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Feministisk språkplanering under den 
andra vågens kvinnorörelse  

Exemplen Grupp 8 och den offentliga språkvården  

Lena Lind Palicki & Karin Milles 
 
En av de stora politiska rörelserna under det senaste seklet är kvinno-
rörelsen. Den har på ett genomgripande sätt förändrat det svenska samhäl-
let på många olika plan genom sitt arbete att förbättra kvinnors villkor och 
rättigheter. Men på vilket sätt har den påverkat det svenska språket?  

Internationellt sett har kvinnorörelser varit centrala aktörer i feministisk 
språkplanering. Under den andra vågens feminism, särskilt under 70-talet 
och i länder som USA och Tyskland, sågs ofta språket som ett förtryck i sig. 
Böcker om det språkliga förtrycket gavs ut och fick stor spridning, där kan-
ske Robin Lakoffs Language and woman’s place (1975) och Dale Spenders 
Man made language (1980) är bland de mer kända. Språkfrågor debattera-
des också livligt, och debatten blev bitvis mycket hätsk (Blaubergs 1980, 
Pauwels 1998, 2003). Även i Sverige har vi haft en stark kvinnorörelse, men 
här tycks det som att debatten kring språkliga frågor i det närmaste uteblivit 
helt och istället beskrivits med adjektiv som ”viskande” (Edlund 2004, s. 
272) – i alla fall i den officiella historieskrivningen. Hur kommer det sig?  

I backspegeln kan vi se att kvinnorörelsen under den andra vågens femi-
nism varit central i omförhandlingen av de språkliga villkoren för kvinnor i 
Sverige – kvinnor idag har en betydligt större makt på olika språkliga arenor 
än tidigare. Språkvårdande organ publicerar handböcker (t.ex. Milles 2008) 
och förhåller sig explicit till frågor om sexistiskt och diskriminerande 
språkbruk. Feministiska språkfrågor, som huruvida hen kan användas som 
könsneutralt pronomen, diskuteras livligt (Ledin & Lyngfelt 2013, Milles 
2013a, Milles 2013b, Bäck m.fl. 2015, Rancken 2015, Ängsal 2015, Wojahn 
2015). Men trots att vi känner till denna språkliga vändning så är det för-
vånansvärt tyst i historieskrivningen (t.ex. Teleman 2007, Josephson 2005). 
Vi vet alltså mycket lite om vilka som har varit centrala aktörer i omför-
handlingarna av språket och dess villkor. I vårt projekt Kvinnorörelsen och 
språket undersöker vi därför den svenska kvinnorörelsens roll i feministisk 
språkplanering men också den offentliga språkvårdens hållning. De kan 
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båda antas vara centrala aktörer i feministisk språkplanering, men ha olika 
utgångspunkter; medan kvinnorörelsen främst kan antas ha ett emancipato-
riskt syfte att förändra språket, så har språkvården i första hand språkets 
bästa för ögonen. Det primära syftet i projektet är att analysera de aktörer 
som drev feministiska språkfrågor, och beskriva vilka frågor som drevs och 
hur. På så sätt kan projektet bidra till kunskapen om villkoren för feminis-
tiskt initierad språklig förändring och planering.  

I föreliggande artikel presenteras resultat från en pilotstudie, där vi foku-
serar på den andra vågens kvinnorörelse och främst analyserar arkiv- och 
intervjumaterial från Grupp 8 men där vi också redovisar den offentliga 
språkvårdens hållning i frågor som kan rymmas inom feministisk språkpla-
nering. Pilotprojektets syfte är att i första hand visa vilket sätt Grupp 8 såg 
på språket i relation till kvinnors underordning men också att visa vilken 
syn den offentliga språkvården hade på dessa frågor och hur de olika aktö-
rerna förhöll sig till varandra. På så sätt kan studien säga något om hur olika 
slags aktörer har förhållit sig till frågor av det här slaget. Tonvikten i analy-
sen ligger dock på materialet från kvinnorörelsen, eftersom det materialet 
inte tidigare har beforskats inom språkvetenskapen.  

