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Abstrakt 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka eller vilken modelläsare som förekommer i 

Kemikalieinspektionens broschyr Kemikalier i barns vardag. I studien redovisas en 

textanalys med utgångspunkt i den systemisk-funktionella lingvistiken. Materialet 

består av två olika upplagor av broschyren, en från 2014 och en från 2016. Analysen 

berör textens språkhandlingar och attityder, processer och deltagare samt tilltal och 

omtal. Med stöd av analysresultat presenteras de båda broschyrernas modelläsare.  

Resultatet visar att modelläsaren i första hand är en förälder, vilket gäller för både 

broschyrerna, även om det visas tydligare i broschyren från 2016. I broschyren från 

2014 är relationen mellan läsare och myndighet vänskaplig, där myndigheten inkluderar 

sig själva i samma grupp som läsaren. I broschyren från 2016 är relationen striktare och 

Kemikalieinspektionen tar sig an en roll som visar att de är i maktposition.  

 

Nyckelord 

Textanalys, systemisk-funktionell lingvistik, kritisk diskursanalys, myndighetsbroschyr, 

modelläsare
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1 Inledning 

Modelläsaren är den läsare som en skribent omedvetet eller medvetet har i åtanke 

när en text produceras. Modelläsarbegreppet härstammar från Umberto Eco och 

har tidigare använts främst för att studera den inbyggda läsaren i skönlitteratur. 

Under 2000-talet har modelläsarbegreppet, med Björkvall (2003) i spetsen, fått en 

stor betydelse inom textanalys av brukstexter och reklam. Modelläsaren kan skapa 

ett behov eller en normalisering av den empiriska läsaren.  

Sedan den 1 juli 2009 har Sverige en språklag som gäller för alla offentliga 

organ och talar om vilka skyldigheter det allmänna har. Språkrådet, som ansvarar 

för språkvården i Sverige, rekommenderar myndighetsskribenter att skriva ”så att 

alla i målgruppen inkluderas” (Språkrådet 2014:14). Forskning visar att 

myndigheter har en viss föreställning om vem deras läsare kan tänkas vara 

(Nyström Höög, Söderlundh, Sörlin 2012). Det kan bidra till att myndigheten i sin 

externa kommunikation skapar sin läsare, modelläsaren.  

I den här studien kommer jag att undersöka vem eller vilka modelläsare som 

finns i Kemikalieinspektionens broschyr Kemikalier i barns vardag. Valet av 

material grundar sig i ett intresse för hur en myndighet konstruerar den breda 

målgruppen ”alla som tar hand om barn”. Studien görs för att upptäcka eventuella 

exkluderingar och föreställningar av den empiriska läsaren. Det kan i längden 

bidra till ett myndighetsspråk där fler personer är inkluderade.  

För att hitta textens modelläsare kommer jag att göra en textanalys utifrån den 

systemisk-funktionella lingvistiken. Jag kommer även att utgå ifrån den kritiska 

diskursanalysen för att visa på eventuella maktförhållanden i texten.  

Kemikalieinspektionen (hädanefter KEMI)  är en tillsynsmyndighet som har 

som uppgift att ”minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier 

och målet är att förebygga skador” (KEMI:s webbplats). För att vägleda och ge 

rådgivning till konsumenter har Kemikalieinspektionen bland annat publicerat 

konsumentbroschyren ”Kemikalier i barns vardag”. Broschyren är, enligt KEMI, 

skriven för ”alla som tar hand om barn”. Det är alltså en bred målgrupp, där få 

kriterier specificeras.  

Eftersom KEMI är en tillsynsmyndighet som främst arbetar med att ”bevaka att 

företagens och samhällets kemikaliekontroll sköts på ett bra sätt” (KEMI:s webb-

plats) är de möjligtvis inte lika välkända för allmänheten som andra myndigheter, 
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exempelvis Försäkringskassan. Det kan innebära att en läsare av KEMI:s broschyr 

inte har någon uppfattning eller förutfattad mening av KEMI. Därför vill jag även 

undersöka hur KEMI själva skapar en bild av myndigheten i de olika upplagorna 

av broschyren.  

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en myndighet konstruerar sina läsare 

och tillskriver dem egenskaper. Materialet som ska analyseras är KEMI:s 

broschyr Kemikalier i barns vardag. Eftersom en ny, omarbetad version av 

broschyren publicerades våren 2016, kommer jag att jämföra den med broschyren 

som publicerades 2014. Det gör jag för att se om och hur modelläsare skiljer sig åt 

i de olika broschyrerna. I min undersökning utgår jag från följande frågor: 

 

• Hur framställs myndigheten?  

• Hur konstrueras modelläsaren i broschyrerna?  

 

Frågorna kommer att besvaras genom en textanalys utifrån den systemisk-funk-

tionella lingvistiken. Jag kommer i min studie att undersöka tilltal och omtal, 

språkhandlingar och attityder och deltagare och processer. Med resultatet av 

analysen kommer jag att utröna vem modelläsaren är. 

 

2 Tidigare forskning 

I forskningsrapporten Myndigheterna har ordet undersöker Nyström Höög, 

Söderlundh och Sörlin (2012) myndighetstexter från 2001 till 2011. Rapporten 

visar exempelvis att du var det mest frekventa ordet i Försäkringskassans broschyr 

om tandvårdsförsäkring från 2011 (Nyström Höög et. al 2012:95). Däremot 

förekom du knappt i Naturvårdsverkets onlinebroschyr Samla in kvicksilver 

(ibid). I rapporten diskuteras hur myndigheters relation till läsaren skapas. 

Söderlundh (2012:53) har efter intervjuer med handläggare och skribenter på olika 

myndigheter upptäckt att skribenterna ofta har en föreställning om mottagaren och 

formulerar sig på olika sätt beroende på ärendeslaget. 

Även Lena Lind Palicki (2010) har undersökt du-tilltal i myndighetstexter. Hon 

skriver i sin doktorsavhandling Normaliserade föräldrar - En undersökning av 
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Försäkringskassans broschyrer 1974–2007 om vilka som inkluderas och 

exkluderas i Försäkringskassans broschyrer och vilka normalföreställningar om 

föräldrar Försäkringskassan har. Lind Palicki fokuserar främst på att undersöka 

hur kön konstrueras och en myndighet arbetar med språket för att uppnå 

jämställhet. Resultatet visar på en större inkludering i begreppet ”förälder” i de 

senare broschyrerna, samtidigt som du-tilltal ”bidrar till att hierarkisera 

mottagargrupper och tenderar att placera (biologiska) mammor i den primära 

mottagarpositionen” (Lind Palicki 2010:151). Försäkringskassans föreställning 

om den biologiska modern är att hon är heterosexuell, befinner sig i en viss ålder, 

bor i Sverige, är frisk och har ordnade förhållanden. Med ordnande förhållande 

menas att personen följer samhällets normer genom att ha en bostad, ett arbete och 

inte bryter normen genom att exempelvis sitta i fängelse (Lind Palicki 2010:94). 

Lind Palicki menar att många föräldrar ”hamnar utanför normalföreställningen av 

en förälder” (ibid). 

 

3  Material 
Materialet som ska analyseras i studien är två olika upplagor av en 

informationsbroschyr från Kemikalieinspektion, Kemikalier i barns vardag. Valet 

av broschyr grundar sig i ett intresse av hur målgruppen ”alla som vårdar barn” 

konstrueras av en myndighet. Att studien är komparativ beror på att jag noterade 

en skillnad i skribentens attityd och läsarorientering i de två broschyrerna. Den 

tidigare versionen av broschyren publicerades 2014. Den nya, omarbetade 

versionen kom ut i maj 2016. Fortsättningsvis kommer jag att skriva B2014 och 

B2016 som benämning på de olika broschyrerna. B2014 omfattar 27 sidor och 

B2016 omfattar 35 sidor. B2014 är inte tillgänglig för konsumenter längre, B2016 

går att läsa eller hämta på KEMI:s webbplats (2017) och finns även på vissa 

Barnavårdscentraler (BVC). I min studie kommer jag att begränsa materialet och 

väljer därför att analysera totalt åtta avsnitt ur broschyrerna. Valt material bifogas 

som bilaga. Jag kommer att undersöka fyra avsnitt från varje broschyr, där varje 

avsnitt motsvarar varandra. Förutom det första avsnittet, som har samma titel som 

broschyren, har alla valda avsnitt bytt namn i B2016. Innehållet i avsnitten 

behandlar samma ämne, men är formulerade på annat sätt. I mitt urval sökte jag 

efter kategorier som omfattar tilltal, omtal och värdeord, och valde sedan de 
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avsnitt som jag upplevde hade förändrats mest på den punkten. Det är alltså inte 

information om hur kemikalier beskrivs i broschyrerna som har varit av intresse i 

min studie, snarare hur en myndighet väljer att tilltala och omtala sina läsare och 

därmed positionera sig själva och ge läsaren en viss roll.  

I mitt resultat kommer jag att ta hänsyn till att mitt material är begränsat och 

därför inte kan spegla hur broschyren i sin helhet eller annan information från 

KEMI förhåller sig till sina läsare. Även om jag i analysen kommer att benämna 

analysresultaten som om de vore representativa för hela broschyren kommer jag 

att ha i åtanke att analysen möjligen hade kunnat visa på en annan modelläsare om 

jag hade analyserat hela broschyren eller valt andra avsnitt. Nedan redovisas de 

utvalda avsnitten.  

 
Tabell 1. Det analyserande materialet. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Tabell 1 visar att antalet ord i B2016 har ökat anmärkningsvärt i de två första 

avsnitten, medan antalet i de två sista avsnitten har minskat något jämfört med 

B2014. 

 

4 Teori 
I följande avsnitt kommer jag att övergripande beskriva den systemisk-funk-

tionella lingvistiken, vilken är den teori jag kommer att utgå ifrån. Jag kommer 

även att presentera kritisk diskursanalys. Den kritiska diskursanalysen använder 

jag för att undersöka eventuella maktförhållanden mellan myndighet och 

konsument och på så sätt få en ytterligare en aspekt av hur modelläsaren skapas. 

Även modelläsarbegreppet kommer att presenteras i följande avsnitt. 

 

B2014	 		 		 B2016	 		 		

Avsnitt	 Sidor	 Ord	 Avsnitt	 Sidor	 Ord	
Kemikalier	i	barns	
vardag	 1	 242	

Kemikalier	i	barns	vardag	
	 1	 337	

Barn	är	känsligare	än	
vuxna	 1	 350	 Barn	och	kemikalier	 2	 423	

Ren	och	fin	 3	 666	 Bada	och	vårda	 3	 645	

I	de	vuxnas	värld	 3	 854	 Sova	och	läsa	 4	 818	

Totalt	 8	 2112	 		 10	 2223	
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4.1 Systemisk-funktionell lingvistik 

Den systemisk-funktionella lingvistiken ser till språkets betydelse och hur det 

används i sociala sammanhang. Halliday lade grunden till SFL under 1970-talet 

då han ville skapa ett komplement till den generativa grammatiken, vars syfte är 

att förklara språkets syntaktiska form. För att istället undersöka textens funktion 

och förklara dess betydelse utvecklade Halliday den systemisk-funktionella 

lingvistiken, där språket ses ”som en resurs för social interaktion, inte som ett 

autonomt regelsystem som existerar oberoende av talare eller skribenter” 

(Hållsten, Rehnberg & Wojahn 2013:5). 

 Hållsten, Rehnberg & Wojahn sammanfattar den systemisk-funktionella 

lingvistiken på följande sätt:  

 
Frågorna som ställs inom SFL är alltid kopplade till språkets sociala funktioner: 
vad vi gör med hjälp av språket, hur vi gör det, vilka effekter språk har på social 
kontext och det omvända, det vill säga hur kontext realiseras språkligt i texter. 
(Hållsten, Rehnberg, & Wojahn 2013:5) 

 

Av citatet framgår att den systemisk-funktionella lingvistiken kan ge en djupare 

förståelse för hur en text kan inkludera och exkludera deltagare, uttrycka underlig-

gande värderingar och skapa en läsare och en sändare, vilket är min intention med 

analysen. 

