
Språket som politiskt verktyg 
– Benämningar av könskategorier ur ett normkritiskt perspektiv 

Nathalie Tjernberg 

 

Institutionen för svenska och flerspråkighet 

Examensarbete 15 hp 

Examensarbete, Språkkonsultprogrammet – kandidatkurs, 15 hp 

Vårterminen 2016 

Handledare: Maria Bylin 

English title: Language as a political tool – Naming of gender 

categories from a norm-critical perspective 



 
 

Språket som politiskt verktyg 

– Benämningar av könskategorier ur ett normkritiskt perspektiv 

Nathalie Tjernberg 

Sammanfattning 
Syftet med denna undersökning är att beskriva vilka olika kommunikativa strategier med avseende på 
kön en stiftelse som arbetar för jämställdhet använder i sina texter. Syftet är även att analysera hur 
stiftelsen använder dessa strategier, samt att tolka strategivalen för att se vilka underliggande norm-
föreställningar som kan utläsas utifrån ett normkritiskt perspektiv.  

Teoretiska utgångspunkter är dels Pauwels språkplaneringsstrategi och beskrivning av könsneutrali-
serande och könsspecificerande benämningsstrategier, dels konstruktivistisk pragmatik och norm-
kritik. De metoder som använts är benämningsanalys, samt en pragmatisk och normkritisk analys vari 
även en positioneringsanalys inkluderas.  

Resultatet visar att stiftelsen använder både könsspecificerande och könsneutraliserande benämnings-
strategier, men favoriserar den könsspecificerande strategin. Kvinnor specificeras i majoriteten av 
fallen, oftast genom könsbestämda titlar eller substantiv. Andra strategier med avseende på kön som 
framträder i materialet är att prata om förhållandet mellan kvinnor och män, att spela på stereotyper, 
skapa nya ord, använda ord med generisk syftning, samt använda ord som kan inkludera andra köns-
kategorier än kvinna och man. Positioneringsanalysen visar att stiftelsen positionerar sig som expert i 
förhållande till andra aktörer. Med hjälp av värdeomdömen och negationer positionerar stiftelsen i sin 
tur mansdominans, traditionalitet och stagnation som negativa motpoler till jämställda styrelser, mo-
dernitet och framåtanda. En manlig dominansnorm kommer därmed i konflikt med en jämställdhets-
norm. Analysen visar även att mottagaranpassning kan hindra inkluderingen av ett intersektionellt 
perspektiv och att olika könsneutraliserande och könsspecificerande strategier inte alltid bidrar till ett 
jämställt språk. 

Nyckelord 

Könsneutraliserande strategier, könsspecificerande strategier, normkritiskt perspektiv, benämningar, 
icke-sexistiskt språkbruk, positioneringsanalys, jämställdhet, pragmatik, konstruktivism, bortnämning. 
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1 Inledning 
I kampen mot förtryckande makt- och normstrukturer har feminister i över hundra år kämpat för bland 
annat rösträtt och lika lön för lika arbete. Sedan 1970-talet har också språket varit en viktig del i denna 
kamp (Lind Palicki 2010:25). På 1970-talet började nämligen språket att ses som ett förtryck i sig 
(Lind Palicki & Milles 2015:145) och den feministiska språkanalysen var född.  

Själva startskottet för den feministiska språkanalysen kom i samband med publiceringen av Robin 
Lakoffs Language and woman’s place (1975) och Dale Spenders Man made language (1980) (Milles 
2002:189). I Man made language skriver Spender bland annat om att många språk är ”malemade” och 
att de bidrar till förtrycket mot kvinnor. Men hon skriver även att vi kan ändra på språkligt förtryck:  

It may not be easy to break out of the patterns of thinking and believing into which our society and 
language have led us, but it is possible. Language is a human product, it is something which human 
beings have made, and which can be modified. We can – with perseverance – posit alternatives to 
those which are readily available within our society. We can make the effort to formulate possibilities 
at the periphery of our cultural conditioning and to reconceptualize our reality: we can generate new 
meanings – and we can validate them (1998:3). 

Denna grundtanke återfinns hos många feministiska lingvister och gräsrotsaktivister med mål att ändra 
upplevda sexistiska språk till att bli icke-sexistiska. Flera handböcker i ämnet har publicerats genom 
åren, med riktlinjer rörande bland annat användningen av pronomen, personbenämningar och ord som 
har diskriminerande innebörd. Ett par exempel är The handbook of language and gender (Holmes & 
Meyerhoff 2003), Guidelines on gender-neutral language (Unesco 1999) och The handbook of non-
sexist writing (Miller & Swift 1988). På svenska finns det få handböcker för ett icke-sexistiskt språk-
bruk (Edlund 2004:273). Ett talande exempel är dock Karin Milles Jämställt språk – en handbok i att 
skriva och tala jämställt (2008), utgiven av Språkrådet – Sveriges officiella organ för språkvård och 
språkpolitik. 

Också inom den svenska politiken har frågan om jämställt språkbruk blivit aktuell. Den 7 december 
2005 antog riksdagen fyra mål för svensk språkpolitik. I propositionen till språklagen står det att det är 
”angeläget att motverka språkbruk som konserverar könsroller och osynliggör kvinnor i exempelvis 
myndigheternas texter och i det språk som används i medier, på arbetsplatser och i skolor” (Bästa 
språket – en samlad svensk språkpolitik 2005). Här förmedlas en önskan om ett mer jämställt språk. 
Men vad innebär det att skriva jämställt? Trots den uppsjö av handböcker för icke-sexistiskt språkbruk 
som publicerats genom åren finns fortfarande inget entydigt svar på den frågan.  
I den här språkvetenskapliga uppsatsen undersöker jag hur språkliga strategier för ett icke-sexistiskt 
språkbruk används i en stiftelses rapporter, däribland könsneutraliserande och könsspecificerande 
strategier. Få vetenskapliga kartläggningar av dessa språkdrag finns från senare år (Milles 2002:192), 
vilket innebär att undersökningen fyller en lucka inom den feministiska lingvistiken. Genom att 
analysera det faktiska bruket av strategierna kan undersökningen visa hur de används. Detta kan i sin 
tur vara till nytta för alla som önskar få en djupare förståelse för språket och inkluderande språkbruk.  

Undersökningen genomfördes på en stiftelse som arbetar för att skapa jämställdhet och motverka 
patriarkala strukturer i näringslivet. Då också språket kan anses bära på patriarkala strukturer (Lind 
Palicki & Milles 2015:154), ansåg jag det intressant att undersöka om, och i så fall hur, stiftelsen 
använder olika språkliga strategier för att hantera detta.  
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Undersökningen följer de forskningsetiska principerna för humanistisk-samhällsvetenskaplig forsk-
ning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet 2002). Men anledning av konfidentialitetskravet har jag anonymiserat stiftelsen, 
stiftelsens anställda, samt rapporterna som analyserats. I fortsättningen hänvisas därför till stiftelsen 
när jag pratar om denna eller kollektivt om de anställda, och anställd då jag pratar om en enskild 
person som arbetar på stiftelsen. Jag har även ändrat namnet på rapporterna till Vårrapporten, Höst-
rapporten och Den kvalitativa rapporten. Informationskravet och samtyckeskravet har följts genom att 
jag har informerat deltagarna om undersökningens syfte och låtit dem bestämma över sin egen med-
verkan. Uppgifter som samlats in har bara använts för undersökningen, vilket uppfyller nyttjande-
kravet. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att beskriva vilka kommunikativa strategier stiftelsen använder i sina 
rapporter med avseende på kön. Syftet är även att analysera hur de använder dessa strategier och tolka 
strategivalen, för att se vilka underliggande normföreställningar som kan utläsas utifrån ett normkri-
tiskt perspektiv. Utifrån syftet framträder följande frågeställningar: 

• Vilka könsspecificerande och könsneutraliserande strategier använder stiftelsen i sina 
rapporter för att benämna personer de skriver om? 

• Vilka andra kommunikativa strategier med avseende på kön använder stiftelsen i sina 
rapporter? 

• Hur kan de kommunikativa strategierna utifrån ett normkritiskt perspektiv tolkas i förhållande 
till sin kontext?  

Min förhoppning är att undersökningen ska vara till nytta för stiftelsen i sin strävan mot ett mer med-
vetet språkbruk med avseende på kön. 
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2 Bakgrund 
I detta avsnitt beskriver jag stiftelsens verksamhet och kontextuella förutsättningar. Jag redogör även 
för vad tidigare svensk forskning inom det aktuella ämnesområdet har kommit fram till. Främst redo-
görs för forskning gällande könsneutraliserande och könsspecificerande benämningsstrategier, då de 
ingår som analyskomponenter i undersökningen. Viktigt att ha i åtanke är att förespråkandet av båda 
dessa strategier bygger på ett antagande om att det bara finns två könskategorier som ömsesidigt ute-
sluter varandra (Wojahn 2015:42), vilket är diskutabelt. Men då stiftelsens verksamhet i dagsläget 
bygger på ett sådant antagande är de relevanta för undersökningen.  

2.1 Stiftelsen  
Stiftelsen som jag har valt att undersöka är partipolitiskt obunden och arbetar för jämställdhet och 
diversifiering på ledande positioner i näringslivet. De driver aktivt opinionsbildning för att påverka 
beslutsfattare i näringslivet att arbeta mer medvetet och målinriktat med att öka andelen kvinnor på 
ledande positioner. De kartlägger även näringslivets ledningsgrupper för att belysa frågan om repre-
sentation. Med sitt arbete vill de hitta lösningar för hur företag kan rekrytera meritokratiskt.  
På stiftelsen arbetar tre anställda personer, men det finns också en styrelse med personer från olika 
expertområden och en volontärgrupp. Stiftelsens huvudfokus är att skriva rapporter och föreläsa. De 
arbetar främst mot traditionella medier, men är även verksamma på Facebook, Twitter, LinkedIn och 
sin egen hemsida. Deras primära målgrupp är företagsledare och chefer. Sekundära målgrupper är 
anställda på arbetsplatser, studenter, media och organisationer aktiva inom kvinnorörelsen. 

2.1.1 Stiftelsen arbetar för jämställdhet 

Stiftelsens fokus är att lyfta det kvantitativa måttet på jämställdhet, där kvinnor som grupp sätts i rela-
tion till män som grupp. Detta tyder på ett antagande om att jämn kvantitativ uppdelning i näringslivet 
leder till jämställdhet. Utifrån ett intersektionellt perspektiv kan det vara problematiskt att isolerat 
fokusera på en enskild diskrimineringsgrund, som kön i detta fall, eftersom olika maktstrukturer har 
olika betydelser i olika sammanhang (Konstruktiv normkritik – en rapport om normkritik i Europeiska 
socialfondens projekt 2012:17). Bilden är dock inte så svartvit som den vid första anblick kan verka. I 
intervjuer framgår att de tre anställda ofta diskuterar det intersektionella perspektivet i sitt arbete. De 
uppger att analysen av näringslivets ledningar för dem ibland kan kännas för enkel och att de gärna 
skulle vilja bredda analysen. En anställd säger: 

Det som vi har pratat om och som vi verkligen kommer behöva ta tag i, det är att vi använder kvinnor 
och män – att det bara är kvinnor och män. Vi pratar ingenting om ett tredje kön eller liknande och att 
vi då tar på oss hatten att avgöra vilka som är kvinnor och män utifrån namn […] Men vi har inte 
hittat något bra sätt att inhämta data om ett tredje kön samt kommunicera det utåt. 

Stiftelsen visar här en öppenhet för att inkludera andra parametrar i sina analyser, samtidigt som de 
inte verkar veta hur de ska ta sig förbi barriären som datainsamlingen och kommuniceringen av andra 
parametrar utgör. I fråga om datainsamlingen baserar de i dagsläget sina analyser på statistiska data 
utifrån manligt och kvinnligt kodade namn. Att inkludera andra parametrar skulle kräva resurser som 
de enligt uppgifter inte har. För att kringgå det kommunikativa problemet uppger de ändå att de har ett 
par strategier. En anställd säger exempelvis att de skriver könen istället för båda könen för att öppna 
upp för andra alternativ. 
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Också mottagaranpassning verkar vara en bidragande faktor till att det intersektionella perspektivet 
inte tas med i analysen. För att slå igenom i media och nå ut med sitt budskap säger de anställda att de 
anpassar sina texter till mottagarna, och därmed förenklas analysen av näringslivet. En anställd säger: 

Vi har ett väldigt binärt språk och vi pratar väldigt mycket om män och kvinnor, vilket jag tror vi 
samtliga tycker är en för grund analys egentligen. Men där tror jag vi upplever att det inte finns möj-
lighet hos mottagaren att bredda könsspektrat eller ha en bredare syn. Så det är nog en anpassning vi 
gör. 

En anställd säger att en företagsledare en gång kom fram under en föreläsning och sa att ”det inte får 
bli för mycket feministtjafs och genusgalningar”. Detta är någonting stiftelsen måste förhålla sig till i 
sitt arbete, då företagsledarna är de personer som stiftelsen vill nå och påverka. Det innebär en balans-
gång mellan att vara progressiva i sitt språkbruk genom att använda ord som hen och en, och att an-
vända ett språk som mottagarna kan känna en koppling till. Här verkar stiftelsen låta mottagaranpass-
ningen väga tyngst, för att inte förlora målgruppen och därmed möjligheten att påverka denna. 

