till MCD:n Ras, 
som är den MCD som relevantgörs i meningen, kan alla därför tänkas 
innefatta både blattar och icke-blattar. Det går dock också att resonera 
på andra sätt om utdraget och analysera alla som att det hänvisar till alla 
icke-blattar/vita. Vidare kan man ställa alla i relation till exempelvis 
ålder och olika roller i skolmiljön och fundera över vad som talar för 
eller emot att alla gäller bara elever eller både elever och lärare. 

Tittar vi mer specifikt på de kategoriseringar som görs i utdraget, 
framträder alltså MCD:n Ras genom den uttryckta kategorin ”blatte” 
och även via uttrycken rasblandare och blatteälskare. En kategori som 
”blatte” kan i förhållande till MCD:n Ras ses som en medlem i ett kate-
goripar där det andra paret kan uttryckas som ”vit”, genom en koppling 
till diskrimineringsstrukturen rasism (Hornscheidt & Landqvist 2014:64). 
Denna kategori namnges dock inte i utdraget, utan framkommer 
indirekt genom flera olika steg, som vi såg ovan. En annan kate-
gorisering som görs i utdraget är att Fabricio framställs som en kille, 
vilket alltså innebär att MCD:n Kön och diskrimineringsstrukturen 
sexism också aktualiseras i detta utdrag. Den kompletterande kategori-
parsmedlemmen ”tjej” uttrycks inte explicit, men är närvarande genom 
uppsatsjagets kön. Kategoriseringen av jags sexualitet som ”hetero-
sexuell” görs inte explicit – ingen namngiven kategori finns – men fram-
träder genom att jag, en tjej, är tillsammans med Fabricio, en kille. Ingen 
annan kategori i ett kategoripar kopplad till MCD:n Sexualitet, som 
exempelvis ”homosexuell”, uttrycks i utdraget och inbjuds inte heller 
genom inferens eller association här. 

Båda exemplen vi har sett nu aktualiserar samtidigt en rad olika 
kategoriseringar. Gemensamt för exemplen är att heterosexism fram-
träder på ett mycket implicit sätt och är kanske knappt märkbart alls. I 
båda utdragen finns uttryck för heterosexualitet, eller heterosexuell 
praktik, men utan att någon uttryckt kategorisering görs. Ingen av 
uppsatsskribenterna använder ett ord som heterosexuell om sig själv. Jag 
kommer att argumentera för att detta kan ses som en av mekanismerna 
inblandade i heterosexism, dvs. att heterosexualiteten i sig är norma-
liserad och på det sättet osynliggjord. Som vi kommer att se är detta ett 
mycket vanligt mönster i förhållande till MCD:n Sexualitet i upp-
satserna. Det är heller ingen ny observation generellt, utan kan ses som 
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ett uttryck för det Celia Kitzinger kallar heterosexualiteten som en för-
givet-tagen bakgrundsresurs i ett heteronormativt sammanhang (Kit-
zinger 2005). Inga andra sexualiteter nämns explicit i de två exemplen 
ovan, och genom att heterosexualiteten framträder på ett mycket im-
plicit och kanske inte ens upptäckbart sätt, aktualiseras inga andra 
sexualiteter heller. 

Gemensamt för exemplen är också att kategorisering kopplat till 
MCD:n Kön görs explicit, genom namngivna kategorier, och att denna 
kategorisering framställs neutralt, utan koppling till värderingar och 
utan att vara fokus för negativ diskriminering. Kön framträder därmed 
som en indelning som görs på ett oproblematiskt sätt, som något nor-
malt och naturligt, och kön – med kategoripar som ”tjej” och ”kille” – 
essentialiseras på detta sätt. Vi kommer att se fler exempel till stöd för 
detta resonemang nedan. 

I exempel (2) är rasism i centrum för starkt uttryckt diskriminering. 
MCD:n Ras realiseras explicit genom kategoriseringen blatte som en 
”den andre”-positionering, medan kategorin ”vit” inte namnges men 
framgår via olika språkliga medel. Kategorin ”vit” kan även ses som när-
varande genom att den generellt är ”bortnämnd och universaliserad” 
(Hornscheidt & Landqvist 2014:64). I exempel (1) uttrycks ålderism 
genom en åtskillnad mellan stora sexor och en liten etta, där de stora 
sexorna knyts till en mycket positiv värdering. Vi kommer att se fler 
exempel på både rasism och ålderism nedan. 

Hur kategoriseringar görs i elevtexterna  
MCD:n Ålder framkommer i ett mycket stort antal uppsatser om vi 
tänker ålder som en bred kategori som här kan utläsas ur uttryck för 
skolår som i sexan eller sexorna och ur storleksuttryck som liten och stor. 
Att ålder på detta sätt förekommer i många av uppsatserna är på ett sätt 
förväntat. Dels är skolan som institution organiserad utifrån en ålders-
indelning, dels ligger ålder i själva skrivuppgiften här, både i form av 
ämnesrubriken Mina skolår och genom uppgiftsbeskrivningen av ämnet 
där olika stadier eller tidsperioder nämns (se Elevuppsatserna och 
analysexemplen ovan). Utöver att uppsatserna beskriver vad som hände 
under olika skolår (se till exempel användningen av När 9:an började i 
exempel (2) ovan), finns ett stort antal exempel där ålder skrivs fram på 
ett sätt som mer direkt handlar om kategorisering och diskriminering. 

Ett typiskt exempel kan se ut så här: 
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(3) I sjuan var jag rädd för niorna, precis som i ettan, då man var rädd 
för sexorna. 

I den första satsen framställs MCD:n Ålder genom kategoriseringen 
niorna, och jags kategorisering som en ”sjua” framkommer genom tids-
omständigheten i sjuan. Omständigheter är i funktionell grammatik 
namnet på kringinformation och de är lösare kopplade till processer än 
deltagare (Holmberg & Karlsson 2013:102–103). De framställs ofta i 
form av prepositionsfraser och anger information som utöver tid kan 
röra plats, sätt eller orsak. Den lösare kopplingen innebär här att identi-
teten ”sjua” inte knyts lika tätt till jag som identiteten ”nia” knyts till den 
grupp elever som framställs som just niorna. Längre fram i meningen 
framställs kategorierna ”sexa” och ”etta” på ett liknande sätt. Två 
kategoripar kopplade till MCD:n framställs här textuellt: det ena är 
”sjua” – ”nia”, det andra ”etta” – ”sexa”. 

I andra exempel finns även storleksangivelser som en del i kategori-
seringen, som stora, större och liten, eller mer explicit referens till just 
ålder genom äldre: 

(4) jag blev rädd för alla stora niorna 
 

(5) jag var rädd för de större barnen i skol-bussen 
 

(6) alla dom äldre niorna tittade på mig som att jag var en liten myra 

Ålderskategorisering tillsammans med andra kategoriseringar före-
kommer också, som vi såg i exempel (1) ovan. Ett annat exempel på det 
är följande: 

(7) Vi skulle vara minst på skolan vi skulle säkert bli nerslagna av de 
stora killarna på skolan. 

I exemplet ovan är det kategoriseringar av ålder och kön som samverkar 
i de stora killarna.  

Kortfattat visar materialet att ålder är en stor och närvarande kate-
gori. Ålder kategoriseras ofta explicit i uppsatserna, antingen som hu-
vudord eller som benämningar till huvudord där dessa utgör nominal-
grupper som fungerar som deltagare, eller som del av omständigheter. 
Ofta realiseras kategoripar för ålder i uppsatserna, antingen genom att 
båda kategorierna i paret realiseras språkligt (t.ex. minst – stora i (7)) eller 
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genom att en kontrast skapas mellan en namngiven kategori och en 
implicit eller kontextuellt given kategori (t.ex. alla stora niorna – jag i (4)). 

Kategorisering i förhållande till diskrimineringsstrukturen migratism 
förekommer i ett fåtal exempel. Ett är detta: 

(8) Vi båda hade utländsk bakgrund, så jag vet inte riktigt nu i efterhand 
vad vi försökte få fram, men vi började bråka och argumentera med 
folk som fällde minsta lilla kommentar om utlänningar som var 
negativt. 

I exemplet ovan finns två uttryck som direkt kategoriserar enligt 
strukturen migratism: vi båda hade utländsk bakgrund och utlänningar. 
Den aktuella MCD:n här är alltså Migrantstatus. Det första uttrycket 
framställer en attributiv relationell process där attributet utländsk bak-
grund är något som vi (båda) hade. Det andra uttrycket, utlänningar, är i 
stället något som namnger, något en är. Att ha något framstår här som 
mer distanserat än att vara något och intressant nog förekommer kate-
goriseringen att ha utländsk bakgrund som något som textjaget till-
skriver sig själv och den andra i vi-et, medan kategoriseringen utlän-
ningar tillskrivs mer allmänt och kan röra både vi och en hel del andra. 

För kategoripar ställs utlänningar (och hade utländsk bakgrund) här 
mot kategoriseringen folk. Precis som med alla i exempel (2) ovan finns 
det inget i texten som direkt utesluter att både utlänningar och icke-
utlänningar inkluderas i beskrivningen folk, men det går också att tänka 
sig att folk är endast icke-utlänningar. 

I exemplet ovan kategoriserar alltså textjaget sig själv som icke-
tillhörig i förhållande till diskrimineringsgrunden migratism. I ett annat 
exempel kopplat till migratism positionerar sig textjaget i stället som del 
av det privilegierade svenska medborgarskapet på följande sätt: 

(9) Mer än halva klassen var invandrare. Eftersom de läste svenska 
ganska ofta i skolan fanns det ingen lärare som kunde ha oss andra. 

Den första meningen i exemplet ovan innehåller kategoriseringen 
invandrare. Denna kategori tillskrivs dom (andra) i nästa mening, där 
den kompletterande medlemmen i kategoriparet kategoriseras som oss 
andra. De som kategoriseras som icke-tillhöriga i förhållande till diskri-
mineringsstrukturen migratism görs det alltså med en term som direkt 
pekar på MCD:n Migrantstatus, att vara en som har invandrat. Kategori-
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seringen för den privilegierade positionen i förhållande till Migrant-
status görs helt utan omnämnd koppling till migration, oss andra (jfr en 
formulering som oss infödda). I utdraget finns förutom semantiskt inne-
håll som kopplas till Migrantstatus även en uttryckt opposition och 
positionering genom oss och dom. 

Andra exempel som rör migratism i uppsatserna inkluderar de expli-
cita kategoriparen svenskar – utlänningar och svenskar – personer från 
invandrar ursprung. Kategoriseringar kopplade till diskriminerings-
strukturen rasism och MCD:n Ras inkluderar en mörkhyad tjej/”mör-
kingen” och färgade.  

MCD:n Kön är vanligt förekommande i uppsatserna, inte minst i 
form av explicit namngivna kategorier. Vi såg exempel på detta i bl.a. (1) 
ovan. Ett par andra exempel är följande: 

(10) Men det som flickorna gjorde var litte anorlunda en det som vi 
pojkar gjorde. 
 

(11) I ettan till trean […] hade killarna ganska mycket makt […] från 
fyran till sexan så var det tjejerna som styrde och ställde 

I båda dessa exempel kopplade till kön namnges båda kategorierna i vad 
som kan ses som kategoripar, ”flicka” – ”pojke” och ”kille” – ”tjej”. I det 
ena exemplet identifierar sig textjaget med den ena kategorin, vi pojkar, 
medan i det andra exemplet framställs båda kategorierna, killarna och 
tjejerna, utan explicitgjord inkludering-exkludering. Pronomenbruk för 
att framställa den egna könsidentiteten lyfts också fram av Hagren 
Idevall och Bellander (2014) för deras elevuppsatsexempel. Bruket av vi 
förekommer på ett intressant sätt kopplat till kategorisering och diskri-
minering i många av uppsatserna och vore värt en egen analys. Det före-
kommer till exempel många fall där, till skillnad från i exemplet ovan, vi 
inte kopplas ihop med en explicit kategorisering (Karlsson [2004] reso-
nerar till exempel om olika faktorer som kan användas i tolkningen av vi).  

Exempel (11) visar dessutom ett intressant intra-agerande med 
MCD:n Ålder: i en viss ålder positioneras könen på ett sätt, i en annan 
ålder på ett annat sätt. 

Vad gäller MCD:n Sexualitet förekommer termerna homosexu-
ell/homosexualitet och heterosexuell/heterosexualitet vardera en gång i 
hela Skrivbankenkorpusen, båda i samma uppsats: 
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(12) Jag har alltid varit just en "tjejtjusare". Själv ser jag inte det som något 
negativt men det har det varit vissa som har gjort. Av någon anled-
ning har jag just därför blivit kallad homosexuell av vissa killar. Men 
det var inget att ta åt sig av eftersom det var populärt en tid att kalla 
heterosexuella killar för bögar. 

Båda kategorierna, ”homosexuell” och ”heterosexuell”, tillskrivs textjaget 
i detta utdrag. Kategoriseringen ”homosexuell” framställs som gjord av 
andra, av vissa killar, medan textjaget skriver fram sig själv som hetero-
sexuell på ett mer indirekt sätt, genom det opersonligt framställda det 
var inget att ta åt sig avs medlemskap i kategorin heterosexuella killar 
och genom utdragets inledande relationella process där jag identifieras 
som tjejtjusare.  

I uppsatsurvalet som utgör underlaget för min undersökning finns tre 
exempel på bög. Ett av dessa tre exempel är det som finns i utdraget 
ovan. De tre kategorierna homosexuell, heterosexuell och bög framställs i 
exemplet som extensionellt synonyma, dvs. de pekar alla ut samma 
mängd individer, vilket går på tvärs med den gängse innebörden av 
orden där homosexuell och heterosexuell ses som ömsesidigt uteslutande 
kategorier. I utdraget kan heterosexuell kopplas till tjejtjusare – textjaget 
säger sig själv vara båda. Att etiketterna homosexuell och bög sätts på en 
uppenbart tjejtjusande, heterosexuell kille kan här förstås om bög/homo-
sexuell inte används som en kategori i förhållande till MCD:n Sexualitet 
utan i stället till Kön och diskrimineringsgrunden sexism. Det handlar 
då om brott mot en manlig normalföreställning, som här intra-agerar 
med MCD:n Ålder i konstruktionen av hur ”killighet” av rätt sort 
förväntas göras under grundskoleåren. Det kan alltså här tänkas att det 
ingår i den normerade killigheten att inte vara för intresserad av tjejer, 
att hålla en lagom distans och uppvisa ett visst ointresse. Jag har fört ett 
liknande resonemang om att göra manlighet på rätt sätt för just detta 
exempel i Ericsson (u.a.), och då i ljuset av Deborah Camerons (1997) 
analys av manliga heterosexuella amerikaners bruk av ordet gay.  

Det andra exemplet på bög förekommer i uttrycket spännbög och 
används som sådant också som ett mer allmänt kränkande uttryck, 
precis som bög i exemplet ovan. Samtidigt, vill jag hävda, har båda 
exemplen på bög även kvar en betydelsekomponent som kopplar det till 
MCD:n Sexualitet. Som sådant kan bruket av ordet fungera diskri-
minerande, kanske inte för den som kallas spännbög eller bög, men, som 
Hornscheidt och Landqvist (2014:76) argumenterar för liknande exem-
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pel, för den mer abstrakta grupp homosexuella som diskrimineras ge-
nom att ordet används som en självklar och nedvärderande språklig 
resurs. Det tredje och sista exemplet på bög i elevuppsatserna tillskrivs 
en vuxen och kopplar kategorin till ett starkt diskriminerande och 
fördomsfullt smeker barn. 

Lesbiskhet, en annan kategori kopplad till MCD:n Sexualitet, fram-
ställs i ett exempel i mitt uppsatsurval: 

(13) Då var det inte bara jag längre, utan hon och jag. Vi var alltid med 
varandra. Vi gick jämt och höll varandra i handen på rasterna. Men 
om någon frågade om vi var bästisar sa vi nej! Hon hade redan en 
bästis där hon bott förr och jag ville inte ha någon på grund av hur 
det gick förra gången. Så självklart gick det ”lebbrykten”. Men det 
visste vi inte om förrän i sommras, och då var det ju saksamma. 

Satsen Så självklart gick det ”lebbrykten” framställer en process som på 
ett plan är verbal, något sägs, men framställt med gick lägger det sam-
tidigt också processen i den materiella världen, som något som ”sker 
utanför oss själva, i en fysisk värld” (Holmberg & Karlsson 2013:78). 
Det-konstruktionen gör att lebbrykten hamnar på remaplats i satsen och 
lebbrykten är aktör i den materiella processen med gick. Här är det en 
nära och fysisk relation mellan två flickor som kategoriseras som lesbisk, 
så till skillnad från bruket av bög i exemplen ovan verkar lebb här vara en 
entydig kategorisering kopplad till MCD:n Sexualitet. Samtidigt kopplas 
lesbiskheten till rykten, vilket låter oss ana mekanismer för inkludering 
och exkludering. Jämförelsevis går det till exempel inga heterorykten i 
uppsatserna och heterosexualitetens privilegierade position i förhållande 
till diskrimineringsstrukturen heterosexism gör heterorykten obegripliga 
i ett heteronormativt sammanhang. 

Utöver det explicita omnämnandet av heterosexuella i exemplet ovan 
kan kategoriseringen heterosexuell utläsas i en stor mängd exempel 
bland uppsatserna, men alltid implicit. Vi såg ett exempel på detta i både 
(1) och (2) ovan. Heterosexualiteten genomsyrar en stor del av mate-
rialet som praktik men inte som explicit kategorisering. 

Hur kategoriseringar organiserar elevernas sociala liv  
Efter att ha analyserat kategoriseringar som görs i uppsatserna studerar 
jag nu vad kategoriseringarna gör, varför de görs, vad de fyller för syften, 
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eller uttryckt på ytterligare ett annat sätt, vilka aspekter av elevernas liv 
kategoriseringarna organiserar (utifrån hur det framställs språkligt i 
uppsatserna). Jag lyfter här fram några särskilt framträdande mönster 
som förekommer i flera uppsatser. 

När uppsatsskribenterna gör ålderskategoriseringar i sina texter finns 
många exempel på mentala processer kopplade till dessa kategoriseri-
ngar. Textjagen beskriver sina upplevelser och känslor i förhållande till 
kategoriseringen ålder, eller omvänt kan ålder ses som en kategorisering 
som förmedlar eller sorterar känslor och upplevelser. Ett exempel är 
följande: 

(14) Det var läskigt för alla var så stora och vi kännde oss som små 
treåringar 

I exemplet ovan finns en mental process känna (sig) där upplevaren vi 
kopplas till litenhet, som små treåringar. I utdraget kontrasteras vi dess-
utom mot alla andra som var så stora och beskrivningen av situationen 
som läskigt. 

Uttryck för ålderism upplevs även från andra hållet, av den som är 
stor och då kopplat till starkt positiva upplevelser: 

(15) Ni gick vi i 6:an och gud vad vi kännde oss oövervinerliga vi var 
störst på skolan och skulle snart börja 7:an. 

Föreställningar som rör rädslor inför något förekommer i många 
uppsatser, ofta uttryckt som rädd för. Exemplen (3)–(5) ovan illustrerar 
detta. Andra föreställningar som är organiserade av ålder inbegriper Alla 
sa, att så fort man gick förbi en nia så slog hand ner en; De som gick där 
såg ut att vara Stora och farliga; alla trodde från början att vi skulle bli 
mobbade eller nedslagna av dom större killarna. 

Utöver föreställningar om trakasserier, vilket alltså organiseras i 
förhållande till ålderism, finns också flera exempel på faktiska trakas-
serier i materialet. Dessa har åtminstone med ålderism, migratism och 
heterosexism att göra. En rad olika diskrimineringsstrukturer kommer 
alltså till starkt negativt diskriminerande uttryck i elevuppsatserna. Ett 
exempel som rör rasism såg vi i (2) ovan. Ålderism ligger i stället bakom 
följande exempel: 

(16) treorna var elaka mot oss tvåor  
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(17) i bland så kom sexorna i bakhåll och attackerade oss fyror det var 
som andra värdskriget där ute med snöbollar de slog, mulade och la 
snö innan för tröjan på oss. Vi sprang gråtande till expedisionen och 
"tjalla" på sexorna. 

 
I båda exemplen framställs hur en grupp yngre elever, som uppsats-
skribenten tillhör, trakasseras av en grupp äldre elever. En äldre ålders-
grupps diskriminering av yngre framställs också från de äldres per-
spektiv i några exempel. 

Migratism ligger bakom några exempel på psykisk och fysisk diskri-
minering. Ett särskilt tydligt exempel är en lång redogörelse som tar upp 
i stort sett en hel uppsats. Jag visar några utdrag här: 
 

(18) Eftersom nästan var enda elev var från utländsk härkomst så förstod 
man att en vidare fortsättning i skolan med majoritet av personer 
från invandrar ursprung skulle givit en svag svenska. Jag och mina 
två kamrater såg fram emot att skolan var stor. Hur som helst kom vi 
till en helt ny klass, där alla var svenskar som talade suveränt med en 
fantastisk accent. Det dröjde evigheter innan vi smälte in i den nya 
främmande klassen. Och vi smälte inte in i rätt riktning. Det var 
sannerligen hatisk stämning i tre hela år av tjaffs, bråk, slagsmål och 
oerhörda fientligheter. Knytnävarna kunde inte hållas i styr. Det var 
slag och sparkar varje dag.  

[…] 
Allt handlade om rasism då eleverna själva skrek ut "vi är rasister 
mot er"! Det var som om vi kom till en helt ny värld, från en trivsam 
och trevlig skola till ett helvete. 

I exemplet ovan finns kategoriseringar av från utländsk härkomst, från 
invandrar ursprung och svenskar, som alla rör migratism. I utdraget 
nämns även språkbehärskning – svag svenska jämfört med talade suve-
ränt med en fantastisk accent – vilket också är ett uttryck för migratism. 
Redogörelsen innehåller sedan flera exempel på fysiskt våld. En diskri-
mineringsgrund, rasism, nämns också explicit i utdraget. 

Det finns flera exempel på hur heterosexism ligger bakom uttryck för 
diskriminerng och direkta trakasserier. Ett exempel är en uppsats skri-
ven av en flicka som handlar om hur hon blir verbalt och fysiskt trakas-
serad under lång tid av en pojke. Ett utdrag ur denna uppsats är 
följande: 
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(19) I vår klass fanns en kille som hette Ruben. Han hade gått om ett år 
och var därför ett år äldre. Första terminen såg vi upp till honom, 
han var ju ett år äldre än oss! Sen började jag tycka allt mer illa om 
honom. Han skulle jämt retas med mig, knuffa mig och när vi lekte 
pussjaga sprang han jämt efter mig. Vår mesiga lärare försökte prata 
med honom och hans mamma, men det hjälpte inte. Hon sa att jag 
fick försöka stå ut. Efter ett tag började det bli värre. Ruben frågade 
chans på mig, varje morgon utanför cykelstället, och jag sa nej varje 
dag. En dag när jag var lite sen, stod han som vanligt och väntade på 
mig. Det var inga andra barn ute, för vi hade just börjat. Så sa han 
som vanligt, Sofie får jag chans på dig? Jag svarade som alltid: nej, jag 
är ihop med Johan. Då svartnade det till i hans ögon och jag fick ett 
hårt slag över ansiktet. Det gjorde ont och jag började gråta. 

I redogörelsen ovan nämns trakasserier i form av materiella processer. 
Ruben är aktör och jag mål i förhållande till processer uttrycka som retas 
med, knuffa och fick (ett hårt slag över ansiktet). Ruben kategoriseras 
uttryckligen som ”kille” och uppsatsens jag tillhör kategorin ”tjej”. Kate-
gorisering mot bakgrund av sexism görs alltså i exemplet. Bekönandet 
utgör sedan underlag för den diskriminering som görs med hetero-
sexism som grund. De trakasserier som jag redogör för kopplas till leken 
pussjaga och till bruket att fråga chans. Heterosexuell retsamhet bland 
barn är ett fenomen som bl.a. Barrie Thorne har undersökt. Hon visar 
hur lek, retsamhet och mobbning med heterosexualitet som grund 
fungerar som ett sätt att särskilja barn i könskategorier (Thorne 1993). 
Jag har även undersökt detta i förhållande till fler exempel ur Skriv-
banken (Ericsson u.a.). 

Det kan också noteras att även MCD:n Ålder spelar en viss roll i 
exemplet ovan, genom att Rubens ålder i förhållande till jag och andra i 
klassen först ger honom status. MCD:n Ålder intra-agerar sedan med 
Sexualitet i uppsatsen så att Rubens åldersstatus nedvärderas i takt med 
att uttrycken för heterosexism blir alltmer framträdande. 

Trakasserier och retsamhet kopplade till heterosexualitet i uppsats-
materialet görs alltid utan att heterosexualiteten i sig är benämnd eller 
framlyft. Som vi även såg för kategoriseringarna av heterosexualitet ovan 
framträder heterosexualitet i materialet så gott som alltid implicit, 
genom olika heterosexuella praktiker. Det beskrivs till exempel i ett stort 
antal uppsatser bruket att fråga chans, upplevelser av att bli och vara kär 
och ett uppvaknande sexuellt eller romantiskt intresse – allt med he-
terosexualitet som den bakomliggande sexualiteten. Kategoriseringen 
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”heterosexualitet” görs alltså implicit och organiserar en rad olika 
aspekter av elevernas sociala tillvaro, som vem som får tillbringa tid med 
vem, vilka aktiviteter som får göras, vem som är populär och har status 
och vem inte. I stor kontrast med detta framträder kategoriseringen 
”homosexualitet” alltid explicit och med en direkt koppling till ret-
samhet eller trakasserier, se exempel (12) och (13) ovan och de andra 
exempel som nämns i analysen av dessa. Homosexualitet som praktik är 
dessutom högst osynlig i uppsatserna. På detta sätt visar uppsatserna 
sammantaget en ”tystnadens tyranni”, som dåvarande HomO (Ombuds-
mannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning) uttryckte det: 

Det faktum att homo- och bisexuella ungdomar i stor utsträckning 
lever i en miljö som förtiger dem – eller i vart fall inte bejakar dem 
som de är – kan liknas vid ett tystnadens tyranni. (HomO 2006:6) 

Som framgått tidigare görs kategoriseringar kopplade till MCD:n Kön 
ofta explicit, med benämnda kategorier i materialet. Det finns också ett 
mycket stort antal sådana exempel i uppsatserna. Påfallande gällande 
dessa är att de ofta uppträder utan koppling till negativa värderingar och 
i stället framställs neutralt och oproblematiskt. Ett par representativa 
exempel är följande: 

(20) Där satt en lärare och 12 elever likamånga pojkar som flickor. 
 

(21) Jag minns såväl dungen, där pojkarna slogs med pinnar och vi tjejer 
stod fnissande och såg på. 

Kategoriseringar av kön på detta sätt i materialet visar bl.a. att kön 
organiserar skolklasser, vilket syns i materialet både genom omnäm-
nanden av hur många av kategorin ”pojke” respektive ”flicka” det finns i 
en klass (exempel (20) ovan) och genom flera redogörelser för hur 
eleverna väljer pojkar och flickor när klasser ska ombildas inför hög-
stadiet. Kön organiserar också aktiviteter, som i exempel (21) och flera 
andra. Hur olika aktiviteter organiseras i förhållande till kön och sär-
skiljer pojkar och flickor visas också av Hagren Idevall och Bellander 
(2014). 

Dessa normaliserade, oproblematiskt framställda könskategoriseri-
ngar kan ställas mot till exempel kategoriseringar i förhållande till 
MCD:n Ålder som ofta görs kopplat till (faktiska uttryck för eller före-
ställningar om) negativ diskriminering, som vi sett ovan. 
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Avslutning 
Denna studie av teoretiska och praktiska aspekter av diskriminering, 
utifrån ett intersektionellt perspektiv, i Skrivbankens Mina skolår-upp-
satser har visat en rad olika sätt på vilka olika kategoriseringar görs och 
diskrimineringsgrunder kommer till uttryck. I förhållande till min första 
forskningsfråga, Vilka kategoriseringar görs och hur? har jag identifierat 
och analyserat kategoriseringar som görs i förhållande till ålder, 
migrantstatus, kön, sexualitet och i någon mån ras. För ålder är detta en 
mycket framträdande kategori i uppsatserna, vilket kan ha kopplingar 
både till själva uppsatsämnet – Mina skolår – och till elevernas erfaren-
heter av skoltiden, dvs. att kategoriseringar i förhållande till ålder är 
något som görs frekvent i elevernas skolvärld. Ålderskategoriseringar 
görs ofta explicit i uppsatserna – alla dom äldre niorna, oss tvåor – och 
ålderskategoripar realiseras ofta i texterna. Kön som kategorisering 
framträder här på liknande sätt som ålder: det är också en vanligt 
förekommande kategorisering, som görs ofta explicit och båda medlem-
marna i kategoripar nämns i uppsatserna, flickorna och vi pojkar. Över 
uppsatsmaterialet som helhet framträder på dessa sätt både ålder och 
kön som centrala kategoriseringar under elevernas skoltid och deras 
framställningssätt bidrar till att naturalisera och normalisera både 
kategorierna och kategoriseringarna. 

Kategorin ”sexualitet” och diskrimineringsgrunden heterosexism 
kommer till uttryck på ett helt annat sätt i elevtexterna. Ingen elev 
använder en explicit, identifierande kategorisering som heterosexuell 
eller homosexuell om sig själv. Heterosexualitet framträder i stället i en 
stor del av materialet indirekt, som praktik, men inte som kategorise-
ring, medan homosexualitet och andra sexualiteter är helt frånvarande 
som praktik. Genom detta framträder heterosexualitet som det som inte 
behöver benämnas, heterosexualiteten blir det som bara ”är”, medan 
andra sexualiteter utesluts. Migratism framträder i ett fåtal exempel och 
då kopplat till explicita kategoriseringar, både i form av explicita 
kategoripar som svenskar – utlänningar och genom mer otydliga katego-
ripar där exempelvis utlänningar ställs mot de vaga alla eller folk. 
Kategoriseringar av ras finns också i ett fåtal exempel, med mönstret att 
det är de icke-normaliserade, icke-privilegierade som kategoriseras – 
färgade, ”mörkingen”. Kategoriseringar i förhållande till rasism och 
migratism framträder i uppsatsmaterialet som mindre betydelsefulla, 
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sett till omfattning, än ålder och kön, men till skillnad från sexualitet så 
är migrantstatus något som benämns explicit. 

Min andra forskningsfråga rörde vilka aspekter av elevernas sociala liv 
som organiseras genom kategoriseringarna och hur detta sker. Ålderskate-
goriseringar kopplas ofta till känslor och upplevelser, som yngres rädslor 
för de äldre, medan kön snarare oftast framställs neutralt och oproble-
matiskt. Könskategoriseringar görs för att sortera elever i förhållande till 
olika aktiviteter, dela upp och bilda nya skolklasser osv. Psykisk och 
fysisk diskriminering i form av olika trakasserier framträder med tydlig 
koppling till ålderism, migratism och heterosexism. Trakasserier med 
grund i sexism framträder sammanflätat med heterosexism, medan den 
övervägande delen av könskategoriseringarna inte har någon koppling 
till trakasserier. Detta kan vara ett tecken på att kränkande behandling 
kopplat till sexism kan tänkas vara svårare att komma åt och identifiera. 

Den här undersökningen visar att MCA går att applicera även på 
skriven text (se även Hagren Idevall & Bellander 2014), genom en kom-
bination med funktionell grammatik. Den funktionella analysen har bl.a. 
gett exempel på hur olika kategoriseringar kopplade till diskrimi-
neringsgrunder kan realiseras genom deltagarroller eller inte, och där-
med knytas olika starkt till processer. I och med detta byggs diskri-
mineringsgrunder upp på olika sätt i elevtexterna och kan tänkas bidra 
till att synliggöra eller dölja olika former av diskriminering. Utifrån vad 
som kan ses som en fallstudie här, borde funktionell grammatik kunna 
ha mycket att bidra med i MCA-analyser både generellt och i förhål-
lande till vidare undersökningar av språkliga uttryck för diskriminering.  

Det intersektionella perspektivet har belyst kategoriseringar dels på 
en materialnära, språk-i-bruk-nivå, dels på en analytisk metanivå i för-
hållande till relationer mellan olika kategoriseringar. Ytterligare ett sätt 
att arbeta intersektionellt utifrån materialet vore att identifiera det som 
inte framställs, dvs. det som Lykke (2010:82) med hänvisning till Mat-
suda (1991) lyfter fram som att ”ställa den andra frågan”. Bland upp-
satserna finns exempelvis inga beskrivningar som de heterosexuella slogs 
med pinnar medan vi lesbiska stod fnissande och såg på, eller när vi skulle 
byta klass till högstadiet skulle vi välja två svenskar och två invandrare att 
vara med. 

Avslutningsvis vill jag särskilt betona hur den intersektionella 
analysen av diskriminering – både som grundläggande indelning och 
som orättvis särbehandling – visar just att olika diskrimineringsstruktu-
rer fungerar olika i elevernas världar, sådana de framställs i uppsatserna. 
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Ålder, ras, migrantstatus, kön och sexualitet görs på olika sätt i skolans 
värld och används för att organisera olika aspekter av elevernas liv. 
Arbete för att motverka diskriminering i skolan behöver ta detta i 
beaktande. 
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Punktualiseringar av islam, muslimer, 
svenskar och det svenska samhället 

Diskriminering och privilegiering i 
kommentarsfältsdiskussioner 

Karin Hagren Idevall 
 
En septembermorgon för drygt tolv år sedan klev jag på pendeltåget i en 
stockholmsförort och hittade följande meningar klottrade på sätet fram-
för mig: ”Fuck all muslims. Alla araber kan dra åt helvete. Vila i frid, 
11/9-01”. Det här var två veckor efter terrordåden mot World Trade 
Center i New York. Med stöd från ett flertal länder i väst1 hade USA:s 
dåvarande president George W Bush, förklarat krig mot terrorism, vilket 
i praktiken var detsamma som islamistisk terrorism. Den här artikeln 
belyser föreställningar om muslimer och islam som finns i den svenska 
samhällsdebatten. Men den undersöker även hur dessa föreställningar 
bidrar till att måla upp en bild av det svenska samhället och hur normer 
för det ”svenska” befästs genom att positionera muslimer som dom 
andra.  