Den systemisk-funktionella lingvistiken utgår från tre metafunktioner: den 

ideationella, den interpersonella och den textuella metafunktionen (Hållsten, 

Rehnberg & Wojahn 2008). Holmberg, Karlsson och Nord (2011:21). Den 

ideationella metafunktionen handlar om hur vi uppfattar omvärlden och med 

språket skapar en betydelse efter våra erfarenheter. Den interpersonella metafunk-

tionen förklarar det sociala i texten, bland annat hur relationer ser ut och skapas, 

medan den textuella strukturen ”beskriver textens formella uppbyggnad” 

(Hellspong & Ledin 1997:65). 

 

4.2 Kritisk diskursanalys  

Kritisk diskursanalys tar avstamp inom den systemisk-funktionella lingvistiken 

(Holmberg & Karlsson 2006:199). Den kritiska diskursanalysen framhåller att 

texter påverkas av sin samtid och kan därför spegla den verklighet de tillkommer 

i. Texter kan i sin tur även påverka sin samtid. Genom den kritiska 
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diskursanalysen kan förhållandet mellan en text och kontext tydliggörs och 

diskuteras. Faircloughs modell är indelad i tre delar: den sociala praktiken, den 

diskursiva praktiken och texterna (Winther Jörgensen & Phillips 2000:72). Lind 

Palicki (2010) förklarar att den sociala praktiken ”är de samhällsstrukturer och 

system som skapar de mest övergripande organisationsprinciperna för människors 

liv finns”, medan den diskursiva praktiken är där texten produceras, distribueras 

och konsumeras. Winther Jörgensen & Phillips (2000:69) hävdar att kritisk 

diskursanalys kan användas för att avslöja ojämlika maktförhållanden i samhället 

och därmed bidra till att maktförhållanden ändras och blir mer jämlika. Tidigare 

forskning (se avsnitt 2) visar att myndigheter så som Försäkringskassan skapar en 

normalitet hos läsaren. Eftersom det är en konsumentinriktad myndighetstext som 

är föremål för min studie kommer jag att utgå från ett kritiskt förhållningssätt, 

främst för att undersöka hur relationen mellan myndigheten och läsaren ser ut i 

texten, men även för att se hur myndigheten skapar sin ideala läsare – 

modelläsaren.  

 

4.3 Modelläsare 

Modelläsarbegreppet skapades av Umberto Eco 1979 för att analysera skönlittera-

tur (Nord 2008:48). Analysmetoden används även för brukstexter och har i 

Sverige utvecklats främst av Anders Björkvall (2003) och Andreas Nord (2008).  

Björkvall (2003) menar att eftersom texter alltid är dialogiska (Bachtin 

1997:203–239) förekommer det en skribent och en läsare. De är båda ”invävda i 

textens struktur” (Björkvall 2003:23). Nord (2008:48) påpekar att det alltid finns 

en tilltänkt läsare i en text: ”representation av läsaren finns inkodad i texten 

genom alla val som gjorts i utformningen av den”. Modelläsaren är den läsare som 

skribenten, medvetet eller omedvetet, har haft i åtanke när hen har skrivit texten. 

Förutfattade meningar och stereotyper kan från skribentens sida forma texten efter 

skribentens bild av läsaren. Björkvall (2003:7) skriver att läsaren ”erbjuds en 

identitet i texten”. I sin forskning har han bland annat undersökt vem 

modelläsaren är i reklam för skönhetspreparat för kvinnor. Resultatet visar att 

modelläsaren förväntas vara intresserad av att ändra sitt utseende och sträva efter 

den de ideal som medierna visar. Det kan i förlängningen skapa ett behov hos den 

verkliga läsaren. 
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5 Metod 

Min studie kommer att vara både kvalitativ och kvantitativ eftersom jag kommer 

att räkna valda ord och redovisa dem i en tabell för att kunna göra en jämförelse 

mellan broschyrerna. Jag kommer sedan att undersöka hur orden används och i 

vilket sammanhang de förekommer. Jag kommer att börja med att undersöka delar 

av den interpersonella strukturen i texten, med fokus på tilltal och omtal, språk-

handlingar och attityder. Därefter kommer jag att analysera processer och 

deltagare, vilket tillhör det ideationella fältet. Utifrån mitt resultat kommer jag att 

beskriva den modelläsare som skapas i texten. I följande avsnitt kommer jag att 

skriva mer ingående om begreppen. 

 

5.1 Tilltal och omtal  

Hellspong & Ledin (1997:158) hävdar att en skribent kan närma sig läsaren och 

göra texten mer levande genom att använda tilltal i texten. I en text finns olika 

röster. Textens röst består av ett eller flera textjag och ett textdu, det vill säga 

textens skribent och läsare. Ett exempel på olika röster i en text är en intervju, där 

journalisten står för en röst och intervjuobjektet för en annan. Vem textjaget är 

kan variera från text till text. I en intervju är journalisten, som även är textens 

producent, ofta textjaget, medan en reklamannons kan visa ett annat textjag än den 

egentliga skribenten eller producenten. Hellspong & Ledin (1997:172) har ett 

exempel med en Barbieannons där det egentligen är tillverkaren som är 

producenten, men textjaget är Barbie. Tilltal och omtal skapar, förutom närhet och 

distans till läsaren, även ett textjag och ett textdu i texten och kan därmed ge 

läsaren en viss roll. I min uppsats kommer jag inte att använda mig av termerna 

textjag och textdu, istället kommer jag att tala om skribent och läsare. I 

Myndigheternas skrivregler (Språkrådet 2014:14) instrueras skribenter att ”i 

många texter” använda direkt tilltal som ett sätt att mottagaranpassa texten och för 

att närma sig läsaren. Även om tilltal är en myndighetsstrategi för att närma sig 

läsaren och inkludera hen, har Lind Palicki (2010) i sin doktorsavhandling visat 

att tilltal och omtal även kan exkludera vissa grupper, vilket då skapar en distans 

till läsarna i de exkluderade grupperna.  

Min analys kommer att göras utifrån Palicki (2010) och Hellspong & Ledin 

(1997). För att undersöka om KEMI etablerar närhet eller distans till läsaren kom-
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mer jag att identifiera pronomenen du, vi, ditt, och man och substantiven vuxen, 

förälder och konsument. Omtalandet av barn förekommer ett antal gånger i olika 

former, men eftersom barn är vad texten handlar om och inte den målgrupp texten 

riktar sig till kommer jag inte att undersöka det vidare. Jag hade kunnat se vilken 

form av ordet som används, eftersom det kan berätta vems barn KEMI skriver om, 

och därmed även ge en aning om vem deras tänkte läsare är, men det lämnar jag 

till en annan studie.  

 

5.2 Språkhandlingar och attityder  

Hellspong & Ledin (1997:169) påpekar att en attityd eller inställning visar hur 

skribenten ser på och ställer sig till sina läsare. En attityd kan visa sig i en text 

genom olika språkhandlingar, men även genom användandet av värdeord, 

garderingar och understrykningar (Hellspong & Ledin 1997:170–171).  

En språkhandling kan vara ett påstående, en fråga, en interjektion, ett utrop 

eller en uppmaning. De har olika grammatiska konstruktioner och kallas för 

allmänna språkhandlingar. De är relativt lätta att hitta i en text: ett utrop eller en 

uppmaning avslutas oftast med ett utropstecken, en fråga med ett frågetecken och 

ett påstående, den vanligaste språkhandlingen, går att känna igen då det ”hävdar 

något om världen” och för det mesta avslutas meningarna med punkt (Hellspong 

& Ledin 1997:161). Hellspong & Ledin (1997:162) menar att interjektioner är, 

liksom ordklassen med samma namn, ord så som ja, nej och tack. Indirekta 

språkhandlingar kan vara svårare att upptäcka, eftersom deras grammatiska form 

inte motsvarar den funktion som satsen har (Hellspong & Ledin 1997:162). 

Läsaren får istället tolka satsen utifrån sammanhanget. Exempelvis kan påståendet 

”ditt rum är stökigt!” vara en dold uppmaning där det egentliga budskapet är: 

”Städa ditt rum!” Hellspong & Ledin (1997:163) poängterar att personer i ett 

samtal eller text kan ha olika maktpositioner. Hellspong & Ledin (1997:161) 

förklarar att en språkhandling även kan: ”svara, lova, försäkra, svära, förneka, 

instämma, invända, erkänna, berömma, beordra” med mera. Språkhandlingar är 

situationsbundna och får sin betydelse och tolkning i sin kontext.  

Åsikter och värderingar är också ett sätt att uppvisa attityd och sådana 

yttranden innehåller ofta värdeord. Uppskattning och gillande uttrycks med så 

kallade plusord, exempelvis, bra, begåvad och vacker. Misstycke och ogillande 

uttrycks med minusord, exempelvis dålig, korkad och fel. Garderingar kan 
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uttrycka osäkerhet, t.ex. uttryck som kanske, möjligen, och skulle nog kunna. 

Understrykningar är en markör för säkerhet: utan tvivel, fullkomligt och förvissad 

(Hellspong & Ledin 1997:170–171). Enligt Hellspong & Ledin (1997:170) är 

värdeordens viktigaste uppgift att skapa en samhörighet med läsaren. Genom att 

uttrycka en åsikt kan man visa närhet till läsaren, men det kan även få motsatt 

effekt och skapa distans till läsaren (Hellspong & Ledin 1997:170). 

För att undersöka värderingar i texten kommer jag att söka efter värdeord och 

språkhandlingar. I likhet med avsnittet om tilltal och omtal kommer jag att både 

att räkna ord och redovisa dem i en tabell för att kunna jämföra de två 

broschyrerna och undersöka i vilket sammanhang de används i texterna. För att 

analysera språkhandlingar kommer jag att utgå från Hellspong & Ledin (1997). 

 

5.3 Processer och deltagare 

I den tredje analysdelen kommer jag att utföra en transitivitetsanalys för att 

studera vad som händer i texten och vem som utför eller utsätts för handlingen. 

Karlsson (2011:22) menar att transitivitetssystemet ”kretsar kring processer, eller 

snarare olika typer av processer, och hur dessa kopplas till olika deltagare liksom 

till omständigheter”. Det finita verbet i satsen är avgörande för vilken typ av 

process som utspelar sig. Satsens innebörd i sin helhet är avgörande för 

processtypen, därför kan samma verb tillhöra olika processer. Det är därför 

fördelaktigt att analysera från tre olika perspektiv: utifrån formen, betydelsen och 

lexikogrammatiken (Karlsson 2011:24). Holmberg & Karlsson (2006:73) påpekar 

att processer är något som händer, är, sägs eller uppfattas. De människor som 

förekommer i processen är dess deltagare. Det finns ett antal olika processer, men 

jag kommer i min uppsats att analysera fyra olika processtyper: materiella, 

mentala, verbala och relationella processer. Processerna delas upp i de olika 

kategorierna beroende på vilket verb som används. Enligt Holmberg & Karlsson 

(2006:80) innebär materiella processer att någon gör någonting eller att något 

händer i den yttre världen, det sker en förändring. Händelsen kan utföras med 

avsikt: ”hon hoppade ner från bänken”, eller oavsiktligt: ”hon ramlade ner för 

bänken”. Relationella processer är statiska, de förklarar relationer mellan 

deltagare eller hur någonting förhåller sig (Holmberg & Karlsson 2006:89). 

Mentala processer utspelas i den inre världen och syftar till känslor, förnimmelser 

och upplevelser (Holmberg & Karlsson 2006:85). Verbala processer rör 
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kommunikation med tal i fokus: någon berättar, påpekar, meddelar etc. Enligt 

Holmberg & Karlsson (2006:94) ligger verbala processer nära den mentala, 

eftersom den först utspelar sig i någons inre, men uttrycks liksom materiella 

processer i den yttre världen. 

