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Smärre bidrag

Att skilja på de och dem. Ett tipsresultat
Med ganska täta mellanrum utbryter offentlig debatt om standardnormen i skrift ska be-
hålla kasusdistinktionen mellan de och dem eller ersätta båda med dom – eller möjligen
de. Senaste utbrottet föranleddes av en debattartikel i Svenska Dagbladet den 22 oktober
2016, där gymnasieläraren Henrik Birkebo föreslog övergång till dom »från och med ja-
nuari 2017». 

Bakgrunden är välkänd för denna tidskrifts läsare, men jag repeterar ändå kort. Var och
en som skriver några rader ställs inför formvalet. Distinktionen mellan de och dem saknar
motsvarighet i de allra flesta svenskars tal, ja, numera också i många finlandssvenskars
(Leinonen 2015). Och normen är oklar av åtminstone tre skäl: För det första är dom på in-
tet sätt bannlyst utan sedan länge en ofta använd alternativform. För det andra är de och
dem sedan 1980-talet överlappande som korrekta skriftspråksformer i vissa konstruktio-
ner (Molde 1980). Båda är enligt många, men inte alla, normkällor rätt i kollokationen de
som när den inleder relativsats efter preposition eller med objektsfunktion i matrissatsen.
Språkriktighetsboken (2005 s. 209–10) godkänner, Svenska Akademiens språklära talar
med synnerligen kluven tunga (2003 s. 95). Men det är oklart var gränsen går för denna
överlappning. Om det är korrekt att skriva »Vi valde de som var billigast», hur blir det då
med »Vi valde de som vi fick billigast» och »vi valde de vi fick billigast»? Och varför inte
»vi valde dem billigaste»? Ty för det tredje används talets dom inte bara som personligt
pronomen med subjekts- eller objektsfunktion utan kan också ingå i nominalfraser som
bestämd artikel, demonstrativt pronomen eller determinativt attribut. Särskilt när dessa
nominalfraser har objektsfunktion (som ovan) kan det vara svårt att förstå att den skrift-
språkliga motsvarigheten till dom är de, inte dem.

Problem med bruket rapporteras främst från skrivundervisningen, både i skolan och
på universitetet. Men de finns också på andra håll.

Det tycker jag framgår av en liten undersökning, inte alltför vetenskaplig, som jag ge-
nomförde hösten 2010 och våren 2011. På uppmaning av Svenska Dagbladets webbre-
daktion konstruerade jag ett så kallat quiz – tipsrad säger man om man är gammal – med
tio kryssfrågor. Varje fråga rymde en mening där den svarande skulle välja mellan de
och dem, eller som tredje alternativ kunde markera att båda är rätt. Jag har länge tänkt
att jag borde redovisa resultaten, men det har helt enkelt inte blivit av.

Tipsraden gjorde succé, ett tecken på att många grubblar över de-dem-dom-normen.
På några månader hade närmare 14 000 personer fyllt i den, vilket är en hög siffra för
Svenska Dagblads-tips av detta slag. (Den har gått i repris hösten 2016, men tippandet
pågår i skrivande stund, och också av andra skäl vill jag inte nu redovisa dessa siffror.)
De många svaren är undersökningens styrka – annars finns åtskilliga svagheter i vad
som knappast förtjänar att kallas informanturvalet. Jag vet inget om de svarandes ålder,
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utbildning, kön, regionala hemvist med mera. Samma person kan ha svarat flera gånger.
Möjligen kan man med tanke på att det är just en webbupplaga av just Svenska Dagbla-
det föreställa sig att den genomsnittliga svararen är relativt välutbildad, relativt ung och
ofta boende i Stockholmsområdet. Men tipset kan ha delats på nätet åt alla håll och kan-
ter. Man kan väl också tänka sig att de som fyllt i är någorlunda intresserade av språk-
frågor och tror sig veta åtminstone lite grand om de och dem. Mycket talar alltså för att
de 13 800 är något mer kvalificerade än ett svenskt genomsnitt.

