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Sammandrag 
 
I september år 2016 skrev Åsa Beckman en krönika i Dagens Nyheter som uppmanade 
kvinnor till att frågestrejka: att sluta ställa frågor till män som inte frågar något tillbaka. 
I december samma år lades ordet till på Språkrådets och Språktidningens nyordslista 
(Karlsson, Rudbeck & Svensson 2017:20), eftersom det är ett nybildat ord som be-
skriver samtiden. 
 
Vi utför en innehållsanalys för att synliggöra attityder i webbpublicerade texter som 
skrevs efter Åsa Beckmans krönika och publiceringen av nyordslistan. Syftet är att syn-
liggöra vilka attityder som finns till frågestrejka, om de är positiva, likgiltiga eller nega-
tiva. Vi vill även undersöka om attityderna rör nyordet frågestrejka eller språkhand-
lingen att frågestrejka. 
 
Resultatet visar att attityderna övervägande är positiva till både nyordet och språkhand-
lingen, samt att en tydlig majoritet av urvalet av texter uttrycker en attityd till 
frågestrejka som språkhandling.  
 
Analysens slutsats är att nyordet inte är lika viktigt som de föreställningar och idéer det 
representerar. Frågestrejka och liknande nyord kan därmed komma att försvinna när det 
orden representerar inte längre diskuteras.  
 
Nyckelord: frågestrejka, nyord, nyordslistan, språkhandlingar, attityder, samtals-
mönster, manligt språk, kvinnligt språk, innehållsanalys.  
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1. Inledning  
Dagens Nyheters litteraturkritiker och biträdande kulturchef Åsa Beckman åt frukost på 
ett bed & breakfast i Frankrike och började då lyssna på sina bordsgrannar. Det var en 
man och en kvinna som talade om mannens barndom. Kvinnan ställde nyfiket fråga 
efter fråga, men mannen ställde inte några frågor tillbaka. Beckman skrev därefter en 
krönika om händelsen i DN: Kvinnor, nu är det verkligen dags att börja frågestrejka 
(2016). Hon drog sig till minnes liknande händelser och samtal ur sitt eget liv och upp-
manade därefter läsarna, framförallt kvinnorna, till att frågestrejka – att sluta ställa 
frågor till män som aldrig frågar något tillbaka. Krönikan spreds, och flera följdartiklar 
publicerades.  

I december 2016 tas ordet med på Språkrådets och Språktidningens lista för nytillkomna 
ord under 2016. Språktidningen förklarar verbet som att ”låta bli att ställa frågor därför 
att man vill bryta mönstret att kvinnor ställer frågor till och om män i högre utsträckning 
än vad män ställer frågor till och om kvinnor” (Karlsson, Rudbeck & Svensson 
2017:20). 

Persdotter Wallström (2017) går i en krönika igenom nyordslistan och lyfter förutom 
nyordet frågestrejka fram ord som mansplaining och kroppsaktivism. Persdotter Wall-
ström menar att det är en samling jämställdhetsverkande ord som lyfter diskussioner 
och skapar framsteg i jämställdhetsdebatter. Hon konstaterar: ”Nya ord etableras och 
gamla återuppstår för att fylla behov i den offentliga debatten, nödvändiga för att föra 
samtalet framåt. Därmed beskriver de vår samtid” (Persdotter Wallström 2017).  
 
Persdotter Wallström (2017) menar alltså att nyord som frågestrejka skapas med ett 
syfte att framkalla och/eller uppmärksamma en samhällsförändring. Orden relaterar till 
jämställdhetsarbetet i samhället och är ofta en kraft av feministisk och politisk karaktär. 
Frågestrejka och nyord med liknande bakgrund och syfte som frågestrejka kan därför 
bära på en särskild laddning jämfört med andra nyord.  
 
Språkliga varieteter och uttryck i form av främmande eller nya inslag i det svenska 
språket är förknippade med attityder (Bijvoet 2013:129). Dessa laddade nyord bör 
därför framkalla fler attityder hos språkbrukarna än nyord med mer praktiska syften, 
som till exempel annonsblockerare (Karlsson m.fl. 2017:18), ett annat nyord från 2016.  
 
En språkhandling är detsamma som en språklig aktivitet (Ohlsson 2013:172). Fråge-
strejka är således ett verb som beskriver en språkhandling, men också ett nyord som har 
en begreppslig innebörd i det svenska språket. Det går därmed att skilja på attityder till 
ordet som språkhandling och ordet som nyord. I vår undersökning vill vi särskilja dessa 
attityder därför att vi tror att det är av betydelse. Vad skulle det innebära om diskus-
sionen i högre grad rör språkhandlingen och därmed idén bakom en frågestrejk istället 
för etableringen av ordet?  
  



 

3 
 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med vår undersökning är att synliggöra uttryckta attityder till nyordet fråge-
strejka, för att diskutera hur nyordet togs emot och diskuterades på webben efter Åsa 
Beckmans krönika och efter publiceringen av nyordslistan. Vi vill se om människor ut-
trycker en positiv eller en negativ attityd till frågestrejka, och om attityderna huvudsak-
ligen baseras på åsikter om språkhandlingen att frågestrejka eller åsikter om bruket av 
nyordet.  
 
I vår undersökning vill vi förutom att resonera om vilka attityder ett nyord som fråge-
strejka kan framkalla hos språkbrukarna, även diskutera vad dessa attityder kan uttrycka 
om andra laddade nyord med samma bakgrund och syfte som frågestrejka. Vi vill också 
resonera om varför ordet skapades, samt hur nyordsbildningen av ett ord som frågestrej-
ka kan spegla samtiden.  
 
I undersökningen utgår vi från följande frågeställning:  
 

• Vilka attityder finns det till frågestrejka i webbpublicerade texter? 
• Rör attityderna frågestrejka som språkhandling eller som nyord? 
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2. Teori  
I teoriavsnittet går vi först igenom språkhandlingar och nyordsbildning, därefter 
beskrivs sociolingvistisk forskning om manligt och kvinnligt språk samt teorier om 
språkattityder. 
 
2.1 Språkhandlingar 
Kommunikation i form av samtal och text fungerar som ett utbyte mellan en talare och 
en lyssnare, en läsare och en skribent. Utbytet innehåller ofta olika språkhandlingar som 
uppmaningar, frågor, påståenden och erbjudanden. I ett välfungerande samtal förstår 
båda parter vad som krävs av dem utifrån de olika språkhandlingarna och utför det som 
efterfrågas (Holmberg & Karlsson 2013:31–33). Varje språkhandling har därmed ett 
förväntat responsdrag. Språkhandlingarna kan handla om ett utbyte av information eller 
varor och tjänster, där utbytet av information sker genom frågor och påståenden. I ut-
bytet av varor och tjänster är det en handling som efterfrågas, antingen genom ett er-
bjudande eller en uppmaning. Uppmaningen behöver sedan ett svar i form av en vägran 
eller ett utförande av handlingen (Holmberg & Karlsson 2013:33). Av språkhandling-
arna räknas påståenden och erbjudanden som givande språkhandlingar, frågor och upp-
maningar som krävande (Holmberg & Karlsson 2013:34).  
 
Språkhandlingar har sin egen typiska grammatik, vilket till exempel gör en fråga lätt att 
urskilja genom dess form (Holmberg & Karlsson 2013:46). Grammatiska metaforer är 
undantaget, där en fråga kan formuleras enligt grammatiken för exempelvis ett påstå-
ende (Holmberg & Karlsson 2013:49). ”Du är väl inte mätt än?” är till exempel ut-
formad som en frågesats men är samtidigt ett påstående. Genom grammatiska metaforer 
kan språkhandlingar därmed vara indirekta. 
 
En dialog är beroende av språkhandlingar för att fungera och för att skapa en relation 
mellan deltagarna. Den riskerar att stagnera om en av deltagarna ignorerar det som 
krävs av dem (Holmberg & Karlsson 2013:31). Frågestrejka är en krävande språkhand-
ling som genom tystnad uppmanar den andra parten till att aktivt delta i samtalet. 
Genom att sluta ställa frågor och istället vara tyst hoppas förespråkarna kunna förmå 
den andra personen att börja ställa frågor. Uppmaningen i frågestrejka är alltså inte en 
direkt språkhandling, något som kan påverka hur den tas emot. Tystnad kan även vara 
ett maktmedel (Heberlein 2011) och en frågestrejk kan på grund av det missuppfattas. 
 
 
2.2 Nyordsbildning: Nyordens funktion i språket 
I följande avsnitt går vi igenom hur och varför nyord bildas, samt hur Språkrådet och 
Språktidningen motiverar urvalet till nyordslistan för att förklara varför ett ord som 
frågestrejka bildas. 
 
Det svenska språket kompletteras av ett konstant flöde med nybildningar av ord, oftast i 
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form av sammansättningar och avledningar (Josefsson 2009:104). Dokumentationen av 
nyord har förekommit sedan början av 1940-talet, med syftet att samla kunskap om nya 
ord i det svenska språket (Agazzi 2015:7). Nya ord och uttryck tillkommer för att vi 
med språket ska kunna uttrycka något vi tidigare saknat ord för (Karlsson 2016:27). 
Författaren Hetekivi Olsson skapar till exempel nya substantiv, adjektiv och verb med 
hjälp av framförallt sammansättningar av två eller flera ordled. I hennes ordförråd blir 
substantivet tanke ihop med verbet sjunga tankesjunga, ett verb som beskriver en 
aktivitet som hon tidigare saknat ord för (Fahlgren 2017:46). Frågestrejka har skapats 
på ett liknande sätt, där två ordled bildat en verbsammansättning.  
 
Språkrådet publicerar i samarbete med Språktidningen vid varje årsskifte en nyordslista 
bestående av nya ord i svenskan som tillkommit under det gångna eller de senaste åren. 
De nyord som listas ger ofta en bra bild av samhällets rådande trender och tendenser, 
och beskriver samhällsdebatten och det politiska läget (Söderberg 2016). Innan Språk-
rådet bildades år 2006 (Institutet för språk och folkminnen 2017) var det Svenska språk-
nämnden som ansvarade för insamlandet, dokumentationen och presentationen av ny-
ord. Nyordslistan publicerades för första gången år 1987 i samarbete med tidskriften 
Språkvård fram till dess nedläggning år 2007 då Språktidningen tog över (Agazzi 
2015:7).   
 
Om motiveringen till nyordsurvalet skriver Språktidningen följande: 

Urvalet av ord till nyordslistan är ofrånkomligt subjektivt, men sker ändå med viss 
systematik: orden, som föreslagits både av oss själva och av allmänheten, ska vara 
etablerade och ha en viss minimifrekvens i tidningstext, och de ska vara antingen nybildade 
eller tydligt ha ökat i användning de senaste två åren. Men framförallt ska de säga något om 
samtiden – vilket i sig gör dem så intressanta. (Karlsson 2017:26) 
 

Ett nyord kan också vara ett ord som inte varit möjligt att använda tidigare, ett gammalt 
ord som fått annan betydelse eller tillämpning och ett gammalt ord som återfått använd-
ning (Agazzi 2015:7). 
 
Språkrådets nyordsinsamling bär på ett språkvårdande och folkbildande ansvar, efter-
som språket ska vara tillgängligt för alla (Agazzi 2015:7). Insamlandet av nyord sker 
manuellt, främst genom att söka igenom dagstidningar. Sedan år 2002 tar Språkrådet 
hjälp utifrån från så kallade nyordsexcerpister som dagligen bläddrar igenom dagstid-
ningar för att månadsvis sända in listor. Andra typer av texter kan också vara till hjälp, 
såsom romaner, broschyrer och brev samt bloggar, sociala medier och övriga webben 
(Agazzi 2015:9). Förslag på nyord ges också från allmänheten genom de tips som når 
Språkrådet via deras webbplats (Agazzi 2015:8). 
 
Ett nyords livslängd kan vara svår att bedöma på förhand. En del ord kan bli kortvariga, 
för att de till exempel visar sig vara tidsbundna (Agazzi 2015:10). Andra ord får lättare 
fäste i det svenska språket för att de visar sig vara praktiska, såsom pronomenet hen 
(Söderberg 2016). Dokumentationen av nyord bör spegla ordbildningstendenser i sam-
hället samt hur samtiden genererar nya ord. Det medför att nyordslistor och nyords-
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böcker även kan innehålla ord som det inte finns en framtid för (Agazzi 2015:10). 
Sådana ord tas alltså med för att representera det nutida samhället. Nyordslistor kan 
därmed till skillnad från en ordbok innehålla ord som ännu inte etablerats i det svenska 
språket (Agazzi 2015:10). 
 
Nyord representerar som ovan nämnt samhällets rådande åsikter och värderingar 
(Melander 2013:346). Språket speglar samhället som i sin tur speglar språket, en 
pågående språkförändring som innebär att nya ord och uttryck tillkommer i det svenska 
språket samtidigt som gamla och oanvändbara ord och uttryck försvinner. Skapas ett 
nytt ord för en ny eller redan vedertagen företeelse kan språket vara ett medel för att 
aktivt påverka samhället i en mer jämställd riktning (Melander 2013:346). Nyorden 
kroppsaktivism och mansplaining är exempel på politiskt laddade ord som bildats för att 
verka för jämställdhet. Agazzi (2015:23) menar att orden snippa och slidkrans på lik-
nande sätt har skapats som mer politiskt korrekta benämningar istället för föregångarna. 
 
Milles (2017:37) resonerar med hjälp av tre metaforer om huruvida politiskt laddade ny-
ord är ”strunt eller hela lösningen” när någon aktivt vill förändra samhället. Hon menar 
att nyord som slidkrans inte är en ”mirakelmedicin” som förändrar hela samhällets syn 
på mödomshinnan. Det betyder inte att ett nyord inte kan ha en politisk laddning, för-
ändra synsätt eller påverka attityder. Nyord fungerar snarare som ”glasögon”, som gör 
företeelsen som ordet beskriver tydligare om ordet är bra och välslipat. Motsatsen till 
välslipade glasögon är när det nya ordet bara gör företeelsen mer otydlig. Avslutnings-
vis liknar hon nyord vid ”frön som måste omges av fruktbar jord och vattnas för att slå 
rot”. Milles (2017:37) menar alltså att det krävs särskilda förutsättningar för att ett ny-
ord ska etableras och bli vedertaget bland språkbrukarna.  
 
 
2.3 Sociolingvistisk forskning om manligt och kvinnligt språk 
Könsfokuserad språkforskning har i huvudsak två syften: dels att kartlägga skillnader i 
mäns och kvinnors språkbruk, dels att undersöka vad dessa skillnader innebär för 
skapandet av det sociala könet. Det har särskilt fokuserats på kvinnligt språk i kontrast 
till manligt språk, eftersom mäns samtalsstil har betraktats som normen (Nordberg 
2013:27).  
 
Cameron (1992:63, refererad i Nordenstam 2003:14) har delat upp förklaringarna till 
varför det kan existera skillnader mellan kvinnligt och manligt språk i tre hypoteser: 
bristhypotesen, dominanshypotesen och skillnadshypotesen. Bristhypotesen handlar om 
att kvinnor anses ha ett bristfälligt språk, och att kvinnor därför behöver tala mer som 
män. Bristhypotesen har dock få förespråkare inom språkvetenskapen i dag, eftersom 
det kan vara problematiskt att se en persons eller grupps språk som sämre än andras 
(Nordenstam 2003:17–18). Vissa forskare menar istället att skillnaderna skapas av att 
män har en högre status och mer makt i samhället, en teori som kallas för dominans-
hypotesen. Män och kvinnor samtalar enligt dominanshypotesen på ett likvärdigt sätt, 
men männens åsikter framträder mer på grund av att de har en högre status. Skillnads-
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hypotesen utgår från att kvinnor och män kommunicerar på skilda sätt, men att inget av 
sätten är bättre eller sämre än det andra (Ohlsson 2013:167).  
 
Tannen (1993, refererad i Ohlsson 2013:167) är en av dem som förespråkar skillnads-
hypotesen. Hon menar att eftersom flickor och pojkar umgås åtskilt under uppväxten får 
de aldrig lära sig att umgås med varandra, något som gör att kvinnor och män kommu-
nicerar på olika vis i vuxen ålder.  
 
Inom språkforskning är det också viktigt att förstå sambandet mellan språkhandling och 
identitet. Det språkbruk och de språkhandlingar en individ uttrycker formar identiteten, 
likväl som identiteten formar språket (Ohlsson 2013:172–173). En man bekräftar till 
exempel sin könsidentitet både för sig själv och för sin omgivning genom att tala som 
män förväntas göra. Vid upprepning av språkhandlingarna återskapar och förstärker han 
sedan sin identitet ytterligare.  
 
Det var under 1960-talet som forskare började intressera sig för språklig variation 
mellan könen. Genom att använda bandspelare kunde de då börja spela in vanliga sam-
tal, och studera hur olika sociala grupper talar. Jämställdhetsforskningen ökade under 
1970-talet, då forskare ville undersöka orsaken bakom de språkliga variationer mellan 
kvinnor och män som hade upptäckts (Edlund, Erson & Milles 2007:47).  
 