De som utför eller utsätts för processerna kallas för deltagare. Den som utför 

processen är förstadeltagaren medan den som utsätts för processen är andra-

deltagaren. I min studie kommer jag i likhet med Lassus (2010) att analysera 

processer som är knutna till omtal och tilltal. Lassus (2010) har i sin analys, till 

skillnad mot Holmberg och Karlsson (2006) både analyserat överordnade och 

underordnande satser, något som även jag kommer att göra. 
   

5.4 Modelläsare 

För att hitta textens modelläsare kommer jag att använda resultatet från analysen 

av tilltal och omtal, språkhandlingar och attityder samt processer och deltagare. 

För att få reda på vem modelläsare är kommer jag främst att se till tilltal och 

omtal, för att få reda på vad modelläsaren gör kommer jag att undersöka processer 

och deltagare. Värderingar kan visa hur myndigheten ser på sin omvärld och 

därmed även hur de förväntar sig att modelläsaren ska tycka, tänka och agera.  

 

6 Analys och resultat 

I följande avsnitt presenteras min analys. Först kommer jag att presentera 

analysen av tilltal och omtal, efter det analyserar jag attityder och 

språkhandlingar, följt av en analys av processer och deltagare. Avslutningsvis 

kommer jag att presentera modelläsaren.  

 

6.1 Tilltal och omtal 

För att undersöka tilltal och omtal i materialet har jag räknat hur många gånger 

varje ord används och i vilka sammanhang. Nedan presenteras en tabell för att ge 

en överskådlig blick av hur användandet av tilltal och omtal skiljer sig i de båda 

broschyrerna. För att kunna jämföra hur ofta varje ord förekommer i respektive 

broschyr redovisas orden i fallande frekvens. 
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Tabell 2. Förekomst av tilltal och omtal i Kemikalieinspektionens broschyrer 

B2014	 		 		 		 		 		 B2016	 		 		 		 		 		
Avsnitt	 1	 2	 5	 6	 Totalt	 Avsnitt	 1	 2	 5	 6	 Totalt	

Vi	 7	 6	 0	 0	 13	 Du/ditt	 6	 3	 6	 6	 21	

Vuxen/förälder/konsument		 4	 5	 0	 1	 10	 Vi	 6	 2	 0	 0	 8	

Man	 0	 0	 4	 5	 9	 Vuxen/förälder/konsument	 4	 2	 2	 0	 8	

Du/ditt	 0	 0	 0	 4	 4	 Man	 3	 0	 2	 0	 5	

 

Vid en första blick på tabell 2 ser användandet av tilltal och omtal relativt lika ut i 

de båda upplagorna av broschyrerna. Den största förändringen av broschyren som 

helhet är att användandet av du och ditt har ökat markant i B2016. Vi, vuxen och 

man har minskat i antal i B2016, medan användandet av förälder och konsument 

är ungefär detsamma som i B2014. I följande avsnitt kommer jag att undersöka i 

vilket sammanhang orden används. Jag kommer att analysera de båda broschyrer-

na avsnitt för avsnitt, med start vid introduktionsavsnittet som har samma namn 

som broschyrtiteln: Kemikalier i barns vardag. 

 

6.1.1 Avsnitt 1, Kemikalier i barns vardag – omtal och tilltal 

Tabell 1 visar att omtalandet av en förälder förekommer två gånger i B2014, båda 

gångerna i avsnitt 1. Det första omtalandet av en förälder syns redan i ingressens 

första mening: ”Att vara förälder är en stor lycka och att ta hand om och arbeta 

med barn är en viktig och ansvarsfull uppgift” (KEMI 2014:5). Beskrivningen av 

känslorna runt föräldraskapet antyder att KEMI vet hur det är att vara förälder, 

vilket kan skapa en närhet och igenkänningsfaktor hos de läsare som är föräldrar. 

Det är även ett sätt för skribenten att antyda att det är föräldern som är den 

tilltänkta målgruppen. I meningen efter står det: ”… vad vi vuxna kan göra för att 

minska risken att barn skadas”(KEMI 2014:5). Meningen indikerar att vi vuxna 

inkluderar alla personer som tar hand om barn. Även den första meningen styrker 

det: ”att ta hand om och arbeta med barn” (KEMI 2014:5).  Det framgår alltså inte 

att det är KEMI som är vi, utan snarare alla vuxna personer med barn eller som 

vårdar barn. Hellspong & Ledin (1997:174) betonar att vi kan inkludera olika 

personer och därmed påverka betydelsen. KEMI har skrivit på följande sätt: 

 
Att vara förälder är en stor lycka och att ta hand om och arbeta med barn är en viktig och 
ansvarsfull uppgift. Den här broschyren handlar om vad vi vuxna kan göra för att minska 
risken att barn skadas av sådana kemikalier och kemiska ämnen som kan vara farliga. 
(KEMI 2014:5) 
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I citatet ovan kan vi vuxna syfta på alla vuxna som läser, vilket inkluderar en stor 

del av läsarna, men eftersom avsnittet inleds med ”att vara förälder är en stor 

lycka…” skulle vi även kunna syfta på en förälder. I B2014 används ordet vi sju 

gånger i det första avsnittet. I de allra flesta fall är det vi vuxna som är inkluderade 

i vi, snarare än en specifik målgrupp, exempelvis förälder. Men det finns även ett 

annat vi i texten, på rad 5 står följande: 

 
Det finns också många kemikalier och kemiska ämnen som inte är farliga. Och eftersom 
allt, inklusive vi själva, består av kemiska ämnen är också en hel del av ämnena nödvändiga 
för vår överlevnad. (KEMI 2014:5) 

 

I exemplet ovan används vi och vår för att beskriva att allting är uppbyggt av 

kemiska ämnen. Eftersom det gäller alla människor och inte bara 

småbarnsföräldrar eller personer som vårdar barn, inkluderar vi här en mycket 

större grupp än tidigare. Det visar att vi används på ett annat sätt än tidigare i 

texten, då vi har syftat till vi föräldrar och vi vuxna. I exemplet ovan används vi 

generiskt, skribenten syftar till vi människor. Det skulle kunna tyda på att 

skribenten inte längre riktar sig till en förälder. På rad 11 syns vi igen i följande 

sammanhang: 

 
Broschyren tar upp sådant i de små, de lite äldre och i de äldsta barnens vardag 
där vi vuxna kan förebygga risker. Till exempel spädbarnets första blöjbyte, 
småbarnets lek med målarfärger och de äldre barnens förvaring av surfplattor, 
datorer och tv-spel. (KEMI 2014:5) 
 

Skribenten berättar här om vad ”vi vuxna kan göra för att förebygga risker” i bar-

nens vardag. Nu riktar sig skribenten återigen till ”en vuxen som tar hand barn”, 

där även KEMI själva inkluderas. Även om ordet vuxen inte påträffas igen i 

avsnitt 1 är det ändå underförstått att resterande text i avsnittet är skriver för en 

vuxen som vårdar barn. I det näst sista stycket skriver KEMI följande: 

 
Vi kan också läsa om hur vi skyddar barnen när de till exempel är med oss vid 
grillen eller när vi sköter om bilen. (KEMI 2014:5) 

 

I exemplet ovan förekommer varken ordet vuxen eller förälder, ändå kan 

meningen tolkas som att den är skriven för någon som har kontakt med barn, 

eftersom läsaren ska läsa om hur barnet skyddas vid grillen eller bilen. En annan 

tolkning är att vi i citatet ovan används för att guida läsaren genom texten och inte 

för att inkludera. Vi avser olika referenter i texten, förutom vi vuxna förekommer 
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även vi föräldrar, vilket synliggörs tydligare i det sista stycket: 

 
Genom att minska riskerna i barnens vardag kan vi ge dem en tryggare start i livet 
och en bättre chans för oss föräldrar och andra runt barnen att slippa onödig oro. 
(KEMI 2014:5) 
 

Genom att skriva ”för oss föräldrar och andra runt barnen” berättar KEMI att de 

tillhör kategorin förälder och skapar på så sätt en samhörighetskänsla med läsare 

som är föräldrar. Det är även här otydligt vem som ingår i begreppet förälder. Att 

omtala läsare som inte är föräldrar genom att skriva ”andra runt barnen” kan 

skapa en underförstådd mening att det är främst till föräldrar, gruppen där de 

själva ingår, som KEMI talar till. Fördelen att ”de andra” nämns är att en läsare 

som inte är förälder inkluderas i läsarkretsen, om än som en del av en sekundär 

målgrupp.  

Liksom B2014 inleds första avsnittet i B2016 med en beskrivning av hur det är 

att vara förälder: 

 
Att vara förälder är en källa till otrolig glädje, men också till oro och ängslan. Det är inte 
alltid lätt att veta vem man ska lyssna på och hur man ska bedöma alla råd och rön. (KEMI 
2016:3) 
 

Ingressen antyder att den tilltänkta läsaren i B2016 är en förälder. Att skriva ”det 

är inte alltid lätt att veta vem man ska lyssna till” tyder på att KEMI vet hur det är 

att vara förälder. Ingressen slutar på följande sätt: 

 
Och eftersom barn kan vara känsligare för kemikalier än vuxna är det bra att göra 
vad vi kan för att undvika att de utsätts i onödan. (KEMI 2016:3) 
 

Exemplet ovan visar att KEMI 2016, liksom KEMI 2014, åtminstone språkligt 

inkluderar sig själva i förälder. En läsare som är förälder upplever en igenkän-

ningsfaktor och en vi-känsla skapas, men efter ingressen upphör likheten mellan 

B2014 och B2016. I B2014 beskriver KEMI inte vad de som myndighet arbetar 

med. I B2016 går att läsa följande: 

 
Kemikalieinspektionen arbetar på regeringens uppdrag för att skydda barn och 
ungdomar från farliga kemikalier. Det gör vi till exempel genom att påverka 
lagstiftningar i Sverige, inom EU och internationellt samt genom att kontrollera de 
produkter som säljs på den svenska marknaden. (KEMI 2016:3) 

 

I citatet ovan introduceras ytterligare en referent för vi: KEMI själva. Från att vi 

har varit vi vuxna, vi konsumenter och vi föräldrar är det i B2016 vi på KEMI som 

inkluderas i vi. Där skribenten i B2014 fortsatte att hålla en närhet till läsaren 
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genom att vara vi med läsaren, skapas möjligen en distans i B2016. Vi i exemplet 

ovan inkluderar endast KEMI och inte läsaren. Ett liknande exempel finns i 

efterföljande stycke: 

 
På Kemikalieinspektionen arbetar vi bland annat med att påverka och utveckla 
kemikaliereglerna i EU:s nya leksaksdirektiv från 2013. Vi arbetar också med att 
påverka regelutvecklingen för de varor som inte är leksaker, men som ändå ofta 
hamnar i barns händer. (KEMI 2016:3) 
 

Genom att skriva ”på Kemikalieinspektionen arbetar vi…” och att kontinuerligt 

referera till sig själva som vi ger läsaren en tydlig bild av vem som har skrivit 

informationen. Vi används sex gånger i det första avsnittet i B2016. Med undantag 

från ”göra vad vi kan” på rad 8 i ingressen används vi uteslutande som vi på 

KEMI. Läsaren ingår inte i vi i B2016, läsaren tilltalas istället med det personliga 

pronomenet du: 

 
Men i hemmet är det du som förälder som bestämmer. Välj därför själv vilka råd 
du vill ta till dig och se detta som ett stöd snarare än en manual. Du kommer inte 
kunna skydda ditt barn mot alla faror som finns, men du kan undvika att ditt barn i 
onödan kommer i kontakt med en hel del skadliga ämnen genom att till exempel 
välja bort gamla leksaker av mjukplast och låsa in tändvätskan. KEMI 2016:3) 

 

Genom att skriva ”men i hemmet är det du som förälder som bestämmer” presen-

terar KEMI härmed den tilltänka läsaren, föräldern. Förutom du förekommer dig 

och ditt sju gånger i exemplet ovan. Ordet ditt står i samtliga fall tillsammans med 

ordet barn, exempelvis ”du kan undvika att ditt barn” och ”skydda ditt barn”.  