De tio frågorna framgår av tabell 1 nedan. De står i den ordning de bjöds i tipset. De
tre svarsalternativen stod alltid i samma ordning: de, dem, båda. Jag hade konstruerat
meningarna för att täcka konstruktioner med olika svårighetsgrad. Nummer 9 är dock
ett autentiskt litterärt exempel, från Aino Trosells roman Tvångströjan (2004). (Trosell
skriver de, vilket jag alltså menar är fel enligt de normer som råder i dag.) En gramma-
tisk gruppering av exemplen är inte alldeles självklar. Men enkelt uttryckt har den efter-
frågade formen funktion som enkelt nominalfrassubjekt i (1) och (7), enkelt nominal-
frasobjekt i (2) och (9), utbyggt nominalfrasobjekt i (3), huvudord i utbyggd rektion i
(5) och (6), bestämd artikel i (4) och determinativt pronomen i (10). En noggrannare be-
skrivning borde ta hänsyn också till animathet, position i satsen, semantisk roll och kan-
ske en del annat. 

För bedömning av rätt svar har jag hållit mig till normkällor som Språkriktighetsbo-
ken och Språkrådets webbplats. De är inte helt uttömmande. Det kan verkligen diskute-
ras hur man ska bedöma till exempel (5) och (9) (se nedan). Men enligt min bedömning
är alltså nu rådande norm den att för (3), (5), (6) och (8) är både de och dem korrekt, och
i de andra fallen gäller antingen de eller dem.

Tabell 1. Svar på tio de-dem frågor i tipsrad i Svenska Dagbladets webbupplaga 2010–
2011. Procent av 13 800 svarande. Rätt svar fetmarkerat. 

Det finns en del intressanta resultat i tabellen, menar jag. För det första kan man urskilja de
enkla eller nästan enkla fallen: när ordformen står som enkelt subjekt eller objekt (1, 2, 7),
bestämd artikel (4) och kanske också determinativt pronomen (10). Undantaget är (9), se

Bjudmening de är rätt dem är rätt både de och 
dem är rätt

 1. På nära håll låter de/dem mycket bra 91  5  4
 2. Du får gärna behålla de/dem  1 97  2
 3. Jag respekterar de/dem som inte vill delta i 

överläggningarna
30 32 38

 4. De/dem bästa filmerna kommer aldrig på tv 96  2  2
 5. Det där är nog en fråga för de/dem i kassan 20 54 25
 6. De/dem som alltid har hjälpt mig så bra litar 

jag inte på längre
75 11 14

 7. De/dem har inga pengar kvar 93  3  4
 8. Det här är den perfekta julklappen för alla de/

dem som gillar språk
27 43 31

 9. Klyschorna, de/dem kan jag spara till en 
annan gång 

40 45 15

10. Det här är den perfekta julklappen för alla de/
dem nördar som älskar att peta i språkfrågor

84  9  7
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nedan. Men (4) har svagt bevisvärde för bestämd artikel, eftersom de här står i en nominal-
fras med subjektsfunktion och typisk subjektsposition. Däremot tyder en jämförelse mellan
(8) och (10) på att många svarande klarar att skilja mellan personligt och determinativt pro-
nomen. Man kan vidare lägga märke till att så många som drygt 1 200 svarande misstar sig
i (1) där subjektet inte står i den prototypiska fundamentspositionen och inte har den sub-
jektstypiska semantiska rollen AGENT. Det stämmer med Håkanssons och Norrbys resul-
tat att subjektet oftare skrivs felaktigt dem när det står efter finitet (2003 s. 14). 

För det andra måste ett par meningar, (6) och (9), nästan betraktas som fällor. I (6) är
det visserligen inte fel att välja de, såsom 75 procent gör, eftersom både de och dem är
korrekt, men det är påfallande att så många ändå väljer subjektsformen när pronomenet
är huvudord i en fras med objektsfunktion. I (9) väljer 40 procent fel med de. Förkla-
ringen är nog den samma i båda fallen. Pronomenet står i fundamentet, och textgram-
matiskt sett är det tema, det vill säga utgångspunkt för det satsen påstår. Båda förhållan-
dena är typiska subjektsegenskaper. I (6) tillkommer också att de har den subjekts-
typiska semantiska rollen AGENT i förhållande till det finit som närmast följer.