Negativa attityder och fördomar mot islam och muslimer samt ut-
målandet av islam som ett hot är inget nytt fenomen (Gardell 2011). 
Däremot har det utrymme som dessa attityder och föreställningar får i 
medierna och i samhällsdebatten successivt ökat och normaliserats 
under de senaste decennierna, och muslimer och islam utmålas i media 
som våldsamma, hotfulla och förtryckande (Brune 1998:11). Attackerna 
den 11 september betraktas ofta som den händelse som på allvar gjorde 
islam och det påstådda hotet från islam till en ständigt närvarande fråga 
i den svenska samhällsdebatten. Studier har även visat att muslimer i 
Sverige efter den 11 september har upplevt att attityderna till islam har 
försämrats och att de själva oftare blir utsatta för diskriminering (Lars-

                                                 
1 Med väst avser jag länder i västra Europa och norra Amerika (se även Allen 
2010:25). 
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son 2005). Sverige har sedan dess också fått in ett parti i riksdagen, 
Sverigedemokraterna, som i sitt partiprogram lyfter fram invandringen 
som sin huvudsakliga fråga och vars politik är inriktad mot att 
assimilera bl.a. muslimer till vad det som anses vara svensk kultur.  

I utspelen mot muslimer och islam kommer ofta teman som jäm-
ställdhet och homofobi upp. Muslimer som grupp och islam som reli-
gion utpekas ofta som kvinnoförtryckande och intoleranta mot homo-
sexuella (Gardell 2011:220ff). Samtidigt som dessa föreställningar 
cirkulerar i samhället behöver muslimer i Sverige – med olika bakgrund 
och erfarenheter – dessutom förhålla sig till företeelser som ibland är 
eller har varit verkliga i deras liv, så som hedersrelaterat våld och 
sanktioner på grund av kön eller sexualitet. I sin avhandling om kvin-
nors muslimska aktivism i Sverige använder Karlsson Miganti (2007) 
begreppet multipelt förtryck för att benämna positioner som skapas 
under trycket från olika maktordningar: både genusordningar inom den 
egna gruppen och inom majoritetssamhället och det sistnämndas 
rasifierande2 strukturer och praktiker (Karlsson Mingati 2007:13). I min 
undersökning intresserar jag mig för hur sådana diskriminerande 
påtryckningar görs diskursivt i samspel mellan olika kategoriserings-
grunder genom framställningar av muslimer, islam, svenskar, och det 
svenska samhället. Jag intresserar mig för hur sammansatta framställ-
ningar görs och förhåller sig till varandra – hur de punktualiseras – och 
vilka underliggande premisser de bygger på. Undersökningen behandlar 
framställningar i offentlig debatt och underlaget för analysen består av 
kommentarsfälten till fem olika artiklar publicerade på nyhetstidningars 
webbplatser. Internet har pekats ut som en arena där rasism och islamo-
fobi kan uttryckas relativt fritt (Larsson 2007). Som en tidigare studie av 
rasism i kommentarsfält har visat kan de åsikter som är möjliga att 
uttrycka där villkoras diskursivt, vilket gör att den politiska konsensus 
som bildas i kommentarsfältet blir svår att ifrågasätta (Idevall 2014a). I 
kommentarsfälten finns dock ett visst utrymme för att uttrycka mot-
stånd och problematisera exempelvis islamofoba beskrivningar av 
muslimer, och dessa ifrågasättanden är centrala för studiens syfte.  

Kommentarsfälten som undersöks ingår i en debatt som startades av 
en artikel som Maria Sveland skrev på Dagens Nyheters kultursidor i 
                                                 
2 Med rasifiering avses den process där människor tillskrivs en ras som definieras 
som icke-vit. Begreppet syftar till att synliggöra att ras inte är en egenskap utan en 
diskriminerande kategoriseringsgrund som re_producerar normativa hierarkier 
mellan människor. 
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februari 2012 (Sveland 2012). Sveland skriver bl.a. om ett samband 
mellan antifeminism och rasism, i synnerhet islamofobi, och fick ett 
antal repliker, varav fem ingår i denna studie (se tabell 1 på s. 48). I 
kommentarsfälten till artiklarna förs sedan diskussioner där olika åsikter 
och världsbilder kommer till uttryck, vilket ger underlag för att studera 
hur olika verkligheter skrivs fram i ett mångröstat sammanhang. Syftet 
med föreliggande studie är att undersöka hur diskriminering och 
privilegiering re_produceras3 i skrivna kommentarer på internet där 
olika framställningar av muslimer, islam, svenskar och det svenska sam-
hället görs. Jag använder begreppen punktualisering och svart låda – 
hämtade från aktör-nätverksteori och närmare presenterade nedan – för 
att dels studera de processer där motstridiga, instabila, lokala och ibland 
ifrågasatta framställningar görs, dels studera vilka underliggande an-
taganden som dessa grundas på och re_producerar. De frågor jag vill 
besvara är: 

 
• Hur punktualiseras föreställningar om muslimer, islam, svenskar 

och det svenska samhället? 
• Vilka svarta lådor ligger till grund för eller re_produceras i 

punktualiseringarna? 
• Hur kan punktualiseringarna och de svarta lådorna utifrån ett makt-

perspektiv diskuteras som diskriminering och privilegiering? 
  

Inledningsvis kommer jag att introducera aktör-nätverksteorin och de 
bärande begreppen för analysen. Därefter definieras och diskuteras 
diskriminering och privilegiering. Efter en kort presentation av de kom-
mentarsfält som undersöks följer sedan analysresultaten.  

Metodologiskt ramverk – aktör-nätverksteori  
I undersökningen av de skrivna kommentarerna använder jag två be-
grepp som kommer från aktör-nätverksteorin (ANT): punktualiseringar 

                                                 
3 Skrivsättet markerar att det handlar om ett återskapande som samtidigt är ett 
nyskapande, en upprepning där vissa framställningar sker i relation till situationen. 
Det överensstämmer med aktör-nätverksteorins processontologiska perspektiv där 
aktörer (både mänskliga och icke-mänskliga) antas bli till i en så kallad översättning, 
där översättningen samtidigt återger och skapar aktören (Law 2009:144). Skrivsättet 
förekommer även inom konstruktivistiska ansatser, som exempelvis kritisk 
diskursanalys. Se även introduktionen till denna volym. 
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och svarta lådor. Efter en introduktion till ANT kommer jag att förklara 
de båda begreppen närmare. 

ANT är en etnometodologiskt inriktad ansats för att studera hur 
fenomen av olika slag utvecklas steg för steg i processer som drivs av de 
relationer som upprättas mellan aktörer (Latour 1998; Law 1992). Aktör 
är en analytisk benämning för det element, mänskligt eller icke-mänsk-
ligt, som i processen tvingas att agera, vilket sker som en effekt av andra 
aktörers agerande (Latour 2007:46). Där många andra sociologiska 
teorier studerar social förändring med syftet att förklara orsaker utifrån 
givna samhälleliga strukturer, så är ANT en metod för att beskriva de 
vindlande, instabila och mångröstade processer där olika aktörer 
(mänskliga och icke-mänskliga) har bidragit till att världen är som den 
är (Latour 2007:176).  

ANT tar alltså sin analytiska utgångspunkt i effekterna av aktörers 
samspel och spårar processer bakåt för att förstå innovation och för-
ändring steg för steg. Med nätverket som modell ifrågasätts binära och 
hierarkiska uppdelningar av den sociala världen (Latour & Callon 1998, 
Latour 2007:1–17). Detta innebär inte att ANT bortser från sociala 
strukturer och asymmetriska relationer – tvärtom är studiet av makt 
central inom ansatsen (se t.ex. Law 1991; Hunter & Swan 2007). Men 
utgångspunkten är att det som vanligtvis betraktas som makro – 
strukturer, institutioner, organisationer – och det som kan betraktas 
som mikro – individer, kommunikationssituationer, enskilda händelser 
– inte är stabila enheter som i analyserna kan antas ha en given position 
i samhället där det sätt de påverkar andra på är konstant (Law 2009:147).  

ANT:s förståelse av makt som relationell ligger nära den post-
strukturalistiska traditionen. Makt studeras som en effekt av samspelet 
mellan aktörer av olika slag. Aktörer som lyckas upprätta relationer till 
flera andra aktörer, påverka dem och föra deras talan betraktas som 
makroaktörer (Latour & Callon 1998). En institution kan exempelvis 
agera som en makroaktör då den relaterar till en stor mängd aktörer i ett 
flertal sammanhang och under en lång tidsperiod. De sammanhang där 
maktens effekter genereras kan sedan vara mycket lokala, exempelvis en 
kommunikationssituation mellan två individer. Makroaktörer och 
mikroaktörer skapas alltså i samspel med varandra; de mest tillfälliga 
relationerna kommer aldrig från ingenstans utan upprättas utifrån mer 
stabila relationer, på samma sätt som de mer stabila relationerna skulle 
brytas om de inte re_producerades gång på gång i alla möjliga situa-
tioner. Genom dessa relationer mellan aktörer av olika slag konstitueras 
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aktör-nätverk, som av Law har jämförts med Foucaults diskursbegrepp 
(Law 2009:145). I dessa aktör-nätverk sker de processer – de heterogena, 
motstridiga, dynamiska och mångröstade förhandlingar och påtryck-
ningar – som i slutändan kommer att re_produceras som sanningar och 
normerande kunskaper om världen. ANT, som ett slags ”empirisk ver-
sion av poststrukturalism” (ibid) syftar till att beskriva dessa skeenden, 
som skulle kunna förstås som diskursprocesser. 

Punktualiseringar och svarta lådor 
I föreliggande studie används begreppet punktualisering för att studera 
de framställningar av islam, muslimer, svenskar och det svenska sam-
hället som görs lokalt och tillfälligt i de skrivna kommentarerna. De 
olika framställningarna hävdar olika saker om kategorierna, de iscen-
sätter dem på olika sätt, och de processer där detta sker är punktuali-
seringar där en viss förståelse eller betydelelse blir till (Law 1992:385; 
Callon 1991:153). Punktualiseringen kan beskrivas som en förenkling, 
där komplexa samband generaliseras och formas i sin kontext. En 
punktualisering är alltid instabil, tillfällig och situationsanpassad, och 
ger upphov till reaktioner, exempelvis ifrågasättanden (Law 1992:385). 
Att studera punktualiseringar i språkliga framställningar gör det möjligt 
att studera oenighet och debatt, där olika världsbilder möts, går samman 
och krockar.  

De premisser som punktualiseringar bygger på, det som tas för givet 
och som bär upp argumentationen eller förhandlingen om världsbilder, 
kommer jag att benämna svarta lådor. Inom ANT definieras en svart 
låda som ett komplext aktör-nätverk som under en längre tid och genom 
ständig re_produktion har stabiliserats och uppnått en status som själv-
klar (Latour & Callon 1998). En svart låda kan vara något konkret, som 
en maskin, eller något abstrakt, som ett datasystem; bägge är uppbyggda 
av en mängd olika komponenter, men re_produceras som stabila 
enheter. Utifrån min användning kan begreppet även beskriva en idé-
tradition eller ett visst sätt att tala om någonting, ifall denna idé eller 
diskurs har etablerats som självklar och därmed döljer de premisser som 
den är uppbyggd på.  

Den svarta lådan har både en strukturell funktion, där den verkar 
övergripande och reglerande i flera olika sammanhang och under lång 
tid, och en lokal funktion, sett utifrån dess ageranden i de specifika sam-
manhangen. En svart låda passerar obemärkt innan någonting händer 
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som gör att den blir ifrågasatt och packas upp (Latour & Callon 
1998:19). Punktualiseringar och svarta lådor samspelar alltid, då 
punktualisering är den process där svarta lådor blir till. När en viss be-
skrivning, till exempel av svenskhet, inte längre ifrågasätts utan betraktas 
som en vedertagen sanning så har den svartlådats. Låt säga att föreställ-
ningen att ”svenskar pratar svenska” är en sådan föreställning; vid en 
viss tidpunkt i historien har detta samband utvecklats och har av olika 
anledningar etablerats och slutligen blivit en självklarhet. Den har blivit 
en punkt i ett nätverk och denna punkt utgör sedan en premiss för nya 
sätt att beskriva världen, och förhandlingar där nya svarta lådor blir till 
(Callon 1991:152f). Exempelvis skulle en föreställning om att ”svenskar 
pratar svenska” kunna bidra till att låta språkkunskaperna avgöra vem 
som betraktas som svensk eller inte. På det viset fungerar svarta lådor 
också som underliggande premisser i punktualiseringar, det som bär 
upp argumenten.  

På samma sätt som svarta lådor kan förpackas genom att specifika 
sätt att beskriva och begripliggöra ett fenomen stabiliseras, så kan de 
också bli ifrågasatta och börja packas upp. Latour och Callon pratar om 
detta som att svarta lådor aldrig är helt täta, de läcker alltid lite (Latour 
& Callon 1998:19). De svarta lådorna iscensätts som om de var stabila, 
men de relationer som konstituerar den svarta lådan är alltid möjliga att 
ifrågasätta och bryta. Ifrågasättandet kan då ske i en punktualisering 
som relevantgör andra resonemang eller driver andra argument än de 
som tidigare i interaktionen re_producerats som om de var självklara. I 
föreliggande studie undersöker jag hur svarta lådor i olika stadier – hårt 
förpackade, i uppackande, på väg att packas – iscensätts i olika punktua-
liseringar.  

Punktualiseringar och svarta lådor är begrepp som oftast har använts 
inom andra discipliner än språkvetenskapen och det finns inga veder-
tagna metoder för att studera punktualiseringar och svarta lådor i språ-
ket. I analysen av de skrivna kommentarerna använder jag därför ytter-
ligare verktyg som komplement för att studera de språkliga iscensätt-
ningarna av punktualiseringar och svarta lådor.  

En punktualisering är som nämnts ovan ett sambandsskapande, som 
leder till att vissa budskap formas. I de analyserade kommentarerna 
framställs muslimer och islam på olika sätt ur olika perspektiv, där fram-
ställningarna kan mötas av både medhåll och ifrågasättanden. För att 
närmare studera de skiftande sätt på vilka muslimer, islam och svenskar 
framställs kommer jag att använda de två analysverktygen kategori-
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seringar och partikulariseringar (Billig 1985, 1987:150, se även Kahlin 
2008:118). Kategorisering ska förstås som en princip för att strukturera 
fenomen genom att ordna dem utifrån deras likheter; kategorier beskrivs 
generaliserat och egenskaper och attribut framställs som om de var 
giltiga för allt och alla som antas tillhöra kategorin (Billig 1987:151). 
Partikularisering är den motsatta processen; genom att belysa det 
individuella särskiljs ett objekt eller en individ från sin kategori för att 
nyansera beskrivningen (Billig 1985:82). De båda processerna är ömse-
sidigt beroende av varandra och det särskilda och det allmänna konsti-
tueras dialogistiskt (Billig 1985:93). Begreppen har även tidigare använts 
för att beskriva hur stereotyper och fördomar tar sig uttryck språkligt 
(Billig 1985:171).  

Ett exempel på hur en framställning växlar mellan de två principerna 
hittar vi i följande citat från ett av de analyserade kommentarsfälten, där 
skribenten just har skrivit att islam, i likhet med kristendomen, har olika 
religiösa tolkningar: ”De flesta är inte mer insyltade i islamisk tro än vad 
de flesta kristna är”. Här partikulariseras ”de flesta [muslimer]” genom 
en negation som ifrågasätter den generaliserade beskrivningen av mus-
limer som ”insyltade i islamisk tro”. Gruppen muslimer framställs som 
heterogen, men generaliseras på samma gång då ”de flesta” realiserar en 
ny kategorisering av muslimer som ”inte insyltade”. Denna kategori-
sering jämförs med ”de flesta kristna”, där de båda grupperna dels 
särskiljs, då de presenteras som två separata kategorier, dels förs när-
mare varandra, då de påstås likna varandra i sitt religionsutövande.  

Det är alltså i samspelet mellan kategoriseringar och partikularise-
ringar som både generaliserande och nyanserade framställningar görs 
(jfr Billig 1985:95). I denna process kan kategorier positioneras som av-
vikande, normala, homogena, heterogena, och partikulariseringarna be-
kräftar, motsäger eller förstärker kategoriseringarna. Analysen av sam-
spelet mellan kategoriseringar och partikulariseringar är ett sätt att 
analysera de punktualiseringar där olika bilder av islam, muslimer, 
svenskar och det svenska samhället sätts samman, framställs och ifråga-
sätts. Dessutom undersöker jag på vilka premisser dessa processer förs, 
dvs. vilka svarta lådor som re_produceras som förgivettagen kunskap 
och som skapar förutsättningar och gränser för diskussionerna som förs 
i kommentarsfälten. Förgivettagandena kan framträda övergripande i 
själva samspelet mellan kategorisering och partikularisering, dvs. i en 
analys av vad en kategorisering eller partikularisering är en reaktion på. 
Reaktionen antyder att det kan röra sig om en svart låda som läcker – 
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den har börjat ifrågasättas och packas upp. Det kan också röra sig om ett 
försök till svartlådande som ifrågasätts. 

För att få syn på svarta lådor som är hårt förpackade och som inte 
ifrågasätts eller uppmärksammas explicit behövs analysverktyg som kan 
studera det implicita, det som bara antyds. Jag har bl.a. analyserat hur 
markörer för relativ tid bidrar till föreställningar om det svenska 
samhället. Jag analyserar bl.a. interpersonella adverbial som realiserar 
relativ tid i förhållande till den situation där yttrandet görs (”då”, ”nu”, 
”idag”) (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:107). I citatet ”Nu är det dags 
att ta itu med den muslimska fundamentalismen som sprider sig i väst” 
realiserar adverbet ”nu” en skillnad mellan den aktuella tiden och 
då/framtiden. Jag tittar även på andra språkliga markörer som indikerar 
relativ tid, så som ”håller på att” och ”smyger sig på”. Jag undersöker 
också vilka interpersonella betydelser som realiseras genom olika typer 
av modalitet och modal bedömning. Jag tittar på modala verb som 
realiserar förpliktelse, såsom ”måste”, ”behöver”, ”ska” och ”får” (Holm-
berg & Karlsson 2006:60–66). Dessa verb kan indikera förväntningar, 
upplevda tillstånd, påtryckningar och krav, som i citatet ”Kvinnor och 
män måste ha lika värde och samma rättigheter”, där meningen 
implicerar att någon eller något, i detta fall islam, säger emot att kvinnor 
och män ska ha lika värde och samma rättigheter. Även negationer kan 
omfattas av en sådan analys. Till exempel indikeras i följande citat att 
muslimer anses vara särskilt involverade i sin religion: ”de flesta är inte 
mer insyltade i islamisk tro än vad kristna är”. Om det inte fanns ett 
antagande om att så var fallet skulle meningen inte behöva hävda 
motsatsen. 

Diskriminering och privilegiering  
Diskriminering definieras i denna studie som ett medvetet eller omed-
vetet negativt särskiljande som re_producerar normaliserade och hierar-
kiserande föreställningar som återfinns på ett socialt eller kulturellt 
strukturellt plan och som handlingar i konkreta situationer. Denna 
definition omfattar såväl strukturer, institutioner och enskilda hand-
lingar som språk och annan praktik. Detta överensstämmer med andra 
definitioner av diskriminering (se t.ex. de los Reyes & Wingborg 
2002:11, 75). Analysens fokus ligger på att se hur (i detta fall) diskrimi-
nering och privilegiering uppstår i instabila, lokala sambandsskapanden 
i kommentarerna, där dessa punktualiseringar bygger på och re_produ-
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cerar svarta lådor som på grund av sin varaktighet och omfattning har 
och har haft strukturell påverkan i den sociala världen.  

Om den diskriminerade positionen är den som framställs som av-
vikande och lägre stående och sedan behandlas därefter, så finns i den 
andra änden, högst upp i hierarkin, den privilegierade positionen. de los 
Reyes och Kamali skriver i en rapport från Statens offentliga utredningar 
om hur en privilegierad position som svensk skapas genom att kon-
struera andra positioner som icke-svenska (de los Reyes & Kamali 
2005:12). Positionen som svensk får i detta privilegieringssystem en 
status som ideal och eftersträvansvärd, men den är också exklusiv efter-
som den inte är tillgänglig för alla. De privilegier som knyts till den 
svenska positionen är både materiella – de som räknas som svenskar 
gynnas ekonomiskt och socialt i det svenska samhället – och symboliska 
(ibid). De symboliska privilegierna handlar om de diskurser, berättelser 
och metaforer som ger den gynnade gruppen tolkningsföreträde och 
positionerar dem som normen i jämförelse med de positioner som 
konstrueras som avvikande och mindre värda, och som utsätts för såväl 
materiell som diskursiv diskriminering (ibid:16f).  

Islamofobi 
Jag betraktar islamofobi som en typ av diskriminering och jag utgår från 
den definition av islamofobi som religionshistorikern Mattias Gardell 
formulerat, där islamofobi innebär ”socialt reproducerade fördomar om 
och aversioner mot islam och muslimer, samt handlingar och praktiker 
som angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på basis av att 
de är eller antas vara muslimer och associeras till islam” (Gardell 
2011:17). Utifrån denna definition betraktas islamofobi som en form av 
rasism, där rasism i en samtida kontext förstås som ett system av prakti-
ker och diskurser som särskiljer och hierarkiserar människor utifrån 
essentialistiska föreställningar om ras, kultur, etnicitet och religion (Gar-
dell 2011:78).  

Islamofobi som begrepp är relativt nytt; en tydlig definition utar-
betades så sent som 1997 av den brittiska kommissionen Runnymede 
Trust (1997). De föreställningar och handlingar som konstituerar isla-
mofobin går dock långt tillbaka i tiden; redan under medeltiden fanns 
inom kristendomen myter om islam som ett hot och muslimer som 
barbarer (se t.ex. Allen 2010:29). Dessa myter byggdes sedan på under 
århundradena, från upplysningstidens föreställningar om islam och 
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muslimer som motsatsen till det förnuftiga och civiliserade Västeuropa, 
till kolonialismens diskursiva, strukturella och förkroppsligade förtryck 
av dom andra (Allen 2010:29ff; Gardell 2011). Under kolonialismen 
förstärktes och särpräglades skillnadsskapandet mellan Väst och Öst – 
eller Occidenten och Orienten, som Edward Said benämner polerna (Said 
2000). Detta skedde bl.a. genom kolonisatörernas exotisering av de 
människor de mötte i de koloniserade länderna, och myterna om ”den 
andra” har sedan traderats genom litteratur och bilder (ibid). Samtidigt 
som Orienten skapades diskursivt så skapades också Occidenten. 
Föreställningar om Öst som allt det Väst inte är och vill vara skapade 
idén om vad Väst är (Said 2000). I koloniala liksom i andra rasistiska 
diskurser är skillnadstänkandet en bärande grundpelare; när ”vi” och 
”dom” särskiljs så konstrueras både den främmande och den egna 
identiteten samtidigt som det upprättas en hierarkisk relation mellan de 
båda konstruktionerna (Loomba 2005:104).  

Den makt som europeiska nationer utövade under kolonialismen 
syftade till att kontrollera de koloniserade områdena militärt, men även 
till att kontrollera det koloniserade områdets kultur, vilket har bidragit 
till att konstruera den västerländska kulturen som den ideala (Allen 
2010:32). En effekt av det har blivit den eurocentrism som ingår i den 
postkoloniala islamofobin. Eurocentrism är en ideologi som framställer, 
och agerar utifrån, idén om det västerländska som det allmängiltiga, 
vilket får andra idétraditioner att framstå som avvikande och kultur-
bundna (Jonsson 2005:169).  

Kulturella kategoriseringar har lyfts fram som en betydande diskri-
mineringsgrund för nutida islam, särskilt utifrån begreppet ”mång-
kultur”,4 som de senaste decennierna har använts för att prata om de 
västerländska samhällen där människor med ursprung i olika delar av 
världen lever sida vid sida (Lentin & Titley 2011; Gardell 2011:78ff). 
”Mångkultur” är dock inte enbart ett begrepp för att prata om mötet 
mellan olika kulturer – migration är inget unikt för vår tid – utan syftar 
också på ett medvetet politiskt arbete och en politisk retorik för att 
främja och uppvärdera kulturell mångfald (Lentin & Titley 2011:2). 
Marranci, som undersökt islamofobi i en nutida kontext, menar 
exempelvis att islamofobi kan betraktas som en reaktion på föreställ-
                                                 
4 Jag har i denna artikel valt att sätta ”mångkultur” inom citattecken, dels för att und-
vika att ta dess betydelse för given, dels för att synliggöra att begreppet i sig antyder 
att kultur är en relevant kategoriseringsgrund när vi talar om samhället, vilket 
riskerar att re_producera föreställningar om skillnader mellan ”oss” och ”dom”. 
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ningar om ”mångkultur” och en rädsla för det mångkulturella samhället 
så som det föreställs (Marranci 2006:113ff). När det handlar om rädslan 
för islam bygger denna på den medeltida föreställningen om de ”hotfulla 
muslimerna” (Gardell 2011). Till skillnad från då betraktas dock hotet i 
vår tid som internt – det hotfulla antas finnas inom nationens gränser 
(Allen 2010:75).  

Motståndet mot ”mångkulturen” är alltså framträdande i många 
rasistiska diskurser, men det har även riktats kritik mot ”mångkultur” 
som politiskt mål där kritikerna menar att begreppet i sig riskerar att 
upprätta skillnader som grundas på föreställningar om kultur, vilket i sin 
tur vidmakthåller rasistiska strukturer (de los Reyes & Kamali 2005:15). 

Intersektionella perspektiv på islamofobi 
Jag studerar framställningarna av muslimer, islam, svenskar och det 
svenska samhället som en effekt av samspelet mellan olika kategori-
seringsgrunder, där kategoriseringsgrunden är de övergripande princi-
per utifrån vilka vi delar in och bemöter människor, såsom föreställ-
ningar om kön, hudfärg, etnicitet, ålder, religion, sexualitet och 
funktion. En maktanalys som lägger fokus på att se hur olika kategori-
seringsgrunder förstärker varandra och positionerar individer utifrån 
detta samspel brukar kallas för intersektionell (de los Reyes 2005:233) 
eller interdependent (Hornscheidt & Landqvist 2014:111ff). Det inter-
sektionella perspektivet kan i föreliggande studie uppmärksamma vilka 
kategoriseringsgrunder som är verksamma vid punktualiseringarna och 
hur de bidrar till att skapa privilegierade och diskriminerade positioner.  

Att anlägga ett intersektionellt perspektiv på en studie innebär ofta 
att ifrågasätta och dekonstruera binära uppdelningar och skillnads-
tänkande, där maktförhållanden tidigare har förklarats och re_produ-
cerats genom föreställningar om öst och väst, ociviliserad och civiliserad, 
mörk och ljus, kvinna och man. Men även de studier som syftar till att 
syna skillnadstänkandet riskerar att re_producera det, och i många 
postkoloniala analyser riktas blicken därför också mot den hybriditet 
och ambivalens som finns och har funnits mellan och vid sidan av 
polerna (Loomba 2005:104). Ett syfte med föreliggande undersökning är 
att se om och i så fall hur föreställningar om islam och muslimer för-
handlas, problematiseras och nyanseras, och hur dessa olika bilder för-
håller sig till varandra och utmanar det binära skillnadstänkandet. En 
metod som aktör-nätverksteori, som syftar till att dekonstruera diko-
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tomier och synliggöra just det heterogena, mångröstade och ambi-
valenta, kan bidra till att belysa de marginaliserade positionerna (se t.ex. 
Hunter & Swan 2007:404; Star 1991). Att på detta sätt lyfta fram mot-
diskurser är en viktig del av det intersektionella arbetssättet, eftersom 
det utmanar dominerande diskursers tolkningsföreträde och ger utrym-
me också åt dem som osynliggjorts av dessa diskurser (de los Reyes 
2005:250). 

Kommentarsfälten 
Till grund för analysen ligger de skrivna inläggen i fem olika kommen-
tarsfält tillhörande fem olika artiklar som allihop är repliker till en 
artikel som Maria Sveland publicerade på DN Debatt i februari 2012. 
Sveland argumenterar i sin artikel för att det finns ett samband mellan 
antifeminism och rasism och att antifeministiska och rasistiska åsikter är 
på väg att normaliseras i delar av den svenska samhällsdebatten. De fem 
utvalda replikerna reagerar på Svelands argument och handlar bl.a. om 
feminism, rasism, invandring, islam och svensk politik. De är publice-
rade på fyra olika nyhetsmediers webbplatser. Tabell 1 redogör för vilka 
artiklar som ingår, antalet kommentarer i deras kommentarsfält och hur 
många av dessa som har analyserats närmare.  

Tabell 1. Presentation av de utvalda artiklarna, totalt antal kommentarer i deras 
kommentarsfält och antal kommentarer som ligger till grund för analysen i 
föreliggande studie 

Artikelförfattare, rubrik, datum och medium Antal 
kommentarer 

Mitt 
urval 

Bahare Andersson, ”Maria Sveland, din tole-
rans ger högerextremisterna spelrum”, 18 feb 
2012, SVT debatt 1 398 236 
Anders Lindberg, ”Breivik hatade det poli-
tiskt korrekta”, 11 feb 2012, Aftonbladet 615 47 
Malin Stenman, ”Sveland gör feminismen en 
otjänst”, 13 feb 2012, Newsmill5 57 3 
Fredrik Segerfeldt, ”Desperat vänster kopplar 
Breivik till borgerligheten”, 11 feb 2012, 
Newsmill6 50 3 

                                                 
5 Newsmill var en svensk debattsida på internet, startad 2008 och nedlagd 2013. 
6 Se fotnot 5. 
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Dilsa Demirbag-Sten, ”Vänstern måste for-
mulera principer för en gemensam framtid”, 
17 feb 2012, Dagens nyheter 11 3 
Totalt 2 131 292 

 
I urvalet ingår samtliga kommentarer där islam eller muslimer nämns, 
samt eventuella svar på dessa. Urvalet består av 292 kommentarer. 
Större delen av dem kommer från ett och samma kommentarsfält på 
SVT Debatt, där artikeln som kommenteras är skriven av en muslimsk 
feminist som framför kritik både mot ”fundamentalistmuslimer” och 
mot feminister i Sverige, som hon menar försvarar de förras heders-
kultur, homofobi och kvinnoförtryck i mångkulturens namn. Denna 
kritik från liberalfeministiskt håll – där det hävdas att toleransen för 
etniska minoritetsgrupper sker på bekostnad av kvinnors rättigheter (se 
t.ex. Moller Okin 2002) – brukar i debatter om ”det mångkulturella sam-
hället” ställas emot dem som ser till gruppens kollektiva rätt till erkän-
nande. Det blir ett slags balansgång mellan att å ena sidan hantera 
kvinnors utsatthet utan att tangera rasism och å andra sidan försvara 
minoritetsgruppers rättigheter utan att blunda för patriarkala strukturer. 
Denna balansgång är ett återkommande tema i det kommentarsfält 
varifrån största delen av analysmaterialet är hämtat. Där påpekas dess-
utom ofta att detta ämne, och den potentiella konflikt det rymmer, får 
väldigt lite uppmärksamhet i samhällsdebatter om feminism (se s. 55). 
Det anses också typiskt att en artikel som handlar om detta ämne 
publiceras på SVT Debatt: ”Och bara detta att hennes välskrivna artikel 
inte tas in i SvD eller DN, det säger allt”, som det står i ett inlägg. SVT 
Debatt tillskrivs en låg status, vilket på samma gång positionerar den 
aktuella artikelns tema som lågprioriterat av andra medier med högre 
status. Det faktum att både artikeln och en stor del av kommentarerna 
positionerar debatten och sig själva som helt eller delvis marginaliserade 
är en faktor som kan ha betydelse för de punktualiseringar som görs.  

Vid analysen av kommentarsfältsinläggen har vissa etiska aspekter 
tagits i beaktande. Eftersom inläggen är publicerade på nyhetsmediers 
webbplatser, där ingen särskild inloggning krävs för att ta del av dem, är 
de att betrakta som offentligt material (se t.ex. Sveningsson-Elm 2009). 
En stor majoritet av skribenterna skriver dessutom anonymt under 
pseudonym. Innehållet i inläggen kan dock i vissa fall betraktas som 
känsligt i det avseende att de berör exempelvis religiös tillhörighet och 
politiska åsikter, vilket kräver att materialet behandlas med försiktighet. 
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I presentationen av analysen har jag därför valt att inte ange exakt källa 
till de citerade inläggen eller uppge skribentens användarnamn. Utifrån 
undersökningens syfte är det inte motiverat att lägga någon vikt vid vem 
som har skrivit inläggen, eftersom syftet är att studera språket och den 
diskriminering och privilegiering som iscensätts diskursivt.  

Resultat 
Resultatet av analysen presenteras i fyra avsnitt som visar hur olika 
svarta lådor re_produceras i punktualiseringar i kommentarsfältsinter-
aktionen. De svarta lådor som jag intresserar mig för i analysen befinner 
sig i olika stadier – några håller på att packas upp, några förpackas och 
några re_produceras obemärkt.  

I första avsnittet redogör jag för stereotypa framställningar av islam 
och muslimer som förekommer i kommentarsfälten och de motreaktio-
ner som dessa får. Jag betraktar dem som svarta lådor som är under 
förhandling i en punktualisering; de håller på att packas upp. Jag analy-
serar kategoriseringar och partikulariseringar för att se hur föreställ-
ningar generaliseras och nyanseras.  

Stereotyper om islam och muslimer kan även ligga till grund för nya 
föreställningar, nya svarta lådor. I det andra och tredje avsnittet lyfter jag 
fram två punktualiseringar där detta verkar ske.  

I det andra avsnittet analyserar jag föreställningen att det finns ett 
visst samband mellan det som benämns svensk feminism och ett ovill-
korligt försvar av islam och hur detta skapar en skillnad mellan svenska 
feminister och muslimska. Denna process befinner sig i ett skede där det 
sätt som kategorierna beskrivs fortfarande möter en del motstånd. Jag 
diskuterar även hur intersektioner mellan genus, kultur och religion 
bidrar till att skapa olika positioner i debatten.  

I det tredje avsnittet undersöker jag en punktualisering där ytterligare 
en svart låda håller på att etableras som en vedertagen sanning, nämligen 
beskrivningarna av islam och muslimer som ett hot mot det som kate-
goriseras som det svenska samhället. Jag studerar framför allt hur satsad-
verbial som realiserar relativ tid blir resurser för punktualiseringen.  

I det fjärde avsnittet diskuterar jag slutligen en svart låda som 
re_produceras implicit utan att ifrågasättas eller tas upp till förhandling. 
Det handlar om föreställningen om Sverige som ett homogent land. 
Denna svarta låda kan sägas vara hårt förpackad, och den fungerar som 
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en premiss i alla ovan nämnda punktualiseringar. I en avslutande del för 
jag sedan en sammanfattande diskussion. 

