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Bör statlig språkvård vara språkaktivistisk?
Hur ska språkvården förhålla sig till språkaktivism? Och medför språkvårdens språksyn
att rekommendationer om könsrelaterade språkfrågor är anti-feministiska? Dessa frågor
aktualiseras av en nyligen utkommen avhandling, Språkaktivism – diskussioner om fe-
ministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 2015 av Daniel Wojahn
(2015). Avhandlingen handlar om det som benämns språkaktivism, det vill säga med-
vetna språkförändringsförsök som görs av den feministiska rörelsen i syfte att förändra
samhället genom att förändra språket. Det är ett intressant arbete som ger inblick i tidi-
gare obeskrivna språkförändringsstrategier. 

Avhandlingen är i första hand en studie över feministiska rörelsers språkförändrings-
förslag som rör benämningspraktiker, men den gör också anspråk på att täcka in de reak-
tioner som språkförändringarna ger upphov till. Wojahn analyserar därför dels språkak-
tivisternas meningsmotståndare i kommentarsfält i diskussionsforum, dels det han
kallar »den institutionella språkvården» och dess rekommendationer över tid. Som
språkvårdare på Språkrådet gläds vi åt avhandlingens vilja att diskutera språksyner och
deras konsekvenser, men vi vill också invända mot några av avhandlingens antaganden
och slutsatser som rör just den institutionaliserade språkvården. 

För det första vill vi diskutera Wojahns antagande att språkvården i större utsträck-
ning borde anamma språkaktivisternas förslag (t.ex. s. 234–235). Föga förvånande häv-
dar vi att skilda kontexter, syften och mottagare gör att språkvården och språkaktivis-
terna har olika förutsättningar och roller, vilket påverkar de språkrekommendationer
som ges. För det andra vill vi ifrågasätta avhandlingens bild av en radikal, verklighets-
konstruerande språksyn som en förutsättning för feministiska språkförändringar (s.
241). Vi vill påstå att man kan ifrågasätta könsnormer även med en språksyn som antar
att språk och verklighet påverkar varandra.

Wojahn tillskriver med all rätt språkvården en institutionaliserad maktposition. Men
det som inte kommer fram är att den rollen också är starkt styrd av just de institutionella
ramar som gör den till en maktposition. Myndighetsspråkvårdare har att förhålla sig till
flera styrande dokument. Instruktionen (SFS 2007:1181) sätter ramar för vad verksam-
heten kan och ska ägna sig åt, och slår bland annat fast att arbetet ska vila »på veten-
skaplig grund». En av Wojahns slutsatser är att »[f]öreställningar om klarspråk, ett ’vår-
dat, enkelt och begripligt’ offentligt språkbruk, dominerar språkvårdens re_aktioner på
aktivisternas språkförändringar» (s. 245). Dessa »föreställningar» återfinns i språklagen
(SFS 2009:600) och dess uttolkning (Språkrådet 2010), där det slås fast att den offent-
liga språkvården ska arbeta med det offentliga språket och främja demokrati på så sätt
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att språket i offentlig förvaltning ska vara vårdat, enkelt och kunna begripas av den en-
skilda. 

Tillämpat på den korpusspråkvård som Wojahn behandlar i sin avhandling, innebär
detta att den statliga språkvården har i uppdrag att rekommendera ord som är enkla att
använda och förstå för mottagarna i det aktuella sammanhanget. Det är en utmaning vars
svårighet bottnar i att språkvård alltid handlar om språk i förändring; det är först när ett
språkbruk vacklar och det finns variation som det når en språkvårdares bord. Det medför
med nödvändighet att när språkvården utreder en fråga och ger rekommendationer så är
språkets brukare inte ense om vilket ord som är det lämpligaste eller det bästa. Det pågår
således en diskursiv kamp om vilket uttryckssätt som bör vara norm, eller om ett ut-
tryckssätts innebörd och laddning. Det här är språkvårdens springande punkt och stän-
diga fråga. När normer är i konflikt – vems norm bör språkvården förhålla sig till? 

