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”Kan vi förändra samhället genom att förändra språket?” Det är den fråga, 
med vissa variationer, som jag oftast får av medierna när något nytt feminis-
tiskt ord eller uttryck ska debatteras. 

Så också den 9 mars 2017. Det var en dag efter internationella kvinnoda-
gen, och jag var på plats i radiohuset för att prata om språk och jämställdhet. 
Feministiskt initiativ (i fortsättningen Fi) i Uppsala hade nämligen motionerat 
om att byta ut tjänstebeteckningen tjänsteman mot det könsneutrala tjänste-
person. 

Det som är det besvärliga med den frågan, är ju att den inte kan besvaras. 
Att  fastlägga ett kausalt förhållande mellan ett enskilt språkligt initiativ 
och nivån på jämställdheten i ett samhälle är i princip omöjligt.

Därmed inte sagt att frågeställningen är ointressant. Det feministiska enga-
gemanget för språk, ord och uttryck är en stark trend. Att undersöka och dis-
kutera dess betydelse, villkor och innebörd är definitivt intressant, för språk-
vetare och andra. Men jag tror att vi behöver omformulera frågan om vi ska 
kunna undersöka fenomenet empiriskt. 

I följande artikel kommer jag därför att snarare försöka besvara frågan vad 
feministiska aktioner för att förändra språket eller språkbruket kan få för inne-
börd i de sammanhang där de utspelar sig. Vad händer? Hur används språkdis-
kussionen som politiskt verktyg? Vad säger det om de villkor som feminister-
nas språkarbete förs under?

Min analys visar att Fi:s motion blev en del av det kommunpolitiska spelet 
och utnyttjades som identitetsresurs av både förespråkare och motståndare. 
Motionärerna framstod som moderna och inkluderande medan motståndarna 
kunde plocka politiska poäng genom att anklaga motionärerna för såväl peng-
aslöseri, förbudsiver som löjeväckande beteende. 
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1 Bakgrund
Vid valet 2014 gjorde Fi sitt bästa val hittills. På kommunnivå innebar detta 
26 mandat i sammanlagt 13 kommuner. 

Fi är ett parti som lägger stor vikt vid hur verkligheten beskrivs och vilka 
normer som gäller. Konkret leder detta ofta till diskussioner om enskilda ord 
och formuleringar i texter och dokument (Eduards 2016).

En av de frågor som partiet har drivit i kommunpolitiken är att byta ut 
kommunala tjänstebeteckningar som slutar på -man, exempelvis tjänsteman
och nämndeman, mot sådana som slutar på -person: tjänsteperson och 
nämndeperson. I motionerna (som är snarlika, men inte identiska i de olika 
kommunerna) anges att Fi vill skapa en såväl mer inkluderande, jämställd 
som korrekt tjänstebeteckning. Inte alla tjänstemän vill nämligen definiera 
sig som män. En del motioner hänvisar till Språkrådets skrivningar om klar-
språk som vårdat, enkelt och begripligt. I Uppsala kommuns motion (Cama-
ra Sylvan & Karlsson 2016) hänvisas såväl till skrivningar om målen för den 
svenska språkpolitiken som till min och Språkrådets handbok i jämställt 
språk. 

Motionen har, med eller utan revideringar, drivits igenom i flera kommu-
ner, men har också fallit i ett par (se tabell 1). I alla kommuner där motionen 
har tagits upp har detta lett till livliga och långa debatter i både kommunsty-
relse och kommunfullmäktige. I många av dessa kommuner har frågan dess-
utom fått medial uppmärksamhet (som inslaget där jag själv medverkade, se 
ovan). 

Men inte alla kommuner där Fi har representation har använt motionen. På 
Gotland har de exempelvis avstått. Elin Bååth, regionpolitiker där, förklarar 
att orsaken är strategisk: ”En av de vanligaste föreställningarna om Fi är ju att 
vi är ett gäng akademiker utan kontakt med ’vanligt folk’.” (Bååth, 2017). 
Men Bååth påpekade också att hon själv använder uttrycket tjänsteperson. 
Hon rapporterade också en känsla av att hon inte är ensam och att bruket 
sprids. Beteckningen tjänsteperson har alltså redan viss spridning i Sveriges 
kommuner, kanske alldeles oavhängigt språkmotionens blandade framgångar. 