Det tyder på att KEMI tilltalar en förälder. I B2014 finns inte du, dig eller ditt 

med överhuvudtaget. Istället för att skriva ditt barn skriver KEMI om barn 

generellt och benämner dem följande: barnen, barnet eller barn, exempelvis ”kan 

innebära en risk för barnen”. Det tyder på att den tänkta läsaren i B2014 kan vara 

vem som helst som vårdar barn och inte nödvändigtvis en förälder. I B2016 står 

du på ett flertal ställen tillsammans med ditt barn, vilket gör att Kemikaliein-

pektionen explicit uttrycker att de riktar sig till föräldrar. Att vända sig direkt till 

en förälder medför risken att utesluta andra läsare. Det väcker även en fråga om 

vem KEMI inkluderar i begreppet förälder. Även i det sista stycket i avsnitt ett 

visar KEMI tydligt vilka de inkluderar i sin målgrupp: 

 
Vi hoppas att den här broschyren kan hjälpa dig som förälder och ge dig några handfasta 
tips på hur barnen kan skyddas. (KEMI, 2016:3) 
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Fördelen med att skriva ”dig som förälder” i broschyren är att det blir tydligt vem 

som är läsare och vem som är skribent. Som tidigare nämnt kan tilltalet skapa 

distans genom att läsaren inte är vi med författaren, men det kan även skapa en 

närhet genom att läsaren känner sig utvald. Nackdelen är att alla i den tänkta 

målgruppen inte blir inkluderade.  

 

6.1.2 Barn är känsligare än vuxna/ Barn och kemikalier – omtal och tilltal 

I B2014 förekommer vi även i avsnitt två, även där i samband med omtalandet av 

vuxna. KEMI skriver exempelvis att det är ”vår uppgift som vuxna” och ”därför 

är det extra viktigt att vi skyddar barnen” (KEMI 2014:5). I avsnitt två 

framkommer det ett nytt omnämnande, nämligen ”konsument”. I det sista stycket 

skriver KEMI följande: 

 
Det är företagen som tillverkar och säljer produkterna som har ansvar för att varan 
är säker och för att farliga kemiska produkter är märkta på rätt sätt med farosym-
boler. Även andra produkter som kläder, leksaker och elektronik kan innehålla far-
liga kemiska ämnen. Vi konsumenter har rätt att få information om varorna som 
företagen säljer. På sidan 24 finns information om vad vi har rätt att få svar på när 
vi hittar en vara i handeln som vi vill köpa. (KEMI 2014:6) 

 

Exemplet visar att det finns ytterligare en referent till vi: vi konsumenter. 

Liksom i det första avsnittet i B2014 inkluderar KEMI sig själva och läsaren i vi: 

”vi konsumenter har rätt att få information” (KEMI 2014:6). De skriver även att 

”det är företagen som tillverkar och säljer produkter som har ansvar för att varan 

är säker”. Genom omtalandet av företagen som har ett ansvar och vi konsumenter 

som har en rättighet skapar KEMI en vi och dem-känsla mellan företag och 

konsument och ställer sig på konsumenternas sida. Användandet av vi i B2014 gör 

KEMI till en av läsarna. I det andra avsnittet i B2016 finns följande citat:  

 
I den här broschyren kommer vi därför att ge råd om hur du kan minska 
förekomsten av skadliga kemikalier i barnens miljö. (KEMI 2016:4)  
 

Här blir det istället tydligt att det är myndigheten som är inkluderade i vi och 

läsaren är du. Stycket i samma avsnitt i B2014 där KEMI skriver att ”företagen är 

ansvariga för att varan är säker” är borttaget. Istället beskriver KEMI hur de 

arbetar för att sprida information och påverka lagstiftning. Därmed ger KEMI sig 

själva en mer ansvarstagande roll i B2016 än i B2014, där de konstruerade sig 

själva som ”en vuxen konsument med rättigheter”. Användningen av vi skiljer sig 
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mellan B2014 och B2016 genom att inkludera olika personer i begreppet 

konsument. I B2014 skriver KEMI ”vi som konsumenter”, medan i B2016 är det 

istället ”du som konsument”.  

 

6.1.3 Ren och fin/bada och vårda – omtal och tilltal 

I avsnitt 5 i B2014, Ren och fin, används inte vi, förälder eller konsument 

överhuvudtaget. Däremot introduceras generiskt man, vilket är ett pronomen för 

en obestämd person eller grupp av personer (Språkdata & Norstedts 2004:728). 

Man förekommer inte i de första två avsnitten i B2014. Man används på följande 

vis i avsnitt 5, Ren och fin: 

”… för att tvätta kroppen kommer man långt med…” (s. 12) 

”Genom att läsa dem kan man undvika ämnen som…” (s. 12) 

I ovanstående exempel används man på ett sätt som varken inkluderar eller 

exkluderar en specifik målgrupp. Meningarna ovan är allmänna råd om hur 

läsaren kan agera för att undvika kemikalier. Även i avsnitt 7 används man till en 

början på samma sätt som i föregående avsnitt: ”… information om vad man ska 

göra…” (s. 16). I samma avsnitt förekommer även en annan användning av man 

som genom en värdering kan exkludera eller göra en uppfattning om läsaren: 

 
När man har ett nyfött barn vill man gärna göra riktigt fint åt det. Man får 
kanske lust att måla och tapetsera i barnets sovrum och köpa allt nytt, som 
säng, madrass och sängkläder. (KEMI 2014:17) 
 

I citatet ovan kan läsaren få en uppfattning om att KEMI riktar sig enbart till en 

förälder eftersom de skriver man i samband med ”har ett nyfött barn”. Det är 

motsägelsefullt betraktat utifrån den tänkta målgrupp som KEMI apostroferar på 

sin webbplats: ”alla som vårdar barn” (KEMI:s webbplats).  

Tabell 2 visar att vuxna inte förekommer alls i avsnitt 5 i B2014. I B2016 

förekommer vuxna en gång i avsnitt 5 då det står om ”tandkräm för vuxna.” 

Omtalandet av vuxna används med andra ord inte på samma sätt som i B2014. 

Även ordet konsument används i ett annat sammanhang. I B2014 inkluderade 

KEMI sig själva som en av konsumenterna, i B2016 skriver de: ”Som konsument 

har du rätt att få vetta” (KEMI 2016:4), vilket innebär att de själva inte längre är 

konsumenter med rättigheter, de är nu en myndighet med en auktoritet.  
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6.1.4 Avsnitt 6, I de vuxnas värld/Sova och läsa– omtal och tilltal 

I det sjätte avsnittet i B2014, I de vuxnas värld, förekommer inte vi, förälder eller 

konsument. Däremot gör du-tilltalet entré i avsnitt 6. Från att inte ha förekommit 

alls tilltalas läsaren nu fyra gånger med du:  

 
Om en lampa med kvicksilver går sönder, låt inte barn vara i rummet medan du 
vädrar och samlar upp resterna. Lämna resterna till returhantering för miljöfarligt 
avfall. (KEMI 2014:16) 
 
Använd gärna obehandlat virke om du bygger en sandlåda och förstärk gärna genom 
att olja in träet. (KEMI 2014:17) 
 
Om du använder bekämpningsmedel, se till att de används och förvaras på ett säkert 
sätt. (KEMI 2014:17) 
 
Om du bygger eller målar i barnkammaren är det viktigt att vädra ut ordentligt och 
vänta ett par veckor innan barnet sover där. (KEMI 2014:17) 

 

I exemplen ovan tilltalas läsaren med du. I samtliga fall handlar det om något som 

läsaren ska utföra. Det plötsliga skiftet från vi till du kan postionera läsaren längre 

bort från KEMI, som är inte längre en av läsarna, däremot försöker de ändå 

upprätthålla en nära relation till dem. En annan tolkning är att du-tilltalet skapar 

en närmre relation till läsaren genom att få hen att känna sig utvald genom direkt 

tilltal. Lind Palicki (2010:40) betonar att du-tilltal är en 

klarspråksrekommendation för myndigheter, däremot är vi och jag ovanligt i 

myndighetstexter. En förklaring till bytet kan vara att KEMI försöker att undvika 

att skriva man eller att KEMI nu instruerar läsaren om vad hen ska göra och 

därmed använder du-tilltal. I avsnitt 5 och 6 används inte vi, förälder eller 

konsument överhuvudtaget. Liksom du endast används i avsnitt 6 används man 

bara i avsnitt 5 och 6 i B2014. I B2016 förekommer man i avsnitt 1 och 5. Du-

tilltal används bara 4 gånger i B2014. I B2016 används det 16 gånger. Ett exempel 

på du-tilltal i B2016 finns i avsnitt 6, Sova och läsa:  
 

Fråga gärna i butiken innan du köper golvet vad det innehåller för ämnen. Du har 
rätt att få veta om varan innehåller något särskilt farligt ämne.(KEMI 2016:15) 

 
Om en lampa eller en äldre termometer med kvicksilver går sönder bör barnen 
lämna rummet medan du vädrar ut och tar hand om resterna. Vädra först ut rummet 
cirka 30 minuter innan du samlar upp resterna med en bit kartong och sedan torkar 
golvet med en fuktig trasa. (KEMI 2016:15) 
 

I exemplen ovan instruerar KEMI läsaren om hur hen ska agera för att undvika 

kemikalier. Eftersom du-tilltalet är genomgående i B2016 är det inte lika anmärk-
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ningsvärt som i motsvarande avsnitt i B2014, där läsaren, som i tidigare avsnitt 

varit vi, blir du i det sjätte avsnittet. 

Min slutsats är att KEMI i B2014 använder tilltal och omtal för att skapa en 

nära relation till läsaren genom att bli vi med hen. Mitt analysresultat pekar mot 

att myndighetens trovärdighet eventuellt har minskat eftersom KEMI i B2014 

lämnar sin makt- och ansvarsposition. KEMI har som tillsynsmyndighet 

skyldighet att inspektera företags kemikalieanvändning och informera konsu-

menter om faror med kemikalier. Analysen pekar på att KEMI förmedlar en mer 

ansvarstagande roll i B2016, vilket även ökar deras trovärdighet samtidigt som de 

bibehåller en nära relation till läsaren, utan att för den sakens skull komma läsaren 

för nära genom att bli vi med hen. Min analys visar att KEMI 2016 i första hand 

riktar sig till en föräldrar och därmed riskerar att exkludera läsare som inte är 

föräldrar.  

 

6.2 Språkhandlingar och attityder 

För att undersöka attityder i texten har jag samlat in värdeord som redovisas i 

tabell 3 nedan. För att kunna jämföra hur ofta varje ord förekommer i respektive 

broschyr redovisas orden i fallande frekvens. 