Punktualisering av islam, muslimer och svenskar  
I detta avsnitt ges en övergripande bild av punktualiseringar där islam 
och muslimer framställs på vissa sätt, och hur de genom att kontrasteras 
mot svenskar även skapar föreställningar om denna kategori. De kate-
goriska och partikulariserade framställningarna betraktas som punktua-
liseringar där olika perspektiv och ståndpunkter kommer till uttryck och 
möts av medhåll eller motstånd. I dessa punktualiseringar re_produceras 
föreställningar om islam och muslimer och jag analyserar dessa som 
komponenter av en svart låda som innehåller väletablerade stereotyper 
och fördomar7. Men det är en svart låda som läcker och som utsätts för 
uppackningsförsök. Även om de sätt som kategorierna framställs på pre-
senteras som om de var sanna, så möts de ofta av ifrågasättande eller 
nyanserande respons. När innehållet i de stereotypa framställningarna 
tas fram i ljuset och diskuteras explicit så blir den svarta lådan instabil. 

I de analyserade kommentarerna framställs islam i de allra flesta fall 
som en homogen kategori, partikulerad enbart i relation till andra kate-
gorier – framför allt kristendomen, men även det svenska, nordiska och 
generellt västerländska demokratiska samhället. Islam framställs nästan 
uteslutande negativt; islam sägs vara en våldsam, terroristisk, kvinno-
förtryckande, homofob religion (se exempel 1 och 8), vilket är fördomar 
som synliggjorts även i tidigare forskning (se t.ex. Gardell 2011).  

(1) ”’Islamofob’= En upplyst människa som vet vad islam står för: 
Teokrati, homofobi, antisemitism, kristofobi, kvinnoförtryck, poly-
gami, pedofili (bortgifte av småflickor till vuxna män), sharialagar, 
halalslakt m.m.m.m” 

I påståenden som realiseras med förpliktelsemodalitet framställs islam 
som förpliktigande och förbjudande. Verb som ”ska”, ”måste”, ”får inte” 
finns exempelvis i följande påstående om Mellanöstern: ”religiösa dum-
heter bestämmer vad man får äta, hur man får klä sig, särskilt om man 
är kvinna, vilken musik man får lyssna på, vilka lekar barnen får leka 

                                                 
7 Gardell kallar dessa ”försanthållna ’kunskaper’ om islam och muslimer” för ”den 
islamofobiska kunskapsregimen”, inom vilken specifika påståenden och uppfatt-
ningar uppförs och återskapas (Gardell 2011:92). 



 
 
K A R I N  H A G R E N  I D E V A L L  
 

 56 

och t o m hur djur ska slaktas” [min kursivering]. Muslimer framställs 
som kuvade under religionen och ofria i sitt utövande av den, vilket vi 
ser exempel på i (2), där muslimer ”väljer att göra våld på sig själva” ge-
nom sitt religionsutövande, vilket kontrasteras mot svenska kristna som 
”kan välja vad man tror på”. Kategoriseringen av Sverige som ett seku-
lariserat land framträder även i (3). 

(2) ”Svenskar tror att exempelvis muslimer har samma förhållande till 
Koranen som svenska kristna har till Bibeln; att man kan välja vad 
man tror på; att människor oavsett religion i praktiken upplever och 
utnyttjar sin rätt att tolka sina skrifter och att välja och välja bort 
som man själv känner för. Svenskar […] är blinda och kan inte se 
hur det går till när dessa människor väljer att göra våld på sig själva 
genom att välja ofrihet, genom att stanna kvar i förtryck och till och 
med se det som sin identitet.”  
 

(3) ”Tack och lov är Sverige ett sekulariserat land, där generationers 
ansträngningar har resulterat i att vi har befriats från de värsta 
religiösa dumheterna. Världen är i ett skriande behov av sekulari-
sering, där kulturella och religiösa dumheter ersätts med respekt för 
mänskliga rättigheter. Kvinnor och män måste ha lika värde och 
samma rättigheter.”  

I (2) och (3) kategoriseras kristna svenskar som självständiga individer 
som har ett frigjort förhållande till sin religion (se även 8). Muslimerna 
däremot antas vara sin religion, och betraktas som fullständigt styrda av 
den och av Koranen, vilket är en vanlig fördom (jfr Gardell 2011:18). 
Muslimer kan inte, till skillnad från kristna svenskar, ”utnyttja sin rätt 
att tolka sina skrifter och att välja och välja bort som man själv känner 
för” (2). Religion ställs i kontrast till det sekulariserade och demokra-
tiska samhället där mänskliga rättigheter respekteras (3). I likhet med 
framställningarna av islam så är det en eurocentrisk kategoriserings-
princip som är verksam när föreställningar om muslimer etableras i 
kommentarerna, dvs. andra idétraditioner än de som finns i väst 
framställs som kulturbundna och lägre stående (Jonsson 2005:169). I (3) 
ser vi också att det sekulariserade samhället ställer krav på jämställdhet; 
kvinnor och män måste ha lika värde, där ”måste” indikerar att så inte är 
fallet i muslimska samhällen med sina ”religiösa dumheter”. I kommen-
tarerna är också muslimers ”medeltida kvinnosyn” ett återkommande 
tema. Kategorierna muslimska män och muslimska kvinnor tillskrivs 
vissa betydelser när de relateras till varandra, där männen förtrycker och 
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kvinnorna blir förtryckta, och även när de relateras till kategorin 
svenskar, som genom detta görs till en homogen grupp som framställs 
som moderna och jämställda.  

Kategorin muslimer problematiseras i vissa inlägg och partikulära fall 
lyfts fram för att visa på gruppens heterogenitet. Till exempel görs det 
skillnad mellan kategorierna vanliga muslimer, extremister och ter-
rorister, (4, 5).  

(4) ”Så snälla, snälla blås inte upp hatet mot vanliga människor. Att en 
15-årig flicka skall intyga för journalisterna att hon inte är skyldig till 
11 september är att begära för mycket.”  
 

(5) ”Det är ett fåtal, om vi ser till helheten, som är just extrema 
islamister. Delesta [sic]8 är inte mer insyltade i islamisk tro, än vad 
de flesta kristna är. Lite sådär i allmänhet, men inte direkt prakti-
serande.” 

I (5) partikulariseras kategorin extrema islamister utifrån antagandet att 
muslimer generellt har en sekulariserad relation till islam, en kate-
gorisering som även här görs i relation till kristna. Här ser vi ett exempel 
på hur partikularisering (”alla muslimer är inte extremister”) och kate-
gorisering (”muslimer är inte praktiserande”) samspelar med varandra 
för att tillsammans skapa argument för det som påstås.  

Extremister kan också partikulariseras utifrån antagandet att det är 
de som har en felaktig trosutövning, till skillnad från muslimer i allmän-
het. Onda handlingar sägs då ha med makt, traditioner eller patriarkala 
strukturer att göra snarare än islam som religion: ”man behöver inte 
vara muslim för att bete sig illa. Ingenting som vi diskuterar kommer 
från religion utan från träskallars uppfattning om hur man skall leva”. 
Detta påminner om vad Karlsson Miganti benämner autenticitets-
diskurs, ett begrepp för inställningen att det är vissa tolkningar av islam 
som är förtryckande, inte den sanna eller autentiska religionen islam 
(2007:88).  

Även om partikulariserade yttranden görs som svar på kategoriska 
påståenden, så måste de alltid förhålla sig till dem. Motståndet är hela 
tiden en reaktion på islamofoba diskurser, där frågeställningen redan 

                                                 
8 I de citerade inläggen markeras stavfel med [sic]. Inläggen innehåller ibland 
grammatiska fel och avvikelser vad gäller interpunktion och skrivregler. Dessa har 
jag lämnat okommenterade. 
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har formulerats och den som inte håller med behöver gå i svaromål. 
Detta är ett exempel på en typ av diskursiv reglering som kan uppstå i 
kommentarsfälten (jfr Idevall 2014a). Det finns privilegierade och domi-
nerande diskurser som har tolkningsföreträde, och den som vill göra 
motstånd hamnar ofta på den anklagades bänk. 

När kategorier generaliseras blir individerna anonyma, medan parti-
kularisering kan lyfta fram specifika personer. Anonymisering och ned-
värdering har studerats som två verktyg för att upprätthålla skillnad (de 
los Reyes & Wingborg 2002:66), men även då en enskild lyfts fram som 
ett partikulerat fall kan den generaliserade bilden re_produceras utifrån 
”undantaget som bekräftar regeln”. Detta blir tydligt när den reform-
vänliga muslimska feminist som skrivit den kommenterade artikeln blir 
kallad ”ljuset i mörkret”, eller när någon skriver till henne att hen önskar 
att ”alla muslimer vore som du”. Det förekommer även kategoriseringar 
av icke-praktiserande muslimer, som inte är så ”insyltade” i tron (5) och 
som lyfts fram som positiva undantag, vilket indikerar att det inte är bra 
att vara ”för mycket” muslim.  

Analysen visar att även om den negativa och kategoriska bilden av 
islam och muslimer dominerar, så ifrågasätts den ibland och muslimer 
framställs som en heterogen grupp. Samtidigt finns en tydlig hierarki 
där det sekulariserade väst utgör idealet; punktualiseringar där muslimer 
ska försvaras som vanliga (5) sker genom att de jämställs med kristna.  

I analysen har jag visat hur stereotyper om muslimer och islam 
re_produceras och motsägs i inläggen, där kategoriseringar och parti-
kulariseringar blir resurser för att iscensätta ett visst perspektiv. Stereo-
typerna konstituerar en svart låda som delvis är uppackad och känd för 
deltagarna i samtalen. Dessa stereotyper återkommer i flera andra 
punktualiseringar och fungerar ibland som en premiss vid packandet av 
nya svarta lådor. I nästa avsnitt ska jag belysa inlägg där vissa samband 
är på väg att stabiliseras. Det handlar om att framställa svenska femi-
nister, men även vänstern, som försvarare av islam, en verklighets-
beskrivning som ibland understödjs av stereotypa föreställningar om 
islam som kvinnofientlig och ibland problematiserar den bilden.  

Punktualisering av feminism och kvinnoförtryck  
Diskussioner om islam och jämställdhet är framträdande i det kom-
mentarsfält som utgör större delen av materialet. Artikelförfattaren, som 
kallar sig muslimsk feminist, framför kritik mot svenska feminister och 
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politiska makthavare och menar att de blundar för det förtryck som 
muslimska kvinnor utsätts för av män i islams namn, särskilt heders-
relaterat (psykiskt och fysiskt) våld. Det görs en tydlig åtskillnad mellan 
svenska feminister och invandrade eller muslimska. De svenska femi-
nisterna sägs vara blinda för invandrarkvinnors och muslimska kvinnors 
problem och sägs kritisera de muslimska feministernas kamp för dem. 
Reformistiska muslimska feminister får en position som multipelt för-
tryckta eller utsatta, både som genusifierade och kritiserade inom den 
egna muslimska gruppen, och genusifierade och rasifierade i majoritets-
samhället, där de dessutom upplever sig ignorerade av de svenska femi-
nisterna som blundar för deras och andra invandrade eller muslimska 
kvinnors utsatta position (6) (jfr Karlsson Miganti 2007:13).  

(6) När man läser Bang eller Feministiskt perspektiv känns det som nya 
systrar ’i det nya Sverige’ glöms bort… Eller får kämpa för sin egen 
sak bland religiösa herrar och kontrollerande familjer. 
 

(7) S k vanligt mansvåld backas upp av omgivning och kultur – också i 
Sverige. […] Sverige skulle ha resulterat i mycket mindre våld i vår 
moderniseringsprocess – om det inte vore så att kvinnovåld och 
sexualiserat förtryck också ligger i botten av vår kultur. Våldet mot 
kvinnor är utbrett också i Sverige, som FNs rapportör sätter fingret 
på. Trots framgångar i jämställdhet. 

Beskrivningen av islam som ett hot mot kvinnor och jämställdheten 
samt utpekandet av svenska feminister som (direkt eller indirekt) under-
stödjande detta hot kan se ut på olika sätt. För det första kan denna 
punktualisering bygga på ett samspel mellan kategoriseringar och parti-
kulariseringar. Det betonas att det finns skillnader inom gruppen musli-
mer, och hederskultur beskrivs inte oproblematiskt som muslimsk utan 
dessa strukturer sägs finnas i patriarkala kulturer i alla möjliga kulturer 
och religioner, även i den svenska kulturen och inom kristendomen (7). 
Islam används då inte som förklaringsram, och den feministiska kampen 
mot hedersrelaterat våld står i centrum.  

I andra fall bygger punktualiseringen på generaliserade framställ-
ningar av islam som orsaken till hederskulturen och därmed premissen 
för att jämställdheten skulle vara hotad. Denna punktualisering bidrar 
till att re_producera islamofoba föreställningar som också leder till den 
anti-muslimska rasism som drabbar muslimer som grupp. Detta trots att 
det primära syftet kan vara att värna om (svenska, invandrade och 
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muslimska) kvinnors rätt i alla lägen, inte att göra motstånd mot islam per 
se. I och med att islam pekas ut som kvinnofientligt och homofobt skapas 
dessutom samtidigt en bild av ett tolerant Sverige där sexism och homo-
fobi inte existerar, vilket förklaras av att Sverige är sekulariserat (8).  

(8) ”Ser du katolska nunnor gå omkring i svarta dok? Har du upplevt att 
HBT-folk har blivit bannlysta döds hotade [sic] av Protestanter i 
Sverige? Vilka hotar med dödsstraff för HBT? Vilka predikar död åt 
HBT-folk även i Sverige i moskéer i Sverige? Inte är det Vi som är 
sekulariserade! […] För mig och de flesta idag har aldrig brytt 
mig/oss om hudfärg/kön om de inte är fundamentalister (oavsett 
religion) som kräver SIN rätt att förtrycka kvinnorna i ett (efter hård 
kamp) sekulariserat Sverige.” 

 
(9) ”Uppfattar ni mig som RASIST, ISLAMOFOB m.m. så är det 

någotsom [sic] ni själva får stå för. Jag är själv invandrare och mu-
slim och har en bakgrund där jag kommer ifrån en totalitär diktatur 
och har varit med om att bli piskad och sutit [sic] i fängelse pga. 
mina åsikter så era ord berör mig inte så mycket.” 

Det framkommer i flera kommentarer att det är svårt att vara kritisk 
mot islam i en kontext där denna kritik genast associeras med Sverige-
demokraterna och rasism (9). I kommentarer som (9) utgör dock inte 
religionen islam i sig grunden för kritiken, utan det sätt som religionen 
utövas på inom vissa länder eller kulturer. I andra kommentarer utgår 
kritiken från premisserna att islam är en kvinnoförtryckande religion 
och att hederskultur är något som är typiskt för muslimer (8). Islam 
anses vara ett hot mot den svenska jämställdheten och toleransen.  

Enligt Brah (2001:17) är rasism alltid beroende av könsdiskrimi-
nering, och när det gäller islamofobi och diskriminering mot muslimer 
står det klart att rasifierande praktiker till stor del samspelar med kon-
struktioner av kön. Resultatet i ovanstående analys överensstämmer 
med tidigare forskning som visar att föreställningar om muslimska kvin-
nor och muslimska mäns kvinnosyn är centrala i de islamofoba diskur-
serna (jfr Karlsson Miganti 2007). Även ett flertal mätningar av 
svenskars attityder till islam de senaste decennierna har visat på mycket 
negativa inställningar till muslimska kvinnor som bär slöja och före-
ställningar om att muslimska kvinnor är mer förtryckta än svenska 
kvinnor som inte är muslimer (Gardell 2011:224).  
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Punktualisering av det hotade Sverige  
I det här avsnittet visar jag hur ytterligare en svart låda håller på att 
stabiliseras i en punktualisering där islam som ett akut hot mot Sverige 
diskuteras. Denna punktualisering bygger på den svarta lådan om det 
hotfulla, våldsamma och tvingande islam (Allen 2010:29, se även s. x). 
Detta sker dels när samband skapas mellan förekomsten av muslimer i 
ett land och ”islamiseringen” av landet, dels när hotet situeras i en nu-
tida kontext genom användningen av tidsadverbial och andra språkliga 
markörer för relativ tid.  

Förekomsten av muslimer i ett land framställs i kommentarerna som 
det samma som att det landet håller på att ”islamiseras”, vilket bl.a. 
framkommer av den retoriska frågan i (10).  

(10) ”Följande länder är lika stora och har lika många invånare. Land A 
har 0 moskéer. Land B har 18 moskéer. Land C har 142 moskéer. 
Visst är inget land mer islamiserat än något annat?” 

 
(11) ”Den svenska yttrandefriheten, rättssäkerheten, jämställdheten 

håller på att urholkas i de naiva mångkulturalisternas och politiskt 
korrekta ’sekternas’ namn.” 

 
(12) ”I takt med denna förlamning så sprider sig etniskts [sic] religiöst 

ångest och våld…hedersbrott…som stöds av passiva men också 
naiva feminister och vänsterkretsar. [Namnet på artikelförfattaren] 
du gör aldeles rätt i att upplysa våra yrkespolitiker att snart kommer 
dom att vara utkonkurerade [sic] av religiösa fanatiker precis som i 
Iran eller Israel eller i USA… Vårt svenska samhälle med tolerans 
och modell för trygghet är snart ett minne blott.” 

 
(13) ”Den politiska ideologin Islam smygs på oss dagligen. Politikerna 

tävlar om vem som mest kan lagföra till fördel för Islam, jour-
nalisterna skriker av glädje för att får något nytt att skriva mot SD, 
utan att ens stanna upp tänka efter vad det är som händer.” 

 
(14) ”[Muslimska brödraskapet] lyder direkt under Koranen. Möjligtvis 

om man gör den tolkningen att när Sverige blir ett Islamsistiskt [sic] 
land, så kanske man kan tala om rättvisa, yttrandefrihet och demo-
krati enligt Koranen. Men som Muslimiska Brödraskapet och deras 
lobbyorganisationer öppet går ut och deklararer att all kritik mot 
Islam skall vara straffbart så faller ju deras argumentation platt till 
marken. Så det lär aldrig bli den demokrati som vi är vana vid. Deras 
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mål är att skapa en muslimsk världsstat som lyder under sharialagar. 
Men svensken är ju van att anpassa sig…” 

En analys av markörer för relativ tid visar att hotet betraktas som något 
nytt, något som sker i dag och nu till skillnad från förr. I (11) står det att 
”den svenska yttrandefriheten, rättssäkerheten, jämställdheten håller på 
att urholkas [min kursivering]”. I (13) påstås det att islam ”smygs på oss 
dagligen” och i (14) framställs det hotfulla scenariot som oundvikligt: 
”när Sverige blir ett Islamsistiskt [sic] land [min kursivering]”. Även i 
(12) ges en bild av ett akut läge (”i takt med”, ”sprider sig”, ”snart”) sam-
tidigt som en föreställning om ett gammalt och ett nytt Sverige fram-
träder. Det svenska samhället framstår som en enhet, en nation där 
demokrati, yttrandefrihet och jämställdhet råder, (11), (12).  

”Det nya Sverige” omtalas ofta som ett ”mångkulturellt experiment”, 
och det som framställs som det stora hotet är just den främmande kultur 
som islam betraktas som (jfr Lentin & Titley 2011). Muslimer framställs 
som drivande och aktiva, de ”kräver sin rätt att förtrycka kvinnor” (se 
(8) och har som mål att ”skapa en muslimsk världsstat som lyder under 
sharialagar” (14). I många kommentarer utpekas politiker och deras 
”larviga dröm om mångkultur”, som det står i ett inlägg, som delaktiga i 
att Sverige ”islamiseras” (11–13, 15). ”Islamkramare” är ett uttryck som 
återkommer och som betecknar någon som försvarar islam och musli-
mer för att det är ”politiskt korrekt”. Det framställda hotet kommer 
alltså dels från muslimerna själva, dels från makthavarna, som utövar 
påtryckningar genom att ”förbjuda kritik mot islam”. Att anklaga makt-
havarna för att vara ”politiskt korrekta” och att censurera är en retorisk 
strategi som har använts åtminstone sedan början av nittiotalet då de-
batten om det ”mångkulturella” samhällets erkännande av minoriteter 
blossade upp (Jonsson 1993). En tidigare analys av hur begreppet ”poli-
tiskt korrekt” används i kommentarsfältsdiskussioner har också visat att 
begreppet används för att normalisera och berättiga rasistiska åsikter 
(Idevall 2014b). I (15) nedan framställs politiker som naiva tyckare som 
inte inser hotet.  

(15) ”Godtroheten och den stora naiviteten grundar sig i att man tycks 
tro att alla som bara passerar gränsen till Sverige plötsligt kommer 
lägga alla, i svenska mått mätt, radikala åsikter bakom sig. Men även 
i att man tror att alla olika kulturer skall kunna leva i harmoni, sida 
vid sida, utan att spänningar och i längden konflikter uppstår. Att 
spänningar mellan olika kulturella grupperingar uppstår i andra 
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delar av världen kan man inte tro skall kunna ske i ett land som 
Sverige.” 

I (15) framträder inställningen att kulturella skillnader är något essen-
tiellt som ofrånkomligt skapar splittring och konflikter. Här görs också 
en skarp åtskillnad mellan den svenska kulturen och andra kulturer, som 
sägs präglas av ”radikala åsikter”. Detta re_producerar en eurocentrisk 
diskurs där den svenska kulturen antas stå högre än andra kulturer 
(Jonsson 2005:169). 

I detta avsnitt har jag visat en punktualisering av islam och muslimer 
som ett hot mot det svenska samhället, där hotet framför allt handlar om 
den kulturella krock som påstås ske i det ”mångkulturella” Sverige. 
Svenska demokratiska värderingar sägs vara hotade av radikala muslim-
ska och detta sägs stödjas av en ”politiskt korrekt” elit. Punktualiserin-
gen bygger dels på gamla föreställningar om islam som ett hot, dels på 
föreställningen om skillnader mellan Sverige och dom andra. Detta skill-
nadsskapande har varit återkommande i hela analysen; för det första 
kontrasterades stereotypa framställningar av islam mot kristna, för det 
andra kontrasterades kategorin bokstavstroende muslimer mot kate-
gorin sekulära svenskar och för det tredje kontrasterades kategorin kvin-
noförtryckande muslimer mot kategoriseringar av jämställda svenska 
kvinnor och män. I nästa avsnitt kommer detta skillnadsskapande stå i 
fokus, när jag diskuterar föreställningen om Sverige. 

Den svarta lådan Sverige 
De stereotypa föreställningarna om islam och muslimer kan alltså 
betraktas som en svart låda i en uppackningsprocess, som också ligger 
till grund för packandet av nya svarta lådor där ”det mångkulturella 
svenska samhället” etableras som ett problem. Islam, och de ”politiskt 
korrekta” feministerna och politikerna utmålas som ett hot mot Sverige. 
Vad som däremot inte diskuteras eller ifrågasätts är den kategoriska och 
självklara bild av Sverige, svenskarna och det svenska samhället som är 
en premiss vid punktualiseringen både av islam och muslimer och det 
hot de påstås utgöra. Det som hotas är vad som framställs som den 
svenska kulturen med de svenska och i grunden kristna traditionerna 
och värderingarna, som genom sekularisering har omvandlats till demo-
kratiska värden. I kommentarsfälten ser vi ett exempel på det som Gar-
dell beskriver som en ”standardberättelse om Sverige som ett etniskt, 
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kulturellt och religiöst homogent land” (2011:23) som skapats genom att 
exkludera det ”främmande” (se även de los Reyes & Kamali 2005:13).  

En nations självbild och identitet kan liknas vid en svart låda; den är 
uppbyggd av en mängd heterogena komponenter, men förpackas och 
re_produceras som om den vore en stabil enhet som inte ifrågasätts 
förrän komponenterna i den börjar synliggöras och ifrågasättas. I detta 
avsnitt kommer jag, med utgångspunkt i de tidigare analyserna, disku-
tera denna svarta låda och hur den bidrar till diskriminering och privi-
legiering av muslimer respektive svenskar.  

Det som vissa kommentarsskribenter kallar ”det nya Sverige” eller det 
”mångkulturella” samhället bidrar till att förstärka myten om att Sverige 
skulle ha varit en homogen nation. Yttrandefrihet och jämställdhet 
beskrivs som svenska fenomen, som hotas av den kulturella och religiösa 
heterogenitet som lyfts fram som något nytt (11).  

Idén om Sverige hålls samman av skillnadsskapande, där det svenska 
växer fram och definieras när muslimer positioneras som det avvikande 
och det svenska framställs som överlägset och som norm (2, 5, 8, 11, 12) 
(jfr Kamali 2005:29). Det som står under hot är alltså inte ett Sverige 
som alltid har varit homogent utan föreställningen om detta. Jag ur-
skiljer i analysen en motvilja mot det ”mångkulturella” samhället (11–
15). För samtidigt som Sverige beskrivs som ett tolerant land, vilket är 
värt att stå upp för och försvara, står det klart att denna tolerans gränsar 
till det löjliga när det handlar om ”mångkultur” (11). Det skrivs om 
Sveriges naivitet och godtrogenhet, om ”politiskt korrekta” makthavare 
som inte förstår bättre än att gå invandrarna till mötes och bli så tole-
ranta att de riskerar hela nationens väl (11, 12). Sverige framställs som 
fegt, blint och på väg att tas över av islam. Det görs skillnad mellan ”det 
gamla goda Sverige” och det nya, skrämmande, där svenskar ”inte trivs”.  

I kommentarerna görs det tydligt att muslimer inte anses vara en del 
av det svenska. Det skrivs om muslimer i Sverige och snarare än Sveriges 
muslimer, svenska muslimer eller kort och gott svenskar. Svenskheten 
definieras mot vad det inte är: det är inte att vara troende muslim, det är 
inte att ha en annan etnisk eller kulturell bakgrund utanför nationen 
Sveriges gränser, det är inte att vara kvinnoförtryckande och homofob. 
De svenska traditionerna lyfts fram som centrala, och det kristna arvet 
återkommer hela tiden i diskussionerna samtidigt som svensken – både 
den troende och den icke-troende – framställs som sekulariserad och 
självständig i sin relation till det kristna. Det finns inte mycket utrymme 
för att vara svensk på ett annat sätt, vilket osynliggör att svenskar 
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faktiskt utgör en heterogen grupp, med människor som är muslimer, 
judar, buddhister eller frireligiösa, som firar Halloween men inte mid-
sommar, som är feminister eller anti-feminister, som är homofober och 
sexister. Den enda grupp som partikulariseras från det genuint svenska 
är de ”politiskt korrekta” svenska feministerna och politiker som stödjer 
”mångkulturen”. Dessa betraktas som allierade med islam och en bi-
dragande orsak till den påstådda ”islamiseringen”. 

Utifrån analysen går det också att ana ytterligare en premiss, en svart 
låda som synliggörs i det sätt som skillnadsskapandet görs på, och det är 
förgivettagandet att skillnader mellan väst och islam bör upprätthållas. I 
(15) anas denna inställning i påståendet att kulturer inte kan leva sida 
vid sida i harmoni, men den kan också anas i det sätt som stereotyper 
om islam och muslimer re_produceras trots att de är allmänt kända som 
stereotyper och trots att detta påtalas i kommentarsfälten (se s. 59). 
Dessutom framgår det att det svenska faktiskt inte upplevs som så stabilt 
som många uttalanden ger sken av. Om nationen eller kulturen var helt 
stabila skulle inte andra kulturer utgöra något hot, och det skulle heller 
inte finnas anledning att tala om ett nytt och ett gammalt Sverige. Här 
anar vi i stället en motvilja mot den förändring som upplevs, och en 
önskan om att skillnaderna mellan det som definieras som svenskt och 
det som definieras som icke-svenskt upprätthålls.  

Denna svarta låda sätter innebörden av ”fobi” i islamofobi under 
lupp. Både Marranci (2006) och Allen (2010:88) har argumenterat för att 
förståelsen av ”fobi” som ogrundad rädsla kan ifrågasättas eftersom det 
”ogrundade” också kan vara något som är grundat i verkliga konsekven-
ser. Om vi betraktar rädslan för islam som en rädsla för andra kulturella 
yttringar än den egna så blir det också en fråga om attityder till det 
”mångkulturella” samhället. Marranci skriver att ett samhälle som 
menar allvar med ”mångkultur” per definition skulle ge muslimer och 
islam ett erkännande och inflytande som skulle påverka hela samhället 
(Marranci 2006:116). Om inte muslimer i Europa ska förbli just mus-
limer i Europa utan Europas muslimer så måste de få en jämbördig 
ställning, på samma sätt som muslimer i Sverige skulle bli Sveriges 
muslimer. Ett villkor för en sådan integrering skulle vara viljan att på 
allvar utmana och så småningom eliminera uppdelningen i ”vi” och 
”dom”, särskiljandet mellan väst och islam. I mitt material kan jag inte 
hitta några tendenser till att inkludera muslimer i definitionen av det 
svenska, utan tvärtom vilar både kategoriseringar och partikularise-
ringar på den underförstådda preferensen för åtskillnad. Som de los 



 
 
K A R I N  H A G R E N  I D E V A L L  
 

 66 

Reyes och Kamali skriver så är svenskheten en privilegierad position, 
omöjlig för dom andra att nå – det närmsta de kommer är ett ”nästan-
tillträde” – och så länge det är på det viset är målet att undanröja skill-
naderna dömt att misslyckas (de los Reyes & Kamali 2005:12). 

Avslutning 
I min analys har jag visat hur ett flertal av de föreställningar som tidigare 
forskning pekat ut som djupt rotade och ofta re_producerade stereo-
typer återkommer i kommentarsfälten. Men jag har även kunnat visa 
hur partikularisering och ifrågasättande av de stereotypa generaliserin-
garna förekommer parallellt. I undersökningar av diskurser, maktrela-
tioner och normativitet kan det vara intressant att studera inte bara vilka 
förgivettaganden som re_produceras, utan även hur de bidrar till 
skapandet av nya perspektiv, eller hur de möter motstånd och omför-
handlas. En analys av samspelet mellan punktualiseringar och svarta 
lådor är ett sätt att fånga upp processer där makt och motmakt skapas.  

Internet i allmänhet och kommentarsfält i synnerhet betraktas ofta 
som en plats där rasism är vanligt. Min undersökning säger inte emot 
denna beskrivning, men visar hur även motstånd mot rasism och 
generaliserande beskrivningar av muslimer tar plats offentligt. De svarta 
lådorna styr visserligen diskussionerna på det viset att de reglerar 
utgångspunkterna och därmed gränserna för de ämnen som behandlas, 
men svarta lådor läcker alltid lite och ger utrymme för att vika upp 
lådornas kanter och vidga perspektiven. Även om motståndet inte tar så 
stor plats i kommentarsfälten är det viktigt att synliggöra det, eftersom 
de diskriminerande diskurserna annars riskerar att re_produceras som 
de enda och får fortsatt tolkningsföreträde (jfr de los Reyes 2005:250).  

Det finns en eurocentrism i det undersökta materialet då islam hela 
tiden ställs mot det västerländska, kristna, svenska samhället, som fram-
ställs som mer välutvecklat och demokratiskt. Punktualiseringarna av 
svenskar och muslimer positionerar dessa grupper på olika maktaxlar 
där ett flertal premisser bidrar till både skillnadsskapandet och hierarki-
serandet. Även om religion utgör en verksam kategoriseringsgrund finns 
det också anledning att ifrågasätta att islamofobi enbart handlar om 
aversioner mot islam som religion och muslimer som utövare av en 
religion. Som tidigare forskning visat har islamofobi sett olika ut i olika 
historiska skeden och grunderna för diskriminering har varierat (Allen 
2010; Gardell 2011). Den islamofobi som förekom under medeltiden, då 
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kristendomen hade en stark maktposition i hela Europa, handlade till 
stor del om en maktkamp mellan religioner, eller snarare företrädare för 
religioner där den kristna kyrkan intog en stark ställning (Allen 
2010:26ff; Gardell 2011:45ff). Under kolonialismen var föreställningar 
om ras dominerande och rasism bidrog till att upprätta nationalstater 
(Allen 2010:30ff, Gardell 2011:62ff). Den postkoloniala islamofobin som 
vi kommer i kontakt med i dag bygger på tidigare islamofoba strukturer 
men blir också till i och med föreställningar om kultur och etnicitet i ett 
samhälle som betraktas som ”mångkulturellt” och sekulariserat (Allen 
2010:37ff; Gardell 2011:75ff).  

Föreliggande studie visar att uppdelningen i religiös tillhörighet sam-
spelar med framställningar av kulturell bakgrund och etnicitet i punktua-
liseringarna av muslimer. När religion, kultur och etnicitet framställs som 
oskiljaktiga re_produceras en islamofobisk och generaliserad bild av 
muslimer, medan en mer nyanserad bild framträder i kommentarer som 
menar att kultur och religion kan vara olika saker. Även i punktua-
liseringarna av det svenska är olika kategoriseringsgrunder verksamma. 
Den svenska kulturen beskrivs utifrån demokratiska värden och skiljs 
inte från nationen Sverige. Religionen betraktas som en historisk bak-
grund som format de nationella traditioner som finns, samtidigt som det 
är svenskars frigörelse från religionen som sägs göra dem till mer 
civiliserade än muslimer. Denna ställning förstärks genom att placeras i 
en genusordning där svenskar beskrivs som jämställda, vilket sker när 
muslimer påstås vara kvinnoförtryckande. Muslimska feminister posi-
tioneras i denna genusordning som förtryckta i dubbel bemärkelse, och 
resultatet av detta intersektionella maktspel gör muslimska, invandrade 
kvinnor och feminister till en utsatt grupp. Denna utsatthet förstärks av 
att den kritik dessa kvinnor framför mot till exempel hedersrelaterat 
våld ibland hamnar retoriskt nära islamofoba uttalanden. Skillnaden 
mellan dessa ligger i att muslimska feminister ofta hänvisar till patriar-
kala strukturer inom olika kulturella ramar, medan islamofoba diskurser 
anger islam som enda förklaring. I vissa kommentarer uppges rädslan 
för att ”gå Sverigedemokraternas ärenden” vara orsaken till att så få 
”svenska feminister” stödjer ”muslimska feministers” arbete. De islamo-
foba föreställningarna om islam och muslimer står i vägen för en pro-
blematiserande debatt om hedersrelaterat våld mot kvinnor. Dessutom 
re_produceras uppdelningen i svenska och invandrade, muslimska femi-
nister och föreställningen om att hedersproblematik och kvinnoförtryck 
är företeelser som ligger utanför det svenska.  
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Punktualiseringarna av det svenska samhället är beroende av islamo-
fobin, som bidrar till att forma den försanthållna bild av Sverige som 
re_produceras i det analyserade materialet. Föreställningen om Sverige 
vilar på premisserna att islam utgör ett hot, att svenska medier blundar 
för detta, att muslimer är annorlunda. Det tycks finnas en vilja att re_pro-
ducera islamofoba stereotyper av muslimer och denna vilja kan förstås 
som ett sätt att hålla samman den svarta lådan Sverige. När muslimerna 
pekas ut som de diskriminerande – de kvinnofientliga, homofoba och 
extremistiska – så blir det ett sätt att berättiga särskiljandet. Det blir även 
ett sätt att berättiga motståndet mot feminister, vänsterpolitiker och den 
”politiskt korrekta mångkulturen”, som påstås försvara muslimerna, och 
som därmed hotar särskiljandet och bilden av Sverige.  