Det återstår (3), (5), (8), de tre meningar förutom (6) där normen tillåter både de och
dem. (3) och (8) är skolexempel på de/dem-som-konstruktionen. Här ser man för det
första att en majoritet, ungefär två tredjedelar, tänker sig att en form ska vara rätt och
den andra fel. Det kan vara ett snedvridet resultat på grund av tipsförfarandet, men tro-
ligen speglar det en vanlig föreställning om formval i det skrivna standardspråket. För
det andra ser man att de som väljer en enda form fördelar sig ganska jämt på de och (tra-
ditionellt) dem. De är inte överens. Det talar för att dagens norm på denna punkt är för-
ståndig och speglar bruk och språkkänsla rätt väl. 

Något annorlunda är det med (5). Det är inte en de-som-konstruktion, utan pronome-
net är på annat sätt utbyggt med en efterställd restriktiv bestämning. Även om betydel-
sen är helt parallell med »de som sitter i kassan» visar det kanske att de-som-kollokatio-
nen är bättre än ett prepositionsattribut på att slå ut ett dem (jfr Hellberg 1996). 

Jag tror att resultatet som helhet kan tolkas så här: relativt kvalificerade språkbrukare
klarar för det mesta – men inte alltid – att välja rätt mellan de och dem i de enkla och
vanliga fallen, särskilt när de är extra uppmärksamma. Blir det mer komplicerat går de
inte sällan vilse. Det talar för, menar jag, det önskvärda i en stormning av en av de sista
kasusbastionerna. Det vore klokt att införa en gemensam subjekts- och objektsform i
standardspråket i skrift, lika väl som i tal. Om sedan dom eller de ska ges prioritet är en
fråga för fortsatt diskussion.
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Olle Josephson

Mötesspråk i högskolors och universitets språkvals-
dokument
I sin rapport En högskola i världen (Högskoleverket 2008) uppmanar Högskoleverket
svenska universitet och högskolor att formulera en egen språkpolitik som ett led i arbe-
tet med internationalisering. Vid den tiden hade bara Göteborgs universitet en fastställd
språkpolitik, men flera lärosäten meddelade att man var nära att anta en sådan, eller att
man hade påbörjat ett sådant arbete. Under 2016 finns det i Sverige 48 universitet, hög-
skolor och enskilda utbildare med tillstånd att utfärda examen på universitets- eller hög-
skolenivå (Universitetskanslersämbetet, 2015). Av dessa har 21 lärosäten i dag någon
form av dokument som reglerar språkval i olika delar av verksamheten. 

Lagar och förarbeten
Universitet och högskolor är myndigheter och lyder under samma lagar och förord-
ningar som andra myndigheter i Sverige. Bland de lagar som styr myndigheters språkval
märks särskilt språklagen (SFS 2009:600) och förvaltningslagen (SFS 1986:223).
Svenskan är huvudspråk i Sverige och det språk som ska användas av det offentliga.
Den som inte behärskar svenska har rätt att få en tolk för att kunna möta svenska myn-
digheter. Även offentlighetsprincipen bygger på att medborgarna kan ta del av det
offentligas texter.

Lärosätena skiljer sig emellertid från andra myndigheter på flera sätt. Dels har hög-
skolorna ett särskilt uppdrag att vara internationaliserade. Dels präglas organisationen
sedan länge av det så kallade kollegiala styret, det vill säga att beslut fattas gemensamt
av kollegiet i institutionsstyrelser och fakultetsnämnder. Även om den så kallade auto-
nomireformen (Prop. 2009/10:149) har öppnat för andra styrelsesätt är förtroendeupp-
drag av olika slag ett gängse inslag i vardagen för lärare och forskare vid universitet och
högskolor.

I Språk för alla – förslag till språklag (Prop. 2008/09:153) framhålls att högskolor
och universitet är myndigheter av en lite annan karaktär än andra myndigheter. Deras
internationaliseringsarbete kan göra att det i verksamheter utanför det som är språk-
lagens kärnområde kan finnas omständigheter som påverkar lagens tillämpning. Det
som utgör kärnområdet för språklagens tillämpning definieras i samma proposition:


