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inte kan förklaras så ingående. Men volymen riktar sig inte bara till studenter utan till
alla som är intresserade av språkets roll i en skönlitterär text. Man hoppas verkligen att
också litteraturvetare ville ta del av de resultat språkforskarna kommit fram till. Som La-
gerholm (2008 s. 246) skriver är formen alltid en del av budskapet, vilket gör att många
av de studier som presenteras i volymen kan bidra till de litterära tolkningarna av ver-
ken. Särskilt i fråga om Vogels analys av Tranströmers dikt och Thelanders av Stoors
novell skulle man önska att någon litteraturvetare tog vid där språkvetarna stannar. Vad
betyder det för tolkningen av dikten att Vogel kan visa att Tranströmer bryter mot våra
invanda tankemönster eller för tolkningen av novellen att allt ses genom barnets ögon? 
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Den första nordiska konferensen om språk och kön ägde rum i Uppsala 1991. Därefter
har lärosäten på följande orter varit värd för konferensen: Tromsø 1994, Köpenhamn
1997, Göteborg 2000, Helsingfors 2004, Uppsala 2006, Köpenhamn 2008 och nu senast
Södertörn 2013. Det var alltså ett uppehåll på fem år innan Södertörns högskola tog
värdskapet och ordnade den åttonde konferensen. Den nionde nordiska konferensen om
språk och kön äger rum på Linnéuniversitetet i Växjö i oktober 2015. Konferensen väl-
komnar alla som arbetar med språk och kön inom olika forskningsfält och är en arena
för att presentera och diskutera den nyaste forskningen i Norden inom språk och kön.
Det är en viktig konferens både för att synliggöra den nordiska forskningen inom ämnet
och för att diskutera framtidens teoretiska och metodiska utmaningar. Forskningen sker
inte i ett vakuum utan i dialog med internationell forskning, där de nordiska länderna
bör ha goda möjligheter att spela en viktig roll.

I Könskonstruktioner och språkförändringar. Rapport från den åttonde nordiska
konferensen om kön publiceras tio artiklar, två av konferensens fyra plenarföredrag och
åtta av de 27 sektionsföredragen. Fem av artiklarna, däribland de två plenarföredragen,
är skrivna på engelska, och resterande fem på svenska. Det är en bra policy att ge ut-
rymme för olika språk och publicera artiklar både på engelska och svenska; för att nå ut
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internationellt är engelska ett bra val, men för att beskriva svenska förhållanden funge-
rar svenska ibland bättre. 

Konferensvolymen inleds (efter en inledning av redaktörerna) med de två plenar-
föredragen och därefter följer de åtta sektionsföredragen i bokstavsordning efter förfat-
tarnas efternamn. Den dispositionen fungerar bra. Det vore svårare att disponera efter
vilken typ av frågor som beskrivs och diskuteras i de olika artiklarna. Ett starkt tema är
feministisk språkpolitik, och tre av artiklarna handlar om det nya pronomenet hen, men
i övrigt berörs olika teman. 

I den första artikeln »Nordic perspectives on language and gender: Theoretical and
methodological development during four decades» gör Stina Ericsson en genomgång av
den teoretiska och metodologiska utvecklingen av fältet i de nordiska länderna, med
början på 1970-talet. Forskningen inriktades till en början mest på kvinnor och kvinnors
språk men teoretiskt har den utvecklats i olika riktningar. Ericsson beskriver och ger ex-
empel på den teoretiska utvecklingen med hjälp av fyra olika teman och den metodolo-
giska med två olika teman. Bland annat tar hon upp den intressanta frågan om vilken
funktion forskningen ska ha, där man kan se två olika inriktningar. Politiskt motiverad
och feministisk forskning anser att forskningen ska användas för att förändra samhället,
medan andra motiverar sin forskning mer med att den ökar kunskapen om språk och
kön. De sistnämnda betonar värdet av förklaring mer än förändring. Ericssons artikel
ger en god bild av de 40 senaste åren och är en utmärkt ingång till resten av volymen.

