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Sammandrag 
Undersökningens syfte är att studera vilken syn på kön som finns inom forskningsfältet språk 
och kön, ett forskningsfält som handlar om hur kön påverkar människors språk.  Hur har synen 
på kön förändrats över tid och hur ser forskningsfältets relation ut till genusvetenskapen och 
andra liknande språkvetenskapliga fält? Konferensserien Nordiska konferensen om språk och 
kön samt konferensen Könsroller i språk används för en diskursanalytisk analys av hur 
tvåkönsnormer och flerkönsnormer uttrycks i forskningen. Undersöknings resultat visar att 
forskningsfältet språk och kön har lika mycket tvåkönande idag som för femtio år sedan, men 
att flerkönande har ökat. Slutsatsen är att forskningsfältet har flera olika syner på kön – både 
idag och historiskt – och att den stora mängden tvåkönande idag kan bero på en svag koppling 
till genusvetenskapen. 
 
Nyckelord: Språk och kön, Nordiska konferensen om språk och kön, tvåkönsnorm, 
flerkönsnorm, diskursanalys, queerlingvistik 
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1. Inledning 
Akademin är ett maktcentrum. Forskning påverkar inte bara genom att utveckla kunskap utan 
även genom vilka undersökningsobjekt som väljs respektive väljs bort. Fram till andra halvan 
av 1900-talet sågs det som självklart att forskning skulle ske av och för män. När detta 
ifrågasattes i början av 1970-talet påbörjades ett projekt att synliggöra kvinnor. Den senare 
tiden har forskning om kvinnor vunnit både mark och erkännande men akademin är fortfarande 
full av normer. Även idag utgår många forskare från en världsbild där många människor 
exkluderas bland annat på grund av deras kön. 

Tvåkönsnormen är ett maktsystem som fortfarande är rådande inom forskningen och 
samhället och som sällan synliggörs. Normen handlar om en föreställning om att människor 
kan delas in i ett av två kön utifrån deras kroppar. Denna norm ifrågasattes av forskare på 1990-
talet, bland annat av Judith Butler som presenterade sin performativitetsteori, grundad på en idé 
om att kön är något som människor iscensätter kontinuerligt. Genusvetenskapen har sedan 
trettio år tillbaka tagit avstånd från tvåkönsnormen till förmån för normer som innefattar fler 
kön och en mer konstruerande, föränderlig syn på kön som kategori, något som jag kallar för 
flerkönsnorm.  

Forskningsfältet språk och kön intresserar sig för hur kön påverkar människors språk. 
Mycket av forskningen använder kön som en förutbestämd variabel – som en essentiell kategori 
som människor lätt kan placeras in i. Men vad har hänt med synen på kön inom forskningsfältet 
språk och kön sedan 1990-talet? På vilket sätt har synen förändrats eller behållits sedan 
forskningsfältet på 1970-talet? Har Butlers teori om performativitet etablerats inom språk och 
kön? Och hur, om alls, har en flerkönsnormativ syn vunnit inträde i forskningsfältet? 

Flerkönsnormativa teorier om kön har funnits i över trettio år varför en skulle kunna 
förvänta sig att en stor del av forskningen om språk och kön utgår från dessa teorier. Men om 
gör de det? Är forskningsfältet språk och kön tvärvetenskapligt? Hur hänger synen på kön ihop 
med de teorier om kön som genusvetenskapen utvecklat? Enkelt uttryckt: är forskningsfältet 
språk och kön tvåkönsnormativt? 

2. Forskningsbakgrund 
Forskningsfältet "språk och kön" är spretigt. Hur organiseras forskningen? Hur har sättet att se 
på kön förändrats över tid? Och hur ser kopplingen till genusvetenskapen ut? Dessa frågor 
behandlar jag i detta kapitel. 

2.1. Vad är forskningsfältet "språk och kön"? 
"Språk och kön" är ett språkvetenskapligt forskningsfält och en del av grenen sociolingvistik. 
Forskningen handlar, enkelt uttryckt, om hur kön uttrycks genom språket. Alltså hur 
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människors könsidentiteter påverkar hur de talar och skriver, och hur könsidentiteter kan 
uttryckas genom språket.  

Forskningsfältet utvecklades under 1970-talet, till stor del tack vare den feministiska 
rörelsen som ifrågasatte den manliga normen inom vetenskapen och osynliggörandet av 
kvinnor. Språkvetenskapen, liksom många andra humanistiska forskningsinriktningar, 
påbörjade projektet att täcka igen dessa luckor genom att forska om kvinnor. Forskningsfältet 
kallades då ”forskning om kvinnors språk” och gjorde det fram till 1990-talet då det bytte namn 
till "språk och kön". Under 1970-talet hade många språk och kön-forskare ett feministiskt 
perspektiv där forskningen i allra högsta grad var politisk. (Ericsson, 2015, s. 9-11).  

Just den politiska aspekten skriver Fredrika Bremerförbundets ordförande Birgitta 
Wistrand om i förordet till konferenspublikationen av konferensen "Könsroller i språk" från 
1977. 

FBF som arbetar för jämställdhet mellan kvinnor och män i hem, yrkesliv och samhälle, har under 
lång tid verkat för en ökad politisk kvinnorepresentation. Vi har då blivit medvetna om att de 
språkliga skillnaderna mellan kvinnor och män verkar som ett hinder för jämställdhet på detta 
område.  
Kunskaperna om skillnaderna mellan kvinnors och mäns språk är ännu små och de 
forskningsresultat som finns föga kända. (Nordin & Thelander, 1977,  s. 3) 

Syftet med konferensen var att öka kunskaperna om just ”skillnaderna mellan kvinnors och 
mäns språk”. Ett talande exempel av vilka typer av forskningsfrågor som ställdes på den tiden 
är sammanfattningen av konferensen där det skrivs att ”den ständigt närvarande frågan om 
könsneutrala titlar och ett könsneutralt pronomen i svenskan dök upp och väckte livlig debatt.” 
(Nordin och Thelander, 1977, s. 5). Med könsneutralt pronomen menas dock inte ”hen” eller 
alternativ till det ordet utan könsneutralt i den bemärkelsen att inte enbart använda ”han” som 
generiskt pronomen.  

En annan aspekt av forskningen under 1970- och 80-tal var något som Ericsson (2015, s. 
16) kallar för ”dualistisk” syn på kön. Det innebar att forskarna frågade sig ”hur talar kvinnor” 
och behandlade ”kvinnor” som en homogen grupp. Med tiden kom forskningsfrågorna att bli 
mindre dualistiska och framför allt mer specifika och inte lika breda. En forskare idag skulle 
knappast kunna fråga sig hur kvinnors språk skiljer sig från mäns. Däremot skulle de kunna 
fråga sig hur kvinnlig identitet konstrueras i kommentarsfält till debattartiklar på nätet (Ohlsson, 
2013, s. 193). 

Forskningen om språk och kön är i stort ett gemensamt nordiskt projekt och bedrivs i 
samma arenor som övrig sociolingvistisk forskning. Detta kan vi se i att det endast finns en 
genrespecifik arena för forskning om språk och kön, den nordiska konferensserien Nordiska 
konferensen om språk och kön. Denna konferens hölls första gången 1991 och har hållits 
oregelbundet sedan dess. Det är denna konferensserie som utgör mitt material. Förutom 
konferensserien publiceras forskning om språk och kön huvudsakligen i den språkvetenskapliga 
tidskriften Språk och stil, den språkvetenskapliga konferensserien Svenskans beskrivning eller 
i genusvetenskapliga Tidskrift för genusvetenskap.  
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Hur förhåller sig språk och kön till närliggande fält som språkaktivism, diskriminering och 
språk, Queerlingvistik1 och feministisk lingvistik? Forskning om språkaktivism fokuserar på 
hur människors språk ser ut när de försöker förändra diskriminerande strukturer (se ex Milles, 
2013; Vogel, 2014; Wojahn, 2015). Det kan också förstås som ett perspektiv på 
(språk)vetenskap och som ett sätt att bedriva emancipatorisk (normbrytande, befriande) 
forskning. Hornscheidt & Wojahn (2017) skriver i sin artikel "Aktivistisk språkvetenskap" att 
all forskning är politisk och att alla forskare behöver förhålla sig kritiskt till sin egen position. 
Diskriminering och språk är ett slags forskningsperspektiv som fokuserar på hur språk kan 
användas för att bekräfta eller bryta ner diskriminerande strukturer. En av de strukturer som 
studeras är könat förtryck, men studierna fokuserar ofta på framför allt rasistiska (t.ex. Hagren 
Idevall, 2016) och funkofobiska strukturer (t.ex.Vogel, 2014). Eventuellt kan språkaktivism 
och diskriminering och språk ses som olika namn på samma fält. Queerlingvistik och 
feministisk lingvistik är namnet på två snarlika ansatser som har en uttalad emancipatorisk och 
kritisk forskningsidé. Båda har just kön och språk som fokus för forskningen men 
utgångspunkten är en syn på kön och andra kategorier som socialt konstruerade. Den 
queerlingvistiska och feministiskt lingvistiska forskningen kan bedrivas inom ramen för språk 
och kön. Daniel Wojahn (2015) positionerar sig själv inom feministisk lingvistik, men skriver 
också att hen inte vill ta avstånd från "språk och kön" och att hen inte ser att de är två olika fält. 
Hen menar att feministisk lingvistik måste grunda sig på feministiska teorier "vilket inte 
nödvändigtvis görs inom forskningsfältet 'språk och kön'" (s. 13). Det är dock oklart exakt var 
gränsen går mellan feministisk lingvistik/queerlingvistik och språk och kön. Det är inte heller 
tydligt om de som har en konstruktiv syn på kön framför allt verkar queerlingvistik/feministisk 
lingvistik eller språk och kön. Jag återkommer till dessa frågor i diskussionskapitlet. 

2.2. Från tvåkönsnorm via genussyn till "flerkönsnorm" 
Sättet att se på kön handlar om föreställningar och normer om kategorin kön: hur många kön 
finns det, vilka faktorer avgör vilket kön en person tillhör och hur föränderliga är kategorierna? 
Idag finns det huvudsakligen tre olika sätt att se på kön: tvåkönsnorm, genussyn och 
flerkönsnorm. 

Det första är tvåkönsnormen: en föreställning om att det finns två kön och att dessa två kön 
bestäms utifrån en persons genitalier och kroppstyp. Denna föreställning har funnits i över två 
hundra år och är fortfarande vanligast i samhället i stort idag. 

 Det andra sättet att se på kön utvecklades under 1970-talet. Det utgick från en modell om 
ett genussystem där "biologiskt kön" skiljs från "socialt kön" där det första anses vara en 
naturlig tvådelad, essentiell kategori och det senare de sociala skillnader som konstruerats på 
grund av denna indelning i biologiskt kön. (Hornscheidt och Landqvist, 2014, s. 29.) 
Genussynen kan antingen vara tvåkönsnormativ, där ens sociala kön är ett av två (och inte 

                                                
1 Ordet queer innefattar aspekter av föränderlighet och subjektivitet. Ambjörnsson definierar queer som 
något som är ”skevt”, ”annorlunda” men framför allt innefattar det en kritik av normer (Ambjörnsson, 
2016, s. 15).  
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nödvändigtvis samma som ens "biologiska kön") eller "flerkönsnormativ"; där någons sociala 
kön kan vara en av många könsidentiteter (fler än två). 

Den tredje synen på kön är den jag kallar "flerkönsnorm". Det finns inget etablerat begrepp 
för att beskriva denna syn på kön och därför använder jag mig av ordet flerkönsnorm för att 
visa att det handlar om olika normer och föreställningar som tillsammans utgör en bild/syn på 
kön som är annorlunda från både tvåkönsnormen och genussynen. Flerkönsnormen utgår från 
att det finns fler än två kön och att könsidentiteten bestäms av flera faktorer, varav den 
viktigaste är individens egen uppfattning om sin könsidentitet. Inom flerkönsnormen ses 
indelningen av kroppar i två kategorier som socialt konstruerad. Flerkönsnormen etablerades 
inom genusvetenskapen i början av 1990-talet, mycket tack vare Judith Butlers teorier om kön 
som performativt (Hornscheidt och Landqvist, 2014, s. 19 f.)  

Ett annat perspektiv på synen på kön är att skilja på en verklighetsavbildande syn på kön 
och en verklighetskonstruerande, där det första i huvudsak är tvåkönsnormativt och det andra i 
huvudsak flerkönsnormativt. 

2.3. Språkvetenskapen och genusvetenskapen 
Forskningsfältet "språk och kön" handlar om språk (språkvetenskap) och kön (genusvetenskap). 
Men hur tvärvetenskapligt är fältet? I hur stor grad påverkas det av genusvetenskapen? Bedriver 
forskare inom språk och kön språkvetenskaplig forskning med egna idéer och teorier om kön, 
eller bedriver de språkvetenskaplig forskning i kombination med genusvetenskapliga teorier 
om kön? Det är främst inom genusvetenskapen som rådande sätt att se på kön ifrågasätts och 
nya synsätt presenteras. Hur synen på kön inom forskningsfältet språk och kön ser ut påverkas 
alltså i stor grad av kopplingen till genusvetenskapen. 

Forskare inom det anglosaxiska forskningsfältet "språk och kön" har frågat sig vilken 
relation fältet har till genusvetenskapen. Även om det anglosaxiska fältet Language and gender 
inte är samma sak som det svenska kan dessa förklaringar och diskussioner ge en fingervisning 
om hur det kan se ut inom det svenska fältet. 