Gällande språket uppger de anställda att frågan om jämställt språk ständigt är aktuell i arbetet med 
rapporterna. I dagsläget har stiftelsen dock inga nedtecknade regler för hur de ska skriva mer jämställt. 
Mest följer de ett par oskrivna regler. En sådan regel är att de inte ska specificera kön när det är irrele-
vant. En annan är att de inte ska använda de attributiva adjektiven kvinnlig och manlig. De är också 
noga med att inte framställa kvinnor som ett problem. En fjärde oskriven regel är att stiftelsen inte vill 
porträttera kvinnor och män stereotypt. Bland annat säger de att de ofta använder stärkande epitet 
framför kvinnors namn. Studier har visat att män oftare framställs som aktiva, utåtriktade och med 
efternamn, medan kvinnor oftare skildras som passiva, relationsinriktade och med förnamn (Milles 
2008:18f). Detta stereotypa sätt att framställa kvinnor är någonting stiftelsen verkar motarbeta genom 
att använda stärkande epitet framför kvinnliga ledares namn. Så här säger en anställd om hur de vill 
framställa kvinnor och män: 

Det vi har diskuterat är nog mer vad vi inte vill lyfta fram. Att vi vill porträttera män och kvinnor på 
samma sätt. För vi kan se att de ofta porträtteras på väldigt olika sätt. Att det alltid heter att det är en 
kvinna på vd-position eller en kvinnlig vd, istället för att det bara heter att det är en vd, som det gör 
när det är män. Så mer att vi tänker på att vi inte ska porträttera kvinnan på något annorlunda sätt än 
männen.  

En anställd säger att de ibland använder ord som kuttersmycke och symbolkvinna. Detta menar hen är 
en strategi för att framhäva hur många personer ser kvinnor på ledande positioner. Intentionen är inte 
att cementera ett sådant synsätt. Hen säger även att de är medvetna om att de ibland hänger ut mot-
tagare som inte tar deras budskap på allvar och att de kallar dem saker som envisa bakåtsträvare. 
Detta riktas dock aldrig till någon personligen, utan alltid till större grupper eller bolag.  

2.1.2 Stiftelsens kontextuella aktörer 

För att förstå stiftelsen som verksamhet är det viktigt att ha en klar bild över hur de kontextuella förut-
sättningarna ser ut. Kontext förstås här som de omständigheter som styr kommunikationen och som 
det som sägs och görs måste tolkas utifrån (Hornscheidt & Landqvist 2014:42f). Inom den diskursiva 
praktik som stiftelsen ingår i finns ett antal aktörer som gör att stiftelsen står under en viss uppsättning 
regler, normer och förväntningar. Detta sätter specifika ramar för arbetet med rapporterna. Stiftelsen 
kan sägas ha fyra primära aktörer att förhålla sig till: media, företagsledare, den feministiska sektorn 
och stiftelserepresentanter. Dessa påverkar på olika sätt vad styrelsen skriver om och hur de skriver. 
En första aktör som stiftelsen förhåller sig till när de skriver rapporterna är media. Det är främst via 
media som stiftelsen når ut med sitt budskap till övriga målgrupper. Media påverkar allra främst stif-
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telsens språkbruk och tonalitet. Rapporterna är nämligen utformade likt tidningsartiklar och formule-
rade på ett slagkraftigt, underfundigt och tydligt språk, enligt journalistikens alla regler. En anställd 
uppger att hen tror att stiftelsens genomslag i media till stor del beror på deras mediaanpassade språk-
bruk.  
En andra aktör som stiftelsen förhåller sig till är företagsledare i börsbolag. Både media och företags-
ledare bidrar till att stiftelsen tonar ner ett akademiskt språk och ofta stryker bakgrunden till analyser-
na. En anställd uppger att detta beror på att media och företagsledare egentligen bara vill veta hur det 
ligger till och vad de ska göra. Denna mottagaranpassning bidrar även till att stiftelsen i dagsläget 
exkluderar det intersektionella perspektivet i rapporterna. I en intervju uppger en anställd:  

Det är […] en balansgång, för börjar vi mer med att skriva att det finns ett tredje kön, då tror jag att 
det blir svårare att nå media eller företagsledarna. Så det är en balansgång hur vi gör och hur vi tror 
att vi måste göra som är väldigt svår.  

En tredje aktör som stiftelsen förhåller sig till är den feministiska sektorn – ett begrepp stiftelsen själva 
står för. I en av intervjuerna säger en anställd nämligen att stiftelsen gärna vill behålla sin legitimitet 
inom den feministiska sektorn, som de även säger sig tillhöra. Aktörer som kan räknas in här är aktiva 
inom den feminstiska rörelsen. 
En fjärde aktör som stiftelsen förhåller sig till är stiftelserepresentanter. Dessa består av medarbetare, 
volontärer och styrelsemedlemmar. Efter att materialet till en rapport är insamlat och efter att det är 
bestämt vilka ämnen rapporten ska behandla, skickas förslaget till olika stiftelserepresentanter för ett 
godkännande. Representanterna granskar språkbruket och gör det mer journalistiskt. Först efter att 
styrelserepresentanterna har godkänt innehållet kan rapporten börja skrivas. 

2.2 Tidigare forskning 
I svenskan förekommer både könsneutraliserande och könsspecificerande strategier, men språket anses 
generellt ha anammat en könsneutraliserande strategi (Edlund 2004:265, Himanen 1990:24, Milles 
2002:191, 2008:45). Studier visar dock att dessa könsneutraliserande former endast är neutraliserande 
till ytan, och att människor tolkar in manligt kön då maskulina generiska substantiv eller pronomen 
används (bl.a. Hamilton 1988, Hyde 1984, Teleman 1995). Även Edlund (2004:269) ifrågasätter också 
om könsneutraliserande benämningar verkligen är könsneutrala, och menar att vissa former, som -are, 
är mer neutrala än andra, som -man.  

Övergången till en mer könsneutraliserande benämningspraktik i svenskan har i de flesta fall inneburit 
en förändring av feminina ordbildningsmönster. Detta förklarar varför den mesta forskningen kring 
yrkesbenämningar i svenskan handlar om hur kvinnor benämns. Himanen utförde till exempel en stu-
die om hur kvinnor omtalas i dagspressen mellan 1960-talet och 1980-talet. Hon kom fram till att både 
könsneutraliserande benämningar om kvinnor samt sammansättningar med -kvinna som slutled hade 
ökat och att könsspecificerande suffixavledda personbenämningar hade minskat (1990:115ff). Hon 
kom även fram till att omskrivningar med de attributiva adjektiven kvinnlig och manlig hade minskat, 
men att kvinnlig förekom oftare än manlig. Detta förklarar hon med att kvinnan fortfarande utgör ett 
undantag i många samhälleliga sammanhang och därmed måste specificeras i förhållande till den 
manliga normen (1990:116).  

De två benämningsstrategierna ses inte bara i bruket av personbenämningar, utan även i bruket av 
pronomen. Pronomenet hen har behandlats av flera forskare de senaste åren (bl.a. Ledin & Lyngfelt 
2013, Milles 2011, 2013a, 2013b, Rancken 2015, Wojahn 2011). Milles drar i sin studie slutsatsen att 
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hen fungerar som ett tillskott i språket och inte som en ersättning till tidigare fungerande uttryckssätt, 
samt att hen används för att syfta till både personkategorier och individer: transpersoner såväl som 
cispersoner (2013a:136). Wojahn kommer i sin perceptionsstudie fram till att användningen av hen 
framkallar inkluderande föreställningar av kvinnlighet, manlighet och andra könsidentiteter, vilket 
inga andra testade pronomenen – kombinationer av han, hon och den – gjorde (Wojahn 2011:366).  

Det finns i dagsläget få undersökningar om det faktiska bruket av könsspecificerande och könsneutra-
liserande benämningar (Edlund m.fl. 2007:230f, Milles 2002:192). En av de som finns är Jobins 
undersökning om bruket av de två strategierna i svenska och tyska dagstidningar1. Undersökningen 
visar att endast 36 % av benämningarna i det analyserade svenska materialet var könsneutrala. 52 % 
var könsspecificerande i form av könsbestämda titlar eller substantiv där personens könstillhörighet 
framgår av själva ordet. 12 % var könsbestämda avledningar (2004:24).  

Slutsatsen hon drar av siffrorna är att de könsspecificerande avledningarna har minskat i produktivitet 
i svenskan, men att minskningen delvis kompenseras med en ökad användning av könsdefinita ord och 
sammansättningar (2004:24). Hon menar att förklaringen till denna tendens beror på vår perceptions- 
och kategoriseringsförmåga samt indelningen av kvinnor och män som genomsyrar vår värld, vilket 
gör att vi gärna vill tilldela människor kön (2004:24). Jobin påpekar att svenska personbenämningar 
inte kan anses vara könsneutrala så länge kön med få undantag bara specificerar kvinnor. Hon säger 
även att det bara är en könsspecificerande gradskillnad mellan att skriva kvinnlig lärare och lärarinna 
(2004:25).  
En annan undersökning om det faktiska bruket av könsneutraliserande och könsspecificerande benäm-
ningar har Karin Milles genomfört (2002). I denna undersöker hon två broschyrer utgivna av Social-
styrelsen och finner att merparten av benämningarna, hela 95 % räknat på antal förekomster, var köns-
neutraliserande (2002:194). Utifrån resultatet diskuterar Milles om könsneutralitet kan bidra till köns-
blindhet, alltså om ett könsneutralt språk istället för att främja jämställdhet kan dölja väsentliga makt-
strukturer som finns i samhället. Hon menar att det finns en risk för detta, och att man utifrån en texts 
syfte och målgrupp måste avgöra var och när det kan vara relevant att fokusera kön som struktur 
istället för att dölja den (2002:198).  

Wojahn (2015) undersöker språkvårdens förhållningssätt till politiskt motiverade språkförändringar 
och tar upp olika benämningspraktiker. Wojahn skriver att språkvården uppvisar en verklighetsav-
bildande språksyn där språket ses som ett medium som korrekt och rättvist ska avbilda en jämställd 
verklighet, vilket skiljer sig från de flesta språkaktivisters språksyn där aktiva språkförändringar ses 
som ett sätt som kan förändra en uppfattad ojämställd verklighet (2015:224f). Implicit framgår att 
språkvårdens rekommendationer utgår från en statisk, binär könsmodell (2015:227) där språk och 
samhälle beskrivs som åtskilda entiteter (2015:228).  

Wojahn visar att språkvården ofta rekommenderar att kvinnor ska inkluderas i manligt appellerande 
benämningar, som därmed anses vara könsneutrala. Detta menar han leder till att den manliga norm-
positionen i språket bevaras utan att ifrågasättas (2015:224). Han framför i sin tur annan forskning 
som påvisar att användningen av könsneutrala begrepp osynliggör maktrelationen mellan könen och 
döljer den manliga normen, i synnerhet då den manligt appellerande formen blir den könsneutrali-
serande (2015:231). Wojahn sammanfattar språkvårdens rekommendationer med att de är normbeva-

                                                        
1 Jobin, Bettina (2004a), Genus im Wandel. Studien zu Genus und Animatizität anhand von 
Personenbezeichnungen im heutigen Deutch mit Kontrastierungen zum Schwedischen. Stockholm: 
Almqvist & Wiksell. 
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rande, då språkvården avråder från språkförändringar som utmanar den manliga normen och tvåköns-
normen, samtidigt som de avpolitiserar frågan om personbenämningar (2015:232f). Wojahn kommer 
fram till att det inte fungerar att utgå ifrån de klassiska klarspråksargumenten om begriplighet, enkel-
het och hur accepterat ett uttrycksätt är bland språkbrukarna när det gäller språkliga frågor som rör 
diskriminering (2015:235f). 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I det här avsnittet ger jag en översikt över de teoretiska perspektiv som fungerar som ramverk till 
undersökningen och som jag har utgått från i analysen. I det första avsnittet redogör jag för Anne 
Pauwels språkplaneringsprocess (1998) och några av de språkförändringsstrategier som hon presente-
rar. Denna valdes eftersom den tillhandahåller teori om olika kommunikativa strategier med avseende 
på kön, vilket svarar mot studiens syfte. I det andra avsnittet redogör jag för teorin om en konstruktiv-
istisk pragmatik och normkritik, inspirerad av Hornscheidt och Landqvist (2014) samt Wojahn (2015). 
Denna teori valdes eftersom den är användbar som teoretisk ramverk för att undersöka kopplingar 
mellan olika kommunikativa strategier och underliggande normstrukturer. 

3.1 Feministisk språkförändring 
Pauwels (1998, 2003) har utarbetat en modell över feministisk språkförändring i vilken hon samman-
ställer ett betydande antal feministiska språkförändringar från flera olika språk, exempelvis tyskan, 
danskan och engelskan, för att belysa de makthierarkier som finns mellan kvinnor och män i språk. 
Den feministiska språkplaneringsmodellen menar Pauwels genomförs i fyra olika steg: faktafinnande, 
planering, implementering och utvärdering (se även Fasold 1984, Hornscheidt 2011).  