Lann Hornscheidt diskuterar i »Trans_x_ing linguistic actions and linguistics» hur
teoretisk utveckling inom fältet kan bidra till att forskningen blir en del av dagens anti-
diskriminerande politiska aktivism. Hen pläderar för att byta ut beteckningen ’gender
and language research’ som beteckning för fältet mot ’constructivist anti-discriminatory
language analysis and politics’. Hen har ett konstruktivistiskt perspektiv på språk och
diskriminering och anser att dagens språkforskning bidrar till diskriminering. Vi måste
börja med att se på »structures of discrimination» i stället för t.ex. »genderism/sexism,
racism, classism, ableism» och därigenom rikta fokus mot diskriminerande strukturer i
stället för mot sociala kategorier. Hornscheidt betonar att forskningen kan och ska vara
politiskt aktiv. Artikeln kan till en början upplevas som svårläst, särskilt för den som
inte är van vid användningen av understreck som i re_action; mitt råd till den intresse-
rade är att först läsa Daniel Wojahns mycket intressanta avhandling (2015), där han tyd-
ligt förklarar sin användning av understreck (s. 10, not 3).

Gunilla Byrman beskriver i »Familjenyheter i svenska medielandskap. En jämförelse
av text och genus över tid» hur genus konstrueras och hur barn, kvinnor och män skild-
ras i dagstidningar och digitala medier under 1990-talet och 2000-talet. Hon jämför ma-
terial från 1990-, 2000- och 2010-talet, och det material hon hämtar exempel från för sin
analys är familjesidornas texter eller annonser om födelse och dop, bröllop och minnes-
ord. Från 2010-talet använder hon också material från digitala medier: bloggar, webbi-
sar och facebook. 

Den första artikeln om hen, nämligen »Hen can do it! Effects of using a gender-neu-
tral pronoun in recruitment» är skriven av Emma A. Bäck, Anna Lindqvist och Marie
Gustafsson Sendén. De har undersökt psykologiska konsekvenser av att använda hen i
en rekryteringssituation. Uppfattas hen som könsneutralt? Väcker användningen av hen
positiva eller negativa attityder? Språket i en jobbannons kan vara mer eller mindre
könsstereotypt, till exempel vad gäller hur den önskade kandidaten beskrivs. Materialet
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samlades in på ett kreativt sätt; informanterna rekryterades nämligen vid Stockholms
centralstation. De skulle bedöma en fiktiv sökande som beskrivits som hen, den sö-
kande, han eller hon, liksom den person som sades ha skrivit värderingen. Hur uppfattas
alltså en person som omtalas som hen och hur uppfattas den som använder hen? 

Marie Gustafsson Sendén har också skrivit »ʻShe’ and ̒ He’ in news media messages:
Pronoun use reflects gender stereotypes» som beskriver hur he och she används i eng-
elskspråkig nyhetstext. Materialet är Reuters news messages från 1996 och 1997, och
undersökningen av frekvens visar att det förekom nio he för varje belägg på she. Antag-
ligen är fördelningen något jämnare i dag, men det kan dröja länge tills det finns lika
många belägg på she som på he i olika typer av texter. Med hjälp av LSA (latent seman-
tic analysis) gjordes också en semantisk analys som bland annat visade att de ord som
associeras till she är mer könsstereotypa än de som finns i kontexten kring he.

I »ʻDu är vad du heter?’ A critical approach towards a structuralist perception of per-
sonal names» diskuterar Evelyn Hayn vad våra personnamn bär med sig för betydelser
om bland annat kön och etnicitet. Hon analyserar namn och namngivning både i Tysk-
land och Sverige och hävdar att namngivning kan ha starka diskriminerande effekter.
Hon pläderar för att vi måste reflektera över att betydelse som den uttrycks genom för-
väntningar på grund av kategorisering inte är något givet, utan betydelsen förhandlas
och konstrueras; det är nödvändigt att agera mot diskriminering på olika sätt beroende
på kontext och de involverade personernas sociala status. Dessutom är det intressant att
se hur they och their kan användas könsneutralt i stället för ett personligt pronomen i
singularis; första meningen börjar »When their father», där their syftar på en person.