Mary Bucholtz (1999, s. 3 f) skriver att kopplingen mellan genusvetenskapen och 
språkvetenskapen är svag och att en övergång från det (då) rådande strukturalistiska 
perspektivet på identitet till ett konstruktivistiskt perspektiv skulle förändra hela 
forskningsfältet och skulle kräva en starkare koppling till genusteori. Några år tidigare 
diskuterade också Deborah Cameron (1996) kopplingen mellan genusvetenskap och 
språkvetenskap. Hen frågar sig: 

Why does it [Language and Gender research] draw little from the most resent and most sophisticated 
expressions of that [gender studies] theory? Has our 'interest in language as such' [...] led us away 
from 'feminist thinkers' concern to understand gender'? And if so, at what cost? (Cameron 1996, s. 
32)  

Enligt båda dessa forskare är språkvetares koppling till genusvetenskapen svag. Båda 
framhåller att denna koppling är en viktig del av att förnya forskning inom språk och kön – att 
den behövs för att ha det som Cameron kallar "sofistikerade" teorier. 
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En viktig aspekt av vilken könssyn en forskare har och använder, och i vilken grad de 
ansluter sig till genusvetenskapliga teorier är hur viktigt det emancipatoriska projektet är för 
dem. Stina Ericsson (2015, s. 17–18) urskiljer två olika förhållningssätt till vad forskningens 
roll är: å ena sidan att förändra samhället (emancipatorisk forskning) och å andra sidan att öka 
vår kunskap (kunskapsfokuserad forskning). Dessa två kan kombineras och olika studier kan 
lägga olika mycket vikt vid vardera aspekt. Nästan all genusvetenskap är uttalat feministisk 
och/eller emancipatorisk. Den forskningen kritiserar rådande maktordningar för att förändra 
och bryta dessa. (Lundberg och Werner, 2013, s. 10.) Inom språkvetenskapen å andra sidan 
finns flera olika kunskapsintressen: tekniskt, praktiskt och emancipatoriskt. Den gren av 
språkvetenskapen som mer och mer ägnat sig åt emancipatorisk forskning är sociolingvistiken 
– den gren som forskningsfältet "språk och kön" befinner sig i. (Svensson, 2017, s. 34 f.) 

3. Syfte 
Forskningsfältet språk och kön är ett språkvetenskapligt forskningsfält som ägnar sig åt studier 
om hur kön påverkar och påverkas av språket. Utifrån namnet och studieämnet kan en förvänta 
sig att det ska vara ett tvärvetenskapligt fält mellan språkvetenskap och genusvetenskap. Men 
stämmer det? Vilka teorier och föreställningar om kön uttrycks inom forskningsfältet språk och 
kön? Präglas forskningsfältet av en tvåkönsnorm eller en flerkönsnorm? Och är synen på kön 
verklighetsavbildande eller verklighetskonstruerande? 

Det är viktigt att fråga sig vilka normer och idéer som uttrycks inom ett forskningsfält. Hur 
många av dem uttrycks omedvetet och slentrianmässigt? Och hur många är ett resultat av ett 
aktivt och medvetet val? 

Syftet med studien är att undersöka vilken typ av könssyn som förekommer inom 
forskningsfältet språk och kön och på vilket sätt denna könssyn påverkas av forskningsfältets 
koppling till genusvetenskapen. Syftet är också att diskutera gränserna mellan forskningsfältet 
språk och kön och närliggande språkvetenskapliga forskningsfält. Mer specifikt undrar jag: 

- Hur uttrycks idéer om tvåkönande och flerkönande i skrift? 
- Har sättet att uttrycka kön (tvåkönande och flerkönande) samt synen på 

kön(avbildande/konstruerande) förändrats över tid? På vilket sätt? 

4. Teori 
De olika sätten att se på kön, och forskningsfälten som liknar språk och kön, som jag nämner 
ovan leder till att jag måste definiera mitt eget sätt att se på kön och forskningsfält. Jag utgår 
från queerlingvistik och med queerlingvistiken medföljer en flerkönsnormativ syn på kön. Till 
viss del befinner jag mig alltså i ett annat fält än det jag studerar, men till viss del kan 
queerlingvistisk forskning också bedrivas inom forskningsfältet språk och kön. För uppsatsens 
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syfte väljer jag att placera mig inom, eller precis bredvid, forskningsfältet språk och kön och 
jag studerar fältet med den queerlingvistiska ansatsen. Jag väljer queerlingvistik framför 
feministisk lingvistik eftersom det finns flera olika sorters feminismer, varav en del inte utgår 
från samma perspektiv som queerlingvistiken. 

Queerlingvistik är en forskningsinriktning som undersöker hur kategoriseringar2 av kön, 
sexualitet, etnicitet, funktionalitet etc. skapas och upprätthålls. Forskare fokuserar på själva 
kategoriseringsprocessen istället för att basera sin forskning på antaganden om binära och 
förutbestämda kategorier. De undersöker hur diskursiva praktiker, alltså olika 
språksammanhang, skapar associationer och föreställningar kopplade till olika 
kategoriseringar. Språket ses som något som används för att auktorisera olika 
kategorier/kategoriseringar. (Leap, 2015, s. 663). Den diskursiva praktik som jag studerar är 
hur forskare konstruerar, beskriver och kategoriserar kön. Ett sätt som de gör detta på är att utgå 
från att deras informanter kan sorteras in i en av två könskategorier. Förutom att de gör den 
faktiska indelningen (en handling som ligger utanför språkdiskursen) beskriver de sedan 
informanterna utifrån denna tvåkönsnormativa uppdelning. Själva språket de använder för att 
beskriva informanterna (att de t.ex. skriver "kvinnor och män") är den diskurs som jag studerar. 

Den kritiska diskursanalysen är en central del av queerlingvistiken. Den handlar om att 
definiera och kritiskt granska diskurser. En central aspekt av detta är hur diskurser upprätthåller 
maktpositioner och diskriminerande strukturer. (Leap, 2015, s. 661–662). I min studie fokuserar 
jag på att beskriva de olika normföreställningar om kön som förekommer i materialet. 
Diskursanalys används som en övergripande teorimodell och sätter ramarna för metoden.  

En kritik mot queerlingvistiken är att den ofta endast fokuserar på en maktstruktur. Den 
missar alltså vad som händer när fler än ett förtryck samverkar, och hur olika förtryck påverkar 
och är beroende av varandra. Att ta sådana aspekter i beaktande skulle innefatta ett 
intersektionellt perspektiv. En viktig del av intersektionaliteten är att ifrågasätta det vita 
medelklassperspektivet som oftast finns i västvärldens feministiska forskning (de los Reyes och 
Mulinari, 2005, s. 14). Jag har valt att inte göra en intersektionell analys i min undersökning, 
främst för att det är just kön som är den viktigaste delen av språk och kön-forskning. Men ett 
intersektionellt perspektiv skulle kräva en större arbetsinsats än vad som ryms inom den här 
undersökningen samt kräver en annan metod. 

En queerlingvistisk ansats kräver en konstruktivistisk språksyn. Det innebär att se på språk 
som det medel vi använder för att förstå, tolka och definiera världen omkring oss. En sådan 
språksyn fokuserar på vilket sätt människor använder språket för att både förändra samhället 
och bevara det. Det är alltså lika intressant att studera de praktiker som används för att 
upprätthålla och bevara vissa föreställningar (t.ex. tvåkönsnormen) som det är att studera de 
praktiker som används för att bryta mot dessa föreställningar och skapa nya sätt att se på världen 
(t.ex. flerkönsnorm). (Leap, 2015, s. 661–662.) Min studie fokuserar på båda de delarna. Jag 
studerar både hur normativa föreställningar tar sig uttryck, men också hur normbrytande uttryck 
har utvecklats och spridit sig.  

Den konstruktivistiska språksynen hänger ihop med en särskild syn på kön. 
Queerlingvistisk forskning baseras på individers möjlighet till självkategorisering. Könssynen 

                                                
2 Jag använder ordet "kategorisering" istället för "kategori" för att synliggöra att uppdelningen av människor i 
kategorier är en process. 
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utgår från att kategorisering av kön är något som skapats och upprätthålls av människor. 
(Motschenbacher och Stegu, 2013, s. 522) Daniel Wojahn talar om diskursiva upprepningar. 
Det är dessa som har skapat de kategorier om kön som av många uppfattas som självklara och 
av naturen givna. En diskursiv upprepning är när ett koncept upprepats så många gånger att det 
har blivit naturaliserat - det ses som naturligt och självklart. (Wojahn, 2015, s. 16) Ett 
queerlingvistiskt perspektiv på kön innebär att alla aspekter av kön anses vara socialt 
konstruerade, inklusive indelningen av kön utefter kromosomer, könsorgan och kroppstyper. 
Denna könssyn är samma som det jag kallar flerkönsnorm. 

4.1. Tvåkönsnorm och flerkönsnorm 
För att se vilken syn på kön som finns inom forskningsfältet har jag valt att studera det utifrån 
tvåkönsnorm och flerkönsnorm. Det går inte att ha både en tvåkönsnormativ och en 
flerkönsnormativ syn samtidigt, utan en person kan bara använda en i taget (men vilken en 
väljer kan givetvis förändras över tid). I min undersökning ställer jag ofta dessa två kategorier 
mot varandra men jag vill dock understryka att de inte ska förstås som universella och 
beständiga motsatser, utan som två av de vanligaste sätten att se på kön just nu. I framtiden 
kommer det antagligen att finnas andra sätt att se på kön än dessa två, precis som det har funnits 
andra förut. 

Tvåkönsnorm är föreställningen att det bara finns två kön och att dessa två kön är naturliga 
och ett självklart sätt att kategorisera människor på. Tudelningen baseras på att dessa två kön 
kan delas in i två olika biologiska kategorier utifrån kroppstyp, genitalier och 
kromosomuppsättning. (Hornscheidt, 2015, s. 33–34). Handlingar som utgår från och ger 
uttryck för tvåkönsnormen kallas för tvåkönande. Det är ett ord som visar den konstruktivistiska 
aspekten av handlingen - den visar att varje enskilt uttryck av tvåkönsnormen är med och 
upprätthåller den normen. (Hornscheidt, 2015, s. 33–34). Det handlar alltså om de konkreta 
(språk)handlingar där tvåkönsnormen tar sig uttryck. I mitt material är några av de vanligaste 
tvåkönande formuleringarna att skriva ”män och kvinnor” eller ”båda könen”. Båda de 
formuleringarna uttrycker tydligt föreställningen om att det bara finns två kön. 

Jag använder ordet ”flerkönsnorm” för att beskriva föreställningar om att det finns fler än 
två kön och att alla delar av kategorisering av kön är socialt konstruerad. Jag använder ordet 
”norm”, inte för att denna föreställning är förgivettaget ens i feministiska och radikala kretsar, 
utan för att beskriva att det handlar om en kombination av föreställningar som skapar en 
sammanhållen helhet. Inom ”flerkönsnormen” är det t.ex. självklart att det inte finns något 
”biologiskt kön” och att könstillhörighet bara kan bestämmas av individer själva. Till 
flerkönsnormen räknar jag också föreställningen om att det finns två biologiska kön, men fler 
sociala kön – alltså att människors kroppar bara kan tillhöra en av två könskategorier, men att 
människors könsidentitet kan tillhöra en eller flera av en obegränsad mängd könskategorier. 
Detta kallar jag "genussyn" eftersom denna föreställning präglas av att den flerkönade sociala 
identiteten kallas "genus" och den tvåkönade biologiska kallas "kön". Precis som att 
tvåkönsnormen uttrycks genom tvåkönande så uttrycks också flerkönsnormen genom 
flerkönande.  Det kan handla om formuleringar som explicit talar om flera kön, t.ex. 
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”könsidentiteter” eller ord som ”queera personer” som i sig kräver en flerkönsnorm för att 
kunna existera och förstås. 

Tvåkönsnormen är hegemonisk, alltså det rådande och naturaliserade sättet att se på kön. 
Flerkönsnormen är en kritik och ett ifrågasättande av tvåkönsnormen. (Motschenbacher och 
Stegu, 2013, s. 521 f.) I diskussionskapitlet, till skillnad från övriga uppsatsen, utgår jag från 
denna förståelse av tvåkönsnormen som en diskriminerande struktur och flerkönsnormen som 
ett motstånd mot detta förtryck.  

Tvåkönsnorm och flerkönsnorm är ett sätt att studera synen på kön. Ett annat är utifrån 
begreppen "verklighetsavbildande" och "verklighetskonstruerande". Skillnaden mellan dem är 
att se första två begreppen handlar mest om hur många kön människor delas in i. De sista två 
handlar mer om skapandet av kategorin kön i sig och hur synen på kön samspelar med synen 
på språk. Men i stort är de snarlika begreppspar, där den verklighetsavbildande synen på språk 
och kön är tvåkönsnormativ och strukturalistisk och utgår från att världen ser ut på ett visst sätt 
och att språket enbart avbildar världen så som den är. Den verklighetskonstruerande synen på 
språk och kön är flerkönsnormativ och konstruktivistisk och den utgår från att språket 
konstruerar världen lika mycket som det avbildar den. Den viktiga skillnaden är alltså språkets 
förändringspotential. I det första fallet anses språket inte påverka hur vi ser på världen och 
ordval blir således inte lika viktiga som i det andra fallet där ordval och språk antas vara lika 
centrala som fysiska handlingar i hur vi påverkar världen. (Wojahn 2015, s. 31–32). 

Könat förtryck tar sig uttryck på flera sätt och alla samverkar på något sätt med varandra. 
Två typer av könat förtryck som jag inte studerar i min undersökning, men som är svåra att 
separera från tvåkönande är ciskönande och heterokönande. Ciskönande är föreställningen att 
alla kan tilldelas ett av två kön utifrån deras kroppar och heterokönande är föreställningen att 
alla är heterosexuella. Tvåkönsnormen upprätthålls delvis genom att dessa två kön ska vara 
tydligt skilda från varandra (genom uppdelning efter kroppstyp) och att dessa två skilda kön 
sedan ska bilda romantiska, sexuella och reproduktiva enheter med varandra (heterosexuella 
relationer). (Hornscheidt 2015, s. 33-37) Trots detta har jag valt att enbart studera tvåkönande 
därför att det skulle vara ett större projekt än vad som ryms i denna undersökning att utöver 
tvåkönsnormen också studera fler former av könat förtryck. 

5. Material 
Syftet med undersökningen är att göra en diakron studie av hur synen på kön uttrycks och 
förändras över tid inom forskningsfältet språk och kön. Utifrån det krävs ett material som kan 
vara representativt för forskningsfältet språk och kön och som funnits i minst 20 år. Det finns 
bara ett material som passar in på de kriterierna: Nordiska konferensen om språk och kön. 
Konferensen hålls oregelbundet med två till nio års mellanrum i olika nordiska länder. Många 
av konferenserna resulterar i konferensvolymer, men inte alla. Eftersom konferensserien har 
publicerats sedan 1992 är det möjligt att göra en diakron studie. Detta gör att konferensserien, 
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trots sin oregelbundenhet, är den mest representativa skriften för forskningsfältet och framför 
allt möjliggör en studie av hur fältet har förändrats över tid. 

Den första konferensen hölls 1991 och ordnades av ASLA (Svenska föreningen för 
tillämpad språkvetenskap). Den andra konferensen var den första med just titeln ”Nordiska 
konferensen om språk och kön”. Fram till dags dato (2020) har det hållits tio konferenser i 
serien. Sju av dem har resulterat i konferensvolymer, nämligen konferens nummer 1, 2, 3, 4, 6, 
8 och 9. Det är alltså dessa sju som jag använder i min undersökning. För en fullständig lista 
över och information om konferenserna, inklusive de som inte resulterade i någon 
konferensvolym, se bilaga 1. I resten av uppsatsen refererar jag till konferensvolymerna med 
publikationsår. 

Utöver konferensserien Nordiska konferensen om språk och kön har jag också valt att 
studera konferensen ”Könsroller i språk” som hölls 1976. Konferensen anses vara startpunkten 
för mer systematisk svensk forskning om språk och kön (Ericsson, 2015, s. 9). Genom att 
använda mig av den publikationen får jag ett tidsspann som täcker hela den tid då 
forskningsfältet funnits i Sverige. 

Konferensvolymerna har inte publicerats regelbundet. För det första är det 15 år mellan 
konferensen Könsroller i språk och den första Nordiska konferensen om språk och kön. För det 
andra varierar antalet år mellan konferenserna från två till nio år. Det är viktigt att ha i beaktande 
i analysen av materialet. 

 

5.1. Avgränsningar 
I nordiska konferensen om språk och kön finns långt över 100 artiklar. Det är en större mängd 
text än vad som passar min metod och tidsram och därför behöver jag göra avgränsningar av 
materialet. 

Den första avgränsningen av materialet gäller språk. Artiklarna i konferensserien är 
publicerade på engelska, svenska, danska, norska och i ett fåtal fall isländska och finska. 
Eftersom jag undersöker just det svenska forskningsfältet och eftersom jag vill studera hur 
könssynen tar sig uttryck i det svenska språket har jag endast valt ut artiklar skrivna på svenska. 

Den andra avgränsningen av materialet gäller mängd. En ingående språklig analys är 
tidskrävande och kan enbart användas på en liten mängd text. Därför hade det passat att välja 
ut ett sammanfattande avsnitt som finns i samtliga artiklar, som t.ex. abstract, inledning eller 
sammanfattning. Det finns dock ingen enhetlighet i struktur mellan åren. Vissa artiklar har 
tydligt utmärkta inledningar och sammanfattningar men andra har inga alls. Alla abstract som 
finns är på engelska och är därför olämpliga för att studera hur könssynen uttrycks i det svenska 
språket. Att på egen hand bestämma vad som tillhör indelningen eller sammanfattningen i varje 
text skulle vara tidskrävande, svårt och subjektivt. Därför har jag istället valt att analysera det 
första stycket. Första stycket är trots allt oftast en del av inledningen (eller hela inledningen). I 
många artiklar står det redan i första stycket på vilket sätt studien berör kön. Det gör att jag 
även med bara det stycket kan säga något om synen på kön. Styckena varierar i längd mellan 
två-tre meningar upp till åtta-tio meningar. För att kunna göra en kvalitativ diskursanalytisk 
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studie av materialet (som totalt består av över 100 artiklar) har jag alltså valt att enbart analysera 
det första stycket i varje artikel.  

Den tredje begränsningen av materialet gäller genre. Utöver begränsningen av språk och 
mängd har jag också valt bort några specifika artiklar. De tre bortvalda artiklarna är skrivna i 
andra genrer än forskningsartikel; recension, populärvetenskaplig artikel och krönika. Se bilaga 
2 för en fullständig lista över de bortvalda och valda artiklarna. Jag anser att det inte vore 
relevant eller passande att jämföra texter av olika genrer och har därför enbart valt att analysera 
artiklar av genren vetenskaplig artikel. 

Den fjärde avgränsningen av materialet gäller form. Från de utvalda artiklarna har jag 
också valt bort fotnoter, referenser, rubriker och citat eftersom de bitarna av artiklarna är 
irrelevanta eller innehållslösa för min typ av studie. Alla artiklar har rubriker, men jag har valt 
att inte analysera dem. Det är av samma skäl som jag valt bort andra genrer än den vetenskapliga 
artikeln; rubriker är en annan typ av text än själva brödtexten och valet av rubriksättning styrs 
av andra principer än valet av text i själva artikeln. Jag har också valt bort alla citat som 
förekommer i artiklarna. I de fall då det första stycket består enbart av ett citat har jag valt det 
andra stycket och i de fall då citat består av delar eller hela meningar i stycket bortser jag från 
dessa citat i analysen. Anledningen är enkel: jag vill studera hur författarnas språk och syn på 
kön ser ut, inte den de citerar. 

En lista över samtliga artiklar som finns med i materialet presenteras i bilaga 2. I tabell 1 
nedan visar jag hur många artiklar per år som materialet består av. 

Tabell 1. Antal artiklar i materialet uppdelade på de olika konferensvolymerna 

Publikation Antal artiklar 
1977 8 
1992 10 
1995 3 
1998 3 
2001 13 
2007 22 
2015 5 
2017 9 
Totalt 73 

Som tabellen visar är det stor variation i antalet artiklar per år. I nästa avsnitt ska jag diskutera 
vad det får för konsekvenser för studiens utformning och tolkning av resultat. 

5.2. Diskussion om material 
De avgränsningar jag gjort skapar ett något brokigt material som kräver vissa diskussioner och 
ställningstaganden. De gäller dels hur representativ information i första stycket är för hela 
artikeln, vilken information som finns med i första stycket och dels den stora variationen av 
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antal artiklar mellan publikationerna. I detta avsnitt diskuterar jag också den forskningsetiska 
frågan om hur jag behandlar identiteten på forskarna vars artiklar jag studerar. 

Första stycket är inte eller behöver inte vara representativt för resten av artikeln när det 
gäller synen på kön. Detta är det största problemet med min urvalsmetod. En artikel kan t.ex. 
ha flera tvåkönande uttryck i inledningen, för att sedan inte alls uttrycka tvåkönande i resten av 
artikeln. Vice versa kan en artikel uttrycka flerkönande i inledningen men ändå vara tvåkönande 
i övriga delar. Med tanke på studiens syfte och den stora mängden undersökta artiklar är 
materialet relevant och på det stora hela rättvisande trots det beskrivna problemet.  

Många av de utvalda artiklarna innehåller inget om kön i det första stycket. Det finns en 
enkel och tydlig förklaring till detta: det inledande stycket behandlar andra delar eller aspekter 
av undersökningen än de som har med kön att göra. T.ex. kan texterna handla om en redogörelse 
av en metod eller en beskrivning av det fenomen som studeras (t.ex. språkvården eller 
tidningsporträtt). Eftersom denna typ av stycken är jämnt fördelade över alla publikationer och 
eftersom jag har tillräckligt material utan dem påverkar detta bortfall inte studien som helhet. 

De olika publikationerna har en stor variation av antal artiklar. År 1995 och 1998 
publicerades t.ex. endast tre artiklar på svenska medan det var hela 22 stycken år 2007. Att 
antalet artiklar varierar så mycket får givetvis stora konsekvenser på hur jag kan tolka mina 
resultat. För att få en rättvis bild av förändringen över tid har jag jämfört antalet artiklar med 
tvåkönande/flerkönande formuleringar med det totala antalet artiklar. I redovisningen av och 
diskussionen om mina resultat redogör jag genomgående för vilka resultat som beror på 
materialets karaktär och vilka resultat som existerar oberoende av detta. På så vis kan jag ändå 
säga något om den kronologiska utvecklingen. 

En forskningsetisk fråga är hur jag använder detta material och vad jag säger om respektive 
forskare som jag studerar. Jag studerar hur fältet i stort har förändrats över tid, inte hur enskilda 
forskares könssyn ser ut. Av detta skäl har jag valt att inte ange författarnas namn när jag citerar 
formuleringar från deras artiklar. Istället refererar jag till publikationsår och sidnummer. Det 
viktigt att mina resultat ses i sin helhet och att jag inte pekar ut enskilda författare och deras 
könssyn. Däremot är det en viktig del av forskningen är att kunna kritiskt granska och diskutera 
varandras forskning. Jag ser det därför inte som problematiskt att använda detta material utan 
att anonymisera artiklarna. 

6. Metod 
Min metod svarar främst på min första frågeställning, hur kan jag urskilja vad som är ett uttryck 
för tvåkönsnorm respektive flerkönsnorm? Jag presenterar också hur jag analyserar 
verklighetsavbildande och verklighetskonstruerande i materialet. Slutligen diskuterar jag 
problem som metoden medför. 
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6.1. Tvåkönande och flerkönande 
Jag har valt en diskursanalytisk textnära metod för att studera uttryck av tvåkönsnorm och 
flerkönsnorm. Rent konkret har jag gått tillväga så att jag har läst artiklarna och markerat de 
formuleringar som är tvåkönande och flerkönande. Formuleringarnas längd varierar från ett till 
tre ord till hela meningar. Jag har sedan analyserat dessa formuleringar utifrån semantiska och 
delvis utifrån grammatiska aspekter. Jag har också jämfört hur formuleringarnas mängd och 
uttryck skiljer sig åt mellan publikationerna. Nedan presenterar jag de typer av formuleringar 
som jag räknar som tvåkönande respektive flerkönande. I slutet av detta avsnitt diskuterar jag 
formuleringar och uttryck som varit svåra att kategorisera och därför valts bort ur analysen. 

6.1.1. Tvåkönande formuleringar 

De tvåkönande formuleringarna uttrycker idéer om att män och kvinnor står i motsats till 
varandra – att de är motsatspar. Formuleringarna kan delas in i fyra olika kategorier: Motsatspar 
i form av samordnade nominalfraser, övriga motsatspar, implicit uttryckta motsatspar och kön 
som begrepp. Jag presenterar dessa nedan. 

6.1.1.1. Motsatspar i form av samordnade nominalfraser 

Motsatspar i form av samordnade nominalfraser är formuleringar som genom en samordnad 
nominalfras ställer könskategorierna män mot kvinnor. De uttrycks t.ex. som ”kvinnor och 
män”, ”han eller hon” eller ”Tolv av dessa var kvinnor, tolv män”.  De har en tydlig och enkel 
grammatisk struktur där nominalfrasens huvudord är könade och samordnade med eller utan 
konjunktioner. 

6.1.1.2. Övriga motsatspar 

Många formuleringar som uttrycker en motsats mellan kvinnor och män uttrycks grammatiskt 
mer varierat och ofta mer komplext än som samordnade nominalfraser. Ofta görs det i en hel 
mening där det ena könade ordet finns i början och det andra i slutet. Eller så uttrycks det i två 
olika på varandra följande meningar. Exempel på formuleringar som räknas till denna kategori 
är ”att kvinnornas språkbruk på flera punkter skilde sig från männens” och ”när kvinnor har 
erövrat genrer och ämnen som tidigare varit förbehållna män" 

6.1.1.3. Implicit uttryckta motsatspar 

Ibland skrivs inte motsatsparen ut i texten, utan förväntas förstås implicit. Jag kallar dessa för 
implicit uttrycka motsatspar. Ett sådant motsatspar uttrycks genom att endast ett kön skrivs ut 
men det ska förstås som ett av två kön som står i motsats till varandra. Skillnaden mellan detta 
och de fall då ett kön uttrycks utan att ställas i motsats till ett annat är att det förekommer andra 
tvåkönande formuleringar i andra delar av texten, som t.ex. ”kvinnor och män” eller ”båda 
könen”. Det blir då tydligt att det är mot denna referensram som det tidigare nämnda könet ska 
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förstås. När det däremot inte finns några sådana tvåkönande uttryck mot vilka det enda kön som 
uttrycks kan förstås så är formuleringen varken uttryck för tvåkönande eller flerkönande. 

Nedan presenterar jag ett exempel på hur ett kön uttrycks i början av texten (med enkel 
understrykning) och hur det senare presenteras män och kvinnor i motsatspar (med dubbel 
understrykning). 

I början av det förra decenniet, då datorförmedlad kommunikation började studeras ur ett språkligt 
perspektiv, betraktades datortekniken ofta som en manlig domän. […] Idag har den datorbaserade 
kommunikationstekniken anammats av såväl kvinnor som män i alla åldrar. (2007, s. 301)  

6.1.1.4. Kön som begrepp 

En del motsatspar uttrycks med ord där själva kategorin kön är i fokus. Formuleringarna 
uttrycker tvåkönande genom hur kön benämns. Exempel på det är formuleringar som ”det egna 
och det motsatta könet” och ”könsövergripande”. Båda uttrycker idéer om att det finns två kön 
som står i motsats till varandra. Av kontexten är det tydligt att ”könsövergripande” syftar på 
aspekter som går över gränserna som anses finnas mellan män och kvinnor. 

6.1.2. Flerkönande formuleringar 

De flerkönande formuleringarna uttrycker olika sätt att se på kön som innefattar fler än två 
könskategorier. Jag har delat in dessa formuleringar i två: dels en konstruktivistisk flerkönssyn 
och dels en genussyn.  

Den första innefattar formuleringar som uttrycker den konstruktivistiska aspekten av kön, 
som går ut på att alla delar av en könsidentitet är socialt konstruerade. I detta innefattas t.ex. en 
syn att kroppar inte är könade – att det inte finns något som är en ”manskropp”. En självklar 
del av denna syn är också att könsidentitet är något som är föränderligt och som definieras av 
varje enskild individ. (Gemzöe, 2014, s. 140 f.) Exempel på formuleringar som är flerkönande 
konstruktivistiska är ”möjligheten till självkategorisering”, ”könsidentiter” och ”queera 
identiteter”.  

Den andra kategorin, genussyn, uttrycker idéer om kön på ett sådant sätt att kön anses vara 
delat i dels en biologisk del som kallas kön och dels en social del som kallas genus. I den synen 
delas kroppar in i antingen män eller kvinnor och denna kategorisering ses som naturligt 
förekommande och oföränderlig. (Hirdman 1989). Det sociala könet eller genus däremot, kan 
ha fler än två könsidentiteter. En person kan t.ex. ha en kropp som tolkas som manlig och en 
icke-binär könsidentitet. Exempel på formuleringar med genussyn är ”biologiskt kön” och 
”kulturella uppfattningar om kön”.  