En av dessa undersökningar genomfördes av den amerikanska forskaren Fishman 
(1978:397–406, refererad i Edlund m.fl. 2007:84). Hon spelade in samtal mellan tre 
gifta par för att se hur de använde sig av turtagning och vem som utförde mest ”arbete” 
under konversationerna, alltså vem i paret som såg till att samtalet fortlöpte smidigt. 
Hon fann då att kvinnorna ställde fler frågor, gav mer samtalsstöd1 och visade intresse 
för männens samtalsämnen, medan männen använde sig av fler påståenden och gav 
minimalt med samtalsstöd. Enligt Fishman (1978:397–406, refererad i Edlund m.fl. 
2007:85) hade män mer kontroll över samtalen och större makt över vilka samtals-
ämnen paren talade om. 
 
Fishmans undersökning är i dag nästan 40 år gammal, men är ändå av betydelse. San-
nolikheten att forskare hittar skillnader är stor om de söker efter dem, och därmed riske-
rar de att förstärka och skapa föreställningar om manligt och kvinnligt språk (Edlund 
m.fl. 2007:63). Fishmans forskning kan tillsammans med annan forskning alltså ha 
bidragit till både de föreställningar som finns om hur män och kvinnor talar och faktiska 
skillnader som andra forskare senare har funnit. Det här är något som vi kommer att dis-
kutera vidare (se avsnitt 5.2).   
 
Även svenska forskare har undersökt skillnaderna mellan manligt och kvinnligt tal. 
Nordenstam (1990:33) undersökte privata samtal mellan män och kvinnor. Hon spelade 
in olika samtalspar, där sex par bestod av män, sex par av kvinnor och sex par av båda 
                                                
1 Samtalsstöd: uppbackning i samtal i form av signalerande småord av intresse och uppmuntran som till 
exempel mm och ja (Milles 2008:26). 



 

8 
 

könen. Hennes resultat visade att kvinnor och män gav ungefär lika mycket samtalsstöd. 
Kvinnorna använde däremot samtalsstöd för att visa engagemang, till exempel i form av 
upprepningar som jajaja, eller uttryck som usch, oj, vad säger du. Männen använde 
mindre känslomässiga uttryck som jaha och okey. Nordenstam (1990:33) tolkade 
resultatet som att kvinnor var mer engagerade och tog ett större ansvar i samtalen. 
Enligt Nordenstam (2003:18–19) anses kvinnor även bruka fler indirekta språk-
handlingar och ställa fler frågor för att till exempel kunna bjuda in motparten till samtal.  
 
Milles (2003:111–112) har undersökt hur fördelningen av talutrymmet såg ut under 
arbetsmöten genom att spela in samtal. Hon fann då att kvinnorna använde sig mer av 
samtalsstöd än männen och frågade efter respons på samma sätt som de gjorde i privata 
samtal. 
 
Svensson (2015:9) undersökte högstadieelevers föreställningar om manligt och kvinn-
ligt språk genom enkäter och intervjuer. Undersökningen visade att kvinnor ansågs ge 
mer samtalsstöd i form av nickningar och leenden, ha ett artigare språk och att de inte 
säger emot om de blir avbrutna (Svensson 2015:23). Kvinnor ansågs också ställa fler 
frågor och hänvisa mer till fakta, medan männen bedömdes avbryta mer och göra fler 
korta uttalanden (Svensson 2015:24).  
 
I en kandidatuppsats av Welander (2014:2) undersöktes gymnasieelevers uppfattning 
om och attityder till sexolekter. Eleverna fick i olika enkäter beskriva sitt eget språk och 
hur de ansåg att män och kvinnor talar. Resultatet visade att kvinnor uppfattades fråga 
mer än män, medan männen ansågs avbryta mer och ignorera vad den andra talade om 
(Welander 2014:40). Undersökningen fokuserade på hur personerna själva ansåg sig 
tala och på föreställningar om sexolekt, vilket betyder att den inte visar hur personerna i 
verkligheten talar (Welander 2014:40).  
 
 
2.4 Språkattityder  
Nedan redogörs kort för attitydbegreppet, attityders funktion, tre komponenter som en 
attityd består av samt besläktade begrepp till attitydbegreppet.  
 
2.4.1 Definiering av attitydbegreppet 

Betydelsen av attitydbegreppet är svårpreciserad och definieras på skilda vis av forskare 
inom olika discipliner. Ordets härkomst går att spåra till två latinska ordstammar: api-
tudo och actus, med betydelserna ’benägenhet’ och ’handling’ eller ’beteende’ (Deprez 
& Persoons 1987:125, refererad i Bijvoet 2013:123). I Nationalencyklopedin definieras 
begreppet som ett slags inställning eller ett slags förhållningssätt (NE u.å.). Fishbein & 
Ajzen (1975:6, citerad i Bijvoet 2013:123) förklarar begreppet som en inlärd tendens att 
konsekvent reagera positivt eller negativt inför ett särskilt objekt. En vanlig och ofta 
citerad definition av attitydbegreppet står Ryan, Giles & Sebastian för (1982:7, citerad i 
Bijvoet 2013:129). Deras teori om attitydbegreppet innebär en syn på språkattityder 
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som något styrt av känslomässiga, kunskapsmässiga och beteendemässiga relationer 
som utgör reaktioner mot olika språkliga varieteter eller deras talare.   
 
Einarsson (2009:217) beskriver attityder som något centralt inom sociolingvistiken som 
rör ”beteende”, ”beredskap” och ”böjelse”. Attityder rör en människas beteende, men 
kan inte enbart definieras som ett beteende utan hellre som en beredskap eller en böjelse 
att handla utifrån en viss individuell föreställning. Det värderande inslaget i en attityd 
kan graderas på en skala från positivt till negativt med en likgiltig gradering på mitten 
av skalan (Einarsson 2009:218). En attityd inkluderar alltså inte självklart en värdering, 
fördom eller åsikt, utan kan även vara neutral. 
 
Språkattityder beskrivs också som en mänsklig värdering som kan handla om en in-
ställning till en språklig varietet eller ett visst beteende. En attityd kan till exempel vara 
en inställning till ett visst språk, en dialekt eller ett ordval som därmed kan påverka 
språkbrukare positivt eller negativt till att tala ett språk, en dialekt eller bruka ett ord 
(Bijvoet 2013:128–129). I vår undersökning söker vi efter det värderande inslaget i 
attityder till ett visst ord och den språkhandling ordet beskriver. Attityder till nyordet 
frågestrejka skulle till exempel kunna innebära att en negativ inställning till ordet styr 
beteendet att inte utöva språkhandlingen.  
 
2.4.2 Komponenter i en attityd 

Bijvoet (2013:124–125) sammanfattar attityder som en människas vetande, känslor och 
handlingsberedskap som påverkar synen på en viss språklig varietet. Dessa tre parallella 
inslag i en attityd är ofta men inte alltid i enighet med varandra. Vad en individ vet och 
känner följer inte alltid konsekvent med i dennes handlingar. Bijvoet menar att ett nog-
grant studerande av en attityd inte kan förutspå en individs faktiska handlande. Utifrån 
flera andra attitydforskares definitioner (Ryan m.fl, Edwards, Deprez & Persoons, Gar-
rett m.fl., Garret) definierar Bijvoet (2013:124) attityders tre huvudsakliga riktningar i 
en modell med tre komponenter:  

• Den kognitiva komponenten (vetande) = de individuella uppfattningarna och 
föreställningarna inom attityden bestående av subjektiva åsikter och fakta. 

• Den affektiva komponenten (känslor) = uppfattningars och föreställningars 
känslomässiga aspekt i en attityd vilken ofta är den mest centrala. Känslorna i en 
attityd kan vara mer eller mindre positiva eller negativa, men också passiva eller 
ambivalenta.  

• Den konativa komponenten (handlingsberedskap) = uppfattningars, föreställ-
ningars och känslors påverkan på en individ att avsiktligt handla enligt dennes 
värderingar.  

 
2.4.3 Besläktade begrepp 

Språkattitydforskning är betydande inom flera forskningsfält. Sociolingvistiken är ett 
exempel på ett forskningsfält, men även socialpsykologisk attitydforskning har länge 
varit den centrala plattformen för attitydforskning (Bijvoet 2013:123). Inom social-
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psykologisk attitydforskning förekommer attitydbegreppets besläktade termer – vanor, 
värderingar, stereotyper, fördomar och åsikter – vilka är centrala även för socioling-
vistiken (Bijvoet 2013:125). Termerna förekommer också i andra sammanhang varför 
Bijvoet (2013:126) definierar dem med hjälp av andra forskares teorier (Deprez & 
Persoons, Quasthoff, Baker, Garrett m.fl., Garrett, samt Nyström Höög): 

• Vanor = beteendemässig rutin som är på en lägre medvetenhetsnivå än attityder  
• Värderingar = strävan efter överordnade ideal (till exempel mot jämställdhet 

mellan män och kvinnor i fördelningen av samtalsstöd i dialog) 
• Stereotyper = överdrivna sociala kategoriseringar av likheter inbördes i en grupp 

eller mellan olika grupper, vilket främst grundar sig på generaliseringar och 
föreställningar av otydliga och fragmentariska fakta 

• Fördomar = när stereotyper kopplas samman med negativa känslor och värde-
ringar 

• Åsikter = uttalade uppfattningar som är kognitiva till sin karaktär och oftast mer 
ytliga och därför enklare att påverka än en attityd. 
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3. Metod och tillvägagångssätt 
I följande avsnitt går vi igenom metodval, urval och kategorisering av undersöknings-
materialet. Därefter beskrivs tillvägagångssättet, vad en analysenhet avser, resultatet för 
en pilotstudie och en dubbelkodning samt kodschema och kodningsinstruktioner. 
Slutligen diskuteras metodkritik och etiska överväganden.   
 
 
3.1 Metodval: Innehållsanalys 
I undersökningen används en kvalitativ innehållsanalys med kvantitativa drag för att 
bedöma vilka attityder som finns i textmaterialet. Vi har utgått från hur Bergström och 
Boréus (2012:49–90) beskriver analysmetoden och hur den bör användas.  
 
En kvantitativ innehållsanalys innebär att något kvantifieras i en text, till exempel vissa 
ord, symboler och metaforer, eller attityder som i den här undersökningen. På det sättet 
går det att se mönster i stora textmaterial (Bergström & Boréus 2012:49–50). Innehålls-
analysen gör det även möjligt att kategorisera texter och kartlägga hur en företeelse 
används i de olika kategorierna (Bergström & Boréus 2012:51).  
 
I en kvalitativ innehållsanalys räknas inga företeelser i texten. Istället görs mer kom-
plexa tolkningar, där företeelserna är mer implicita och svårupptäckta. Ibland kan även 
kvalitativa innehållsanalyser innebära att något räknas, men det är inte lika grund-
läggande som i den kvantitativa metoden. Det betyder att de två olika indelningarna 
inom innehållsanalysen ibland liknar varandra eller blandas, som i den här undersök-
ningen (Bergström & Boréus 2012:50). 
 
Innehållsanalyser har använts för att till exempel undersöka hur uppmärksammat något 
är. Det går till exempel att undersöka om något värderas positivt eller negativt, och 
sammanställa vilka attityder eller åsikter olika källor har till en viss företeelse (Berg-
ström & Boréus 2012:53).  
 
I utförandet av en innehållsanalys skapas först ett kodschema med indelningar av de 
kodningsenheter som ska ingå i undersökningen. Kodningsenheter är det som analysen 
specifikt ska leta efter i texterna, till exempel vissa ord eller meningar. Texterna delas in 
i olika analysenheter, där en enhet är ett stycke eller en hel text. I kodschemat ingår ock-
så kodningsinstruktioner som beskriver hur svårbedömda exempel ska hanteras (Berg-
ström & Boréus 2012:54–55). 
 
Ett första steg till att skapa ett kodschema är att läsa igenom delar av materialet, för att 
på så vis få en bild av vad texterna innehåller. Därefter påbörjas definitionen av kod-
ningsenheter till kodschemat, eftersom det då är tydligare vad innehållsanalysen bör leta 
efter. Kodschemat testas sedan på ett litet urval av materialet, och modifieras utifrån de 
problem som uppstår i analysen (Bergström & Boréus 2012:55).  
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Innehållsanalysen kan utföras manuellt eller med hjälp av ett datorprogram. Fördelen 
med att utföra en manuell analys är att en sådan möjliggör mer komplexa och svår-
bedömda analyser, till skillnad från ett datorprogram som lättare behandlar stora text-
material (Bergström & Boréus 2012:51). Vi utför en manuell analys i undersökningen 
för att kunna göra mer komplexa bedömningar. 
 
Innan undersökningen påbörjas genomförs en pilotstudie. En liten studie utförs på det 
sätt kodschemat instruerar. Resultatet undersöks sedan för att se om det finns några 
problem med kodschemat. Om det inte finns några problem, kan resultatet senare ingå i 
undersökningen (Bergström & Boréus 2012:56). Vid analyser där flera kodare deltar 
kan även en dubbelkodning användas för att säkerställa att samtliga personer tolkar 
texterna på samma sätt (Bergström & Boréus 2012:57). I vår undersökning utför vi både 
en pilotstudie och en dubbelkodning för att säkerställa resultatets reliabilitet.  
 
Resultatet sammanställs och tolkas efter att kodningen är slutförd. Förekomsten av en 
företeelse och hur de olika kategorierna skiljer sig åt förs då in i kodschemat (Bergström 
& Boréus 2012:58).  
 
 
3.2 Material: Urval och kategorisering  
Urvalet av material består av 56 webbtexter av totalt 83 sökträffar från Google Search, 
med orden frågestrejk och frågestrejka som sökord. En sökning på varianterna fråge-
strejken och frågestrejkandet utfördes också men gav inte fler träffar. 27 av sökträffarna 
exkluderas utifrån kriteriet att en text ska uttrycka någon form av attityd till nyordet 
frågestrejka och/eller dess språkhandling för att ingå i materialet. Vi identifierar en atti-
tyd med hjälp av Bijvoets (2013:126) redogörelse för attitydbegreppet (se avsnitt 2.4).  
 
De genrer som mest frekvent diskuterar och uttrycker attityder till ordet frågestrejka 
identifierade vi vara krönikor, artiklar, blogginlägg och kommentarer. Texterna katego-
riseras utifrån genre och format enligt följande definitioner: 

• Krönika = kortare subjektiv nyhetstext där en skribent för fram personliga åsik-
ter och tankar inom ett valfritt ämne 

• Artikel = objektiv, saklig och informativ nyhetstext där en journalist behandlar 
ett aktuellt ämne. I artikelkategorin är det därför ofta en intervjupersons attityd 
och åsikt som framkommer istället för journalistens. 

• Blogginlägg = definieras som en subjektiv och personlig text inom formatet av 
en namngiven webbplats som utgör bloggarens namn  

• Kommentarer = de kortare textinläggen under krönikor, artiklar eller blogg-
inlägg som kommenterar och tar ställning till texternas ämnen.  

 
Undersökningsmaterialet består av totalt 9 krönikor, 6 artiklar, 19 blogginlägg och 22 
kommentarer. I urvalet ingår inte texter från: 

• Sociala medier, såsom Twitter eller Facebook 
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• Diskussionsforum, såsom Flashback 
• Texter som presenterar eller hänvisar till ett annat format, såsom ett radio-

program. 
 
 
3.3 Tillvägagångssätt 
Innehållsanalysen görs enligt ett kodschema baserat på Bijvoets (2013:124) beskrivning 
av attityders tre olika men ofta samverkande komponenter. Vi undersöker attitydens 
kognitiva, affektiva och konativa komponenter. Genom att manuellt och kvalitativt ana-
lysera språkattityder kan vi också avgöra om attityden rör språkhandlingen eller ny-
ordet, eller om det är en kombination av dem.  
 
Attitydens kognitiva komponent består som nämnt tidigare av individuella uppfattningar 
och föreställningar samt subjektiva åsikter och fakta. Attitydens affektiva komponent 
består mer konkret av det känslomässiga inslaget i en attityd som därmed kan vara av 
antingen det positiva, negativa eller likgiltiga slaget. Vidare visar attitydens konativa 
komponent individens avsikt att handla enligt dennes värderingar. En innehållsanalys 
kan alltså synliggöra analysenheternas positiva, negativa eller neutrala hållning.  
 
Undersökningsmaterialet samlas med hjälp av verktyget Google Search. Materialet är 
det som i en sökning kommer upp i sidor under fliken ”All”. Anledningen till att Google 
används som textbank och inte en korpus är att nyordet är så pass nytt att ingen korpus 
kan möjliggöra ett representativt urval. Urvalet texter på Google som behandlar 
frågestrejka är större än det i en korpus, men är fortfarande tillräckligt översiktligt för 
att det ska kunna användas.  
 
3.3.1 Analysenheter 

En text, en sats eller ett stycke som innehåller åsikter från en enskild person räknas som 
en analysenhet. Presenteras två olika personers åsikter parallellt i texten avser det två 
analysenheter. En webbsida med exempelvis ett blogginlägg och tre kommentarer av tre 
olika personer innehåller totalt fyra analysenheter. Kommenteras en text flera gånger av 
en och samma signatur avser det en analysenhet. 
 
De delar av texten som används i undersökningen är de som uttrycker en attityd till 
frågestrejka, därmed används inte delar av texten som handlar om andra ämnen. I vissa 
fall betyder det att hela texten används eftersom den i sin helhet uttrycker en attityd till 
ordet. I övriga fall används endast det stycke eller den mening som handlar om fråge-
strejka.  
 