I det tredje steget i språkplaneringsmodellen – implementering – går Pauwels igenom olika typer av 
kommunikativa strategier för ett icke-sexistiskt språkbruk. Dessa strategier menar hon mynnar ut i tre 
olika intentioner till att vilja förändra språket: 

• Att skapa störning och exponera sexismen i språket genom lingvistisk kreativitet och experi-
mentalitet (Pauwels 1998:97ff). Strategier för detta kan vara att inte använda manliga gene-
riska pronomen, att göra metalingvistiska kommentarer, att invertera stereotypa beskrivningar, 
att exponera det som semantiskt döljs i språket genom exempelvis passiver, eller att skapa nya 
ord. 

• Att skapa ett kvinnocentrerat språk som kan uttrycka kvinnors perspektiv (Pauwels 1998:97, 
104ff). Strategier för detta kan vara att skapa nya kvinnocentrerade ord och betydelser, skapa 
ett nytt språk, namnge upplevelser som ännu inte är namngivna, använda neologismer, grafe-
miska experiment eller andra lingvistiska innovationer. 

• Att eftersträva jämställdhet mellan könen genom att skapa symmetriska benämningspraktiker 
(Pauwels 1998:97, 109ff, Pauwels 2011:16). Strategier för detta är att använda könsneutrali-
serande eller könsspecificerande benämningspraktiker.  

Förtjänsten med Pauwels teori om implementeringsintentioner är att den bistår med hanterbara språk-
liga analysenheter som är lätta att få syn på i språket. Intentionerna framställs som oproblematiska och 
enkelt identifierbara på ett övergripande formellt plan (Pauwels 1998:97). Samtidigt är det denna för-
tjänst som är dess brist, eftersom intentioner alltid är subjektiva och härrör från en individs personliga 
avsikter. För att analysera dem måste de sättas i förhållande till texters kontext, vilket här inte tas med 
i beräkningen.  

På grund av detta går det heller inte att se om strategierna verkligen ger effekterna de är menade att ge. 
Teorin beskriver exempelvis inte för vilka personer störningen i språket ska skapas eller vilka kvinnor 
som ska få sitt perspektiv uttryckt i ett kvinnocentrerat språk. Här döljs en diskriminerande aspekt av 
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språket, som bara kan komma fram vid textanalys som tar hänsyn till texters kontext. En sådan analys 
möjliggör en mer djupgående undersökning om vad som inte nämns och vad som tas för givet.  

Visserligen belyser strategierna vilka makthierarkier som finns mellan kvinnor och män i språk, men 
genom att utgå från ett tvåkönande utesluts andra sociala kategorier, vilket är en brist. Tvåkönandet 
benämner den binära kategoriseringen av människor som kvinnor eller män – en uppdelning som lig-
ger till grund för hur samhället ser ut idag (Wojahn 2015:28). Jag har i undersökningens analys utgått 
från tvåkönssystemet, eftersom stiftelsens verksamhet baseras på ett sådant antagande, men med den 
pragmatiska och normkritiska analysen har jag även försökt medvetandegöra språkaktivistiska 
förändringar som går bortom detta tvåkönande. 

3.1.1 Könsneutraliserande och könsspecificerande strategier 

Av de tre intentionerna beskrivna i föregående avsnitt är den sistnämnda den mest framträdande och 
spridda (Pauwels 1999). De två strategier som främst har nyttjats för att intervenera i ett påstått patri-
arkalt språk är därmed könsneutralisering och könsspecificering.  

Huvudmålet för en könsneutraliserande strategi är att skapa ett jämställt och symmetriskt språk genom 
att minimera eller helt utesluta könsspecificerande uttryck och konstruktioner (Pauwels 1998:109). Det 
har sina fördelar då funktion framhävs istället för kön. Med denna strategi neutraliseras alla morfo-
syntaktiska och lexikala komponenter som markerar kön på animata subjekt, pronomen eller andra 
delar av språket så att kön inte går att utläsa. Om kön markeras asymmetriskt, exempelvis då suffix 
används för att markera ett kön men inte ett annat, ser den könsneutraliserande strategin till att det 
könsmarkerade suffixet elimineras och att samma form används för kvinnor, män och generisk refe-
rens (Pauwels 1998:109). Som exempel kan benämningen lärare därmed användas för alla referenter 
med detta yrke. Den manligt appellerande ordformen fungerar i de flesta fallen som den universella, 
vilket har ifrågasatts med argument om att dominerande normföreställningar då cementeras (Wojahn 
2015). 

Huvudmålet för en könsspecificerande strategi är att skapa ett jämställt och symmetriskt språk genom 
att göra det osynliggjorda könet synligt med hjälp av systematisk och symmetrisk markering av kön 
(Pauwels 1998:112). Detta innebär att manligt appellerande ordformer används för att referera till män 
och kvinnligt appellerande ordformer används för att referera till kvinnor. För att referera generiskt 
används en manligt och en kvinnligt appellerande ordform tillsammans. På det viset kommer de två 
könen explicit till uttryck. Kvinnliga lärare benämns alltså som lärarinna och manliga lärare som 
lärare. En vanlig kritik mot den könsspecificerande strategin är att den ofta blir omständlig, eftersom 
man i de fall både kvinnor och män ska benämnas måste omtala båda, istället för att bara använda en 
benämning som inkluderar alla åsyftade referenter. Dock påstås fördelen med strategin vara att den har 
en större antidiskriminerande effekt än den könsneutraliserande strategin (Wojahn 2015:42). 

För en fördjupad genomgång av de två strategierna, se Hornscheidt (2003), Pauwels (1998) och 
Wojahn (2015). 

3.2 Konstruktivistisk pragmatik och normkritik 
Den teoretiska utgångspunkten för att undersöka språk som Hornscheidt och Landqvist (2015) pre-
senterar utgår från en konstruktivistisk språksyn, där ingenting kan tas för givet. Istället måste man 
hela tiden fråga sig hur något är konstruerat. Samtidigt konstruerar vi inte precis allt. Vissa saker, till 
exempel veckodagar och könskategorier, måste vi se som av naturen givna för att fungera i sociala 
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sammanhang (2014:23f). Vi kan med andra ord inte utan vidare bestämma vilka konstruktioner som 
gäller i en viss situation. Bedömningen av de normföreställningar och verklighetsbilder som gäller 
bestäms alltid i ett större socialt sammanhang (2014:26). 
Hornscheidt och Landqvist resonerar kring hur språket speglar föreställningar som kan fungera dis-
kriminerande. Utgångspunkten är att språket innebär en social handling och att språklig betydelse där-
för bör analyseras utifrån kontexten (2014:39f). De menar att språk används för att skapa de grundläg-
gande sociala kategorier som vi använder, däribland kön. Vilka kategorier som sedan är relevanta att 
åskådliggöra i en viss situation styrs av behov och normer. De skriver exempelvis att: ”För att kunna 
synliggöra diskriminering kan man emellertid behöva använda den kategorisering som ligger till grund 
för diskrimineringen” (2014:31).  

Med en normkritisk analys medvetandegörs vilka diskrimineringsgrunder som förekommer och hur de 
kan kopplas till använda benämningar (2014:142f). Hornscheidt och Landqvist skriver att man måste 
vända blicken mot invanda tankesätt för att komma åt grunden till diskriminering. Detta kan man göra 
genom att exempelvis analysera språk och se vad som uttalas eller förutsätts med vissa språkliga ut-
tryck (2014:15). Vilka ord och benämningar vi väljer att använda skapar grunden för hur vi tänker om 
det som benämns (2014:16). Olika formuleringar kan med andra ord styra vilka synsätt som blir rele-
vanta och allmänt rådande i en viss situation. Utgångspunkten blir att verkligheten skapas i språkliga 
val i olika situationer och att dessa språkval ses som handlingar (2014:35) som i sin tur måste tolkas i 
förhållande till sin kontext. 

3.2.1 Teoretiska begrepp 

Diskriminerande språkhandlingar innefattar inte bara det som uttalas, utan även det som inte uttalas. 
Dessa outtalade språkhandlingar kallas bortnämningar. Bortnämningar är centrala när dominerande 
normföreställningar skapas och kan delas in i två kategorier: språkhandlingar som bortnämner diskri-
minerade positioner och språkhandlingar som bortnämner priviligierade positioner (Wojahn 2015:22f). 
Genom att bortnämna priviligierade grupper görs dessa till norm (Wojahn 2015:23), vilket är vanligt 
för den manliga normen (Hornscheidt & Landqvist 2014:63).  

Teorin om bortnämningar är inte helt oproblematisk. Bland annat är det svårt att avgöra vilka kriterier 
som ska uppfyllas för att något ska anses vara bortnämnt. Det är med andra ord svårt att förklara hur 
bortnämning tar sig uttryck i texten. Dessutom framgår det inte tydligt hur man avgör om det som 
bortnämns är en diskriminerad eller priviligierad grupp – detta är någonting man får avgöra utifrån 
egen kunskap om världen. Fördelen med begreppet är trots allt att man med hjälp av det kan bli med-
veten om underliggande normstrukturer i en text, som vid första anblick inte märks. 
Ett annat teoretiskt begrepp som används i uppsatsen är binaritet. Binaritet är en grundläggande egen-
skap i språklig begreppslighet som kan synliggöra hur kontexter kompletterar varandra (Hornscheidt 
& Landqvist 2014:126). Binära betydelsepar är oftast asymmetriska i fråga om positivitet och makt. 
Begrunda exempelvis ordparen offer–hjälte, kvinna–man, ärlig–falsk och aktiv–passiv och konnota-
tionerna de ger. 

I en analys som utgår från konstruktivistisk pragmatik och normkritik kan även en positionerings-
analys ingå. Med positionering menas den diskursiva roll en person eller grupp får eller intar i ett visst 
sammanhang (Hornscheidt & Landqvist 2014:135). Med en tvådelad positioneringanalys kombineras 
social positionering, alltså positioneringar utifrån sociala konstruktioner såsom kön, och institutionell 
positionering, alltså positioner personer växlar mellan såsom jobbroller och fritidsroller (2014:137). 
Det är med en tvådelad positioneringsanalys som man kan få syn på den strukturella delen av diskri-
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minering, som oftast bestå av en osynlig och svårhanterlig förening av de två positioneringskategori-
erna (2014:137). Om positionering endast undersökas utifrån en av positioneringskategorierna kan 
man exempelvis endast synliggöra hur chefer positioneras i förhållande till andra chefer eller yrkes-
roller. Med en tvådelad positioneringanalys kan man däremot undersöka hur exempelvis kvinnliga 
chefer positioneras i relation till manliga chefer, och därmed synliggöra strukturell diskriminering 
baserad på kön. 
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4 Metod 
I följande avsnitt presenterar jag de metoder som använts för att analysera materialet. För att undvika 
ett alltför ytligt och ointressant eller vagt och oprecist resultat har jag kombinerat en kvantitativ metod 
som bygger på räknebara siffror med kvalitativa metoder som bygger på djupare närstudier av texten 
(Lagerholm 2005:28f). Den kvantitativa metoden ska besvara den första frågeställningen medan de 
kvalitativa metoderna ska besvara den andra och tredje frågeställningen.  

Jag inledde min undersökning med att intervjua de tre anställda på stiftelsen två gånger vardera. Med 
dessa intervjuer kunde jag få bakgrundinformation om verksamheten samt sätta den i ett större kon-
textuellt sammanhang. Därefter genomförde jag benämningsanalysen. Sist gjorde jag den  pragmatiska 
och normkritiska analysen. 

4.1 Benämningsanalys 
I benämningsanalysen har jag excerperat och räknat könsneutraliserande och könsspecificerande be-
nämningar på animata substantiv i singular och plural i tre av stiftelsens rapporter. Det matematiska 
värdet som analysen har gett har jag sett som en indikator på tendenser i texterna. All brödtext samt 
alla rubriker och undertexter har analyserats. Hela nominalfraser har inkluderats som analysenheter, 
eftersom attribut är relevanta för indelningen av benämningarna. Detta framgår i beskrivningen av 
analyskategorierna nedan. 

För att excerpera benämningarna har jag utgått från Pauwels (1998) teori om dessa benämningsstrate-
gier. Pauwels indelning av könsneutraliserande strategier har sedan kompletterats med en egen kate-
gori som jag kallar könsneutraliserande benämningar med könsbestämd betydelse. Denna indelnings-
kategori har varit nödvändig eftersom en stor del av de till formen könsneutraliserande benämningarna 
i materialet får en könsspecificerande betydelse i sammanhanget. 

Jag har även kompletterat Pauwels könsspecificerande benämningar med Jobins indelning av samma 
benämningsstrategi (2004:23), eftersom Jobins indelning är anpassad efter svenskan. Den bistår även 
med ett mer hanterbart metodiskt verktyg för att excerpera olika typer av könsspecificerande benäm-
ningar. Jobins indelning är modifierad på två sätt. För det första har könsbestämda egennamn inklude-
rats i kategorin könsbestämda titlar eller substantiv, eftersom många egennamn är könsbundna (SAG 
1999 band 2:119). För det andra har den totala förekomsten av könsspecificerande benämningar 
analyserats utifrån om orden specificerar kvinnor respektive män. Anledningen till detta är att siffror 
om hur ofta kvinnor respektive män nämns kan åskådliggöra vad som benämns och vad som 
bortnämns. Det i sin tur kan säga något om underliggande normer.  

Utifrån det ovan beskrivna har följande indelningsgrunder följts för att excerpera könsspecificerande 
och könsneutraliserande benämningar: 

1. Könsneutraliserande benämningar 
• Könsneutraliserande benämningar, exempelvis vd, ledamot och läkare 
• Könsneutraliserande benämningar med könsbestämd betydelse, exempelvis var femte 

ledare i sammanhanget var femte ledare är nu kvinna 
2. Könsspecificerande benämningar 
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• Könsbestämda titlar eller substantiv, där personens könstillhörighet framgår av själva 
ordet, exempelvis drottning, kvinna, prins och bror 

• Sammansättningar med könsbestämt slutled, exempelvis affärskvinna och vd-man 
• Fraser med könsbestämda adjektiv, exempelvis kvinnlig läkare, manlig polis 
• Könsbestämda avledningar, exempelvis ord som slutar på -(er)ska, -ös och -(ar)inna 

För att kunna avgöra om en benämning är könsneutraliserande eller könsspecificerande har jag utgått 
från Lyons (1977) och den semantiska triangeln. 

 

Figur 1. Den semantiska triangeln. 

 
Den semantiska triangeln förklarar att relationen mellan ett tecken (A) och det tecknet refererar (C) är 
indirekt, då den medieras via ett begrepp (B) (Lyons 1977:96f). Detta visas i triangeln genom att linjen 
mellan tecknet (A) och referenten (C) är streckad, till skillnad från linjen mellan tecknet (A) och be-
greppet (B) respektive begreppet (B) och referenten (C) som har en mer grundläggande relation till 
varandra. 

När ett tecken, i detta fall en benämning, via ett begrepp refererar till en referent med specifikt kön och 
även kan föras till någon av indelningsgrunderna för könsspecificerande benämningar ovan, har jag 
tolkat tecknet könsspecificerande. På samma vis har jag tolkat tecknet könsneutraliserande om det via 
begreppet refererar till en referent utan specificerat kön, samtidigt som ordformen är könsneutral.  
När ett tecken är könsneutraliserande till formen, samtidigt som det via begreppet refererar till en refe-
rent med specificerat kön (något som då tydligt framgår i sammanhanget) har jag tolkat tecknet som 
könsneutraliserande benämningar med könsbestämd betydelse. Språkliga betydelser är nämligen in-
stabila konstruktioner (Hornscheidt & Landqvist 2014:53). Beroende på i vilket sammanhang en be-
nämning används kan den få en könsspecificerande eller könsneutraliserande betydelse, oavsett form. 
Detta åskådliggör den semantiska triangeln. 
Vad gäller pronomen har bara tredje person pronomen i singular inkluderats: hon, han, hen och den. 
Anledningen till detta undantag är att det i svenskan inte går att könsspecificera med pronomen i plu-
ral. Skulle pronomen i plural inkluderas i benämningsanalysen skulle resultatet därmed bli missvi-
sande, eftersom det då skulle se ut som att stiftelsen könsneutraliserar väldigt ofta, när de kanske 
egentligen bara pratar om personer i plural och inget könsspecificerande alternativ finns att tillgå. Då 
syftet är att undersöka vilka val stiftelsen gör i sina texter, tas pronomen i plural inte med i analysen. 
Kollektivord som exempelvis ledningsgrupper, valberedningen och styrelser kan användas för att 
beteckna både ett kollektiv och personer inom kollektivet (Språkriktighetsboken 2005:147). Kol-
lektivord kan alltså ibland benämna animata subjekt i plural och skulle därmed kunna inkluderas i 
analysmetoden som beskrivits ovan. Vilken betydelse ett kollektivord aktualiserar kan dock vara svårt 
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att avgöra, vilket motiverar att dessa ord inte tas med i benämningsanalysen.  
Resultatet redovisas främst i procentenheter av totalt antal förekomster för att lättare kunna jämföra 
analysresultatet av de tre rapporterna med varandra på ett relevant sätt. När varianter av ord som före-
kommer i rapporterna redovisas olika former av ett ord som en variant. Exempelvis räknas både 
kvinna och kvinnor som varianter av samma ord, detta för att kunna synliggöra hur stor variation stif-
telsen har i sin benämningspraktik. 

4.2 Pragmatisk och normkritisk analys 
I följande avsnitt kommer jag först att redogöra för en övergripande metodisk utgångspunkt som legat 
till grund för att besvara den andra och tredje frågeställningen. Därefter redogör jag mer specifikt för 
vardera analysmetod. 

4.2.1 Övergripande pragmatisk metod 

Utifrån ett konstruktivistiskt pragmatiskt synsätt kan man med hjälp av följande kriterier förstå att 
språkhandlingar omfattar mer än bara effekten av och avsikten med dem (Hornscheidt & Landqvist 
2014:41): 

1. Yttranden som benämner eller beskriver någon eller något  

2. Betydelser som inte uttalas, men som ändå framgår av ett yttrande 

3. Det som en mottagare uppfattar av någon annans yttrande 

Jag anlägger här en bred förståelse för språkhandlingar, där betydelsen av en språkhandling avgörs av 
kontexten och där språkhandlingen skapar en bild av ett skeende eller en företeelse snarare än beskri-
ver det eller den. (Hornscheidt & Landqvist 2014:39).  

För första kriteriet har alla språkhandlingar som benämner eller beskriver någon eller något excerpe-
rats. För andra kriteriet har det teoretiska begreppet bortnämning använts, eftersom detta fångar bety-
delser som inte uttalas, men som ändå är närvarande i sin frånvaro. För tredje kriteriet har jag dels 
använt mig själv och vad jag uppfattar i det stiftelsen skriver, dels rapporternas primära mottagare och 
vad dessa analyseras uppfatta av språkhandlingar i rapporterna utifrån kontexten. Här fokuseras främst 
de fyra aktörerna som beskrivs i bakgrund. 

4.2.2 Kvalitativ textanalys   

Den andra frågeställningen är vilka andra strategier med avseende på kön som stiftelsen använder i 
sina rapporter. I närläsningen av rapporterna för att besvara detta har jag utgått från de tre kriterierna 
beskrivna i föregående avsnitt. Mer konkret har denna analys dels utgått från resultatet av benäm-
ningsanalysen, eftersom denna redan excerperat alla yttranden som benämner någon. Till detta har alla 
yttranden som benämner något eller beskriver någon eller något markerats. Tyngdpunkten har med 
andra ord legat på första kriteriet, men både andra och tredje kriteriet har använts för att tolka sätt att 
benämna någon eller något. 

Jag har även tagit inspiration av de tre intentionerna som Pauwels beskriver och de strategier hon 
nämner i samband med dessa (se avsnitt 3.1.1). Jag har med andra ord varit vaksam på benämningar 
eller beskrivningar som kan anses skapa störning och exponera sexism i språket eller som kan ge ut-
tryck för kvinnors perspektiv. I detta fall har det andra och tredje kriteriet varit behjälpliga för att 
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åskådliggöra vad jag uppfattar och vad jag tror andra uppfattar i förhållande till kontextuella faktorer 
och bortnämningar. 

4.2.3 Positioneringsanalys 

Den tredje frågeställningen är hur de kommunikativa strategierna utifrån ett normkritiskt perspektiv 
kan tolkas i förhållande till sin kontext. Syftet med analysen är generellt att undersöka om det finns 
underliggande normföreställningar som får utrymme i texterna och synliggöra vad som uttalas eller 
förutsätts med olika uttryck. För att besvara detta har jag kompletterat de tre kriterierna beskrivna i 
avsnitt 4.2.1 med en positioneringsanalys. För en beskrivning av begreppet positionering, se avsnitt 
3.2.1.  

För att synliggöra strukturell diskriminering har analysen utgått från en kombination av social och 
institutionell positionering (Hornscheidt & Landqvist 2014:137). De positioneringar som i undersök-
ningens fall har varit högst aktuella att analysera är kvinnor på ledande positioner i förhållande till 
män på ledande positioner, eftersom det är dessa sociala och institutionella positioner som rapporterna 
främst belyser. Positionering urskiljs i materialet genom en analys av följande kategorier (Hornscheidt 
& Landqvist 2014:158): 

• Social deixis, exempelvis pronomen och benämningar 
• Negationer, exempelvis inte, aldrig 
• Värdeomdömen, exempelvis adjektiv eller andra ord som uttrycker värdering 
• Diskursiv deixis, exempelvis citat 

Endast genom att utgå från de sociala normer som råder i texters kontexter kan man få syn på de aktu-
ella betydelser som ett yttrande ger (Hornscheidt & Landqvist 2014:124). För att understödja position-
eringsanalysen har rapporterna relaterats till sin kontext och de aktörer som stiftelsen primärt förhåller 
sig till.  

4.3 Metodreflektion 
Reabilitet anger hur tillförlitlig en metod är (Lagerholm 2005:28). Reabiliteten för den kvantitativa 
benämningsanalysen är god eftersom jag klart och tydligt redogör för indelningsgrunder, undantagsfall 
och modifieringar. Även validiteten, alltså i vilken grad jag undersöker det jag säger mig undersöka 
(Lagerholm 2005:27) är god. Syftet med metoden är att besvara vilka könsneutraliserande och köns-
specificerande strategier som stiftelsen använder i sina rapporter, och det är exakt det som benäm-
ningsanalysen svarar på. 

Reabiliteten för de pragmatiska och normkritiska analyserna är inte fullt så god. Det beror på att dessa 
är mer kvalitativa och utgår från vad jag uppfattar i texten utifrån analytiska kategorier och teoretiska 
begrepp. Detta ger utrymme för tolkning – någonting jag har tolkat utifrån metod, teori och egna erfa-
renheter, kan en person med andra erfarenheter tolka annorlunda. Kvalitativa studier kan alltså inte 
exakt upprepas, vilket beror på att de är präglade av kontexten, de personer som är involverade och 
den som genomför undersökningen. Men syftet med en kvalitativ analys är inte heller att bidra med 
metodskarpa analysverktyg, utan istället att synliggöra språkhandlingar som kan skapa förståelse för 
mänskligt beteende och underliggande normstrukturer.   

Alla rapporter skiljer sig åt beroende på vem av de anställda som har projektetlett arbetet. Det kan bero 
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på att varje medarbetare besitter olika kompetens. Eventuell variation i rapporterna kan därför bero på 
vem som varit involverad i arbetet med dem. Denna eventuella anledning till variation har analyserna 
inte kunnat fånga.  

Som forskare är man aldrig neutral, eftersom man konstruerar sitt forskningsobjekt (Hornscheidt & 
Landqvist 2014:46). Metoderna bemöter exempelvis inte vilka verb som förekommer i förhållande till 
kvinnor och män, vilket skulle ha kunnat visa på intressanta språkhandlingar. Eftersom jag hade en 
pragmatisk utgångspunkt såg jag dock ganska snart att verbhandlingar inte var det mest framträdande i 
materialet. Då jag ville fokusera på kommunikativa strategier som utmärkte stiftelsens texter valdes en 
sådan analysmetod bort. 
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5 Material 
I följande avsnitt presenteras materialet för undersökningen. Vid materialurvalet har jag gjort ett be-
dömningsurval, vilket innebär att materialet har valts utifrån vad jag på förhand har bedömt vara in-
tressant för analysen (Statistiska centralbyrån 2008:92). Dels valdes stiftelsen som studieobjekt då jag 
ansåg det intressant att undersöka hur en verksamhet som arbetar för jämställdhet hanterar språket i 
samma avseende. Dels valdes rapporterna som studieobjekt då de utgör en central del av stiftelsens 
verksamhet. För att i sin tur avgöra vilka rapporter som skulle analyseras gjordes ett typiskt urval. Det 
innebär att jag subjektivt valde de rapporter jag ansåg på ett heltäckande sätt representerade stiftelsens 
rapportutgivning. Rapporter som publicerats på senare tid valdes för att få tillgång till stiftelsens aktu-
ella språkbruk. 

5.1 Stiftelsens rapporter  
Det skriftliga analysunderlaget för undersökningen är ett urval av de rapporter som stiftelsen har pub-
licerat. Stiftelsen släpper två rapporter per år. Syftet med rapporterna är att lyfta debatten om repre-
sentation och att sätta press på de som har makten att förändra genom att visa hur det faktiskt ser ut i 
börsbolagen i fråga om representation. Eftersom rapporterna är faktatunga är de relativt kvantitativa, 
rika på siffror och statistik. Rapporternas primära målgrupper är företagsledare och media. Företagsle-
darna är primär målgrupp eftersom de har makten att förändra, medan media är primär målgrupp då 
det är via media som stiftelsens budskap får störst spridning.  
Alla anställda på stiftelsen hjälper till att skriva rapporterna. Vanligtvis är det två som har huvudan-
svaret, medan den tredje hjälper till med korrekturläsning och dylikt. En person projektleder processen 
och sätter därmed sin prägel på hur rapporten utformas. En av de anställda uppger: 

Det handlar mycket om vem det är som projektleder. Det kan man se i rapporterna. Om man tittar på 
de olika kan man se ganska tydligt […] olika inriktningar, även om det är samma uppföljning […] Så 
projektledaren kan styra rätt mycket. 

De tre rapporterna som valts för analys är Vårrapporten, Höstrapporten och Den kvalitativa rappor-
ten. Vårrapporten släpptes våren 2016 och är en uppföljningsrapport. Den är 21 sidor lång och därmed 
den längsta rapporten i materialet. Höstrapporten släpptes hösten 2015 och är ett djupdyk i en aktuell 
fråga rörande näringslivet. Den är 20 sidor lång. Den kvalitativa rapporten släpptes hösten 2014 och är 
19 sidor lång. Den skiljer sig från övriga rapporter genom att vara mer kvalitativ. Det beror på att den 
baseras lika mycket på intervjuer som statistik. 

5.2 Motivering av materialurvalet 
Motiveringen till materialurvalet är att de tre rapporterna representerar stiftelsens rapportutgivning bra. 
Stiftelsen ger ut två typer av rapporter och jag har valt en rapport av den ena typen och två rapporter 
av den andra. Att två rapporter av en rapporttyp valdes beror på att språket i den ena, Den kvalitativa 
rapporten, är betydligt mer kvalitativ än i övriga rapporter. Det gör att den kan kategoriseras i en klass 
för sig. En kritik mot urvalsprocessen är att jag har utgått från typiska element valda subjektivt efter 
tillgänglig information om rapporterna. Det är möjligt att jag med denna subjektiva urvalsprocess har 
missat element som skulle kunna vara intressanta för undersökningen. 
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6 Analys och resultat 
I detta avsnitt redogör jag för analyserna och resultaten. I första avsnittet presenteras resultatet på be-
nämningsanalysen, vilket svarar mot första frågeställningen. I andra avsnittet presenteras delar av den 
pragmatiska och normkritiska analysen som svarar mot den andra frågeställningen och i det sista av-
snittet redogörs för positioneringsanalysen som svarar mot den tredje frågeställningen.  

6.1 Vilka könsneutraliserande och 
könsspecificerande strategier använder 
stiftelsen?  
Analysen visar att stiftelsen sammanlagt använder 968 benämningar i de tre rapporterna. 56 % av 
dessa benämningar är könsspecificerande och 44 % är könsneutraliserande. Med andra ord använder 
stiftelsen båda benämningsstrategierna i rapporterna, men den könsspecificerande strategin användas 
betydligt oftare. Detta förhållande återkommer i både Vårrapporten och Höstrapporten, vilket figur 2 
visar. Siffrorna stämmer bra överens med Jobins undersökning (2004) av svenska dagstidningar som 
visade att endast 36 % av benämningarna i det svenska analyserade materialet var könsneutraliserande, 
men skiljer sig från Milles (2002) resultat som visade att majoriteten av benämningarna var 
könsneutraliserande. 

Förekomst av könsspecificerande och könsneutraliserande benämningar 

 
Figur 2: Procentuell förekomst av könsneutraliserande och könsspecificerande benämningar i det analy-
serade materialet. 

Den kvalitativa rapporten skiljer sig från mönstret genom att innehålla övervägande könsneutrali-
serande benämningar. I denna rapport förekommer fler yrkesbenämningar och pronomen än i de två 
andra. Det är främsta anledningen till att antalet könsneutraliserande benämningar är så pass stort. Att 
fler yrkesbenämningar och pronomen används kan ha att göra med rapportens mer kvalitativa innehåll, 
som baseras på lika mycket intervjuer som statistik, till skillnad från de två andra rapporterna som 
mest baseras på statistik. I Den kvalitativa rapporten finns med andra ord ett större behov av att be-
nämna folk utan att könsspecificering är relevant, bland annat för att referera till de som intervjuas. 
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6.1.1 Könsspecificerande benämningar 

Av de sammanlagda 543 könsspecificerande benämningarna som används i de tre rapporterna är 95 % 
könsbestämda titlar eller substantiv och 4 % sammansättningar med könsbestämt slutled. Endast 0,2 % 
(dvs. 1 benämning) kan kategoriseras som fras med könsbestämt adjektiv och återfinns i Den kvalita-
tiva rapporten. Inga benämningar har könsbestämda avledningar. Det vi kan se är med andra ord att 
den absolut vanligast könsspecificerande strategin är att använda könsbestämda titlar eller substantiv. 
Detta mönster återspeglas i alla tre rapporter, se figur 3, och är även liknande det mönster Jobin (2004) 
fann i sin undersökning. 

Förekomst av olika könsspecificerande benämningar 

 

Figur 3: Procentuell förekomst av olika könsspecificerande benämningar i det analyserade materialet. 

Undersöker vi de könsspecificerande benämningarna närmare framträder intressanta mönster. Av de 
sammanlagda könsbestämda titlar eller substantiv som finns i materialet är det en relativt liten varia-
tion i vilka ord som förekommer. Varianter av följande ord är de enda könsbestämda titlar eller sub-
stantiv som förekommer i materialet: kvinna (356), hemmafru (1), tjej (1), flicka (1), 21 olika kvinno-
namn (23), man (120), herre (2), han (3), 5 olika mansnamn (7) och Anders (5). Anledningen till att 
Anders redovisas separat från de övriga mansnamnen beror på att detta namn används för att benämna 
den allmänna mannen. Anders är alltså inte ett könsbestämt substantiv på en specifik person likt de 
övriga mansnamnen. Varianter av ordet kvinna förekommer hela 356 gånger, vilket utgör 68 % av 
materialets sammanlagda könsbestämda titlar eller substantiv. Detta går att relatera till det näst mest 
använda könsbestämda substantivet man som används 120 gånger, vilket utgör 23 % av könsbestämda 
titlar eller substantiv. Detta lämnar endast 9 % för övriga benämningsvarianter av detta slag.  
Intressant är även förhållandet mellan antal kvinnor och män som benämns med egennamn. Alla be-
nämningar innefattar för- och efternamn, men i materialet benämns kvinnor med egennamn 23 gånger, 
medan män endast benämns med egennamn 7 gånger. Kvinnonamn förekommer också i två av de 
analyserade rapporterna medan mansnamn endast förekommer i en. Kvinnor lyfts alltså oftare fram 
som personer, eftersom användningen av egennamn skapar närhet och bekantskap med den som om-
nämns (Hornscheidt & Landqvist 2014:126f). Stärkande epitet används ofta framför kvinnonamn, men 
i 1 av 5 fall används de även framför mansnamn, vilket gör det svårt att dra några slutsatser om detta. 
Gällande könsbestämda titlar eller substantiv kan vi också se att könsspecificerande pronomen i sin-
gular används i mycket liten utsträckning. Endast 3 gånger förekommer sådana. I samtliga fall refere-
rar de till det manliga könet, nämligen han. Detta går att sätta i relation till hur ofta könsneutrali-
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serande pronomen används, nämligen 2 gånger – båda gångerna i form av hen. Den ringa använd-
ningen av pronomen i singular, både vad gäller könsspecificerande och könsneutraliserande sådana, 
kan bero på stiftelsens genomgående tendens till att oftast benämna i plural. De skriver sällan kvinna 
eller man, utan istället kvinnor och män. Att stiftelsen ofta skriver om personer i plural gör att de i 
fråga om pronomen får lov att välja en könsneutraliserande strategi, då det inte finns några könsspeci-
ficerande alternativ att tillgå. Att benämna i plural kan därför eventuellt ses som en strategi för att 
slippa specificera kön.  

Det finns även intressanta mönster bland materialets sammansättningar med könsbestämt slutled. Av 
dessa förekommer varianter av: juristkvinna (2), chefskvinna (1), symbolkvinna (4), styrelsekvinna (1), 
ordförandekvinna (2), genomsnittskvinna (1), ledningskvinna (1), vd-kvinna (7), juristman (1), byrå-
man (1), ekonomman (1), farbroder (1) och klasskamratman (1). Här blottläggs en tydlig asymmetri i 
benämningspraktiken där kvinnor utgör majoriteten av sammansättningarna med könsbestämt slutled: 
79 % till skillnad från 21 % för män. Asymmetrin uppstår då vissa benämningar inte har några direkt 
motsvarande benämningar för det andra könet. Styrelsekvinna och symbolkvinna är talande exempel, 
eftersom inga motsvarande benämningar finns för män. Asymmetrin uppstår även vid benämningar 
som uppvisar en morfologisk asymmetri. Benämningen vd-kvinna har exempelvis den morfologiskt 
asymmetriska manliga motsvarigheten man i exemplet en vd-kvinna mot en man. Andra morfologiskt 
asymmetriska exempel är ekonommännen (1) och kvinnor med ekonombakgrund (1) samt den genom-
snittliga mannen (1) och genomsnittskvinnan (1).  

Materialet har också analyserats utifrån hur ofta kvinnor respektive män specificeras i materialet. Re-
sultatet visar att 74 % av de sammanlagt 543 könsspecificerande benämningarna specificerar kvinnor 
och endast 26 % specificerar män. Till skillnad från vad tidigare undersökningar visar, bland annat 
Rättviseförmedlingens lokaltidningsgranskning från 2016 (www.rättviseförmedlingen.se) och Global 
Media Monitoring Project (2015) är kvinnor de som nämns absolut flest gånger i alla stiftelsens rap-
porter, se figur 4. Till detta kan Himanens förklaring föras om att specificeringen av kvinnor beror på 
att de fortfarande utgör ett undantag i många samhälleliga sammanhang (Himanen 1990:116). 

Förekomst av benämningar som könsspecificerar kvinnor respektive män 

 
Figur 4: Procentuell förekomst av benämningar som specificerar kvinnor respektive män i det analyserade 

materialet. 
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6.1.2 Könsneutraliserande benämningar 

Av de sammanlagda 425 könsneutraliserande benämningarna är 83 % könsneutraliserande benäm-
ningar och 17 % könsneutraliserande benämningar med könsbestämd betydelse. Detta mönster före-
kommer i samtliga rapporter, vilket figur 5 visar. 

Förekomst av könsneutraliserande benämningar 

 

Figur 5: Procentuell förekomst av olika könsneutraliserande benämningar i det analyserade materialet. 

De könsneutraliserande benämningarna är oftast yrkesbenämningar, till exempel chefer, vd:ar, domare 
och professorer. Ett par värdeomdömen som framåtsträvarna och hösäckarna används också. De 
könsneutraliserande benämningarna refererar oftast till ledare inom börsbolag där en majoritet män 
verkar, men då även kvinnor har ledarpositioner blir referensen könsneutraliserande. 
17 % av de sammanlagda könsneutraliserande benämningarna är könsneutraliserande med könsspeci-
ficerande betydelse. Det innebär att de refererar till en referent vars kön kan avgöras genom kringlig-
gande text, ofta i kombination med en könsspecificerande benämning. Exempel på detta är nya i sam-
manhanget dessutom har de män som faktiskt försvunnit ur ledningsgrupperna ersatts med nya, och 
var femte ledare i sammanhanget var femte ledare nu kvinna. Detta kan sättas i relation till det Jobin 
skrev om att det bara är en gradskillnad mellan att skriva kvinnlig lärare och lärarinna. De könsneut-
raliserande benämningarna med könsbestämd betydelse kan även de ses som en gradskillnad på skalan 
könsneutraliserande och könsspecificerande. 

6.2 Vilka andra strategier med avseende på kön 
använder stiftelsen? 
Stiftelsen använder inte bara könsneutraliserande och könsspecificerande strategier för att benämna 
personer de pratar om. I detta avsnitt redogörs för andra kommunikativa strategier med avseende på 
kön som framträder i stiftelsens rapporter.  

6.2.1 Typiska strategier med avseende på kön 

En framträdande strategi med avseende på kön som stiftelsen använder i rapporterna är att de pratar 
om förhållandet mellan personer utifrån ett tvåkönande. De slipper därmed specificera kön, och tvåkö-
nandet framställs genom bortnämning. Stiftelsen har tre sätt som de gör detta på.  
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Den första strategin av detta slag är att de skriver om fördelning. Exempel är när stiftelsen skriver om 
jämställda styrelser, enfalden, homogena styrelser och den sneda fördelningen, eller när de skriver om 
stiftelsens vita, gråa och svarta börslista. Genom att tala om fördelning på detta vis kan stiftelsen lyfta 
frågan om könsrepresentation i styrelser och ledningar utan att samtidigt explicit behöva benämna 
kvinnor och män, även om den underliggande normföreställningen ger en sådan tolkning. En intres-
sant iakttagelse är att kvinnor och män sällan explicit lyfts fram tillsammans för att förmedla förhål-
landet mellan kvinnor och män i näringslivet. Detta sker bara vid enstaka tillfällen, exempelvis då 
stiftelsen skriver antal män/kvinnor i ledningsgrupperna.  

Många gånger då stiftelsen pratar om fördelning handlar det om att män dominerar, något som går att 
utläsa i kringliggande text. Genom att skriva exempelvis ojämn representation i näringslivet eller 
börsbolag på svarta listan slipper de explicitgöra att det är män som dominerar. Det gör att texten inte 
blir lika utpekande. Här framträder med andra ord en tendens till att bortnämna män, vilket också är 
det vanliga (Hornscheidt & Landqvist 2014:63). Undantag finns dock. Ett par gånger i rapporterna 
specificeras dominans eller brist av ett visst kön, nämligen mansdominans (4), kvinnobrist (4) och 
kvinnodominans (3). Observera att det inte finns någon motsvarande mansbrist, vilket kan tyda på att 
detta i förhållande till näringslivet är någonting som är svårt att föreställa sig. 

Den andra strategin som stiftelsen använder för att prata om förhållandet mellan kvinnor och män är 
att de ombenämner. Det gör stiftelsen genom att skriva varianter av uttrycken: det underrepresente-
rade könet (1), kön (18), mansnamn (1), kvinnonamn (2), all tillgänglig kompetens (1), könsfördel-
ningen (14), könsbalansen (1), könsneutralt (1) och könsroller (1). Strategin att skriva exempelvis 
mansnamn är intressant eftersom stiftelsen då inte behöver tillskriva individer kön. Ändå utgår ombe-
nämningarna från ett binärt könssystem som förutsätter två kön – kvinnor och män – vilket är samma 
som gäller när de skriver om fördelning. Det underrepresenterade könet tolkas troligtvis inte i första 
hand som ett tredje eller annat kön, utan just som kvinnor utefter den kringliggande texten som säger 
att kvinnor är underrepresenterade samt den normföreställning som föreligger. 
En tredje strategi som stiftelsen använder då de pratar om förhållandet mellan kvinnor och män är att 
prata om personer i form av antal eller andelar. Detta är en mycket tydligt tendens i stiftelsens texter. 
När stiftelsen skriver om antal eller andelar personer i styrelser specificeras kvinnor i majoriteten av 
fallen. Kvinnor nämns som antal eller andelar i styrelser eller liknande 175 gånger, vilket motsvarar 
89 % av gångerna, medan männen endast nämns på detta vis 21 gånger, vilket motsvarar 11 % av 
gångerna. Också här kan vi se att det manliga bortnämns. Stiftelsen skriver exempelvis ledningsgrup-
perna utan kvinnor, endast en kvinna, 40 procent kvinnor och andelen kvinnor i ledningsgrupp och 
styrelse istället för att lyfta männens dominans i dessa fall. Detta bidrar till att männen blir mer impli-
cita och underförstådda, och i sin tur att kvinnor blir undantaget som måste presenteras explicit.  

6.2.2 Avvikande strategier med avseende på kön 

Förutom de mer framträdande strategierna med avseende på kön som redogjorts för ovan finns ett par 
strategier som inte används lika flitigt i rapporterna, men som ändå är karaktäristiska för stiftelsens 
språkbruk och därmed intressanta för analysen. 
En sådan strategi är att stiftelsen ibland anspelar på stereotyper. De exempel som finns i texterna är 
varianter av följande uttryck: de ryggdunkande nätverken (1), feministtjafs (3), en manlig bunker (1), 
kvinnoaverta bastuklubbar (1), gubbvurma (2), mansträsket (3), Anders-kretslopp (1) och gubbled-
ningarnas attityd. Här kan vi se att det endast är homogena grupper av män som stereotypiseras. Vad 
gäller varianter av feministtjafs framkommer det i sammanhanget att det är högpositionerade personer 
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inom akademien, vilka består av majoriteten män, som står för detta uttryck. Detta i sin tur anspelar på 
stereotypen om män emot jämställdhetsarbete.  

Vissa av ovan nämnda uttryck är också exempel på nyskapande ord, såsom mansträsket, gubbvurma 
och Anders-kretslopp. Utöver dessa finns följande nyskapande ord i materialet: kvinnobrister (verb, 1), 
kvinnofattig (1), jämställdhetsluppen (1) och kompetenspoolen (1). Detta kan ses som en strategi med 
intention att skapa ett kvinnocentrerat språk med uttryck för vad exempelvis kvinnor på ledande po-
sitioner kan uppleva i näringslivet. 
Ett specialfall är förekomsten av generiskt man (7) och generiskt en (5). Här kan diskuteras om gene-
riskt man tyder på patriarkala strukturer i språket överhuvudtaget. Att stiftelsen ibland använder gene-
riskt en ger ändå intrycket av att detta är en strategi för att intervenera i språkbruket, något som också 
bekräftas av de anställda i intervjuerna. En annan strategi stiftelsen använder för att referera generiskt, 
och då för att referera till den typiska mannen på ledande position, är att använda namnet Anders. 
Detta görs exempelvis genom att skriva Anders rekryterar Anders, den juridiska akademiens Anders-
kretslopp eller snittledamoten är 57 år och heter Anders. Denna speciella strategi tyder på att det finns 
en norm inom ledande positioner i näringslivet, och att denna norm är manligt könad. 

Språk används för att skapa de grundläggande sociala kategorier vi använder, däribland kön. Vilka 
kategorier som är relevanta att åskådliggöra i en viss situation styrs av behov och normer (Hornscheidt 
& Landqvist 2014:31). För en organisation som stiftelsen är det aktuellt att synliggöra kvinnor och 
män, eftersom deras verksamhet bygger på denna binaritet. Men i föreställningen om kvinnor och män 
som skapas i stiftelsens rapporter måste man även fråga sig om andra könskategorier kommer till ut-
tryck och hur stiftelsen i så fall förhandlar om dessa i texterna?  
Även om stiftelsen uppger svårigheter med att inkludera andra parametrar i analyserna, kan vi se för-
sök till inkludering av sådana slag i vissa strategier. Genom att de använder ombenämningar som ge-
nus, könen och person lämnar de öppet för tolkning av vilka som representeras. Vid användningen av 
könen skriver de inte uttryckligen att detta benämner två kön, även om sammanhanget bäddar för en 
sådan tolkning. Detta kan därför ses som en strategi för att inkludera oftast bortnämnda könsidentite-
ter. Stiftelsen öppnar även upp för en intersektionell tolkning genom att använda pronomenen hen och 
en. Även den könsneutraliserande strategin kan ses som ett sätt att inte framhäva just kvinnor och 
män, utan lämna öppet för vilka som inkluderas. Frågan är dock vilka föreställningar som faktiskt 
tolkas in i uttryck som ovan. Forskning visar att flera olika könskategorier tolkas in i uttrycket hen 
(Wojahn 2011). Vad som gäller för andra uttryck är ännu outforskat. Men när man med könsneutrala 
uttryck bortnämner alla specifika könskategorier, kan utfallet bli att den starkaste normen automatiskt 
tolkas in.  

6.3 Hur kan strategierna utifrån ett normkritiskt 
perspektiv tolkas i förhållande till sin kontext? 
I detta avsnitt redogör jag för den positioneringsanalys som gjorts på stiftelsens tre rapporter utifrån ett 
pragmatiskt och normkritiskt perspektiv. Analysen är uppdelad i tre olika avsnitt: social deixis och 
negationer, värdeomdömen samt diskursiv deixis. 

6.3.1 Social deixis och negationer 

Medarbetarna på stiftelsen måste ständigt positionera sig i förhållande till de aktörer som verksam-
heten relaterar till, däribland de fyra aktörerna media, företagsledare, den feministiska sektorn och 
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stiftelserepresentanter. Dessa aktörer är inte alltid förenliga med varandra, vilket framkommer i en 
analys av pronomenanvändningen. I rapporten refererar stiftelsen ibland till ett kollektivt vi eller oss: 

Anders rekryterar Anders. Ett kretslopp vi känner igen från näringslivet. 
En absurd tanke för alla oss som menar att kompetens är någorlunda jämnt fördelat mellan könen. 

Det är inte alltid klart vilka som inkluderas i vi, men tydligt är att de som inkluderas är positiva till 
jämställdhet, vilket troligtvis innefattar stiftelsen själv, en jämställdhetsmedveten allmänhet och den 
feministiska sektorn. Någon enstaka gång verkar vi inkludera en ännu bredare allmänhet, där även de 
granskade börsbolagen måste anses inkluderas. Det skapar då en lagkänsla. Här positioneras dock 
bolagen som en aktör aktiv i jämställdhetsarbetet, något som inte kan sägas innefatta samtliga bolag: 

Tas det däremot hänsyn till senaste årets accelererande utvecklingstakt når vi jämställda styrelser 
redan år 2019. 

Vanligare är att stiftelsen refererar till ett de eller dem. Föreställningen om vilka som inkluderas i 
dessa pronomen är komplexare än för vi, då de refererar till ännu flera olika aktörer, däribland rege-
ringen, homogena styrelser med bara män, styrelseproffs, bolag med män och kvinnor i ledningen, 
kvinnor på ledande positioner och män på ledande positioner. Klart vanligast är att de inkluderar sty-
relser som har få eller inga kvinnor på ledande positioner: 

De har vare sig kvinnor i ledningsgruppen eller i styrelsen. 

De är inne på en farlig väg då de tappat kvinnor och är nu nere på en ensam kvinna i ledningen. 

Det finns alltså en komplexitet i stiftelsens texter då flera olika grupper positioneras som det andra, 
både sådana som är för och emot jämställdhet. Det i sin tur visar att stiftelsen positionerar sig som 
motpol till dessa. Visserligen uttrycker de sig positivt till somliga aktörer och negativt till andra, men 
allmänt gäller att stiftelsen intar en självposition som experter som står för sig själva, snarare än en 
position som exempelvis kvinnor. Att positionera sig som diskriminerade, i sammanhanget som kvin-
nor, verkar inte vara förenligt med att positionera sig som experter (Hornscheidt & Landqvist 
2014:156). Det är på grund av självpositioneringen som experter i förhållande till andra aktörer som 
stiftelsen kan inta en position som objektiva. Att inte tillskriva sig en diskriminerad grupp och därmed 
framstå som objektiva kan därför vara en av anledningarna till att stiftelsen når ut med sitt budskap till 
en sådan komplex samling mottagare. 

Stiftelsens självpositionering som experter framträder tydligt i sättet de skriver på, liksom utifrån ett 
analytiskt utifrånperspektiv där de uppmanar och visar vad som måste göras åt mansdominansen i 
börsbolagens ledningsgrupper. Bland annat använder de ord som fortfarande vilket positionerar dem 
som erfarna och reflekterande inom området, medan andra är oföränderliga och statiska (Hornscheidt 
& Landqvist 2014:155): 

24 bolag är fortfarande på skämslistan och saknar helt kvinnor i styrelserna. 
Ekonomer och ingenjörer är således fortfarande likställda med kompetens. 

Självpositioneringen framkommer också tydligt då de stödjer sina påståenden på forskning och sta-
tistik: 

Internationella studier pekar på ett par faktorer som avgörande när det gäller kvinnors möjlighet till 
karriär. 

Endast 29 procent av linjepositionerna i svenska bolag innehas i år av kvinnor. 

Ett mönster som framträder i materialet är att det inte främst är män som ifrågasätts i stiftelsens texter. 
Istället är det själva dominansen av män på ledande positioner i näringslivet som kritiseras. Stiftelsen 
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pekar oftast heller inte direkt ut männen som bovar eller bakåtsträvare. Bakåtsträvarna är istället 
samtliga personer som inte släpper in kvinnor i ledningar, vilket kan ses som en strategi för att hålla 
sig på god fot med aktören företagsledare. Att bortnämna vilka som säger eller gör vad kan jämföras 
med det Milles nämner om könsblindhet (2002), om att ett språk som går mot att vara könsneutralt 
riskerar att dölja väsentliga maktstrukturer som finns i samhället. Relaterar vi detta till det ovan om att 
männen specifikt inte pekas ut som bovarna, när det i sammanhanget framgår att det är män som är 
bovarna, riskerar stiftelsen alltså i vissa fall att dölja maktstrukturer. När de exempelvis citerar perso-
ner med åsikter om varför kvinnor inte anställs i ledningar kan det vara intressant att veta om dessa 
personer är män eller kvinnor, eftersom sådan information kan säga någonting om maktstrukturen som 
bidrar till den ojämna fördelningen. Genom att använda könsneutraliserande benämningar i dessa fall 
döljs sådan information. 
Mansdominansen kontextualiseras som det vedertagna, bekanta och allmänt rådande genom att bort-
nämnas. Detta sker dels genom att kvinnor i majoriteten av fallen lyfts fram i texterna, 74 % av fallen i 
jämförelse med 26 % för männen, dels genom att kvinnor oftare specificeras, exempelvis vd-kvinnor 
och chefskvinna. I dessa fall förekommer ingen motsvarande vd-man och chefsman. Om en kvinna på 
ledande position är chefskvinna eller vd-kvinna, vilka inkluderas då i benämningarna vd och chef? 
Enligt Pauwels (1998:35) är benämningar för kvinnor alltid könsspecifika, medan de för män både kan 
vara könsspecifika och könsneutraliserande. Det är vanligt att män behandlas som norm i språket på 
detta vis. I de fall kvinnor är synliga i språket är det oftast för att visa hur de avviker och därmed utgör 
undantag från den manliga normen (Pauwels 1998:9). Detta går att tillskriva stiftelsens texter i stort.  

Men samtidigt som mansdominansen kontextualiseras som det vedertagna och bekanta genom att 
bortnämnas, beskrivs den även som traditionell, bakåtsträvande och tvär. Stiftelsen positionerar sig på 
det viset i en ifrågasättande position. I rapporterna framställs mansdominansen i näringslivet exempel-
vis som ett homogent kollektiv. Att karaktärisera andra som en socialt homogen grupp på det viset är 
ett sätt att göra sig själv till norm (Hornscheidt & Landqvist 2014:153).  

Negationer används för att visa vilka goda eller dåliga egenskaper som förknippas med olika sociala 
kategorier och kan användas för att påvisa vilka positioner som är utgångspunkten (Hornscheidt & 
Landqvist 2014:148). I stiftelsens rapporter konstrueras och positioneras mansdominansen som nega-
tiv i förhållande till jämställdhet som positioneras som det normala och eftersträvansvärda:  

Näringslivets stora skamfläck är 77 bolag på svarta listan som inte har lyckats rekrytera en enda 
kvinna till ledningen. 
Att rekrytera kvinnor har inte varit prioriterat hos börsbolagen på många år. 