6.2. Verklighetsavbildande och verklighetskonstruerande 
Ett sätt att undersöka hur någons syn på kön och/eller språk ser ut är att se om de har en 
verklighetsavbildande eller en verklighetskonstruerande syn på kön. Detta använder Daniel 
Wojahn i sin avhandling när hen studerar aktivisters, kommentatorer och språkvårdares syn på 
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kön och språk. Hen definierar verklighetsbildande som en strukturalistisk syn på kön – en 
tvåkönsnormativ sådan. Den verklighetskonstruerande definierar hen som 
poststrukturalistisk/konstruerande syn på kön – liknande det jag själv kallar flerkönsnorm. 
(Wojahn 2015, s. 31–32.)  

Endast ett fåtal artiklar som uttrycker en verklighetsavbildande eller 
verklighetskonstruerande syn. Jag har valt att inte markera enskilda formuleringar eftersom det 
relevanta är huruvida könssynen finns över huvud taget i en artikel, inte hur många gånger den 
uttrycks i respektive artikel. Av dessa artiklar uttrycks dessa olika syner bland annat genom 
formuleringar som "Att språket avspeglar samhället är kanske den första principen som man lär 
sig om sociolingvistik. På detta baseras också min undersökning" (2007, s. 227). Vissa skriver 
inte ut själva ställningen explicit men använder formuleringar som ändå visar vilken syn de 
sällar sig till. T.ex. kan användandet av ord som ”transperson” och ”intergender” med hjälp av 
kontexten tydligt kopplas till den verklighetskonstruerande synen. 

6.3. Diskussion om metod 
Den diskursanalytiska metoden presenterar fler utmaningar när det gäller subjektivitet än 
många andra metoder. Ett problem är t.ex. att uppfattningar om vad som är tvåkönande 
formuleringar kan förändras under arbetets gång, så att olika kriterier gäller i början och i slutet 
av analysen. Medveten om detta har jag utfört analysen flera gånger och anpassat mina 
tolkningar av texten till samma referensram. Variationer i tolkningar av formuleringar går inte 
att undvika i diskursanalytisk forskning: en annan forskare skulle inte markera exakt samma 
formuleringar som jag. Däremot kan jag redogöra för mina egna ställningstaganden. Många av 
dessa blir synliggjorda i resultatkapitlet, där jag ger exempel på de formuleringar jag excerperat. 
Ställningstaganden om formuleringar som jag valt bort ur min analys syns däremot inte i 
resultatkapitlet och jag redogör för ett par av dessa nedan. Ett par specifika ord används frekvent 
i materialet. Betydelsen av formuleringarna varierar kraftigt mellan olika artiklar och många 
gånger är det svårt att säga till vilken, om ens någon, av kategorierna det hör. Exempel på 
sådana ord är "könsperspektiv", "könsroller" och "feminism". Ordet "könsroller" används mest 
i de första två publikationerna, och verkar vara benämningen på forskningsfältet. Ordet 
"könsperspektiv" används i de flesta publikationer på en rad olika sätt och därför har jag bortsett 
från det i min analys. Jag har funderat över huruvida ordet "feminism" och liknande 
formuleringar visar en flerkönsnormativ syn eller inte – vissa definitioner av feminism 
innefattar en flerkönssyn. Eftersom även feminism kan ha en tvåkönsnormativ syn har jag valt 
att inte räkna det som sådant, förutom ett fall då det skrivs som "heteronormativ feminism" där 
ordet "heteronormativ" ger formuleringen ett normkritiskt perspektiv. 
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7. Resultat 
I resultatkapitlet kommer jag först att presentera de tvåkönande formuleringarna, sedan de 
flerkönande och sist könssynerna verklighetsavbildande/verklighetskonstruerande. Jag avslutar 
kapitlet med att presentera hur dessa tre har förändrats över tid.  

7.1. Tvåkönande 
Det finns totalt 114 tvåkönande formuleringar i materialet. Alla formuleringar innehåller idéer 
om män och kvinnor som ett motsatspar. Dessa motsatspar uttrycks på fyra olika sätt: 
”motsatspar i form av samordnade nominalfraser” (45 formuleringar), ”övriga motsatspar” (21 
formuleringar), "implicit uttryckta motsatspar” (27 formuleringar) och ”kön som begrepp” (22 
formuleringar). I följande avsnitt kommer jag presentera vilka typer av formuleringar som jag 
räknar till respektive kategori. 

7.1.1. Motsatspar i form av samordnade nominalfraser 

Av de totalt 114 tvåkönande formuleringarna har 45 formuleringar den grammatiska formen av 
samordnade nominalfraser med ett könsmarkerat ord som huvudord. Typexempel på detta är 
formuleringen "kvinnor och män".  

Det finns 45 samordnade nominalfraser och 36 av dessa samordnas med konjunktionen 
”och”. Övriga konjunktioner som används är ”som” (2 formuleringar), ”respektive” (2 
formuleringar) och ”eller” (2 formuleringar). Tre av formuleringarna innehåller också räkneord, 
som i formuleringen ”sex kvinnor och sex män”.  

Tre formuleringar är asyndetiska, alltså att huvudorden radas upp efter varandra utan 
konjunktion, som i formuleringen ”Tolv av dessa var kvinnor, tolv män”.  Ett annat exempel är 
en uppradning av variabler i en undersökning: ”Män, Kvinnor och Äktenskap”. 

Två av formuleringarna har pronomen som huvudord. Det är formuleringarna ”han eller 
hon” och ”/han/ och /hon/”. Den första av dem syftar på mänskliga subjekt och den andra syftar 
på de grammatiska pronomenen (därav markeringen med snedstreck). Det var de enda 
förekomsterna av könade personliga pronomen som förekom i hela materialet. Pronomenet 
”hen” används ett par gånger i de senaste publikationerna (2015 och 2017) men enbart för att 
det ordet var föremål för en studie, och inte som generiskt könsneutralt pronomen. 

7.1.2. Övriga motsatspar 

Kategorin ”övriga motsatspar” innehåller 21 formuleringar som har samma semantiska 
information som kategorin ”motsatspar i form av samordnade nominalfraser” men här är det 
uttryckt på ett mer varierande och mindre tydligt sätt. Framför allt är formuleringarna i denna 
kategori längre, antingen nominalfraser på fler än tre ord, eller en till två meningar långa. 
Variationen på de könsmarkerade orden är också större inom denna kategori. De övriga 
motsatsparen låter sig inte sorteras på ett enkelt sätt, annat än de som uttrycks i en mening och 
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de som uttrycks i två meningar. Därför kommer jag att ge ett par exempel nedan för att visa hur 
de kan ta sig uttryck.  

(1)      ”att kvinnornas språkbruk på flera punkter skilde sig från männens”, 1992, s. 331 
(2)      ”kvinnonamn på mansrollen och ett mansnamn på kvinnorollen”, 2007, s. 253 
(3)    ”pojkar fortfarande kanske fångar mest uppmärksamhet genom att synas och höras i        
klassrummet, men när det gäller skolrelaterade prestationer dominerar flickorna”, 2007, s. 311 

I formuleringen ”en av hennes främsta […] mannen däremot” jämförs ett pronomen med ett 
substantiv. I alla andra formuleringar jämförs substantiv med varandra och adjektiv med 
varandra.  

Ett annat intressant exempel är uppställningen av ”kvinnliga upphovsmän” å ena sidan och 
”manliga upphovsmän” å andra sidan. Som många andra yrkesbeteckningar är det uppenbart 
att ”upphovsmän” i det här fallet är könsneutralt, eller åtminstone betraktas som så otydligt att 
det måste förtydligas vilket kön denna ”upphovsman” har. Det innebär att ordet har ändrat 
betydelse från att ursprungligen enbart beteckna män:  "(mans)person som är upphov till l. 
ligger bakom ngt [...] konstnärligt l. litterärt o.d. arbete” (SAOB: upphovsman)3. Det intressanta 
är att författaren inte enbart markerar ut den kvinnliga upphovsmannen, utan också skriver ut 
"manliga". Det betyder att ordet "upphovsman" förlorat sin manliga konnotation och används 
helt könsneutralt. 

7.1.3. Implicit uttryckta motsatspar 

Denna kategori består av formuleringar där enbart ett av könen man/kvinna uttrycks, men där 
uttrycket blir tvåkönande därför att det är underförstått att det som uttrycks är en av två 
könsidentiteter. Den viktigaste frågan för den här kategorin är hur en kan urskilja de fall där en 
könsidentitet uttrycks i motsats till en annan och inte bara uttrycks utan motsats. Jag har använt 
artikelns första stycke i sin helhet för att avgöra om det rör sig om en motsats. Det vanligaste 
är att författaren i andra delar av texten skriver just ”män och kvinnor”. När denna senare går 
vidare för att enbart diskutera t.ex. ”kvinnor” så är det tydligt att den gruppen ska förstås i 
kontrast till gruppen ”män”. För att illustrera detta citerar jag här ett av de undersökta avsnitten 
(2007, s. 301) i sin helhet: 

I början av det förra decenniet, då datorförmedlad kommunikation började studeras ur ett språkligt 
perspektiv, betraktades datortekniken ofta som en manlig domän. Om detta vittnar till exempel 
Ersons (1992) studie av datorintresserade pojkars språk och föreställningsvärld och Nissens 
(1993) undersökning om teknikentusiastiska pojkar vid datorn. Idag har den datorbaserade 
kommunikationstekniken anammats av såväl kvinnor som män i alla åldrar. Vårt samhälle ställer 
höga krav på samtliga individers förmåga till kommunikation i olika avseenden och via olika 
medier. Detta har medfört att datorförmedlad kommunikation blivit en naturlig del av de flesta 
människors vardag. Statistiska centralbyråns mätningar från 2005 visar inga större skillnader 
mellan kvinnors och mäns tillgång till och användning av datorbaserade medier. I åldersgruppen 

                                                
3 https://www.saob.se/artikel/?seek=upphovsman&pz=1#U_U275_279601 
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16–24 år är användningen som störst, och i denna grupp är också skillnaderna mellan könen minst 
(SCB 2005).  

Den enkla understrykningen ovan visar de tvåkönande uttrycken som kan uppfattas som 
implicit uttryckta motsatspar (i det här fallet manlig och pojkars/pojkar i motsats till kvinnlig 
och flickors/flickor). Den dubbla understrykningen visar motsatspar i form av samordnade 
nominalfraser. De uttrycker en tydlig tvåkönsnorm utifrån vilken de övriga formuleringarna 
tolkas och ger således uttrycken med enkel understrykning en tvåkönande betydelse. 
 

7.1.4. Kön som begrepp 

Det finns flera formuleringar som rör själva kategorin ”kön”. De uttrycker tvåkönsnormen som 
koncept med hjälp av mer abstrakta ord än könade substantiv/adjektiv. Ett exempel på denna 
kategori finns i exemplet ovan, i formuleringen "skillnaderna mellan könen". En annan 
formulering är ”det egna och det motsatta könet”. Där skrivs ”könens” relation till varandra 
explicit ut. Det är en central del av tvåkönsnormen att kategorierna män och kvinnor är 
varandras motsatser. I de flesta av de tvåkönande exemplen syns inte denna del av normen, 
även om den är inneboende även i de fall då de bara beskrivs som separata enheter.  

Ett exempel är själva formen på ordet ”kön” – det skrivs ut i plural bestämd form, alltså 
som ”könen”. Detta uttryck signalerar att det finns ett bestämt antal kön (nämligen två).  Detta 
förekommer i formuleringarna ”jämställdhet mellan könen” och ”skillnaderna mellan könen”. 
Teoretiskt sett behöver pluralformen inte indikera att det rör sig om just två kön men i praktiken 
är det tydligt att det är så den används eftersom de som pratar om fler än två kön inte använder 
uttrycket "könen" utan ord som "kön" eller andra uttryck. 

Ett annat uttryck är ”könsmässig minoritet”. Det uttrycket behöver egentligen inte vara 
tvåkönande, men utifrån kontexten är det tydligt att författaren här menar det av två kön som är 
i minoritet inom en specifik situation (i det här fallet gällde det könsfördelningen i 
gymnasieklasser). Uttrycket är extra intressant eftersom det bara fungerar för mindre 
sammansättningar av grupper; i en tvåkönande kontext går det inte att använda om samhället i 
stort eftersom varken (cis)män eller (cis)kvinnor är i minoritet.  

Ytterligare ett exempel är ord som ”könsdiskriminerande”, ”könsövergripande” och 
”könsskillnader”. De blir tvåkönande när de förekommer i en text som har flera tydliga 
tvåkönande formuleringar. Precis som ”implicit uttryckta motsatspar” är det även här 
underförstått att begreppen rör två kön. 

7.2. Flerkönande 
Det finns totalt 30 flerkönande formuleringar och de förekommer från år 1998 och framåt. De 
tre första publikationerna har alltså inga flerkönande formuleringar. De flerkönande 
formuleringarna är indelade i flerkönande konstruktiva (22 formuleringar) och genussyn (8 
formuleringar). Jag presenterar de olika sorterna flerkönande formuleringar separat. De 
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flerkönade formuleringarna har jag enbart sorterat semantiskt. Jag har studerat vilken aspekt av 
flerkönande som uttrycks i respektive formulering och vilka aspekter som är vanligast. 

7.2.1. Konstruktivt flerkönande 

Många av de flerkönade formuleringarna handlar om ordet kön. En del av dessa består av 
sammansatta ord som t.ex. ”könsidentiter” där pluralformen indikerar en syn om att det finns 
fler än två kön (annars skrivs det ofta "könen") och ”könsneutrala pronomen” som oftast 
innefattar att pronomenet förväntas användas som personlig pronomen till icke-binära (och är 
således inte tvåkönsnormativ). Andra belyser olika aspekter och delar av könsidentiteter och 
könskonstruktioner, som t.ex. ”på olika sätt beskriver och definierar kön” och ”finns aspekter 
av kön och sexualitet som sällan beaktas”. 

En del av formuleringarna diskuterar individers möjlighet att konstruera sin identitet, alltså 
sociala konstruktivistiska aspekter av kön. Formuleringarna är bland annat sådana som 
”möjligheten till självkategorisering”. Formuleringarna behandlar också aspekter som 
konstruktivism, som i formuleringen ”avståndstagande från traditionella kategorier, eller till 
och med själva kategoriseringsprocessen.”. Men de handlar också om sociala faktorers 
påverkan på individers identiteter, som i formuleringen ”hur deltagarna positionerar sig och 
andra i relation till dessa sociala faktorer och till yrkesrollen”. 