Mats Landqvist analyserar i »En vit man, stor och stark: Positioneringar inom poli-
sen» hur deltagarna i ett fokussamtal positionerar sig och andra i relation till sociala fak-
torer som kön, ras, etnicitet och ålder samt till yrkesrollen. En tidigare enkät hade visat
att »många poliser ofta tar upp sexism som ett genomsyrande problem i polisorganisa-
tionen men mer sällan andra diskrimineringsgrunder». Social positionering som kvinna
eller man är de enda som förekommer i samtalet. Landqvist beskriver sin fokusgrupps-
analys på ett intressant och tydligt sätt och visar hur samtalet kretsar kring tre huvud-
sakliga konstruktioner av kön, nämligen »Män är tuffa, kvinnor pratar», »Män äger
verksamheten, kvinnor är en minoritet» och »Män kommunicerar ändamålsenligt». 

I »Feministisk språkplanering under den andra vågens kvinnorörelse: Exemplen
Grupp 8 och den offentliga språkvården» analyserar Lena Lind Palicki och Karin Milles
hur den svenska kvinnorörelsen förhöll sig till språk och språkfrågor under 1970-talet.
Den pilotstudie som beskrivs i artikeln bygger dels på material från Grupp 8 och dels på
språkvårdsmaterial. I Grupp 8-materialet ingår en intervju med Ebba Witt-Brattström,
som var verksam i 1970-talets kvinnorörelse, och arkivmaterial från Riksarkivets Grupp
8-arkiv. I språkvårdsmaterialet ingår för det första intervjuer med två språkvårdare,
Birgitta Lindgren och Catharina Grünbaum, verksamma under den andra vågens kvin-
norörelse, för det andra texter från tre av dåtidens språkvårdare och för det tredje språk-
frågor som finns i Språknämndens arkivmaterial. Ett resultat är att Grupp 8 inte disku-
terade språkfrågor i någon större utsträckning, men att språket användes och analysera-
des som bärare av patriarkala strukturer och som politiskt redskap. Hos den offentliga
språkvården stod bara formfrågorna i fokus och utan att se frågorna som feministiska
har språkvården ända sedan 1970-talet drivit en könsneutral linje. Funktionen har stått i
fokus då man har velat sträva efter ett språk som är enkelt att använda.
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Alexis Rancken redogör i »Ett ’knepigt’ men ’fenomenalt’ pronomen: Förhållnings-
sätt till hen hos personer med queer identitet i Sverige och Finland» för queerpersoners
användning av och attityder till könsneutrala pronomen, med fokus på hen. Informan-
terna, 56 personer i Finland 2012 och 155 personer i Sverige 2013, har besvarat en en-
kät. Undersökningen visar bland annat att hen är väl etablerat hos personer med queer
identitet och att attityderna till pronomenet är övervägande positiva, men i vissa situa-
tioner ses hen som problematiskt. 

Volymens sista artikel »Queerande språkkritik: En jämförande analys av argument
för svenskans hen och tyskans personsubstantiv med inskjutet understreck» är skriven
av Magnus P. Ängsdal. Utifrån ett språkkritiskt perspektiv jämför han argumenten för
det könsneutrala hen i svenskan och det nya sättet att skriva personbeteckningar med ett
inskjutet understreck i tyskan. Intressant är att hen har debatterats mycket i den offent-
liga debatten, medan understrecken mest har varit en fråga för »akademiker och/eller
vänstersinnade aktörer med ett queerteoretiskt intresse för köns- och identitetspolitik».
Ängsdal beskriver tre argument som har anförts till stöd för hen: en språkekonomisk
lösning, ett sätt att utmana konserverande könsroller språkligt och ett språkligt medel i
kampen mot tvåkönsmodellen som sådan. Argumenten för understreck är att bryta med
tvåkönstänkandet och demonstrera det konstruerade i köns- och andra identitetskatego-
rier.

Konferensvolymen ger en god bild av hur den nordiska forskningen om språk och
kön har växt fram och hur fältet ser ut idag med en stor bredd vad gäller ämnen, teorier
och metoder. Den fyller en viktig funktion genom att sprida den kunskap som finns och
inspirera till fortsatt intresse för och forskning om språk och kön. Förhoppningsvis kan
den nordiska forskningen om språk och kön fortsätta vara en viktig aktör också interna-
tionellt. 
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