Rasism och annan diskriminering är på samma gång strukturell och 
iscensatt lokalt, i situationer där strukturerna samspelar med olika kate-
goriseringsgrunder och med det medium genom vilket diskrimineringen 
realiseras. Föreliggande studie kan inte ge en generaliserad bild av hur 
islamofobisk diskriminering mot muslimer iscensätts, men den har visat 
hur detta kan ske, och hur det sker i de svarta lådornas sprickor och 
rörelser.  
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Intersektionalitet som analytiskt 
perspektiv i konstruktivistisk 

språkforskning – metod och metodologi 

Lann Hornscheidt 
 

I den här artikeln kartlägger jag intersektionalitet som ett teoretiskt och 
metodologiskt begrepp och hur det kan användas i språk och diskrimi-
neringsforskning. Här diskuteras analysfrågor och möjliga infallsvinklar 
för undersökningar med intersektionalitet som utgångspunkt. Målet är 
att uppmuntra till intersektionella perspektiv. Artikeln redovisar inte 
primärt egna undersökningar utan inbjuder till metodologiska reflektio-
ner om språkanalys.  

I föreliggande artikel vill jag visa hur intersektionalitet kan utmana 
och förändra konventionella föreställningar både om diskriminering och 
om språk, såväl i vardagens diskussioner som i språkvetenskapliga ana-
lyser. Det innebär även att vissa traditionella forskningsperspektiv kan 
bli ifrågasatta.  

I den inledande delen diskuteras det konstruktivistiska perspektivet 
på intersektionalitet, som är baserat på postkolonial feministisk forsk-
ning, främst enligt Crenshaw och Combahee River Collective (se inled-
ningen till denna volym). Därefter ges några olika exempel på veten-
skapliga konsekvenser av att använda intersektionalitetsbegreppet. Här 
skiljer jag mellan intersektionalitet som ett sätt att reflektera över tidi-
gare studier och intersektionalitet som ett mer grundläggande analys-
perspektiv på flera olika nivåer. Artikeln avslutas med några idéer om 
hur intersektionella studier av språk och diskriminering kan se ut. 

Vad är intersektionalitet? 
Med termen intersektionalitet försöker man fånga och beskriva de kom-
plexa grunder för diskriminering som existerar på en grundläggande, 
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strukturell nivå i samhället. Intersektionalitet är emellertid en analys-
modell och inte en verklighetsframställning. Forskning om inter-
sektionalitet har använt flera olika analytiska indelningar och kategori-
seringar, som alla tar sociala strukturer som utgångspunkt för att 
utforska och försöka förklara hur strukturell diskriminering fungerar. 
Intersektionalitet som modell utgår från att olika diskriminerings-
grunder, som sexism och rasism, alltid är relaterade till varandra och 
betingar varandra. Det finns till exempel knappast något universellt 
kvinnoförtryck som är identiskt för alla kvinnor, utan sexismen måste 
betraktas mot bakgrund av också andra diskrimineringsformer. Det som 
diskriminerar en vit ciskvinna utan funktionsnedsättning kan vara något 
helt annat än det som en vit transkvinna utan funktionsnedsättning, en 
svart cis-kvinna med funktionsnedsättning eller en svart transkvinna 
utan funktionsnedsättning upplever och utsätts för. Det kan även finnas 
motstridiga uppfattningar om vad som utgör sexism (t.ex. att bli alltför 
sexualiserad respektive att inte alls bli sexualiserad; att ses som kvinna 
eller inte [cis- respektive transidentiteter] m.m.) och vilka diskrimi-
neringsgrunder som uppfattas som mest relevanta i en konkret situation 
(personliga, sociala eller analytiska). Kimberle Crenshaw menar även att 
intersektionalitetsforskning innebär att det behövs ett mer grund-
läggande synsätt och att man inte enbart adderar en ny diskriminerings-
grund:  

These problems of exclusion cannot be solved simply by including 
Black women within an already established analytical structure […] 
to embrace the expericences and concerns of Black women, the 
entire framework that has been used as a basis for translating‚ 
women’s experience’ or ‚ the Black experience’ into concrete policy 
demands must be rethought and recast. (Crenshaw 1989:58) 

 
Sexism och rasism, liksom klassism och funktionsnedsättning, ses här 
som diskrimineringsdimensioner som tillsammans kan utgöra struk-
turell diskriminering. De är visserligen analytiskt åtskiljbara men ska 
inte ses som separata delar av en verklighet. Vilka dimensioner man tar 
som utgångspunkt i en undersökning är inte minst ett politiskt beslut 
och beror på ens sociala positionering och den konkreta forsknings-
frågan. Det finns alltså endast positionerade och situerade perspektiv 
och inga allmängiltiga forskningsfrågor i ett feministiskt konstruktivi-
stiskt perspektiv. Crenshaw har till exempel visat att svarta kvinnor blir 
diskriminerade som just svarta kvinnor – inte som svarta personer och 
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inte ”enbart” som kvinnor. Det existerar alltså en specifik diskriminering 
för olika sociala grupper som därmed bör betraktas intersektionellt om 
man ska kunna undvika prototypiska universaliseringar. I Crenshaws 
(1989) rättsvetenskapliga exempel hade svarta kvinnor i 80-talets USA 
inga rättigheter eftersom de varken var prototypiskt svarta (som svarta 
män) eller prototypiskt kvinnliga (som vita kvinnor). En viktig aspekt av 
intersektionalitet är alltså att man inte kan utgå ensidigt från någon 
diskrimineringsgrund (som rasism eller sexism). Man bör förstå hur de 
samspelar i grunden och leder till delvis privilegierade positioner. Vita 
kvinnor är delvis privilgierade gentemot svarta kvinnor, svarta män är 
delvis privilegierade gentemot svarta kvinnor, vita män är privilegierade 
gentemot svarta och vita kvinnor och gentemot svarta män.  

Det handlar inte heller främst om individens ansvar. Det som är 
relevant är snarare sociala grupper och den sociala positioneringen i 
samhällssystemet. Den sociala rollen att vara en vit ciskvinna utan 
funktionsnedsättning skapar också en personlig identifikationsmöjlig-
het. Det påverkar förstås individuella föreställningar och konceptuali-
seringar. Men utgångspunkten är alltså den sociala positionen och inte 
individen.  

Strukturell diskriminering handlar därmed om förhållandet mellan 
subjekt och samhälle. Där ingår föreställningar om hur diskriminering 
uppstår, vem som är ansvarig och skyldig, vem som är offer och vem 
som utövar diskriminering eller våld. I medierna framställs ibland indi-
viders agerande som orsak till diskriminering, och då tas ofta inte 
strukturella dimensioner upp (se t.ex. Hornscheidt & Landqvist 2014: 
kap 10). Då bort-konceptualiseras den vidare samhälleliga kontext som 
ligger bakom att en individ agerar på ett visst sätt och någon annan 
re_agerar på något annat sätt. Även i rättsvetenskapliga diskurser blir 
den individuella dimensionen central och den samhälleliga strukturen 
nedtonas (Spade 2011). Offentliga debatter om diskriminerande språk-
handlingar behandlar framför allt vad en individ får säga eller inte – det 
handlar då framför allt om en relativt ytlig dimension av diskriminering 
som fokuserar individer och deras handlingsförmåga. En sådan upp-
fattning av subjekt och diskriminering är i själva verket grundläggande i 
många västliga sociala ordningar (Foucault 1997; Spade 2011).  

En konstruktivistisk synvinkel på strukturell diskriminering ger att 
alla termer för diskrimineringsgrunder, som sexism eller genderism,1 

                                                 
1 För en vidareutveckling av sexism till konceptet genderism, se Hornscheidt 2012. 
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rasism, klassism, funktionsnedsättning osv. enbart är analytiska och teo-
retiska begrepp. De manifesteras inte på det sättet i ”verkligheten”. 
Snarare ska de ses som analytiska redskap som hjälper oss att begriplig-
göra den komplexa och omfattande diskrimineringen – och samtidigt 
reducera den intersektionella komplexiteten. Detta ter sig lätt som en 
ofrånkomligt problematisk situation, och så är kanske fallet. Genus-
forskningen, liksom kritiska rasstudier och critical disability studies, 
tenderar att ta en enda diskrimineringsdimension som utgångspunkt för 
sina studie- och forskningsprojekt.  

Women’s studies, on its own, is embedded inside the capitalist and 
colonial educational corporate complex, and without a clear sense of 
its own historical production, it too duplicates the master’s house 
(the problematic of modernity’s temporalities and identity formation 
as its effect). (Noble 2012: 47) 

 
Först i ett andra steg läggs ett intersektionalitetsperspektiv på genus, ras 
eller funktionsnedsättning. Om man nu utgår från en komplex diskrimi-
neringsgrund som bas så vore det förmodligen mer logiskt att enbart an-
vända intersektionell antidiskriminering som begrepp. Annars skulle 
man behöva visa varför man prioriterar en enda kategorisering, som kön 
eller funktionsnedsättning. I ett forskningsprojekt kan man till exempel 
behöva bemöta frågan om någon allmän kvinnlig verklighet existerar, 
som kvinnodiskriminering. Kanske blir det nödvändigt att i stället från 
början fråga sig vilken kvinnlig realitet man åsyftar i sin studie: kvinnor 
med svenskt medborgarskap, kvinnor utan funktionsnedsättning, 
medelålders kvinnor, ciskvinnor …? Denna viktiga konstruktivistiska 
språkanalytiska aspekt kan visa hur normföreställningar oftast är 
bortnämnda – det är bara undantaget som görs explicit och som av-
gränsas verbalt. På så sätt skapas en föreställning av en universell 
kvinnlighet som kanske passar bäst för den privilegierade gruppen, men 
sämre för den mest diskriminerade gruppen. Många intersektionalitets-
forskare föreslår därför att alltid börja en undersökning med den 
frågeställning som tar den mest diskriminerade gruppen som ut-
gångspunkt.  

A more complete theoretical and politcal agenda for the Black under-
class must take into account the specific and particular concerns of 
Black women; their families occupy the bottom rung of the economic 
ladder, and it is only through placing them at the center of the 
analysis that their needs and the needs of their families will be 
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directly addressed. […] If their efforts instead began with addressing 
the needs and problems of those who are most disadvantaged and 
with restructuring and remaking the world where necessary, then 
others who are singularly disadvantaged would also benefit. In 
addition, it seems that placing those who currently are marginalized 
in the center is the most effective way to resist efforts to com-
partmentalize experiences and undermine potential collective action. 
(Crenshaw 1989: 72f) 

Intersektionalitet som utgångspunkt kan innebära följande: 
 

• insikt att diskriminering är komplex redan i grunden i stället 
för att addera fler och fler diskrimineringsdimensioner till 
den dimension som ses som grundläggande 

• antagande om att olika diskrimineringsgrunder alltid spelar 
in i en situation, att de är oskiljbara och inte valfria 

• motiv för vilka diskrimineringsgrunder som man anser vara 
relevanta eller inte 

• utgångspunkt i intersektionella frågeställningar. Det kan t.ex. 
betyda att man frågar efter diskrimineringsgrunder i plural 
och inte efter en enda grund eller social kategori 

• kontinuerlig reflektion över prototypiska normalantaganden 
som re_produceras i och med den egna studien. 

 
Den konstruktivistiska utgångspunkten ger att det inte finns någon 
neutral forskningsposition och inte någon objektiv verklighet som fors-
karen kan visa med sin analys. Snarare existerar olika nivåer av hur 
människor framställer sig själva, konstruerar erfarenheter, förhandlar 
diskriminering osv. Det är alltså viktigt att se och förstå att intersektio-
nalitet innebär ett teoretiskt och metodologiskt beslut som forskaren 
antar för sina (språk)vetenskapliga analyser och som behöver explicit- 
och tydliggöras.  

När ett forskningsprojekt med syftet att behandla diskriminering på-
börjas bör man ställa sig frågan vilka diskrimineringsgrunder man utgår 
från analytiskt. Det handlar om att argumentera för och explicitgöra 
vilka diskrimineringsgrunder som kan anses relevanta. Det är ett ideo-
logiskt och teoretiskt beslut som baseras på verklighetssyn och politiska 
ställningstaganden – som alltså ingår som komponenter i undersök-
ningen. I denna konstruktivistiska modell är forskning som sagt inte 
något neutralt eller objektivt utan något positionerat.  
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I mina studier, som framför allt handlar om nutida svenska och tyska 
diskurser, ser jag sexism/genderism, rasism, diskriminering på grund av 
funktionsnedsättning och klassism som betydelsefulla, grundläggande 
och ständigt relevanta intersektionella diskrimineringsgrunder. Men det 
finns andra forskare som tar andra beslut, som utgår från att till exempel 
klassism är den mest grundläggande medan de övriga diskriminerings-
grunderna bara är aspekter av klassism (exempelvis Bourdieu), eller som 
tar sexualitet som en viktig diskrimineringsgrund bredvid kön (se t.ex. 
Cameron & Kulick 2003; Motschenbacher 2010), eller ålder och kropp 
(bodyism) (Degele & Winker 2009). För mig framstår ålder, kropp och 
sexualitet snarare som tre fält där sexism/genderism, rasism, diskrimi-
nering på grund av funktionsnedsättning och klassism förhandlas – 
dock ingen konstruktion eller förhandling av sexualitet, kropp eller ålder 
som inte är präglad och formad av just dessa diskrimineringsgrunder. 
De är visserligen betydelsefulla för hur strukturell diskriminering för-
handlas och förverkligas, men utgör inte några egna diskriminerings-
grunder. Om jag gör detta explicit, så blir det enklare att anknyta till 
andras undersökningar, och det blir även enklare för andra att kritiskt ta 
ställning till mina studier och utgångspunkter – som inte måste stämma 
för alla, i alla situationer och alla frågeställningar. Det är således ett 
grundläggande metodologiskt beslut att explicitgöra dessa perspektiv. 
Det är kanske även ett kännetecken för strukturell diskriminering att 
den ständigt förändras och anpassar sig till samhälleliga normer och 
situationer. 

Intersektionalitet i språk- och diskrimineringsanalys  
Intersektionalitet som teoretisk och analytisk modell kan tillämpas på 
många olika sätt i diskrimineringsforskning. I den här artikeln utgår jag 
från en konstruktivistisk språkförståelse. Det betyder att språkliga hand-
lingar förstås som centrala moment i hur verklighetsföreställningar 
skapas. Språkliga kategoriseringar är då enbart förenklade försök att 
förstå en komplex social verklighet eller förenklar den komplexa sociala 
verkligheten och gör den hanterbar på det här sättet. En konstrukti-
vistisk intersektionell språkundersökning analyserar alltså språkhand-
lingar för att se hur vissa konceptualiseringar skapas och re_produceras2 
                                                 
2 Jag använder ett understreck här för att tydliggöra att det alltid finns en lucka 
mellan produktionen och reproduktionen, en svag men viktig betydelseskillnad och 
betydelseförskjutning som leder till sociala förändringar. Två språkhandlingar är aldrig 
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språkligt och hur den sociala komplexiteten förhandlas. Innan man på-
börjar undersökningen kan man ställa sig en rad grundläggande frågor 
för att reflektera sin syn på diskriminering och språk: 
 

• Hur förstår jag diskriminering? Handlar det t.ex. om indi-
viduella handlingar, samhälleliga abstrakta strukturer eller 
grupprelaterade föreställningar? Vilka dimensioner, faktorer 
och uppfattningar ses som relevanta i vilka kontexter och 
situationer?3 Vilka disciplinära och metodologiska förutsätt-
ningar förhandlar dessa frågor?  

• Vilka orsaker, grunder och motiv tillskrivs diskriminering i 
uppläggningen av forskningsprojektet? 

• Vilken roll spelar subjektet, samhället, sociala grupper, insti-
tutioner, normer osv. i en viss diskrimineringshandling? 

• Vilka begrepp använder jag och vilka differentieringar före-
slår jag? Använder jag begreppen diskriminering eller våld, 
orättvisa eller förnedring osv.? Skiljer jag mellan individuella, 
sociala, symboliska och epistemiska dimensioner, eller hur 
konceptualiserar jag diskriminering på andra sätt? 

Dessa frågor underlättar reflektionen över de grundläggande normer 
som reproduceras, modifieras och förändras eller utmanas i och med 
undersökningen. Det kan även vara meningsfullt att ställa sådana frågor 
under själva forskningsprocessen eller att reflektera över tidigare studier 
– som ett sätt att använda intersektionalitet i forskningen, något som tas 
upp i nästa avsnitt. 

Olika sätt att använda intersektionalitet 

Intersektionalitet som metareflektion 
En första möjlighet att använda intersektionalitet i språk- och diskri-
mineringsforskning är att se intersektionalitet som en analytisk ram som 
bidrar till en reflektion över undersökningen avseende normalföreställ-
ningar. Jag diskuterar detta med hänsyn till min egen tidigare forskning.  

I mina böcker från 2006 och 2008 analyserar jag hur kön uttrycks 
med hjälp av personreferensformer i svenska diskurser (i medier, språk-
                                                                                                        
identiska. Understrecket i sådana konceptuella begrepp introducerades i tyskan i AK 
Feministische Sprachkritik (2011) och används även i Hornscheidt (2012). 
3 De här frågorna diskuteras även i Hornscheidt och Landqvist 2014. 
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vård, språkvetenskap och individuella uppfattningar). Jag undersöker 
bl.a. hur grammatikböcker förhandlar kön, hur genus och kön sam-
spelar (eller hur sambandet framställs diskursivt), hur enspråkiga ord-
böcker definierar könsspecificerande former för personreferens, hur de 
används i medier och hur språkvårdsdebatten tar ställning till formerna. 
Som utgångspunkt tar jag tvåkönssystemet för givet och som en 
ramförställning – allt annat, alla föreställningar om transidentifikationer 
som ifrågasätter denna tvåkönsnormalföreställning – är oföreställbara 
för mig vid den här tidpunkten – de är inte förståeliga eller ”intelligible” 
som Butler (1997) formulerar det.4 Därför finns de inte med, inte ens 
som en frågeställning. Jag utgår alltså från tvåkönssystemet som nästan 
självklart blir bekräftat och naturaliserat på det sättet. Att i stället 
använda en mer nyanserad inställning till kön och att skilja mellan olika 
former av sexism – det som jag i dag kallar för genderism – är ett be-
tydelsefullt steg i en intersektionalitetsundersökning. Den här ansatsen 
kallar jag för intersektionalitet eller interdependens from within. 

Intersektionalitet from within 
Intersektionalitet kan betyda att man ser mer detaljerat på de enskilda 
diskriminieringsgrunder än i tidigare traditionell genusforskning och i 
den äldre sociolingvistiska forskning som utgår från enstaka klara 
sociala kategorier. Genom att använda intersektionalitet blir det möjligt 
att reflektera monolitiska föreställningar och normer om sociala kate-
gorier som ofta re_produceras och som endast utgår från en enda social 
kategori eller diskrimineringsgrund. Men även inom en diskrimine-
ringsgrund kan det vara meningsfullt att specificera vad man konkret 
avser. Det här kallar jag för intersektionalitet from within: att se mer 
ingående på diskrimineringsgrunder, som sexism, rasism eller klassism, 
och att försöka att specificera dem. När det gäller sexism föreslår jag 
exempelvis att i stället använda begreppet genderism och att skilja 
mellan minst sex dimensioner av genderism. De är androkönande (den 
manliga normen som allmänmänsklig), tvåkönande (att det finns två 
kön och kanske någonting mellan dem men att tvåkönssystemet är 
stabilt och ofrånkomligt), ciskönande (att tillhöra ett kön hela livet), 
reprokönande (att vara mor och/eller dotter som kvinnlig normalföre-
ställning), heterokönande (att ha ett heterosexuellt begär och se ett 

                                                 
4 Se även Hornscheidt 2012 där jag utvecklar en teori om dispositiv eller abjekti-
verade positioner utifrån detta. 
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heterosexuellt parförhållande som samhälleligt ideal) och kategorial-
könande (att utgå från att kön alltid är relevant) (Hornscheidt 2012). 
Den här indelningen av genderism gör det möjligt att särskilja mellan 
olika diskrimineringsgrunder. Det kan till exempel handla om språk-
handlingar som utmanar den androkönande normen (t.ex. användning 
av hon eller han i stället för han i lagtexter, administrativa texter, 
akademiska texter eller i tal) och samtidigt upprätthålla tvåkönsnormen 
(i det här fallet genom att endast använda hon eller han och inte den mer 
inkluderande formen hen). Det betyder att en viss (i det här fallet 
politisk) språkhandling kan vara anti-sexistisk (mot andronormen) och 
samtidigt genderistisk (att tvåkönsnormen re_produceras). Ett annat 
exempel är när viss användning av hen bortnämner könets sociala 
relevans och därmed förekommande sexististiska strukturer. I det här 
fallet utmanas kanske tvåkönsnormen i vissa texter samtidigt som de 
sexistiska strukturerna som kanske fortfarande är relevanta bortnämns.  

Det finns i dag knappast några situationer där sexism inte spelar 
någon roll eller kön blir naturaliserat på något sätt. Därför bör man 
alltid först betänka den konkreta kommunikationssituationen och kom-
munikationens innebörd innan hon eller han ersätts med hen. Använd-
ningen av hen kan alltså även ha genderistiska konsekvenser när den 
bortnämner den rådande sexismen. I en analys av den aktuella svenska 
språkvårdsdebatten om personliga pronomen kan det således vara 
intressant att studera argumentationen med denna utvidgade syn som 
genderismbegreppet erbjuder. Då kan man synliggöra vilka dimensioner 
som tas upp i debatten och vilka som blir bortnämnda och därmed 
normaliserade (se Wojahn 2015). En sådan studie kunde även visa hur 
diskriminering begränsas till endast vissa föreställningar i vardagen och i 
offentligheten som utesluter andra.  

Perspektivet intersektionalitet from within leder således till en mer 
differentierad bild av hur diskrimineringsgrunder kan uppfattas, hur de 
fungerar och hur de förverkligas bl.a. genom språkhandlingar. Lind 
Palicki (2010) har visat i sin diskursanalytiska avhandling hur kön för-
stås som en självklar heteronormativ och tvåkönad modell i statens dis-
kurser om föräldraledighet. Avhandlingen visar vikten av detaljerade 
språkfokuserade undersökningar av vad kön/sexism egentligen är, dvs. 
att urskilja flera dimensioner av konceptet sexism. Av detta skäl föreslår 
jag alltså begreppet genderism för att underlätta en mångdimensionell 
syn på könsbaserad diskriminering.  
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Intersektionalitet som analysmodell som bidrar till att åtskilja mono-
litiska diskrimineringsgrunder from within innebär en ny och utvidgad 
syn på intersektionalitet (se även Hornscheidt 2014). Sexism är ett alltför 
allmänt begrepp som kan vara missvisande och till och med potentiellt 
genderistiskt diskriminerande. Detsamma gäller alla andra diskrimi-
neringsgrunder. För att exempelvis visa rasismens komplexitet kan det 
vara nödvändigt att åtskilja olika former av rasism. De former som finns 
i dag skapar alla en vit privilegierad och bortnämnd normalföreställning, 
men de kan också motverka varandra (precis som de olika genderistiska 
dimensionerna) och de förverkligas, fungerar, upprätthålls och argu-
menteras på olika sätt. I dag förekommer begrepp som kolonialrasism, 
antimuslimsk rasism, antisemitism, anti-romaism och anti-indigenous 
racism (diskriminering av ursprungsbefolkningar) som rådande dimen-
sioner som alla fungerar och förverkligas på olika sätt. Kolonialrasism 
kan i sin tur delas in i ytterligare dimensioner som afrofobi eller asiafobi5 
eller om man nu tar sociala positioneringar som utgångspunkt, som 
svarta eller persons of color, men utifrån en annan social kategorisering 
kan man fråga om de är socialt relevanta i dag, till exempel anti-slavism. 
Migratism6 räknas oftast som rasism men kan även förstås som en egen 
diskrimineringsform – trots att begreppet migratisering används som en 
retorisk rasistisk strategi. Det finns inga enkla svar på dessa frågor, men 
det kan vara nödvändigt att argumentera för de egna synsätten, 
kategoriseringarna och indelningarna. Dessutom kan språkfokuserade 
studier även bidra till att man ser och förstår diskursiva strategier och 
mekanismer tydligare, som när en särbehandling även innebär rasistisk 
diskriminering. Det finns inga färdiga kriterier för detta, men forsk-
ningen bör göras så konkret, situationsbaserad och explicit som möjligt. 
En språkbaserad studie kan också visa att de olika rasistiska dimen-
sionerna förverkligas språkligt på olika sätt och med olika konsekvenser, 
men i dag saknas ännu en övergripande analys som visar dessa skill-
nader och likheter. En sådan analys vore dock en viktig utgångspunkt 
för att motarbeta diskrimineringen konkret och effektivt. 

Det kan alltså vara så att det förekommer vissa rasistiska drag i en 
konkret situation men inte andra. Sawyer (2000) har visat hur statliga 
diskurser bidrar till att skapa vissa rasifierade föreställningar som diskri-
                                                 
5 Jag ställer mig kritisk mot alla -fobibegrepp i diskussionen om strukturell diskri-
minering (även trans- och homofobi). Termen fobi tenderar att individualisera den 
strukturella diskrimineringen. 
6 Se Tudor 2010. 
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minerade personer delvis måste överta för att de ska bli förståeliga och 
möjliga att tilltala i ett samhälle. Och det händer också att olika former 
av rasism tillskrivs olika grupper i media (se t.ex. Hübinette & Lund-
ström 2011). Antisemitism tillskrivs exempelvis ganska ofta muslimer, 
då från ett bortnämnt vitt perspektiv som neutraliseras. På det sättet 
spelar den hegemoniska diskursen ut olika positioneringar mot varandra 
och normaliserar en vit, osynlig position. Den privilegierade positionen 
blir därmed bortnämnd och objektiv. Sådana analyser är konstruktivi-
stisk-diskursanalytiska och behövs för att förstå hur strukturell diskri-
minering uppstår och naturaliseras i en viss historisk och social situation.  

Funktionsnedsättning brukar särskiljas i åtminstone tre olika dimen-
sioner: fysiskt, intellektuellt och psykiskt. I vardagliga sammanhang 
förekommer en viss prototypisering av fysisk funktionsnedsättning, 
vanligen personer som använder rullstol. Prototypiseringar som denna 
leder ofta till att andra aspekter och grupper hamnar ur fokus. Det här är 
ett annat fenomen inom intersektionalitet from within. Av det skälet 
behövs en kombination med intersektionalitet from without.  

Att skilja olika former eller dimensioner av funktionsnedsättning åt 
kan leda till en ökad förståelse av hur en politisk strategi gynnar vissa 
grupper och missgynnar andra. En prototypisering av funktionsned-
sättning i offentligheten kan också leda till en bortkonceptualisering av 
diskrimineringsformer baserade på funktionsnedsättning (Kafer 2013). 
Ett exempel på en prototypisering är symboler på toalettdörrar för funk-
tionsnedsatta. De refererar endast direkt till personer i rullstol. En sådan 
visuell-semiotisk symbolisk framställning kan ha flera effekter. Å ena 
sidan reduceras (fysisk) funktionsnedsättning till personer som sitter i 
rullstol, å andra sidan leder det till att toaletter för funktionsnedsatta 
endast signalerar behov hos personer i rullstol. Det kan leda till att andra 
funktionsnedsatta personer inte (längre) upplever att de har särskilda 
behov när de använder offentliga toaletter. Språkliga handlingar som 
symboler på toaletter kan alltså ha protypiserande effekter på samhälle-
liga föreställningar av personer med funktionsnedsättning och kan 
därför vara ett intressant ämne för en analys om intersektionalitet och 
språk. Det här fallet skulle då visa symboliska språkhandlingar som 
normaliserar vissa föreställningar som leder till en förenkling av 
intersektionella diskrimineringsgrunder i den allmänna uppfattningen. 
Utgångspunkt för en sådan analys är, återigen, intersektionalitet som 
teoretisk ram. 
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I det här avsnittet har jag gett exempel på en metareflektion av tidi-
gare forskning men även exempel på hur man kan använda inter-
sektionalitet from within som analysram för olika kommunikationssitua-
tioner. Intersektionalitet from within är bara en av de möjliga vägarna 
till en mer komplex förståelse för diskriminering, som dock bör kom-
bineras med det andra perspektivet, intersektionalitet from without. 

Att använda intersektionalitet from without 
Intersektionalitet from without innebär några olika sätt att utgå från en 
mer komplex diskriminering än vad som kan sammanfattas med bara en 
diskrimineringsgrund. Det här är den mer allmänna och typiska före-
ställningen om intersektionalitet såsom jag presenterade den inlednings-
vis. Intersektionalitet from without avser alla analyser som försöker ta in 
flera aspekter av den komplexa strukturella diskrimineringen och inte 
enbart fokusera en (analytiskt definierad) grund. 

I en analys av toalettexemplet ovan kan även denna andra dimension 
av intersektionalitet ingå i en konkret undersökning. Den är mer om-
talad i vetenskapliga sammanhang, dvs. hur de olika diskriminerings-
grunderna, genderism och funktionsnedsättning, samspelar med varan-
dra. Offentliga toaletter kan alltså utgöra ett betydelsefullt forsknings-
objekt:  

Access to toilets is a prerequistie for full public participation and 
citizenship [...]. Almost all the social justice movements of the last 
century in the United States have included struggles for adequate 
toilet facilities. (Plaskow 2008: 52)  

Oftast är toalettutrymmen uppdelade för kvinnor och män – vilket 
re_producerar tvåkönade föreställningar. Därutöver finns det toaletter 
för personer med funktionsnedsättning, som oftast inte är könade. 
Intersektionalitet som koncept kan hjälpa oss att se en sådan språklig 
konstruerad indelning och att se på vilka olika sätt de olika diskrimine-
ringsgrunderna spelar in, förverkligas, bort-konceptualiseras m.m. Toa-
lettskyltar för personer med funktionsnedsättning, eller mer konkret, 
personer i rullstol, är mestadels okönade, vilket gör att kön görs 
irrelevant i det här sammanhanget, just för gruppen av personer med 
(kroppsliga) funktionsnedsättningar. Här syns en samhällelig strategi att 
förenkla den komplexa sociala verkligheten genom att endast 
konceptualisera några sociala kategorier som visar hur samhället 
uppfattar människor. Det kallar jag för ”bort-intersektionalisering”. I det 
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konkreta fallet bort-intersektionaliseras fysisk funktionsnedsättning från 
kön.  

Den här tendensen att konceptualisera personer med funktions-
nedsättning som främst funktionsnedsatta men samtidigt som okönade 
och asexuella har kritiserats av aktivister i många sammanhang (se t.ex. 
Heidman 2014; Kafer 2013). Om man utgår från en komplex verklighet, 
så kan intersektionalitet som analysmodell bidra till ökad förståelse för 
politiken om offentliga toaletter som ett sätt att centrera en viss form av 
fysisk funktionsnedsättning så starkt att kön inte har någon betydelse. 
Intersektionalitet som analysperspektiv kan alltså bidra till att en makt-
strategi blir tydlig, den som leder till en genderistisk diskriminering av 
personer med funktionsnedsättning. Även om det finns rationella skäl 
för den traditionella indelningen är den, som offentlig strategi att kate-
gorisera människor, en del av en större process av hur man begreppslig-
gör sociala grupper i ett samhälle (Chen 2013). Personer med funktions-
nedsättning begränsas alltså oftast till att endast bestå av deras funk-
tionsnedsättning (t.ex. Cavanagh 2010). Det har bl.a. lett till kravet att 
alltid använda konstruktioner som personer med/utan [funktionsned-
sättning] och att inte beskriva en person genom funktionsnedsättningen 
(som ”den blinde”).  

Men varför finns det tvåkönade toalettrum för personer utan funk-
tionsnedsättning överhuvudtaget? (Se Gershenson & Penner 2009; 
Overall 2007.) De flesta skulle väl svara att det skyddar kvinnor mot 
sexistiska övergrepp eller att det åtminstone garanterar en viss (könad) 
intimitet. Man kan då fråga sig varför det inte är relevant för kvinnor 
som sitter i rullstol. Är det kanske så att ”aspekten” att sitta i rullstol är 
viktigare i den offentliga uppfattningen än att vara kvinna eller man? 
Det är analytiskt intressant, eftersom tvåkönssystemet i övrigt verkar 
vara så centralt att det förekommer i alla möjliga och omöjliga, och även 
meningslösa sammanhang – men ändå finns det vissa situationer där 
tvåkönandet verkar vara mindre relevant för den allmänna uppfatt-
ningen. Det kan också vara omöjligt att kombinera med andra diskri-
mineringsgrunder. Det är emellertid just denna situation som leder till 
att transpersoner vanligen använder toaletter för personer med funk-
tionsnedsättning – för att undvika den ständigt pågående diskrimine-
ringssituationen som tvåkönade toaletter medför.  

Two clear exceptions to the strict gender segregation of toilets [...] 
are the ’family’ restrooms increasingly popular in airports and the 
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single-stall restrooms marked with a wheelchair. The notion that 
people of one gender might need to assist a child or elder of another 
gender is much more readily accepted and accommodated than the 
notion that people with different gender presentations or identities 
might use the same restroom [...]. Similarly, we are more willing to 
accept people of all gender identities and sexes using the same space 
if those people are already seen as separate from the body politic 
because of their disabilities. Simply put, unisex/gender-neutral bath-
rooms are neither threatening nor ridiculous as long as gender non-
conformity is not the main reason for their use or creation. 
(Kafer 2013: 155).  

Att begrunda denna offentliga kommunikationssituation (fördelning av 
toalettutrymmen) med hjälp av intersektionalitet kan alltså även bidra 
till en förståelse för hur olika diskrimineringsgrunder kan motarbeta 
varandra i den offentliga och allmänna föreställningen – hur inter-
sektionalitet som fenomen bort-konceptualiseras. En sådan analys och 
diskussion kan öka förståelsen för hur en kvinna som använder rullstol 
är diskriminerad vid toalettbesöket på ett annat sätt än en kvinna som 
inte är fysiskt funktionsnedsatt. Intersektionalitet som begrepp innebär 
att det inte finns en kvinnlig diskriminering utan att diskrimineringen 
avgörs av andra diskrimineringsgrunder – som kommer till uttryck som 
antingen privilegier eller diskriminering. Uppfattningen att det finns 
något som endast är sexistisk diskriminering, dvs. riktad mot ciskvinnor, 
kan redan det vara ett tecken på en viss privilegiering. Om en person 
endast är diskriminerad på grund av androkönande, så har den personen 
förmodligen vita, medelklass-, hetero- och cis-privilegier och inga 
funktionsnedsättningar – och föreställningen om sexistisk diskrimine-
ring är då förmodligen en prototypisk vit heterosexuell föreställning som 
re_produceras och normaliseras genom detta. Detsamma gäller alltså för 
analysen av olika diskurssituationer. Om någonting endast handlar om 
sexism, så handlar det förmodligen om en vit, medelklassföreställning av 
kvinnor utan funktionsnedsättning.  