Det finns formuleringar som syftar på olika samhällsfenomen, strukturer och ideologier. 
De flesta av dessa rör feminism (men innehåller en mer analytisk aspekt än enbart ordet 
feminism) som i t.ex. ”feministiskt och konstruktivistiskt perspektiv” eller ”heteronormativ 
feminism”. En av dem handlar om hur makt påverkar mellanmänskliga relationer: "språket, 
som bärare av relationer, förmedlar maktstrukturer". 

Ordet ”queer” används flera gånger i de flerkönande formuleringarna. En gång används 
formuleringen ”ickenormenliga identiteter i fråga om kön/sexualitet” vilket är i princip samma 
sak som queer. Ordet "queer" förekommer nästan alltid i sammansättningar, som t.ex. 
”queerteoretiskt”, ”queerpersoners” eller som adjektiv som i ”queera identiteter”. 

7.2.2. Genussyn 

Det finns endast 8 formuleringar som jag placerar till kategorin genussyn. Vissa av dem är lätta 
att placera till denna kategori eftersom de pratar om just ”biologiskt” eller ”socialt kön” som i 
formuleringarna ”biologiskt kön” och ”kulturella uppfattningar om kön”. Andra formuleringar 
kopplar vissa kroppstyper/kroppsdelar till ett specifikt kön. Ett tydligt exempel på en 
tvåkönsnormativ biologisk syn är en artikel som handlar om ordet ”slidkrans” som flera gånger 
förutsätter att alla med livmoder/vagina är ”kvinnor och flickor”. Rent konkret kan en sådan 
formulering se ut som följande: ”kvinnor och flickor i Sverige ber om och i vissa fall får så 
kallad hymenrekonstruktion[en operation för att konstruera en ”mödomshinna” i en vagina]”. 
Jag räknar dessa som genussyn och inte tvåkönsnormativ eftersom artikeln i övrigt inte har 
några tvåkönsnormativa formuleringar. 
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7.3. Förändringar över tid 
I detta avsnitt ska jag redovisa hur tvåkönande, flerkönande och verklighetsavbildande/-
verklighetskonstruerande har förändrats över tid. Vad dessa resultat innebär och vad de kan 
säga om forskningsfältets syn på kön och förändring över tid fördjupas i diskussionsavsnittet. 
Först presenterar jag tvåkönande och flerkönande formuleringar för sig för att sedan jämföra 
dem med varandra. Slutligen presenterar jag verklighetsavbildande och verklighets-
konstruerande syn på kön och språk och dess förändring över tid. 

7.3.1. Tvåkönande formuleringar 

Jag har mätt förekomsten av tvåkönande på två sätt. Dels hur många artiklar som har 
tvåkönande formuleringar och dels hur många tvåkönande formuleringar som finns totalt per 
publikation. Det första måttet använder jag för att diskutera förändringen av tvåkönande i stort 
i förhållande till det totala antalet artiklar och det andra måttet använder jag för att diskutera 
förändringen av hur de tvåkönande formuleringarna tar sig uttryck. 

Antalet artiklar med tvåkönande formuleringar har varit relativt konstant över åren. Det har 
varierat mellan 2 och 5 artiklar med tvåkönande artiklar samtliga år förutom år 2007 och 2015. 
År 2007 har 16 av de totalt 22 artiklarna tvåkönande formuleringar. Antalet artiklar är tre gånger 
så högt år 2007 som de andra åren.  Däremot är den procentuella skillnaden mellan artiklar med 
tvåkönande formuleringar och artiklar utan dem lik andra år. Den största procentuella 
avvikelsen finns 1995 och 1998, de år som endast har 3 artiklar totalt. De åren har två tredjedelar 
av artiklarna flerkönande formuleringar. De avvikande resultaten kan samtliga förklaras med 
materialets variation: 2007 finns ett större antal artiklar än andra år och 1995 och 1998 finns ett 
mindre antal artiklar. Sett ur det perspektivet stämmer styckets inledande mening rätt väl: antal 
artiklar med tvåkönande formuleringar har i stort sett inte förändrats över tid. Den största 
skillnaden är att det bland de fem artiklarna publicerade år 2015 inte fanns några tvåkönande 
formuleringar alls. Det är det enda resultatet från denna jämförelse som inte kan förklaras 
genom materialets variation. 

I avsnittet om tvåkönande formuleringar i början av resultatkapitlet redogjorde jag för fyra 
kategorier genom vilka tvåkönande uttrycks i materialet. Nedan kommer jag presentera dessa 
kategorier och hur antalet formuleringar per respektive kategori har förändrats över tid.  

Samordnade nominalfraser har varit det klart vanligaste sättet att uttrycka tvåkönande på. 
Endast i två av åtta publikationer var andra sätt att uttrycka tvåkönande vanligare, nämligen 
implicit uttryckta motsatspar år 1998 och övriga motsatspar år 2001.  

Utöver de samordnade nominalfraserna har sättet att uttrycka tvåkönande varierat över tid. 
Olika typer av tvåkönande dominerande olika år. Övriga motsatspar var till exempel näst 
vanligast år 1977 men har sedan dess varit det minst vanliga sättet att uttrycka tvåkönande, med 
undantag för år 1998 då både kön som begrepp och samordnade nominalfraser var ovanligare. 
Att uttrycka tvåkönande som implicit uttryckta motsatspar var vanligast mellan 1998 och 2007. 
Kön som begrepp var vanligt år 1995 och 2007 men ovanligt övriga år.  

Sättet att uttrycka tvåkönande på har varierat över åren. Samordnade nominalfraser har 
varit det vanligaste sättet att uttrycka tvåkönande. Näst vanligast är att skriva ut det som övriga 
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motsatspar. Att uttrycka tvåkönande formuleringar som implicit uttryckta motsatspar och kön 
som begrepp var vanligast mellan år 1995 och 2007. 

7.3.2. Flerkönande formuleringar 

Antal artiklar med flerkönande formuleringar är mycket lägre än antalet artiklar med 
tvåkönande formuleringar. Det har aldrig förekommit fler än tre artiklar med flerkönande 
formuleringar per publikation. De enda åren då en större andel av det totala antalet artiklar hade 
flerkönande formuleringar var år 1998 och 2015. År 1998 hade en av tre av artiklarna 
flerkönande formuleringar. År 2015 var det tre av fem artiklar. 

Artiklarna publicerade år 2007 är många fler än övriga år. Trots detta har publikationen 
näst lägst andel flerkönande artiklar bland de publikationer som innehåller sådana. Flerkönande 
formuleringar förekommer första gången 1998 och ökar i antal därefter. I de tre publikationerna 
innan dess (1977, 1992 och 1995) finns det alltså enbart tvåkönande formuleringar. Ökningen 
av antalet flerkönande formuleringar blir större från och med år 2015. Ett undantag från denna 
förändring är år 2007 då antalet flerkönande formuleringar är många färre än både tidigare och 
senare år. 

Mängden artiklar med flerkönande formuleringar står alltså inte i proportion till det totala 
antalet artiklar. Det betyder att andra faktorer än variationen i antal artiklar påverkar antalet 
flerkönande formuleringar år 2007. 

De olika kategorierna av konstruktiv flerkönssyn och genussyn uttrycks nästan aldrig i 
samma publikation. Vartannat år består samtliga flerkönande formuleringar av antingen en 
konstruktiv flerkönssyn eller en genussyn. Det enda som avviker från detta är år 2017 då båda 
två förekommer.  

Det har inte skett en linjär förändring från en av synerna till den andra. Den enda linjära 
förändring som syns i materialet är att flerkönande blivit vanligare. Däremot, när antalet 
flerkönande formuleringar ökar så består de av ungefär lika stor del konstruktivt flerkönande 
som genussyn. Det visar på att dessa två uttryck existerar parallellt. 

7.3.3. Tvåkönande respektive Flerkönande 

I detta avsnitt ska jag jämföra antalet tvåkönade/flerkönade formuleringar och förändringen 
över tid. Det är intressant att se i vilken utsträckning dessa två förekommer samtidigt. 
Resultaten i denna del kan ge oss en indikator på vilken av dessa två som varit vanligast 
historiskt och ifall detta har förändrats med tiden.  

Det har skett en tydlig förändring från en majoritet tvåkönande formuleringar till en 
majoritet flerkönande formuleringar över tid. Som jag nämnt ovan förekommer inget 
flerkönande de tre första åren. Efter dem så minskar antalet tvåkönande formuleringar gradvis, 
även om de fortfarande var i stor majoritet. År 2007 var nästan alla formuleringar tvåkönande. 
Den stora förändringen sker mellan 2007 och 2015. År 2015 är samtliga formuleringar 
flerkönande och även publikationen efter har många fler flerkönande formuleringar än 
tvåkönande. Förändringen mellan tvåkönande och flerkönande formuleringar sker främst 
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mellan 2007 och 2015 men den är inte linjär. Den stora andelen tvåkönande formuleringar år 
2017 tyder på att den ena synen inte har bytt ut den andra, utan att båda existerar parallellt. 

7.3.4. Verklighetsavbildande och verklighetskonstruerande könssyn 

I tabell 2 presenterar jag antalet artiklar per publikation som har en tydlig verklighetsavbildande 
eller verklighetskonstruerande syn på kön och språk. 

I alla publikationer finns det någon artikel som har antingen en verklighetsavbildande eller 
en verklighetskonstruerande syn på kön och språk. Denna enda artikel kan inte representera 
hela den publikationen och ännu mindre hela fältet för det året. Däremot kan jag dra försiktiga 
slutsatser om det finns trender vad gäller vilken typ av könssyn som förekommit vilka år.  

Det finns en svag trend att en verklighetsavbildande syn har bytts ut mot en 
verklighetskonstruerande syn. År 1977 till 1995 förekom det bara en artikel med avbildande 
och 2015–2017 bara en med konstruerande syn.  Åren 1998–2007 förekommer båda två. I 
resultatdelen finns inte mycket mer att säga än att konstatera att det har skett en förändring, om 
än inte linjär. I analysen kommer jag att gå djupare in på vad detta kan betyda och hur det 
stämmer överens med de tvåkönande och flerkönade formuleringarna. 

Tabell 2. Antalet verklighetsavildande och verklighetskonstruerande artiklar per publikation. 

Publikation Verklighetsavbildande Verklighetskonstruerande 
1977 1 0 
1992 1 0 
1995 1 0 
1998 0 1 
2001 1 1 
2007 2 0 
2015 0 3 
2017 0 2 

Totalt: 6 7 

7.3.5. Sammanfattning 
Antalet tvåkönande formuleringar har varit relativt konstant över åren, med undantag för år 
2007 som har ovanligt stort antal formuleringar och år 2015 som är det enda året utan 
tvåkönande formuleringar. Tvåkönande har i störst grad uttrycks i form av samordnade 
nominalfraser och därefter som övriga motsatspar. Att uttrycka tvåkönande som implicit 
uttryckta motsatspar och kön som begrepp var vanligt från mitten av 90-talet till mitten av 00-
talet.  

De flerkönande formuleringarna förekommer inte före 1998 och därefter förekommer de i 
1–3 artiklar per publikation. Antalet flerkönande formuleringar ökar tydligt från år 2015. De 
olika sätten att uttrycka flerkönande på har förekommit vartannat år vardera sedan 1998, men 
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aldrig samtidigt förrän 2017. Det har alltså skett en ökning av flerkönande med tid, men inte en 
linjär sådan och den konstruktiva flerkönssynen har inte ersatt genussynen. 

De flerkönande formuleringarna dyker upp år 1998 och att de därefter ökar gradvis. Sedan 
år 2015 är de flerkönande formuleringarna många fler än de tvåkönande. 

8. Diskussion 
Syftet med studien är att undersöka vilka teorier och synsätt om kön som används inom 
språkvetenskaplig forskning och hur synen på kön förändrats över tid. Utifrån mina resultat 
kommer jag i detta kapitel diskutera hur tvåkönande och flerkönande uttrycks och vad det kan 
ha för betydelse, hur könssynen har förändrats över tid och vad det kan säga om forskningsfältet 
samt vad min undersökning visar om synen på kön inom forskningsfältet. 

8.1. Naturaliserat tvåkönande och flerkönande som process 
Av alla sätt att uttrycka tvåkönande är det tydligt att sättet vi (två)könar på är naturaliserat. 

Det är något som verkar skrivas ut utan reflektion kring tvåkönsnormen och verkar vara ett 
språk som många automatiskt vänder sig till.  

Det vanligaste sättet att uttrycka tvåkönande är med formuleringar som "män och kvinnor". 
Det är ett uttryck som används slentrianmässigt och till vardags. För personer med en 
tvåkönssyn är det ett självklart och oproblematiskt sätt att benämna "alla personer" och ett 
enkelt sätt att variera språket. Det är också ett uttryck som är lätt att upptäcka i en text just 
eftersom det har en så tydlig struktur. Eftersom uttrycket är så pass vanligt och så naturaliserat 
så kan en fråga sig vilken roll uttrycket fyller i att upprätthålla tvåkönsnormen. På ett sätt blir 
det en självklar konsekvens av just tvåkönsnormen – hur ska "alla" annars betecknas än just 
"kvinnor och män" om en anser att det endast finns just kvinnor och män? Uttryckets vardagliga 
karaktär resulterar troligtvis i att många uttrycker sig tvåkönande omedvetet. Ett intressant 
exempel i denna kategori är formuleringen ”skillnaderna mellan manligt och kvinnligt". Till 
skillnad från övriga formuleringar i denna kategori så innefattar den orden "skillnaderna 
mellan". Det ger den tvåkönande aspekten av formuleringen en extra stark betydelse. 
”Skillnaderna mellan” uttrycker att kategorierna ”män” och ”kvinnor” inte bara är två åtskilda 
kategorier utan också att det finns flera skillnader mellan dem. Det är ett uttryck som förstärker 
bilden av tvåkönandet som en dikotomi. 