En analysenhet kan uttrycka både kognitiva, affektiva och konativa komponenter (Bij-
voet 2013:124–125), och därmed kan en sats eller ett stycke ge uttryck för flera kom-
ponenter. I likhet med Bijvoet är vi i vår undersökning därför också förberedda på att en 
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analysenhet samtidigt kan uttrycka attityder till frågestrejka som nyord och som språk-
handling. 
 
I analysen av resultatet används följande förkortningar av de olika kategorierna. X står 
för analysenheternas sifferordning i innehållsanalysen.  

• Krönika: KR:X 
• Artikel: AR:X 
• Blogginlägg: BL:X 
• Kommentar: KO:X. 

 
3.3.2 Pilotstudie och dubbelkodning 

Vi utför pilotstudien på en text från varje kategori: en krönika, en artikel, ett 
blogginlägg, och en kommentar. I samband med pilotstudien gör vi även en 
dubbelkodning där vi var och en analyserar samma text för att kontrollera att 
kodschemat leder till samma resultat.  
 
De utförda pilotstudierna visar att kodschemat fungerar som förväntat, men att kod-
ningsinstruktionerna behöver kompletteras för att tydliggöra bedömningen av svår-
bedömda fall. Följande tillägg gjordes: 

• Handlingsberedskap kan uttryckas genom att uppmana andra till handling. 
• En kognitiv komponent kan exempelvis uttryckas genom att analysenheten för-

klarar språkhandlingen eller nyordets betydelse. 
 
Resultatet från dubbelkodningen visar att vi kodar på samma sätt utan märkbara 
tolkningsskillnader.  
 
3.3.3 Kodschema 

Nedan följer kodschema med kodningsenheter.  
 
Tabell 1.1. Kodschema för frågestrejka som nyord 
Frågestrejka som nyord 
 

   

Kognitiv (vetande) 
 

Ja Nej  

Affektiv (känslor) 
 

Positiv Likgiltig 
 

Negativ 
 

Konativ 
(handlingsberedskap) 
 

Ja 
 

Nej Kanske/ingen åsikt 
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Tabell 1.2. Kodschema för frågestrejka som språkhandling 
Frågestrejka som 
språkhandling 
 

   

Kognitiv (vetande) 
 

Ja Nej  

Affektiv (känslor) 
 

Positiv 
 

Likgiltig 
 

Negativ 
 

Konativ 
(handlingsberedskap) 
 

Ja Nej Kanske/ingen åsikt 

 

Kodningen utförs på följande vis: 
1. Läs igenom texten och hitta de stycken eller satser där ordet frågestrejka före-

kommer, samt de stycken eller satser där en attityd till ordet uttrycks. Bortse från de 
delar av texten som behandlar ovidkommande ämnen, till exempel upplevda sam-
talsmönster mellan könen.  

2. Undersök om analysenhetens fokus är på frågestrejka som nyord eller på fråge-
strejka som språkhandling. För in resultatet i kodschemat. 

3. Undersök om analysenheten uttrycker en kognitiv komponent till frågestrejka som 
nyord och/eller som språkhandling. För in resultatet i kodschemat. 

4. Undersök om analysenheten uttrycker en affektiv komponent till frågestrejka som 
nyord och/eller som språkhandling. Dela in attityden i positiv/likgiltig/negativ. För 
in resultatet i kodschemat. 

5. Undersök om analysenheten uttrycker en konativ komponent till frågestrejka som 
nyord och/eller språkhandling. Dela in den konativa komponenten i ja/nej/kanske 
eller ingen åsikt. För in resultatet i kodschemat. 

6. Spara de representativa citaten som uttrycker attityder för att senare ha exempel att 
diskutera. 

7. Sammanställ resultaten med tabeller för samtliga resultat från alla kategorier samt 
tabeller för varje enskild kategori.   

 
 
3.4 Kodningsinstruktioner 
Nedan definieras kodschemats kodningsenheter och hur svårbedömda fall ska bedömas. 
 
3.4.1 Frågestrejka som nyord  

Analysenheter som diskuterar frågestrejka som ett nyord eller ord innehåller ofta infor-
mativa eller beskrivande satser. Vid fall där analysenheten diskuterar frågestrejka som 
ett ord eller nyord och inte endast presenterar det som ett nyord eller hänvisar till Åsa 
Beckmans krönika eller nyordslistan, bedöms analysenheten uttrycka en attityd till 
frågestrejka som nyord. 
 
Exempel på frågestrejka som nyord: ”jag skulle kunna tänka mig att frågestrejka är ett 
ord som blossat upp tillfälligt” (AR:1).  
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Kommentar: Analysenheten uttrycker en attityd till frågestrejka som nyord, eftersom 
den endast diskuterar frågestrejka som ord och inte som språkhandling. 
 
3.4.2 Frågestrejka som språkhandling 

De analysenheter som diskuterar frågestrejka som en språkhandling innehåller ofta 
aktiva satser som uttrycker en riktning: en beredskap att handla eller inte handla. Om 
fokus är på hur språkhandlingen går till och vilket syfte den kan ha bedöms analys-
enheten diskutera frågestrejka som språkhandling. Vid fall där analysenheten diskute-
rar/kommenterar vad andra har skrivit om frågestrejka som språklig aktivitet bedömer 
vi att analysenheten uttrycker en attityd till frågestrejka som språkhandling. 
 
Exempel på frågestrejka som språkhandling: ”Igår skrev Åsa Beckman en krönika om 
att kvinnor borde frågestrejka gentemot män och det var som att jag nästan HÖLL 
ANDAN av igenkänning när jag läste texten” (BL:3). 
 
Kommentar: Analysenheten uttrycker en attityd till frågestrejka som språkhandling, 
eftersom den kommenterar vad en annan författare har skrivit om språkhandlingen. 
 
3.4.3 Den kognitiva komponenten  

En kognitiv komponent uttrycker subjektiva sanningar och fakta, samt egna uppfatt-
ningar och föreställningar. Analysenheten uttrycker en åsikt utan att använda känslor 
och/eller upplevelser som argument för åsikten. En kognitiv komponent kan exempelvis 
uttryckas genom att analysenheten förklarar språkhandlingens eller nyordets betydelse. 
 
Exempel på uttryck för en kognitiv komponent i attityden till nyordet: ”Verbet 
’frågestrejka’ som uppstod efter Åsa Beckmans krönika i Dagens Nyheter om kvinnor 
som lyssnar på män men inte själva får några frågor lär inte bli långlivat, men påminner 
oss om en av årets debatter.” (KR:4) 
 
Kommentar: Satsen är informativ och uttrycker subjektiva fakta utan att beskriva 
känslor eller upplevelser.  
 
Exempel på uttryck för en kognitiv komponent i attityden till språkhandlingen: ”Att 
fråga är ett retoriskt medel för att få flyt i samtal, bygga relationer, skapa tillit. Frågor 
kan också förebygga eller avväpna en konfliktsituation” (BL:15).  
 
Kommentar: Analysenheten uttrycker en kognitiv komponent genom att beskriva 
frågors funktion för att argumentera mot frågestrejka.  
 
3.4.4 Den affektiva komponenten  

En affektiv komponent uttrycker tyckande, känslor och hållningar, ofta genom att asso-
ciera till en eventuell igenkänning. En affektiv komponent kan innehålla en kognitiv 
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komponent, men behöver inte göra det. I den affektiva komponenten finns det ofta 
gradskillnader.  
 
En positiv attityd identifieras genom att analysenheten uttrycker att nyordet eller språk-
handlingen att frågestrejka är något bra och/eller användbart. 
 
Exempel på en positiv attityd till nyordet: ”Frågestrejka är däremot ett väldigt använd-
bart ord” (AR:4). 
 
Kommentar: Analysenheten visar en positiv attityd till nyordet genom att uttrycka att 
det är ett användbart ord.  
 
Exempel på en positiv attityd till språkhandlingen: ”Åsa Beckman skriver i DN idag och 
jag ba: Igenkänning: Hög. Män pratar, pratar, pratar” (BL:5). 
 
Kommentar: Analysenheten uttrycker en affektiv komponent genom en stark igenkän-
ning till det ordet beskriver, och visar därmed en positiv attityd till ordet. 
 
En likgiltig attityd identifieras genom att analysenheten uttrycker en passiv eller neutral 
attityd till nyordet eller språkhandlingen att frågestrejka. Analysenheten tar därmed inte 
en tydlig ställning för eller mot ordet eller språkhandlingen att frågestrejka.  
 
Exempel på en likgiltig attityd till språkhandlingen: ”Hmmm det här med frågestrejken. 
Först kände jag inte igen mig, men sen började jag fundera på det… Fast jag insåg att 
jag känner igen mig med både män OCH kvinnor” (BL:2). 
 
Kommentar: Analysenheten uttrycker en attityd men tar inte ställning för eller mot 
ordet, och bedöms därmed som likgiltig.  
 
Exempel på en likgiltig attityd till språkhandlingen: ”Alltså ja. Detta har hänt så att 
säga” (KO:10). 
 
Kommentar: Analysenheten uttrycker en vag igenkänning, men tar inte en tydlig ställ-
ning för eller mot språkhandlingen och bedöms därmed som likgiltig.  
 
En negativ attityd identifieras genom att analysenheten uttrycker att nyordet eller språk-
handlingen frågestrejka är dåligt och/eller inte användbart.  
 
Exempel på en negativ attityd till nyordet: ”Jag kommer att strejka mot detta ord liksom 
jag gör mot ’hen’” (BL:13). 
 
Kommentar: Analysenheten visar en negativ attityd till ordet genom att uttrycka att den 
inte tänker använda det.  
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Exempel på en negativ attityd till språkhandlingen: ”Problemet är bara det att jag inte 
vill frågestrejka. Jag vill inte bli sämre för att det finns män som är dåliga” (BL:4). 
 
Kommentar: Analysenheten visar en negativ attityd till språkhandlingen att fråge-
strejka, eftersom den uttrycker varför det inte finns en handlingsberedskap. 
 
3.4.5 Den konativa komponenten  

Analysenheten uttrycker en eventuell beredskap att handla/inte handla utifrån dennes 
värderingar, till exempel genom en eventuell beredskap att använda ordet frågestrejka 
eller en eventuell beredskap att utföra språkhandlingen. En konativ komponent kan även 
uttryckas genom att andra uppmanas till handling. 
 
Exempel på uttryck för en konativ komponent i attityden till språkhandlingen: ”Om det 
inte automatiskt kommer några frågor av killen på festen, bordssällskapet eller lunchen. 
Ta saken i egna händer och säg: ’Roligt att du frågade… ‘ och börja berätta” (BL:6). 
 
Kommentar: Analysenheten uttrycker en beredskap att handla utifrån dennes värde-
ringar eftersom den uppmanar andra till handling. 
 
Exempel på uttryck för en konativ komponent i attityden till språkhandlingen: ”Eller 
också fungerar frågestrejken och det blir tyst och dålig stämning och alla är sura på var-
andra. Vad är poängen med det?”(BL:7). 
 
Kommentar: Analysenheten uttrycker en beredskap att inte handla eftersom den anser 
att en frågestrejk skulle vara verkningslös.  
 
 
3.5 Metodkritik  
En manuellt genomförd innehållsanalys innebär mer avancerade bedömningar och tolk-
ningar av materialet. Nackdelen med den manuella metoden kan vara att fokus tidigt 
fastnar vid ett enda tillvägagångssätt. En innehållsanalys gör det dessutom svårt att 
räkna eller mäta andra intressanta aspekter i de analyserade texterna än de förut-
bestämda. Metoden är därför olämplig på material som präglas av otydlighet, till exem-
pel outsagda förutsättningar och underförstådda premisser i texter (Bergström & Boréus 
2012:87–88). En innehållsanalys upptäcker därmed inte alltid det implicita eller antagna 
i en text (Bergström & Boréus 2012:51). En del implicita attityder kan ändå upptäckas i 
den här undersökningen eftersom innehållsanalysen utförs manuellt, något som gör det 
möjligt för oss att göra mer komplexa tolkningar utifrån kodschemat.  
 
Vid manuellt utförda undersökningar kan kodningen ändras, om vi börjar tolka en 
företeelse på ett annat sätt jämfört med hur företeelsen tolkades i början (Bergström & 
Boréus 2012:58). Ett problem som kan uppstå är därför att tolkningen av kodschemat 
gradvis kan ändras när vi utför undersökningen. Ett sätt att motarbeta detta är att byta 
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mellan olika typer av material (Bergström & Boréus 2012:58). Vi har varierat under-
sökningen genom att ofta byta mellan kategorier, till exempel genom att först analysera 
en krönika och sedan ett blogginlägg, och så vidare. 
 
Det är svårt att säkerställa att samtliga kodare tolkar enskilda fall på samma sätt, även 
om en dubbelkodning utförs innan undersökningen. Vissa skillnader mellan kodarnas 
tolkningar är dock godtagbara, om de inte påverkar resultatet i en alltför stor utsträck-
ning (Bergström & Boréus 2012:57). Ett problem som kan uppstå i den här undersök-
ningen är att vi tolkar attitydernas gradskillnader på olika sätt. En attityd kan till exem-
pel vara på gränsen mellan positiv och likgiltig, något som öppnar för tolkningar. I 
skapandet av kodschemat har vi tagit hänsyn till detta och i förväg granskat materialet 
för att kontrollera vilka tolkningsskillnader som kan uppstå.  
 
En annan risk med metoden och urvalet av materialet är att texterna som analyseras inte 
fullt synliggör vilka attityder som finns till frågestrejka. De attityder som kommer fram 
representerar kanske inte heller vilken attityd människor i allmänhet har till nyordet. 
Texterna från urvalet har alla skrivits med olika syften, där en del kan ha ett annat syfte 
än att föra fram en åsikt. Syftet med texterna kan till exempel ha varit att chockera eller 
få prestige genom att uttrycka kunskap i ämnet. Attityderna som uttrycks behöver på 
grund av det inte nödvändigtvis representera texternas egentliga attityd, något som kan 
påverka resultatets reliabilitet. De uttryckta attityderna kan dock påverka hur andra 
personer tolkar ordet och dess användbarhet, och därför är dessa attityder ändå värda att 
undersöka.  
 
Texterna ingår i olika sammanhang och i olika diskursgemenskaper, något som kan på-
verka hur ärligt de uttrycker sina attityder. En krönika eller en artikel förses med förfat-
tarens namn, och dessa texter är därmed inte anonyma. Bloggar och blogginlägg ger 
textförfattaren möjligheten att vara anonym, men eftersom bloggar bygger på att skapa 
förtrolighet hos läsare kan det påverka hur de uttrycker sig. Kommentarsfält har den 
högsta graden av anonymitet, och öppnar för möjligheten att vara helt ärlig med sina 
åsikter. Texterna för alla diskussioner kring frågestrejka och är därmed ändå väsentliga 
i undersökningen, även om de i olika grad uttrycker textförfattarens sanna attityd. I 
undersökningen kommer texterna att analyseras i sina kategorier, och de olika 
kategorierna jämförs sedan med varandra för att upptäcka potentiella attitydskillnader.  
 
 
3.6 Etiska överväganden 
I undersökningen kommer texterna att behandlas som offentliga handlingar där förfat-
tarna genom att publicera dem har gett sitt godkännande till att andra hanterar dem. 
Webbplatser, tidskrifter, bloggsidor samt personnamn kommer inte att anges, istället 
används förkortningar som endast benämner vilken kategori en text tillhör. På det sättet 
skyddas privatpersoners integritet och en text värderas inte högre än någon annan. 
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4. Resultat och analys 
Nedan redogör vi för resultatet av vår kvalitativa undersökning med kvantitativa drag. 
Första delen är en kvantitativ presentation av innehållsanalysens resultat i tabeller med 
tillhörande textförklaringar. I den kvantitativa delen utförs även en analys av resultatet. 
Den andra delen är kvalitativ där grader av den kognitiva, affektiva och konativa kom-
ponenten demonstreras med textexempel.  
 
 
4.1 Sammanfattning och analys av resultat 
I sammanfattningen redovisas resultaten av innehållsanalysen inom kategorierna kröni-
kor (KR), artiklar (AR), blogginlägg (BL) och kommentarer (KO). Slutligen samman-
fattas samtliga kategorier. 
 
I tabellerna delas de olika komponenterna upp i den kognitiva, den affektiva och den 
konativa komponenten. I den kognitiva komponenten finns alternativen ja och nej. Ja 
betyder att analysenheten har uttryckt den kognitiva komponenten, och nej betyder att 
den inte har det. Samtliga analysenheter bedöms ha uttryckt den affektiva komponenten, 
eftersom en text måste ha uttryckt en attityd för att ingå i analysen. Analysenheterna är 
därmed antingen positiva, likgiltiga eller negativa. I den konativa komponenten finns 
svarsalternativen ja, nej och kanske/ingen åsikt. Ja betyder i den konativa komponenten 
att analysenheten uttrycker en beredskap att utföra handlingen. Nej betyder att analys-
enheten inte har en beredskap att utföra handlingen. Kanske/ingen åsikt innebär att en 
del analysenheter uttrycker att de kanske kan tänka sig att utföra handlingen, eller att de 
inte uttrycker en åsikt om handlingsberedskap. I kanske/ingen åsikt är analysenheter 
som uttrycker den konativa komponenten och analysenheter som inte gör det blandade.  
 