Intersektionalitet är således en analysram som underlättar förståelsen 
för dessa diskursiva reproduktioner av normalföreställningar och inget 
som explicit representeras i text. Intersektionalitet är så att säga ett filter 
som kan användas för att urskilja diskurser och se vad som uttalas expli-
cit, vad som konceptualiseras på vilket sätt och vilka normalföreställ-
ningar som är underförstådda i en konkret situation. De två typer av 
intersektionalitet som jag föreslår här – intersektionalitet from within 
och from without kan således leda till reflektion över de aspekter av 
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diskriminering och privilegiering som ingår i en viss språkhandling och 
som re_produceras i analysen. 

Intersektionalitet som ett perspektiv i forskningsprocessen 
En viktig aspekt av intersektionalitet som analysram är att man skiljer 
mellan sociala kategoriseringar och diskrimineringsgrunder. I den här 
artikeln har jag hittills behandlat diskrimineringsgrunderna. Men oftast 
utgår man i stället från sociala kategoriseringar, såsom kön, klass, ålder 
och ras. Konceptuellt leder sociala kategoriseringar oftast till identitets-
föreställningar och/eller kollektiva identifikationer som förutsätts i en 
konkret diskursiv situation. Även i forskningssammanhang förutsätts 
vanligen de sociala kategoriseringarna, och man tar inte alltid hänsyn till 
hur de blir diskursivt konstruerade i den konkreta situationen.  

I ett konstruktivistiskt perspektiv ligger diskrimineringsgrunder till 
grund för sociala kategoriseringar, och inte tvärtom. Om man nu till-
skriver människor eller grupper en social kategorisering, till exempel att 
vara kvinnor, vita, icke-funktionsnedsatta, av medelklass, så tar man 
denna dimension av hur diskriminering förverkligas i ett visst samhälle 
och i en konkret situation för given. Att folk ”känner” sig som kvin-
nor/män, medelklass/arbetarklass osv. betyder inte att – ur ett konstruk-
tivistiskt forskningsperspektiv – de på ett naturgivet sätt ”är” så, utan det 
innebär framför allt att detta är föreställningar som skapas och 
naturaliseras. Det betyder förstås inte att människor inte kan uppfatta 
sig som kvinnor eller män. Snarare handlar det om att de inte har 
ifrågasatt just den kategoriseringen och därför inte heller tvekar inför 
den identifikationen, dvs. de har alltid ”känt” sig som kvinnor eller män. 
Det kan förstås även tyda på en viss privilegiering – i det här fallet en 
tvåkönad och ciskönad privilegiering. Man behöver alltså undersöka hur 
och var sådant socialt förhållande skapas språkligt, till exempel vad som 
tas för givet, hur världen, människor, situationer, tid och rum kate-
goriseras, vilka ordgrupper som använder en viss diskurs och för vad.  

Vanligast är att substantiv används för att kategorisera männi-
sko(gruppe)r, adjektiv för att tillskriva egenskaper och verbformer för 
att beskriva handlingar (Chen 2013). Att vi använder substantiv för 
människo(gruppe)r förstärker idén av att identitet är en substans, att 
människor är sina identiteter. Att använda ordet kvinna bekräftar före-
ställningen att ”vara kvinna” är en naturlig substans. I stället kan man av 
analytiska skäl använda ordet kvinnofiering (Hornscheidt 2012) för att 
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betona konstruktionskaraktären av den könade identiteten/identifika-
tionen. Det låter dock väldigt konstigt för de flesta människor, och det är 
förstås mycket ovanligt att uttrycka sig på ett sådant sätt, men det visar 
hur starkt de könade identiteterna har naturaliserats. 

Det är kanske vanligast att man associerar intersektionalitet med 
personer eller grupper som man undersöker och som man tillskriver en 
eller flera identitetskategorier, som i sig kan förknippas med (möjlig) 
diskriminering, till exempel kön, rasifierade kategoriseringar, funktions-
nedsättning och klass. Det finns en tendens i empiriska och kvalitativa, 
och även i kvantitativa, studier att man använder den typen av kate-
gorier för att dela in de undersökta personerna. Den traditionella socio-
lingvistiska forskningen utgår från sociala kategorier som helt enkelt 
existerar som möjlighet för att dela in människor i grupper. Det är även 
grundläggande i en stor del av språk och kön-forskningen, som brukar 
utgå från att kvinnor och män existerar som naturliga enheter och att 
man sedan i ett andra steg kan visa hur kvinnlighet och manlighet för-
verk-ligas språkligt (se t.ex. Edlund m.fl. 2007).  

I en enkätundersökning av Hornscheidt och Landqvist var en av de 
(indirekta, dolda) forskningsfrågorna hur rasism ageras inom polisen 
och bland vårdpersonal. De poliser som ingick i studien var nästan ute-
slutande vita. Deras syn på rasistisk diskriminering som potentiellt privi-
legierade personer är därmed annorlunda än synsätten hos personer 
som är potentiellt rasistiskt diskriminerade. I början lade vi inte märke 
till den här skillnaden men efter två intervjuer med svarta personer som 
jobbar i vårdsektorn i Tyskland, blev det alltmer tydligt att den egna 
positioneringen är en central aspekt för hur man kan tolka ett enkätsvar. 
Intersektionalitet som analysperspektiv kan på så sätt bidra till att syn-
liggöra vilka faktorer som är relevanta. Detta på ett komplext sätt och i 
förhållande till strukturell diskriminering. I enkätundersökningen kan vi 
nu även se att det förekommer mycket få svarta poliser i Tyskland eller 
Sverige, vilket har fått effekt på de resultat som vi har fått fram. Det är 
alltså viktigt att fundera över vem man intervjuar, vilka positioneringar 
och andra villkor den intervjuade personen lever under, vilket material 
man använder i undersökningen och vilka perspektiv man därmed 
möjligen naturaliserar och bekräftar. Om det exempelvis är nästintill 
omöjligt att hitta svarta poliser som kan delta i en enkätundersökning, så 
är redan det en del av resultatet som skulle kunna visa samhällelig 
normalitet kring vem som har vilket arbete, vilken auktoritet och makt. 
För en konstruktivistisk intersektionalitetsundersökning om språk och 
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diskriminering är det alltså centralt vem som genomför undersök-
ningen, vem som används som material och källa, samt vilka referenser 
som används och auktoriseras. 

Att bygga upp den egna forskningen med hjälp av 
intersektionalitet 
Det finns förstås även en möjlighet att bygga upp språk och diskrimine-
ringsforskningen med intersektionalitet som verktyg eller ram redan 
från början, även om jag skulle föreslå att man ser intersektionalitet som 
en kontinuerlig pågående forskningsram som man alltid kan använda 
som metareflektion. Följande frågor kan ingå i en sådan pågående 
reflektion: 
 

• Vilka diskrimineringsgrunder har jag lagt som grund? Vilka 
diskrimineringsgrunder anser jag vara relevanta i mitt forsk-
ningssammanhang? Varför? 

• Vilka diskrimineringsgrunder riskerar jag att ta för givna? 
• Vilka dimensioner i en situation ser jag som diskriminerings-

grunder och vilka uppfattar jag endast som delaspekter av 
eller besläktade med diskriminering? Hur fattar jag den typen 
av beslut? 

• En fråga kan t.ex. vara varför jag utgår från sexism/gender-
ism, rasism, klassism och diskriminering pga. funktionsned-
sättning i alla undersökningar, men inte ålder? Det finns 
kanske inga entydiga svar på frågan, men det är viktigt att 
man ställer sig den kontinuerligt i analysprocessen och för-
söker att vara så transparent som möjligt i sin argumentation: 
Varför tror jag att sexism/genderism, rasism, diskriminering 
pga. funktionsnedsättning och klassism är grundläggande för 
vårt nutida samhälle? Hur kan jag undersöka det? När man 
forskar fattar man alltid innehållsliga och ideologiska beslut, 
och det är betydelsefullt att man försöker göra dessa beslut så 
explicita som möjligt, så att andra förstår hur man har 
kommit fram till de kategoriseringar som man använder 
(Collins 2010). 

Det finns även flera möjligheter att designa en undersökning med hjälp 
av intersektionalitet redan från start. Några idéer kring det presenteras i 
följande avsnitt.  
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Intersektionalitet som filter eller analysram 
Intersektionalitet går inte att identifiera direkt i ett språkligt material. 
Intersektionalitet är snarare ett perspektiv som forskaren kan använda 
för att analysera materialet. På så sätt kan man förstå hur diskriminering 
förhandlas i konkreta diskurser – vad som explicitgörs, vad som ses som 
betydelsefullt, vad som tas för givet osv. Möjliga frågeställningar ur ett 
konstruktivistiskt diskursanalytiskt perspektiv är därmed: 
 

• Vilka aspekter av diskriminering uttrycks explicit?  
• Vilka sociala kategoriseringar skapas språkligt?  
• Vilka diskrimineringsgrunder omnämns, vilka bortnämns?  
• Hur tillskrivs och fördelas ansvar för konkret diskriminering?  
• Hur konstrueras sambandet mellan en konkret diskrimine-

ringssituation och den mer övergripande strukturella diskri-
mineringen? 

• Hur skapas aktörskap? Vem konstrueras som aktiv, som 
ansvarig i förhållande till diskriminerande handlingar? Vem 
konstrueras språkligt som offer, eller som utomstående? 

• Vilka begrepp och termer används för diskriminering (att 
vara sårad, att använda våld, att diskriminera osv.)? Vilka di-
mensioner av diskriminering förekommer (sociala och sam-
hälleliga, individuella, symboliska, epistemiska etc.)? 

Den här typen av frågor kan spela en avgörande roll i en diskurs-
analytisk undersökning om diskriminering. Grundläggande är således 
att utmana förekommande normalföreställningar och inte ta någonting 
för givet. 

Att analysera den implicita privilegierade normen 
Ett centralt drag i den språkliga konstruktionen av diskriminering är att 
privilegierade positioneringar och uppfattningar inte nämns – med 
andra ord, bortnämns. Att analysera den implicita eller bortnämnda 
privilegierade normen i olika diskurser kan därför vara en viktig del av 
en intersektionalitetsanalys av språk och diskriminering. En kon-
struktivistisk språkanalys kan spela en viktig roll om man vill visa de 
bortnämnda normerna i en diskurs. Det finns en viss tradition av privi-
legieringsforskning, framför allt i USA (bl.a. Kimmel & Ferber 2003; 
Yancy 2012) men här saknas djupgående och systematiska språkhand-
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lingsanalyser. Vilka normalföreställningar om att vara svensk ingår till 
exempel i mediedebatter om att vara tolerant mot muslimer? Vilka 
normer upprätthålls genom att man språkligt skapar annorlundahet för 
vissa människor och grupper? Hur skapas universaliserade föreställ-
ningar av grupper genom fraser som ”alla kvinnor”, ”vi kvinnor” eller 
även ”alla människor”? Att analysera denna bortnämnda privilegierade 
norm i konkreta diskurser och situationer kan bidra till att vi förstår 
diskrimineringens mångsidighet bättre. När någon person eller en grupp 
beskrivs som annorlunda, och när detta förknippas med explicita eller 
implicita värderingar, kan det vara viktigt att analysera vilka bortnämnda 
och underförstådda normalföreställningar som ligger bakom. 

På samma sätt som diskriminering är komplex är privilegiering också 
en komplex verklighet, låt vara i en konkret situation (McIntosh 1988). 
Man kan också se en kombination av att samtidigt vara diskriminerad 
och privilegierad (Collins 1993). När en person beskriver sig själv som 
sexistiskt diskriminerad skulle det kunna innebära en delprivilegierad 
positionering, till exempel att Svarta kvinnor eller funktionsnedsatta 
kvinnor mestadels skulle tolka den egna situationen som präglad av 
sexism och rasism eller diskriminering pga funktionsnedsättning. Det 
betyder att en verbalisering av enstaka diskrimineringsdimensioner 
skulle kunna innebära en delprivilegiering. Men, som sagt, det saknas 
systematiska språkhandlingsanalyser som kartlägger detta. 

När man talar om enskild och monolitisk diskriminering, som 
sexism/genderism, rasism, diskriminering på grund av funktionsned-
sättning eller klassism, riskerar man att hamna i ett reducerat och proto-
typiserande synsätt där man bortser från den komplexitet som reella fall 
av diskriminering ofta innebär. Med andra ord: möjligheten att skilja 
olika diskrimineringsgrunder åt, som sexism/genderism, rasism och 
klassism, och därmed isolera dem och göra dem till absoluta instanser, 
skulle innebära att man även utgår från en delvis privilegierad position, 
eftersom man bortser från de mest sammansatta fallen av diskriminering 
och därmed de allvarligaste och mest grundläggande.  

Intersektionalitet används således som ett komplext filter för att 
undersöka hur en verklighetskonstruktion utvecklas i en viss diskurs, 
vilka element som explicit finns med, vilka som är implicita och vilka 
som är oföreställbara i en konkret diskursiv situation, som därmed utgör 
abjektpositionen i en konkret situation och kontext (Hornscheidt 2012). 
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Metodologiska frågor om intersektionalitet 
Intersektionalitet som analysperspektiv gör det möjligt att pröva nya 
synsätt och att utforska nya visioner för det egna forskningsarbetet men 
även för den egna samhällssynen. Man kan alltså fråga sig hur det skulle 
förändra en undersökning om man tar in rasism med en detaljerad 
differentiering av olika former av rasism. Hur skulle det förändra fråge-
ställningarna, materialurvalet och synen på materialet? Kanske skulle 
man införliva andra människor och grupper – eller explicitgöra att man 
endast har vita informanter och att det därför får en effekt på hur de 
uttalar sig, hur de formulerar sig, vilka ämnen de tar upp, hur de upplever 
och ser på diskriminering osv. Man kan även explicitgöra att nästan alla 
medieartiklar om funktionsnedsättning är skrivna av personer som inte är 
funktionsnedsatta, att vita personer fortfarande ser sig som experter på 
rasism utan att positionera sig, medan personer som är rasistiskt diskri-
minerade nästan alltid positionerar sig med hänsyn till den rådande 
diskrimineringsstrukturen. Man kan även se mer ingående på vem som 
talar för vem utifrån deras sociala positionering, vem som talar om vem 
och vem som står för ”allmänheten” i en studie, i medier eller i vardags-
livet, hur maktrelationer speglas i vem som får säga vad till vem. 

Hur skulle intersektionella perspektiv kunna förändra de referenser 
som man använder? Hur mycket läser man till exempel om klass-
diskriminering i språkvetenskapliga kurser? Hur mycket handlar om 
språk och olika former av funktionsnedsättning? Hur normaliseras 
forskarens sociala positionering i en undersökning? Allt detta innebär 
även en reflektion om vem som kan delta i undervisningen, till exempel 
vilka kommunikationsmedier som används? Hur tar vi hänsyn till olika 
människors behov i lärandeprocessen? Hur kommunicerar jag? Vem 
kan förstå mig? Hur tar jag hänsyn till andras erfarenheter och kunskap i 
min undervisning och i min forskning? Vem konstruerar jag som expert 
för vad – och vem är enbart ett forskningsobjekt?  

Alla dessa frågor går naturligtvis mycket längre än till enbart språk-
vetenskap, men är ändå starkt förenlig med just språkstudier. Att anta 
att de inte spelar någon större roll är enligt min uppfattning ett sätt att 
bortkonceptualisera de intersektionella perspektiven – och därmed att 
re_producera diskriminering på ett grundläggande sätt.  
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Vad är språklig diskriminering? 
En analytisk prövning av några pejoriseringsteorier 

Mats Landqvist 
 
Kränkande språkbruk diskuteras ibland mot bakgrund av det allt 
hårdare tonläget i offentliga debatter om jämställdhet och jämlikhet, inte 
minst på sociala medier. Där kan hotfullt och hatiskt språk utgöra ett 
demokratiproblem som leder till att bl.a. feminister och antirasistiska 
personer flyr debatten och tystnar (Hornscheidt & Landqvist 2014). 
Även nedsättande och negativ språkanvändning i arbetslivet ser ut att 
utgöra en källa till problem (Landqvist 2011, 2013). Exempelvis defi-
nierade och beskrev 70 % av informanterna i en enkätundersökning med 
poliser diskriminerande situationer utifrån det förekommande negativa 
språkbruket, till exempel nedsättande ordval, förklenande omdömen, 
prat bakom ryggen osv. (Hornscheidt & Landqvist 2014). Vidare visar 
en skolutredning att elever mestadels uppfattar kränkande beteende i 
språkliga termer, till exempel nedsättande benämningar på personer och 
grupper (Osbeck 2003). Elever blir dessutom indirekt kränkta av skolans 
personal som många gånger inte vet hur de ska ta upp eller hantera 
frågor om diskriminering.  

I den här artikeln undersöker jag hur diskriminerande och kränkande 
språkbruk kan beskrivas och analyseras utifrån teorier med ambition att 
förklara pejorisering (sammanfattande term för nedsättande språk). Jag 
försöker tillämpa dessa teorier i en analys av potentiellt diskriminerande 
språkbruk på Avpixlat, en webbsida där personer uttrycker skepsis mot 
svensk integrationspolitik och invandring till Sverige. Syftet är att 
undersöka språklig betydelse på ett sätt som inte enbart bygger på den 
enskilda språkbrukarens åsikt, reflektion eller omdöme utan även på vad 
en konkret språkanalys kan ge.  

Förekomsten av kränkande, diskriminerande och nedsättande språk-
bruk är något som vi brukar kunna identifiera i en situation, men det 
medför inte nödvändigtvis att vi kan beskriva, definiera eller förklara 
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hur och varför språket är nedsättande. Ett framträdande drag i männi-
skors språkförmåga är att den omfattar produktion och reception av 
språk långt mer än analys av språklig form och betydelse (se t.ex. Linell 
1982:23ff).  

Relationen mellan den allmänna bild som förekommer av en utsatt 
grupp och de benämningar som används på den gruppen är ofta proble-
matisk. Om det finns en överordnad diskriminerande struktur av en 
grupp blir nästan alla benämningar på den gruppen med tiden ned-
sättande, eftersom betydelsen skapas av den negativa bilden, trots att 
man många gånger strävar efter att hitta neutrala ord. Dilemmat är att 
varje förslag på lämplig benämning snart kan komma att uppfattas som 
”politiskt korrekt”, i betydelsen friserat och konstlat, samtidigt som den 
pejorativa bibetydelsen fortfarande finns i bakgrunden (se t.ex. Horn-
scheidt m.fl. 1998). För att kunna hantera problem med till exempel 
rasism ur ett språkvetenskapligt perspektiv, vilket verkar alltmer 
nödvändigt, behövs en väl utvecklad analysapparat som inte bara 
identifierar det nedvärderande språkbruket utan även kan beskriva dess 
användning och förklara varför det är olämpligt. En sådan bedömning 
kan göras från situation till situation, eftersom många benämningar 
skapar olika betydelser beroende på när, var och hur de används, och av 
vem. Analysen kan då behöva ta in de sociala positioneringar och 
relationer som deltagarna i en kommunikationssituation har eller 
skapar.  

I den utredning om kränkningar i skolan som nämns ovan verkar 
utgångspunkten vara att enskilda ord ses som den huvudsakliga bäraren 
av nedsättande betydelse. Men författarna anar samtidigt att kategori-
benämningar kan få olika betydelser beroende på sammanhanget (t.ex. 
arab, som i grunden inte är nedsättande men ändå används så på skol-
gården, Osbeck 2003:80). Det aktualiserar frågan om vilka möjligheter 
som finns för språkanalys som inte enbart bygger på sunt förnuft eller en 
intuitiv känsla för vad som är ett hyfsat (språkligt) bemötande. När ska 
språkanvändning betraktas som oönskad, kränkande eller diskrimi-
nerande, och på vilka grunder? Vem avgör? Frågor som dessa förutsätter 
en analys och definition av språkliga former av diskriminering men 
kanske även en ambition att motverka dem.  

Den här undersökningen styrs av frågan om vilka teoretiska per-
spektiv som är användbara för att förstå de inlägg som görs på Avpixlat 
och fokuserar hur språk kan analyseras som nedsättande, till exempel 
mot bakgrund av den människosyn som kommer till uttryck där. Det 
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övergripande målet är att bättre förstå språkanvändning som en del av 
kränkande och diskriminerande handlingar, särskilt inom ramen för 
offentlighetens debatter. Analysen är på så sätt tänkt att kunna bilda ett 
underlag till en diskussion om språknormer och behandlar följande 
forskningsfrågor: 

 
1. Hur kan olika perspektiv på språklig betydelse tillämpas på 

xenofobiska offentliga uttalanden? 
2. Hur kan pejorisering förklaras utifrån dessa perspektiv?  

Metod  
Analys på mikronivå innebär att språkliga konstruktioner ses som verk-
tyg för deltagarna att positionera sig i förhållande till varandra och till 
den grupp som omtalas. En språkhandling kan till exempel förstås som 
beskrivande, om den är formulerad så, men samtidigt som ställningsta-
gande, till exempel om beskrivningen tar upp någon viss grupp som del-
tagaren menar att det svenska samhället skulle klara sig bättre utan. Det 
skrivs dock inte alltid ut explicit i texterna, vilket den här undersök-
ningen kan visa. Den typen av inferens måste därför den kompetenta 
språkbrukaren på Avpixlat kunna göra. Jag undersöker här om negativa 
konnotationer skapas till benämningar av den grupp som nedvärderas.    

Analys på mesonivå handlar om hur positioneringar ger upphov till 
en gemensam normuppfattning. Det sker genom att flera inlägg 
analyseras i relation till varandra, så att en bild framträder av deltagarnas 
gemensamma synsätt på hur olika människor ska uppfattas i just detta 
forum, eller i denna genre. Det kan förstås också vara så att dialogen 
nyanserar och skapar kontrast mellan olika inlägg. Denna dialogens ko-
herens respektive progression i betydelseutvecklingen (Landqvist 2014b) 
kan öka förståelsen för hur lokala normer uppstår i en diskussionstråd, 
eller mer beständigt för hur webbsidans olika diskussioner ska föras.  

På den mest övergripande nivån, analys på makronivå, kan positioner 
och kontexter överskrida den konkreta situationen (se Hornscheidt & 
Landqvist 2014:143f). Det innebär att även lokalt konstruerade posi-
tioneringar av människor har sitt ursprung i den generella och kon-
tinuerliga positionering som sker av en person, till exempel som kvinna, 
Svart, rom osv. När det gäller en specifik miljö, som Avpixlat, kan man 
behöva förstå vilka föreställningar som ligger bakom den människo- och 
samhällssyn som genomsyrar miljön, och hur de kommer till uttryck 
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och auktoriseras genom inläggen. Sådana föreställningar behöver visser-
ligen inte vara exklusiva för deltagarna på Avpixlat, men några kan antas 
förekomma mer i det här sammanhanget än i andra. Analysen kan kasta 
ljus på varför Avpixlat utvecklar sina specifika normer, till exempel de 
som positionerar vissa grupper som samhällsproblem. Sociala posi-
tioneringar kan således förstås i enlighet med den sociala struktur som 
alla inom en kultur delar (Davies & Harré 1990; Landqvist 2014a; 
Hornscheidt & Landqvist 2014:135ff), men olika tolkningsfilter kan göra 
att vissa aspekter lyfts fram mer än andra.  

Teoretiska perspektiv på pejoriseringsanalys 

Pejorisering behandlas inom olika fält, till exempel semantik, språk-
sociologi och språkhistoria. Det rör sig ofta om vilka företeelser som 
tenderar att benämnas nedsättande, och då avgränsas vanligen det ned-
sättande språkbruket lexikalt av till exempel svordomar och appellativa 
benämningsuttryck. Många gånger analyseras även attityder och 
användningsmönster till så kallat fult språk (Svahn 1999; Stroh-Wollin 
2010). Några ytterligare språkteoretiska perspektiv har utvecklats inom 
språkfilosofi, pragmatik och i socialkonstruktivistiska och kritiska mo-
deller. De presenteras i det följande. 

Pejorisering som en aspekt av språkbrukarens lexikala kompetens 
En av utgångspunkterna för förståelsen av pejorisering är så kallad 
inferentialism (Dummett 2000), dvs. att den kompetenta språkbrukaren 
känner till reglerna för hur ett uttryck används. En benämning (som 
zigenare) kan användas för att beteckna en (vanligen romsk) person – 
men inte enbart det, benämningen kan även förmedla något negativt om 
personen, romsk eller inte. Denna kunskap förutsätts både av talaren 
och av lyssnaren, och även den som kritiserar benämningen omfattas av 
denna kunskap. Vidare vet de flesta språkbrukare vilka etniska termer 
som är mer tabu än andra. Betydligt svårare är det emellertid att explicit 
ange exakt vilka egenskaper som förmedlas i och med den etniska termen, 
och vilka betydelsekomponenter som bidrar till dess olämplighet.  

Brukarnas pragmatiska kompetens inkluderar således kunskapen om 
vilka ord, uttryck eller sätt att interagera som uppfattas som nedsättande 
och kränkande. Däremot är det ont om förklaringsmodeller som kan 
isolera den ”fula” betydelsekomponenten eller på annat sätt begreppslig-
göra en kränkande betydelsepotential. Det gäller även inom det diskurs-
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analytiska fältet, där språklig betydelse sällan blir föremål för närmare 
och systematisk analys, samtidigt som diskriminering ses som en direkt 
konsekvens av hur människor och grupper blir benämnda och omtalade 
(se t.ex. van Dijk 1993; Reisigl & Wodak 2001). En grundläggande men 
ännu obesvarad fråga är vad som styr vilka uttryck som blir nedsättande 
(utöver vilka personer och grupper som blir benämnda) och hur det går 
till att identifiera dessa uttryck.  

Semantiska teorier om pejorisering  
Kognitivistiskt inriktade studier utgår från att ett nedsättande uttryck 
har en deskriptiv betydelsekomponent, medan expressionistiskt inrikta-
de i stället hävdar att den nedsättande betydelsen är ett uttryck för 
talarens inställning men inte nödvändigtvis något som ingår i grund-
betydelsen (Hay 2011). En kombination av båda förhållningssätten anses 
mest ändamålsenlig, eftersom sändarens inställning kan uttrycka pejori-
sering samtidigt som något eller någon beskrivs, vilket då har sin grund i 
andra faktorer än själva yttrandet. Benämningen zigenare skulle därmed 
kunna användas som ett sätt att visa förakt eller liknande för gruppen 
romer, om den anses innehålla en negativt deskriptiv komponent. Men 
benämningen skulle också kunna referera neutralt till gruppen romer, 
om talaren inte själv lägger in en nedvärderande innebörd. På så sätt 
skulle den nedsättande betydelsen inte vara absolut i alla sammanhang 
och för alla talare. Det som kännetecknar pejorisering, enligt denna 
semantik, är att betydelsen sällan kan fångas av logiska sanningsvillkor. 
Den nedsättande betydelsen utgår snarare från sändarens attityd.  

Semantiskt baserade modeller som analyserar pejorisering, vilket 
nästan uteslutande rör sig om benämningar av grupper, verkar undvika 
att ta med kontextfaktorer. I stället framhålls att kontexten är så varierad 
och svår att överblicka att den fördunklar betydelsen (t.ex. Kennedy 
2003; Hom 2008, 2010). Ambitionen är snarast att finna en språkintern 
förklaring som inte störs av någon aspekt av kontexten. Inte ens de ord 
som omger den nedsättande termen i ett yttrande ska helst inverka på 
analysen. Det leder till att pejorisering bl.a. betraktas som opåverkad av 
syntaktisk funktion eller vilka ordformer som används, och att den ned-
sättande betydelsen förblir oförändrad i olika satsdelar eller ordklasser 
(Potts m.fl. 2009). Undantaget kan vara när pejorisering används i 
indirekt tal eller metaspråk, som i Hon kallade honom zigenare eller Det 
är fel att säga zigenare. Frågan är dock om detta verkligen är fråga om 
betydelsevariation. Den neutrala betydelsen kan ju förklaras av att ta-



 
 
M A T S  L A N D Q V I S T  
 

 102 

laren här inte omfattas av den negativa attityd som användare av ned-
sättande språkbruk anses ha och som räknas som ett viktigt kriterium 
för pejorisering. Det skulle alltså likväl aktualisera en kontextfaktor, dvs. 
det är relevant vem som talar och vem som tillskrivs den negativa 
attityden, men däremot skulle relevansen minska för indexikalitet (att 
den nedsättande betydelsen skulle avgöras av vad eller vem pejori-
seringen refererar till). 

Lösningen på problemet med oviljan att analysera kontext har bl.a. 
resulterat i thick semantic externalism (Williams 1985, Hom 2008, 2010). 
Denna modell inkluderar flera lager av betydelser hos den nedsättande 
benämningen, till exempel en betydelsedel som betecknar en person som 
medlem i en grupp, en deskriptiv del som tillskriver personen negativa 
och stereotypa egenskaper och en deontisk, som implicerar en rekom-
menderad handlingsnorm, till exempel restriktivitet i bemötandet. På så 
sätt inkluderas flera möjliga historiska kontexter för användning av be-
nämningen i dess olika betydelseskikt. Skillnaden mellan orden rom och 
zigenare skulle då vara att det senare inte endast benämner en person av 
ett visst ursprung utan även tillskriver hen negativa egenskaper. Även 
om kontext byggs in i ordets betydelse avgränsas ändå analysen till en 
teoretisk förståelse av pejoriseringen som betydelsepotential.  

Pragmatikens syn på språklig betydelse 
Pragmatiken utgår från betydelser i språkhandlingar snarare än i 
språkliga uttryck. Det gör att enskilda ords betydelse ses som en del av 
både en kontextuell och en språklig omgivning. Betydelsen kan exempel-
vis vara en följd av conventional implicature, dvs. ett uttryck kan få en 
konventionaliserad betydelse, som kan vara mer eller mindre fast. 
Talaren kan dock alltid avvika från denna betydelse med så kallad 
flouting (Levinson 2000). Ett uttryck som är konventionaliserat ned-
värderande kan då få en annan betydelse (som i ”din idiot, du vet ju att 
det är dig jag älskar”). Med det mer situationsavgränsande begreppet 
conversational implicature avses i stället att betydelsen är resultatet av en 
lokal överenskommelse i situationen. Alla som tar del i en kommuni-
kationssituation bidrar till den ömsesidiga förhandlingen av betydelse 
som alltid äger rum, till skillnad från att talaren är den som bestämmer 
ordens betydelse (Mills 2008). Betydelse är därmed ett resultat av 
komplexa handlingar, men samtidigt blir möjligheterna begränsade av 
språksystemet (Mills 1997: 28).  
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En pragmatiskt grundad kritik mot andra, mer konventionella synsätt 
på betydelse menar att kommunikation innebär och medför att del-
tagarna bekräftar eller ifrågasätter det som sedan blir en del av den 
betydelse som uppstår (bl.a. Christie 2000). Denna kritik gör att enklare 
uppfattningar, till exempel om ord som bärare av betydelse, blir proble-
matiserade, och att språkvetenskapen utmanas i en förhandling om vad 
betydelse egentligen är. Pragmatiken har även bidragit med förklaringar 
av pejorisering med referens till (eller vidareutveckling av) Grices sam-
arbetsmaxim (1957): kvantitet, kvalitet, stil och framför allt relevans, 
dvs. hur en lyssnare tillskriver ett yttrande mening. Just den så kallade 
relevansteorin (Sperber & Wilson 1995) har använts för att problemati-
sera talarintention och lyssnarreception och tolkning (Christie 2000). 
Man menar att ett språkligt uttryck eller utsaga först måste uppfattas 
som relevant på något sätt innan det kan tillskrivas betydelse, och denna 
betydelse är avgörande för hur relevansen konstrueras. På detta sätt kan 
man avgöra till exempel varför och hur ett skämt kan vara sexistiskt, även 
om det inte förekommer några direkt nedsättande benämningar av 
sexistisk art.  

Socialkonstruktivistiska synsätt på pejorisering 
Teorier som fokuserar strukturell diskriminering (t.ex. Shohat & Stam 
1994; Loomba 1998) tar en kritiskt kontextuell och konstruktivistisk ut-
gångspunkt. Språk ses som en bas för de grundläggande kategorier som 
skapas socialt, till exempel ras och kön. Här samspelar språk och kontext 
maximalt, och pejorisering sägs ha sitt ursprung i konstruktioner som 
kan fungera på ett så naturaliserande sätt att man inte längre ser att de är 
just konstruktioner – man kanske inte ens inser att pejoriseringen är 
nedsättande. Självklara och allmänt accepterade betydelser är tecken på 
den rådande maktordning som re_produceras,1 just genom att 
betydelsenormen ses som självklar. Först när människor ses som olika 
värda blir det möjligt att en grupp kan benämnas med nedsättande 
uttryck. I Hornscheidt (2011) utvecklas teorin om pejorisering som del 
av en social struktur, och den pragmatiska dimensionen hos diskri-
minerande språkhandlingar betonas, med utgångspunkten att språkbruk 
kan fungera nedsättande oavsett talarens intentioner eller lyssnarens 
                                                 
1 Skrivsättet markerar att det handlar om ett återskapande som samtidigt är ett 
nyskapande, en upprepning där vissa framställningar sker i relation till situationen. 
Se även introduktionen till denna volym.  
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upplevelse, ofta på ett subtilt och svårmärkt sätt. Hornscheidt och Land-
qvist (2014) bygger vidare och fångar intersektionella dimensioner av 
pejorisering som diskriminerande (språk-)handlingar. Språkhandlingar 
blir inom denna tradition centrala för hur sociala konceptualiseringar 
kan upplevas som ”normala” eller ”neutrala” och som därigenom skapar 
motsvarande tolkningsmöjligheter.  

En konstruktivistisk syn på språklig betydelse grundas i social hand-
ling (Butler 1990; Hornscheidt 2011; Hornscheidt & Landqvist 2014). 
Diskriminerande strukturer har en gång uppstått genom språkhand-
lingar, och de vidmakthålls med språkhandlingar. Till detta förknippas 
begrepp som positionering (Davis & Harré 1990) och interpellation 
(Althusser 1970). Båda dessa används för att peka på sannolikheten för 
att den som deltar eller omtalas i ett sammanhang blir sedd ur ett 
ensidigt perspektiv, till exempel baserat på kön, funktionsnedsättning, 
migrationsbakgrund, ras eller ålder (Landqvist 2014a). Judith Butler 
använder även begreppet subjection (Butler 1997): någons försök att 
kommunicera så att en person blir kategoriserad på ett sätt som stäm-
mer med samhällets ordning, dvs. som vi är vana vid. På så sätt ses all 
språklig betydelse som en del av en övergripande social ordning. Utan 
en strukturell rasistisk grund skulle vi till exempel inte behöva använda 
färgerna vit och svart för att dela in människor. Indelningen är inte bara 
färgmässig utan har en stark koppling till relationer och hierarkier. Ett 
yttrande som beskriver någon som vit eller svart, alltså anspelar på ras, 
kan därmed vara nedsättande, även om det inte alls verkar vara det eller 
varit någons avsikt. Subjektets möjligheter och begränsningar att agera i 
enlighet med situationen avgörs således i och med språk, som både är en 
utgångspunkt för positionering – och för betydelse – och ett redskap för 
att förhandla subjektets handlingsutrymme. Det finns därmed inte 
någon entydig avsikt eller intention hos en enskild talare, eftersom även 
avsikter styrs av sociala normer.  