Syftet med denna artikel är att presentera en mindre undersökning av mo-
tionens identitetsskapande funktion i kommunpolitiken. Frågeställningen som 
drivit den är vilka identitetspositioner som deltagarna i debatten försökte till-
skansa sig, respektive tillskrev andra i debatten. 

I förlängningen kan studien användas för att bättre förstå betydelsen av så 
kallad feministisk diskursiv aktivism, dvs. medvetna försök att förändra 
språk och språkbruk som görs i syfte att driva det feministiska projektet 
framåt. 
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2 Feministisk diskursiv aktivism 
Feminister har länge problematiserat språkliga uttryck och strukturer (Came-
ron 1990:2). I Sverige har organisationer med feministisk agenda åtminstone 
de senaste åren lagt en del arbete och energi på att förorda könsneutrala ut-
tryckssätt (exempelvis könsneutrala beteckningar som riksdagsledamot, tales-
person) och lansera nya ord och beteckningar (exempelvis snippa, slidkrans, 
klittra). Mest uppmärksamhet och debatt genererade kanske pronomenet hen, 
som debatterades intensivt 2012. 

I forskningen kallas detta ofta feministisk språkaktivism (Wojahn 2015) eller 
feministisk språkplanering (Milles 2011a,b,c). Här väljer jag att kalla det femi-
nistisk diskursiv aktivism. Det viktigaste skälet till detta är att rötterna till denna 
aktivism delvis kan spåras till inflytelserika feministiska teoretiker. Dessa har 
sett förtrycket av kvinnorna som en effekt av diskursiva strukturer, exempelvis 
begränsande eller frånvarande personbeteckningar och personliga pronomen, in-
teraktionsmönster som missgynnar eller tystar kvinnor etc. Motståndsstrategier-
na har därför ofta gått ut på att förändra dessa diskursiva mönster (Milles 2017). 
Det handlar alltså inte om att förändra språket, utan diskursen. Språket, orden el-
ler uttrycken, är bara medel och inte mål för denna typ av aktivism.

I kölvattnet av de offentliga debatterna kring ett antal feministiska initiativ 
har också forskarnas intresse stigit. Många studier fokuserar införandet och 
etableringen av enskilda ord och uttryckssätt, exempelvis snippa (Milles 
2011a,b), hen (Ledin & Lyngfelt 2013, Milles 2013, Lindqvist m.fl. 2016), 
slidkrans (Milles m.fl. 2017, 2018) och en (Skärlund 2016, 2017). Men det 
finns också försök att anlägga ett mer övergripande nutidsperspektiv på de 
svenska initiativen (Milles 2011a, Lind Palicki & Milles 2015, Wojahn 2015). 
Särskilt hen mötte stort motstånd och debatterna som fördes var stundom 
mycket hätska (Milles 2013, Wojahn 2015). Bland de vanligaste typerna av 
motstånd är hån och hävdandet att initiativet begränsar yttrandefriheten (Ver-
goossen m.fl. 2016). Men forskning visar också att negativa attityder på rela-
tivt kort tid kan ersättas av acceptans (Gustafsson Sendén m. fl. 2015).

Vi vet relativt mycket om enskilda ord och deras eventuella etablering i 
svenskan, och vi har också viss kunskap om hur svenska feministiska aktörer 
på olika sätt förhåller sig till språk som politiskt verktyg. Men för att kunna 
diskutera effekterna av aktivismen, utöver ordens etablering, måste vi göra 
fler studier av aktivismen i praktiken. 

Med de senaste årens aktivism och den forskning som gjorts tror jag dock 
att det redan nu är möjligt att ange huvuddragen i en teoretisk modell över hur 
aktivismen fungerar. Den feministiska diskursiva aktivismen är ett mångfacet-
terat fenomen, och här finns inte utrymme att beskriva den i detalj. Men en 
viktig och grundläggande aspekt är att aktivismen verkar minst lika mycket på 
den metaspråkliga som på den språkliga nivån. Det vill säga, att diskutera ett 
enskilt ord eller uttryck kan potentiellt vara lika politiskt verksamt som att an-
vända det, se figur 1. 
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Figur 1. Politisk potential hos feministisk diskursiv aktivism 
Diskussionerna om enskilda ord och uttryck uppstår eftersom inte alla är 
överens om aktivismens värde. Språkliga initiativ av detta slag väcker ofta 
starka reaktioner (Milles 2010, 2013, Wojahn 2015). Folk i gemen tycker ock-
så det är intressant att diskutera språk. Motståndet och intresset gör att språk-
frågor får utrymme i såväl traditionella medier, sociala medier som i vardags-
livet.

Möjligheten att göra sin röst hörd i tal eller skrift, möjligheten att bli lyss-
nad på och läst, är första steget för att kunna påverka och förändra. Genom att 
diskutera språk kan detta diskursiva utrymme användas av de politiska aktö-
rerna till att ge sig in i kampen om de centrala feministiska diskurserna. Det 
kan aktörerna göra genom att, samtidigt som de diskuterar språk, också tala el-
ler skriva om annat, exempelvis centrala feministiska eller jämställdhetspoli-
tiska frågor (Milles 2010). I förlängningen kan detta påverka diskurser och 
kollektiva föreställningar (om kön, om sexualitet etc.), vilket jag benämnt 
”ideologi” i figuren. 

Språkfrågan kan också anta symboliska värden. Debattörerna kan exempel-
vis, oavsett vilken åsikt de har i själva språkfrågan, använda den för att skaffa 
sig, eller tillskriva andra, olika diskursiva positioner, roller eller identiteter, 
vilket jag för enkelhetens skull benämnt ”identitet” i modellen. Dessa kan vara 
mer eller mindre politiskt laddade, och kan användas som redskap i diskussio-
nen – för att ge sig själv legitimitet eller på motsvarande sätt diskreditera mot-
ståndaren. Under hen-debatten bidrog exempelvis Sverigedemokraternas tyd-
liga avståndstagande till att pronomenet kunde utnyttjas av motståndare till 
detta parti. Att ta ställning för hen blev ett sätt att ta ställning mot Sverige-
demokraterna (Milles 2013:121). Men det kan också handla om ett mer lång-
siktigt och övergripande bygge av en politisk image eller liknande. I det föl-
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jande är det denna aspekt som närmare kommer att undersökas när det gäller 
de diskussioner som föregick de olika kommunbesluten. 

3 Material och metod
Motionen har så vitt jag har kunnat utröna tagits upp i sex kommuner, se tabell 
1. I en sjunde kommun, Höganäs, har frågan om könsneutrala beteckningar 
varit uppe (och förslaget avslagits), men där har inte Fi någon representation, 
varför denna kommun inte tas med här. 

Första gången motionen togs upp var i Malmö under sommaren 2016, och 
den senaste var Simrishamn, som hade motionen uppe till behandling tidig 
höst 2017. Två gånger har motionen gått igenom och tre gånger har den fått 
avslag. En gång, i Uppsala, gick den igenom efter revidering (tjänsteperson
ersätter inte, men får användas synonymt med tjänsteman). 

Besluten har i två fall tagits i kommunstyrelsen. Då dessa möten inte är 
öppna har jag inte kunnat ta med dessa i min analys. De fyra kommunfullmäk-
tigemötena finns däremot inspelade och fritt tillgängliga via kommunernas 
hemsidor (se tabell 1), och det är dessa som analysen baseras på (fullständiga 
adresser till mötena finns i slutet av artikeln).

Tabell 1. Fi:s språkmotion i kommunpolitiken, fetade är med i analysen.

Jag har analyserat de diskussioner som föregår beslutet i alla fyra fullmäktige-
möten. Dessa är mellan 6 och 32 minuter långa, se tabell 1. Analysen har 
gjorts på inspelningarna (med ljud och bild i vissa fall, endast ljud i andra). 
Jag har transkriberat vissa utvalda sekvenser (transkriptionsnyckel under litte-
raturlistan). 

Jag har här fokuserat på det identitetsarbete som deltagarna gör. Ett framträ-
dande drag i diskussionsinläggen är nämligen att deltagarna utnyttjade sin ta-
lartid för att framställa sig själva i god dager och på motsvarande sätt framstäl-
la motståndare i mindre smickrande dager. För att förankra min analys teore-
tiskt har jag använt mig av begreppet klassificering (Törrönen 2013:81), som 
handlar om det identitetsarbete som görs av deltagarna för att skilja ut grupper 
från varandra och skapa tydliga ”vi” och ”dem”. Detta kan göras öppet – ge-
nom att kategorisera sig själv och andra explicit, eller med implikationer (ibid:
85), vilket alltså innebär en del tolkningsarbete. 

Kommun Tidpunkt Beslutande organ Gick motionen 
igenom?

Inspelning Debattens
längd i min.

Malmö Juni 2016 Fullmäktige Ja Ja 18 
Umeå Januari 2017 Fullmäktige Nej Ja 32

Uppsala Mars 2017 Styrelse Delvis Nej --
Norrköping Mars 2017 Fullmäktige Nej Ja 24

Sala April 2017 Fullmäktige Ja Ja 6
Simrishamn September 2017 Styrelse Nej Nej --
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4 Feministisk diskursiv aktivism som identitetsresurs i 
kommunfullmäktige
Diskussionerna före beslut i kommunfullmäktige liknar alla varandra i så 
måtto att de är starkt styrda av mötesformalia. Ordföranden styr mötet och 
ger inledningsvis ordet till den som lagt motionen, och sedan är ordet fritt. 
Deltagarna i debatten anmäler sig på en talarlista och ges ordet i tur och 
ordning, förutom när de anmäler replik – som får komma direkt efter det in-
lägg de vill replikera på. Inläggen levereras stående från talarstolen och re-
plikerna sittande på plats, och inläggen får vanligtvis ta tre eller fyra minu-
ter, och replikerna en minut. När talarlistan är slut går fullmäktige till be-
slut. 

Språkmotionen lades av Fi men stöddes också av andra partier, vanligtvis 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Motståndarsidan leddes av moderater och 
Sverigedemokrater men också andra partier, exempelvis Kristdemokraterna, 
var ibland emot. 

Min analys av identitetsarbetet visade att kommunpolitikerna som deltog i 
den här debatten klassificerar sig själva och andra utefter ganska tydliga linjer, 
se figur 2. Notera dock att detta är de tydligare tendenserna. Mycket av det 
mer finstilta identitetsarbete som sker har tyvärr inte fångats in (skämtande, 
blickar, alliansbyggen mellan deltagare etc.). 

Deltagarna tog tillfället i akt att tillskriva sig själva positivt värderade iden-
titeter och egenskaper samtidigt som de insinuerade att meningsmotståndarna 
hade en rad negativa drag och egenskaper. I figuren är de positivt laddade 
identiteterna som deltagarna själva gör anspråk på gröna och de negativa, till-
skrivna, röda. 

Nedan exemplifieras klassificeringarna närmare. 
Figur 2. Diskussionen som identitetsresurs.
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4.1 Språk och jämställdhet är viktigt
Trots att debatterna stundtals var mycket polariserade så var båda lägren rö-
rande överens om två saker: att språk är viktigt och att jämställdhet är bra. 

Både motionärer och motståndare ville gärna visa att de tycker att språkfrå-
gor är både viktiga och intressanta. De ville också visa att de kan en del om 
språk: att språk utvecklas, vad ordböckerna säger om betydelsen av ledet -man
(betyder det ’man’ eller ’människa’?), vad Språkrådet rekommenderar etc. Att 
språkkunskaperna kanske inte är så djupa är en annan sak (ledet -man kallades 
för prefix exempelvis).

Både motionärer och motståndare visade också gärna upp sig själva som 
aktiva jämställdhetsivrare. I Norrköpings kommunfullmäktige använde mot-
ståndaren Kajsa Törnkvist Netz, C, nästan hela sin talartid till att tala om sitt 
eget partis jämställdhetspolitik i stället för att argumentera i sakfrågan. 

Det här visar att både språk och jämställdhet är två positivt laddade begrepp 
inom politiken, och att motionens koppling till dessa kan utnyttjas av båda si-
dorna i debatten. Men i övrigt utnyttjas motionen enligt två andra linjer. 

4.2 Inkluderande motionärer i takt med tiden
Förespråkarna för motionen använde debatterna för att tillskriva sig själva po-
sitiva värden som modernitet och mod. 

Filip Hallbäck, Fi, la fram motionen i Umeå kommunfullmäktige, se exem-
pel 1. Genom att bifalla motionen menade han att Umeå kommun kan visa att 
den hänger med och är i takt med sin ”normkritiska samtid”. Han påpekade 
också att användningen av tjänsteperson kommer att göra kommunen mer 
attraktiv som arbetsgivare. 
Exempel 1. Filip Hallbäck, Fi, i Umeå kommunfullmäktige
FH Ordet tjänsteperson är inte bara en yrkestitel utan det är även en 

tidsmarkör för vår normkritiska samtid. För kommande generationer 
så kommer ordens makt och möjligheter aldrig att underskattas. Och 
för Umeås del så kommer kommunen med denna förändring bli en mer 
attraktiv och inkluderande arbetsgivare.

I Malmö har man med hjälp av några andra partier röstat igenom motionen, 
och Hallbäck beklagade då ”att ett flertal av dessa partier här inte alls tycks 
vara lika progressiva i den här frågan”. Stöder man motionen går man alltså i 
bräschen för kommunens positiva utvecklingsarbete. Genom sitt inlägg till-
skrev Hallbäck sig och sina meningsfränder identiteten som progressiva visio-
närer och utmålade på motsvarande sätt motståndarna som konservativa 
bromsklossar. 

Att ställa modernitet och förändring mot tradition och konservatism och 
framställa sig själv som representant för det tidigare var något som gjordes i 
fler av kommunerna. I Norrköping använde Sandra Isaksson en rad värdeord i 
ett av sina inlägg, som sammantagna målade ut Fi som ett parti i takt med ti-
den, ”på rätt väg”. Det var ”otidsenligt” att använda titeln tjänsteman, sa hon, 
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och hon talade om förnyelse och modernitet när hon sa att ”det här är ju ingen-
ting nytt, att vi byter ut och förnyar vårt språk till ett mer modernt. Vi har re-
dan bytt ut riksdagsman till riksdagsledamot och talesman till talesperson”. 

4.3 Frihetsälskande motståndare till löjliga pengabrännare
Men också motståndarsidan la ner energi på identitetsarbete. Två exempel får 
illustrera. 

Några minuter in i debatten i Umeå gick moderaten Anders Ågren upp i ta-
larstolen. Han yrkade avslag och sa att han som gymnasielärare tycker att 
grammatik och språk är intressanta att diskutera, men att det inte är politiker 
som ska avgöra språkliga frågor. För att klargöra sin ståndpunkt målade han 
upp en bild av hur ett ”direktiv” ställer kommunens elvatusenniohundra an-
ställda inför endast ”en synonym”. Han avslutade med att säga att hans parti 
tycker att detta är fånigt, och att politiker behöver sunt förnuft, se exempel 2. 

Ågren målade upp bilden av sig själv och sina partikamrater som några som 
värnar förnuftet och skyddar kommuninvånarna mot politiska beslut som 
skulle kringskära deras frihet. Samtidigt går det lätt att tolka hans vädjande till 
förnuftet och hans uttalande om att förslaget är löjligt och fånigt som insinua-
tioner att det är de som lagt förslaget som är oförnuftiga och löjliga. Motstån-
darna till motionen framstår som politiker som värnar medborgarnas frihet, 
medan motionärerna framstår som larviga förbudsivrare. 
Exempel 2: Anders Ågren, M, i Umeå kommunfullmäktige 
AÅ För det här är ju ingen stor fråga, det är ju ingen dramatisk 

fråga på så vis. Men lite löjligt blir det om vi ska börja ta 
politiska beslut om vilka synonymer som får användas i kommunen. 
Så väl ordet tjänsteman som ordet tjänsteperson är ju språklig 
korrekt. Det är liksom inga problem att använda det. Men den här 
motionen förordar, det är ju att endast en synonym ska få 
användas. Det vill säga tjänsteperson. Så ett direktiv ska gå ut 
att av Umeå kommuns elva, cirka elvatusen niohundra anställda, så 
ska man bara få använda en synonym, och det är ordet 
tjänsteperson. Ja, från våran sida så tycker vi det är ganska 
fånigt. Alltså, lite sunt förnuft skulle inte skada, även i den 
politiska världen. Låt våra kommunanställda använda vilka 
synonymer dom vill, så länge det är språkligt korrekt. Det behöver 
liksom inte vara mer avancerat än så. Jag behöver inte göra det 
mer långrandigt än så. Avslag på motionen.

Det här är en mycket stark argumentationslinje som många debattörer i flera 
kommunstyrelser använde sig av, och det spelade ingen roll att Fi upprepade 
gånger framhöll att det inte handlade om något förbud. 

Ibland var debattörerna mer explicita när de tillskrev andra negativt laddade 
identiteter. Det var också olika styrka i anklagelserna. En som tog i mer än 
andra var Ilvars Hansson, SD, i Malmö. Han anklagade Fi för manshat och 
kallade deras motion både för parodi och kommunistisk planekonomi. Mycket 
av anförandet gick ut på att visa att motionen skulle innebära krav på ökade 
resurser: ”Det tar hundra procent mer tid att skriva person än det tar att skriva 
man.” Att inte alla kände till det nya ordet kunde också skapa förvirring, vilket 
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också var resurskrävande: ”kaos kostar pengar”. Poängen att Fi var ett parti 
utan genomtänkt ekonomisk politik drev han hem genom att säga att Fi ”har ju 
en partiledare som bränner pengar på riktigt”, något som anspelade på hur 
Gudrun Schyman brände upp 100 000 på en grill i Almedalen 2010 för att 
uppmärksamma könsbundna löneskillnader. 

5 Diskussion
Analysen ovan är mycket kortfattad, och många nyanser och detaljer i kom-
munstyrelsedebatterna kring motionen har alltså försvunnit. Men förhopp-
ningsvis har den visat en stark och tydlig tendens: att diskursaktivism, när den 
inbegriper en regelrätt diskussion, kan användas av såväl förespråkare som 
motståndare för att plocka ideologiskt laddade identitetspoäng genom att 
koppla diskussionen till mer övergripande diskurser. 

Både motståndare och förespråkare använde debatten för att framställa sig 
som jämställdhetsivrande språkvänner. Motionsförespråkarna använde dess-
utom debatten för att beskriva sig själva som moderna och radikala politiker. 
Modernitet är också ett ledord i många av landets myndigheter, se Rehnberg 
(2017). Motionen visade sig ha ett antal inneboende symboliska betydelsepo-
tentialer som förespråkarna kunde grunda sina identitetsanspråk i – i detta fall 
innebörder som hade att göra med bland annat politisk handlingskraft, moder-
nitet, effektivitet och frihet. Däremot verkar inte beteckningen tjänsteperson
(än?) ha fått en lika positiv symbolisk laddning som pronomenet hen (Milles 
2013:221). Motståndarna använde nämligen argumentationen för att bland an-
nat göra anspråk på att vara förnuftiga, frihetsvärnande och måna om att skat-
tebetalarnas pengar användes effektivt. 

I sakfrågan blev de två lägren alltså tydligt polariserade och identitetsan-
språken gick längs ganska tydliga höger-vänsterlinjer. Motståndarna var kon-
servativa och ville att staten och andra organ ska ha begränsat med makt över 
medborgarna medan förespråkarna var radikala och ville förändra samhället 
från grunden. 

Men debatter går inte bara ut på att få sitt eget läger att se attraktivt ut. 
Minst lika viktigt och vanligt är att måla motståndarlägret i mörka färger. De 
undersökta debattdeltagarna tillskrev också meningsmotståndarna en rad ne-
gativa positioner. 

Motståndarna till motionen insinuerade att förespråkarna var både löjliga, 
förbudsivrande och slösaktiga med allmänna medel, medan förespråkarna mer 
eller mindre öppet visade att de tyckte att motståndarna var omoderna. Motio-
närerna var dock försiktigare i sin kritik av motståndarna än vice versa. Vad 
beror detta på? Skilda argumentationskulturer i de olika partierna, partiernas 
relativa status? Eller taktik, som dikterar att de som vill få igenom en motion 
bör anlägga en mindre konfrontativ stil? 
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Eller så handlar det om det starka motstånd som de flesta feministiska 
språkförslag alltid tycks väcka (Blaubergs 1980, Milles 2013, Wojahn 2015). 
Förespråkarna blir ofta hånade eller anklagade för att hota yttrandefriheten 
(Vergoossen 2016). De feministiska diskursaktivisterna i exemplen ovan fick 
ta emot ganska skarpa anklagelser just i linje med detta. 