Att språkvården och språkaktivismen har olika syften, mottagare och ramar påverkar
såväl handlingsutrymmet som valet av språkförslag. Språkaktivism är en gräsrotsrörelse
som syftar till att driva enskilda gruppers intressen. Det är en viktig demokratisk upp-
gift. Men att använda språket som medel i en samhällelig kamp kan inte jämställas med
den institutionaliserade språkvårdens uppdrag att ge utrymme för den pluralism som är
typisk för språk i förändring och för demokratiska samhällen. De språkformer som fö-
reslås av språkaktivister ligger ofta långt ifrån de som är vanligast i bruket, medan
språkvården tar hänsyn till bruket och således intar en mer deskriptiv och avvaktande
hållning. Det är därför lite märkligt att Wojahn verkar mena att språkvården bör
anamma enskilda språkaktivistiska förslag (kap. 7) och därmed verka för en mer pre-
skriptiv hållning, samtidigt som han kraftigt ifrågasätter »språk som något enhetligt,
normerat och reglerat» (s. 244 f.). 

Om språkaktivism enligt Wojahns definition måste äga rum från en diskriminerad po-
sition (s. 24), kan den inte rimligen bedrivas genom statlig sanktion. Man kan alltså
fråga sig om de språkaktivistiska förslagen alla gånger är menade att anammas av den
offentliga språkvården. Det hänger samman med att en språklig nybildning inte bara
fungerar som ett utmanande av normer, utan även fungerar som gruppmarkör. Wojahn
citerar t.ex. språkaktivister som inte längre vill använda hen, eftersom det uppfattas som
»ett ’stockholmskt ord’ som tagits över av icke-queera kulturmänniskor och akademiker
som vill stoltsera med lagom radikala ord utan någon egentlig intention att utmana två-
könsnormen» (s. 124). Resonemanget medför alltså att när den offentliga språkvården
tar upp de språkaktivistiska förslagen och gör dem till en del av den hegemoniska dis-
kursen så förlorar de funktionen som normkritiskt slagträ. 

Wojahn verkar också mena att en språkförändring kan ske om det är så att en person
eller grupp föreslår en förändring, använder den (i alla fall i vissa sammanhang) och
språkvården tar upp den och reagerar positivt. Han »intresserar [sig] såväl för de språk-
aktivistiska diskussionerna, i vilka deltagarna driver och förordar feministiska föränd-
ringar, som för re_aktionerna som dessa förändringar framkallar hos andra språkbrukare
och hos språkliga norminstanser» (s. 11). Antagandet att språkförändring på så sätt är
linjär är märkligt, inte minst då Wojahn jämför språkliga »interveneringar» i ett material
från 2000-talet med »re_aktioner» i material som i huvudsak kommer från 1970-talet (s.
63, 66).

Även om materialet hade kommit från samma tid så är språkförändring enligt vår er-
farenhet något mer komplex och beror till stor del på språksociologiska mekanismer.
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För att använda ett nutida exempel vet vi att vissa människor inte vill använda hen av
samma skäl som de inte vill säga rocka fett; därför att språket är ett uttryck för grupp-
tillhörighet och identitetsskapande. Människors obenägenhet att anamma ett språk som
de anser ligga långt från vad de vill identifiera sig med gör också att rekommendationer
som inte har tillräckligt brett stöd i bruket inte har någon större chans att få genomslag
(Norén 1993). Sådana perspektiv komplicerar diskussionen, men de är nödvändiga för
förståelsen av människors förhållningssätt till språkvård såväl som till språkaktivism. 

En annan av Wojahns slutsatser är att språksynen skiljer sig åt mellan språkvårdare
och språkaktivister. Han menar att medan språkaktivister ser språket som verklighets-
konstruerande, kännetecknas språkvårdens språksyn av en »verklighetsavbildande an-
sats där språk förstås som ett i sig slutet system med begränsat konstruktivistisk påver-
kan där förändring i stort sett är oönskat» (s. 235). Att språksynerna skiljer sig åt är vi
eniga om, men hans slutsatser om vad denna skillnad i språksyn betyder för synen på
språkförändring och jämställdhet är dåligt underbyggda. Vi menar att man även med en
annan språksyn kan ifrågasätta det som Wojahn kallar de olika realiseringsformerna av
könsrelaterad diskriminering (s. 27).

Wojahn anlägger en radikalt konstruktivistisk syn på språk. Bland annat medför det
att han avskaffar referens (s. 32), eftersom han menar att personreferens är en formule-
ring präglad »av en verklighetsavbildande språksyn där ord antas beteckna eller referera
till entiteter och kategorier i den icke-språkliga världen som existerar oberoende av dis-
kursiva handlingar». Vi menar att det argumentet bygger på en onyanserad uppfattning
av referensbegreppet. Vi antar, i likhet med SAG m.fl., att lexem kan referera till »en
faktiskt eller fiktivt existerande eller tänkt, hypotetisk företeelse» (SAG 1 s. 216), t.ex.
en socialt konstruerad entitet, och att referens därmed blir en viktig länk mellan språk
och omvärld. Därmed inte sagt att diskursiva handlingar inte påverkar den icke-språk-
liga världen. 