 
Tabell 3. Förekomsten av värdeord i Kemikalieinspektionens broschyrer 

Avsnitt	
	 1	 2	 5	 6	 		 Avsnitt	 1	 2	 5	 6	 		

Plusord	i	B2014	 		 		 		 		 Totalt	 Plusord	i	B2016	 		 		 		 		 Totalt	
Skydda	 2	 2	 4	 3	 11	 Bättre/bra	 1	 3	 8	 6	 18	
Viktig	 2	 2	 3	 1	 8	 Skydda	 3	 1	 3	 0	 7	
Bättre/bra	 1	 1	 1	 2	 5	 Lycka/glädje	 1	 0	 0	 0	 1	
Säker	 0	 1	 0	 2	 3	 Viktig	 0	 0	 1	 0	 1	
Fin	 0	 0	 1	 1	 2	 Trygg	 1	 0	 0	 0	 1	
Lycka/glädje	 1	 0	 0	 0	 1	 Fin	 0	 0	 1	 0	 1	
Nödvändig	 1	 0	 0	 0	 1	 Stöd	 1	 0	 0	 0	 1	
Trygg	 1	 0	 0	 0	 1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

Lust	 0	 0	 1	 0	 1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

Minusord	i	B2014	 		 		 		 		 		 Minusord	i	B2016	 		 		 		 		 		
Farlig	 2	 5	 0	 4	 11	 Farlig	 2	 4	 0	 5	 11	
Risk	 4	 1	 4	 1	 10	 Risk	 1	 2	 3	 2	 8	
Skada	 2	 1	 0	 2	 5	 Oro/ängslan	 2	 0	 0	 0	 2	
Oro/ängslan	 1	 0	 0	 0	 1	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
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Tabell 3 visar att användandet av plusord skiljer sig betydligt mellan 

broschyrerna. Den totala mängden, 33 plusord i B2014 och 30 plusord i B2016 

kan ge ett intryck av likhet mellan de båda broschyrerna. En närmare granskning 

visar att ordens frekvens skiljer sig nämnvärt mellan B2014 och B2016. Skydda är 

det vanligaste plusordet i B2014, medan förekomsten av ordet har minskat i 

B2016, där bättre/bra förekommer i större utsträckning. Bättre/bra förekommer 

endast fem gånger i B2014. En analys visar att bra eller bättre i många fall 

används på liknande sätt: ”Om ditt barn har fått i sig läkemedel är det bra att ringa 

112”. Bra används i exemplet inte som värderande, utan snarare en gardering eller 

en försiktig anmodan att det kan vara bra att följa rådet men läsaren behöver inte 

göra det. Tabell 3 visar 27 minusord i B2014 och 21 minusord i B2016. Farlig 

och risk är de mest använda minusorden i både B2014 och B2016. I B2014 

används även skada, vilket helt har tagits bort materialet från B2016. Jag kommer 

nedan att redovisa hur och var orden används. 

De båda broschyrerna inleds med ett påstående om hur det är att vara 

förälder. Hellspong & Ledin (1997:188) framhåller att den mest förekommande 

allmänna språkhandlingen i faktatexter vanligen är påståenden. Beroende på genre 

kan andra språkhandlingar vara vanligare, men i KEMI:s broschyrer är det 

påståenden som är vanligast. I B2014 går att läsa följande: 

 
Att vara förälder är en stor lycka och att ta hand om och arbeta med barn är en viktig 
och ansvarsfull uppgift. (KEMI 2014:5) 
 

I citatet ovan skapar värdeorden stor lycka en positiv stämning i texten. Viktig och 

ansvarsfull uppgift antyder att läsaren ska utföra något och det är av största vikt 

att uppgiften tas på allvar. Tabell 3 visar att viktigt är ett av de mest 

förekommande plusorden i B2014 men i B2016 används det bara en gång. B2016 

inleds på liknande sätt som B2014, men där förekommer även minusord: 

 
Att vara förälder är en källa till otrolig glädje, men också till oro och ängslan. 
(KEMI 2016:3) 
 

I citatet ovan har stor lycka bytts ut mot otrolig glädje och viktig och ansvarsfull 

uppgift har bytts ut mot oro och ängslan. De första plusorden, stor lycka och 

otrolig glädje är synonymer och uppfattas därför på samma sätt. Skillnaderna i de 

två citaten är det efterkommande i B2014, där lycka följs av viktigt ansvar, medan 

otrolig glädje i B2016 följs av oro och ängslan. De minusorden kan användas för 
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att belysa allvaret i broschyren, eller för att skapa en närmare relation till läsaren 

genom att berätta för hen att KEMI vet hur läsaren eventuellt känner. Plus- och 

minusord används på ett flertal ställen i texten på liknande sätt, de ställs emot 

varandra. Exempelvis i följande mening: 

 
Med kunskap om sådant som kan innebära en risk för barnen blir det lättare att 
skydda dem. Det gäller allt från våra farligaste vardagskemikalier som till exempel 
frätande propplösare till barnens egna leksaker. (KEMI 2014:5) 
 

I citatet ovan följs minusorden risk av plusordet skydda. KEMI upplyser läsaren 

om negativa effekter från kemikalier. Hellspong & Ledin (1997:165) understryker 

att en negativ språkhandling kan skapa distans från läsaren. I exemplet ovan antar 

jag att syftet med minusorden är att i likhet med tidigare exempel identifiera sig 

med läsaren genom att uttrycka känslor som hen kan ha. Det första avsnittet i de 

båda broschyrerna innehåller endast påståenden, med undantag från uppmaningen 

i B2016: 

 
Välj därför själv vilka råd du vill ta till dig och se detta som ett stöd snarare än en 
manual. (KEMI 2016:3) 
 

Hellspong & Ledin (1997:162) påpekar att en uppmaning är till för att få någon att 

agera. I citatet ovan uppmanas läsaren att agera självständigt, vilket kan tolkas 

som att KEMI avsäger sig ansvar, men det kan även tolkas som att KEMI vill 

behålla en närhet till sin läsare och inte skrämma iväg hen genom att ge stränga 

råd.  

Tabell 3 visar att plusordet trygg används en gång vardera i de båda 

broschyrerna: 

 
Genom att minska riskerna i barnens vardag kan vi ge dem en tryggare start i livet 
och en bättre chans för oss föräldrar och andra runt barnen att slippa onödig oro. 
(KEMI 2014:5) 
 

I exemplet ovan syftar plusordet trygg till barnen, vilka ska få en ”tryggare start i 

livet”. I B2016 används trygg på ett annorlunda sätt: 

 
Men med kunskap blir det lättare att göra medvetna och trygga val i vardagen. (KEMI 
2016:3) 
 

Citatet ovan visar att plusordet trygg i B2016 syftar på läsarens handlingsbered-

skap.  B2016 skiljer sig alltså från B2014 genom att skribenten i B2016 ska hjälpa 
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läsaren att känna sig trygg, medan skribenten i B2014 vill få barnen att känna sig 

trygga. Min tolkning är att skribenten ger läsaren mer stöd i B2016 än i B2014, 

där skribenten istället ger läsaren mer ansvar. 

 I de två första avsnitten, i båda broschyrerna, presenteras KEMI, deras 

verksamhet och hur barn påverkas av kemikalier. Den informationen utrycks 

genom olika påståenden. Det är först i de ämnesspecifika avsnitten där tonen 

ändras och påståendena blir uppmaningar. Exempelvis i avsnitt 5, Ren och fin: 

 
Välj parfymfria alternativ och se dem (våtservetterna) som en räddare i 
nöden. (KEMI 2014:12) 

 

Instruktionerna ovan uppmanar läsaren att agera på ett visst sätt för att undvika 

kemikalier. Även i B2016 finns likande exempel:  

 
Vid blöjbyten är det därför bättre att i första hand bara använda vatten och tvätt-
lappar av tyg eller papper. Spara i stället våtservetterna till när du är på språng och 
saknar enkel tillgång till vatten. (KEMI 2016:12)  

 

I exemplet ovan används inga garderingar, vilket ofta förekommer i texten i form 

av helst och gärna. Nedan visas exempel på en gardering i B2016: 

 
Använd gärna en barntandkräm då de innehåller mindre fluor än tandkräm för 
vuxna. (KEMI 2016:12) 
 

I exemplet ovan instruerar skribenten hur läsaren ska gå till väga men garderar sig 

genom att skriva ”använd gärna”. KEMI använder garderingar även i B2014: 
 
Om barnet är mycket litet kan man av försiktighetsskäl överväga om tvål och 
schampo verkligen behövs. KEMI (2014:13) 

 

I exemplet ovan är KEMI noga med att tala om för läsaren att hen kan ”överväga” 

att följa KEMI:s råd. Tabell 3 visar att användningen av värdeord i avsnitt 5 är 

relativt lika i B2014 och B2016, men en förändring är bytet av rubriken. I B2016 

heter avsnitt 5 Ren och fin, i B2016 heter avsnitt 5 Bada och vårda. Namnbytet 

skulle kunna bero på att ”ren och fin” kan tänkas dölja den värderande motsatsen 

”smutsig och ful”. 

Tabell 3 visat att antalet plusord i avsnitt 6 är betydlig fler i B2014 än i B2016. I 

B2014 förekommer det 9 plusord i avsnitt 6 medan motsvarande avsnitt i B2016 

innehåller 6 plusord. Avsnitt 6 inleds med ett påstående med plusord: 
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När man har ett nyfött barn vill man gärna göra riktigt fint åt det. Man får kanske 
lust att måla och tapetsera i barnets sovrum och köpa allt nytt, som säng, madrass 
och sängkläder. (Kemikalieinspektionen, 2014:17) 

 

I citatet ovan utrycker Kemikalieinspektionen ett påstående där plusordet fint och 

lust används. I exemplet ovan får texten åter igen ett tydligt jag, som visar att 

skribenten känner till hur det är att ha ett nyfött barn, och vet därför hur en 

småbarnsförälder tänker och känner. Reichenberg (2010) anser att känslomässiga 

utrop är ett sätt att närma sig läsaren. Även om det knappast är ett utrop i texten är 

det ändå en nybliven förälders känsla till sitt barn som beskrivs. Mitt antagande är 

att KEMI:s syfte med påståendet är att närma sig läsaren och skapa en relation. 

Resultatet kan istället bli att läsaren upplever att KEMI har en åsikt och en 

värdering om hur en nybliven förälder bör känna och vilja göra. Det kan skapa en 

distans och en känsla av misstro från läsaren (Hellspong & Ledin 1997:170). 

Garderingen kanske används i den andra meningen, för att uttrycka att läsaren 

möjligen vill tapetsera eller måla. I meningen innan förekommer det inga 

garderingar, däremot två understrykningar: gärna och riktigt. En nybliven förälder 

vill enligt KEMI gärna göra riktigt fint. Hellspong & Ledin (1997:171) hävdar att 

en gardering kan användas för att ”ge motparten mer handlingsutrymme”, medan 

en understrykning visar på skribentens auktoritet och säkerhet. Det innebär att 

KEMI ger sina läsare svängrum för hur de vill göra fint åt sitt barn, däremot 

erbjuds inget handlingsutrymme för andra känslor hos läsaren. I B2016 är citatet 

något ändrat: ”De som väntar barn vill ofta förbereda och göra fint åt det 

kommande barnet” (KEMI 2016:14). Även om antagandet om den blivande 

förälderns agerande garderar sig Kemikalieinspektionen genom att skriva att 

personerna ofta vill förbereda sig.  

Attityden i KEMI:s broschyrer visar att myndigheten vill ha en nära, vän-

skaplig ton till läsaren. De minusord som finns med, farlig, skada och risk, 

används i samband med att beskriva vad som kan hända läsarens barn om hen 

utsätts för kemikalier. De meningarna uttrycks som påståenden, vars funktion är 

att varna läsaren. Varningarna kan möjligtvis uppfattas som svaga i B2014 då 

värdeordens betydelse urholkas då de används på ett flertal ställen i texten, 

exempelvis ordet viktig som används 8 gånger i B2014 (se tabell 3). Att KEMI 

använder garderingar försvagar deras argument och råd. Möjligtvis skriver KEMI 

på det sättet för att skapa en positiv och förstående relation till läsaren. KEMI är i 
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båda broschyrerna tydliga med att deras råd bara är rekommendationer och att det 

är upp till läsaren själv om hen vill följa dessa: ”Undvik därför gärna produkter 

som luktar starkt” (KEMI 2016:15) och ”Tvätta därför gärna nya kläder” (KEMI 

2016:16). Undantag görs när KEMI i B2016 upplyser om kvicksilver:  

 
Om en lampa eller en äldre termometer med kvicksilver går sönder bör barnet 
lämna rummet. (KEMI 2016:17) 

 

I exemplet ovan finns inga garderingar vilket gör att påståendet kan uppfattas som 

en uppmaning.  

Analysen av attityder och språkhandlingar visar att modelläsaren är en person 

med ett brett känsloregister med känslor så som oro och ängslan men även lycka 

och glädje. Modelläsaren har en vilja att inreda, bygga och göra fint åt sitt barn. 