4.1.1 Resultat krönikor 
Tabell 2.1 Resultatet för krönikor 
 Frågestrejka som nyord Frågestrejka  

som språkhandling 
Frågestrejka som nyord 
och språkhandling 

Krönikor 1 7 1 
 
Av krönikorna uttrycker 1 analysenhet attityder till frågestrejka som nyord, 7 till fråge-
strejka som språkhandling och 1 till frågestrejka som både nyord och språkhandling. 
Majoriteten av det totala antalet krönikor uttrycker attityder till frågestrejka som språk-
handling, vilket kan orsakas av två faktorer. För det första var nyordet vid tidpunkten 
ännu inte etablerat utan hade dittills figurerat bara i Åsa Beckmans krönika. De efter-
kommande krönikorna blev ett sätt att kommentera och ge uttryck för egna åsikter inom 
ämnet för språkhandlingen. För det andra är de efterkommande krönikorna även bero-
ende av intertextualitet. Beckmans krönika diskuterar främst språkhandlingen och inte 
frågestrejkas potential som nyord. Dominansen av attityderna till frågestrejka som 
språkhandling är därför inte oväntad. 
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Tabell 2.2. Resultatet för krönikor som uttryckte en attityd till nyordet 
 Ja Nej 
Kognitiv 2 0 
 
 Positiv Likgiltig Negativ 

Affektiv 1 1 0 
 
 Ja Nej Kanske/ingen åsikt 

Konativ 1 0 1 
 
Av de 2 analysenheter som uttrycker en attityd till frågestrejka som nyord uttrycker 
båda en kognitiv attitydkomponent. Urvalet av analysenheter inom kategorin är dock för 
litet för att vi ska kunna konstatera något allmängiltigt från resultatet. Frekvensen två av 
två kan bara säga något om denna undersökning, att det är vanligare att attityden i en 
krönika består av en kognitiv komponent. Resultatet är inte oväntat eftersom en krönika 
bör bestå av, förutom grader av känslor och/eller upplevelser, också subjektiva san-
ningar, allmänna fakta, egna uppfattningar och föreställningar för att argumenten ska 
vara trovärdiga, allmängiltiga och lättlästa.  
 
Av de 2 analysenheter som uttrycker en attityd till frågestrejka som nyord uttrycker 1 
analysenhet en positiv attityd och 1 analysenhet en likgiltig attityd. Attityderna till 
nyordet inom kategorin lutar inte tydligt åt ett håll på gradskalan och uttrycker sig inte 
negativt.  
 
Av de 2 analysenheter som uttrycker en attityd till frågestrejka som nyord uttrycker 1 
analysenhet en beredskap till att använda nyordet och 1 analysenhet en beredskap till att 
kanske använda nyordet, eventuellt uttrycker den ingen åsikt alls. 

 
Tabell 2.3. Resultatet för krönikor som uttryckte en attityd till språkhandlingen 
 Ja Nej 

Kognitiv 8 0 
 
 Positiv Likgiltig Negativ 

Affektiv 5 0 3 
 
 Ja Nej Kanske/ingen åsikt 
Konativ 4 1 3 

 
Av de 8 analysenheter som uttrycker en attityd till frågestrejka som språkhandling ut-
trycker alla en kognitiv attitydkomponent. Resultatet visar att kategorin i alla förekom-
mande fall består av subjektiva sanningar, allmänna fakta samt egna uppfattningar och 
föreställningar om frågestrejka som språkhandling. 
 
Av de 8 analysenheter som uttrycker en attityd till frågestrejka som språkhandling ut-
trycker 5 analysenheter en positiv attityd och 3 analysenheter en negativ attityd. Majori-
teten av det totala antalet krönikor som uttrycker en attityd till frågestrejka som språk-
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handling består alltså av en positiv attityd. Det kan betyda att det bör finnas en tendens 
att i högre grad vara positiv än negativ till frågestrejka som språkhandling inom katego-
rin krönikor. 
 
Av de 8 analysenheter som uttrycker en attityd till frågestrejka som språkhandling ut-
trycker 4 analysenheter en beredskap att utöva språkhandlingen, 1 analysenhet en bered-
skap att inte utöva språkhandlingen och 3 analysenheter en beredskap att kanske utöva 
språkhandlingen, eventuellt uttrycker de ingen åsikt alls. Resultatet kan innebära att det 
finns en större beredskap att frågestrejka än att inte frågestrejka inom kategorin kröni-
kor. 
 
4.1.2 Resultat artiklar 
Tabell 3.1. Resultatet för artiklar 
 Frågestrejka som nyord Frågestrejka 

som språkhandling 
Frågestrejka som nyord 
och språkhandling 

Artiklar 3 2 1 
 
Av 6 analysenheter uttrycker 3 analysenheter attityder till frågestrejka som nyord, 2 till 
frågestrejka som språkhandling och 1 till frågestrejka som både nyord och språkhand-
ling. Urvalet analysenheter inom kategorin är dock för litet för att vi ska kunna 
konstatera något allmängiltigt från resultatet. Frekvensen är dessutom så spridd inom 
kategorin att det är svårt att tolka vilken riktning av attityden som är vanligast, den till 
frågestrejka som nyord eller som språkhandling. 
 
Tabell 3.2. Resultatet för artiklar som uttryckte en attityd till nyordet 
 Ja Nej 

Kognitiv 3 1 
 
 Positiv Likgiltig Negativ 

Affektiv 3 1 0 
 
 Ja Nej Kanske/ingen åsikt 
Konativ 2 0 2 
 
Av de 4 analysenheter som uttrycker en attityd till frågestrejka som nyord uttrycker 3 
analysenheter en kognitiv attitydkomponent och 1 analysenhet inte en kognitiv attityd-
komponent. Majoriteten av artiklar som uttrycker en attityd till frågestrejka som nyord 
består alltså av en kognitiv attitydkomponent. Resultatet bör vara förväntat då en arti-
kelröst inte enbart bör bestå av egna känslor och upplevelser som argument för en åsikt 
eller attityd. 

 
Av de 4 analysenheter som uttrycker en attityd till frågestrejka som nyord uttrycker 3 
analysenheter en positiv attityd och 1 analysenhet en likgiltig attityd. Majoriteten av 
artiklar som uttrycker en attityd till frågestrejka som nyord är alltså positiva. Det bör 
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därför vara möjligt att utläsa en tendens hos artiklar att skriva om nyord i en positiv 
bemärkelse. 

 
Av de 4 analysenheter som uttrycker en attityd till frågestrejka som nyord uttrycker 2 
analysenheter en beredskap till att använda ordet och 2 analysenheter en beredskap till 
att kanske använda nyordet, eventuellt uttrycker de ingen åsikt alls. Resultatet innebär 
att det inte finns en ovilja till att använda nyordet inom kategorin artiklar, vilket kan 
kopplas samman med vår tolkning att artiklar har en tendens att skriva om nyord i en 
positiv bemärkelse. 

 
Tabell 3.3. Resultatet för artiklar som uttryckte en attityd till språkhandlingen 
 Ja Nej 
Kognitiv 2 1 
 
 Positiv Likgiltig Negativ 
Affektiv 2 1 0 
 
 Ja Nej Kanske/ingen åsikt 

Konativ 2 0 1 
 

Av de 3 analysenheter som uttrycker en attityd till frågestrejka som språkhandling 
uttrycker 2 analysenheter en kognitiv attitydkomponent och 1 analysenhet inte en kogni-
tiv attitydkomponent. Urvalet analysenheter inom kategorin är dock för litet för att vi 
ska kunna konstatera något allmängiltigt från resultatet. 
 
Av de 3 analysenheter som uttrycker en attityd till frågestrejka som språkhandling ut-
trycker 2 analysenheter en positiv attityd och 1 analysenhet en likgiltig attityd. På grund 
av att frekvensen är spridd inom kategorin är det svårt att tolka vilken attityd som är 
vanligast, den positiva, likgiltiga eller negativa. 
 
Av de 3 analysenheter som uttrycker en attityd till frågestrejka som språkhandling 
uttrycker 2 analysenheter en beredskap att utöva språkhandlingen och 1 analysenhet en 
beredskap att kanske utöva språkhandlingen, eventuellt uttrycker den ingen åsikt alls. 
Frekvensen är för spridd inom kategorin för att det ska vara möjligt att tolka den 
vanligaste tendensen till handlingsberedskap. 
 
4.1.3 Resultat blogginlägg 
Tabell 4.1. Resultatet för blogginlägg 
 Frågestrejka som nyord Frågestrejka  

som språkhandling 
Frågestrejka som nyord 
och språkhandling 

Artiklar 2 16 1 
 
Av 19 analysenheter uttrycker 2 analysenheter attityder till frågestrejka som nyord, 16 
till frågestrejka som språkhandling och 1 till frågestrejka som både nyord och språk-
handling. Majoriteten av det totala antalet blogginlägg uttrycker attityder till fråge-
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strejka som språkhandling. Orsaken kan precis som inom kategorin för krönikor bestå 
av två faktorer. För det första att nyordet ännu inte hade etablerats utan dittills enbart 
figurerat i Åsa Beckmans krönika, där resonerande blogginlägg blev ett sätt att 
kommentera och ge uttryck för egna åsikter och känslor inom ämnet för språkhand-
lingen. För det andra är blogginläggen precis som krönikorna även beroende av inter-
textualitet i det att de oftast hänvisar till Beckmans krönika som främst diskuterar språk-
handlingen. Resultatet med de dominerande attityderna till frågestrejka som språkhand-
ling är därför inte oväntat. 

 
Tabell 4.2. Resultatet för blogginlägg som uttryckte en attityd till nyordet 
 Ja Nej 
Kognitiv 2 1 
 
 Positiv Likgiltig Negativ 

Affektiv 2 0 1 
 
 Ja Nej Kanske/ingen åsikt 

Konativ 1 1 1 
 
Av de 3 analysenheter som uttrycker en attityd till frågestrejka som nyord uttrycker 2 
analysenheter en kognitiv attitydkomponent och 1 analysenhet inte en kognitiv attityd-
komponent. Urvalet analysenheter inom kategorin är dock för litet för att vi ska kunna 
konstatera något allmängiltigt från resultatet. 
 
Av de 3 analysenheter som uttrycker en attityd till frågestrejka som nyord uttrycker 2 
analysenheter en positiv attityd och 1 analysenhet en negativ attityd. Frekvensen är för 
spridd inom kategorin för att det ska vara möjligt att tolka vilken attityd som är 
vanligast, den positiva, likgiltiga eller negativa. 
 
Av de 3 analysenheter som uttrycker en attityd till frågestrejka som nyord uttrycker 1 
analysenhet en beredskap till att använda nyordet, 1 analysenhet en beredskap till att 
inte använda nyordet och 1 analysenhet en beredskap att kanske använda nyordet, even-
tuellt uttrycker den ingen åsikt alls. Det går därför inte att konstatera något allmängiltigt 
från resultatet.  
 
Tabell 4.3. Resultatet för blogginlägg som uttryckte en attityd till språkhandlingen 
 Ja Nej 

Kognitiv 15 2 
 
 Positiv Likgiltig Negativ 
Affektiv 6 7 4 
 
 Ja Nej Kanske/ingen åsikt 
Konativ 5 7 5 
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Av de 17 analysenheter som uttrycker en attityd till frågestrejka som språkhandling ut-
trycker 15 analysenheter en kognitiv attitydkomponent och 2 analysenheter inte en kog-
nitiv attitydkomponent. Majoriteten av blogginläggen som uttrycker en attityd till fråge-
strejka som språkhandling består av en kognitiv attitydkomponent. Resultatet var delvis 
oväntat då vår föreställning var att blogginläggen i högre grad borde bestå av åsikter och 
attityder knutna till känslor och upplevelser, eftersom bloggarens persona ofta är en 
central del av en blogg. Samtidigt var resultatet också delvis väntat då blogginlägg även 
borde bestå av subjektiva sanningar, allmänna fakta, egna uppfattningar och föreställ-
ningar. 
 
Av de 17 analysenheter som uttrycker en attityd till frågestrejka som språkhandling ut-
trycker 6 en positiv attityd, 7 en likgiltig attityd och 4 en negativ attityd. Även om 
urvalet för kategorin är relativt stort är frekvensen inom kategorin för spridd för att det 
ska vara möjligt att tolka vilken attityd som är vanligast, den positiva, likgiltiga eller 
negativa. Det går däremot att konstatera att analysenheterna inom kategorin i hög grad 
är oeniga. Det beror kanske på möjligheten att vara uppriktig och oberoende i ett 
blogginlägg, att uttrycka sin sanna åsikt utan att ta hänsyn till vilka åsikter som redan 
uttryckts, vilket delar in bloggattityderna i fler möjliga riktningar. 
 
Av de 17 analysenheter som uttrycker en attityd till frågestrejka som språkhandling ut-
trycker 5 en beredskap att utöva språkhandlingen, 7 en beredskap att inte utöva språk-
handlingen och 5 en beredskap att kanske utöva språkhandlingen, eventuellt uttrycker 
de ingen åsikt alls. Precis som i fallet ovan med attitydernas riktning är frekvensen inom 
kategorin för spridd för att det ska vara möjligt att tolka vilken handlingsberedskap som 
är den vanligaste, den att frågestrejka eller den att inte frågestrejka. Möjligen beror 
svaret även här på villkoren för ett blogginlägg att vara uppriktig och oberoende, vilket 
delar in attityderna i flera riktningar. 
 
4.1.4 Resultat kommentarer 
Tabell 5.1. Resultatet för kommentarer 
 Frågestrejka som nyord Frågestrejka  

som språkhandling 
Frågestrejka som nyord 
och språkhandling 

Kommentarer 0 22 0 
 
Av 22 analysenheter uttrycker alla attityder till frågestrejka som språkhandling. Resul-
tatet bör därmed vara representativt för hur kommentarer vanligen diskuterar fråge-
strejka, i alla fall för vår undersökning. Resultatet är inte oväntat, eftersom kommenta-
rer som kategori starkt präglas av intertextualitet med den text de kommenterar. Om en 
kommentar är tagen från en blogg som diskuterar frågestrejka som språkhandling bör 
också kommentaren diskutera frågestrejka som språkhandling. I vår undersökning är 
alla kommentarer tagna från blogginlägg då inga kommentarer till artiklar eller krönikor 
tydligt uttryckte en attityd till frågestrejka som nyord eller språkhandling, vilket gör att 
vårt resultat är representativt för bloggkommentarer.  
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Tabell 5.2. Resultatet för kommentarer som uttryckte en attityd till språkhandlingen 
 Ja Nej 
Kognitiv 7 15 
 
 Positiv Likgiltig Negativ 

Affektiv 12 6 4 
 
 Ja Nej Kanske/ingen åsikt 

Konativ 6 3 13 
 
Av de 22 analysenheter som uttrycker en attityd till frågestrejka som språkhandling ut-
trycker 7 en kognitiv attitydkomponent och 15 inte en kognitiv attitydkomponent. Majo-
riteten av kommentarer består därmed av icke-kognitiva attitydkomponenter. Resultatet 
var till stor del väntat, eftersom kommentar borde bestå av åsikter och attityder knutna 
till känslor och upplevelser då ett blogginläggs syfte ofta är att väcka känslor och 
igenkänning. Det betyder däremot inte att en kommentar inte kan bestå av kognitiva 
attityder i form av subjektiva sanningar, allmänna fakta, egna uppfattningar och före-
ställningar. Det var dock inte fallet i vår undersökning. I vår undersökning upptäckte vi 
att majoriteten kommentarer hölls korta, därmed behövde de på ett begränsat utrymme 
tidigt uttrycka en åsikt eller attityd till det blogginlägg de kommenterar. Det visade sig 
då att känslor tillsammans med en eventuell igenkänning var det mest centrala och 
vanligast förekommande sättet att uttrycka en attityd i en kommentar. 
 
Av de 22 analysenheter som uttrycker en attityd till frågestrejka som språkhandling ut-
trycker 12 en positiv attityd, 6 en likgiltig attityd och 4 en negativ attityd. Även om 
attityderna är blandade uttrycker ändå en majoritet av kommentarerna en positiv attityd 
till frågestrejka som språkhandling. Kommentarer är ofta i diskussion med blogg-
inläggets argument och bloggförfattarens åsikter, vilket bör påverka kommentarens atti-
tyd. Antingen är argumenten goda och igenkänning uppstår, vilket genererar en positiv 
attityd. Alternativt väcker inte ämnet några känslor och attityden är likgiltig. Kommen-
taren kan också uttrycka ett ogillande till frågestrejka som språkhandling och därmed 
vara negativt inställd. Intertextuellt är kommentarer i dialog med blogginlägget de 
kommenterar. Det går därför att tolka att ju fler blogginlägg som uttrycker en positiv 
attityd till frågestrejka som språkhandling, desto fler kommentarer bör också uppvisa en 
positiv attityd. 
 