Att Wojahn förkastar referens leder till att han bortser från förändringar i ords refe-
rensmönster och deras inverkan på betydelse. Bilden av lexemens betydelse blir därmed
snarast essentialistisk, och benämningar som historiskt sett varit könade antas inte
kunna förändras. En benämning som lärare verkar utifrån Wojahns synsätt alltid dömd
att vara »manligt appellerande», eftersom -are i vissa ord varit en maskulin ändelse. Att
det i andra ord, som gnagare eller dammsugare, snarare varit ett uttryck för aktörsskap
(Wessén 1965 s. 121–125) tar Wojahn inte hänsyn till. Med Wojahns språksyn kan inte
det faktum att samhället förändrats så att kvinnor nu är de vanligaste referenterna till lä-
rare påverka ordets betydelse, utan han ser det bara som att mannens normposition be-
varas (s. 224). Därmed antas förändringar i språket påverka samhället på ett avgörande
sätt, men förändringar i samhället verkar inte kunna påverka ords betydelse – åtmins-
tone inte genom förändrade referensmönster. 

Wojahns syn på betydelse är alltså att det är något stabilt och närvarande i formens
alla användningar. Han förutsätter att benämningar på -are och pronomenet man alltid
och för alla är manligt könade och att detta faktum är konstant över tid (s. 102). Som
språkvårdare uppfattar vi ords betydelser som en fråga om samtida förhandlingar utifrån
historiska konventioner. Precis som Wojahn själv betonar så kan ingen enskild grupp
eller person slå fast vad ett ords betydelse är, och såväl polysemi som synkron och dia-
kron variation är centrala faktorer i betydelseförändring. 
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Med Wojahns essentialistiska syn på betydelse så finns de könade konnotationerna
alltid kvar, trots att få språkbrukare använder orden så eller uppfattar dem så. Däremot
framhåller Wojahn att ords betydelse, eller laddning, kan ändras genom s.k. reclaiming
(s. 101) vilket talar emot hans eget resonemang. Att ha en mer konstruktivistisk syn på
lexemen medför dock svårigheter. Vad gör vi i tider av förändring, när många språkbru-
kare upplever en form som neutral men andra inte? Vissa språkaktivister har förordat
binärt könade ord, kopplade till andra könade substantiv som kvinna och man (s. 89),
medan språkvården har menat att en sådan strategi reproducerar en binär könsordning.
Wojahn hävdar dock att »språkvårdarna tydligt avråder från […] språkförändringar som
utmanar tvåkönsnormen» (s. 232). Men tvärtom har språkvården motarbetat ett binärt
tvåkönssystem genom att framhålla att det inte är någon bra lösning att ersätta ett gene-
riskt han med ett generiskt hon eller riksdagsman med riksdagskvinna. Med andra ord
har språkvården tidigt intervenerat i tvåKönandet liksom i kategorialKönandet, för att
använda Wojahns egna begrepp (s. 28–30). 

Skilda roller, gemensamma utmaningar
Man kan konstatera att trots skillnader mellan språkvårdens rekommendationer och ak-
tivisternas interveneringar så har vi ändå något gemensamt: Vi måste förhålla oss till
samma problematik i benämningsfrågor. Här står språkvården, aktivisterna och samti-
den inför samma utmaning. Och det finns inga enkla lösningar. Vår avsikt med det här
bidraget är inte att hävda att språkvårdens lösningar över tid alltid har varit idealiska.
Språkvårdens strategier behöver ständigt uppdateras, och i den mån Wojahn behandlar
nyare språkvårdsmaterial så blir det också tydligt att så sker (s. 221, 227), något han
dock bortser från i sin slutsats, där han skriver att språkvårdens förhållningssätt har
»ändrats mycket lite under de senaste runt 50 åren» (s. 227). 