KEMI använder många garderingar i sina instruktioner, vilket kan ge ett intryck 

av deras råd inte bör tas på så stort allvar. En annan effekt av garderingarna är att 

läsaren tar råden som är utan gardering på större allvar. Min tolkning är att KEMI 

undviker befallande ord och meningar för att de strävar efter att vara vän med 

läsaren.  

 

6.3 Processer och deltagare 

En provanalys av materialet visade att relationella processer var de vanligaste 

processerna. Jag har valt att fokusera på processer knutna till tilltal och omtal, 

vilket gör att den vanligaste processen är materiella processer. 

I B2016 har de två sista avsnittsrubrikerna ändrats från passiva till aktiva. I 

B2014 heter avsnitten Ren och fin och I de vuxnas värld. I B2016 heter rubrikerna 

istället Sova och läsa och Bada och vårda. Enligt Karlsson & Holmbergs (2006) 

modell bör verb i infinitiv inte analyseras i en transivitetsanalys eftersom de kan 

dölja vilka deltagarna i processen är. Lassus (2010:124) anser däremot att även 

verb i infinitiv kan avslöja deltagarna. Därför kommer jag även att visa exempel i 

texten där deltagaren inte syns, men där det är underförstått att det är läsaren. I 

rubrikerna från B2016 nämns inte deltagarna och verben står i infinitiv. Den 

osynliga deltagaren är i det fallet läsaren, som förväntas att utföra dessa hand-

lingar (med undantag från sova, som säkerligen syftar på barnet eller barnen). Ett 

annat exempel på en osynlig deltagare finns att hitta i avsnitt 1 i B2014: 
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Att vara förälder är en stor lycka och att ta hand om och arbeta med barn är en viktig och 
ansvarsfull uppgift. (KEMI 2014:5) 
 

I exemplet ovan är omtalandet av föräldern knutet till den relationella processen 

att vara, i efterkommande sats är det aning otydligt om vem som är 

förstadeltagare i den materiella processen att ta hand om och arbeta med barn. En 

tolkning är att förstadeltagaren i den processen är samma som i förgående sats, 

föräldern. En annan tolkning är att den osynliga deltagaren är alla som tar hand 

om och arbetar med barn, vilket då även inkluderar läsare som inte är föräldrar. 

 Som tidigare nämnt är de flest förekommande processerna knutna till tilltal 

och omtal materiella processer. Avsnitt 1 i B2014 innehåller bland annat följande 

materiella processer: 

 
Vi kan också läsa om hur vi skyddar barnen när de till exempel är med oss vid grillen eller 
när vi sköter om bilen. (KEMI 2014:5) 
 
Och eftersom barn inte kan skilja på vad som är farligt och ofarligt är det vår uppgift som 
vuxna att skydda dem.  (KEMI 2014:6) 
 
Därför är det extra viktigt att vi skyddar barnen mot sådana kemiska ämnen och produkter 
som kan vara farliga. (KEMI 2014:6) 

 

Exemplen ovan visar att en av de vanligaste processerna är att någon skyddar 

någon. Att det är materiella processer som dominerar är kanske inte så märkligt 

med tanke på att broschyren ska ge läsaren rådgivning om hur hen ska hantera 

situationer där det kan förekomma skadliga kemikalier. Många av de materiella 

processerna i B2014 förekommer i samband med rådgivning från KEMI: 

 
Då minskar du risken för att barnet utsätts för farliga kemikalier. (KEMI 2014:7) 
 
Om en lampa med kvicksilver går sönder, låt inte barn vara i rummet medan du 
vädrar och samlar upp resterna. Lämna resterna till returhantering för miljöfarligt 
avfall. (KEMI 2014:16) 
 
Använd gärna obehandlat virke om du bygger en sandlåda och förstärk gärna genom 
att olja in träet. (KEMI 2014:17) 
 
Om du använder bekämpningsmedel, se till att de används och förvaras på ett säkert 
sätt. (KEMI 2014:17) 

 

I exemplen ovan instrueras läsaren. Detsamma gäller för B2016 där läsaren får 

rådgivning om hur hen bör agera om en lampa eller termometer med kvicksilver 

går sönder. Anmärkningsvärt är att instruktionen för vad barnet ska göra har 

ändrats. I B2014 råds läsaren att inte låta barnet vara kvar, men i B2016 har låt 
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bytts ut mot det aningen mer allvarstyngda bör: 

 
Om en lampa eller en äldre termometer med kvicksilver går sönder bör barnen 
lämna rummet medan du vädrar ut och tar hand om resterna. Vädra först ut rummet 
cirka 30 minuter innan du samlar upp resterna med en bit kartong och sedan torkar 
golvet med en fuktig trasa. (KEMI 2016:15) 

 

I exemplet ovan ska läsaren liksom i B2014 vädra och samla upp resterna, i 

B2016 instrueras läsaren även att torka golvet. Läsaren får alltså mer information i 

B2016 och därmed skapas även en mer aktiv modelläsare. Den mest troliga teorin 

är att KEMI helt enkelt har missat den sistnämnda instruktionen i B2014, en 

annan är att KEMI inte ville överösa läsaren med råd och instruktioner för att 

vänskapsrelationen inte skulle bli distanserad. 

De relationella processerna som förekommer i B2014 handlar om att läsaren 

har rätt till något, exempelvis: 

 
Vi konsumenter har rätt att få information om varorna som företagen säljer. På sidan 
24 finns information om vad vi har rätt att få svar på när vi hittar en vara i handeln 
som vi vill köpa. (KEMI 2014:6) 

 

I exemplet ovan beskrivs att förstadeltagaren har rätt att få information och svar 

från företagen som säljer och från handeln. Samma sak gäller för förstadeltagaren 

i B2016: 

 
Som konsument har du rätt att få veta vilka särskilt farliga ämnen varan innehåller 
och försäljaren är skyldig att ge dig ett svar. (KEMI 2016:4) 
 
Fråga gärna i butiken innan du köper golvet vad det innehåller för ämnen. Du har 
rätt att få veta om varan innehåller något särskilt farligt ämne. (KEMI 2016:15) 
 

Citatet visar att läsaren har rätt att få veta vad varan innehåller. Det förekommer 

även en verbal process där läsaren instrueras att fråga i butiken. Att de materiella 

processerna dominerar tyder på en aktiv modelläsare.  

 

6.4 Modelläsaren 

I följande avsnitt kommer jag med hjälp av analysen från de tre föregående av-

snitten undersöka vem som är modelläsaren i B2014 respektive B2016.  

Analysen av tilltal och omtal visar att modelläsaren i B2014 varierar mellan att 

vara en förälder och en person som tar hand om barn. I B2016 visas det tydligare 

att modelläsaren en förälder genom att återkommande tilltala läsaren som ”du som 
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förälder”. Även de nya rubrikerna i B2016 antyder att modelläsaren i B2016 är en 

förälder. I B2014 heter avsnitt I de vuxnas värld. I B2016 har avsnittet bytt namn 

till Sova och läsa. Den nya rubriken tyder på att avsnittet handlar om nattnings-

rutiner, vilket eventuellt innebär att avsnittet är hänvisat till en förälder, vårdnads-

havare eller en närstående person. Du-tilltalet förekommer i avsnitt 6 i båda bro-

schyrerna. I B2016 bekräftas det ytterligare att KEMI:s modelläsare är en person 

som har barn hemma: 

 
Vissa varor i våra hem, till exempel sådana som är flamskyddsbehandlade, gjorda 
av mjukplast eller som innehåller nya spånskivor kan släppa ifrån sig små mängder 
kemiska ämnen i inomhusluften. Genom att ha god ventilation och vädra ofta kan 
du hålla inomhusluften renare och minska mängden kemikalier som barnen kan 
andas in. (KEMI 2016:14) 
 

Citatet ovan tyder på att våra hem syftar till läsarnas hem, vilket kan exkludera de 

läsare som inte har barn hemma, exempelvis förskolepersonal. Beskrivningen av 

hemmet finns även i det första avsnittet i B2016: ”Men i hemmet är det du som 

förälder som bestämmer.” Det tyder på att KEMI:s modelläsare är en person som 

kommer att applicera råden i sitt eget hem 

Analysen av språkhandlingar och attityder visar att modelläsaren känner både 

lycka och glädje samt oro och ängslan. Modelläsaren i B2014 är en person som 

har en viktig uppgift: att ta hand om barn och ge dem en trygg start. Modelläsaren 

i B2016 är en person som kan hämta stöd och råd hos KEMI. 

Analysen av processer knutna till omtal och tilltal visar att det främst är 

materiella processer som äger rum i texten. Modelläsaren är en person som aktivt 

arbetar för att skydda och ta hand om ett eller flera barn. Det tyder på att 

modelläsaren är en omhändertagande, engagerad person. Modelläsaren är en 

person som har rättigheten att få information om farliga kemikalier. Modelläsaren 

i B2016 är mer aktiv än i B2014. Modelläsare är i både B2014 och B2016 en 

förälder som bor med sitt barn i sitt eget hem. Modelläsaren är i båda 

broschyrerna en person som är händig och aktiv, som målar, bygger och 

tapetserar.  

 

7 Sammanfattande diskussion  

Analysen visar att KEMI tar sig an olika roller i de olika broschyrerna. I B2014 

framställs myndigheten som en vän till läsaren medan skribenten i B2016 
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uppvisar en tydlig gräns mellan myndighet och läsare. Det anmärkningsvärda 

skiftet i närhet och distans visas främst i analys 6.1 Tilltal och omtal. I B2014 

används du-tilltal mycket sällan. Istället skriver KEMI vi vuxna, konsumenter eller 

föräldrar. Mitt antagande är att KEMI i B2014 försöker att skapa en nära relation 

till läsaren genom att inkludera sig själva i samma vi som läsaren ingår i. Genom 

att utgå från den kritiska diskursanalysen upptäcktes ett maktförhållande mellan 

myndighet och läsare i B2016. I B2014 skapar KEMI en vi och dem-känsla 

mellan företag och konsument, eftersom de skriver om företagens skyldigheter 

och konsumenternas rättigheter. Det kan möjligtvis bli problematiskt när en 

myndighet skriver ”vi som konsumenter har rätt…” eftersom myndigheten då blir 

en av konsumenterna, och därmed riskerar att tappa trovärdighet hos läsaren. De 

två första kapitlen är mer omfattande i B2016 än i B2014 eftersom KEMI i B2016 

förklarar mer ingående vilka de är och vad de arbetar med. I B2016 kommunicerar 

KEMI tydligare ut att de är en myndighet som har ett ansvar och en skyldighet 

och att ”du som konsument” har rättigheter och ”företagen som säljer” har 

skyldigheter. KEMI framstår i den situationen som en tredje part som innehar en 

viss makt och att läsaren kan dra fördel av den makten, eftersom KEMI är på 

läsarens sida utan att för den sakens skull vara en av läsarna.  

Resultatet visar även att modelläsarna är relativt lika i B2014 och B2016. 

Modelläsaren är i både B2014 och B2016 en förälder som bor med sitt barn. 

Analysen av tilltal och omtal visar som tidigare nämnt en skillnad mellan B2014 

och B2016. I B2014 är modelläsaren en vän eller någon med nära relation till 

skribenten. I B2016 är läsaren en konsument vars uppgift är att följa myndig-

hetens råd. Hur du-tilltal skapar distans eller närhet i de båda broschyrerna går att 

diskutera. En tolkning är att du-tilltalet skapar ett avstånd genom att positionera 

läsaren längre bort från skribenten. En annan tolkning är att du-tilltalet skapar en 

närhet till läsaren genom att få hen att känna sig utvald och speciell. 