Av de 22 analysenheter som uttrycker en attityd till frågestrejka som språkhandling ut-
trycker 6 en beredskap att utöva språkhandlingen, 3 en beredskap att inte utöva språk-
handlingen och 13 en beredskap att kanske utöva språkhandlingen, eventuellt uttrycker 
de ingen åsikt alls. Trots att attityderna är blandade uttrycker ändå ett större antal kom-
mentarer en beredskap att kanske utöva språkhandlingen. Kanske kan även betyda ingen 
åsikt, därför går det att se att inom det korta utrymme som en kommentar består av ryms 
det oftast inte en attityd av eventuell handlingsberedskap. 
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4.1.5 Sammanfattning resultat samtliga kategorier 
Tabell 6.1. Resultatet för samtliga texter 
 Frågestrejka som nyord Frågestrejka  

som språkhandling 
Frågestrejka som nyord 
och språkhandling 

Alla kategorier 6 47 3 
 
Av de totalt 56 analysenheter som urvalet består av uttrycker 6 attityder till frågestrejka 
som nyord, 47 till frågestrejka som språkhandling och 3 till frågestrejka som både ny-
ord och språkhandling. Resultatet visar att en tydlig majoritet av analysenheterna ut-
trycker en attityd till frågestrejka som språkhandling.  
 
Det dominerande antalet texter som diskuterar ordets språkhandling går troligtvis att 
förklaras utifrån ett antal faktorer. Antalet analysenheter, datum för textens publicering 
samt urval och intertextualitet kan tillsammans samspela för att påverka och/eller av-
göra det sammanställda resultatet.  
 
Intertextualiteten påverkar resultatet på så sätt att alla texter mer eller mindre uttalat är i 
dialog med Åsa Beckmans krönika som diskuterar frågestrejka som språkhandling. Vi 
valde att undersöka de webbpublicerade texter som uppkom efter Beckmans lansering 
av begreppet. Vi var därför medvetna om att valet av vårt undersökningsmaterial kunde 
komma att påverka resultatet i denna riktning.  
 
Antalet analyserade enheter avgör likaså ofta resultatets tillförlitlighet. Kategorierna 
blogginlägg och kommentarer dominerar tydligt i diskussionen av frågestrejka som 
språkhandling. De är också två relativt stora kategorier mätt i antalet texter, vilket på-
verkar resultatet. Dominerande för artiklar är att texterna rör frågestrejka som nyord, 
men eftersom urvalet artiklar som diskuterar frågestrejka samtidigt är förhållandevis 
litet innebär det att delresultatet inte påverkar slutresultatet.  
 
Tidpunkten för publiceringen av krönikorna, artiklarna, blogginläggen och kommenta-
rerna avgör även på vilket sätt ordet diskuteras, som nyord eller språkhandling. Åsa 
Beckmans krönika publicerades i september 2016, vilket gör att de texter som publi-
ceras i anslutning till krönikan nästan uteslutande diskuterar frågestrejka som språk-
handling samt upplevda samtalsmönster mellan män och kvinnor. I slutet av december 
samma år tas ordet med på Språkrådets och Språktidningens nyordslista och är från och 
med då ett uttalat nyord. Det innebär att texterna som publiceras från och med december 
och framåt är de som främst bör diskutera frågestrejka som nyord. Innan ett ord är 
etablerat är det svårt att konkret kunna diskutera, kommentera eller värdera det. 
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Tabell 6.2. Resultatet för samtliga texter som uttryckte en attityd till nyordet 
 Ja Nej 
Kognitiv 7 2 
 
 Positiv Likgiltig Negativ 

Affektiv 6 2 1 
 
 Ja Nej Kanske/ingen åsikt 

Konativ 4 1 4 
 
Av de 9 analysenheter som uttrycker en attityd till frågestrejka som nyord uttrycker 7 
en kognitiv attitydkomponent och 2 inte en kognitiv attitydkomponent. Det totala 
antalet texter som uttrycker en attityd till frågestrejka som nyord är litet, ändå går det att 
utläsa att undersökningen visar att majoriteten analysenheter uttrycker en kognitiv atti-
tydkomponent till frågestrejka som nyord. Det innebär att dessa texter i högre grad ut-
trycker subjektiva sanningar och fakta, egna uppfattningar och föreställningar, samt att 
de uttrycker en åsikt utan att använda känslor och/eller upplevelser som argument för 
åsikten. Mest frekvent i resultatet är även att dessa texter förklarar nyordets betydelse, 
vilket borde kunna tolkas vara centralt i det att presentera ett nytt ord.  
 
Av de 9 analysenheter som uttrycker en attityd till frågestrejka som nyord uttrycker 6 
en positiv attityd, 2 en likgiltig attityd och 1 en negativ attityd. Majoriteten analys-
enheter uttrycker alltså en positiv attityd till frågestrejka som nyord, det att nyordet är 
bra och/eller användbart. 
 
Av de 9 analysenheter som uttrycker en attityd till frågestrejka som nyord uttrycker 4 
en beredskap till att använda nyordet, 1 en beredskap till att inte använda nyordet och 4 
en beredskap till att kanske använda nyordet, eventuellt uttrycker de ingen åsikt alls. 
Resultatet visar att omkring hälften av de texter som uttrycker en attityd till frågestrejka 
som nyord kanske inte uttrycker någon åsikt alls om en handlingsberedskap. Det att vår 
undersökning inte konsekvent synliggör handlingsberedskap i en attityd beror på att en 
del texter inte alltid kommenterar det, vilket innebär att all eventuell handlings-
beredskap som implicit uttrycks inordnas under kanske/ingen åsikt. 
 
Tabell 6.3. Resultatet för samtliga texter som uttryckte en attityd till språkhandlingen 
 Ja Nej 

Kognitiv 32 18 
 
 Positiv Likgiltig Negativ 
Affektiv 25 14 11 
 
 Ja Nej Kanske/ingen åsikt 
Konativ 17 11 22 
 
Av de 50 analysenheter som uttrycker en attityd till frågestrejka som språkhandling ut-
trycker 32 en kognitiv attitydkomponent och 18 inte en kognitiv attitydkomponent. Den 
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totala frekvensen texter som uttrycker en attityd till frågestrejka som språkhandling är 
stor, därför går det från resultatet att utläsa att majoriteten analysenheter uttrycker en 
kognitiv attitydkomponent till frågestrejka som språkhandling. I likhet med resultatet 
för frågestrejka som nyord innebär det att attityden till frågestrejka som språkhandling i 
högre grad består av subjektiva sanningar och fakta, egna uppfattningar och föreställ-
ningar, samt uttrycker en åsikt utan att använda känslor och/eller upplevelser som 
argument. Mest frekvent i resultatet är även att dessa texter förklarar språkhandlingens 
betydelse och innebörd, vilket är en nödvändighet för att språkhandlingen ska kunna 
utföras. Någon som inte vet hur en frågestrejk går till kan inte aktivt och medvetet 
frågestrejka.  
 
Av de 50 analysenheter som uttrycker en attityd till frågestrejka som språkhandling 
uttrycker 25 en positiv attityd, 14 en likgiltig attityd och 11 en negativ attityd. Majorite-
ten analysenheter uttrycker en positiv attityd till frågestrejka som språkhandling. Fre-
kvensen är samtidigt något för spridd för att det ska vara möjligt att tolka att majoriteten 
språkbrukare är positiv till frågestrejka som språkhandling. Det höga antalet positiva 
frekvenser i vårt resultat bör kunna innebära att när en textförfattare frivilligt uttrycker 
komponenterna av en attityd i en egen text är den i högre grad positiv. Resultatet hade 
kanske dominerats av en annan attityd om vår undersökning gjorts med en annan metod, 
exempelvis genom en enkätundersökning där attityden i högre grad efterfrågas istället 
för att uttryckas frivilligt.  
 
Av de 50 analysenheter som uttrycker en attityd till frågestrejka som språkhandling ut-
trycker 17 en beredskap att utöva språkhandlingen, 11 en beredskap att inte utöva språk-
handlingen och 22 en beredskap att kanske utöva språkhandlingen, eventuellt uttrycker 
de ingen åsikt alls. Undersökningen visar att majoriteten analysenheter uttrycker en 
beredskap att kanske utöva språkhandlingen eller ingen åsikt alls. Resultatet är däremot 
för spritt i attityder av handlingsberedskap för att kunna säga något allmänt om språk-
brukares eventuella handlingsberedskap till att frågestrejka. En analysenhet består som 
vi tidigare påpekat inte alltid av en tydligt uttalad handlingsberedskap, vilket gör att de 
implicita attityderna påverkar det slutgiltiga resultatet i den konativa komponenten. 
Istället för att synliggöra den konativa komponenten i texterna har vi bedömt att en 
analysenhet kanske är beredd att frågestrejka eftersom den implicit uttryckt en attityd. 
 
 
4.2 Textexempel  
Här redogör vi för textexempel och hur vi tänkt i bedömningen av analysenheter, vad 
som bestämmer om en attityd rör frågestrejka som nyord eller som språkhandling, samt 
vilka grader av den kognitiva, affektiva respektive konativa komponenten 
innehållsanalysen synliggjorde.  
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4.2.1 Nyord eller språkhandling 

I kodschemat är det indelningen nyord eller språkhandling som innehåller minst 
gradskillnad, främst eftersom analysenheterna ofta uttrycker tydligt om de diskuterar 
nyordet eller språkhandlingen. Det finns dock en del analysenheter som är mindre 
tydliga, eller som uttrycker attityder till både nyordet och språkhandlingen. I vissa fall 
har vi därför bedömt om analysenheten diskuterar frågestrejka som nyord eller 
språkhandling utifrån kontexten.  
 
4.2.2 Attityder till frågestrejka som nyord 

En analysenhet kan uttrycka sig om ordet frågestrejka för att exempelvis diskutera dess 
användbarhet eller för att uttrycka en attityd om själva ordet, som i följande exempel: 

”Frågestrejka – låta bli att ställa frågor därför att man vill bryta mönstret att kvinnor ställer 
frågor till och om män i högre utsträckning än vad män ställer frågor till och om kvinnor.” 
Det var det dummaste hittills, tjura sig till okunskap, bara för att den jag vill fråga nåt - är 
av ett annat kön?!? Jag kommer att strejka mot detta ord liksom jag gör mot ”hen”. (BL:13) 

 
Textexemplet beskriver språkhandlingen som att ”låta bli att ställa frågor” men ut-
trycker ingen tydlig attityd till språkhandlingen i den första meningen. I nästa mening 
beskrivs frågestrejka som det ”dummaste hittills” vilket kan handla om både 
språkhandlingen och nyordet. Den sista meningen handlar om nyordet och är den som 
tydligast sammanfattar textexemplets attityd. Där tar texten en tydlig ställning mot att 
bruka ordet frågestrejka. Frågestrejka jämförs också med ett annat nyord, hen, vilket 
visar att texten uttrycker en attityd till frågestrejka som nyord.  
 
En del texter beskriver endast nyordet och diskuterar därefter språkhandlingen. I en del 
fall, som i följande exempel, uttrycks ändå en attityd till nyordet, eftersom fokus enbart 
är på dess innebörd och vad det uttrycker: 

Årets nyord - Självklart frågestrejka, på Språkrådets nyordslista som släpps strax före nyår. 
Det innefattar så mycket. Hur hälften av befolkningen är självklart validerad, bekräftad, 
medan den andra halvans liv aldrig frågas fram, aldrig riktigt blir till. (BL:16) 

 
Det här exemplet består av en lista som innehåller bra och dåliga saker från 2016. 
Frågestrejka benämns som årets nyord, därefter beskriver textexemplet vad frågestrejka 
betyder och vad ordet innehåller. Texten diskuterar inte språkhandlingen, och bedöms 
därmed endast uttrycka en attityd till nyordet.  
 

4.2.3 Attityder till frågestrejka som språkhandling 

En del texter använder nyordet frågestrejka för att föra en diskussion om samtals-
mönster och om kvinnligt och manligt tal. Frågestrejka som språkhandling används 
därefter som lösningen på de problem som upplevs finnas, eller så argumenterar texten 
för att en frågestrejk inte fungerar. I dessa fall bedöms texterna endast uttrycka attityder 
till frågestrejka som språkhandling, till exempel: 
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Åsa Beckmans upprop (DN 2/9) till kvinnlig frågestrejk bara fortsätter att detonera i mina 
flöden, både de digitala och de alldeles fysiska. Det är benämnandets feministiska kraft in 
action, det där plötsligt uttalade som gör oss mindre ensamma i en värld som fortfarande 
inte riktigt är till för oss.  
 
För det ensidiga frågandet är mer än att bara ta konkret ansvar för sociala situationer, och 
mer än att agera fluffer för mäns egon – det handlar faktiskt om ett slags utplåning. [– – –] 
 
Och jag inser att den frågande kvinnan som aldrig själv blir tillfrågad helt enkelt är som en 
relationernas jävla RUT-tjänst, vars enda funktion är att göra livet smidigare för den som 
har ett lite viktigare liv. [– – –] 
 
Man låter handlingen gå före hjärnan. Man slutar med sitt frågande, man bestämmer sig för 
att alltid sätta kvinnor framför män, man bygger allianser och vänjer sig till slut vid att inte 
vara en statist – och att inte vara ensam. Det är ljuvligt. (KR:7) 

 
Textexemplet beskriver först vad en frågestrejk innebär och argumenterar sedan för att 
en frågestrejk behövs: ”För det ensidiga frågandet är mer än att bara ta konkret ansvar 
för sociala situationer, och mer än att agera fluffer för mäns egon – det handlar faktiskt 
om ett slags utplåning” (KR:7). Därefter beskriver texten hur en frågestrejk går till och 
vilka effekter den kan ha. Texten använder subjektiva fakta för att visa varför kvinnor 
ska frågestrejka och uttrycker därmed en attityd till språkhandlingen. Nyordet är inte 
viktigt för argumentationen; istället beskrivs endast det frågestrejka symboliserar och 
kan innebära för jämställdheten.  
 
En text kan fortsätta eller svara på en annan text. I dessa fall ingår även den text 
analysenheten svarar på i analysen för att kunna avgöra om den rör frågestrejka som 
nyord eller som språkhandling, till exempel: 

Det är helt JÄVLA hopplöst det där. Är rumskamrat med en kille och har frågestrejkat i ett 
par månader nu, just för att han aldrig ställer en enda fråga tillbaka och sällan bryr sig om 
jag berättar nåt. (KO:1) 

 
Exemplet svarar här på en annan text och ingår därmed i en dialog med den texten. Tex-
ten som föregår exemplet diskuterade endast frågestrejka som språkhandling och inte 
som nyord, vilket gör att också svaret diskuterar enbart språkhandlingen. Exemplet be-
skriver en verklig situation där textförfattaren har frågestrejkat som svar på upplevel-
serna i den andra texten. 
 

4.2.4 Attityder till frågestrejka som språkhandling och nyord 

En analysenhet kan samtidigt uttrycka attityder till frågestrejka som språkhandling och 
som nyord, till exempel: 

Åsa Beckman DN:s litteraturkritiker satte fart på ordet ”Frågestrejka” hösten 2016 i en av 
sina krönikor. Begreppet sätter fingret på den där obalanserade känslan som man kan få när 
man är i ett socialt sammanhang. [– – –]  
 
Ett samtal ska vara balanserat 50/50 på taltid. Man turas om att prata, lyssna aktivt och 
ställa följdfrågor för att det finns ett genuint intresse för personen. Men. När du ställer fem 
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frågor och det inte kommer frågor tillbaka är det dags att bryta mönster: Frågestrejka! 
(BL:17) 

 
Attityden till nyordet synliggörs i meningen ”Begreppet sätter fingret på den där oba-
lanserade känslan som man kan få när man är i ett socialt sammanhang” (BL:17). Text-
exemplet beskriver hur ordet kan användas för att beskriva en känsla. Attityden till 
språkhandlingen visas i efterkommande stycken, där textförfattaren beskriver hur en 
frågestrejk utförs och varför den är viktig.  
 
4.2.5 Den kognitiva komponenten  

Den kognitiva komponenten ska enligt kodschemat endast innehålla subjektiva före-
ställningar och kan inte innehålla känslor eller upplevelser. I undersökningen uttrycker 
analysenheterna till största del subjektiva föreställningar om samtalsmönster och om 
kvinnligt och manligt tal. Analysenheterna uttrycker då antaganden eller föreställningar 
som de anser vara sanna, till exempel: 

Hanapee skrev ett bra blogginlägg om att frågestrejka när det gäller män utifrån en krönika 
i DN (som nu tyvärr är låst, har ej läst den själv). Patriarkatet och den ojämna maktbalansen 
smyger sig in precis överallt det är så viktigt att konstant komma ihåg det. (BL:2)  

 
Textexemplet uttrycker en subjektiv föreställning i meningen ”Patriarkatet och den 
ojämna maktbalansen smyger sig in precis överallt det är så viktigt att konstant komma 
ihåg det” (BL:2).  
 
Det kan ibland existera tolkningsgrader när en text inte tydligt uttrycker vad som anses 
vara fakta och vad som är en upplevelse, som i följande exempel: 

Ifall det nu finns någon som ännu inte läst Åsa Beckmans krönika om hur det är dags för 
kvinnor att frågestrejka kommer en länk till den här. Den handlar i korthet om kvinnors 
inlärda intresse för män och mäns ointresse för kvinnor. Redan som små lär vi oss att 
småpojkar är lite viktigare. Senare är tjejerna välkomna hänga vid skejtrampen, 
fotbollsplanen och träninglokalen medan killarna åker, spelar och musicerar. Ytterst sällan 
ser man ett gäng killar hänga i manegen för att att kolla på tjejernas hopplektion. (BL:6) 

 
Textexemplet beskriver upplevda samtalsmönster mellan män och kvinnor, och hur 
dessa mönster skapas. Textförfattaren är dock inte helt tydlig med vad den baserar detta 
på. Är till exempel påståendet att tjejer hänger vid skejtrampen, fotbollsplanen och 
träningslokalen baserat på egna upplevelser, eller en subjektiv sanning? Det kan vara 
både och, om textförfattaren antar att de flesta som läser texten har varit med om samma 
eller liknande upplevelser. Föregående mening uttrycker dock en subjektiv sanning: 
”Redan som små lär vi oss att småpojkar är lite viktigare” (BL:6). I det här fallet tolkas 
”vi” betyda samhället och inte ett specifikt vi, och det handlar därmed inte om en 
specifik upplevelse.  
  