Ordet hora användes exempelvis under en period under 2000-talet 
som självbenämning av unga, framför allt migratiserade (personer som 
tillskrivs utländsk börd, trots att de kanske är födda inom landet), 
kvinnor i Sverige (Ambjörnson 2003). Det var ett sätt att resignifiera 
ordet och att därmed uttrycka en stark själv-appellation och distans till 
rådande hegemoni (Hornscheidt 2008). Det finns emellertid även ord 
som fungerar nedsättande i de allra flesta situationer i en viss tid eller 
som har en mycket lång historia av att användas kränkande. Det är svårt 
att frigöra sig från dessa ords kränkande betydelse, varför de kan en-
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tydigt uppfattas som fula och olämpliga, även om det kan ändras eller 
uppfattas på ett annat sätt någon annanstans eller i en annan tid. Även 
politiska processer och beslut kan bidra till att nya benämningspraktiker 
skapas för grupper och personer (Butler 1997, 2004). När en viss 
benämning blir offentlig kan visserligen legitimitet skapas för den, men 
denna uppifrån kommande språkliga normering kan uppfattas som 
uttryck för politisk korrekthet (i dess negativa bemärkelse).   

Diskriminerande språkbruk på Avpixlat 
De teoretiska resonemang som presenterats ovan tar olika vetenskapliga 
utgångspunkter och existerar parallellt som modeller inom olika forsk-
ningsmiljöer. Det innebär att det finns en möjlighet att jämföra deras 
relevans genom att tillämpa dem på samma empiriska material. I den 
här undersökningen analyseras språkbruket i den offentliga debatt som 
förekommer på webbsidan Avpixlat. Där skriver personer i kommen-
tarsfält om det som de upplever som problem i Sverige i dag, främst 
kopplat till migration. Argumenten går ut på att kritisera Sveriges 
migrationspolitik, och åsikterna är vanligen entydiga och klart uttalade. 
Merparten av skribenterna på Avpixlat kan mestadels uppfattas som 
engagerade i integrationsfrågor, men fientliga mot invandring. De ut-
trycker sig oftast i en relativt saklig stil, med hänvisningar till ”fakta” i 
form av statistik och liknande, mer sällan med slanguttryck, starka 
emotiva ordval eller svordomar.  

Frågan i den här undersökningen är hur personer och grupper 
benämns och beskrivs. Vilka betydelser är uppenbara för läsaren, genom 
att benämningarna kan kopplas till tidigare användning. Gör kon-
textuellt givna förutsättningar att vissa betydelser uppstår medan andra 
potentiella betydelser undertrycks? Eller uppstår betydelser inom en 
bredare kontextram, som utgörs av kulturen och tidsandan? Frågor som 
dessa motiverar en undersökning av hur och varför inläggen kan 
beskrivas som nedsättande och på vilket sätt benämningarna kan förstås 
som pejoriseringar. 

I resten av den här artikeln analyseras en diskussionstråd från Av-
pixlat om somaliska migranter i Sverige. Den innehåller nästan enbart 
nedvärderande uttalanden om somalier, skrivna av personer som är 
negativa till att somalier ska tillåtas att bosätta sig i Sverige.  
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Konnotationsanalys 
Nationalitetsbetckningar är inte självklart laddade vare sig positivt eller 
negativt, till skillnad från vissa andra gruppbenämningar som har 
pejorativa komponenter på ett mer otvetydigt sätt, till exempel zigenare, 
som diskuteras ovan. Det är alltså tveksamt om ordet somalier kan 
uppfattas som generellt nedvärderande, åtminstone inte i bemärkelsen 
att det skulle vara olämpligt att använda i offentligheten. Däremot kan 
ordet ses som nedvärderande i relation till kontexten, som i följande 
exempel: 

(1)  De har ju dokumenterat svårt att klara skolgången i alla fall!, Är 
det någon som har sett en somalier arbeta ? Jag googlade på 
"somaliska uppfinnare", vilket gav 0 träffar. 

Benämningen somalier refererar otvetydigt till personer som bor i eller 
kommer från Somalia. Däremot är det oklart om det går att tolka in 
negativa konnotationer i själva benämningen. Det kan eventuellt finnas 
en komponent av annorlundahet eller relativt låg värdering som gör att 
gruppens benämning uppfattas som kongruent med yttrandets budskap. 
För att testa för semantisk externalism, dvs. deskriptiva och deontiska 
betydelseskikt (se ovan), kan man kunna byta ut ”somalier” och ”soma-
lisk” mot andra gruppbetecknande uttryck. Vilken skillnad i betydelse 
skapas om man i stället sätter in ”judar” och ”judiska” på motsvarande 
ställen? Möjligen skulle då yttrandet framstå som (än mer) oacceptabelt 
och kanske till och med som ett olagligt sätt att uttala sig på i 
offentligheten. Likaså om man byter ut mot ”zigenare” och ”zigenska” 
skulle yttrandet kunna uppfattas som klart diskriminerande. En för-
klaring till den relativt lättillgängliga tolkningen av diskriminering och 
även pejorisering hos ett benämningsord kan vara att till exempel 
zigenare allmänt och under mycket lång tid har ansetts som ett olämpligt 
och nedvärderande uttryckssätt (se Hornscheidt & Landqvist 2014:10). 
Om man emellertid i stället ersätter med ”norrmän” och ”norska” skulle 
yttrandet kanske uppfattas som absurt eller möjligen skämtsamt, men 
det skulle förmodligen inte på allvar tas som diskriminerande. Yttran-
dets potential som diskriminerande skulle alltså kunna inte enbart bero 
på vilken gruppbenämning som används, utan på vilken grupp som 
refereras, till exempel i förhållande till gruppens grad av utsatthet.  

Indexikalitet (vem yttrandet vänder sig till, se Potts m.fl. 2009) an-
vänds ibland som ett kriterium för pejorisering. Om ett negativt yttrande 
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används i direkt tilltal till en utsatt person skulle det ses som (mer) 
pejoriserande. Men i (1) får man uppfattningen att skribenten snarare 
vänder sig till likasinnade, särskilt som hen refererar till somalier med 
”de”. Det blir uppenbart i och med den fråga som skribenten ställer (om 
någon sett en somalier arbeta). En svårare fråga är yttrandets referentia-
litet, eller attitydbas (Hay 2011). Skribenten verkar visserligen klart 
negativt inställd till somalier som grupp, eftersom förmodade svagheter 
som somalier antas ha tas upp. Men det är inte möjligt att uttala sig om i 
vilken sinnesstämning skribenten befann sig eller varför hen beslöt sig 
för att skriva inlägget och sända det till Avpixlat.  

Yttrandet i (1) är klart negativt och skulle kunna läsas som kränkande 
för somaliska personer av flera skäl: språkhandlingen är generaliserande 
på ett nedvärderande sätt, den är bedömande utifrån kriterier som skulle 
te sig orimliga om det gällde andra grupper (vad är exempelvis poängen 
med att fokusera uppfinnares nationalitet?), och den presupposition 
som görs (att somalier är ointresserade av eller oförmögna till arbete) ter 
sig orimlig. Den pejoriserande betydelsen skapas således förmodligen 
främst genom den argumentation som används, dvs. genom en tolkning 
av sändarens budskap, påståenden och resonemang. För att vidare 
undersöka om till exempel benämningen somalier ska tolkas som en 
pejorisering blir man antagligen tvungen att inkludera språkbrukarnas 
(förmodade eller antagna) gemensamma pragmatiska kompetens i hur 
ordet ska förstås och användas. Det skulle emellertid ta oss tillbaka till 
utgångspunkten, att den språkliga kompetensen inte räcker för att 
identifiera ordets fula komponent utan kunskaper om utomspråkliga 
och kulturella förhållanden.  

Pejoriseringsprocessen som ackumulerad betydelse  
En dialogs koherens och progression kan visa hur mer eller mindre 
lokala normer för kommunikation utvecklas. Deltagarna kan även ut-
veckla gemensamma synsätt på ämnet samtidigt som de diskuterar 
(Landqvist 2014b). Frågan är om deltagarna även utvecklar en gemen-
sam betydelse för diskussionens centrala ord och uttryck, i detta fall be-
nämningen somalier. Denna lokala konversationsimplikatur undersöks 
här närmare i den diskussionstråd om personer från Somalia som (1) 
har hämtats från. Ett av de första inläggen i tråden skapar dess utgångs-
punkt: antagandet att somalier som grupp har ett IQ-medelvärde på 68: 
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(2) När medel IQ i Somalia är 68 så minskar chansen att ens eget barn 
blir riktigt smart, När snittet ligger på 68 så är det bara några få 
som når upp till normalbegåvning, Personer med låg IQ har även 
låg inkomst i genomsnitt. De kommer som grupp att vara bidrags-
beroende, med några få undantag. Varför välja så socialt extrema 
invandrare med ruskiga anpassningsproblem till vår västerländska 
civilisation byggd på kristna rötter helt inkompatibel med en kom-
promisslös Islam.  

Påståendet i (2) är naturligtvis orimligt, eftersom en person med så lågt 
IQ skulle klassas som intellektuellt funktionsnedsattt. Trots det används 
antagandet om låg intelligens som ett skäl för att framställa gruppen 
somalier som ett problem. Det görs dessutom i en mycket sakligt for-
mulerad framställning, där skribenten gör anspråk på sunt förnuft, till 
exempel i den kritiska frågan riktad till en vag grupp av beslutsfattare 
(”Varför välja …”). Den frågan kan också tolkas som en implicit 
uppmaning till det svenska samhället att inte ”välja” just somalier för 
invandring, vilket ger utrymme för en deontisk komponent. Ordet so-
malier kan alltså analyseras som negativt laddat, eftersom det så genom-
gående förknippas med negativa egenskaper.  

Ordets negativa betydelse blir mer och mer påtaglig allteftersom 
temat om somaliers intelligens utvecklas och hålls aktuellt genom hela 
tråden. Yttrandena i (2) blir alltmer normaliserade i senare inlägg, och 
de tas då som givna fakta. Ingen invänder eller problematiserar påståe-
ndena om somaliers intelligens. De ligger snarare till grund för olika 
variationer av temat, till exempel att gruppen har svåra anpassnings-
problem och man anger olika konsekvenser av att ett helt folk är 
ointelligent, främst ur en socialrealistisk kontext: 

(3) man blir fattigare, föder fler barn, är mer kriminell, mer socialt 
utslagen ju lägre intelligensen ligger 

och 

(4) Resultatet har blivit laglöst samhälle, gruppvåldtäktsvågor, förfall, 
rån, skjutningar, överfall, rasism mot ursprungsbefolkningen, 
avsaknad utav kunskapsökning etc, Somalier är, mao, vetenskapligt 
bevisat lågintelligenta, obildbara och tröga. Är det rasistiskt eller 
hets mot folkgrupp att hävda det trots att påståendet är fakta-
baserat?  
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I (3) och (4) räknas flera olika förödande konsekvenser upp av den för-
modat somaliska mentala underlägsenheten. Det är tydligt att skriben-
terna presupponerar intelligensbrist samtidigt som de påpekar att detta 
är ”fakta” och ”vetenskapligt bevisat”, men som mycket väl kan ha sitt 
ursprung i den tidigare delen av tråden. Skribenten i (4) verkar också 
mena att man kan legitimera offentliga nedsättande uttalanden om en 
grupp så länge man bara återger fakta, vilket dessutom antas skydda mot 
anklagelsen att man skulle vara rasist. Det som baseras på ”vetenskap” 
uppfattas alltså som neutralt och icke-ifrågasättbart. Genom dessa pre-
suppositioner kan man ana att de tidigare omdömena om somalier nu 
existerar som implicita betydelseskikt i benämningsordet somalier. Det 
pejoriseras alltmer.  

Tråden innehåller även referens till somalisk brist på intelligens i 
form av analogier, som nästan ter sig lätt skämtsamma:  

(5)  Hur kan det komma sig att Israel lyckades bygga upp en grön oas 
av ren öken medan somalier inte ens lärt sig hur man odlar något?  

Temat verkar ge upphov till många olika tankar och spekulationer som 
deltagarna tycks uppfatta som kongruenta med låg intelligens. Den här 
typen av diskurser är förstås synnerligen produktiva, eftersom det för-
modligen förekommer ett stort antal berättelser och iakttagelser som 
illustrerar bristen på intelligens hos en person eller en grupp. Man kan 
jämföra med så kallade blondinskämt, som var i ropet på 1980-talet, ett 
mycket produktivt tema som har skapat en viss pejorativ konnotation till 
benämningen blondin, som möjligen fortfarande är aktuell.  

En välkänd diskursiv konstruktionsstrategi blir tydlig i tråden, vi och 
dom. Dom-strategin innebär att den specifika annan-gruppen utesluts 
bl.a. genom att förgivettagna fakta används för att beskriva gruppens 
medlemmar, men också för att driva med och kritisera dem (se Reisigl & 
Wodak 2001). På motsvarande sätt skapas en vi-diskurs genom att 
deltagarna förutsätter att deras kritik av somalier kommer att uppfattas 
som adekvat, vilket förutsätter att mottagarna konstrueras som likar. 
Genom vi- och dom-diskursen synliggörs även mediets och genrens 
syfte, att samla människor som har liknande upplevelser av de grupper 
som omtalas. Deltagarna kan här bekräfta varandras erfarenheter och 
åsikter som avviker från det som de uppfattar som samhällets gängse syn 
på integration och integrationspolitik. Webbsidan är på många sätt ett 
forum för personer som ser sig som utanförstående och kritiska i för-
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hållande till samhällets rådande politiskt korrekta uppfattning. Här 
skapas en gemenskap som delar vissa normer, till exempel vad ordet 
somalier betyder. 

Koherensen i tråden är stark, både avseende det generella innehållet 
och konstruktionerna av grupper. Det finns mycket få inlägg som 
avviker från eller som ifrågasätter de diskriminerande påståendena. 
Diskussionen är emellertid inte utan progression. Den utvecklas alltmer 
från att ta upp egenskaper hos befolkningen i Somalia till att ta upp 
Somalias samhällsstruktur och kultur. Det finns en tydlig eskalering i 
nedvärderingarna, som vanligtvis sker inom ramen för direkta svar på 
andras inlägg. Kontexten växer fram med alltmer givna ”sanningar” 
inom en genre som verkar underförstådd och delad av alla deltagare. 
Samtidigt förstärks och specificeras vi-strategin, och man får nästan 
intrycket av experter som skriver, med akademiskt klingande uttryck 
som ”dysfunktionell”, ”klansamhälle” och ”integreras”, som i (6) och (7): 

(6)  en dysfunktionell kultur som det somaliska klansamhället faktiskt 
är 

(7)  Somalier är alltså inte byggda för att kunna integreras  

Deltagarna hänvisar även till faktorer som antas ligga bakom den nega-
tiva bilden av somalier, till exempel att de agerar i enlighet med ”islams 
agenda”. Det slås samman och sammanlänkas, vilket längre fram märks i 
kommentarer som refererar till ”islam med dess utbildnings- och män-
niskofientliga inställning”. Några andra hakar på detta och skriver ”Noll 
i utbildningstraditioner och hälften analfabeter”, och att man måste 
”lyfta upp somalierna från medeltid till 2000-talet”. Associationerna till 
olika förklaringsmodeller, alltifrån religion, mental kapacitet och ett 
land i medeltid är många, men alla är kopplade till samma tema och 
samma rasistiska bilder. 

Variationer i temat förekommer, och humor och anekdoter blandas 
med mer abstrakta resonemang och nyktra kommentarer om samhällets 
tillstånd. Alla deltagare håller sig inom ramen som sätts av ämnet, attity-
den och de teman som utvecklas. Det gäller även inlägg som har en mer 
narrativ form, som följande:  

(8) Var på en träff en gång med en ärlig somalisk föreläsare. Trodde 
det skulle bli en offer och tycka synd om mässa men han sågade 
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speciellt somaliska män jäms med fotknölarna och beskrev dem 
som lata och i stort sett värdelösa  

(9) Då de var ute på rastgården och rökte så tiggde de alltid cigg! När 
de gjorde inventering i deras celler, hade de massor av ciggpaket i 
cellen. Han frågade varför de alltid tigger om de har? De svarade: 
varför slösa när du kan få av andra?  

I (8) och (9) samverkar i princip alla de teorier om pejorisering som 
refereras i den här artikeln: deskriptiva och deontiska element i alla refe-
renser till somalier, liksom med den dialogiska koherens och konversa-
tionsimplikatur som verkar ladda ordet somalier till en pejorisering. 
Intressant är att mötet med en ”ärlig somalisk föreläsare” i (8) får 
representera ett markerat undantag till den generella bilden av somalier 
som förhandlas fram i tråden. Det talar för att en pejoriseringprocess 
kan vara fallet, särskilt som trådens tidiga påståenden om somalier som 
underintelligenta inte längre behöver upprepas. Det verkar alltså som 
om somalier blir alltmer laddat med den negativa men nu underförståd-
da komponenten ”ointelligent”. 

Inläggen re_producerar således en minst sagt negativ inställning till 
gruppen somalier. Det visas i en allmän generalisering och tillskrivning 
av hela gruppen – hur obestämd den än kan vara – av konventionali-
serade negativa egenskaper, dvs. det som är typiskt för rasifiering. Denna 
uppvisade inställning kombinerat med beslutet att låta den komma till 
uttryck i ett offentligt forum skapar den referentiella grunden för analys 
av pejorisering, dvs. skribentens uppfattade avsikt, eller kanske snarare 
den sociala norm som skapar möjliga sändarintentioner, är avgörande 
för hur nedsättande språkbruket kan uppfattas.   

Sammanfattningsvis bjuder tråden på nedsättande omdömen om 
somalier, främst med referens till intelligens, men även till girighet och 
lathet. Dessutom kopplas islam till gruppens karaktär, vilket i detta 
sammanhang innebär något negativt. Detta skapas av och inom inter-
aktionen mellan deltagarna, som även verkar skapa stark relevans för 
konsensus, eftersom alla ger uttryck för samma åsikt och attityd. Argu-
mentationen är visserligen tydlig men verkar inte användas som ett 
medel för att övertyga någon, eftersom alla redan utgår från samma 
ståndpunkt. Kanske fungerar Avpixlat som ett sätt att definiera och 
bekräfta sig som en grupp som ser sig som avvikande, kritiska eller mer 
klartänkta i förhållande till det etablerade samhället. Dessa positione-
ringar skapas på flera olika plan: på ordnivå, på textnivå, genom diskur-



 
 
M A T S  L A N D Q V I S T  
 

 112 

ser, normer och föreställningar, men även som en del av en social 
praktik, som skapar förutsättningar för positioneringen av somalier och 
därmed den pejoriseringsprocess som diskussionstråden är ett exempel 
på. Resten av den här analysen kommer att ägnas åt denna sociala 
praktiks förklaringsmodeller.   

Konstruktivistiska perspektiv på diskriminering  
Den avslutande delen av analysen innehåller några försök till förklaring 
till varför skribenterna i Avpixlat konstruerar sig själva och andra på det 
sätt som här beskrivs. Att språk används för att dikotomisera (skapa 
othering) står nu klart, liksom att benämningar på grupper kan genom 
en konsekvent nedvärderande beskrivning laddas till en pejorisering. 
Konversationsimplikaturen, som skapas lokalt i dialoger och globalt på 
hela webbsidan, ger på flera sätt upphov till en norm, den att 
nedsättande uttryck och exempel på somaliers underlägsenhet är det 
som förväntas av skribenterna. Det finns inga kommentarer som bryter 
mot normen, inte heller modifierar, lindrar eller ifrågasätter den, även 
om till exempel skribenten i (8) refererar till en somalisk föreläsare som 
uppfattats som trovärdig. Betydelserna blir därmed också stabila, dvs. 
det är enkelt att förstå och tolka språkhandlingarna genom den relevans 
som skapas av tidigare inlägg.  

Inläggens alla skribenter verkar utgå från att de är medlemmar av en 
vi-grupp, som dock inte existerar utanför just de inlägg som skapas i 
tråden. Denna gruppkonstruktion sker genom att man tilltalar de andra 
deltagarna, till exempel med frågor och genom att de övriga deltagarna 
förväntas kunna förstå skämtsamheter om dom-gruppen. Det generella 
pronomenet någon i ”Är det någon som har sett…?” redan i (1) är tyd-
ligt riktat till vi-gruppen snarare än till en allmänhet. Vi-gruppen verkar 
utgöras av de som ser sig som mer intelligenta och som därför kan ta sig 
för att bedöma andras intelligensnivå. Påståendena om intelligens blir 
heller aldrig utmanade. Tvärtom är de helt avgörande för hur kommen-
tarerna utformas och för skribenternas språkliga val.  

Det förekommer alltså inga inlägg som ”gör fel” eller bidrar med 
alternativa uppfattningar. Frågan är hur denna samstämmighet kommer 
till stånd. Det ser ut som om de positioneringar som görs i form av 
självbilder och bilder av andra har sitt ursprung i sociala strukturer som 
är tillgängliga för alla och som finns även utanför Avpixlat och liknande 
kommunikationsfora. Det är ju fullt möjligt för vem som så vill att bidra 
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genom att producera nya inlägg i samstämmighet med trådens övriga 
inlägg.   

Kolonialrasism  
Den diskussionstråd som analyseras här innehåller sedan länge väl-
bekanta och kulturellt integrerade idéer om människor från afrikanska 
länder, som har varit aktuella och språkligt produktiva även i tider utan 
ekonomisk kris och arbetslöshet. Edward Saids (och flera andras) teorier 
om orientalism och andra former av kolonialism (Said 1978; Young 
1990; Loomba 1998; Lewis & Mills 2003) pekar tydligt mot att de vi- och 
dom-dikotomier som skapades och uppstod som en effekt av kolonia-
lismen lever kvar även i våra dagar, även om förtecknen förändras och 
relationerna ständigt omförhandlas.  

Kategoriseringen av människor som baseras på dikotomier kan där-
för ses som olika varianter av re_produktion av en kolonial norm, som 
kan förklara varför egenskaper som intelligens och lathet re_konstrueras 
som ett nationellt särdrag. Detta trots att allt vetande pekar på att det 
inte kan vara rimligt att anta den typen av kulturella särskiljande drag, 
särskilt inte om de görs med till exempel IQ-skalan, som har kritiserats 
som ett instrument skapat utifrån ett eurocentriskt perspektiv. Det som 
snarare ligger bakom uppfattningarna är de egenskaper som personer 
födda i kolonierna ansågs ha. Den normen fyllde en för européer viktig 
funktion: tillskrivandet av lathet och brist på intelligens kunde legi-
timera användningen av människor som billig eller gratis arbetskraft. 
Behovet av att konstruera just dessa egenskaper hos afrikanska män-
niskor gjorde alltså att de kunde uppfattas som väl lämpade för kropps-
arbete men knappast något annat. En sådan (post-)kolonial förklaring 
omfattar även de många varianter av språkhandlingar som används för 
att konstruera människor med dessa egenskaper, och den kontinuerliga 
uppdatering och anpassning till olika kontexter som görs. På så sätt kan 
alla nedvärderande ord, uttryck, benämningar, beskrivningar och kon-
texter i tråden om somalier förstås som kolonialrasism, trots att 
kolonialismen har helt andra förtecken i dag och att många direkta 
former av kolonialism, som att ett land har kolonier, nästan helt har för-
svunnit.  

Interdependens 
Diskussionstråden om somalier utgörs av flera typer av kategorisering 
än de som är uppenbart rasistiska, även om de befinner sig på en annan 
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nivå. Man kan till exempel fråga sig vilka antaganden som ligger bakom 
uttrycken ”arbeta” och ”uppfinnare” i (1), där skribenten menar att man 
aldrig ser en somalier arbeta eller uppfinna något. Kan dessa begrepp ut-
göra grund till att den övergripande benämningen somalier proto-
typiseras? För att undersöka det kan man behöva reflektera över vem 
som typiskt klassificeras som en arbetande person, vad som uppfattas 
som ett arbete och vilken typ av uppfinningar som skribenten kan ha 
föreställt sig. Här döljer sig förmodligen underliggande föreställningar 
om kön, ålder och klass (se även Hornscheidt i denna volym), till 
exempel om somalierna anses bryta mot normen på vilket sätt en person 
bör vara en god, arbetande och familjeförsörjande man. Det skulle 
kunna komplettera den kolonialrasistiska modellen med sexism och 
klassism. Olika diskrimineringsstrukturer definieras ofta av varandra 
(Hornscheidt & Landqvist 2014:kap 4). Dock behövs verktyg för att 
analysera dessa interdependenta relationer, så att inte analysen fastnar i 
ett kategoriserande som placerar rasism i ett fack och sexism i ett annat 
(se t.ex. Hornscheidt 2012). Begrepp som arbete och uppfinning kan 
dessutom bestå både av globalt konventionella betydelser och av lokala 
varianter – precis som benämningen somalier.  

I vissa trådar på Avpixlat framförs det att kvinnor blir särskilt för-
tryckta av och i muslimska kulturer, och att det är ett starkt skäl att 
vägra befatta sig med muslimer och att anse att muslimer inte ska 
släppas in i Sverige. I denna diskussion tas alltså en antisexistisk hållning 
som anledning till en rasistisk (se även Idevall i denna volym). Det kan 
emellertid finnas anledning att utmana den typen av föreställning. Den 
bygger på uppfattningar som är nära besläktade med dem som tillskriver 
muslimska grupper låg intelligens, lathet och girighet, ungefär på samma 
sätt som sexism brukar förklaras med att den diskriminerande parten är 
självisk och saknar insikt. Men sexism har samma strukturella förklaring 
som den om rasism, dvs. vi lever alla genom och inom samma sociala 
strukturer, även dem som skapar vår kollektiva självbild.  

De tolkningsfilter som skribenterna anlägger kan visa att språket 
används för att välja bland olika tillgängliga perspektiv. Förklaringen på 
att benämningen somalier är – eller blir – en pejorisering grundas här i 
att de kontexter som åberopas är till exempel rasistiska, och även 
sexistiska och klassistiska, och förespråkar en relativt ensidig syn på 
mänskliga aktiviteter, förmågor och plikter. Å ena sidan kan man se att 
en snäv och intolerant människosyn laddar benämningen somalier med 
betydelser som ligger utanför de gränser för vad skribenten ser som 
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acceptabelt. Å andra sidan kan man undra hur negativt och generali-
serande ett uttryck om somalier kan vara utan att vara olagligt. Utbytes-
testet med benämningar som ”judar” och ”zigenare” ovan visar ju att en 
del yttranden skulle blir mer tydligt diskriminerande om det gällde 
andra grupper.      

Geopolitiska förhållanden 
I den allmänna samhällsdebatten relateras ibland förekomsten av 
diskriminering till ett lands ekonomisk-politiska situation, till exempel 
att det råder arbetslöshet, politisk stiltje eller andra ogynnsamma om-
ständigheter. Det ses då som orsaken till uppkomsten av en diko-
tomiserad vi- och dom-bild, som ligger bakom rasistiska uppfattningar 
och rasifiering av olika grupper. Det skulle alltså handla om en 
maktkamp mellan olika utsatta grupper på så sätt att missnöje med den 
egna situationen skulle leda till ett behov av att ge sig på andra. En sådan 
förklaringsmodell för rasistiska yttringar innebär bl.a. att man beskriver 
och kategoriserar den typiska skribenten som agerar på xenofobiska 
webbsidor. Ibland sker detta som ett led i allmänna referenser till bl.a. 
arbetsmarknadssituationen i olika delar av Sverige. I samband med EU-
valet 2014 talades det exempelvis om de urbana feministerna och de 
rurala rasisterna, som ett ideologiskt konstruerat motsatspar, när det 
gäller (livs-)stilar, utbildningsnivå, sysselsättning etc. (se t.ex. Schling-
man 2014). Därmed konstrueras också en typisk bild av de svenskar som 
har en rasistisk inställning, bl.a. deltagarna på Avpixlat. Den bilden blir 
då hanterbar, eftersom man kan ringa in rasisters livssituation och 
egenskaper och därmed anta att de som skriver på Avpixlat är män 
bosatta på landsorten men i betydligt lägre grad kvinnor i storstad. Ana-
lytiskt kan det beskrivas som att vissa delprivilegier står emot andra 
(manlighet mot urban livsstil).  

Vi har därmed att göra med två exkluderande poler, en rasistisk 
(Avpixlat) och en icke-rasistisk (det politiskt korrekta etablissemanget), 
som såväl positionerar som kategoriserar människor i enlighet med 
samhällets normala ordning. Mötet mellan samhällets dominanta libe-
rala diskurs och den som kommer till uttryck på Avpixlat ser ut att 
kunna skapa problem, bl.a. genom att vissa människor positioneras, och 
avgränsas, som oönskade, obildade, ogenomtänkta och på andra sätt 
felaktiga om de inte låter sig inkluderas i den dominanta diskursen.  

Vilket förklaringsvärde den här typen av allmänna iakttagelser har för 
uppkomsten av sociala positioneringar är dock oklart. Möjligen har vi 
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att göra med statistisk och positivistisk dominant diskurs, som re_pro-
ducerar idén att kategoriseringar med mer eller mindre stereotypa 
förtecken är värdefulla som kunskapskälla, eftersom de är lätt urskiljbara 
och överensstämmer med allmänna föreställningar om geopolitiska 
förhållanden. Sociala kategoriseringar används i så fall både för att 
legitimera och för att förklara xenofobi, men från olika perspektiv. De 
används då för att lösa problem med identiteter på flera olika nivåer, hos 
kränkta eller arga personer – oavsett om de är rasister eller antirasister. 
Här kan dock finnas behov av en mer konsekvent konstruktivistisk 
analysansats, som strävar efter att dekonstruera kategorierna i stället för 
att blint re_producera dem, och som tar in hur de som uttalar sig 
rasistiskt konstruerar sig själva. Varför föreställer deltagarna sig 
exempelvis att nationella grupper har olika medelintelligenskvoter och 
varför tillskriver man det så hög relevans? Och hur ser diskriminering ut 
i förhållande till den privilegiering som sker samtidigt? 

Avpixlat som samhällskritik 
De rasistiskt diskriminerande och nedsättande inläggen som förekom-
mer på Avpixlat innehåller sällan pejorisering i den mening som 
traditionellt avses, till exempel negativt laddade ord eller svordomar. I 
den mån som den typen av uttryck används är det enbart som referens 
till de ”dumma” och godtrogna svenskarna eller till ”våra idioter” till 
politiker. De som kritiseras är främst de svenska politikerna, med 
undantag av Sverigedemokraterna. De här språkhandlingarna är uppen-
bart konventionaliserade, eftersom de inte leder till samma problem 
med att välja tolkningsnivå som vid nedvärderande språkhandlingar om 
somalier. De är med andra ord mindre beroende av kontextuellt givna 
ramar. Möjligen kan man förstå skillnaden utifrån relationen mellan 
sändarens intention och läsarens reaktion, där språkhandlingar som 
diskriminerar migratiserade grupper är relativt beroende av läsarens 
tolkningsförmåga, medan sändarens expression och emotion framträder 
betydligt tydligare i språkhandlingar som nedvärderar svenska politiker. 
Konstruktionen av de två negativt framställda grupperna ser därmed ut 
att vara fundamentalt olika. Både somalier och svenska politiker ses 
visserligen som ointelligenta, men de migratiserade grupperna omtalas 
på ett skämtsamt, om än mycket nedvärderande och beklagande sätt, 
men sällan emotionellt och hatiskt.  

I förhållande till den diskriminerande strukturen positioneras skri-
benterna som delvis privilegierade, dvs. de är icke-migratiserade män-
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niskor. Men i förhållande till det trots mot etablissemanget som uttrycks 
positioneras de även som diskriminerade, till exempel genom klassism, 
utbildningsmässigt, ekonomiskt och på andra sätt i förhållande till sam-
hällets elit. Mot denna elit verkar ju också skribenterna rikta sin vrede, 
faktiskt mer än mot personer av afrikanskt ursprung. Deras inställning 
till det så kallade politiskt korrekta verkar vara en bärande del i för-
klaringen. Ur detta perspektiv är det inte längre somalier som blir posi-
tionerade utan skribenterna själva, som klumpiga och okunniga 
gentemot samhällets värderande och dominanta diskurser.  

Skillnaden mellan de som uttalar sig på xenofobiska webbsidor och 
de som inte gör det kan vara till vilken grad man ifrågasätter den 
kollektiva självbild som projiceras. Deltagarna i diskussionstråden om 
somalier riktar ju sin kritik mot samhällets elit och ledning, som de 
menar agerar felaktigt. Den diskriminering som de utövar mot bl.a. 
somalier går förmodligen inte att urskilja ur denna samhällskritik. 
Dessutom kan det råda olika mening om vilket perspektiv som leder till 
vilket uttryck. Är det besvikelsen över samhällets regler som leder till en 
nedvärderande syn på migranter? Det skulle förmodligen deltagarna på 
Avpixlat mena. Eller är det rasismen som leder till att man vill kritisera 
samhällsordningen? Det är möjligen ett vanligare synsätt bland de som 
inte deltar på Avpixlat.  

Det bör också påpekas att allmänna kulturella normer om hur en 
debattör förväntas uppträda i offentligheten gör att ett hårt eller hotfullt 
tonläge ofta uppfattas som avvikande, även om budskapet är starkt 
kritiskt eller till och med hatiskt. Situationen på sociala medier är ju den 
att många ”nya” aktörer deltar i offentliga debatter, bl.a. personer med 
åsikter som tidigare inte har uttryckts öppet i någon större utsträckning. 
Det kan därför förekomma olika tolkningar parallellt när skribenten är 
personlig, argumenterande och kanske affekterad men samtidigt anonym, 
och när läsaren samtidigt är en aktiv deltagare i interaktionen. Detta ger 
upphov till vissa språkanalytiska problem, som dock inte är nya, men de 
aktualiseras alltmer i takt med att samhället förändras till exempel mot 
en alltmer öppen rasism (t.ex. Hübinette & Lundström 2011).  