Analysen av värdeord och attityder visar att plusorden konstruerar en model-

läsare som är en person som känner både lycka och oro och som utför en viktig 

uppgift genom att skydda barn. Minusord används främst för att varna läsaren, 

snarare än att skapa läsaren. Minusorden berättar om skador och faror som barn 

kan utsättas för. KEMI är samtidigt noga med att påpeka att läsaren väljer själv 

vilka råd hen ska ta till sig. KEMI använder garderingar för att visa att även andra 

läsare kan ta del av texten.  
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Transivitetsanalysen tyder på att modelläsaren är en aktiv och händig person 

som målar, bygger sandlådor och tapetserar. Modelläsaren har ett ansvar i 

hemmet, men de har även rättigheten att bli informerade om kemikalier.  

Det finns inga antydningar om modelläsarens ålder, kön, utbildning eller yrke. 

Broschyren verkar vara skriven för den breda målgrupp som gruppen ”föräldrar” 

består av och inte den målgrupp som anges på KEMI:s webbplats: ”alla som tar 

hand om barn. 

För att utröna en mer detaljerad modelläsare kan framtida forskning omfatta 

intervjuer med skribenter på KEMI:s kommunikationsavdelning. En textanalys av 

KEMI:s eventuella riktlinjer för extern kommunikation skulle kunna visa hur 

KEMI föreställer sig läsaren. Även intervjuer med konsumenter som har läst 

broschyren kan visa om läsaren uppfattade sig själv som en del av broschyrens 

målgrupp.  

Avslutningsvis vill jag poängtera att mitt material är begränsat och därmed är 

mitt resultat inte representativt för broschyrerna i helhet eller hur KEMI uppfattar 

sina läsare. Modelläsaren jag har hittat är ett resultat av mina tolkningar, det ska 

påpekas att andra tolkningar av texten eventuellt skulle kunna hitta andra 

modelläsare. Det finns även andra metoder för att hitta textens modelläsare, 

exempel genom en multimodal analys, pronomen användning och modalitet i 

språkhandlingar, men det lämnar jag till en framtida studie. 
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Kemikalier i barns vardag
Att vara förälder är en stor lycka och att ta hand om och arbeta med barn är 
en viktig och ansvarsfull uppgift. Den här broschyren handlar om vad vi vuxna 
kan göra för att minska risken att barn skadas av sådana kemikalier och ke-
miska ämnen som kan vara farliga. 

Det finns också många kemikalier och kemiska ämnen som inte är farliga. 
Och eftersom allt, inklusive vi själva, består av kemiska ämnen är också en hel 
del av ämnena nödvändiga för vår överlevnad. 

Med kunskap om sådant som kan innebära en risk för barnen blir det lätt-
are att skydda dem. Det gäller allt från våra farligaste vardagskemikalier som 
till exempel frätande propplösare till barnens egna leksaker.

Broschyren tar upp sådant i de små, de lite äldre och i de äldsta barnens var-
dag där vi vuxna kan förebygga risker. Till exempel spädbarnets första blöjbyte, 
småbarnets lek med målarfärger och de äldre barnens förvaring av surfplattor, 
datorer och tv-spel. 

Vi kan också läsa om hur vi skyddar barnen när de till exempel är med oss 
vid grillen eller när vi sköter om bilen. 

På farliga kemiska produkter ska det alltid finnas farosymboler som är 
viktiga för alla att känna till för att undvika skada. I slutet av broschyren finns 
information om vad farosymbolerna betyder.  

Genom att minska riskerna i barnens vardag kan vi ge dem en tryggare start 
i livet och en bättre chans för oss föräldrar och andra runt barnen att slippa 
onödig oro. 

Foto: Mattias Karlsson

Mudbay Production
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Barn är känsligare än vuxna
Små barn utforskar sin omgivning genom att smaka och suga på saker. Och 
eftersom barn inte kan skilja på vad som är farligt och ofarligt är det vår 
uppgift som vuxna att skydda dem.

Barn och unga är mer känsliga för kemikalier än vuxna. Det beror på att 
deras kroppar, till exempel hjärnan, hormonsystemet och immunsystemet, 
inte är färdigutvecklade. Barn har också tunn och ömtålig hud. De andas 
snabbare och äter och dricker mer i förhållande till sin vikt jämfört med 
vuxna. När de utsätts för samma mängd av ett ämne som en vuxen får de i sig 
mer i förhållande till sin vikt. Därför är det extra viktigt att vi skyddar barnen 
mot sådana kemiska ämnen och produkter som kan vara farliga. 

Kemiska produkter
Aceton, bensin, rengöringsmedel, lim och målarfärg är alla exempel på 
kemiska produkter. Farliga kemiska produkter kan påverka kroppen negativt 
på olika sätt. En del, som till exempel frätande kaustiksoda, kan skada direkt, 
medan andra bryts ner långsamt i kroppen eller miljön och kan ge skador 
under längre tid.  Det finns också kemiska produkter och kemiska ämnen som 
kan ge allergi eller störa hormonbalansen. På broschyrens baksida listas fem 
bra sätt att minska risken med kemiska produkter i hemmet.

Ibland kan olika kemiska ämnen som vi kan få i oss samverka och ge 
större effekt tillsammans än var och en för sig. Det brukar kallas för kombi-
nations- eller cocktaileffekten. 

Det är viktigt att hantera kemiska produkter på rätt sätt. Farliga kemiska 
produkter, som till exempel tändvätska, bensin och frätande kaustiksoda, ska 
vara märkta med farosymboler. Läs mer om farosymbolerna på sidorna 20 
och 21. 

Vem har ansvaret?
Det är företagen som tillverkar och säljer produkterna som har ansvar för att 
varan är säker och för att farliga kemiska produkter är märkta på rätt sätt 
med farosymboler. Även andra produkter som kläder, leksaker och elektronik 
kan innehålla farliga kemiska ämnen. Vi konsumenter har rätt att få informa-
tion om varorna som företagen säljer. På sidan 24 finns information om vad vi 
har rätt att få svar på när vi hittar en vara i handeln som vi vill köpa.
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Ren och fin
Hygien är viktigt, men varken barnet eller hemmet behöver vara kliniskt rent. 
De flesta bakterier som finns på barnens kroppar är nyttiga och för att tvätta 
kroppen kommer man långt med vatten och tvål. Välj i första hand produkter 
som är avsedda för barn.

Kosmetiska produkter som tvål och hudkrämer ska alltid ha en innehålls-
förteckning och det är Läkemedelsverket och kommunerna som har tillsyn 
över detta. Mygg- och fästingmedel ska vara godkända av Kemikalieinspek-
tionen och ska ha ett fyrsiffrigt registreringsnummer.

Tandkräm
Fluor stärker och skyddar tänderna mot karies men det är inte bra för barn 
att få i sig allt för höga halter. Använd helst tandkräm som är anpassad för 
barn eftersom den innehåller mindre mängd fluor och ta inte för mycket 
tandkräm på tandborsten. 

Hudkrämer och våtservetter
Om barnets hud är torr och behöver smörjas in, välj hudkrämer utan parfym. 
Våtservetter kan vara praktiska vid blöjbyten. Men de kan innehålla parfym 
och konserveringsmedel som det är onödigt att utsätta barnen för på grund 
av risken för allergi. Välj parfymfria alternativ och se dem som en räddare i 
nöden, inte som ett dagligt hjälpmedel.

Smink för barn
Innehållsdeklaration ska finnas på all kosmetika, men sminkprodukter för 
barn är ibland dåligt märkta och saknar innehållsförteckning. Det finns flera 
exempel på sminkprodukter som har visat sig innehålla bly. Smink som är 
avsett för dockor ska inte användas på huden.

Badfärgkritor, badbomber
Badfärgkritor och liknande räknas som kosmetika och ska därför ha fullstän-
diga innehållsdeklarationer. Genom att läsa dem kan man undvika ämnen 
som barnet kan vara känsligt för. Det är klokt att undvika produkter utan 
innehållsdeklaration.
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I de vuxnas värld
Barn brukar vilja vara med och hjälpa till med allt spännande som vuxna gör. 
Eftersom det ganska ofta är kemikalier med i bilden gäller det att se till att 
barnen inte utsätts för onödiga risker.

Förpackningar med barnskydd kan fortfarande öppnas av barn, det tar 
bara längre tid. Det bästa sättet att skydda barnen är att alltid förvara för-
packningar med kemiska produkter utom räckhåll för barnen. Förvara också 
kemikalierna i dess originalförpackning.

Bilvårdsprodukter
Förvara bilvårdsprodukter oåtkomligt för barnen. Några av dem är mycket 
farliga. Det gäller bensin, som är mycket giftigt och ger ifrån sig hälsofarliga 
ångor. Kylarvätska och glykol är också giftigt. Batterisyra är starkt frätande.

Grilltändvätska och lampolja

Varje år skadas många barn efter att de har fått i sig tändvätska. Det räcker 
med små mängder för att ett barn ska få andningssvårigheter på grund av att 
tändvätskan lätt kan glida ner i luftvägarna. Barnet kan då få kemisk lungin-
flammation och i värsta fall livshotande lungskador. 

Tänk på att korken måste skruvas  åt ordentligt och att en barnskyddande 
förslutning inte alltid är barnsäker. Använd helst tändpapper eller elektrisk 
grilltändare istället för tändvätska.

Barn har också skadats när de har sugit på veken i oljelampor eller druckit 
av lampolja. Lampoljan kan lätt glida ner i luftvägarna och ge kemisk lung-
inflammation och livshotande lungskador. Det finns regler för hur oljelampor 
ska se ut för att vara säkra. Bland annat får de inte vara designade på ett sätt 
som är lockande för små barn. 

Både tändvätskor och lampoljor ska vara märkta med särskild varnings-
text och flaskorna ska vara svarta och rymma högst en liter.  Detsamma gäller 
för lysfotogen om det säljs för att användas som lampolja eller grilltändvät-
ska.

Lacknafta och lysfotogen innehåller liknande ämnen som tändvätska och 
lampolja och kan också ge kemisk lunginflammation vid förtäring.

Foto: Mattias Karlsson

Mudbay Production
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Frätande propplösare

Propplösare och ungsrengöring som innehåller kaustiksoda, även kallat lut, 
är starkt frätande och kan snabbt ge allvarliga frätskador i munnen, matstru-
pen och på huden. Om kaustiksoda kommer i ögonen kan det ge allvarliga 
ögonskador och blindhet. 

Det är klokt att förebygga att det blir stopp i avloppet.  Att torka fett ur 
stekpannan med papper är ett sätt och att spola avloppen med hett vatten då 
och då är ett annat. Och om det väl blivit stopp i avloppet finns det propplö-
sare som inte är frätande att köpa. En rörmokare kan också behöva anlitas.

Maskindiskmedel och tvättmedel
Maskindiskmedel och tvättmedel är kemiska produkter som ofta är starkt 
irriterande. De ska vara märkta med farosymbol och ska förvaras så att barn 
inte når dem. Många tvättmedel och sköljmedel innehåller dessutom parfy-
mer, som ibland kan orsaka allergi.

Läkemedel
I barns ögon kan vissa läkemedel likna godis. Förvara läkemedel så att barnen 
inte får tag i dem.

Lågenergilampor
Lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver. På förpackningen ska det 
finnas en hänvisning till en webbsida med information om vad man ska göra 
om en lampa går sönder och kvicksilver läcker ut. Om en lampa med kvicksil-
ver går sönder, låt inte barn vara i rummet medan du vädrar och samlar upp 
resterna. Lämna resterna till returhantering för miljöfarligt avfall.

Idag finns det flera sorters energisnåla lampor. Den som vill ha en lampa 
utan kvicksilver kan välja till exempel LED-lampor eller halogenlampor. På 
Energimyndighetens webbplats finns mer information om alternativen.
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Utomhus
Vid lekplatsen finns många konstruktioner av trä som exempelvis klätter-
ställningar, sandlådor och bänkar. Trä för utomhusbruk är ofta impregnerat. 
Ibland återanvänds gamla järnvägssliprar eller telefonstolpar som är impreg-
nerade med kreosot, men vid lekplatser får de inte förekomma. De får heller 
inte användas för att odla i och bör undvikas helt  i trädgårdar.