 

33 
 

 
Den kognitiva komponenten kan uttryckas i ett argument eller för att dela med sig av ett 
synsätt. Den kan också uttrycka ironi, som i nästa exempel: 

Visst är det trist att män är så dåliga på att lyssna, ställa frågor och prata känslor? En 
radiokrönikör berättar uppgivet om sina besvikelser i dejtingdjungeln – på en av dejterna, i 
en soldränkt olivlund uppe i bergen, drar den uppvaktande kavaljeren fram en gitarr och 
utsätter henne för en hel flamencokonsert utan att en endaste gång fråga om hon verkligen 
vill lyssna på låtarna. Taskigt! [– – –] 
 
Men bort sådana tankar. En kör av kvinnliga debattörer slår fast att oförmågan att lyssna är 
ett könsspecifikt manligt problem, och har hakat på idén om en frågestrejk för att förvägra 
män den uppmärksamhet de inte förtjänar. [– – –] 
 
Enligt identitetspolitikens lagar antas exempelvis jag svårligen kunna sätta mig in i hur 
nonchalerade kvinnor har det. Låt mig här bara skjuta in att ingen lyssnat på mig heller. 
Någonsin. (KR:5) 

 

Det första stycket i textexemplet beskriver en föreställning som andra antas ha, specifikt 
de som företräder användandet av frågestrejka. Den kognitiva komponenten uttrycks 
här för att visa hur andra antas uppleva samtal mellan män och kvinnor: ”Visst är det 
trist att män är så dåliga på att lyssna, ställa frågor och prata känslor?” (KR:5). I 
efterkommande stycken framkommer det att textförfattaren inte alls anser detta, utan 
menar att det är ett problem som existerar för män också: ”Låt mig här bara skjuta in att 
ingen lyssnat på mig heller. Någonsin” (KR:5). Med hjälp av den kognitiva komponen-
ten uttrycker texten ironi och en attityd om de ”kvinnliga debattörer” som skriver om 
frågestrejka.  
 
I de fall där analysenheten uttrycker fakta som inte visar en attityd räknas det inte som 
en kognitiv komponent. En del textförfattare, som i följande exempel, kan dock vinkla 
fakta eller lägga in värderande uttryck som synliggör en attityd: 

När Åsa Beckman ägnat tillräckligt mycket tid åt att smyglyssna på andra gästers konversa-
tioner under en frukost på ett B&B i Frankrike, började 50 års irritation stiga upp i kroppen, 
och fick henne att känna sig som en lavalampa. Upprördheten gav upphov till en indignerad 
artikel med doft av offerkofta i DN den 1/9, i vilken hon ondgör sig över att det ofta är 
kvinnor som ställer frågor, medan män inte ställer motfrågor. De två avlyssnade paren på 
den lilla serveringen kom att bli en del av Åsas underlag för hur samtal går till mellan 
mänsklighetens alla tvåkönade par. (BL:9) 

 
I textexemplet beskrivs hur Åsa Beckman skapade ordet frågestrejka, något som kan 
vara ett objektivt faktum. Textförfattaren använder dock värderande ord och uttryck för 
att vinkla händelseförloppen, till exempel ”offerkofta”, ”en indignerad artikel” och 
”känna sig som en lavalampa”. Texten uttrycker därmed subjektiva fakta som synliggör 
en attityd.  
 
4.2.6 Den affektiva komponenten  

En del analysenheter uttrycker starka attityder i den affektiva komponenten, och är tyd-
ligt positiva eller negativa. Det finns textexempel som inte lika tydligt uttrycker känslor 
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eller fall där gradskillnader existerar, något som kan orsaka svårigheter i bedömningen 
av dem. Skillnaden mellan en positiv och en likgiltig attityd kan exempelvis vara liten, 
och den affektiva komponenten behöver därför bedömas noggrant utifrån kodschemat.  
 
Exempel på en text som enbart är negativ:  

Krönikan går ut på att Beckman hatar personer som (1) inte ställer frågor till den de pratar 
med och/eller (2) fortsätter prata utan att inse att omgivningen inte är intresserad. Sådana 
personer bör utsättas för social bestraffning för att lära sig bättre. Och hon påstår att det är 
typiskt män, även om hon också säger att alla som uppvisar sådant beteende är dåliga och 
bör straffas oavsett kön. [– – –] 
 
Men om det hade handlat om dryga snubbar som inte visar hänsyn för sin omgivning, då 
vore ju hennes föreslagna lösning helt värdelös. Vadå, kvinnan ska vara tyst när mannen 
pratar? Mm, för det kommer verkligen att visa dem? Ett hårt slag mot patriarkatet det… [– 
– –] 
 
Hon kallar det för ”strejk’ men det är ett straff. Individer som gör fel ska utsättas för en viss 
behandling, det är ett straff och ingen strejk. [– – –] 
 
Men säg att någon provar den strategin. Det kan leda till två saker. Det mest sannolika, om 
det är en dryg snubbe som bara vill prata själv, är att han inte märker det utan bara fortsätter 
prata på och ta allt utrymme själv… [– – –] 
 
Eller också fungerar frågestrejken och det blir tyst och dålig stämning och alla är sura på 
varandra. Vad är poängen med det? Okej, jag fattar skadeglädjen över att straffa en dryg 
snubbe som du hatar, men du sitter alltså fortfarande och umgås med en dryg snubbe som 
du hatar? [– – –] 
 
Så om det handlade om att hantera dryga egocentriska män vore ”frågestrejkande” ett 
extremt dåligt förslag. (BL:7) 

 
Textexemplet uttrycker en kognitiv attitydkomponent för att ge uttryck för en negativ 
attityd till frågestrejka. I det första och andra stycket beskrivs Åsa Beckmans argument 
på ett ironiskt vis: ”Vadå, kvinnan ska vara tyst när mannen pratar? Mm, för det 
kommer verkligen att visa dem? Ett hårt slag mot patriarkatet det…” (BL:7). Därefter 
följer fler argument för att visa att en frågestrejk inte skulle vara användbar eller önsk-
värd: ”Hon kallar det för ’strejk’ men det är ett straff” (BL:7). En frågestrejk beskrivs 
slutligen som ”ett extremt dåligt förslag” och texten bedöms därmed ge uttryck för en 
negativ attityd till språkhandlingen frågestrejka. 
 
Exempel på en text som enbart är positiv: 

För en stund sedan cirkulerade en krönika med rubriken ”Kvinnor, nu är det verkligen dags 
att börja frågestrejka” som Åsa Beckman skrivit. Igenkänningsfaktorn är skyhög, och jag 
vet alla kvinnor i min närhet förstod precis vad Beckman satt ord på redan då de såg rubri-
ken. Vi diskuterar detta ofta, speciellt före, och efter, de dejter vi går på.  
 
Män, deras oförmåga att ställa frågor och intresserat driva en konversation framåt. Men 
främst; kvinnor, vår inlärda förmåga att bära det sociala ansvaret i alla rum, alltid. [– – –] 
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Om att konversera är vi två. På nästa dejt vi går på, är vi två. Vi tänker försöka sluta, 
faktum är att strejk är en bra idé. Vi tänker låta det bli tyst, stelt, obekvämt, om den andra 
parten inte tar sitt ansvar. (KR:3) 

 
I textexemplet står det att ”igenkänningsfaktorn är skyhög” i det som Åsa Beckman har 
skrivit om frågestrejka. Igenkänning är något som ofta kan användas i den affektiva 
komponenten, för att uttrycka antingen en positiv eller en negativ attityd. I det här fallet 
visar igenkänningen att textförfattaren instämmer att frågestrejka som språkhandling är 
något bra och användbart. Därefter uttrycker texten en subjektiv sanning: ”jag vet alla 
kvinnor i min närhet förstod precis vad Beckman satt ord på redan då de såg rubriken” 
(KR:3). Textförfattaren avslutar genom att skriva: ”Vi tänker försöka sluta, faktum är 
att strejk är en bra idé” (KR:3), och uttrycker därmed tydligt en positiv attityd till 
frågestrejka.  
 
Exempel på en text som är likgiltig: 

Jag tänker på det när jag läser Åsa Beckmans krönika i DN om att kvinnor borde fråge-
strejka. Vilket genomslag, det beror förstås för att många känner igen sig i de situationer 
hon beskriver. 
 
Kvinnor frågar och frågar och männen pratar och pratar på utan att fråga tillbaka. Jag hörde 
henne samma dag (SR Studio 1) berätta om en kompis som suttit samman med en känd 
författare som äntligen ställde en fråga tillbaka till henne: Vilken av mina böcker tycker du 
bäst om. Ridå. 
 
Jag har själv suttit vid middagsbord med herrar som till exempel talat om för mig hur det 
står till med äldreomsorgen. Jag försöker säga att jag har arbetat med frågorna länge men 
han bara fortsätter. [– – –] 
 
I ärlighetens namn har jag också varit på dammiddagar, och damer kan bete sig precis som 
männen. Det blir lika utplånande det. Det handlar om maktbalans, det handlar kanske om 
rädsla att tappa kontroll om man själv frågar eller också handlar det om ovana att ha en 
ömsesidigt samtal. Man har inte lärt sig. Men kan det också ytterst handla om en rädsla 

möta en annan, ett du? (BL:1) 
 
I det första stycket uttrycker textexemplet en subjektiv föreställning om genomslaget av 
frågestrejka. Textförfattaren diskuterar därefter om det verkligen bara är män som inte 
frågar, och använder sig av egna upplevelser för att diskutera frågestrejka. Text-
exemplet tar inte en tydlig ställning och bedöms därmed uttrycka en likgiltig attityd. 
Texten bedöms dock vara mer positiv än negativ, eftersom den beskriver en delvis igen-
känning.  
 
Skillnaden mellan en positiv och en likgiltig attityd kan som tidigare nämnts vara liten. 
Därför används i svårbedömda fall tonen och graden av uttryckt attityd för att avgöra 
om en analysenhet uttrycker en positiv eller en likgiltig attityd. Enligt kodschemat ska 
en positiv attityd uttrycka att frågestrejka är något bra och/eller användbart, medan en 
likgiltig attityd uttrycker en mer neutral eller passiv hållning till frågestrejka (se avsnitt 
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3.4.4). I följande exempel visas hur skillnaderna mellan en positiv och en likgiltig 
attityd har bedömts: 

Herreegud så bra detta var! Jag är någon som dejtat ett antal män och efter första dejten all-
tid tyckt; ’Vad bra det gick, vi kunde prata på utan problem’. För att sedan inse att vi endast 
pratade om honom, hans syskon och familj, hans jobb, hans tankar och jag blev helt utmat-
tad för att hela tiden komma på mer saker för honom att berätta utan att någonsin berätta 
något själv. Satan vad huvudet sätts på spiken ibland. (KO:7) 

 
Texten uttrycker en stark igenkänning till ett blogginlägg som uttryckte en positiv atti-
tyd till språkhandlingen att frågestrejka: ”Herreegud så bra detta var!” (KO:7). Därefter 
använder textförfattaren egna upplevelser som relateras till frågestrejka. Textförfattaren 
argumenterar inte för eller mot frågestrejka utan instämmer endast med föregående text 
och de idéer som uttrycks i den: ”Satan vad huvudet sätts på spiken ibland” (KO:7). 
Även följande textexempel uttrycker en igenkänning:  
 

”Alltså ja. Detta har hänt så att säga. Men vad som nästan har varit värre i mitt fall är mina 
killkompisars OFÖRMÅGA att styra upp saker, hålla kontakten och inkludera en i deras 
vänskapsgrupper (speciellt grupper med bara killar). Själv ringer man och bjuder 
med(?!??!) ’tänk på han och han, vad gör han ikväll? han måste vi ringa’ medan killar är så 
jävla socialt lata och alltid bara hänger på en utan ansträngning tillbaka. Tröttsamt” 
(KO:10) 

 
Textexemplet ovan kommenterar samma text som föregående exempel, men uttrycker 
inte en igenkänning i lika hög grad. Igenkänningen är mer passiv och neutral, och 
synliggör ingen tydlig hållning eller attityd. Istället fokuserar texten på ett annat 
problem som upplevs finnas i kommunikationen mellan män och kvinnor. Textexemplet 
är därmed mer likgiltigt än positivt till en frågestrejk.  
 
Det existerar även gradskillnader mellan en negativ och en likgiltig attityd, som i 
följande exempel: 

Jag tror ni missar lite fakta i målet, personer som är intresserade ställer frågor, personer som 
inte är det ställer inga frågor. Om en person inte ställer några frågor till dig så är det för att 
du är eller ämnet är ointressant alternativt känsligt. Det här är ju knappast ett mansproblem, 
snarare ett problem för människor som vill prata om sig själva men inte får någon att vara 
intresserad av det de har att säga. (KO:4)  

 
Textförfattaren bedöms vara likgiltig, men gränsar mot att vara negativ eftersom flera 
motargument beskrivs: ”Jag tror ni missar lite fakta i målet, personer som är intresse-
rade ställer frågor, personer som inte är det ställer inga frågor” (KO:4). Textförfattaren 
skriver inte att frågestrejka är något dåligt/inte användbart, och de attityder som fram-
kommer rör främst föregående argument om frågestrejka. Attityden framstår därför som 
mer passiv och neutral än negativ.  
 
En del texter är skrivna i ett annat format, till exempel i form av listor. På grund av det 
kan även exempelvis rubriker och ingresser uttrycka en attityd till frågestrejka, till 
exempel: 
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ÅRET SOM GÅTT – HÄR ÄR 9 POSITIVA SAKER VI MINNS FRÅN 2016 [– – –]  
 
Nyordens betydelse. Kroppsaktivism, pappafeminist och frågestrejka. Alla är de några av 
de nya orden som har tillkommit under året. Gemensamt är att dessa tre har kvinnan i 
fokus. [– – –] 
 
Att frågestrejka innebär att låta bli att ställa frågor därför att man vill bryta mönstret att 
kvinnor ställer frågor till och om män i högre utsträckning än vad män ställer frågor till och 
om kvinnor. Heja! (AR:5) 

 
I exemplet uttrycks en attityd främst i rubriken: ”ÅRET SOM GÅTT – HÄR ÄR 9 
POSITIVA SAKER VI MINNS FRÅN 2016” (AR:5). Ordet ”heja” uttrycker också i 
det här fallet en positiv attityd till frågestrejka och liknande nyord.   
 
4.2.7 Den konativa komponenten  

Enligt kodschemat ska analysenheten uttrycka att den har eller inte har en handlings-
beredskap för att det ska bedömas finnas en handlingsberedskap (se avsnitt 3.4.5). Den 
konativa komponenten räknas annars tillhöra kategorin kanske/ingen åsikt. Analys-
enheten kan alltså uttrycka en kognitiv och en affektiv attitydkomponent som visar 
vilken attityd som finns till nyordet och språkhandlingen, men ändå inte uttrycka den 
konativa komponenten. I en del fall beror detta på att texten inte diskuterar om den vill 
använda nyordet frågestrejka eller utföra en frågestrejk. I vissa fall synliggörs den 
konativa komponenten implicit och det går att göra antaganden om analysenheten har en 
handlingsberedskap eller inte. Utifrån kodschemat bedöms dessa analysenheter ändå 
inte uttrycka en konativ komponent, eftersom den måste uttryckas på ett tydligt sätt. Ett 
exempel på detta går att se i följande text: 

Å ena sidan: att synliggöra könsroller är ett viktigt steg för att bryta dem. Liksom många 
andra känner jag igen mig i att kvinnor ofta tar ett större ansvar för sociala sammanhang, 
må det vara genom att ställa frågor eller genom att köpa presenter till förskolepersonalen. 
Åsa Beckman formulerar sig väl om vikten av att få ”berätta sig in i världen” och bli ”fram-
frågad”.  
 
Å andra sidan: även om det finns en obalans i mängden frågor som ställs tror jag inte att det 
stämmer att kvinnors liv inte ”berättas i det vanliga livet” som Beckman skriver – det talas 
ju också om att kvinnor är bättre på att uttrycka sina känslor i relationer och har fler nära 
vänner.  
 