Tidigare forskning 
Den svenska kvinnorörelsen är bara delvis beforskad (se exempelvis Florin 
& Nilsson 2000, Isaksson 2007, Hallgren 2008). Den forskning som finns 
visar att den svenska rörelsen hade många beröringspunkter med, men inte 
var helt beroende av, den samtidiga vänstervågen. Florin (2000) beskriver 
hur de könspolitiska frågorna kom upp på den politiska dagordningen och 
fick legitimitet under 60- och 70-talet och hur jämställdhet mellan kvinnor 
och män blev ett eftersträvansvärt mål för statsmakten. Isaksson (2007) 
identifierar tre starka ideologiska projekt för den utomparlamentariska 
feministiska kampen: det socialistiskt feministiska, det kvinnokulturella och 
det lesbiskt feministiska. Hallgren (2008) har undersökt den lesbiskfeminis-
tiska rörelsen och visat hur den samspelade med kvinnorörelsen i stort och 
med andra politiska strömningar. Hallgren är den enda forskare som berör 
frågan om språkets roll i kvinnorörelsen, och beskriver hur den lesbiskfe-
ministiska rörelsen under 80-talet formulerade visioner om ett eget språk 
som en del av frigörelseprojektet.  

Den svenska språkvetenskapliga forskningen om feministisk språkplane-
ring är knapphändig och fokuserar framförallt på språkliga formfrågor, dvs. 
hur svenska språket markerar eller inte markerar kön i pronomen och per-
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sonbeteckningar (Thorell 1981, Söderberg 1968, Hornscheidt 2003) och hur 
detta samspelar med den könsuppdelade arbetsmarknaden (Edlund 2004). 
Det finns ett flertal korpusstudier om hur pronomenval och yrkesbeteck-
ningar har förändrats (Himanen 1990, Lorenzon 2002, Holmberg 1987, 
Andersson 1976, Landqvist 2001), och en experimentell studie av hur pro-
nomenvalet påverkar läsarens tolkning (Wojahn 2013). En avhandling som 
studerar vilka strategier som finns bakom feministisk språkaktivism riktad 
mot pronomen och personbeteckningar är Wojahn (2015), och beskriv-
ningar av några nutida svenska feministiska språkplaneringsprojekt finns i 
Milles 2011 a och b, samt 2013 a och b.  

Vad gäller den internationella forskningen är kanske Blaubergs (1980) en 
av de tidigaste studierna. Den fokuserar framförallt på motståndet som 
planeringsinitiativen har bemötts med. Cooper (1989) beskriver hur ameri-
kanska feminister har arbetat för att införa nya konventioner i fråga om 
generiskt pronomen, titelbruk och olika typer av personbeteckningar. Pau-
wels (1998 och 2003), Hellinger & Bussman (2001-2003) samt Liddicoat 
(2011) innehåller också översikter över hur olika språk markerar kön och 
över feministisk språkplanering i olika länder.  

Det finns alltså både viss forskning om svensk kvinnorörelse och femi-
nistisk språkplanering, men det saknas en närmare beskrivning av hur den 
svenska kvinnorörelsen, förutom den lesbiskfeministiska, har förhållit sig 
till frågor om språk, och en bredare beskrivning av vilken påverkan den har 
haft på feministiska språkplaneringsprocesser. Det saknas också en djupare 
beskrivning av hur den offentliga språkvården, som spelar en viktig roll i 
den ständigt pågående förhandlingen kring språknormer, har förhållit sig 
till de feministiska språkfrågorna. Detta skulle också kunna bidra med un-
derlag för diskussionen om varför språkfrågan inte har lett till lika mycket 
debatt i Sverige som i andra länder.  

Teoretiska och metodiska antaganden 
Studien har en språkpolitisk ram, men även teoretiska ansatser gällande hur 
språkplanering specifikt ägnad att driva feministiska frågor bidrar med 
viktiga begrepp och infallsvinklar (t.ex. Pauwels 2003). Framför allt utgår vi 
från Coopers (1989) syn på språkplanering som ett heterogent fenomen 
med stark koppling till sociala förändringsprocesser. Cooper definierar 
språkplanering som: ”deliberate efforts to influence the behavior of others 
with respect to the acquisition, structure, or functional allocation of their 
language codes” (1989, s. 45). Denna definition tillåter ett vitt aktörsbegrepp 
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där aktörer kan vara såväl individer, grupper, nätverk som organisationer. 
Begreppet kvinnorörelse tolkar vi således brett. Vi vet att det inte bara är 
organisationer eller välkända kvinnokämpar som har drivit feministiska 
språkfrågor. Även språkvetare som verkat inom den akademiska världen 
och inom de offentliga språkvårdsorganen har antagligen haft stort infly-
tande över vilka feministiska språkliga frågor som har kommit upp till dis-
kussion (för översikter över den svenska forskningen om språk och kön, se 
Nordenstam 2003, Edlund m. fl. 2007, Ericsson 2015). Kvinnorörelse ska 
alltså förstås som individer, organisationer, grupper eller nätverk som på 
något sätt verkat för jämställdhet och kvinnors frigörelse.  