De könande uttrycken i tvåkönande motsatspar kan förekomma relativt långt ifrån varandra 
i texten. De uttrycks ofta i början av en mening och i slutet av den eller i två helt olika meningar. 
En sådan placering av orden kan innebära att deras tvåkönande karaktär blir svårare att 
upptäcka. Kategoriseringen jag gjort i implicit uttryckta motsatspar innebär egentligen samma 
sak som övriga motsatspar men med den skillnaden att andra ett kön aldrig skrivs ut. Ofta 
förekommer det (det "andra" könet), eller ett annat tvåkönande uttryck, på ett annat ställe i 
samma stycke. Att tvåkönande uttrycks i implicit uttryckta motsatspar gör det tydligt hur starkt 
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författarna förlitar sig på att läsaren ska vara införstådd i och använda tvåkönsnormen som 
tolkningsram när hen läser texten.  

Flerkönande konstruktiva formuleringar handlar om könandet som process och hur 
individen och samhället samspelar i den processen. De flerkönande formuleringarna med 
genussyn beskriver däremot kön som tvådelat i socialt och biologiskt.  

En del av upprätthållandet av tvåkönsnormen (och en del som samverkar med 
heteronormen) är att normens två kön ställs i motsats till varandra. Inom flerkönsnormen, där 
det finns fler än två kön, ställs inga av könen som varandras motsatser. Däremot kan denna 
motsats ses inom de formuleringar som jag placerat i kategorin genussyn. Där finns det en tydlig 
dikotomi, men inte mellan två kön utan mellan två olika förståelser/uppdelningar av en könad 
identitet. Formuleringarna som uttrycker genussyn handlar tydligt om antingen kön som socialt 
konstruerad och kön som biologiskt uppdelbar i två kategorier.  

Ett ord som jag placerat i kategorin konstruktivt flerkönande är ordet "queer". Det är ett av 
de vanligaste orden i hela kategorin. Frågan är varför just ordet queer är så vanlig, och i hur stor 
grad det uttrycker flerkönsnormer. En förklaring kan vara att forskningen kanske egentligen 
riktar sig mer mot sexualitet än kön, då queer oftare används för att uttrycka normbrytande 
sexualiteter än någon annan kategori. Däremot är det troligare att som använder ordet håller på 
med just queerlingvistisk forskning där det blir naturligt att använda just ordet queer. Denna 
betydelse framgår tydligt av kontexten i vissa av artiklarna där ordet förekommer. 

Några vanliga sätt att uttrycka flerkönande är att synliggöra könandet som en process och 
något som är ett individuellt val. Ett sätt att göra det på är att tala om just det konstruktivistiska, 
ett annat är att tala om självkategorisering. Centralt för konstruktivistiska formuleringar är 
också att lyfta en kritisk och mer övergripande syn på kön och könssystem. 

8.2. Förändringar över tid 
Min studie visar att frekvensen av tvåkönande inte har förändrats nämnvärt över tid, medan det 
har blivit allt fler flerkönande formuleringar och verklighetskonstruerande syn på kön. Vad 
betyder dessa resultat och vad kan de säga om synen på kön inom forskningsfältet i stort? 

Mina resultat visar att antalet artiklar med tvåkönande formuleringar har varit relativt jämnt 
över tid. Det har alltså inte förändrats nämnvärt. Däremot har det skett viss variation i sättet att 
uttrycka tvåkönande på. Under perioden 1998 till 2007 var det vanligare att uttrycka tvåkönande 
som implicit uttryckta motsatspar och kön som begrepp än övriga år. Annars har det alltid varit 
vanligast att uttrycka det som motsatspar i form av samordnade nominalfraser och därefter 
övriga motsatspar. De här visar på två olika aspekter av tvåkönande, dels antalet förekomster 
och dels hur förekomsterna uttrycks. 

Andelen tvåkönande formuleringar är lika stor 2017 som den var 1977. Det är ett oväntat 
resultat. Som jag redan påpekat har frekvensen av tvåkönande inte förändrats mycket över åren. 
Däremot har det blivit vanligare med flerkönande och sedan 1998 är det vanligare med en 
verklighetskonstruerande syn på kön. Det intressanta är alltså att trots en ökning av andra sätt 
att se på kön så finns det lika mycket tvåkönande. Det verkar som att de nyare synsätten har 
kommit in och existerar vid sidan av det tvåkönande snarare än att ersätta det. 
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Sättet att uttrycka tvåkönande har dels varit konstant över tid och dels varierat. Det som 
varit konstant är att det alltid varit vanligt att uttrycka det som motsatspar i form av samordnade 
nominalfraser och övriga motsatspar. Det som har varierat är att det under en period vid 
sekelskiftet 2000 var vanligare att uttrycka tvåkönande som implicit uttryckta motsatspar och 
kön som begrepp. 

Flerkönande formuleringar existerar inte i mitt material innan 1998, vilket är knappt tio år 
efter att flerkönsnormen presenteras. Att uttrycka flerkönande är tämligen ovanligt år 2001 och 
2007. Det är också intressant att det andelsmässigt är lika vanligt med flerkönande år 1998 som 
det är 2015. Sett till typen av flerkönande (se också nedan) så består samtliga flerkönande 
formuleringar år 1998 av genussyn och samtliga år 2015 av konstruktiv flerkönssyn. En mycket 
försiktig slutsats är således att det har skett en förändring inom uttryckandet av flerkönande 
från en genussyn till en konstruktiv flerkönssyn. Det är dock inte en linjär förändring och år 
2017 så förekommer båda sorterna flerkönande. Det verkar alltså som att den konstruktiva 
flerkönssynen och genussynen existerar samtidigt idag. Utifrån ovanstående information skulle 
jag dra slutsatsen att forskare idag antingen har en konstruktiv flerkönssyn eller en genussyn.  

Mina resultat av forskarnas syn på kön som antingen verklighetsavbildande eller 
verklighetskonstruerande visar en tydlig trend att de gått från en avbildande syn på kön till en 
konstruerande. Resultatet är intressant i kombination med det om hur tvåkönsnormer och 
flerkönsnormer uttrycks i skrift. Min undersökning visar att forskning sedan 1998 i huvudsak 
haft en verklighetskonstruerande syn på kön. Det stämmer väl överens med mina resultat om 
flerkönande formuleringar. Däremot är det intressant att trots en verklighetskonstruerande syn 
på kön så har själva texterna haft tvåkönande formuleringar. Det betyder att synen på kön inte 
nödvändigtvis är direkt kopplad till vilka idéer om kön som en uttrycker. Jag tror att detta beror 
på att tvåkönsnormen fortfarande är så pass naturaliserad att den är svår att upptäcka, och att 
det i många fall krävs ett aktivt arbete för att undvika tvåkönande. En forskare som aktivt väljer 
en flerkönsnormativ syn – eller verklighetskonstruerande syn – kan därför fortfarande ha kvar 
tvåkönande uttryck i sitt språk. 

8.3. Synen på kön inom forskningsfältet språk och kön 
Utifrån min undersökning: vilka slutsatser kan jag dra om hur synen på kön ser ut inom 
forskningsfältet språk och kön? Hur ser gränserna mellan språk och kön och 
queerlingvistik/feministisk lingvistik ut och hur stark är kopplingen till genusvetenskapen? 

8.3.1. Var bedrivs den flerkönsnormativa forskningen? 

Kan det vara så att jag inte fått en korrekt bild av utvecklandet av flerkönande inom 
språkvetenskapen därför att flerkönande språkforskning har skett på annat håll än just inom 
språk och kön? Det är en viktig fråga att ställa sig: vilka föreställningar ryms inom språk och 
kön? Är själva forskningsfältet tvåkönsnormativt? Eller är det möjligt att bedriva 
flerkönsnormativ forskning inom språk och kön? Den stora frågan är kanske, finns det en 
aktivistisk poäng för flerkönsforskare att tillhöra/skapa/mejsla ut ett eget nytt forskningsfält 
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(queerlingvistik/feministisk lingvistik) eller är det bättre att de verkar inom en "subgenre" av 
språk och kön? I detta avsnitt kommer jag diskutera gränserna mellan forskningsfältet språk 
och kön och queerlingvistik/feministisk lingvistik. Var en drar gränsen, och var forskare 
publicerar sig har betydelse för hur en kan tolka och förstå mina resultat. 

Utifrån det Wojahn ( 2015, s. 13) skriver om språk och kön och feministisk lingvistik (som 
jag likställer med queerlingvistik) så är inte queerlingvistik ett tydligt definierat fält. Wojahn 
skriver att hens forskning kan ses befinna sig både vid sidan av och inom forskningsfältet språk 
och kön. Det hen däremot lyfter fram är att till skillnad från språk och kön så har den 
feministiska lingvistiken en tydligt feministisk emancipatorisk ansats. Queerlingvistiken har 
också ett antal förutbestämda teorier om kön, kategoriseringar, förtryck, världen och forskning. 
Det blir ett ställningstagande och positionerande i sig att ägna sig åt queerlingvistisk forskning. 
Inom språk och kön däremot finns det inga förutbestämda teorier om hur forskaren ska förhålla 
sig till kön, kategoriseringar etc. Det gör att det ryms många olika föreställningar om detta inom 
fältet, något som min studie visar. Ett resultat av det är att forskare i större grad måste beskriva 
och definiera sin syn på kön, eftersom det inte är självklart från början vilken syn de har. 
Däremot verkar det som att forskare med en konstruktivistisk syn på kön oftare definierar den 
tydligt. Jag tror att det beror på att forskare som har en tvåkönsnormativ syn inte förväntas 
beskriva och förklara den eftersom den är en del av de dominerande normativa föreställningarna 
om kön. Begreppet diskursiv upprepning passar bra för att beskriva detta. Det är att ett koncept 
upprepas så många gånger och på ett sådant sätt att det till slut uppfattas som det självklara och 
naturliga. Tvåkönsnormen är en sådan diskursivt upprepad föreställning (Wojahn 2015, s.19). 
Resultatet om den verklighetskonstruerande synen på kön ihop med tvåkönsnormativa 
formuleringar visar på just detta: tvåkönsnormen är det förväntade. Allt som bryter mot 
tvåkönsnormen måste skrivas ut, måste förklaras. Så trots att många forskare har en 
flerkönsnormativ syn på kön så skriver de ändå tvåkönande formuleringar. Därför är forskning 
om tvåkönsnormen viktig, precis som forskarens position. Det är viktigt för det emancipatoriska 
projektet att visa var tvåkönande finns och hur det uttrycks och det är lika viktigt att tydligt ta 
avstånd från tvåkönsnormen om en vill bryta den. 

Detta leder oss in på frågan om det emancipatoriska. I föregående stycke diskuterade jag 
könssynen utifrån ett queerlingvistiskt perspektiv där det önskvärda är att inte reproducera 
tvåkönsnormer. Men det är inte självklart att alla forskare inom språk och kön har samma 
queerlingvistiska perspektiv om könsnormer: det finns de som inte tycker att tvåkönsnormen är 
problematisk och/eller inte tycker att det är forskares uppgift att motverka denna. Kanske finns 
det mycket tvåkönande och formuleringar som tillhör kategorin genussyn just för att det är den 
synen som forskare har valt? Det är inte säkert att de har den för att det är utgångsläget. Och 
precis som jag diskuterar ovan så ryms många olika åsikter inom språk och kön. Så kanske kan 
jag avsluta detta avsnitt med att konstatera att språk och kön är ett bredare fält än 
queerlingvistiken, och att queerlingvistisk inriktad forskning Kan förekomma inom språk och 
kön, men att även tvåkönsnormativ och genussyns-forskning också finns. På samma sätt som 
en del forskning är emancipatorisk men definitivt inte all. 
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8.3.2. Kopplingen till genusvetenskapen 

Ur ett genusvetenskapligt perspektiv hade en kunnat vänta sig att fältet språk och kön skulle 
under 00-talet och framför allt 10-talet överge tvåkönsnormen för en flerkönsnormativ syn. Kan 
denna icke-förändring vara ett resultat av en svag koppling till genusvetenskapen? 

Flera forskare inom det anglosaxiska fältet Language and Gender har beskrivit kopplingen 
mellan deras fält och genusvetenskapen som svag. Cameron (1996) skriver att en starkare 
koppling till genusvetenskapen skulle visa sig i att språkvetare i högre grad använde sig av nya 
genusvetenskapliga teorier om kön. Sådana nya teorier handlar bland annat om 
intersektionalitet, flerkönsnorm och konstruktivism/performativitet. Min undersökning visar att 
genusvetenskapliga teorier om kön inte är de enda som finns – tvåkönsnormen har inte varit 
grund för könssynen inom genusvetenskapen på över trettio år. Så även om det finns forskning 
som är intersektionell, flerkönsnormativ och konstruktiv så finns det också en hel del forskning 
som inte är det.  

I genusvetenskapen är kön i fokus och forskare undersöker olika aspekter och 
kategoriseringar av kön. Inom språk och kön verkar dock själva språket vara i större fokus än 
kön. Många gånger i mitt material används kategorierna "man" och "kvinna" som en självklar 
indelning, som bakgrundsinformation om informanterna från vilket en kan komma till 
intressanta slutsatser. Det är få av artiklarna som problematiserar denna uppdelning och vars 
studie fokuserar mer på konstruktivistiska aspekter av kön. Min slutsats är denna: synen på kön 
inom språk och kön verkar inte i första hand vara förankrad i genusvetenskapliga teorier utan 
baserad på den tvåkönsnormativa synen på kön. Det verkar inte heller vara ett aktivt 
ställningstagande, utan något som blivit kvar, när synen förändrats inom genusvetenskapen så 
har den inte snappats upp av språkvetare. Synen verkar dock vara på väg att förändras – fler 
och fler forskare har en flerkönsnormativ syn på kön och en starkare koppling till 
genusvetenskapen. 