Slutsats  
Flera av de refererade teorierna från semantikens, pragmatikens och 
socialkonstruktivismens område kan bidra till analysen av pejorisering. 
Språkbruk som används för att nedvärdera kan till exempel tolkas som 
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normalt och förväntat i en kontext där pejorisering inte uppfattas som 
något hotfullt eller stötande, men samma språkbruk kan ses som kränk-
ande för den som blir tilltalad eller omtalad, liksom i kontexter där 
andra uppfattningar än främlingsfientliga åsikter dominerar. Språk-
brukarnas kunskap om ordens innebörd och förmåga att strategiskt an-
vända dem är användbara drag i en analys av pejorisering. Det är också 
externalism, en benämnings inbyggda (kontextuella) betydelser. Men 
dessa modeller kan missa skillnaden mellan emotivt och sakligt språk. 
Tillskrivningen av betydelse riskerar även att bli för implicit. Här 
fungerar pragmatikens implikaturbegrepp bättre, särskilt när längre 
diskussionstrådar används som empiriskt underlag. Då kan gemensam-
ma normer och föreställningar framträda tydligare mot bakgrund till 
inläggens koherens och värdeeskalering. Men först när konstruktivi-
stiska modeller och kritiska teorier tillämpas får analysen ett för-
klaringsvärde.  

I undersökningen av Avpixlat-tråden utmanar alltså den kritiska 
analysen alla försök till att analysera betydelse enbart på mikronivå. Men 
analys av ord och uttryck är inte desto mindre nödvändigt för att man 
ska kunna relatera språkbruk till sin strukturella källa, dvs. den norm-
skapande sociala praktiken. Ett sätt att närma sig den är genom en 
konstruktivistisk analysmodell, som erbjuder dekonstruktion av de 
språkliga beskrivningar som pekar mot förgivettagna sanningar. En de-
konstruktion kan ge användbara förslag på hur och varför nedvärde-
rande språk används och vilka betydelseskikt som utgör ett uttryck i en 
viss kontext. Dessutom samverkar positionering på olika nivåer och är 
beroende av varandra, vilket den här undersökningen velat visa.        

Analysen av språkhandlingar, texter och ord som avser avkoda 
diskriminering och pejorisering behöver alltså befatta sig med vilka 
sociala strukturer som skapar och utgör de kontexter som ligger bakom 
språket. Men det motsatta gäller också: språkanalysen kan visa vilka 
konstruktioner som görs och vilka mekanismer som ligger bakom. 
Genom att kombinera främst konstruktivistiska och pragmatiska 
analysmodeller blir det synligt hur språket skapar betydelser genom 
detta samspel.   
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Principer och språksyn i språkvårdens 
diskussioner – exemplet samkönad 

Lena Lind Palicki 
 
Redan i februari 2008 tar Svenska Dagbladets språkvårdare Bo Löfven-
dahl upp ordet samkönad i en språkspalt, som ett exempel på ett rela-
tionsbegrepp på tapeten. Ordet hade aktualiserats i diskussionen om 
könsneutrala äktenskap, som utretts i den offentliga utredningen Äkten-
skap för par med samma kön från 2007 (SOU 2007:17). Fram till 2013 
hade Språkrådet rekommenderat enkönad som benämning för relationer 
eller äktenskap mellan personer av samma kön, men under hösten 
beslutade man att ändra rekommendationen och i stället förespråka 
samkönad. Omarbetningen av rekommendationen föregicks av en 
utredning av de olika ståndpunkterna – och den här artikeln handlar om 
de diskussionerna och de argument som användes för att hävda att den 
ena benämningen var bättre än den andra.  

Diskussionerna verkar i första hand ha förts inom språkvården och 
det är också dessa diskussioner som artikeln fokuserar på. Med språk-
vården menar jag i det här sammanhanget de institutionaliserade språk-
vårdande organ som fungerar som språkliga normgivare i Sverige och 
det svenskspråkiga Finland, dvs. aktörer som Språkrådet, Terminologi-
centrum TNC, Svenska Akademien, Riksdagsförvaltningen, SAOL-
redaktionen, Mediespråksgruppen m.fl., dvs. organ som har stor makt 
att påverka den offentliga svenskan. 

Målet med artikeln är dock större än att belysa det enskilda exemplet. 
Det intressanta med just det här fallet är nämligen att diskussionen 
rymmer flera frågor av mer principiell karaktär. Den mest övergripande 
frågan handlar om vilka principer, språksyner och ideologiska grunder 
som aktualiseras i en diskussion av detta slag. Diskussionen är laddad på 
så sätt att den rör en grupp i samhället som är och har varit diskri-
minerad, inte minst i lagstiftningen vars omarbetning gav upphov till 
den språkliga diskussionen. Exemplet visar på det komplexa i språk-
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vårdens uppgift att normera ett språkbruk som rör diskriminerade 
grupper i samhället. Hur bör språkvården förhålla sig i sådana frågor? 
Hur argumenterar språkvårdare som normerar ett språkbruk som rör 
diskriminerade grupper? Vilka principer och vilken språksyn bygger 
språkvården argumentationen på? Dessa övergripande frågeställningar 
aktualiseras genom analysen av exemplet samkönad och är de övergri-
pande forskningsfrågor som artikeln avser att belysa.  

I artikeln diskuterar jag dessa frågeställningar genom att analysera 
argumentationen i det konkreta fallet – vilka argument som förekommer 
och hur de legitimeras och motiveras. Syftet är således att med utgångs-
punkt i exemplet samkönad och den diskussion som föregick omarbet-
ningen av Språkrådets rekommendation, diskutera de principer som 
aktualiseras när språkbruk som rör diskriminerade grupper normeras. 
Analysen organiseras kring två frågekluster:  

 
1. Vilka är argumenten och hur motiveras och legitimeras de? 

Vilka principer bygger argumenten på? Vad presupponerar 
argumenten om språksyn? 

2. Hur positionerar deltagarna i diskussionen sig själva och andra, 
som ett led att legitimera det egna ställningstagandet och delegi-
timera de andras? 

 
Jag disponerar texten så att jag först tar upp tidigare forskning om 
språkvård i relation till språkbruk som rör diskriminerade grupper, 
sedan språkvårdens roll i samhället, dess aktörer och principer, för att ge 
en bakgrund till diskussionen. Efter det presenterar jag några teoretiska 
utgångspunkter som ligger till grund för analysen samt de metodiska 
ingångar och det material som jag använder. Efter det presenterar jag 
analysresultatet, som sedan avslutningsvis diskuteras med utgångspunkt 
i de inledande frågorna.  

Språkvård som rör diskriminerade grupper 
Forskning om språkvård eller språkplanering som rör diskriminerade 
grupper är inte särskilt omfattande i en svensk kontext, även om man 
kan se ett växande intresse under de senaste åren. Jag ger här en översikt 
över tidigare forskning och litteratur som på ett eller annat sätt är 
relevant för diskussionen om samkönad. De flesta hamnar under vad 
som ibland benämns som feministisk språkplanering (se t.ex. Pauwels 
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1998, 2003; Cooper 1989). Det går naturligtvis att diskutera om benäm-
ningen samkönad är del av en feministiskt initierad språkplanering, men 
även det språkbruk som rör hbtq-personer brukar i den svenska forsk-
ningen ofta inbegripas där. Språkaktivister har också i stor utsträckning 
funnits i just hbtq-rörelsen, inte minst genom lesbiska feminister och 
intresseorganisationer som RFSL (se t.ex. Hallgren 2008; Wojahn 2015).  

Feministisk språkplanering i Sverige har handlat om allt från att hitta 
benämningar på kvinnors kön till att handla om benämningspraktiker 
som upplevts som ojämställda eller diskriminerande, men det är nästan 
alltid enskilda ord som har diskuterats. Språkvårdens perspektiv har 
varit att hitta könsneutrala benämningar för personer och yrkesfunktio-
ner medan ett queert perspektiv har lyft fram att även det som betraktas 
som norm bör benämnas, så att inte enbart avvikelsen benämns. Ur ett 
sådant perspektiv har ord som cisperson lyfts fram.  

Tidigare forskning har lyft fram att Sverige har haft en språkvård 
som, tvärtemot vad som beskrivits i internationell litteratur, stöttat femi-
nistiska språkreformer. Milles menar att språkauktoriteter internatio-
nellt ofta har lyfts fram som motsträviga mot feministiskt initierade 
språkreformer, men att den svenska språkvården har visat intresse för 
frågor som drivits med feministiska ansatser. Initiativen till dessa språk-
liga förändringar har dock i huvudsak kommit från intresseorgani-
sationer eller från feministiska aktivister, där alltså den aktiva språk-
vården har bedrivits (Wojahn 2015). Den institutionaliserade språk-
vården har ofta förhållit sig positiv, men snarare varit en reaktiv part 
som beskrivit språkförändringen i efterhand än en aktiv part i diskus-
sionens tidigare skeenden (Milles 2011).  

Hornscheidt (2003, 2011) däremot, menar att de flesta feministiska 
språkförslag i Sverige och det svenskspråkiga Finland har ignorerats eller 
förlöjligats av språkvården, medan Milles menar att språkvården i flera 
frågor förhållit sig positiv, även om de har varit reaktiva och inte på-
drivande. Skillnaden i Milles och Hornscheidts resonemang kan dels 
bero på att de fokuserar skilda exempel, där Milles i huvudsak tar 
exempel på ord för kvinnors kön och Hornscheidt fokuserar person-
benämningar, men skillnaden i resonemangen beror också på vad man 
menar med lyckad feministisk språkplanering. Milles menar bl.a. att 
Språkrådet tagit initiativ till att skiva en handbok om jämställt språk och 
att man länge har förordat könsneutrala yrkesbeteckningar, medan 
Hornscheidt menar att språkreformerna inte har lyckats om exempelvis 
former som riksdagsman fortfarande lever kvar sida vid sida med riks-
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dagsledamot (Hornscheidt 2003, 2011:582). Båda slutsatserna kan natur-
ligtvis äga sin riktighet beroende på vilket perspektiv man har och vilka 
exempel man väljer att lyfta fram.  

Det är i alla fall tydligt att svensk språkvård inte gjort mycket för att 
ta ett helhetsgrepp om det som brukar gå under benämningar som icke-
diskriminerande, jämställt, jämlikt eller inkluderande språk och frå-
gorna behöver belysas och undersökas närmare. Så sent som 2008 kom 
den första handboken i jämställt språk som Karin Milles skrev på upp-
drag av Språkrådet (Milles 2008), i vilken hon går igenom olika strate-
gier för att använda språket jämställt. Frågorna utgår dock i princip 
enbart från kön och rör sig i första hand om språkvårdens traditionella 
dilemman där yrkes- och personbeteckningar, könsneutral referens och 
adjektivets -a- och -e-former diskuteras. Det är också dessa språkfrågor 
som man hittills kan hitta svar på i språkvårdslitteraturen och de frågor 
som i princip varit konstanta åtminstone sedan 1960-talet (se bl.a. 
Språkrådets frågelåda på www.sprakochfolkminnen.se; kapitlet Genus i 
Språkriktighetsboken 2005:73–112; Lindgren 2004, 2006, 2007; Jobin 
2004; Himanen 1990; Edlund 2004; Grünbaum 1996:113–117).  

Ord som benämner till exempel etnicitet (rom, same) och funktions-
nedsättning har i viss mån behandlats av språkvården, men inte alls i 
lika stor utsträckning (Vogel 2010, 2014). I stället är det andra organ, 
som intresseorganisationer och berörda myndigheter som fört diskus-
sioner om dessa benämningar och språkvården har haft en lågmäld roll i 
normeringen av dessa ord och uttryck. Ett sådant exempel är benäm-
ningen person med funktionsnedsättning som är en term som lanserades 
officiellt i samband med FN:s internationella konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning (Regeringens proposition 
2008/09:28).  

Berörda intresseorganisationer har ibland gett ut broschyrer eller 
foldrar i syfte att påverka språkbruket och informera om de ord som de 
vill att språkbrukarna ska använda och förstå (se t.ex. RFSL:s webbplats, 
Ord som taggar – om funktionshinder, Ord som taggar – om HBT). Ett 
annat exempel är den nyligen utkomna skriften Schyst med konkreta råd 
för kommunikatörer för att ”inspirera till en mer jämlik kommuni-
kation”, utgiven av Region Värmland. Skriften illustrerar den förskjut-
ning som skett under senare år där fokus flyttats till att ta hänsyn till fler 
kategoriseringar än enbart kön. Den språkliga delen av broschyren 
handlar om att hitta synonymer till ord som kan uppfattas som ojämlika 
(av typen riksdagsledamot i stället för riksdagsman), men också ges 
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råden att undvika att förstärka stereotypa föreställningar. Broschyren 
sätter stor tilltro till ords betydelser och menar att språkbrukaren har 
stor makt att bidra till förändring. Råden innehåller dock inga princi-
piella resonemang om hur man bör resonera i kniviga fall (Schyst 2014).  

I Norge har Arbeids- og inkluderingsdepartementet gett ut skriften Et 
inkluderende språk (2007), där några principer för inkludering disku-
teras. Man menar att det i princip inte finns några värdeneutrala ord 
men att ordvalen påverkar människors inställning och därför har stor 
betydelse. I dess yttersta konsekvens, menar man, kan förenklade gene-
raliseringar och dåliga formuleringar leda till att politiska debatter 
baseras på fel premisser (Et inkluderende språk 2007:2). Som regel är det 
sammanhangen som avgör om orden får positiva eller negativa kon-
notationer.  

Gemensamt för dessa råd och rekommendationer är att de agerar på 
ordnivå och isolerar orden från dess kontexter. Det är också något av 
språkvårdens dilemma – att behöva diskutera benämningar helt fri-
stående gör att analysen inte kan bygga på kontextuella faktorer. Detta 
diskuteras närmare i Hornscheidt och Landqvist (2014). 

Att benämningar och ordval spelar roll diskuterar Kristina Boréus 
när hon visar att samhälleliga aktörer påverkar idébildningen genom 
valet av språkliga benämningar, och att språket påverkas av, samtidigt 
som det påverkar, förändringar i idéerna. På så sätt är kategoriseringar 
relaterade till ett samhälles idésystem (Boréus 2006). Både Daniel 
Wojahn och Anna Vogel forskar om hur benämningspraktiker för-
ändras över tid och hur dessa förändringsprocesser går till. Medan 
Wojahn fokuserar på hur språkaktivister använt sig av språket för att 
åstadkomma normförändringar (Wojahn 2015) så har Vogel undersökt 
uttrycken i sig – hur nya uttryck, som kategoriserar människor, tas in i 
svenskan och ersätter andra uttryck som upplevs som missvisande eller 
nedlåtande. Hon identifierar sex principer för förändringar i de be-
nämningspraktiker som hon undersöker (rom/hbt-person/person med 
funktionsnedsättning). Hon visar bl.a. att det är i den instans eller grupp 
där missnöjet eller önskan om förändring är som starkast som initiativet 
till förändringen kommer och att förändringen sker genom att 
initiativtagarna ändrar språkbruket i de kanaler som gruppen förfogar 
över (Vogel 2014). 

Språkvårdens makt över språket har också problematiserats i ett 
examensarbete från språkkonsultprogrammet vid Stockholms universi-
tet. Malin Bornhöft undersöker där hur Språkrådet genom sina rekom-
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mendationer rättfärdigar och motiverar både sig själva och andras syn 
på språket, hur rekommendationer legitimeras och vilka normalföre-
ställningar de bygger på. Hennes resultat visar att det i Språkrådets 
frågelåda är vanligast att motivera språksvaren med hänvisning till 
språkbruket, men att det sällan framgår vems språkbruk det tas hänsyn 
till. I viss mån konstrueras också språksystemet som någonting som 
finns åtskilt från språkbrukarna. Hon visar också att vissa antaganden 
tas för givna i svaren, bl.a. antagandet att tydlighet och jämställdhet är 
något eftersträvansvärt (Bornhöft 2014).  

Språkvården, makten och aktörerna 
Det som i Sverige vanligtvis går under benämningen språkvård kallas 
internationellt oftare för language planning, dvs. språkplanering, och 
brukar definieras som medvetna försök att påverka språket i en 
språkgemenskap (Cooper 1989). Traditionellt handlar språkplanering 
ofta om statusvård (eller språkvalsplanering med ett annat ord), dvs. om 
olika språks förhållande till varandra i ett samhälle, eller korpusvård 
(ord- och grammatikvård), som i detta fall, dvs. normering och stan-
dardisering av ett språks lexikon eller grammatik (Cooper 1989; Språk-
rådets webbplats). I andra delar av världen kan frågor som har med 
benämningspraktiker att göra i stället benämnas som språkpolitik, men 
begreppet språkpolitik har i Sverige snarast använts när statusvård har 
diskuterats (se t.ex. Teleman 2003). Jag tänker inte här reda ut dessa 
begrepp närmare utan nöjer mig med att konstatera att i föreliggande 
artikel diskuterar jag en språkfråga som rör sig inom det område som 
traditionellt har benämnts som korpusspråkvård.  

Språkvård är en verksamhet som ”bygger på föreställningar om hur 
språket är och hur det borde vara”, skriver Ulf Teleman (2002:7), dvs. 
det är en praktik som bygger på ideologisk grund. Det är genom ideolo-
giska föreställningar om hur det bör vara som språkvården konkretiserar 
och specificerar vilka användningsområden ett språk bör ha, vilka nya 
ord ett språk behöver och hur språket ska standardiseras och normeras 
(Teleman 2002:8). Språkvård handlar alltså om att kodifiera språkliga 
normer och värderingar, på samma sätt som när lagar stiftas och sam-
hällets värderingar kodifieras.  

Egentligen kan man säga att alla som talar ett språk är dess vårdare, 
men i likhet med Teleman förstår jag språkvård som en medveten 
aktivitet för att arbeta för ett gott språk, och då är vissa aktörer mer 
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framträdande än andra (Teleman 2003:47). Sverige har, till skillnad från 
många andra länder, en lång historia av institutionaliserad språkvård. 
Flera språkvårdsorgan ger råd i språkliga frågor och samarbetar också 
med varandra. Språkrådet är en av de centrala aktörerna inom språk-
vården i Sverige och har anor tillbaka till 1940-talet (Lindgren 2007). I 
dag är Språkrådet Sveriges officiella språkvårdsorgan, och en avdelning 
inom myndigheten Institutet för språk och folkminnen. Men Sverige har 
en rad andra språkvårdsorgan, till exempel Terminologicentrum TNC, 
Svenska Akademien, de största mediernas språkvårdare, riksdagens 
språkvårdare och TT-språket. Det finns också flera samarbetsorgan 
inom svensk språkvård, till exempel Språkvårdsgruppen, Svenska data-
termgruppen, Svenska biotermgruppen, Mediespråksgruppen m.fl. 
(Teleman 2003:59; Språkrådets webbplats).  

Men till skillnad från annan korpusplanering, som ofta är top-down-
styrd, så är feministisk språkplanering nästan alltid en gräsrotsrörelse 
(Pauwels 2003:552). Anne Pauwels menar att det var 70-talets kvinno-
rörelse som först utmanade den manliga dominansen inom språk-
planering och att det var aktivister inom kvinnorörelsen som på 1970-
talet ifrågasatte språkbrukets diskriminering av kvinnor (Pauwels 
2003:551). Det är dock ifrågasatt om aktörerna är desamma även för 
svenska förhållanden (se diskussion om det i Lind Palicki & Milles 
2015). Klart är i alla fall att under 1970-talet så började språket ifråga-
sättas även i Sverige och en språkvård växte fram där könsneutralitet och 
inkludering framhävdes. Mycket av den feministiska språkplaneringen 
har handlat om just benämningspraktiker och titlar, där målet ofta har 
varit att eftersträva symmetriska benämningar som inte upplevs som 
diskriminerande eller nedsättande (Pauwels 2003:565). Hon menar dock 
att ”in the case of feminist language planning these language authorities 
were and are often strongly opposed and resistant to the proposed 
changes” (Pauwels 2003:560). Några sådana tydliga motsättningar mel-
lan språkbrukare och språkvården är svårare att se i en svensk kontext, 
men klart är att diskussioner om benämningar för yrkesbeteckningar 
och ett könsneutralt pronomen har pågått i åtminstone ett halvt sekel 
(Lind Palicki & Milles 2015).  

Vilket inflytande feminister har haft kan alltså diskuteras men 
Pauwels menar att när feminister tagit saken i egna händer och själva 
normerat språket i exempelvis handböcker om icke-sexistiskt språk så 
har kritikerna försökt förminska aktörerna genom att ifrågasätta deras 
lingvistiska kompetens. Ett första steg, menar hon, är att erkänna att 
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aktioner som försöker påverka språket i en icke-sexistisk riktning, är en 
form av språkplanering (korpusplanering), vilket inte har gjorts förrän 
Cooper tog upp amerikansk feministisk språkplanering som ett av sina 
fall i standardverket från 1989 (Pauwels 2003:551f; Cooper 1989).  

De ord som vi väljer för att kategorisera och benämna andra och oss 
själva med skapar en grund för hur vi tänker på den som blir benämnd, 
slår Hornscheidt och Landqvist fast i sin bok Språk och diskriminering 
(2014:16), vilket även Boréus diskuterar (2006). Med stöd av detta me-
nar många att rätten till självbenämnande bör väga tungt. Denna rättig-
het har bl.a. diskuterats av Cameron (1995) som menar att tankegången 
är central med tanke på att benämnandet i sig är ett slags maktutövande. 
Hon visar genom exemplet afro-american, som hon menar är en bättre 
benämning än black, eftersom gruppen själv väljer att benämna sig så. 
Cameron hävdar också att attityder till språk och språkförändring alltid 
är ideologiska (Cameron 1995:4). Hornscheidt och Landqvist anser att 
det bara är de diskriminerade grupperna som kan resignifiera, dvs. 
omförhandla, betydelsen hos ett ord som uppfattas som tabu och att det 
bara är grupperna själva som kan välja vad de vill kalla sig själva eller 
vem som har rätt att använda vilken benämning. Därför är analysen av 
vem som kan och får genomföra vilken språklig förändring viktig 
(Hornscheidt & Landqvist 2014:80). 

Den funktionella normen och principer för korpusvård 
Cooper urskiljer ett antal faktorer för hur språkplanering vanligtvis går 
till. Jag tar inte upp alla här men riktar uppmärksamheten mot några av 
dem som är relevanta i det här sammanhanget. Bl.a. menar Cooper att 
språkplanering inte kan förstås utanför sin sociala eller historiska 
kontext. Han menar också att språkplanering visserligen kan initieras på 
vilken nivå som helst i en social hierarki, men att den inte har särskilt 
goda utsikter att lyckas om inte en elit eller en motelit också omfamnar 
den och förespråkar den. Varken eliten eller moteliten kommer dock att 
anta eller förespråka språkförändringen om de inte uppfattar att det 
ligger i deras intresse att göra så. Det är alltså inte alltid som språk-
planering initieras av människor som har just språk som sitt huvud-
intresse, utan den kan också initieras av andra aktörer med andra 
funktioner. Han menar även att när ett beslut fattas på en högre nivå i 
hierarkin, så behövs också beslut på lägre nivåer i hierarkin för att 
förändringen ska implementeras och på så sätt anses lyckad. Det hänger 
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ihop med att eftersom det ligger i elitens intresse att förespråka accept-
ans av en standard, så ligger det i motelitens intresse att förespråka ac-
ceptansen av en motstandard. Slutligen menar Cooper att språkplane-
ring sällan anpassar sig till rationella paradigm av beslutsfattande eller 
problemlösning (Cooper 1989:183–185).  

Trots att Coopers bok har rätt många år på nacken så är den för-
vånansvärt aktuell som ett övergripande ramverk. Men vi behöver också 
förstå principer och faktorer som påverkar språkvården i en svensk 
kontext och på en mer detaljerad nivå. I Sverige har nämligen en princip 
varit överordnad, och det är den som brukar kallas för den funktionella 
normen. Denna princip om kommunikativ ändamålsenlighet har under 
det senaste seklet varit språkvårdens främsta ledstjärna, men Teleman 
menar att den har längre anor än så. Grundtanken är att ett språk först 
och främst ska fungera väl i det sammanhang i vilket det finns – en 
grundtanke som kan spåras ända tillbaka till Adolf Noreens resonemang 
i uppsatsen Om språkriktighet från 1885, där han lyfter fram ändamåls-
enlighetsprincipen som den överordnade princip som ska styra språk-
vårdsarbete. Detta är också framträdande i Wellanders klassiska Riktig 
svenska (första upplagan 1939, sista 1973), och samma tankar finns i dag 
formulerade i språklagen som att språket i offentlig förvaltning ska vara 
”vårdat, enkelt och begripligt” (språklagen 2009:600; Teleman 2003:10, 
51; Språkriktighetsboken 2005).  

Men språkvården har också traditionellt förhållit sig till andra 
principer. Dessa finns utförligt beskrivna i Språkriktighetsboken från 
2005, utgiven av Svenska språknämnden, föregångaren till Språkrådet. 
Språkriktighetsboken (2005:23) lyfter fram följande sex faktorer som 
man menar måste vägas in i bedömningen vid korpusspråkvård:  

 
1. Hur etablerat uttryckssättet är i bruket.  
2. Hur accepterat uttryckssättet är bland språkbrukarna.  
3. Hur accepterat uttryckssättet är bland normauktoriteter, till 

exempel språkvårdare och lärare. 
4. Hur väl uttryckssättet stämmer med språksystemet i övrigt.  
5. Hur väl uttryckssättet stämmer med den skriftspråkliga tradi-

tionen. 
6. Hur väl uttryckssättet fungerar i olika kommunikativa samman-

hang.  
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Många gånger pekar faktorerna åt olika håll och de måste således vägas 
mot varandra. Den sjätte punkten, hur väl uttryckssättet fungerar i olika 
kommunikativa sammanhang, dvs. det som kan härledas till den 
funktionella normen eller principen om ändamålsenlighet, är många 
gånger mer utslagsgivande än de övriga, men enligt Språkriktighetsboken 
är det ofta svårt att göra någon rangordning. De tre första punkterna rör 
acceptansnivån i språkgemenskapen, medan de tre sista rör faktorer som 
påverkar i vilken utsträckning olika konstruktioner accepteras (Språk-
riktighetsboken 2005:23).  

I Språkriktighetsboken resoneras det kring faktorernas giltighet. Bl.a. 
framhävs att det finns risk för cirkelbedömningar bland normauktori-
teter om de enbart utgår från varandra när de värderar olika kon-
struktioner. Man menar att det blir besvärligt om den enda normkällan 
är rekommendationer som kolleger tidigare har utfärdat, eftersom 
normauktoriteter också är med och skapar normer. Här påpekas att det 
är komplicerat att bedöma den sociala acceptansen hos olika uttryckssätt 
eftersom sociala krafter verkar i olika riktningar. Man framhäver att 
vissa gruppers acceptans i praktiken alltid blir viktigare än andras och att 
vad som är korrekt eller inte alltid är en fråga om bedömning. Det är 
också viktigt att se språkvårdens förändrade villkor. Över tid har alltmer 
hänsyn tagits till bruket och mer vikt har lagts vid att språket bör an-
passas till skilda kommunikationssituationer (Språkriktighetsboken 2005: 
34–36). Jag återkommer till ett resonemang om detta i diskussionen.  

Att analysera argument och positionering 
Jag analyserar i artikeln dels de argument som framkommer i diskus-
sionerna, för att se vilka de är i relation till språkvårdsprinciperna och 
vilken språksyn de presupponerar, dels analyserar jag de positioneringar 
som görs av språkvårdarna, både om sig själva och om språkbrukarna.  

Det finns en rad språkliga drag för att positionera sig i en diskurs och 
legitimera en position. Jag inspireras här framför allt av presuppositions-
analys (se t.ex. Yule 1996; Lind Palicki 2010) och legitimeringsanalys (för 
utförlig genomgång av legitimeringsanalys se van Leeuwen 2008; Lind 
Palicki & Nord 2014; Westberg 2011; Gustafsson 2009). Presupposi-
tioner bygger på att det finns en rad saker som tas som sanna i yttran-
den, som konstrueras som givna och ramas in som ett självklart faktum. 
Även drag som pekar på normalisering, som ord som refererar till 
allmänt känd kunskap eller liknande, till exempel ju, bidrar till positio-
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neringen (Hornscheidt & Landqvist 2014:144, 156). Legitimeringsanalys 
bygger på att varje yttrande legitimeras eller motiveras för att verka tro-
värdiga, vilket bidrar till positionering av aktörerna. Språkliga drag som 
kan bidra till positionering kan vara att använda svåra eller enkla ord, 
abstrakta eller konkreta, ämnesspecifika eller allmänna etc. Det kan 
också vara ett sätt att benämna andra på, som kunnig–okunnig eller 
lämplig–olämplig. Alla dessa faktorer kan påverka hur bilden av hur 
kompetent, insatt eller duktig den som tilltalas är (Hornscheidt & 
Landqvist 2014:143).  

Positionering är alltid tvåsidig, dvs. om en överordnad roll skapas så 
skapas automatiskt en motsatt, underordnad och maktlös roll. Davies 
och Harré (1990) skiljer mellan interaktiv och reflexiv positionering där 
interaktiv positionering handlar om ”den andra”, den som tilldelas ett 
dig, er, dem eller liknande, medan reflexiv positionering handlar om 
talarens positionering i termer av jag eller vi osv. (se även Hornscheidt & 
Landqvist 2014:140). Hornscheidt och Landqvist framhäver att ”en 
betydelsefull aspekt av positionering kan vara hur man argumenterar för 
den syn på sig själv och andra som man förmedlar”. I många offentliga 
verksamheter kan det vara nödvändigt att legitimera sin egen roll som 
en trovärdig part eller som till exempel en expert, vilket då är en del av 
självpositioneringen (Hornscheidt & Landqvist 2014:155). Centralt för 
positionering är också indexeringar, som pronomen eller benämnande 
substantiv (se t.ex. Ochs 1992; Lind Palicki 2010). I den här artikeln 
analyserar jag alltså vilka argument som används och hur deltagarna 
positionerar sig själva och dom andra, som ett led att legitimera det egna 
ställningstagandet och delegitimera de andras.  

Material 
Materialet består av de synpunkter som Språkrådet använde som under-
lag i omarbetningen av rekommendationen 2013. Språkrådet skickade 
då förslaget på remiss dels genom Språkvårdsgruppen till andra språk-
vårdande organ, dels till institutioner för svenska eller nordiska språk 
vid åtta olika lärosäten, men även till intresseorganisationen RFSL. Des-
sa remissvar utgör huvuddelen av materialet. Därtill kommer en del 
offentliga inlägg i diskussionen i form av språkspalter och en artikel, och 
i de fall då materialet är offentligt publicerat så namnger jag skri-
benterna.  
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Jag är främst intresserad av den diskussion som föregått Språkrådets 
ändrade rekommendation och den diskussionen fördes inom flera grup-
per av språkvårdare. Vanligtvis ingår inte professorer i nordiska språk i 
det vi brukar benämna som ”den svenska språkvården” men är likväl 
språkliga experter. I analysen refererar jag till samtliga remissinstanser 
som ”språkvården” och gör ingen skillnad på språkprofessorer och 
institutioner eller språkvårdare inom exempelvis medierna.  

Diskussionen och argumenten 
Första gången Språkrådet publicerar en rekommendation i frågan om 
hur äktenskap eller relationer mellan personer av samma kön bör 
benämnas är 2008, och då som en fråga med svar i Språktidningen. En 
något redigerad variant publiceras sedan i Frågelådan på Språkrådets 
webbplats 2009. Symptomatiskt för den här diskussionen är sättet som 
frågan presenterades på i både Språktidningen och Frågelådan: ”Vad är 
det för fel på uttrycket samkönat äktenskap? Språkvårdare avråder ju 
från det” (rekommendation publicerad i Frågelådan 21 september 2009). 
Det finns alltså en tydlig presupposition redan i frågeställningen genom 
att Språkrådet väljer att presentera frågan som omstridd och ifrågasatt. 
Det svar som presenteras tar tydligt ställning för enkönad och är snarast 
ett försvar för en rekommendation som redan då befinner sig på 
kollisionskurs mot en annan uppfattning, vilken exempelvis framkom-
mer i Löfvendahls språkspalt i Svenska Dagbladet ett och ett halvt år 
tidigare. I Språkrådets svar syns denna strid i formuleringar som ”Man 
kan tycka att förleden sam- passar bra ihop med samma, men så är det 
inte”. Det är också mycket riktigt så att språkbrukare ifrågasätter rekom-
mendationen och dess argument, och i maj 2013 kommer ett mejl från 
RFSL som uppmanar Språkrådet att se över rekommendationen. Det blir 
också startskottet för omarbetningen.  

Men frågan har diskuterats bland språkvårdare även tidigare, inte 
minst i Mediespråksgruppen, där olika uppfattningar har stått mot 
varandra – någon konsensus verkar aldrig ha uppnåtts. Olika rekom-
mendationer har därför gällt på olika redaktioner och bruket har skiftat 
även i de medier som har haft en uttalad redaktionell policy (som 
exempelvis Dagens Nyheter). De språkspalter som publicerats i ämnet 
visar också på den oenighet som råder både mellan språkvårdare och 
språkbrukarna och språkvårdare emellan. Bo Löfvendahl, språkvårdare 
på Svenska Dagbladet, tar i sin språkspalt från 2008 tydligt ställning för 
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samkönad, medan Catharina Grünbaum publicerar en artikel i Språk-
tidningen i augusti 2012 där hon resonerar om uttrycken och landar i att 
enkönad är ”omöjligt att missförstå”, medan samkönad är ”opraktiskt” 
på grund av den eventuella sammanblandningen med den biologiska 
facktermen samkönad, som betyder ’som har både hankön och honkön 
på samma gång’ (Grünbaum 2012). I Grünbaums artikel framkommer 
också något som är tydligt i hela diskussionen: det är inte så mycket för 
enkönad som man argumenterar – tvärtom föreslås det både i Grün-
baums artikel och i flera andra svar en rad benämningar såsom lika-
könad och homoäktenskap – utan det är mot samkönad som argumenta-
tionen fokuseras. Dessa olika sidor är de som diskussionen handlar om 
och i följande avsnitt presenterar jag först argumenten mot samkönad, 
och sedan de för.  

Argumenten mot samkönad  
Argumentationen mot samkönad kan grovt tematiseras kring begreppen 
tydlighet och språksystemenlighet, och härledas till Språkriktighetsbokens 
sista tre principer: överensstämmelse med språksystemet och skrift-
språkskonventioner samt hur väl uttrycket fungerar i olika kommuni-
kativa sammanhang. Andra argument mot samkönad handlar om jäm-
förelser med andra språk och frekvens i bruket, men de är inte lika 
framträdande.  