Använd gärna obehandlat virke om du bygger en sandlåda och förstärk 
gärna genom att olja in träet.

Bekämpningsmedel
Kemiska bekämpningsmedel mot ogräs och insekter är ofta hälsofarliga och 
måste hanteras med största varsamhet. Överväg att sköta trädgården utan 
kemiska bekämpningsmedel. Om du använder bekämpningsmedel, se till att 
de används och förvaras på ett säkert sätt.

Alla bekämpningsmedel ska vara godkända av Kemikalieinspektionen 
innan de får säljas och användas i Sverige. Godkända medel ska ha ett fyrsiff-
rigt registreringsnummer.

Bygga och måla
När man har ett nyfött barn vill man gärna göra riktigt fint åt det. Man får 
kanske lust att måla och tapetsera i barnets sovrum och köpa allt nytt, som 
säng, madrass och sängkläder. Men för spädbarnet är det faktiskt bättre om 
man låter bli. Färg, byggmaterial och textilier ger ifrån sig mest kemiska 
ämnen när de är nya.

Om du bygger eller målar i barnkammaren är det viktigt att vädra ut 
ordentligt och vänta ett par veckor innan barnet sover där.

Spånskivor bland annat i möbler kan innehålla formaldehyd som en rest 
från tillverkningen. Formaldehyden försvinner med tiden från spånskivan. 
Formaldehyd är ett ämne som irriterar ögon och slemhinnor och kan ge al-
lergi. Därför finns ett gränsvärde för hur mycket formaldehyd som får avges 
från spånskivan.

Golvmaterial innehåller oftast polyvinylklorid (PVC) som gjorts mjuk. 
Men eftersom ftalater används som mjukgörare är det bra att fråga efter och 
välja vinylgolv som gjorts mjuka med andra ämnen än ftalater.

Eftersom kemikalier fastnar i damm och små barn ofta vistas på golvet är 
det klokt att hålla dammet borta och att vädra. 
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Barn och kemikalier
Under de senaste femtio åren har produktionen av kemikalier i världen blivit 
mer än femtio gånger större. Även om kemikalielagstiftningen under samma 
tidsperiod har utvecklats och skyddar oss bättre i dag än tidigare kan många 
av de produkter som vi använder dagligen både innehålla och ge ifrån sig 
skadliga kemikalier. 

Ofödda barn, småbarn och även ungdomar kan också vara mer känsliga för 
kemikalier än vuxna. Deras hjärnor, immunsystem och hormonsystem är inte 
färdigutvecklade och de andas snabbare och äter och dricker mer i förhållande 
till sin egen vikt. Små barn som utforskar sin omgivning genom att känna och 
smaka på saker är särskilt utsatta. Det är därför bra att se över deras närmiljö 
och försöka undvika varor som innehåller sådana kemikalier som kan innebära 
en ökad risk.  

Skadliga kemikalier
Allt på jorden och i universum består av kemiska ämnen och långt ifrån alla  
kemiska ämnen är farliga för oss eller för miljön. Men vissa kemikalier kan inne-
bära en risk om de hanteras fel. Det finns olika typer av skadliga kemikalier.  
De som påverkar direkt och de som påverkar kroppen först på längre sikt.  
Kemiska produkter som bensin, tändvätska och propplösare är märkta med 
varningssymboler som finns där för att upplysa om faran. Men andra typer  
av varor, som till exempel möbler och elektronik är sällan märkta med någon  
information om hur det kemiska innehållet skulle kunna påverka ditt barn.  
I den här broschyren kommer vi därför att ge råd om hur du kan minska  
förekomsten av skadliga kemikalier i barnens miljö.  

Vem har ansvaret?
De företag som tillverkar, importerar och säljer kemiska produkter är ansvariga 
för att produkterna är märkta med varningssymboler. Det ska tydligt framgå 
hur produkterna ska användas på ett korrekt sätt och finnas information om 
att produkten kan påverka hälsan och miljön. Varor som kläder, elektronik 
och möbler kan ibland innehålla vissa ämnen som EU har kommit överens om 
är särskilt farliga och som finns på EU:s lista över särskilt farliga ämnen. Som 
konsument har du rätt att få veta vilka särskilt farliga ämnen varan innehåller 
och försäljaren är skyldig att ge dig ett svar. På sidan 32 finns mer information 
om din rätt som köpare. 
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Olika tillsynsmyndigheter kontrollerar att företagen i Sverige följer lagstift-
ningen för olika områden som kan beröra barn och kemikalier. Kemikalie-
inspektionen gör kontroller av enstaka kemiska produkter och varor som säljs, 
Livsmedelsverket är kontrollmyndighet för mat och det barn kan få i sig via 
livsmedel och Läkemedelsverket kontrollerar läkemedel och kosmetiska  
produkter. För mer information om respektive område är det bra att rådfråga 
dessa myndigheter. 
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Bada och vårda

Schampo och tvål
Schampo, tvål och skumbad innehåller tensider som löser upp smutsen och 
rengör kropp och hår. Men tensiderna torkar också ut huden. Välj milda,  
miljömärkta produkter utan parfymer för att minska risken för allergi. 

I badrummet sker allt från blöjbyten till ompysslande av sår. Här filoso-
feras det bland badbubblorna och gråts över bamseplåster. Men det är 
också här som barnen får lära sig viktiga rutiner om rengöring och hygien. 
Rutiner som med största sannolikhet kommer följa dem hela livet.
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Tandkräm
När barnet får sina första tänder är det bra att börja 
med tandborstningen för att hålla tänderna rena och 
föra in rutinen som en naturlig del i vardagen. Fluoret 
i tandkrämen stärker och skyddar tänderna mot karies 
men det är inte bra för barn att få i sig i för stora 
mängder. Använd gärna en barntandkräm då de  
inne håller mindre fluor än tandkräm för vuxna.  
Fluortandkrämer ska vara märkta med instruktioner 
om hur mycket tandkräm som bör användas till barn. 
Följ instruktionerna och se till att barnet spottar ut 
tandkrämen efter tandborstningen. 

Våtservetter
Våtservetter innehåller ibland parfym och konserveringsmedel som kan leda  
till att barnet utvecklar allergier om de används för ofta. Vid blöjbyten är det 
därför bättre att i första hand bara använda vatten och tvättlappar av tyg eller 
papper. Spara i stället våtservetterna till när du är på språng och saknar enkel 
tillgång till vatten. 

BRA ATT VETA! Parfym kan irritera känslig hud och orsaka eksem eller 
allergi. Kontrollera innehållsförteckningen så att produkten inte innehåller 
något som ditt barn är allergiskt mot och undvik produkter som inte har 
någon innehållsförteckning.

Badkritor och badbomber
Dessa produkter räknas till kosmetika och ska därför ha fullständiga 
innehållsförteckningar. 

Hud- och solkrämer
När det gäller hudkrämer och annat som används på huden är det bra att  
undvika produkter som har en stark doft för att barnet inte ska utveckla eksem 
eller allergier. Det gäller även produkter som marknadsförs som naturprodukter. 
Skydda barnen mot stark sol genom att använda solhatt och solkläder. Barns 
hud är känslig och om de bränner sig löper de större risk att utveckla hud-
sjukdomar senare i livet. Smörj in de delar av kroppen som inte täcks av kläder 
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med solkräm en stund innan barnen går ut. Använd en stor klick solkräm  
och kom ihåg att smörja på mer solkräm efter bad och handdukstorkning. 
Barn under ett år bör inte utsättas för direkt solljus överhuvudtaget och  
behöver därför ingen solkräm. 

Mygg- och fästingmedel
Myggor och fästingar kan vara en plåga men tänk på att mygg- och fästing-
medel kan vara skadliga om de används felaktigt, och kan irritera hud och 
ögon även vid normal användning. Använd hellre skyddande kläder på barnen 
och sätt medlet på kläderna i stället för på huden. Sätt inte medlet i närheten av 
ögon eller mun och använd inte mygg- och fästingmedel på barn under 3 år.

BRA ATT VETA! Produkter som kan vara skadliga ska förvaras utom syn- 
och räckhåll för barn. Välj ett högt skåp eller en låst låda för att förvara  
kemikalier, rengöringsmedel och läkemedel. Förvara alltid produkterna i  
originalförpackningen.

Läkemedel
En del läkemedel kan se ut som godis eller smaka så gott att barn lockas att äta 
dem. Se därför till att förvara läkemedel så att barnen inte kan nå dem på egen 
hand. Om ditt barn fått i sig läkemedel är det bra att ringa 112 och begära gift-
information. När du gör det blir du kopplad till Giftinformationscentralen 
medan 112 fortsätter att lyssna av samtalet och vid behov skickar en ambulans. 
Det är bra att ha medicinskt kol hemma för att 
snabbt kunna ge barnet vid misstänkt förgiftning. 
Medicinskt kol binder till sig ämnen och förhindrar 
att de tas upp av kroppen. Men rådfråga alltid 
Giftinformationscentralen innan du ger medicinskt 
kol, då det i vissa fall kan vara olämpligt. 

Hårfärg
Permanenta hårfärger och toningar innehåller kemikalier som kan vara irrite-
rande och eventuellt frätande vid kontakt med slemhinnor i mun, svalg eller 
ögon. Ju tidigare man börjar utsätta sig för ämnen i hårfärgningsmedel, desto 
större är risken att man på sikt utvecklar allergi mot dem. Det finns därför en 
åldersgräns på 16 år för att använda hårfärgningsprodukter i EU.
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Sova och läsa 
Sovrummet är mer än bara ett rum att sova i. Det är även en plats  
för drömmar, fantasier och förväntningar. Här sjungs det vaggvisor,  
berättas osannolika historier och kanske dröms en mardröm då och då. 
Rummet förändras ofta med åren, precis som barnet. Möbler byts ut, 
tapeter sätts upp och nya textilier köps in. Men nya saker kan avge  
kemiska ämnen, så vädra ofta och låt inte barn sova i rum med mycket 
elektronik eller som luktar starkt av färg och rengöringsmedel.  

Bygga och måla
De som väntar barn vill ofta förbereda och göra fint åt det det kommande barnet.  
Men tänk på att färg, byggmaterial och textilier oftast ger ifrån sig mest kemiska 
ämnen när de är nya. Även ofödda barn är känsliga för kemikalier så för säker-
hets skull är det bäst om någon annan än den som är gravid utför renoveringen, 
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Kläder och andra textilier 
För att framställa tyg krävs kemikalier.  
Kemikalier kan också användas i färdiga 
kläder för att ge exempelvis färg och smuts- 
och vattenavstötande impregnering. Ibland 
tillsätts även särskilda kemikalier för att 
kläderna inte ska bli skrynkliga eller mögla 
vid transporten. I vissa fall behandlas kläder 
också med bakteriedödande ämnen, mot till 
exempel dålig lukt. Kläder med plasttryck 
kan innehålla ftalater och tungmetaller.  

I en del kläder finns rester av kemikalier 
som i vissa fall kan orsaka allergiska reak-
tioner, särskilt om tyget kommer i direkt 
kontakt med huden. Tvätta därför gärna 
nya kläder, sänglinnen, filtar, kuddar, gose-
djur och handdukar innan barnen använder 
dem för första gången och undvik kläder 
och andra textilier som är behandlade med 
bakteriedödande ämnen. Miljömärkta  
kläder är tillverkade med mindre belastning 
på miljön och det finns krav på att de ska 
vara fria från rester av vissa kemikalier.  

Eftersom det finns flera olika miljömärk-
ningar som ställer olika höga krav är det 
däremot bra att ta reda på vad de står för. 
Läs mer om miljömärkningen på sidan 28.  

Skor och accessoarer
Skor av plast och väskor i konstläder kan innehålla mjukgörande ftalater 
och tungmetaller. Ofta är det bättre att köpa skor och accessoarer i tyg eller 
äkta läder. 
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