8.3.3. Framtiden för "språk och kön" 

Sett utifrån hur forskningsfältet har förändrats och hur det sett ut det senaste publikationsåret 
2017 så är det sannolikt att forskning inom språk och kön i framtiden kommer att vara till 
övervägande del flerkönande. Det är också sannolikt att det tvåkönsnormativa språket kommer 
att finnas kvar ett tag framöver. Det jag ser som en av de största frågorna är huruvida de 
flerkönsnormativa forskarna kommer att hålla kvar vid fältet "språk och kön" eller om de 
kommer att gå över till queerlingvistik. Alltså att den skillnad som idag finns inom fältet språk 
och kön kommer att synliggöras genom att de tvåkönsnormativa forskarna är kvar inom "språk 
och kön" och de flerkönsnormativa forskarna flyttar till queerlingvistik. En forskare med en 
konstruktivistisk syn på kön kan ändå uttrycka sig tvåkönsnormativt. Frågan är inte bara i hur 
stor utsträckning forskare är tvåkönsnormativa eller flerkönsnormativa, utan också hur många 
som är flerkönsnormativa men uttrycker sig tvåkönsnormativt. Den eftersläpningen är inte 
konstigt eftersom det kan ta ett tag att lära sig ett nytt språk och nytt sätt att tänka kring kön. 
Det som dock talar emot den teorin är att en forskare som på riktigt har en flerkönsnormativ 
syn på kön antagligen skulle anstränga sig i formuleringar om kön just av den anledningen att 
det tvåkönsnormativa är så inbäddat och automatiskt i vårt språk. 
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Den här studien visar på många områden för vidare forskning. Ett första självklart område 
är att fortsätta studera själva forskningsfältets breddning och historia: exakt hur ser kopplingen 
till genusvetenskapen ut? Vilka olika inriktningar finns inom forskningsfältet och på vilket sätt 
skiljer de sig? 

Ett annat viktigt område är queerlingvistikens uppgift. Vad kan och behövs forskas inom 
queerlingvistiken? Något som den här uppsatsen har diskuterat är tvåkönsnormativt och 
flerkönsnormativt språk. Det är något som i mycket liten utsträckning (om alls?) har studerats 
förut. Det är också något som en queerlingvistisk forskning borde ägna sig åt. Det är viktigt att 
studera hur normen har sig uttryck i språket, speciellt tvåkönsnormen som fortfarande är så 
naturaliserad i vårt samhälle. En studie i dess språkliga uttryck kan visa hur normen upprätthålls 
och reproduceras i vårt samhälle. På samma sätt är det viktigt att studera flerkönsnormativa 
uttryck för att se hur normbrytande språk kan se ut och användas.  

Jag hoppas att vi i framtiden kommer att se fler undersökningar av hur tvåkönsnormen tar 
sig uttryck i språket, och även hur inkluderande uttryck är uppbyggda och fungerar. Var 
framtidens forskning leder oss får tiden utröna, men jag hoppas att fler forskare inom fältet 
språk och kön kommer vara med och diskutera vad syftet med fältet är, vilka normer vi vill 
reproducera och vilket ansvar vi har som forskare. 
 
 

9. Sammanfattning 
Jag har undersökt hur synen på kön ser ut inom forskningsfältet språk och kön med hjälp av en 
diskursanalytisk analys av artiklar ur konferensserien Nordiska konferensen om språk och kön. 
Studien fokuserar på hur ofta och på vilket sätt som tvåkönsnormer och flerkönsnormer uttrycks 
och hur de har förändrats över tid samt huruvida könssynen är verklighetsavbildande eller 
verklighetskonstruerande. Min undersökning visar att tvåkönande uttrycks ungefär lika mycket 
och på liknande sätt idag som det gjorde för femtio år sedan. Däremot har mängden flerkönande 
formuleringar ökat och sedan millennieskiftet är det vanligast att uttrycka en 
verklighetskonstruerande syn på kön. Utifrån detta har jag dragit slutsatsen att det idag finns 
flera olika sätt att se på kön inom forskningsfältet språk och kön. Detta visar att endast vissa 
forskare har en stark koppling till genusvetenskapliga teorier, medan andra inte har det. Framför 
allt är det tydligt att tvåkönsnormen fortfarande är stark inom fältet idag. Jag har också 
diskuterat hur språk och kön förhåller sig till queerlingvistiken och kommit fram till att all 
queerlingvistisk forskning har en flerkönsnormativ syn, till skillnad från språk och kön som 
rymmer flera olika syner på kön samtidigt.   



 
 

32 

Litteratur 
Ambjörnsson, Fanny, 2016 (andra uppl.): Vad är queer? Stockholm: Natur & kultur. 
Broch, Ingvild, Bull, Tove & Swan, Torild, 1995: Proceedings of the 2nd Nordic conference of 

language and gender. Nordlyd 23. Tromsø. University of Tromsø. 
Bucholtz, Mary, 1999: Bad examples: Transgression and Progress in Language and Gender 

Studies. I: Bucholtz, Mary, Liang, A.C. , och Sutton, Laurel (red.), Reinventing Identities: 
The Gendered Self in Discourse. Oxford University press. s. 3–24. 

Cameron, Deborah, 1996: The language-gender interface: challenging co-optation, I: Bergvall, 
Victoria, Bing, Janet Mueller & Freed, Alice F. (red.). Rethinking language and gender 
research. London. Longman. s. 31-53. 

Ericsson, Stina, 2015: Nordic perspectives on language and gender. I: Magnusson, Jenny, 
Milles, Karin & Nikolaidou, Zoe (red). Könskonstruktioner och språkförändringar. 
Rapport från den åttonde nordiska konferensen om språk och kön. Stockholm: Södertörns 
högskola. s. 7–28. 

Gemzöe, Lena, 2014 (andra uppl.): Feminism. Stockholm. Bilda. 
Gunnarsson, Britt-Louise, Entzenberg, Sonja & Ohlsson, Maria, 2007: Språk och kön i nutida 

och historiskt perspektiv : studier presenterade vid Den sjätte nordiska konferensen om 
språk och kön, Uppsala 6-7 oktober 2006. Uppsala. Uppsala universitet. 

Gunnarsson, Britt-Louise, 1992: "Forskning om språk och kön i Sverige: Statusrapport”. I:  
Gunnarsson, Britt-Louise & Liberg, Caroline, 1992: Språk, språkbruk och kön. Rapport 
från ASLA:s nordiska symposium Uppsala, 7-9 november 1991. Uppsala. ASLA. s. 45–51. 

Gunnarsson, Britt-Louise & Liberg, Caroline, 1992: Språk , språkbruk och kön. Rapport från 
ASLA:s nordiska symposium Uppsala, 7-9 november 1991. Uppsala. ASLA. 

Hägerdal, Hans, 2017: ”HumaNetten”, HumaNetten, (38). 
Hagren Idevall, Karin, 2016: Språk och rasism Privilegiering och diskriminering. Uppsala. 

Uppsala universitet. 
Hakulinen, Auli, 1995: Summing up. I: Broch, Ingvild, Bull, Tove & Swan, Toril. Proceedings 

of the 2nd Nordic conference of language and gender. Nordlyd 23. Tromsø. University of 
Tromsø. s. 316–320. 

Hornscheidt, Lann, 2015: Trans_x_ing linguistic action and linguistics. Magnusson, Jenny, 
Milles, Karin & Nikolaidou, Zoe (red). Könskonstruktioner och språkförändringar. 
Rapport från den åttonde nordiska konferensen om språk och kön. Stockholm: Södertörns 
högskola. s. 29–46. 

Hornscheidt, Lann & Landqvist, Mats, 2014: Språk och diskriminering. Lund. Studentlitteratur. 
Hornscheidt, Lann & Wojahn, Daniel, 2017: Aktivistisk språkvetenskap. I: Håkansson, David 

& Karlsson, Anna-Malin (red.) Varför språkvetenskap?: kunskapsintressen, studieobjekt 
och drivkrafter. Lund: Studentlitteratur. s. 269–290. 

Leap, William L, 2015: Queer Linguistics as Critical Discourse Analysis. I: Tannen, Deborah, 
Hamilton, Heidi E. & Schiffrin, Deborah (red.) The Handbook of Discourse Analysis. 
Wiley Blackwell. s. 661–680. 

de los Reyes, Paulina och Mulinari, Diana, 2005: Intersektionalitet. Kritiska reflektioner över 
(o)jämlikhetens landskap. Lund: Liber. 

Lundberg, Anna & Werner, Ann, 2013: En skriftserie om genusvetenskap: Genusvetenskap, 
politik och samhällsengagemang. Göteborg. Nationella sekretariatet för genusvetenskap. 

Magnusson, Jenny, Milles, Karin & Nikolaidou, Zoe, 2015: Könskonstruktioner och 
språkförändringar. Rapport från den åttonde nordiska konferensen om språk och kön. 
Stockholm: Södertörns högskola. 

Milles, Karin, 2013: En öppning i en sluten ordklass? Den nya användningen av pronomenet 
hen. I: Sprak och Stil, 23(1), s. 107–140. 



 
 

33 

Motschenbacher, Heiku & Stegu, Martin, 2013: Queer Linguistic approaches to discourse. 
Discourse and Society, 24(5), s. 519–535. 

Nordenstam, Kerstin, 2003: Genusperspektiv på språk. Högskoleverket, Stockholm. 
Nordenstam, Kerstin & Norén, Kerstin, 2001: Språk, kön och kultur. Göteborg. Göteborgs 

universitet. 
Nordin, Kerstin & Thelander, Mats, 1977: Könsroller i språk. [1]. Förhandlingar vid Fredrika-

Bremer-förbundets symposium i Uppsala den 30 oktober 1976. Uppsala: Forskningskomm. 
i Uppsala för modern svenska (FUMS). 

Ohlsson, Maria, 2013 (andra uppl.): Språk och genus. I: Sundgren, Eva (red.) Sociolingvistik. 
Stockholm: Liber, s. 158–198. 

Pederson, Inge Lise & Scheuer, Jann, 1998: Sprog, køn - og kommunikation. Köpenhamn. C.A. 
Reitzels forlag. 

Svensson, Jan, 2017: Nordistiken som vetenskap – 30 år senare. I: Håkansson, David & 
Karlsson, Anna-Malin (red.) Varför språkvetenskap? Lund. Studentlitteratur. 

Tamminen, Saija, 2004: Språk , hövlighet och genus i Helsingfors. Språkbruk. 4. 
Vogel, Anna, 2014: Laddade ord: Hur nya uttryck, som kategoriserar människor, tas in i 

svenskan. Sprak och Stil, 24. s. 72–100. 
Wojahn, Daniel, 2015: Språkaktivism. Diskussioner om feministiska språkförändringar i 

Sverige från 1960-talet till 2015. Uppsala. Uppsala universitet.  

  



 
 

34 

Källförteckning, konferensserien 
Könsroller i språk, publicerad 1977: 
Nordin, Karin & Thelander, Mats, 1977: Könsroller i språk. [1]. Förhandlingar vid Fredrika-
Bremer-förbundets symposium i Uppsala den 30 oktober 1976. Uppsala. Forskningskomm. i 
Uppsala för modern svenska (FUMS). 
 
Första konferensen, publicerad 1992: 
Gunnarsson, Britt-Louise & Liberg, Caroline, 1992: Språk, språkbruk och kön. Rapport från 
ASLA:s nordiska symposium Uppsala, 7–9 november 1991. Uppsala. ASLA. 
 
Andra konferensen, publicerad 1995: 
Broch, Ingvild, Bull, Tove & Swan, Toril, 1995: Proceedings of the 2nd Nordic conference of 
language and gender. Nordlyd 23. Tromsø. University of Tromsø. 
 
Tredje konferensen, publicerad 1998: 
Pederson, Inge Lise & Scheuer, Jann, 1998: Sprog, køn – og kommunikation. Köpenhamn. C.A. 
Reitzels forlag. 
 
Fjärde konferensen, publicerad 2001: 
Nordenstam, Kerstin & Norén, Kerstin, 2001: Språk, kön och kultur. Göteborg. Göteborgs 
universitet. 
 
Sjätte konferensen, publicerad 2007: 
Gunnarsson, Britt-Louise, Entzenberg, Sonja, & Ohlsson, Maria, 2007: Språk och kön i nutida 
och historiskt perspektiv : studier presenterade vid Den sjätte nordiska konferensen om språk 
och kön, Uppsala 6-7 oktober 2006 . Uppsala. Uppsala universitet. 
 
Åttonde konferensen, publicerad 2015: 
Magnusson, Jenny, Milles, Karin, & Nikolaidou, Zoe, 2015: Könskonstruktioner och 
språkförändringar. Rapport från den åttonde nordiska konferensen om språk och kön. 
Stockholm: Södertörns högskola.  
Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-27690 
 
Nionde konferensen, publicerad 2017: 
Hägerdal, Hans, 2017: HumaNetten, HumaNetten, (38). Växjö: Institutionen för humaniora, 
Högskolan i Växjö. Tillgänglig på internet: https://open.lnu.se/index.php/hn/issue/view/56 

  



 
 

35 

Bilaga 1. Konferenserna och konferensvolymerna 
 
Könsroller i språk ordnades av Fredrika Bremer Förbundet och institutionen för nordiska 
språk och var det allra första svenska symposiet om språk och kön. Det hölls i Uppsala 1976 
och syftet med symposiet var ”att få en överblick över aktuell forskning och att diskutera 
angelägna forskningsuppgifter.” Symposiet innehöll forskare från flera olika discipliner: 
språkvetenskapliga, psykologiska, litteraturvetenskapliga, lärdomshistoriska och sociologiska. 
(Nordin och Thelander, 1977, s. 3). Ett 30-tal personer deltog i endags-symposiet och det skrevs 
efteråt om symposiet som att de ofta konstaterade att de visste för lite om språk och kön. En 
central fråga för symposiet var också ”den ständigt närvarande frågan om könsneutrala titlar 
och könsneutralt pronomen” (dock inte ett pronomen som ”hen” utan huruvida det var okej att 
använda ”han” som ”könsneutralt” pronomen). (Nordin och Thelander, 1977, s. 5). Artiklar 
från symposiet publicerades i en skrift som gavs ut 1976 och redigerades av Kerstin Nordin och 
Mats Thelander. 
 
Den första nordiska konferensen om språk och kön ordnades av ASLA (Svenska föreningen 
för tillämpad språkvetenskap) i Uppsala den 7–9 november 1991. Konferensvolymen heter 
”Språk, språkbruk och kön. Rapport från ASLA:s nordiska symposium” Och är redigerad av 
Britt-Louise Gunnarsson och Caroline Liberg. I förordet till volymen beskriver redaktörerna att 
idén till konferensen uppstod vid en konferens i Finland om humanistisk kvinnoforskning. 
(Gunnarsson och Liberg, 1992, s. i–ii). I volymen har Britt-Louise Gunnarsson skrivit en artikel 
om ”Forskning om språk och kön i Sverige: Statusrapport”. Artikeln är en genomgång av 
framstående forskare och artiklar inom fältet samt en redovisning av viktiga resultat som 
svenska forskare gemensamt kommit fram till. Sammanfattningsvis menar Gunnarsson att den 
svenska forskningen främst fokuserat på temana ”Under uppväxten” och ”i och mellan privat- 
och offentlig sfär” (som är två av fyra teman i volymen). (Gunnarsson, 1992). 
 