Precis som i Grünbaums artikel så är risken för sammanblandning 
med fackspråket ett av de argument som framkommer tydligast i diskus-
sionerna. De som argumenterar mot samkönad framhäver att ordet är 
ett otydligt uttryck eftersom det betyder någonting annat i fackspråket. 
Det handlar alltså ytterst om argument som har med tydlighet och 
funktionalitet att göra, enligt Språkriktighetsbokens sjätte princip. Tyd-
ligheten kan grusas när språkbrukaren läser äldre facklitteratur, hävdar 
man, och hänvisar därmed till en språkvård som ska värna om be-
ständighet och historisk hänsyn. 

Språksystemiska argument åberopas på det sättet att mönstret för 
förledet sam- framhävs. I Språkrådets tidiga rekommendation argu-
menteras det för att förleden sam- inte har att göra med samma utan 
snarare med tillsammans: ”En samskola är en skola där pojkar och 
flickor går tillsammans” (tidigare rekommendation 2009). I remissvaren 
framkommer att diskussionen ses som en strid mellan systemet och 
bruket, där de som talar mot samkönad vill att systemet ska gå före 
bruket: ”Även om bruket avgår med seger för samkönad i betydelsen 
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’enkönad’ tycker jag inte att språkvården ska ge efter så lätt” skrivs i ett 
av remissvaren (remissvar 1). I ett av de andra svaren, där likakönad 
framhävs framför samkönad, beskrivs mönstret för lika/olika med hän-
visning till etableringsgrad: ”Mönstret är väletablerat: likartad : olik-
artad, liksidig : oliksidig, likvärdig : olikvärdig etc. I den semantiska 
räjongen finns också t.ex. likabehandlad, likalön, likavärde” (remissvar 
3). Argumentationen legitimeras alltså med vad van Leeuwen skulle 
beskriva som hävd (2008). Remissvar 3 avslutas med att säga att ”Under 
alla omständigheter framstår paret lika : olik- som det språkligt mest 
relevanta i det aktuella fallet och är alltså det som bör rekommenderas”. 
Resonemanget bygger på presuppositionen att ”det språkligt mest 
relevanta” i det här fallet har att göra med språksystemiska mönster, 
men också att det kan finnas relevans som inte är språklig. Möjligen 
tänker man sig att det som inte är språkligt relevant i diskussionen i 
stället är socialt relevant, till vilken ingen hänsyn då bör tas. Presuppo-
sitionen kan således sägas vara att språksystemet kan särskiljas från 
språkbruket, en uppfattning som har ifrågasatts under lång tid, då man i 
stället med socialkonstruktivistiska förhållningssätt ser språksystemet 
enbart som ett konventionaliserat språkbruk och inte ett system per se 
(se t.ex. Hornscheidt 2007).  

Ett annat kritiskt remissvar (remissvar 2) lyfter fram otydligheten 
som det främsta argumentet mot samkönad: ”det är ett otydligt uttryck 
eftersom man inte med säkerhet av själva uttrycket kan förstå att be-
tydelsen är ’av samma kön’. Det existerar ju i rakt motsatta betydelsen 
som fackterm” (remissvar 2). Uttalandet presupponerar flera saker, bl.a. 
att man med säkerhet bör kunna utläsa betydelsen av olika uttryck i den 
språkliga formen, dvs. formen tillskrivs en stor roll för människors be-
tydelseskapande. På samma gång presupponeras att kontextuella 
faktorer är oväsentliga eller högst redundanta. Detta förhållningssätt 
framhävs också i samma remissvar när det skrivs att ”Att ordet enkönad 
i sig har en negativ klang håller vi inte med om”, där i sig presupponerar 
en språksyn där kontextuella faktorer inte tillskrivs vikt och där ords 
betydelser ska kunna vara självbeskrivande.  

I någon mån hänvisas också till bruket, även i de kritiska svaren, men 
inte med argumentet att enkönad eller likakönad skulle vara vanligare, 
utan med argumentet att enkönad är tillräckligt vanligt, och ännu inte 
kan ”dömas ut”. I ett remissvar kan man läsa att ”Det är för tidigt att 
hävda språkbruket som grund för en rekommendation” (remissvar 2) 
och i ett annat ”att språkbruket just nu visar höga frekvenssiffror för 
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samkönad i betydelsen ’enkönad’, ’likakönad’, tycker jag än så länge inte 
är ett skäl för språkvården att explicit rekommendera detta bruk av sam-
könad”. En annan kritisk röst hävdar att om man googlar på fraserna 
enkönat och samkönat äktenskap så får man 15 gånger fler träffar på 
samkönade, men att det ändå är ”för tidigt för språkvården att kasta 
yxan i sjön”. Det presupponeras alltså att det finns en möjlighet för 
språkvården att ställa saker och ting till rätta, om man bara har tålamod 
och är tillräckligt trägen.  

Ett annat argument som inte tas upp av Språkriktighetsbokens 
principer, är jämförelsen med andra språk. Argumentet används faktiskt 
av både de som framhäver samkönad och de som inte gör det. Skillnaden 
består i vilka språk man tycker att det ska tas hänsyn till. Medan de som 
är kritiska hävdar att överensstämmelsen med tyskans gleichgesch-
lechtiche och norskans likekjønnet bör vägas in så menar de som före-
språkar samkönad att överensstämmelsen med engelskans same-sex 
marriage bör tas med i övervägningarna. Vilka olika språk man tar 
hänsyn till skiljer sig alltså åt beroende på vilket ord man vill framhäva, 
men intressantast är kanske principen som sådan, en princip som inte 
verkar särskilt giltig i andra rekommendationer (jfr Bornhöft 2014).  

Argumenten för samkönad 
Argumenten hos de som är positiva till den ändrade rekommendationen 
präglas av större spridning. Det är helt enkelt fler olika typer av argu-
ment som framkommer. Det kan naturligtvis ha att göra med att 
bevisbördan ligger hos den som vill genomföra en förändring, men det 
kan också ha att göra med att de principer eller presuppositioner om 
språksyn som argumentationen bygger på inte alltid är de traditionella.  

Visserligen finns ett remissvar (remissvar 8) som på ett explicit och 
systematiskt sätt förhåller sig till Språkriktighetsbokens principer, men de 
flesta framhåller principer som inte är de traditionella: rätten till själv-
benämnande samt kontextuella faktorer. Mest framträdande är dock 
argumenten om etableringsgrad och bruket, men även språksystemiska 
argument framförs, liksom tydlighetsargument.  

Hänvisningar till bruket och graden av etablering är de vanligaste 
argumenten. I ett av remissvaren framhävs att i ”mediespråket har ut-
trycket samkönade äktenskap varit etablerat under lång tid” (remissvar 
4), vilket man backar upp med en sökning i en databas. Här understryks 
det faktum att det har varit etablerat ”under lång tid”, dvs. slår fast att 
det finns ett visst mått av hävd och kontinuitet. I ett protokoll från 
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Mediespråksgruppen slås fast att merparten av deltagarna i gruppen har 
landat i bedömningen att det ”nu finns en etablerad skillnad mellan all-
män- och fackspråket, att samkönad har slagit igenom i breda lager”. Ett 
annat remissvar skriver att huvudskälet för att stödja den nya rekom-
mendationen är att ”vi tror att samkönad redan har blivit så etablerat att 
det är lönlöst att försöka kämpa emot” och fortsätter: ”när bruket av 
samkönad i samband med äktenskap och relationer nu fått detta fäste i 
såväl bruk som normkällor är det väldigt svårt för språkvårdare att 
hävda att det skulle vara felaktigt och att ett annat ord skulle vara det 
rätta” (remissvar 5). Dessa argument anknyter alltså tydligt till Språk-
riktighetsbokens första och andra princip, den om hur etablerat uttrycks-
sättet är i bruket och hur accepterat det är bland språkbrukarna.  

Det andra framträdande argumentet har att göra med rätten till 
självbenämnande. Enligt flera remissinstanser är det ett argument som 
bör gå utöver de andra argumenten. En av instanserna lyfter fram rätten 
till självbenämnande som överordnat och skriver: ”Principen om rätt till 
självbenämnande måste vara primär. Om HBTQ-personer önskar 
beteckna sina relationer som samkönade måste detta respekteras, i prin-
cip oavsett språkliga invändningar” (remissvar 9). I en text framkommer 
att ”om inga som lever i samkönade relationer vill använda ordet en-
könade om sig själva betraktar jag det som ett verkligt tungt argument 
mot detta ord. Även om samrealskolans biologilärare skulle protestera”. 
Ingen av de andra remissinstanserna sätter ner foten lika tydligt som 
dessa men likväl framträder principen om rätt till självbenämnande 
tydligt. Exempelvis Mediespråksgruppen ”konstaterar att det är det ord 
som föredras av personer som lever i sådana förhållanden” (protokoll 
september 2013). Ett remissvar framhåller att det knappast är ”något 
tvivel om att uttrycket samkönade äktenskap är det uttryck som föredras 
av de berörda själva” och att det i det här fallet ”tillkommer det faktum 
att det är fråga om en fortfarande ganska utsatt grupp” (remissvar 6). 
Flera andra liknande formuleringar finns i andra svar; där hävdas att 
uttrycket ”används även av de som lever i samkönade relationer” (remis-
svar 7), att de starkaste argumenten i prioritetsordning är ”a) de beteck-
nade personernas egen önskan” (remissvar 8), och att benämningen 
samkönad bör användas ”Inte minst då det också är den som medlem-
mar av in-gruppen själva accepterar och använder” (remissvar 10). 
Denna princip om självbenämnande finns inte angiven som en 
språkvårdsprincip i Språkriktighetsboken, även om man är välvilligt 
inställd eventuellt kan läsa in det i princip två, den om acceptansen hos 
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språkbrukarna, men det är alltså den princip som är allra mest fram-
trädande i materialet hos de svar som ställer sig positiva till den ändrade 
benämningen.  

Ett annat argument som framkommer som inte finns upptaget i 
språkvårdsprinciperna, handlar om parallellställning, där man menar att 
komplementet tvåkönad är olyckligt ”när vi ny [sic!] har börjat göra upp 
med en binär opposition” (remissvar 9). Ur denna aspekt, menar flera 
remissinstanser, är ordet likakönad det bästa alternativet, med tanke på 
parallellställningen likakönad/olikkönad. Det bör nämnas att frågan om 
parallellställd benämning diskuteras i väldigt liten utsträckning, vilket 
jag återkommer till i diskussionen.  

Stor vikt läggs också vid språkets konnotationer, vilket alltså skiljer 
sig från de kritiska rösterna mot samkönad. Främst handlar det då om 
argument som riktar sig mot enkönad, där man menar att ordet enkönad 
för med sig negativa konnotationer: ”Uttryck har ju också konnotation 
och från enkönad associerar man snarast till enahanda, ensidig osv.”, 
medan remissinstansen menar att konnotationsfloran är angenämare 
när det gäller samkönad, ”man tänker på samvaro och tillsammans och 
det kan man väl gärna tänka på när det gäller äktenskap” (remissvar 11) 
eller ”associationerna går mot ensam, något udda etc.” (remissvar 14). 
Svaren presupponerar således en språksyn där orden inte kan få sin fulla 
betydelsepotential utanför kontextuella faktorer. Dessutom framhävs att 
ordet enkönad redan har en annan, egen betydelse när det används i 
sammanhang där könsuppdelade miljöer framställs som något negativt, 
som i exempelvis enkönade styrelser eller enkönade klasser.  

Även mer traditionella argument framkommer. Det anknyts till den 
sjätte principen om funktionalitet när man hävdar att risken för 
sammanblandning med den fackspråkliga betydelsen är minimal eller 
obetydlig. En av remissinstanserna uttrycker det som att ”De flesta kan 
nog skilja på en daggmask och en människa” (remissvar 11). De flesta 
hävdar alltså att det inte finns någon risk för sammanblandning och att 
språket är så kontextberoende att ”knappast ens en botaniker” skulle 
komma på tanken att ”tolka samkönat par på något annat vis än som 
’par av samma kön’ på grundval av den vetenskapliga termen”, vilket 
hävdas i remissvar 5. I ett annat remissvar skrivs att ”Vi ser inte heller 
någon större risk för missförstånd eller sammanblandning av de båda 
betydelserna av ordet samkönad” (remissvar 5) och ”i de allra flesta sam-
manhang som det kan bli fråga om så lär det vara helt uppenbart att 
man ska förstå sam- i samkönad som en förkortad version av ’av samma 
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kön’” (remissvar 10), och ”Att hänvisa till flora, fauna och samskola 
tycks mig inte relevant i denna kontext, och risken för missförstånd be-
dömer jag som minimal” (remissvar 12).  

Principer om språksystemet och normkällor (princip 3 och 4) 
används i viss mån i argumentationen, men är alls inte lika framträ-
dande som hos de kritiska svaren. Språksystemet åberopas vid argument 
mot enkönad, då man menar att inkongruens mellan för- och efterled 
bör undvikas, vilket exemplifieras med ambivalensen mellan enbarns-
politik och ettbarnspolitik (remissvar 13). Normkällor åberopas vid hän-
visningar till SAOB, svensk ordbok på ne.se och främst till SAOL, i 
vilken frasen samkönad kärlek finns upptagen. Starkast vikt läggs vid det 
i remissvar 6: ”Att avråda från detta väl etablerade, och av auktoritativa 
språkvårdsinstanser sedan länge godkända, uttryckssätt, som de närmast 
berörda hunnit vänja sig vid och tycka om, framstår för oss som helt 
otänkbart”.  

Sammanfattningsvis om argumenten 
De argument som framkommer i diskussionen innefattar en rad 
faktorer. En av remissinstanserna sammanfattar det rätt väl med att det 
språkliga dilemmat kan sammanfattas med att språket och samhället här 
befinner sig på kontrakurs (remissvar 9). Förenklat skulle man kunna 
säga att gruppen som är för samkönad hänvisar till bruket medan mot-
gruppen hänvisar till systemet. Av de som stödjer rekommendationen 
om samkönad är två argument överordnade: bruket och rätten till själv-
benämnande. Av de som är kritiska till den ändrade rekommendationen 
lyfts främst språksystemet och tydligheten fram som överordnade argu-
ment, dvs. man baserar i huvudsak argumenten på Språkriktighetsbokens 
tre senare kriterier. De som förordar samkönad huvudsakligen baserar 
däremot sina argument på principerna om graden av etablering och 
acceptans samt hur väl det fungerar i olika kommunikativa sam-
manhang (princip 1, 2 och 6). Dessutom lyfter de även fram argument 
som inte finns upptagna i traditionella principer, som den om rätten till 
självbenämnande.  

I intresseorganisationers formuleringar är principen om självbestäm-
mande stark och inte sällan explicit formulerad. I RFSL:s begreppsord-
lista står bl.a. att: ”Var och en har rätt att själv bestämma hur man vill 
identifiera sig. Ingen utomstående kan sätta en etikett såsom ’queer’, 
’transperson’ eller ’homosexuell’ på någon utan att den personen själv 
kallar sig för det” (RFSL:s webbplats). Språkvårdens argumentation an-
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knyter i detta fall alltså snarare till principer som finns utanför de egna 
leden.  

Positioneringar 
Jag har nu analyserat vilka argument som framkommer i diskussionen 
och genom detta visat vilken språksyn som framkommer i de pre-
suppositioner som görs. Men för att också se till förhållandet mellan 
språkvården och språkbrukare så analyserar jag här vilka positioner som 
språkvården intar och hur språkvårdare positionerar Den andra, språk-
brukaren.  

Kontextuella positioneringar 
På ett övergripande plan kan man se att språkvården positioneras 
gentemot språkbrukare institutionellt, dvs. språkvården ger rekommen-
dationer om hur språkbrukare bör – i alla fall i offentliga sammanhang – 
benämnas och benämna andra. Att kunna göra det kan sägas ligga i 
språkvårdens uppdrag, vilket alltså är en position med stor makt, där 
språkvårdare är institutionellt positionerade som experter i sin yrkesroll, 
medan de som är mottagare av rekommendationerna är positionerade 
som personer utan expertkunskap. Det är en positionering som finns i 
kontextuella faktorer, men den institutionella positioneringen görs 
också i interaktionen (Hornscheidt & Landqvist 2014:37–138). Jag gör i 
den här analysen ett par tematiska nedslag, där jag dels visar hur 
språkvården positionerar språkbrukare som mindre vetande, dels 
försöker ringa in vilka som avses med språkbrukare.  

Att positionera Den andra som mindre vetande 
Diskussionen visar tydligt att den kritiska sidan inom språkvården intar 
en ställning som bättre vetande, och att språkvården tar på sig uppgiften 
att ”lära ut” och upplysa människor om vad som är ”rätt” och ”bra”. I 
Språkrådets ursprungliga rekommendation aktualiseras både skalan 
rätt/fel och bra/dåligt. I frågeställningen impliceras att det finns ord som 
kan vara ”fel” när den formuleras som ”Vad är det för fel på uttrycket 
samkönat äktenskap?” och i svaret skrivs att ”Däremot är enkönat äkten-
skap en bra och entydig benämning”. En till synes objektiv röst skriver 
också mottagaren på näsan genom att hävda att ”Man kan tycka att 
förleden sam- passar bra ihop med samma, men så är det inte” – där 
alltså språkvården tar sig rätten att tala om att någon som tycker att det 
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passar bra helt enkelt har fel. Svaret presupponerar att korpusvård inte 
handlar om tyckande – utan om att det finns svar som är rätt eller fel.  

Att språkvården positionerar sig som språkdomare framkommer 
också i ett svar där bruket av samkönad ifrågasätts när språkvårdaren 
skriver: ”Svenska kyrkan kan inte sin Linné, men Språkrådet har tydligt 
sagt ifrån om bruket” – vilket visar att det finns en tydligt uppfostrande 
ton som presupponerar en syn på mottagarna som mindre vetande och 
Språkrådet som den aktör som bestämmer över språket. I fraser som att 
det ”är för tidigt att kasta yxan i sjön” argumenteras det för att bruket 
visserligen pekar mot samkönad men att språkvårdens uppgift är att 
”lära om” språkbrukarna så att de kan säga ”rätt”. Samma syn återkom-
mer i ett annat svar som ställer frågan: ”Är det inte klokt att låta en rim-
lig språklig rekommendation få en chans att sätta sig?” Det finns alltså, 
hos de kritiska rösterna, en tydlig positionering av språkvården som en 
instans som har mandat att agera domare när det gäller språkliga frågor.  

Denna positionering av språkvården som objektiva domare förstärks 
av användningen av pronomenet vi i några av de kritiska remissvaren. 
Detta vi tillskrivs språkvården. I ett remissvar framkommer en posi-
tionering av ett vi som innehåller förväntningar på yrkesrollen: ”Och att 
medvetet gå på tvärs mot en etablerad fackterm brukar vi språkvårdare 
försöka undvika” (remissvar 2). I samma kritiska remissvar, finns ett 
annat vi där inte bara förväntningarna på språkvården framkommer, 
utan där även språkbrukarna positioneras: ”Att följa en viss grupps 
språkbruk är inte alltid en framkomlig väg för språkvården. Vi kan då 
lätt hamna i händerna på ett subjektivt tyckande. Vi bör snarare förhålla 
oss mer sakligt, med en viss distans”. Språkvården positioneras här som 
en objektiv expert, men som måste vara på sin vakt för att inte ”hamna i 
händerna” på språkbrukarna, som framställs som osakliga och odistan-
serade – och som mindre vetande. Texten framhåller också att det 
”skulle bli olyckligt för alla språkbrukare om vi från språkvården går ut 
med olika rekommendationer” (remissvar 2), dvs. texten positionerar 
språkbrukarna som att de inte har någon egen förmåga att fatta beslut 
om sitt eget språk.  

Intresseorganisationer positioneras således av språkvårdarna som 
okunniga. Intresseorganisationen i sin tur positionerar språkvårdarna 
som ”von oben” som inte har kontakt med fenomenet som de vill styra 
och inte som de experter som de själva positionerar sig som (RFSL:s 
remissvar).  
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Att positionera språkbrukarna 
Det finns en tydlig dikotomi mellan språkvårdare och språkbrukare, där 
språkvården är den aktör som tillskrivs makt över språkbrukarna. Det 
framkommer i svar som: ”Att av någon sorts humanitära skäl tillerkänna 
en grupp ensamrätten till ett ord och samtidigt beröva en annan grupp, i 
det här fallet naturvetarna, samma ord – som varit en viktig och levande 
fackterm under flera hundra år – finner jag inte rimligt (remissvar 1). 
Svaret positionerar språkvården som en aktör som har makt att ”beröva 
en grupp” ett visst ord eller betydelsen av ett ord. Denna dikotomi 
mellan språkvårdare och språkbrukare upprätthålls även av de som 
förespråkar samkönad, genom formuleringar som ”när bruket av 
samkönad i samband med äktenskap och relationer nu fått detta fäste i 
såväl bruk som normkällor är det väldigt svårt för språkvårdare att 
hävda att det skulle vara felaktigt och att ett annat ord skulle vara det 
rätta” (remissvar 5).  

Få diskuterar explicit vems språkbruk språkvården bör ta hänsyn till. 
Påfallande ofta talas om språkvårdare å ena sidan och ”bruket” å andra 
sidan, dvs. med hjälp av en nominalisering som osynliggör de aktörer 
som språkbrukare utgör. I den mån ”bruket” görs animat handlar det 
om en viss grupp av språkbrukare som man bör ”ta hänsyn till” och då 
är det ”de berörda” själva. I texterna finns ett vi och dom som sam-
korrelerar mellan två faktorer. Vi inkluderar språkvården och språk-
vårdarna, medan dom andra är de språkbrukare som ”är berörda”, dvs. 
lever i samkönade relationer. ”De berörda grupperna” samkonstrueras 
aldrig med språkvårdarna, dvs. språkvården ingår aldrig i ”den berörda 
gruppen”, utom i ett enda undantagsfall där ett vi samkonstrueras med 
språkvårdens röst: ”Det är nämligen så att inga av oss som lever i 
samkönade relationer skulle använda ordet enkönad om våra egna för-
hållanden.” Detta undantag sätter också fokus på den normalföreställ-
ning som positioneras i texterna där språkvården konstrueras som en 
homogen heterosexuell gemenskap och där ”de berörda” förstås som de 
som lever i samkönade relationer och aldrig samkonstrueras med 
språkvårdare. Att språkvårdare också är språkbrukare som kan vara 
”berörda” verkar falla utanför texternas sociala positioneringar. I prakti-
ken blir det inanimata ”bruket” ett begrepp som inbegriper en tydlig 
positionering av otherness.  
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Sammanfattningsvis om positioneringar 
Analysen visar tydliga positioneringar mellan språkvårdarna å ena sidan, 
och språkbrukarna å andra sidan. Språkvårdarna positioneras som en 
grupp som inte ingår i den diskriminerade grupp som de ska finna en 
benämning åt. På detta sätt blir utsatthet eller underläge ett centralt 
tema för diskussionen (jfr Hornscheidt & Landqvist 2014:122). Språk-
vårdarna har alltså både ett institutionellt övertag, då de som insti-
tutionsföreträdare har en given maktposition, men också ett inter-
aktionellt övertag, som konstrueras inte minst av de själva som kunniga 
och värda att lyssnas på – och dom andra som mindre kunniga och en 
grupp som behöver undervisas i rätt språkbruk.  

Man kan också se en skiljelinje mellan mer traditionella språkvårdare 
som positionerar andra som mindre vetande genom att bortnämna 
deras argument, dvs. att inte bemöta deras argument och diskutera 
dessa, utan i stället enbart framföra sina egna. Samkönad-sidan, som står 
för vad man kan kalla en mer progressiv språksyn, ägnar mer utrymme 
och tid till att bemöta och diskutera de argument som den kritiska sidan 
framhåller, dvs. de tillerkänner ändå enkönad-sidan rätten till sin röst.  

Ingen referens finns till de rekommendationer som redan finns inom 
de intresseorganisationer som representerar den grupp som lever i 
samkönade relationer. De är alltså helt ignorerade som kunniga inom 
sitt område och därmed bortnämnda, dvs. deras perspektiv finns inte 
med alls. Detta kan jämföras med de benämningar som länge har disku-
terats utanför de språkvårdande institutionerna, vilket Vogel visar i sin 
undersökning av person med funktionsnedsättning, rom och hbt-person 
(Vogel 2014). De är alltså utdömda som aktörer. Detta skapar problem 
för språkvården, och man kan åter knyta det till Coopers fråga om vem 
som planerar vad för vem (Cooper 1989), vilket Pauwels diskuterar 
vidare (1998).  

Att intresseorganisationer redan definierat och i offentliga dokument 
använt samkönad är således bortnämnt i diskussionen. Exempelvis i 
skriften Ord som taggar – om HBT så definieras samkönad relation så 
här: ”En samkönad relation är helt enkelt en relation mellan två per-
soner av samma kön som kan vara homo- eller bisexuella. Uttrycket är 
mer korrekt att använda än till exempel en lesbisk relation om det 
handlar om två kvinnor. Man vet ju faktiskt inte hur kvinnorna defi-
nierar sin sexuella läggning. Likaså behöver inte en olikkönad relation 
vara heterosexuell. Mannen eller kvinnan kan vara bisexuell” (Ord som 
taggar – om HBT 2007). Definitionen rymmer ingen diskussion om ut-
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trycket i sig, utan tar det som givet och diskuterar i stället andra saker 
som har med det att göra, som olämpligheten i att prata om homo-
sexuella i samband med samkönade relationer eftersom det kan diskri-
minera bisexuella.  

Slutsatser och diskussion  
Ordet samkönad har i den här artikeln fått exemplifiera en språkvårds-
diskussion där i huvudsak två principer ställs mot varandra: principen 
om språksystemets logik och den om språkbrukares rätt att benämna sig 
själva. Men den här diskussionen kan visa på något mer än kampen om 
det enskilda ordet. Det handlar om en språkvård i förändring, där 
varken aktörerna eller principerna är desamma som de varit tidigare. Jag 
kommer nu att diskutera först aktörerna och sedan principerna för att 
till sist göra en utblick framåt.  

Aktörerna  
I Sverige har vi en starkt insitutionaliserad språkvård, till skillnad från 
många andra länder. Men tidigare forskning har visat att när det gäller 
språk som är feministiskt initierat, potentiellt diskriminerande eller poli-
tiskt laddat så är det inte den institutionaliserade språkvården som är de 
primära språkvårdande aktörerna. Frågorna diskuteras då i stället bland 
berörda grupper och av intresseorganisationer. Milles (2011) visar tyd-
ligt att exempelvis snippa är ett ord som kommer från intresseorgani-
sationer och som inte har reglerats av språkvårdande instanser. Även 
hen, rom eller hbt(q)-person kan här tas som exempel, vilket Vogel visar i 
sin forskning av laddade ord (2010, 2014).  

Det är svårt att slå fast exakt vilken roll den institutionaliserade 
språkvården bör ha i språkfrågor som rör språkbruk som rör diskri-
minerade grupper eller som är politiskt laddat, men genom att belysa 
exemplet samkönad hoppas jag att vi kommer närmare en sådan diskus-
sion. Låt mig återvända till Coopers resonemang (1989), som menar att 
språkplanering visserligen kan initieras på vilken nivå som helst, men att 
den inte kommer att lyckas om den inte omfamnas av de berörda och 
om inte de berörda förstår varför det ligger i deras intresse att anta 
förändringen. Han menar också att språkplanering måste förankras på 
lägre nivåer i hierarkin för att ha chans att bli framgångsrik. I det här 
fallet har det fattats redaktionella beslut på exempelvis Sveriges största 
dagstidning DN om att använda enkönad – ändå har rekommenda-
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tionen inte slagit igenom. Inte heller verkar de berörda se varför de 
skulle anamma förändringen.  

Vilken makt språkvården har att påverka bruket har diskuterats förut. 
Kerstin Norén har i en artikel tagit upp en rad språkvårdsfrågor och kan 
där tydligt visa att om rekommendationen som inte har förankring i ett 
bruk som redan är i förändring har svårt att få fäste (Norén 1993). Och 
om en förändring redan är påbörjad, är det svårt att veta om den har 
påverkats av språkvårdens rekommendationer. Teleman menar därför 
att det är lättare att konstatera om språkvården har misslyckats, dvs. om 
språket tagit en annan väg än den som språkvårdarna anvisat, än om 
språkvården har varit framgångsrik (Teleman 2002:8). I detta fall är det 
lätt att se att språkvårdens rekommendation inte har fått genomslag, 
trots att man har försökt förankra den på lägre nivåer.  

Cooper menar också att det inte alltid är människor som har just 
språk som sitt huvudintresse som initierar språkförändring, utan den 
kan också initieras av andra aktörer med andra funktioner. Tidigare 
forskning har också visat att just feministisk språkplanering nästan alltid 
är en gräsrotsrörelse, vilket denna språkfråga är ett exempel på. I fallet 
med samkönad är det tydligt att språkvården väljer att inte ta hänsyn till 
de berördas perspektiv, att positionera dem som okunniga och icke att 
räkna med. Det visar sig tydligt i sättet som de berördas perspektiv blir 
bortnämnt i diskussionen – ett perspektiv som därmed blir diskriminerat.  

Kampen om uttrycken samkönad eller enkönad står inte om inne-
hållet i definitionen av ordet, utan om benämningen i sig. Språkvårdare 
har under lång tid försökt hitta den bästa benämningen samtidigt som 
fenomenet – att personer av samma kön har relationer med varandra – 
inte är nytt, men det är inte förrän rättigheter diskuteras i den politiska 
och mediala offentligheten som fenomenet diskursiveras. Man kan säga 
att tidigare var det vad Hornscheidt och Landqvist kallar dispositiv eller 
en bortnämnd grupp (Hornscheidt & Landqvist 2014:88), dvs. något 
som inte benämndes alls och alltså inte fanns med i diskursuniversum 
(jfr Lind Palicki 2010:kap. 5).  

Principerna  
Vilka principer stödjs då resonemanget på? Tydligt är att enkönad-före-
språkarna tar större hänsyn till de traditionella principerna, som de 
presenteras i Språkriktighetsboken, medan samkönad-förespråkarna även 
tar hänsyn till andra principer. I detta kan man ana vad man kan se som 
en generationsklyfta där exemplet illustrerar den generationsväxling 
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som pågår inom forskningen och språkvården, där alltmer fokus har 
hamnat på just språkbruket. Det ter sig som att konservativ språkvård 
legitimerar språkråd genom att hänvisa till språksystemet, medan mer 
progressiv språkvård fäster större vikt vid bruket.  

Den allt större betoningen av bruket beror bl.a. på att bruket är 
möjligt att överblicka på ett annat sätt i dag än tidigare, genom stora 
sökbara textkorpusar och tillgången till internet. Förutsättningarna för 
språkvårdens arbete har således ändrats i och med digitaliseringen. Man 
kan se det som en demokratisering av det språkvårdande arbetet (Jo-
sephson 2007), där alltfler människor på ett mer direkt sätt påverkar 
språkets utveckling. Den offentliga arenan som tidigare varit förbehållen 
dem som passerat redaktörernas ögon, är nu i alla fall i en viss bemärkel-
se, öppen för alla. När alla kan skriva och publiceras i offentligheten 
finns färre instanser som kontrollerar språkbruket. Samtidigt kan språk-
vården också få större insyn i hur det faktiska bruket ser ut och på så sätt 
också behöva ta hänsyn till det. Detta leder till en omförhandling av de 
inblandade positioneringarna där den traditionella språkvården förlorar 
en del av sin institutionella makt.  

Rätten att benämna är förknippad med makt på så sätt att den som 
benämner innehar en maktposition. De traditionella språkvårdsprinci-
perna tar liten, eller ingen, hänsyn till den maktaspekten i sitt språk-
vårdsarbete. Detta kan jämföras med det som Bornhöft kom fram till i 
sitt examensarbete. Hon argumenterar nämligen för att Språkrådet ofta 
hänvisar till graden av etablering av ett ord eller till hur vanligt det är, 
vilket hon menar innebär att Språkrådet ”lyfter folk ovanför sig själva” 
och alltså tar störst hänsyn till bruket. Hon menar också att det ger 
människor rätt att benämna sig själva, vilket framkommer speciellt om 
Frågelådans poster om hen och samkönad, samtidigt som rekommenda-
tionerna delegitimerar till exempel företags makt att benämna sig själva 
(Bornhöft 2014:28). Hon menar vidare att den ideologiska dimension 
som framkommer i hennes analyser, där exempelvis jämställdhet i re-
kommendationerna ses som något eftersträvansvärt, inte finns realiserat 
i de principer som det redogörs för i Språkriktighetsbokens kriterier 
(Bornhöft 2014:28).  

Olle Josephson lyfter detta i en språkspalt då han skriver att språk 
som ideologibärare uppmärksammas alltmer och att jämställdhetsargu-
ment får en mer framträdande plats i språkvården. Också språkvården 
måste alltså ta tydligare ideologisk ställning (Josephson 2014). Med tyd-
ligare ideologisk ställning måste också andra principer inbegripas. 
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Rätten till självbenämnande har varit en tydligt framträdande sådan i det 
här materialet. En annan princip, som enbart berörs mycket sparsamt i 
den här diskussionen, är den om parallellställda benämningar. Enbart 
när det argumenteras för olikkönad/lik(a)könad och mot enkönad/två-
könad lyfts principen om att det också är viktigt att benämna det som är 
norm, dvs. relationer mellan personer av olika kön. Genom att inte 
diskursivera det som ses som norm blir det avvikande än mer avvikande. 
Att på ett likartat sätt behandla både normen och det avvikande gör att 
vi åtminstone språkligt minskar diskrimineringen (jfr diskussion i Lind 
Palicki 2010). 

Avslutande kommentar 
Vad behöver då språkvården göra? En sund språkvård behöver fördela 
makt. Vi behöver samarbeta med dem som är närmast berörda. Vi kan 
inte, över människors huvuden, bestämma hur de ska benämnas – det 
visar exemplet samkönad tydligt. Därför behöver språkvården sam-
arbetskanaler utanför de egna leden, till exempel referensgrupper som 
består av berörda grupper. Annars får vi en verklighetsfrånvänd språk-
vård som urvattnar sin egen makt, där risken är att språkbrukarna inte 
kommer att lyssna på oss eftersom vi inte lyssnar på dem.  

Men språkvården behöver också synliggöra sina principer och 
offentliggöra argumenten och diskussionerna – inte bara normera och 
informera, utan också debattera, diskutera, argumentera. Kanske behö-
ver också språkvårdens vi, som i dagens samhälle framstår som alltmer 
splittrat, dekonstrueras och omförhandlas? 

Jag avslutar med ett citat från en språkspalt i Svenska Dagbladet som 
Anna-Malin Karlsson skrev mitt i samkönaddiskussionen och som sam-
manfattar rätt väl vad som borde vara en självklarhet för språkvården: 
”Man kan rekommendera, men inte alltid förutse konsekvenser och 
förändringar, och därför måste språkvården kunna ändra sig” (Karlsson 
2013).  
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