Vi har genom det här bidraget velat visa att även en mer verklighetsavbildande
språksyn kan intervenera i diskrimineringsstrukturer.  Vi menar alltså att den radikala,
konstruktivistiska språksyn som Wojahn förespråkar inte är en nödvändig förutsättning
för feministiska språkförändringar. Paradoxalt nog verkar Wojahns konstruktivistiska
språksyn innebära en essentialistisk syn på lexemen, som bortser från möjligheten att
den icke-språkliga verkligheten kan påverka språkformers betydelse. Vi har också velat
betona att olika aktörer i olika tider verkar med olika syften, ramar och mottagare.
Medan avhandlingen visar att diskriminerade gruppers språkaktivism fyller en viktig
funktion på gräsrotsnivå, menar vi att den statliga språkvården har ett annat uppdrag: att
förhålla sig till allas röster och att verka i ett pluralistiskt samhälle där många olika nor-
mer ställs mot varandra.   

Frågan om vems språk som ligger till grund för normen är en fråga som alltid bör dis-
kuteras, och som i ett heterogent samhälle är komplex. I ett sådant samhälle menar vi att
språkvårdens uppgift snarast bör vara att mana till tolerans och förståelse för parallella
normer – att visa att olika människors perception, språksyn och kunskap under samma
tid kommer att skilja sig åt. För språkvården ligger här inte minst en stor pedagogisk ut-
maning, men vi tror att det är genom kunskap om språkförändringsprocesser och förstå-
else för språksociologiska mekanismer som vi bäst kan skapa tolerans för ett språkbruk
som innehåller variation. 



194

Litteratur
Norén, Kerstin, 1993: Ger svensk språkvård något resultat? I: Språkvård 3. S. 19–24.
SFS 2007:1181. Förordning med instruktion för Institutet för språk och folkminnen. Stockholm:

Kulturdepartementet.
SFS 2009:600. Språklag. Stockholm: Kulturdepartementet.
Språkrådet, 2010: Språkrådets uttolkning av språklagen (2009:600). Från http://www.sprakoch-

folkminnen.se/sprak/sprakpolitik/spraklagen.html. Hämtad den 9 september 2015.
Teleman, Ulf, Hellberg, Staffan & Andersson, Erik, 1999: Svenska Akademiens grammatik. Stock-

holm: Norstedts Ordbok.
Wessen, Elias, 1965: Svensk språkhistoria II. Ordbildningslära. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Wojahn, Daniel, 2015: Språkaktivism: Diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige

från 1960-talet till 2015. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk 92. Uppsala: Upp-
sala universitet.

Maria Bylin, Lena Lind Palicki & Susanna Karlsson

Språkaktivism, språkvård och språksyn
Respons till Olle Josephson samt Maria Bylin, Lena Lind Palicki 
& Susanna Karlsson
Min analys av språkvårdens förhållningssätt till politiskt motiverade språkförändringar
har gett upphov till en diskussion om språkvårdens roll i samhället. Jag förstår att en kri-
tisk analys av den institutionaliserade språkvårdens rekommendationsverksamhet
väcker reaktioner från personer som arbetar med denna verksamhet. Att analyserna
dessutom har föranlett en diskussion om språksynen inom svensk språkvård och språk-
vetenskap är särskilt glädjande. 

På de följande sidorna svarar jag på Josephsons samt Bylin, Lind Palicki & Karlssons
respons på min avhandling Språkaktivism. Diskussioner om feministiska språkföränd-
ringar i Sverige från 1960-talet till 2015. I avhandlingen analyserar jag diskussioner om
feministiskt motiverade språkförändringar som har förts i tre kontexter: inom feminis-
tiska grupper, bland negativt inställda skribenter i kommentarsfält på nätet och inom
den institutionaliserade språkvården. Ett av mina centrala forskningsintressen är hur de
olika aktörerna konceptualiserar relationen mellan språk och kön samt relationen mellan
språkförändringar och förändringar i den icke-språkliga, sociala världen. I sina bidrag
koncentrerar sig såväl Josephson som Bylin, Lind Palicki & Karlsson enbart på avhand-
lingens sista analyskapitel i vilket språkvårdens förhållningssätt till aktivistiska språk-
förändringar undersöks. Därför belyser jag särskilt dessa frågor i det följande.

Eftersom det verkar vara oklart vilka ramar som råder för språkaktivister respektive
språkvårdare lägger jag i den första delen av denna text särskild vikt vid att utreda dessa.
Därefter tar jag upp vilken roll en referentiell respektive konstruktivistisk språksyn spe-
lar när frågor kring språklig kategorisering av människor diskuteras.
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