Identitet skapas i samspel med andra. Detta innebär att man aldrig har full 
kontroll över vilken identitet som skapas i ett specifikt sammanhang. I ett po-
litiskt sammanhang, där strider om makt och inflytande utkämpas på både 
lång och kort sikt, är det inte konstigt att den diskursiva aktivismen, som alla 
andra politiska inspel, kommer att användas som slagträ. På så sätt blev språk-
motionen ett tveeggat svärd för Fi: lika mycket som den gav dem tillfälle att 
visa sina feministiska framfötter gav den motståndarna möjlighet till miss-
tänkliggöranden och misskreditering. 

Förhoppningsvis har föreliggande studie kastat lite ljus på det komplexa fe-
nomen som är feministisk diskursiv aktivism. Fi:s motion skapade diskursivt 
utrymme som användes av både motionärer och motståndare för identitetsar-
bete som antagligen var en del i det långsiktiga spelet om inflytande och makt 
inom kommunpolitiken. Språkmotionen exploaterades alltså av den lokala 
partipolitikens alla parter. Politisk kategorisering och positionering var viktiga 
drivkrafter i debatten, liksom ett stort motstånd. En möjlig slutsats är därmed 
att villkoren för den feministiska diskursiva aktivismen dikteras dels av de 
kommunikativa verksamheter som den är inbäddad i, dels av ett närapå kon-
ventionaliserat motstånd. Feministiska diskursaktivister kan alltså i princip 
räkna med att bli misstänkliggjorda och hånade enligt vissa specifika logiker. 
Detta bör dock inte avskräcka aktivisterna, då forskning visat att även mycket 
starkt initialt motstånd relativt snabbt kan förbytas mot acceptans (Gustafsson 
Sendén 2016) och etablering (Milles 2013). 

Studien har fokuserat den identitetsskapande funktionen hos språkdiskus-
sionen, vilket endast är en aspekt av den feministiska diskursaktivismens 
verkningar. Det finns naturligtvis många fler intressanta aspekter att studera. 
Jag har exempelvis inte tittat närmare på själva argumentationen: vilka sak-
skäl kommunpolitikerna angav för att bifalla eller avslå motionen och hur 
dessa bemöttes och diskuterades. Vilka ideologiska värden och kärnfrågor 
kunde tas för givna i debatten, och vilka blev ifrågasatta? Hur legitimerade po-
litikerna sina ståndpunkter med ekonomiska, språkliga eller demokratiska 
skäl? En närmare analys av argumentationen och dess kopplingar till större 
samhälleliga diskurser – om jämställdhet, om språkets värde, om ekonomi och 
demokrati – skulle kunna ge en mer djuplodande förståelse för hur den femi-
nistiska diskursiva aktivismen används för att driva centrala feministiska frå-
gor framåt. 

Studien är också delvis ett svar på frågan om kopplingen mellan språkliga 
förändringsförslag och samhällelig förändring. Min analys ovan har visat hur 
de feministiska språkförslagen redan på diskussionsstadiet kan vara politiskt 
verksamma. De kan ge feministiska frågor och jämställdhetspolitik utrymme i 
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den offentliga debatten och de kan ge feministerna både plus- och minuspo-
äng, poäng som kan ha inverkan på deras framtida politiska verksamhet. Fe-
ministisk diskursiv aktivism är verksam, det är bara omöjligt att i detalj och i 
förväg veta vilken verkan de enskilda förslagen kommer att ha.

Och oavsett hur debatten gick i kommunpolitiken så har ju beteckningen 
tjänsteperson börjat få spridning. Hur väletablerad är beteckningen? Vem an-
vänder den, och hur? Upplevs kommunerna som mer inkluderande och attrak-
tiva i och med detta språkbruk? Leder bruket till fler lokala diskussioner och 
konflikter? Mycket forskning återstår.

Transkriptionsnyckel
Transkriptionen är mycket grov. Då studien fokuserar innehållet – vad de sä-
ger – och inte interaktionella aspekter hur de gör det, följer den skriftspråkliga 
normer vad gäller stavning och interpunktion. Emfas markeras med kursiv. 
Radnummer, pauser och tvekljud skrivs inte ut. 
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