Den andra nordiska konferensen om språk och kön hölls i Tromsø 1994. Den är publicerad 
som nummer 23 i serien ”Nordlyd. Tromsø university working papers on language and 
linguistics”. Konferensen hölls den 3-5 november och publikationen gavs ut 1995 och 
redigerades av Ingvild Broch, Tove Bull och Toril Swan (Broch, Bull och Swan, 1995, s. VI–
VII). Auli Hakulinen publicerar en artikel som sammanfattar konferensen i slutet av volymen. 
Hen beskriver bland annat att det fanns starka kopplingar till Anglosaxisk lingvistik i den 
forskning som presenterades på konferensen. Hen skriver också att ”vi” (eventuellt riktat till 
hela språk och kön-fältet och åtminstone riktat till läsarna av volymen eller 
konferensdeltagarna) kan komma att kritisera lingvistiken, och att vissa delar av lingvistiken 
ignoreras redan idag och kanske redan beror på en kritik. Det är oklart vad Hakulinen menar 
ska kritiseras och exakt vad det är som ignoreras. Däremot är det intressant att uppmärksamma 
att hen skriver om relationen till lingvistik – om lingvistiken kan ignoreras, var befinner sig då 
Hakulinen och de forskare hen tilltalar i texten? Sannerligen inte inom lingvistiken. (Hakulinen, 
1995). 
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Den tredje nordiska konferensen om språk hölls i Köpenhamn den 11–13 oktober 1997. 
Konferensvolymen heter ”Sprog, køn - og kommunikation.” Och publicerades 1998. 
Redaktörer för volymen var Inge Lise Pedersen och Jann Scheuer. Hen skriver i förordet att 
”En konstruktivistisk tilgang er karakteristisk for et flertal av indlæggene.” (Pederson och 
Scheuer, 1998, s. 5) 
 
Den fjärde nordiska konferensen om språk och kön hölls i Göteborg den 6–7 oktober år 2000. 
Konferensvolymen heter ”Språk, kön och kultur. Rapport från den fjärde nordiska konferensen 
om språk och kön” och publicerades 2001. Redaktörer för volymen var Kerstin Nordenstam 
och Kerstin Norén. De förklarar temat ytterligare som ”hur språk och kön konstrueras i 
sociokulturella kontexter, system och processer”. Konferensen hade fyra plenarföredrag (varav 
ett är publicerat på svenska: Johansson), ett okänt antal sektionsföredrag samt fyra workshops 
för doktorander. (Nordenstam och Norén, 2001, s. IIV–IV). 
 
Den femte nordiska konferensen om språk och kön hölls i Helsingfors den 2–5 september år 
2004. Det publicerades inte någon konferensvolym från denna konferens. (Tamminen, 2004). 
 
Den sjätte nordiska konferensen om språk och kön ledde till den tjockaste publikationen i 
serien hittills. Konferensen hölls i Uppsala den 6–7 oktober 2006 och konferensvolymen är 
redigerad av Britt-Louise Gunnarsson, Sonja Entzenberg och Maria Ohlsson. Den heter ”Språk 
och kön i nutida och historiskt perspektiv. Studier presenterade vid Den sjätte nordiska 
konferensen om språk och kön, Uppsala 6–7 oktober 2006”. På konferensen deltog över 100 
nordiska forskare. Totalt publicerades 33 artiklar i volymen. (Gunnarsson, Entzenberg och 
Ohlsson, 2007, s. 7). Själva konferensen innehöll 40 presentationer (Konferensprogram) 4. 
 
Den sjunde nordiska konferensen om språk och kön hölls i Köpenhamn den 24–25 oktober 
2008. Det publicerades inte någon konferensvolym från denna konferens. 
 
Den åttonde nordiska konferensen om språk och kön hölls 2013 på Södertörns högskola den 
10–11 oktober. Konferensen hade ett 50-tal deltagare och bestod av fyra plenarföredrag, 27 
sektionsföredrag och en ”datasession”. Konferensvolymen är redigerad av Jenny Magnusson, 
Karin Milles och Zoe Nikolaidou och heter ”Könskonstruktioner och språkförändringar: 
Rapport från den åttonde nordiska konferensen om språk och kön”. Volymen innehåller två 
plenarföredrag och två sektionsföredrag och artiklarna är enbart skrivna på svenska och 
engelska – alla tidigare publikationer har haft artiklar på alla nordiska språk samt engelska. 
(Magnusson, Milles och Nikolaidou, 2015, s. 5–6). 
 
Den nionde nordiska konferensen om språk och kön hölls i Växjö på Linnéuniversitetet den 
15–16 oktober år 2015. 14 av artiklarna från konferensen publicerades i tidskriften 
HumaNetten, en humanistisk tidskrift utgiven av Fakulteten för konst och humaniora vid 
Linnéuniversitetet. Våren 2017 publicerades nummer 38 av HumaNetten med tema ”Språk och 
kön”. Numret innehåller 18 artiklar varav en är en populärvetenskaplig. Eftersom det bara är 
                                                
4 https://www.nordiska.uu.se/konferens/tidigare-konferenser/ 
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fyra artiklar i publikationen som inte hölls på själva konferensen och eftersom det inte finns 
någon information om vilka fyra det är så kommer jag betrakta alla 18 artiklar som en del av 
publikationen för den nionde konferensen. (Hägerdal, 2017, s. 4). 
 
Den tionde nordiska konferensen om språk och kön hölls i Akureiri år 2017, 20–21 oktober. 
Den hade fyra plenarföredrag. Det publicerades inte någon konferensvolym från denna 
konferens.  
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Bilaga 2. Svenskspråkiga artiklar publicerade i 
nordiska konferensen om språk och kön 
I Bilaga 2. presenteras samtliga svenska artiklar från nordiska konferensen om språk och kön. 
De artiklar som är bortvalda på grund av deras form (se 5.1.) är markerade med understrykning. 
I listan är förord ej inkluderat. 
 
Könsroller i språk [1], 1977 
Författare Artikelnamn s. 
Sture Allén Några könsskillnader i journalistspråk 9 
Jan Einarsson Två enkäter 13 
Claes-Christian Elert Universella och kulturberoend orsaker till könsskillnader i 

språket 
17 

Erland Hjelmquist 
och Sten-Olof 
Brenner 

Könsroller i språk - psykologiska aspekter 22 

Tor Hultman Sak och person 28 
Olle Josephson Mäns och kvinnors ordförståelse 35 
Mats Thelander och 
Kerstin Nordin 

Projekt Genus - en presentation 38 

Karin Westman Berg Androcentriska värdepremisser inom språkforskning? 43    

Språk, språkbruk och kön: rapport från ASLA:s nordiska 
symposium, Uppsala 7–9 november 1991 
Författare Artikelnamn s. 
Helena Rautala Forskning om språk och kön i Finland 33 
Britt-Louise 
Gunnarsson 

Forskning om språk och kön i Sverige 45 

Margit Bönnemark 
Myrman 

Kvinnors dubbla budskap - Metaforbruk i några amerikanska 
feministers text 

129 

Birgitta Garme Berätta det igen! Om skolbarns återberättande 199 
Maria Ohlsson Lek, samarbete och konflikt. Om flickors och pojkars interaktion 

och diskussion i gruppsamtal 
221 

Taina Pitkänen-Koli Verb i flickor och pojkars skoluppsatser 231 
Pirkko Nuolijärvi  Kvinnors språk. Kommentar till Inga Lise Pedersens föredrag 

"Kvindeligt og/eller offentligt sprog?" 
281 

Viveka Adelswärd Kvinnligt och manligt i anställningsintervjuer 281 
Bo Andersson Eva Margaretha Fröhlich och den profetiska auktoriteten 295 
Görel Bergman-
Claesson 

Vi kvinnor och vi militärer. Kvinnliga och manliga 
identifikationsmönster i pressdebatten om svenskt atomvapen 

303 

Kerstin Nordenstam Om privatlivets helgd 331 
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Barbro Wallgren 
Mitsner 

Klokhet i det andliga eller i det värdsliga - en jämförelse mellan 
kvinnlig och manlig predikostil 

341 

Gun Widmark  Kvinnorna och språkvetenskapen - några personliga reflektioner 353    

Proceedings of the 2nd Nordic conference of language and gender.  
Nordlyd 23. Tromsø, 1995 

Författare Artikelnamn s. 
Catrin Johansson Skrivande och kön i den manliga debattartikeln 230 
Hans Strand Samspelet mellan kön, kontext och språkbruk i morgon-, kvälls- 

och veckotidningsreportage 
242 

Bo Andersson Kvinnliga och manliga texter på 1600-talet 286    

Sprog, køn – og kommunikation, 1998 

Författare Artikelnamn s. 
Eva Erson Frågornas fokus och funktion i ett databuret samtal 61 
Kerstin Nordenstam Manliga samtal 139 
Maria Ohlsson Kvinnor, män och humor. Resultat från en enkätundersökning 165 
   
Språk, kön och kultur, 2001 
Författare Artikelnamn s. 
Thomas Johansson Tysta män och mäns tystnad 18 
Görel Bergman-
Claesson 

Att göra fordonskillar till mogna män. Lärarstrategier för 
språkutveckling i gymnasieklass 

60 

Maria Edström Gränser för kön i TV: Bland boxardöttrar och IT-killar 85 
Lisa Eriksson Absolutister, anpassare och andra - något om dialektens 

betydelse för ungdomars självbild 
101 

Mona Forsskåhl Bland töser och grabbar - den värdeladdade ungdomsslangen 107 
Helga Hilmisdóttir Partiklarna þúveist och skiluru - ett isländskt ungdomssamtal 

under lupp 
124 

Hans Landqvist Han, hon, han eller han och hon eller hon och han. Generiska 
pronomen i svenskt författningsspråk 

150 

Marie Nordberg Fjollor, frisörer och riktiga karlar - sexualitets och 
könskonstruktioner i en intervjusituation 

163 

Catrin Norrby Ungdomars språk och identiteter. En workshop om genus och 
ungdomsspråk 

181 

Jonita Siivonen Framgång och femininitet i tolv personporträtt 205 
Eva Sundgren Språklig förändringstakt hos kvinnor och män under slutet av 

1900-talet 
212 

Kerstin Thelander Ni är alltför skarpsinnig fru biskopinna! Tilltalsskick i några 
svenska 1800-talsdramer 

224 



 
 

40 

Britt-Marie Öberg Skratt, skämt och ironi som kvinnlig strategi i diskussioner 
mellan arbetsgivare och arbetstagare 

243 
 

  
 

Språk och kön i nutida och historiskt perspektiv: studier 
presenterade vid Den sjätte nordiska konferensen om språk och 
kön, Uppsala 6–7 oktober 2006 
Författare Artikelnamn s. 
Margareta Svahn Språkhistoria och kön 57 
Lennart Larsson & 
Torstein Rehn 

Kan våld vara psykiskt? Om ett fall av begreppsproblematik i 
debatten kring våldet mot kvinnor 

91 

Kristina Nikua Den åldrande kvinnan och pressen 121 
Görel Bergman-
Claeson 

Pigan som tystnade. Könsaspekter på episka strukturer i svensk 
dramatik i svensk dramatik 1725–1900 

 

Catharina Nyström 
Höög 

Det förbjudna modershjärtat. Ett fall av "rebellious speech" i det 
svenska 1800-talet 

 

Ulla Melander 
Marttala 

Förnuftiga män och känslosamma kvinnor? Könsskillnader i 
dramadialog från 1700- och 1800-talet 

 

Anki Mattisson Är SAOB ett verk av män? För män? 
 

Eva Brylla "A boy named Sue". Om flicknamn och pojknamn 
 

Sonja Entzenberg Professor Nanna Svartz eller Fru Nanna Malmberg? 
Släktnamnsbruk hos gifta kvinnor 1920–1982 

 

Katharina Leibring Per Persson eller Lisa Greta Persdotter. Olika strategier vid 
namngivning av pojkar respektive flickor i 1790–1840 

 

Minna Nakari Officiell benämning av gifta kvinnor i Helsingfors på 1800-talet 
 

Jenna Harjuniemi Sexism i språket och begreppssystemet. Semantiska och 
kognitiva strukturer av suffixavledda feminina yrkes- och 
personbeteckningar 

 

Birgitta Lindgren Språkvården och könsneutral referens 
 

Magnus Pettersson Emotiv funktion hos könsövergripande personsubstantiv i 
tyskan. Några resultat från en empirisk studie av feministiska 
tidskrifter 

 

Eva Sundgren Stereotypa uppfattningar om kvinnor och män? Ingvar och 
Ingvor i ny tappning 

 

Marie Nelson Professionella och socialiserande kommunikativa aktiviteter. 
Andraspråkstalande kvinnor och män i arbete 

287 

Theres Bellander Minskade skillnader i unga kvinnors och unga mäns 
kommunikation via datorbaserade medier 

301 

Åsa Brumark Klassrådsmötet i ett genusperspektiv. Normkonflikt, 
positionering och alternativ skolkultur 

311 

Amelie Hössjer "Anna, ge mig mera blått!" Interaktionsmönster i en lärandemiljö 
på barns fritid 

330 



 
 

41 

Anne Palmér Att tillhöra klassens minoritet. Unga kvinnor i mansdominerade 
gymnasieprogram och unga män i kvinnodominerade program 

341 

Anna Vogel Tillträde till festen. Könsfördelningen av talartid på en 
högskolekurs i grammatik 

350 

Eva Östlund-
Stjärnegårdh 

Skönlitteratur i de nationella proven. Gymnasieelevers val av 
texter och skrivuppgifter 

361 
   

Könskonstruktioner och språkförändringar: 
rapport från den åttonde nordiska konferensen om språk 
och kön 

Författare Artikelnamn s. 
Gunilla Byrman Familjenyheter i svenska medielandskap: En jämförelse av text 

och genus över tid 
47 

Mats Landqvist En vit man, stor och stark: Positioneringar inom polisen 129 
Lena Lind Palicki & 
Karin Milles 

Feministisk språkplanering under den andra vågens 
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