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Våren 2012 rasade hen-debatten i 
svenska medier. För vissa innebar 

hen möjligheten till ett mer inkluderande 
språkbruk, för andra representerade ordet 
ett hot mot entydiga könsidentiteter, för 
vissa tjänade bruket av hen helt enkelt 
en funktionell norm, medan andra hade 
språkestetiska invändningar. Sett ur ett 
historiskt perspektiv är hen-debatten en 
sällsynt företeelse i en svensk kontext. Till 
skillnad mot exempelvis USA och Tysk-
land, där feministisk språkkritik har en 
lång tradition, har de svenska diskussio-
nerna kring feministiskt motiverade språk-
förändringar beskrivits som begränsade 
och lågmälda. I sin avhandling intresse-
rar sig Daniel Wojahn för just dessa de-
batter i Sverige från 1960-talet och fram 
till idag: han analyserar ett fenomen han 
kallar språkaktivism, nämligen strategiskt 
motstånd mot språkligt reproducerade 
diskrimineringsstrukturer. 

Avhandlingen undersöker med hjälp av 
kritisk diskursanalys metaspråkliga diskus-
sioner kring könsrelaterade språkförändrin-
gar i tre olika sammanhang: aktivistiska 
rörelser som driver språkförändringar, 
kommentarsfält på internet som kritiserar 
språkaktivismen samt den institutionalise-
rade språkvården i Sverige. I centrum för 
Wojahns forskningsintresse står frågan 

hur dessa aktörer förhandlar om språkliga 
uttryck och hur de uppfattar och beskriver 
relationen mellan språket och samhället. 
Det visar sig vara en fruktbar ingång till 
materialet, eftersom den roll aktörerna 
tillmäter språket – som verklighetsska-
pande eller verklighetsavbildande – får en 
avgörande betydelse för argumentationen.

Wojahn utgår själv från en konstruktivis-
tisk, pragmatisk språksyn där språk betraktas 
som handling och som ett verklighetskons-
truerande medel. Det är också en språksyn 
som dominerar i de aktivistiska rörelser han 
undersöker. En viktig drivkraft för de femi-
nistiska aktivisterna är förståelsen av kön 
som något socialt konstruerat, vilket sam-
tidigt öppnar för en möjlighet till förändring 
genom att intervenera i de språkhandlingar 
som konstituerar könskategorisering. Det 
finns olika former av språkligt motstånd 
mot diskriminerande strukturer som att 
skapa nya inkluderande benämningar (hen, 
nongender), att använda redan existerande 
ord (den, en) på ett aktivistiskt sätt eller att 
återerövra benämningar som används på ett 
diskriminerande sätt och förse dem med po-
sitiva konnotationer (bög, flata). Centralt är 
också ett explicit konstaterande hos många av 
aktivisterna att språket inte sällan saknar ord 
för att kunna benämna den egna identiteten 
eller att olika grupper exkluderas genom att 
inte representeras språkligt. Wojahn stödjer 
sig på tyskspråkig feministisk lingvistik och 
kallar strategin för bortnämning (exempelvis 
när kvinnor inkluderas i en yrkesbeteckning 
som riksdagsman), vilket på ett träffande 
sätt beskriver att det handlar om en språk-
lig handling som osynliggör och på så sätt 
diskriminerar. 
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Genom att arbeta med andra textsorter 
än tidigare undersökningar kan Wojahn 
delvis punktera tesen att diskussionerna 
om feministiskt motiverade språkförän-
dringar varit mindre framträdande i Sveri-
ge än i andra länder. De har förts i andra 
kontexter och av andra grupper än dem 
som hittills varit föremål för forskningen. 
Dessutom vidgar Wojahn perspektivet för 
feministisk språkaktivism genom att i be-
greppet feminism inte bara inkludera den 
andra feministiska vågens kvinnorörelse 
och dess nutida efterföljare utan även de 
olika homo-, bi-, queer- och transaktivis-
tiska rörelser som uppstått under de senaste 
decennierna. I och med att han går utanför 
det binära könskoncept som präglat mån-
ga tidigare svenska studier om språk och 
kön blir feministiska motståndspraktiker 
inte bara en fråga om sexism, att manlighet 
konstrueras som den mänskliga normen, 
utan det handlar även om andra former 
av genderism som Wojahn kallar könsrela-
terad diskriminering utifrån en modell han 
övertagit från arbetsgruppen Feministische 
Sprachpraxis och språk- och genusforskaren 
Lann Hornscheidt.