Småbolagen halkar efter och når inte upp till mer än 24 procent kvinnor. 

Men normen som råder är ändå mansdominans, vilket innebär en konflikt. Mansdominansen kontextu-
aliseras som negativ och oönskad i näringslivet där jämställdhet är önskad norm, samtidigt som mans-
dominansen är den faktiska normen, vilket bland annat visas i dess bortnämning.  

6.3.2 Värdeomdömen  

Positionering sker inte bara med hjälp av socialt deixis och negationer. Genom att analysera exempel-
vis värdeomdömen kan vi få syn på hur bilder av kollektiv målas upp, vilket är viktigt för att upp-
märksamma vilka aktörsroller som positioneras mot varandra (Hornscheidt & Landqvist 2014:158). 
Att ha i åtanke är att positionering alltid är tvåsidig. Det innebär att om någon exempelvis framställs 
som mäktig, framställs någon annan som maktlös (Hornscheidt och Landqvist 2014:140). Denna två-
sidighet kallas för binaritet och framkommer ofta i stiftelsens rapporter.  
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Analysen visar således att stiftelsen positionerar binära ordpar i förhållande till varandra. Äldre män på 
ledande positioner i börsbolagen, traditionella synsätt, stagnation och bolag utan kvinnor i ledningen 
positioneras som negativa motpoler till kvinnor på ledande positioner, moderna synsätt, framåtsträ-
vande och bolag med kvinnor i ledningen, vilket framgår i följande analys. 
Ofta positionerar stiftelsen det icke önskvärda genom att kritisera, bedöma och varna, vilka är tydliga 
strategier för positionering (Hornscheidt & Landqvist 2014:144). I följande två exempel görs detta 
med dubbelsvarta (bedöma, kritisera) och riskerar (varna): 

Åtta av börsens bolag är dubbelsvarta. 
Lagförslaget om kvotering riskerar att bli verklighet redan hösten 2016. 

Positioneringen sker även genom att roa, med formuleringar som: 
Likriktningen är nämligen inte bara en fråga om gubbvurmande.  
Börsens bov: småbolagen. 
Teknik- och industribolagen Axis och Africa Oil bör däremot plocka fram skämskuddarna. 

Genom roande ord såsom gubbvurmande, börsens bov och skämskuddarna positionerar sig stiftelsen i 
förhållande till dessa som lättsamma och med glimten i ögat. Detta väger upp kritiserandet, bedöman-
det och varnandet, vilket eventuellt kan ses som ett sätt att inte positionera sig som stereotypen arga 
humorlösa feminister i förhållande till styrelseledare. 
När stiftelsen positionerar binära ordpar i förhållande till varandra görs det som tidigare nämnts oftast 
med värdeomdömen. Exempel på hur stiftelsen positionerar börsbolag med kvinnor i ledningen som 
någonting önskvärt är exempelvis när de skriver om detta i förhållande till värdeomdömet rekordlyft:  

Med årets stämmosäsong följer ett rekordlyft, kvinnor tar plats i bolagsstyrelserna som aldrig förr.  
Andra värdeomdömen som används i sammanhanget är exempelvis ett elefantkliv, sola sig i stjärn-
glansen, framåtsträvare, har tagit på sig ledartröjan, toppar listan och ljusglimtar. I kontrast till detta 
står hösäckarna som gubbvurmar, vilka positioneras med värdeomdömen som börsens stora sabotö-
rer, på skämslistan, likriktning, börsens bovar, sämst, botten och svarta listan. 

Det kan vara viktigt för verksamheter att legitimera i vilket ljus andra och en själv ska uppfattas 
(Hornscheidt 2014:155). Vad vi kan sammanfatta av analysen i detta avsnitt är att stiftelsen genom att 
använda humor – som motpol till att de ändå kritiserar, bedömer och varnar börsbolag utan kvinnor på 
ledande positioner och framställer dessa som icke önskvärda – kan upprätthålla ett gott förhållande 
med aktören företagsledare. De riskerar därmed inte att förlora deras intresse. Tar man med i beräk-
ningen strategin att referera till kvinnor som antal och andel, som framgick i den kvalitativa textana-
lysen, slipper stiftelsen även göra frågan om jämställdhet i börsbolagens ledningar till en personfråga, 
vilket även det kan ses som ett sätt att hålla sig på god fot med börsbolagens ledningar.  

6.3.3 Diskursiv deixis 

Ibland refererar stiftelsen till andra situationer genom att citera olika personer i sina rapporter. Detta 
sker oftast i Den kvalitativa rapporten, men förekommer även i de andra två rapporterna. Citat an-
vänds på tre olika sätt. Ett sätt är att stiftelsen med citattecken markerar att ett visst ordval inte är 
någonting de ligger bakom och som de därmed positionerar sig emot. Exempel på det är när de skriver 
Inom akademin mottas frågan om jämställdhet med tillmälet ”feministtjafs”. Inte bara att kalla det 
citerade ordet ett tillmäle, utan även att grafiskt markera att detta är någonting någon annan har sagt, 
markerar ett avståndstagande. Varför uttrycket symbolkvinna inte sätts inom sådant citattecken när det 
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används förblir oklart. Endast i ett av fyra förekommande fall positionerar sig stiftelsen explicit emot 
det uttrycket, då med värdeomdömet utdaterade. 

Ett annat sätt som stiftelsen använder citat är för att ironisera det som står inom citatet, som i exemplet 
När de [kvinnorna i ledningsgrupperna] blir två eller fler sker ett ”magiskt skifte” i gubbledningarnas 
attityd till kvinnorna. Denna ironisering blir ett sätt för stiftelsen att positionera sig negativt till dessa 
gubbars attityd. Ett tredje sätt som stiftelsen använder citat är för att helt enkelt återge vad någon har 
sagt. Detta är också det vanligaste sättet som stiftelsen använder citat på.  

Citaten är intressanta eftersom de visar vilka som får komma till tals. I rapporterna är dessa jurister, 
delägare, jämställdhetskonsulter, professorer, studenter, chefer och vd:ar. När vd:ar citeras är det vd:ar 
i bolag utan kvinnor på ledande positioner som får komma till tals. De som, enligt stiftelsen, har gjort 
ett dåligt jobb i rekryteringsprocessen får med andra ord förklara sig, inte de som har gjort ett bra jobb. 
De som utesluter kvinnor ur ledningarna individualiseras på detta vis och får en chans att framställa 
sig själva i bra dager.  

Citaten från vd:arna visar att dessa har privilegiet att höras i stiftelsens texter, men dock inte privile-
giet att vara trovärdiga. Detta beror på att stiftelsen positionerar sig negativt till dem genom att kriti-
sera deras förklaringar, vilka de beskriver som oroväckande. De skriver även att de citerade vinklar 
sanningen och slänger sig med ursäkter som de inte har belägg för. En av dessa vd:ar positionerar de 
dock i bra dager. De skriver att han går i bräschen eftersom han tar problemet med ojämställda styrel-
ser på allvar. Detta följer mönstret för vilka stiftelsen väljer att positionera sig positiv till: de som in-
kluderar kvinnor i bolagen (i detta fall visar en vilja att göra det) och har ett modernt framåttänk.  

Inte bara de roller som samtalsdeltagare intar, utan också de ståndpunkter som kan, får och brukar 
framföras, samt vilka som förblir osynliga, bör analyseras (Hornscheidt & Landqvist 2014:139). Det 
som kommer till uttryck via vd:arnas citat kan möjligen ses som exempel på sådana ståndpunkter som 
får och brukar framföras. Ett annat exempel är stereotyper som framkommer via några andra citat i 
materialet, såsom farbröder (1), hemmafruar (1), tjej (1), duktiga flickor (1) och äldre herrar (1). Inte 
en enda gång benämns exempelvis män som pojkar eller killar, men kvinnor benämns här som tjej och 
flickor. I många språk används tjej eller flicka för att referera till en vuxen kvinna, medan de manliga 
motsvarigheterna inte kan användas för att referera till vuxna män. Det tyder på att den semantiska 
betydelsen [+ ung] eller [- vuxen] inte har lika stor innebörd i de kvinnliga varianterna, vilket i sin tur 
kan bidra till att kvinnor ses som personer man inte behöver ta på allvar (Pauwels 1998:52). Att detta 
får komma till uttryck i texten tyder på vad som kan, får och brukar framföras, men också vad som 
osynliggörs. 

6.4 Sammanfattning av resultatet 
Resultatet från benämningsanalysen visar att både könsspecificerande och könsneutraliserande be-
nämningsstrategier används i de tre rapporterna, men att den könsspecificerande strategin dominerar 
med 56 % i förhållande till 44 %. Den könsneutraliserande strategin dominerar dock i Den kvalitativa 
rapporten, vilket kan bero på rapportens mer kvalitativa innehåll som gör att det finns ett större behov 
av att benämna utan att specificera, exempelvis citerade personer. 

Av de könsspecificerande benämningsstrategierna är en klar majoritet könsbestämda titlar eller sub-
stantiv, varav 68 % är ordvariationer av ordet kvinna. Vi kan också se att kvinnor benämns med egen-
namn betydligt oftare än män. Pronomen i singular används i liten utsträckning. Istället benämner 
stiftelsen ofta i plural, vilket kan ses som en strategi för att slippa specificera kön. Sammansättningar 
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med könsbestämda efterled förekommer också, men här är bruket asymmetriskt – allra oftast är det 
kvinnor som benämns på detta vis. Fraser med könsbestämda adjektiv förekommer bara 1 gång och 
könsbestämda slutled ingen gång. Av de könsspecificerande benämningarna kan vi även se att kvinnor 
är den kategori som allra oftast specificeras – 74 % av fallen.  

Andra strategier med avseende på kön som framträder i materialet är tre strategier för att prata om 
förhållandet mellan kvinnor och män: fördelning, ombenämning och antal/andel. Här visar resultatet 
att trots att fördelningsstrategin och ombenämningsstrategin inte specificerar kön, bortnämns en man-
lig norm och en tvåkönsnorm, som därmed sätter prägel på hur uttrycken tolkas i sin kontext. Med 
strategin att prata om antal/andel explicitgörs i majoriteten av fallen kvinnor, vilket även det tyder på 
en manlig norm som bortnämns.  

Ytterligare andra strategier med avseende på kön som förekommer i rapporterna är att spela på stereo-
typer, nyskapa ord, använda ord med generisk syftning och ett par strategier för att inkludera andra 
sociala kategorier. För den sistnämnda strategin gäller främst uttryck som könen, person och att be-
nämna könsneutraliserande, vilket möjligen öppnar upp för en tolkning om andra könskategorier.  

Positioneringsanalysen visar att stiftelsen positionerar sig som expert i förhållande till andra aktörer 
genom att exempelvis åberopa forskning och statistik. De använder ibland ett vi där de själva och aktö-
rer med samma intentioner inkluderas, samt ett de som innefattar olika aktörer i olika sammanhang. 
Med hjälp av värdeomdömen och negationer positionerar stiftelsen mansdominans, traditionalitet och 
stagnation som negativa motpoler till jämställda styrelser, modernitet och framåtanda. Analysen visar 
även att den manliga normen dominerar. Dels genom att den återkommande gånger bortnämns, dels 
genom att den får komma till tals genom citat, dels genom att kvinnor lyfts fram i förhållande till 
mansdominansen. Dock låter inte stiftelsen detta passera obemärkt. De använder nämligen strategier 
som kritik och bedömning för att kontra den manliga dominansnormen med en annan norm som står 
för jämställdhet. Vi kan alltså se att två normer därmed konkurrerar med varandra i materialet – den 
manliga dominansnormen mot jämställdhetsnormen. 
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7 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras stiftelsens intention till och syn på jämställdhet med hur det faktiska språk-
bruket ser ut i deras rapporter, något som framgått genom analyserna. Detta sätts även i förhållande till 
forskningsbakgrunden.  

7.1 Stiftelsens intention i jämförelse med det 
faktiska språkbruket 
Stiftelsen visar i intervjuer en öppenhet till att inkludera ett intersektionellt perspektiv, samtidigt som 
de inte verkar veta hur de ska möjliggöra detta rent praktiskt. Fokus i texterna ligger på att synliggöra 
främst kvinnor, men det finns vissa strategier i rapporterna som tyder på att det intersektionella per-
spektivet ändå förhandlas. Genom att stiftelsen till exempel använder ombenämningar som genus, 
könen och person lämnar de öppet för tolkning av bortnämnda kategorier. Också den könsneutrali-
serande strategin kan ses som ett sätt att inte specifikt behöva yttra ett tvåkönande. Stiftelsen använder 
även pronomenen hen och en. Det kan vara exempel på en intention att vilja ändra språket genom att 
skapa störning (Pauwels 1998:97ff).  

Tveksamt är dock om andra kategorier verkligen tolkas in i ovan nämnda uttryck, med tanke på den 
starka tvåkönande normen som genomsyrar rapporterna generellt. Här kan vi dra paralleller till Jobin 
(2004:24) och hennes slutsats om att en minskning av könsspecificerande avledningar kompenseras 
med en ökning av könsspecifika ord och sammansättningar. Hon menar att vi människor gärna tillde-
lar kvinnligt och manligt kön som ett resultat av vår perceptions- och kategoriseringsförmåga 
(2004:24), vilket leder till frågan om hur troligt det är att tilldela benämningar ett kön som många 
kanske inte ens kan föreställa sig. 