Och om två framstående manliga kulturjournalister hade uppmanat andra män att ”fråge-
strejka” mot kvinnor och att ”alltid sätta män framför kvinnor” hade det väckt starka reak-
tioner. Jag betvivlar att det är gynnsamt för jämställdheten att kvinnor uttrycker sig om män 
på ett sätt som inte hade accepterats om det var omvända roller. (KR:8) 

 
Textexemplet uttrycker en igenkänning i det första stycket: ”Liksom många andra 
känner jag igen mig i att kvinnor ofta tar ett större ansvar för sociala sammanhang, må 
det vara genom att ställa frågor eller genom att köpa presenter till förskolepersonalen” 
(KR:8). Texten utvärderar sedan olika argument som existerar om frågestrejka: ”Å 
andra sidan: även om det finns en obalans i mängden frågor som ställs tror jag inte att 
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det stämmer att kvinnors liv inte ’berättas i det vanliga livet’ som Beckman skriver” 
(KR:8). Utifrån de olika argument som förs fram om frågestrejka kommer 
textförfattaren sedan fram till en negativ attityd i den affektiva komponenten: ”Jag 
betvivlar att det är gynnsamt för jämställdheten att kvinnor uttrycker sig om män på ett 
sätt som inte hade accepterats om det var omvända roller” (KR:8). Textförfattaren tar 
därmed ställning mot uppmaningen att frågestrejka och Åsa Beckmans argument, men 
tar sedan ingen tydlig ställning för eller mot att själv utföra språkhandlingen. Det går 
utifrån textförfattarens attityd till språkhandlingen att anta att det inte finns en hand-
lingsberedskap. Enligt kodschemat ska texten dock tydligt uttrycka en konativ kompo-
nent för att det ska kunna bedömas existera en handlingsberedskap. På grund av det 
bedöms exemplet uttrycka kanske/ingen åsikt i den konativa komponenten. 
 
En analysenhet kan uttrycka den konativa komponenten genom att exempelvis ge 
förslag på andra handlingar som går att utföra istället för att frågestrejka, som i nästa 
exempel: 

Hellre än att kvinnor borde sluta fråga skulle män gärna få börja. Fråga är fina saker! 
(KO:19) 

 
I textexemplet föreslås det att män borde börja fråga istället för att kvinnor ska fråge-
strejka. Texten avslutas med: ”Fråga är fina saker!” (KO:19). Genom att först ge förslag 
på en annan lösning och sedan försvara att människor ställer frågor visar textförfattaren 
att den inte tänker utföra språkhandlingen.  
 
En del texter uttrycker en osäkerhet kring att utföra språkhandlingen, eftersom det inte 
är säkert att en frågestrejk skulle vara effektiv eller för att det skulle kunna ha en mot-
satt effekt, till exempel: 

Krönikan är en utmaning till kvinnor att frågestrejka. Att inte ställa de där frågorna som för 
samtalet vidare, om inte samtalspartnern gör detsamma. Alltså om inte också den andre 
personen ställer frågor tillbaka, så att båda parter får utrymme att berätta. Det stämmer nog 
att det ofta är kvinnor som får rollen att vara den sociala motorn. Men inte alltid. Och inte 
alla kvinnor. Men oavsett den detaljen så tror jag att många känner igen sig i situationen. 
Jag vet inte om det skulle vara effektivt att frågestrejka. Men kanske skulle vi faktiskt våga 
fråga - och du då, vad vill du veta om mig och mitt liv? Undrar vad som skulle hända då? 
(BL:8) 

 
I det här exemplet uttrycker textförfattaren en osäkerhet om en frågestrejk skulle kunna 
ha en positiv effekt: ”Jag vet inte om det skulle vara effektivt att frågestrejka” (BL:8). 
Textförfattaren tar inte heller en tydlig ställning för eller mot att frågestrejka, och håller 
med om en del saker, men inte alla. Den uttryckta affektiva komponenten är därmed lik-
giltig, något som kan förklara varför texten inte heller tar någon tydlig ställning i den 
konativa komponenten. Det existerar dock en gradskillnad i den konativa komponenten, 
när textförfattaren skriver: ”Men kanske skulle vi faktiskt våga fråga - och du då, vad 
vill du veta om mig och mitt liv? Undrar vad som skulle hända då?” (BL:8). 
Textförfattaren menar att det kanske existerar en bättre lösning än att frågestrejka, som i 
ett tidigare exempel. Handlingsberedskapen i den konativa komponenten är därför mer 
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nej än ja. Textförfattaren tar dock inte ställning för eller mot att utföra språkhandlingen 
och har inte helt bestämt sig, och därför tolkas handlingsberedskapen vara kanske/ingen 
åsikt. 
 
I undersökningen uttrycker flera analysenheter tydligt den konativa komponenten, till 
exempel: 

Hade exakt samma reaktion på den krönikan som du hade. Har alltid tänkt att det var så 
bara i mitt fall för att jag är frågvis. Ska frågestrejka från och med nu. (KO:8) 

 
Textförfattaren skriver att den tänker frågestrejka och visar därmed en handlingsbered-
skap.  
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5. Diskussion 
I diskussionsavsnittet resonerar vi om huvudsakligen två riktningar i resultatet: 
frågestrejka som språkhandling och nyord samt vad de föreställningar om manligt och 
kvinnligt tal som uttrycktes kan bero på. Vi för också en kortfattad diskussion om meto-
dens lämplighet, redovisar undersökningens slutsats och ger förslag på framtida forsk-
ning. 
 
 
5.1 Frågestrejka som nyord och språkhandling 
En vanlig anledning till att nya ord tillkommer i det svenska språket är att språkbruk-
arna ska kunna uttrycka något de tidigare saknat ord för. Karlsson (2016:27) menar att 
det är en av deras absolut viktigaste funktioner i språket. Verbet frågestrejka har inte 
uppkommit genom samma process, där ett ord saknats för en redan existerande aktivitet. 
Frågestrejka är istället ett ord som skapats med ett tydligt syfte: att bryta samtals-
mönstret mellan kvinnor och män där kvinnor tilldelas det största ansvaret i samtal 
(Karlsson m.fl. 2017:20). Det är svårt att bygga en relation till någon som inte aktivt 
deltar i en dialog. Syftet med ordet är alltså att förändra ett samtalsmönster som många 
kvinnor upplever finns, och det inte genom att sätta ord på en redan existerande 
språkhandling, utan genom att faktiskt skapa en. Frågestrejka är således ett nytt ord för 
att bryta ett samtalsmönster. Anser språkbrukarna att ordet är användbart och att en 
frågestrejk är en genomförbar språkhandling kan det innebära att nyordet får fäste i det 
svenska språket och därmed uppfyller sitt syfte.  
 
Innan analysen påbörjades ansåg vi att en differentiering av frågestrejka som nyord och 
som språkhandling var nödvändig. Vad innebär det till exempel om attityderna till inne-
börden av ordet är mer framträdande än attityderna till själva ordet? Den främsta ambi-
tionen med vår innehållsanalys var att undersöka om människor uttrycker en positiv 
eller en negativ attityd till ordet, och om attityderna huvudsakligen baseras på åsikter 
om språkhandlingen eller om nyordet. Resultatet visade att frågestrejka diskuterades 
både som nyord och som språkhandling, samt att attityderna var blandade men över-
gripande positiva. 
 
De många positiva attityderna i resultatet var delvis oväntade. Å ena sidan trodde vi att 
ordledet strejka, i och med kvinnors strejk mot män i det att sluta ställa frågor i samtal, 
skulle göra ordet laddat och därmed lättare att reagera negativt på. Laddningen i ordet 
skulle eventuellt kunnat minimeras om det uttrycktes annorlunda. Till exempel skulle 
företeelsen istället kunna benämnas som ett frågestopp eller en frågeuppmuntran. Å 
andra sidan är kanske det handlingsuppmuntrande ordledet strejka precis varför majori-
teten i vår innehållsanalys är positiv till nyordet och dess språkhandling. Ordet upplevs 
möjligen som ett feministiskt och jämställdhetsladdat stridsrop. 
 
Det mest intressanta vår innehållsanalys synliggjorde var att de uttryckta attityderna till 
frågestrejka som språkhandling tydligt dominerar. Analysen visar alltså att språkakten 
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som syftar till att förändra ett samtalsmönster är viktigare än själva ordet. Vad säger det 
då om nyord generellt; är orden inte lika viktiga som de föreställningar och idéer de 
representerar?  
 
Karlsson (2017:26) menar att nyord uttrycker något om samtiden, liksom Söderberg 
(2016) hävdar att de speglar trender och tendenser i samhället. Melander (2013:346) 
anser på liknande sätt att nyord reflekterar språkbrukarnas åsikter och värderingar. 
Samhällets rådande attityder gör alltså avtryck på språkets kandidater av nyord. Enligt 
Milles (2017:37) är det möjligt att förändra synsätt och påverka attityder med ett poli-
tiskt och/eller jämställdhetsladdat nyord, även om det inte kan stå för hela jämställdhets-
arbetet. Milles spekulerar i om nyord kan fungera som ”glasögon” (2017:37). Fråge-
strejka kan därmed fungera som ett ord som öppnar ögonen hos språkbrukarna, och är 
kanske ett begrepp som skapar medvetenhet om ojämställda talsituationer mellan kvin-
nor och män. Förutom verbet frågestrejka genererade år 2016 jämställdhetsverkande 
ord som kroppsaktivism (Karlsson m.fl. 2017:21) för att uppmärksamma sneda kropps-
ideal och skamma (Karlsson m.fl. 2017:25) för att uppmärksamma en diskriminerande 
syn på kvinnors kroppar. År 2015 bidrog på samma sätt med ordet mansplaining (Karls-
son, Rudebeck & Svensson 2016:22) för att uppmärksamma ifrågasättandet av kvinnors 
intelligens i manligt sällskap. Det går alltså att tydligt se att jämställdhetsdebatten har 
påverkat samhället, och därmed gett upphov till en större ström jämställdhetsverkande 
nyord under de senaste två åren jämfört med tidigare år. Dessa ord bör därför kunna 
sägas vara representativa för samhällets rådande åsikter och värderingar, eller i alla fall 
spegla dess rådande trender och tendenser. 
 
Språktidningen beskriver urvalet för nyordslistan som ord som är ”etablerade”, har en 
”viss minimifrekvens i tidningstext” eller är ”antingen nybildade eller tydligt ökat i 
användning de senaste två åren”, samt att de framförallt ska ”säga något om samtiden” 
(Karlsson 2017:26). Frågestrejka bör följaktligen kvalificerats utifrån kvaliteterna att 
det är nybildat och säger något om samtiden. Innebär detta att det är möjligt att påstå att 
nyordslistan genomgående representerar samtiden?  
 
Då urvalet i nyordslistan är begränsat till främst skriven text från bland annat 
dagstidningar, romaner, sociala medier och bloggar (Agazzi 2015:9) kan det inte 
innefatta alla ordbildningstendenser i samhället. Urvalet kan genom sin exkludering av 
talad text och talat språk ge en missvisande bild av nyordsbildningen bland 
språkbrukarna. Ordet frågestrejka uppkom dessutom i Dagens Nyheter, en ansedd 
dagstidning med en jämförelsevis hög journalistisk status, och myntades av DN:s 
litteraturkritiker och biträdande kulturchef. Det här är två faktorer som talar för att ordet 
är representativt för kultureliten, och inte för den gemene språkbrukaren. De ord och det 
språkbruk som dagligen utvecklas i sin talade form bland till exempel ungdomar fångas 
kanske inte lika enkelt upp, vilket gör att vissa gruppers språkbruk inte alltid 
representeras i nyordslistan. Tidstypiska ord och begrepp i det talade språket samt 
förortsslang når kanske Språkrådet och Språktidningen senare än ord och begrepp i 
tidningstext. Det språkbruk som kommer från annat än skriven text representeras 
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förmodligen mer sparsamt i nyordslistor, samt publiceras senare än tidpunkten för dess 
egentliga uppkomst. Nyordslistan kan alltså säga något om samtiden och vara 
representativt för samhället, men då bara för ett visst utvalt skikt och ett visst antal 
genrer. Givetvis säger det något om samtiden att ett ord som frågestrejka tas med i 
nyordslistan, men det är förmodligen inte ett ord som kan sägas vara representativt för 
den gemene språkbrukarens ordförråd.  
 
Det går också att spekulera i om ett ord som frågestrejka egentligen skulle uppmärk-
sammats om det inte vore för den snabba spridningen som möjliggörs genom det digi-
tala formatet. Frågestrejka hade till exempel förmodligen inte fått lika stor spridning 
utan de webbpublicerade krönikorna och bloggarna, vilka är de textkategorier som 
framförallt uppmärksammade och diskuterade nyordet i vårt resultat. De sociala medier-
nas närvaro i vardagen gör det allt enklare att dela och sprida texter, samt kommentera 
och därmed uttrycka åsikter och attityder. Nyordsurvalet består i stor utsträckning av 
tidningstext och dagstidningarnas pappersformat har funnits långt innan de digitala 
nyhetssidorna. Ett specifikt ord i en krönika som Beckmans skulle alltså förmodligen ha 
uppmärksammats av nyordsexcerpister även före de digitala mediernas tid, men där-
emot inte diskuterats lika livligt och utbrett. Förut nådde en krönika i DN endast tid-
ningens papperstidningsprenumeranter, men numera når den hela internet. 
 
Framtiden för ordet frågestrejka är svår att förutspå, eftersom ett nyords möjlighet till 
etablering och varaktighet kan vara problematisk att bedöma (Agazzi 2015:10). Nyord 
tar framförallt enklare plats i språket om de visar sig vara praktiska (Söderberg 2016). 
En webbomröstning på Språkförsvarets blogg (Språkförsvaret 2017) utfördes där frågan 
ställdes vilket av årets nyord 2016 som har störst chans att fortsätta användas. Omröst-
ningen, som genererade totalt 143 svar, visade att endast 0,7 procent av informanterna 
såg en framtid för nyordet frågestrejka. Vad denna webbomröstning däremot inte 
synliggör är varför; varför antas det inte finnas en framtid för nyordet frågestrejka? 
Beror det på att ordet är oanvändbart eller på att språkakten är verkningslös?  
 
En språkhandling är ett utbyte mellan en talare och en lyssnare där uppmaningar, frågor, 
påståenden och erbjudanden kan utgöra samtalet mellan två parter i en dialog (Holm-
berg & Karlsson 2013:31–33). De konventionella språkhandlingarna har ofta förväntade 
responsdrag (Holmberg & Karlsson 2013:34), vilket innebär att det bör visa sig om en 
vedertagen språkhandling genererar en vägran eller ett utförande. En tyst språkhandling 
som frågestrejka är enligt Holmberg och Karlssons grammatiksystem (2013) ännu inte 
en vedertagen språkhandling. En frågestrejks okonventionellt tysta handling har därmed 
inte ett förväntat responsdrag, varför det inte är säkert att den andra parten i en dialog 
uppfattar språkhandlingens krävande och bemöter det med ett eventuellt utförande. I 
likhet med en grammatisk metafor (Holmberg & Karlsson 2013:49) går det dessutom 
möjligen att likna en frågestrejk med en indirekt språkhandling. En frågestrejk som 
språkhandling kan därför vara svår att uppfatta och identifiera, och därmed kan den 
också bli verkningslös.  
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En frågestrejks tystnad kan påstås vara ett mindre förfinat redskap för att förändra ett 
samtalsmönster, dels för att en tystnad gör att den andra parten i en dialog måste gissa 
sig till vilket responsdrag som är förväntat, dels för att tystnad i en dialog kan innebära 
flera saker. Tystnad kan vara en form av maktmedel (Heberlein 2011), men även ett sätt 
att uttrycka olika typer av känslor, som till exempel ilska eller sorg. En frågestrejkande 
språkhandling utgår från normen, att alla uppfattar och läser av samtal på samma sätt. 
En tyst språkhandling kan därmed vara svår eller kanske till och med omöjlig att 
uppfatta för andra. Individer med autism har till exempel ofta svårt för kommunikation 
och socialt samspel (1177 Vårdguiden 2016), vilket kan göra det svårt att förstå sociala 
koder i samtal. En frågestrejkande språkhandling exkluderar bland andra personer med 
autism, men också andra personlighetstyper som varken tycker om att ställa eller svara 
på frågor. 
 
Tystnad som medel är däremot inte den enda metoden för en frågestrejk. Enligt flera 
texter i vårt analysurval kan en frågestrejk gå till på flera sätt. Gemensamt för de olika 
metoderna är förutsättningen att den andra parten i dialogen är införstådd med vad en 
frågestrejk är. En frågestrejk kan gå till genom att en språkbrukare själv tar ansvaret för 
ett samtal och börjar berätta. En annan metod är att språkbrukaren själv ställer en fråga 
eller gör ett påstående för att sedan besvara det. En tredje metod kan vara att konfron-
tera sin samtalspartner genom att påpeka den ojämställda frågefördelningen. Syftet med 
en frågestrejk kanske blir tydligare om den utförs på ett annat sätt, som genom dessa tre 
alternativ ovan. En direkt uttalad uppmaning bör vara lättare att uppfatta för en annan 
person istället för när något indirekt åsyftas genom tystnad. 
 