Hur reagerar då det omgivande sam-
hället på språkaktivismen? Analysen av 
kommentarsfält på internet visar åter-
kommande diskursiva strategier som till 
exempel förnekande, bagatelliserande 
och förlöjligande, vilka överensstämmer 
med liknande studier i andra länder. Det 
frekventa varnandet för språkliga föränd-
ringar är ett argumentationsmönster som 
dock tycks vara särskilt utmärkande för en 
svensk kontext. Språkaktivism utmålas av 
kommentatorerna som något som drivs av 

en inflytelserik feministisk elit i ett land, 
där jämställdhetspolitiken redan förts för 
långt och där ”vanligt folk” har fått nog. 
Positioneringen av språkaktivisterna som en 
mäktig och tongivande grupp står i skarp 
kontrast till Wojahns analys av språkakti-
vismen som en gräsrotsrörelse med enstaka 
inslag av parlamentariker eller företagare. 
En intressant ambivalens i materialet rör 
synen på språkets makt. Trots att kommen-
tatorerna ofta argumenterar utifrån essen-
tialistiska utgångspunkter som att kön är 
något medfött och statiskt, tillskriver skri-
benterna de aktivistiska personbenämning-
arna en manipulativ förmåga att förändra 
samhället genom språket. De blir därmed 
(omedvetet får man förmoda) förfäktare av 
Judith Butlers centrala tes att könskatego-
rierna endast existerar som en konsekvens 
av upprepade talakter.

I sin analys av den institutionaliserade 
språkvården konstaterar författaren att 
den kritik som riktas mot de etablerade 
benämningspraktikerna avpolitiseras och 
istället diskuteras som ett primärt inom-
språkligt fenomen. Wojahn framhåller 
framför allt klarspråksnormen som rå-
dande i Språkrådets rekommendationer, 
men han hade också kunnat påpeka den 
funktionella normens betydelse. Kreativa 
lösningar som utmanar normen uppskat-
tas mindre i språkvården som strävar efter 
enkla och ändamålsenliga uttryck. De fe-
ministiska språkförändringarna blir alltså i 
första hand ett språkriktighetsproblem och 
inte en samhällsfråga. Under hela under-
sökningsperioden präglas språkvårdarbetet 
av en verklighetsavbildande språksyn, där 
språk framställs som skilt från samhälleliga 
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strukturer. Det är uppenbart att en ideolo-
giskt grundad språkkritisk diskurs saknas 
i de riktlinjer Wojahn analyserat, vilket 
exempelvis gör att priviligierade positio-
ner inte ifrågasätts eller att förordandet av 
skenbart könsneutrala begrepp osynliggör 
maktrelationer mellan könen. 

En språkkritisk förmåga bör tveklöst 
finnas hos framtida språkvårdare sam-
tidigt som jag inte skulle vilja vara utan 
deras lingvistiska kompetens. I Wojahns 
ifrågasättande av språkvårdarnas statligt 
sanktionerade expertposition, vilken han 
beskriver som en form av social enginee-
ring, suggereras på ett för mig problema-
tiskt sätt att lingvistisk kompetens inte 
nödvändigtvis behövs i språkvårdsfrågor. 
Den monopolställning som Språkrådet 
och Svenska Akademien har i Sverige 
blockerar enligt Wojahn fältet för andra 
aktörer och därmed en större diversitet i 
rekommendationerna. Wojahn vill göra 
gällande att detta skulle vara unikt för 
Sverige men hade för att bevisa sin tes be-
hövt anföra exempel från storleksmässigt 
och konstitutionellt mer jämförbara länder 
än Tyskland och de anglosaxiska staterna. 
Och kan inte exempelvis universitetens 
likabehandlingsplaner ses som just den typ 
av rekommendationer Wojahn efterlyser?

Daniel Wojahns avhandling som be-
finner sig i gränslandet mellan språk- och 
genusvetenskap fokuserar språkets centrala 
roll för vår verklighetsuppfattning i allmän-
het och för olika former av diskriminering 
i synnerhet. Författarens intersektionella 
perspektiv bör göra avhandlingen angelä-
gen för alla som intresserar sig för språkets 
roll i makt- och diskrimineringsstrukturer. 

Avhandlingen är välskriven och lätt att ta 
till sig även för icke-språkvetare, då den 
undviker alla former av lingvistisk fackjar-
gong och istället systematiskt går igenom 
och förklarar relevanta begrepp och model-
ler. Det analytiska greppet att undersöka 
vilken syn på språket som ligger bakom 
aktörernas positioneringar och argumenta-
tion är som redan sagts en god idé. Därför 
är det synd att författaren missar att skri-
va in sig i den långa forskningstradition 
kring språk och tanke från Wilhelm von 
Humboldt till Sapir/Whorf-hypotesen som 
dels hade kunnat ge svenska läsare en in-
troduktion till ett ämne som hittills spelat 
en marginaliserad roll inom svensk språk-
vetenskap, dels tydliggjort Wojahns eget 
bidrag till den forskningslinjen. Det är en 
invändning som dock inte förringar värdet 
av avhandlingen. Det här är en viktig bok 
som handlar om hur språkliga motstånds-
praktiker kan bidra till att samhällsnormer 
kring kön, könshierarkier och könskatego-
rier ifrågasätts och i förekommande fall till 
och med förändras. Hur laddade och bety-
delsefulla dessa försök till språkförändring 
är, visar analyserna av hur det omgivande 
samhället reagerar på språkaktivismen. 
Det är min förhoppning att boken kom-
mer att bli läst och diskuterad och även 
inspirera till liknande språkvetenskapliga 
studier som vågar placera forskningen mitt 
i samhällsdebatten.
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