Här blir det intressant att ta in aktörerna som stiftelsen förhåller sig till. Aktören den feministiska sek-
torn rimmar väl med ett försök att inkludera ett intersektionellt perspektiv, medan företagsledare tro-
ligtvis inte sällar sig lika positiva till sådana insatser. Det framgår i intervjuerna att företagsledare hej-
dar ett bredare perspektiv, vilket gör att stiftelsen mottagaranpassar sina texter efter detta. Av förklar-
liga skäl syns denna mottagaranpassning i språket, som blir enklare och tydligare, och där könskatego-
rier framställs som oproblematiska. 

Stiftelsens argument till varför deras texter ser ut som de gör förhåller sig väl till språkvårdens klas-
siska språkvårdsargument om begriplighet, enkelhet, och hur accepterat ett uttryck är bland språkbru-
kare. Dessa argument är dock inte förenliga med frågor rörande diskriminering (Wojahn 2015:235f). 
Det finns nämligen en diskrepans mellan mottagaranpassning och inkludering i stiftelsens fall, där 
mottagaranpassningen kräver enkla och tydliga analyser och texter, medan inkluderingen kräver att 
olika sociala kategorier explicit lyfts fram i framställningen, vilket kan bidra till ett tillkrånglat och 
svårtillgängligt språk.  

Språkvården rekommenderar könsneutraliserande strategier, och även stiftelsen uppger i intervjuer att 
de ska använda sådana i de fall det inte är relevant att specificera kön. Dock kan könsneutraliserande 
strategier osynliggöra maktrelationer och dölja den manliga normen (Wojahn 2015:231), eftersom de 
utgår från manligt appellerande former. Detta är någonting som analyserna visar sker i rapporterna 
upprepade gånger. Samtidigt gör sig den dolda manliga normen påmind i de könsspecificerande stra-
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tegierna genom att kvinnor i majoriteten av fallen specificeras och därmed framstår som undantag till 
den manliga normen som bortnämns. 

Stiftelsen säger sig porträttera kvinnor och män på samma sätt, men det är alltså inte riktigt så det ser 
ut i rapporterna, då kvinnor explicitgörs i majoriteten av fallen. Både kvinnor och män presenteras 
som antal eller andelar, men detta gäller allra främst kvinnor, vilket förstärker kvinnors undantagsfall 
från den manliga normen. Att kvinnor oftast explicitgörs kan bero på att stiftelsen anser detta viktigt, 
vilket kan föras till deras intention att bara lyfta kön när det anses vara relevant. Men på grund av detta 
blir sättet de framställer kvinnor och män olika. Det återspeglas i språket genom att de exempelvis 
oftare skriver kvinnor på vd-position och inte lika ofta män på vd-position.  

I en intervju anger en av de anställda att de tänker på att inte benämna kvinnor som vd-kvinnor och 
män som vd:ar, utan istället att de ska skriva kvinnor på vd-postar och män på vd-postar, för att på det 
viset skapa symmetri i benämningspraktiken. Om detta bara inte fått fullt genomslag i rapporterna är 
oklart, men analysen visar att en asymmetri i benämningspraktiken existerar och att männen därmed 
ofta blir det underförstådda könet. Kvinnor benämns nämligen betydligt fler gånger med sammansätt-
ningar med könsspecificerande efterled, exempelvis vd-kvinna och chefskvinna. Om männen är det 
underförstådda könet kan man diskutera om neutrala benämningar som vd och ledamot verkligen blir 
könsneutrala i sammanhanget. Som Jobin påpekar kan svenska personbenämningar inte anses vara 
könsneutrala så länge kön med få undantag bara specificerar kvinnor (2004:24). Tidigare forskning har 
också visat på att folk tolkar in kön i neutraliserande benämningar (bl.a. Hamilton 1988, Hyde 1984, 
Teleman 1995), och det blir kanske fallet även här. Ett tydligt exempel på att mannen blir den under-
förstådda normen är också att stiftelsen i ett fall exempelvis måste skriva som följande: likriktning kan 
lätt leda till ohälsosamt grupptänkande. Detta gäller även i sällskap av enbart kvinnor. 

Stiftelsen påpekar flera gånger att de inte vill använda fraser med könsspecificerande attributiva ad-
jektiv som kvinnligt och manligt. Detta lyckas de bra med i sina texter. Endast en gång förekommer ett 
sådant könsspecificerande adjektiv. En av de anställda påpekar att denna strategi gör att de ibland 
måste skapa ord som vd-kvinna, i de fall det finns ett behov av att specificera kön. Frågan är dock var-
för asymmetrin i bruket av sådana sammansättningar ändå uppstår i förhållandet kvinnor och män. 
Varför är det i de flesta fall kvinnor som benämns på det viset? En möjlig förklaring är att asymmetrin 
tyder på en underliggande manlig norm där kvinnan måste specificeras för att synliggöras. 

Asymmetrin i sättet stiftelsen pratar om kvinnor och män framkommer även i hur de positionerar sig 
själva i förhållande till olika aktörer. Övervägande positionerar de sig som experter i förhållande till 
mansdominerade styrelser som de kritiserar, bedömer och varnar, ofta med en underton av humor. I 
förhållande till detta positionerar de sig även som experter till jämställda styrelser eller styrelser för 
jämställdhet, men detta görs inte med hjälp av varningar och bedömningar, utan snarare med värde-
omdömen i form av beröm. 

Analyserna visar också att kvinnor oftare än män benämns med egennamn med stärkande epitet fram-
för. Enligt stiftelsen är detta ett sätt att lyfta kvinnor och motverka stereotyper, men kanske kan utfallet 
bli att kvinnliga ledare görs till ett undantagsfall i förhållande till en manlig bortnämnd norm. Det går 
inte att dra några säkra slutsatser utifrån materialet, eftersom män endast nämns enstaka gånger med 
egennamn. Det är ändå intressant att fråga sig om också män skulle framställas med stärkande epitet 
om de oftare skulle benämnas med egennamn? Det är en fråga dock svår att besvara. Det som går att 
säga utifrån analysen är däremot att de stärkande epiteten framför kvinnliga egennamn visar på en ten-
dens till att framställa kvinnor i form av ett eget ledarskap. Den nya normföreställning som stiftelsen 
här försöker skapa motverkas dock av det faktum att bedömningen av vilka normföreställningar och 
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verklighetsbilder som gäller alltid bestäms i större sociala sammanhang (Hornscheidt & Landqvist 
2014:26). Detta i relation till att forskning pekar på att minoriteter framställs som avvikare och repre-
sentanter för sin grupp (Moss Kanter enligt SOU 1994:21) gör att vi kan fråga oss om den manliga 
normen inte ändå vinner, eftersom den inte behöver explicitgöras. Den underliggande normföreställ-
ningen blir då istället att en manlig vd exempelvis alltid är rutinerad, medan en kvinnlig vd:s egen-
skaper måste preciseras.   

Enligt stiftelsen vill de motverka stereotyper, men trots det framträder stereotyper i materialet. Bland 
annat framträder en bild av traditionella, bakåtsträvande äldre män på chefspositioner som är emot 
jämställdhet och feministtjafs. Detta kan tolkas som en intention att skapa ett kvinnocentrerat språk. 
Att använda uttryck som gubbvurmande och ryggdunkande nätverk kan mycket väl vara ett sätt för 
stiftelsen att namnge vad kvinnor på ledande positioner upplever i en mansdominerad näringslivsvärld. 
Manliga ledare får även möjlighet att via citat framställa stereotypen om kvinnor som duktiga flickor 
som kopplas till hemmets domän. Även om stiftelsen kommenterar uttalandena kritiskt och be-
dömande, får vd:arna ändå utrymme att uttrycka dessa stereotypa bilder. 

Det vi kan se i rapporterna är att både intentionen att skapa störning och exponera sexism i språket 
genom lingvistisk kreativitet och experimentalitet samt intentionen att skapa ett kvinnocentrerat språk 
som kan ge uttryck för kvinnors perspektiv förekommer. Dock är intentionen att skapa jämställdhet 
mellan kvinnor och män i språket övervägande, även om denna intention inte uppfylls. Män framträder 
nämligen ofta som norm, medan kvinnor framträder som undantag till denna norm. Men även en andra 
norm kan sägas gestaltas i rapporterna, och det är en norm om jämställdhet som sätts i binär relation 
till den manliga dominansnormen. 

Milles (2002) diskuterar om könsneutralisering kan leda till könsblindhet där maktstrukturer döljs. 
Eftersom resultatet visar att stiftelsens texter är långt ifrån könsneutrala, vill jag här istället lyfta frågan 
om könsneutraliserande och könsspecificerande strategier verkligen bidrar till ett jämställt språk, vil-
ket Pauwels menar är deras främsta syfte (1998:109ff, 2011:16). Det som framgår av analyserna är att 
jämställdheten mellan kvinnor och män i texterna inte uppstår per automatik genom användningen av 
den ena eller andra strategin. Istället måste man hela tiden gå bakom invanda synsätt för att åskådlig-
göra diskriminerande strukturer och underliggande normföreställningar och utifrån det ta ställning till 
hur man vill framställa personer i texterna. 
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8 Slutsats och tankar om framtida 
forskning 
Syftet med den här undersökningen har varit att beskriva vilka olika kommunikativa strategier stiftel-
sen använder i sina rapporter med avseende på kön. Det har också varit att analysera hur de använder 
dessa strategier och att tolka strategivalen för att se vilka underliggande normföreställningar som kan 
utläsas utifrån ett normkritiskt perspektiv. Resultatet visar att strategier från alla tre intentioner 
(Pauwels 1998) till att vilja ändra ett påstått sexistiskt språk används. Exempelvis skapas nya ord för 
att namnge det som kan upplevas i förhållande till ett manligt homogent näringsliv och generiska pro-
nomen såsom hen används för att bredda perspektivet av vilka som inkluderas. Strategierna för in-
tentionen att skapa jämställdhet i språket är flest, men trots det uppfylls inte jämställdhet i rapporterna, 
eftersom den manliga normen ofta framstår som det självklara genom bortnämning, och kvinnor pre-
senteras som ett undantag i förhållande till denna. 

Pauwels språkplaneringsmodell samt den konstruktivistiskt pragmatiska och normkritiska teoretiska 
ramen har fungerat bra som ramverk för min undersökning. Detta beror på trianguleringen av kvalita-
tiva och kvantitativa metoder som har kompenserat varandras starka och svaga sidor. Det i sin tur har 
gett mig verktyg till att dels synliggöra olika strategier som stiftelsen använder med avseende på kön, 
dels synliggöra underliggande normstrukturer. I synnerhet det pragmatiska angreppsättet har gjort att 
normstrukturer har kunnat ifrågasättas genom att hela tiden fråga hur någonting är konstruerat.  

Slutsatsen som kan dras utifrån undersökningen är att kvinnor synliggörs i stiftelsens rapporter genom 
att de i majoriteten av fallen nämns, men samtidigt osynliggörs kvinnliga ledares ledarroller genom att 
de benämns som antal och andelar. Vi kan också se att stiftelsen tydligt problematiserar frånvaron av 
kvinnor, men inte alltför ofta närvaron av män. Detta kan mycket väl bero på den mottagaranpassning 
som stiftelsen gör till aktören företagsledare för att nå ut med sitt budskap. Det innebär att normen om 
mottagaranpassning kan stå i konflikt med normen om ett icke-sexistiskt och icke-diskriminerande 
språkbruk. 

Undersökningen tyder också på är att de könsneutraliserande strategierna inte bara kan användas för 
att benämna ett tvåkönande, utan även för att benämna andra sociala kategorier. Detta kan hänga 
samman med att funktionen istället för kön lyfts fram med denna strategi. Det som måste uppmärk-
sammas är dock i vilket sammanhang dessa könsneutraliserande strategier används. Används de i 
sammanhang med könsspecificerande benämningar kan de få en könsspecificerande betydelse. 

Den stora frågan som uppstår utifrån resultatet är om könsneutraliserande och könsspecificerande 
strategier verkligen bidrar till ett jämställt språk. Det resultatet visar är att man alltid måste vara 
uppmärksam på hur strategierna används, oavsett om det är den könsspecificerande eller köns-
neutraliserande strategin, eftersom båda kan cementera den manliga normen, beroende på i vilken 
kontext de används. 

Läsaren av uppsatsen har förhoppningsvis fått en djupare förståelse för hur språket fungerar om man 
vill skriva mer inkluderande samt vad man bör tänka på vid användningen av olika kommunikativa 
strategier med avseende på kön, för att inte bevara och befästa diskriminerande normföreställningar. 
Uppsatsen har visserligen inte bistått med några konkreta verktyg för att skriva mer jämställt (snarare 
har den visat att sådana konkreta hanterbara verktyg inte finns att tillgå), men kanske har läsaren fått 
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en inblick i vad olika språkhandlingar i förhållande till olika kontexter kan få för diskriminerande in-
nebörder. Intressant för framtida forskning skulle vara att placera in forskningsmetoderna som använts 
i denna undersökning i en ny kontext, men med samma frågeställningar. Också en komparativ studie 
av texter från olika kontexter skulle vara intressant för att se om benämningsstrategierna med avseende 
på kön skiljer sig åt beroende på olika kontextuella förutsättningar.  
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