Bijvoets (2013:124–125) resonemang om attityders beståndsdelar av vetande, känslor 
och handlingsberedskap inte alltid är i enighet med varandra innebär ännu ett eventuellt 
hinder för etableringen av nyordet frågestrejka. Hennes resonemang innebär att en 
språkbrukare kan vara positiv till frågestrejka som språkhandling utan att det faktiskt 
behöver generera ett handlande. Samtidigt bör det ändå innebära att en språkbrukare 
inte frivilligt utför en språkhandling om den är starkt negativ till den. En positiv attityd 
till frågestrejka som språkhandling bör kunna generera en handlingsberedskap, men för-
utom det krävs det också ett faktiskt handlande för att framtiden för en frågestrejk ska 
vara möjlig. Resultatets dominans av attityder till frågestrejka som språkhandling visar 
att idén att förändra ett samtalsmönster är viktigare än själva ordet, vilket bör innebära 
att ordet också dör ut i takt med att handlingsberedskapen eventuellt avtar. Milles menar 
att nyord kan liknas vid ”frön som måste omges av fruktbar jord och vattnas för att slå 
rot” (2017:37). Omges inte en frågestrejk av rätt förutsättningar för att kunna blomma 
innebär det alltså att ordet inte kommer att slå rot i det svenska språket. Parallellen mel-
lan språkhandlingens verkningsgrad och ordets användbarhet kan följaktligen innebära 
att om frågestrejka inte visar sig vara ett användbart ord som tar plats i språkbruket 
kommer det slutligen att försvinna ihop med språkhandlingen.  
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5.2 Föreställningar om manligt och kvinnligt språk 
Texterna i vårt analysurval diskuterade till största del inte en frågestrejks verknings-
grad, utan använde ordet för att uttrycka igenkänning och kunna diskutera upplevelser. 
Flera av dem som uttryckte en positiv attityd gjorde det dessutom utifrån en igenkän-
ning, och inte eftersom de ansåg att ordet eller språkhandlingen är användbar.  
 
Frågan är varför så många känner igen sig i det samtalsmönster frågestrejka beskriver. 
Är det för att ordet beskriver en verklig företeelse där män frågar kvinnor i mindre 
utsträckning, eller för att det uttrycker en allmän fördom om hur män och kvinnor 
samtalar? Forskning har visat (Svensson 2015:9; Welander 2014:40) att det existerar 
olika föreställningar om manligt och kvinnligt tal. Föreställningarna stämmer även 
överens med tidigare forskning om sexolekter och samtalsmönster (Milles 2003:111–
112; Nordenstam 1990:33).  
 
Det har dock ifrågasatts om genusvetenskaplig språkforskning har funnit faktiska skill-
nader mellan könen, eller om den har skapat och förstorat upp skillnaderna genom att 
uppmärksamma dem (Edlund m.fl. 2007:63). Det är möjligt att genusforskning genom 
att aktivt leta efter skillnader har påverkat både bilden av hur män och kvinnor talar och 
hur de faktiskt talar. En individs språkhandlingar påverkas av personens identitet: en 
person som identifierar sig som en kvinna kommer att samtala som en kvinna förväntas 
göra (Ohlsson 2013:172–173). Samhällets bild av hur olika individer ska vara kan på 
grund av det påverka hur en person talar. Forskning kan sedan i sin tur påverka hur sam-
hället ser på något, och kan på det sättet påverka en individs självbild. Den ojämställda 
fördelningen mellan frågor och svar hos könen kan därmed ha skapats av tidigare forsk-
ning, men behovet av en frågestrejk kan även bero på föreställningar istället för ett exi-
sterande samtalsmönster. 
 
Föreställningar om manligt och kvinnligt språk skapas inte endast av språkforskning, 
utan kan även skapas av populärlitteratur och journalistik. Det har skrivits ett stort antal 
böcker och artiklar om samtal mellan kvinnor och män, där ämnen som relations- och 
kommunikationsproblem diskuteras utifrån tanken att kvinnor och män är olika och 
därför kommunicerar olika. Boken Men Are from Mars, Women Are from Venus (Gray 
1992) är ett klassiskt exempel på detta. Gray (1992) beskriver i boken hur kvinnor och 
män skiljer sig åt när de kommunicerar med varandra (Edlund m.fl. 2007:56). Även i 
tidningsartiklar möts människor ofta av bilden att kvinnor och män är två skilda grup-
per, kanske framförallt genom självhjälpsartiklar. Artiklarna och böckerna bygger ofta 
till viss del på genusforskning, och kan på grund av det också ha bidragit till att skapa 
en föreställning om att män och kvinnor samtalar olika.  
 
Milles (2017:37) idé om nyord som glasögon innebär att nyord på ett liknande sätt 
skulle kunna bidra till att både uppmärksamma och skapa föreställningar om en före-
teelse. Det ordet beskriver kan överensstämma med verkligheten, men måste inte göra 
det. Frågestrejka kan alltså beskriva ett verkligt fenomen, eller en föreställning om 
manligt och kvinnligt tal. Istället för att uppmärksamma ett existerande problem riskerar 
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det då att förstärka fördomar eller skapa en allmän sanning om att män inte frågar i lika 
stor utsträckning som kvinnor.  
 
Det faktum att flera analysenheter uttryckte igenkänning till frågestrejka skulle därmed 
kunna bero på etablerade föreställningar om manligt och kvinnligt tal, istället för fak-
tiskt existerande skillnader. En stor del av de analysenheter som uttryckte den kognitiva 
komponenten beskrev samtalsmönster, och upprepade ofta det som sociolingvistisk 
forskning har funnit. Till exempel antogs kvinnor fråga mer, ge mer samtalsstöd och ta 
ett större ansvar i konversationerna mellan kvinnor och män, något som även forskning 
har visat (Milles 2003:111–112; Nordenstam 1990:33). Det är intressant att flera analys-
enheter uttryckte samma föreställningar om samtalsmönster som forskning har gjort, 
eftersom det antingen betyder att forskningen stämmer eller att den har påverkat den all-
männa synen på kvinnligt och manligt språk.  
 
De negativa attityderna uttrycktes också genom den kognitiva komponenten. Flera 
texter i analysurvalet motsatte sig en frågestrejk genom att beskriva varför idén bakom 
ordet inte stämmer, eller genom att beskriva andra problem som existerar i samtal. Flera 
av de texter som uttryckte negativa attityder beskrev även samma samtalsmönster som 
de positiva. De höll dock inte med om att män måste fråga mer; snarare ville de att 
kvinnor skulle bli bättre på att fråga bra saker eller bli ”mer intressanta” för att få fler 
frågor tillbaka. Även dessa argument kan komma från fördomar och föreställningar om 
manligt och kvinnligt tal.  
 
Andra texter i analysurvalet höll inte alls med föreställningarna om manligt och kvinn-
ligt samtalsmönster. De menade istället att det inte existerar ett problem med en ojäm-
ställd frågefördelning, utan att det är ett problem som vissa individer har. En del männi-
skor ansågs vara frågvisa, medan andra inte är lika intresserade och ställer därför färre 
frågor. Dessa texter uttryckte en åsikt om att frågvisa personer kan vara både män och 
kvinnor, och det är därmed inte ett jämställdhetsproblem utan ett socialt problem som 
de flesta människor ställs inför. Det är en intressant invändning mot frågestrejka, som 
pekar på ett problem som finns både inom språkforskning och inom diskussionen om 
manligt och kvinnligt tal. I samtal går det endast att se tendenser; kvinnor kan tendera 
att ställa fler frågor och män kan tendera att inte ställa frågor tillbaka, men det är inte en 
regel som gäller i samtliga samtalssituationer. Språk skapas och används på olika sätt i 
olika situationer, och en person talar inte på samma sätt med samtliga personer (Edlund 
m.fl. 2007:64). Det går därför inte att problemfritt dela upp kvinnor och män i två skilda 
grupper som alltid följer olika samtalsmönster. Även om kvinnor tenderar att tala på ett 
visst sätt kan språkvariationer som etnolekt, sociolekt och idiolekt ha en större påverkan 
på en samtalssituation än sexolekter (Edlund m.fl. 2007:64). 
 
Det här är något som språkforskare är medvetna om och har i åtanke när en undersök-
ning utförs. Mindre insatta personer som läser om samtalsmönster i litteratur, artiklar 
eller forskning är dock kanske inte medvetna om detta. I diskussioner om manligt och 
kvinnligt tal presenteras ofta, som den här undersökningen har visat, föreställningar om 
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samtalsmönster som fakta utan några reservationer. På det sättet kan de upplevda skill-
naderna förstoras ytterligare.  
 
Det går förmodligen inte att avgöra om igenkänningen i frågestrejka beror på personliga 
upplevelser, eller om den beror på föreställningar skapade av sociolingvistisk forskning 
som sedan uppmärksammats ytterligare genom nyordet. En kombination av dem båda är 
möjlig; en del personer kan känna igen sig i det frågestrejka beskriver utifrån personliga 
upplevelser, medan andra endast upprepar en föreställning eller fördom. På ett liknande 
sätt är det svårt att avgöra hur mycket forskning faktiskt har påverkat sexolekter och den 
allmänna bilden av dem. Det finns en möjlighet att språkforskning inte alls har haft en 
påverkan på föreställningarna om manligt och kvinnligt tal, och att de skillnader och 
tendenser som har upptäcks stämmer med verkligheten. Även om igenkänningen till 
viss del handlade om upprepade föreställningar tagna från forskning, skulle ordet i sig 
inte ha kunnat skapa en diskussion om inte personerna kände igen sig i det. Det faktum 
att frågestrejka blev så uppmärksammat och skapade en sådan stor igenkänning hos 
kvinnor säger därför kanske något om dess validitet.  
 
Det finns flera förhållningssätt och förklaringar till varför det skulle kunna finnas skill-
nader mellan manligt och kvinnligt tal. En av dessa förklaringar kallas för skillnads-
hypotesen, som utgår från att kvinnor och män umgås och lär sig att kommunicera på 
skilda sätt som barn och därför kommunicerar på olika sätt som vuxna (Tannen 1993, 
refererad i Ohlsson 2013:167). Enligt skillnadshypotesen kan den ojämna frågefördel-
ningen mellan kvinnor och män förklaras med att kvinnor har lärt sig att fråga mycket, 
medan män inte har det. Kvinnorna och männen har dessutom umgåtts i enkönade grup-
per som barn (Tannen 1993, refererad i Ohlsson 2013:167) och har därför kanske inte 
mött dessa skilda sätt att använda frågor förrän i vuxen ålder. På grund av detta 
upplever kvinnor att män inte frågar dem saker på ett tillfredsställande vis eftersom de 
är vana vid att motparten, som under barndomen var andra flickor, frågar lika mycket 
tillbaka. Tannen (2003, refererad i Edlund m.fl. 2007:156) menar att män använder 
samtal för att få och ge information, medan kvinnor samtalar för att skapa relationer. 
Frågorna kan då ha som syfte att visa uppmärksamhet och omtänksamhet till motparten, 
och kvinnorna blir därför irriterade när de inte får uppmärksamhet och omtanke tillbaka. 
Skillnadshypotesen har dock fått kritik, eftersom den inte förklarar varför könen 
kommunicerar på olika sätt (Edlund m.fl. 2007:157). Varför frågar kvinnor i sådana fall 
mer från första början, och varför bryr sig endast kvinnor om att skapa relationer?  
 
En annan förklaringsmodell kallas för dominanshypotesen, som utgår från att män har 
mer makt i samhället och att mäns språk därför värderas högre än kvinnors (Ohlsson 
2013:167). Mannen har mer kontroll över samtalet, och kvinnorna underordnar sig 
denna kontroll. Även dominanshypotesen menar att kvinnor har ett större ansvar för 
relationer (Edlund m.fl. 2007:157). Kvinnors frågor kan då ha som syfte att skapa och 
upprätthålla relationer, och mannen behåller utifrån dominanshypotesen kontroll över 
samtalet genom att vara den som svarar utan att ge ordet tillbaka. 
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Frågor kan dock ha fler syften än att få och ge information. Kvinnor anses använda fler 
indirekta språkhandlingar, och brukar använda frågor för att till exempel uppmana och 
bjuda in till samtal (Nordenstam 2003:18–19). Frågorna kan alltså ses som ett sätt att ha 
kontroll över samtalet och över relationen. Det faktum att kvinnor kanske ställer fler 
frågor behöver därför inte betyda att män har mer kontroll över samtalen, snarare kan 
det betyda att kvinnor har det. En frågestrejk kan på grund av det möjligen inte fungera 
i relationer; eftersom mannen är van vid att kvinnan styr över samtalet, kommer han 
kanske inte att förstå att han bör ta över när hon tystnar vid en frågestrejk.  
 
Bristhypotesen handlar om att kvinnors språk har ansetts vara undermåligt, och därför 
har kvinnor ansetts behöva tala mer som män (Nordenstam 2003:17–18). Det är svårt att 
se att kvinnor behöver ändra sitt sätt att fråga för att få fler frågor tillbaka. Dock öppnar 
bristhypotesen för en intressant tolkning av frågestrejka som idé; kvinnor vill fråge-
strejka sig till fler frågor från män, eftersom män anses vara dåliga på att ställa frågor. 
Männen har därmed, enligt den logiken, ett bristfälligt språk och behöver ändra sitt sätt 
att samtala till ett mer kvinnligt sätt. Tanken bakom frågestrejka bygger därför kanske 
på en motsatt bristhypotes, där männen är de som måste ändra sitt beteende.  
 
 
5.3 Metoddiskussion 
Den innehållsanalys vi utförde synliggjorde de attityder som uttryckts inom genrerna 
artikel, krönika, blogginlägg och kommentar, samt om dessa attityder var positiva, 
negativa eller likgiltiga. Det viktigaste vår analys svarade på var också om attityderna 
rörde frågestrejka som språkhandling eller som nyord. Undersökningen uppfyllde där-
med både vårt syfte och svarade på vår frågeställning.  
 
Den teori vi valde för att relatera och diskutera vårt resultat anser vi var både relevant 
och tillräcklig, eftersom den gav upphov till många reflektioner samt synliggjorde sam-
band mellan vårt resultat och tidigare forskningsresultat.  
 
Analysurvalet bestod av 56 texter, vilket kan argumenteras vara för litet för att resultatet 
ska vara representativt. Det begränsade urvalet gick inte att påverka eftersom de webb-
publicerade texter som uttryckte en attityd till frågestrejka som nyord eller språkhand-
ling inte var fler vid tidpunkten för undersökningen. Samtidigt säger antalet texter något 
om hur frekvent ordet var just då. Det kan därför ändå säga något viktigt om attityderna: 
att det finns relativt få uttryckta attityder till frågestrejka vid tiden för den här undersök-
ningen. Orsaken kan vara att det hittills inte är ett etablerat nyord i det svenska språket, 
samt att ordet inte genererar så många attityder som vi ursprungligen trodde att det 
skulle göra. 
 
Det går också att diskutera om innehållsanalysen som metod är tillräcklig vid en attityd-
undersökning. Urvalet hade möjligen blivit mer representativt och kunnat säga mer om 
attityder till nyord generellt om den kompletterats med en annan kvantitativ metod som 
synliggjort omedvetna attityder. Vi anser ändå att metoden var tillräcklig och relevant, 
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eftersom den synliggjorde uttalade attityder och för att den svarade på vårt syfte och vår 
frågeställning. 
 
 
5.4 Slutsats 
Vår undersökning visade att majoriteten av de webbpublicerade texter som vi under-
sökte uttryckte en positiv attityd till frågestrejka. Flertalet texter diskuterade även fråge-
strejka som språkhandling och inte som nyord.  
 
Jämställdhet är målet när ett nyord som frågestrejka lanseras. Den allmänna diskussion-
ens fokus är därför på språkhandlingens utförande och effekter snarare än på nyordets 
användbarhet och framtid. Både de positiva attityderna och det faktum att frågestrejka 
diskuterades som språkhandling kan därmed bero på att nyord som frågestrejka egent-
ligen handlar om en idé. De föreställningar, värderingar och samtalsmönster som rör 
diskussionen om frågestrejka som språkhandling är av större betydelse än frågestrejka 
som nyord.  
 
Det faktum att språkhandlingen diskuterades i övervägande del kan innebära att politiskt 
och feministiskt laddade nyord som frågestrejka kan komma att försvinna när diskus-
sionen om dem avtar. Andra nyord, som till exempel hen och annonsblockerare, med 
ett mer praktiskt syfte i det svenska språket kan däremot kanske ha en större chans till 
överlevnad. Framtiden för en frågestrejk och för ett nyord som frågestrejka är som vi 
tidigare diskuterat dock svår att förutspå.  
 
En framtid för språkhandlingen kan bara säkras genom att språkbrukarna själva börjar 
frågestrejka. Uppmaningen i språkhandlingen att frågestrejka är okonventionell efter-
som den består av tystnad, något som kan påverka hur den tas emot och om kvinnor 
kommer att vara villiga att frågestrejka. Framtiden för nyordet kan på ett liknande vis 
säkerställas endast om talarna fortsätter bruka ordet. 
 
Flödet av nyord som verkar för jämställdhet och uppmärksammar ojämställda förhållan-
den mellan könen har kanske bara börjat, något som märktes på 2016 års nyordslista där 
flera jämställdhetsverkande nyord fanns med. Just frågestrejka som ord och språkhand-
ling kommer kanske inte att kunna bidra till jämställdhetsarbetet, men ordet kan ha 
banat väg för skapandet av ännu fler liknande nyord i framtiden.  
 
 
5.5 Framtida forskning 
Frågestrejka är ett ord som kanske försvinner och glöms bort i framtiden, som så många 
andra nyord tidigare gjort. Den här undersökningen kan då fungera som en tillbakablick 
i tiden. Om nyordet frågestrejka försvinner kan det även betyda att liknande nyord kan 
komma att dö ut. Det skulle därför vara intressant att jämföra frågestrejkas varaktighet 
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med framtida nyord, eller att relatera den här undersökningen till framtida forskning om 
laddade nyord. 
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