Centrala resonemang och begrepp har också hämtats från diskursanaly-
sen, där diskurser och diskursiva praktiker ses både som uttryck för och 
som återskapare av maktrelationer och ideologier i samhället (Foucault 
1981, 1987, Mills 1997). Diskursiva kamper om tolkningsföreträde och in-
flytande utkämpas ständigt av olika sociala aktörer. Vi är speciellt intresse-
rade av metoder för hur man genom att undersöka språklig förändring kan 
studera social och kulturell förändring (t.ex. Fairclough 1992, Lind Palicki 
2010). Fairclough påpekar vikten av att förstå dialektiken mellan diskursiva 
strukturer och sociala aktörer: diskurserna positionerar subjekt men vi kan 
också motstå och omförhandla dessa diskursordningar (1992, s. 123).  

Motståndet och omförhandlingen kan ske bland annat genom det som 
inom diskursanalysen benämns metalingvistisk diskurs (Cameron 1995, 
Jaworski m.fl. 2004), vilket är vårt centrala fokus i undersökningen. Meta-
lingvistisk diskurs är, enkelt uttryckt, språk om språk. Språk är ett unikt 
kommunikativt system eftersom det kan användas för att både beskriva och 
representera inte bara annat, utan också sig självt (Jaworski m.fl. 2004, s. 3). 
Det kan handla om allt från enkla beskrivningar av språkliga fenomen (”det 
svenska språket är rikt”), självrefererande uttryck (”denna parentes är kort”) 
till normativa idéer om språk, dess egenskaper och funktioner, vilka Came-
ron kallar verbal hygiene (1995) (”ungdomar av idag kan inte stava”, ”skån-
ska är vackert”).1 

I likhet med Fairclough (2001) menar vi att språk spelar en viktig roll i 
produktionen, upprätthållandet och förändringen av sociala relationer och 
makt. Att olika politiska aktörer som velat ifrågasätta och förändra sociala 
maktasymmetrier har använt språkliga medel är därför väntat. Fairclough 
(2001, s. 163) menar att en viktig uppgift för kritiska språkstudier bör vara 
                                                 
1 Fairclough (1992) diskuterar det närliggande begreppet metadiskurs, ett slags manifest 
intertextualitet där textproducenten distanserar sig från sin egen text genom exempelvis 
garderingar. 
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att studera vilken roll diskursiva faktorer har spelat under historiska perio-
der av social förändring. Att studera vilken roll språkfrågor har spelat för 
kvinnorörelsen under den dynamiska andra vågen, och hur dessa frågor har 
hanterats av den offentliga språkvården, menar vi därför är en både intres-
sant och viktig forskningsuppgift.  

I denna undersökning fokuserar vi därför belägg för att man diskuterat 
språkliga frågor med relevans för kvinnokampen, dvs. belägg för att språket 
har använts i kampen för ett mer jämställt samhälle. Det kan handla om 
iakttagelser om hur språket reproducerar idéer om kvinnligt och manligt, 
om hur kvinnor och män har olika villkor för att delta i olika diskursiva 
sammanhang eller har olika tillgång till språkliga resurser. Det kan också 
handla om uppmaningar att använda språket på ett visst sätt: att använda 
eller inte använda ett visst uttryck, att göra sin röst hörd i ett visst samman-
hang eller liknande, men det kan också handla om frågor om språkliga for-
mer eller ord. 

Material och tillvägagångssätt  
Materialet för pilotstudien är hämtat dels från kvinnorörelsen, där Grupp 8 
i det här fallet står som exempel, dels från den offentliga språkvården. Mate-
rialet från Grupp 8 består dels av en intervju med en person verksam i 1970-
talets kvinnorörelse, dels arkivmaterial från Riksarkivets Grupp 8-arkiv. 
Materialet från den offentliga språkvården består av två intervjuer med 
språkvårdare verksamma under 1970-talet, arkivmaterial från Svenska 
språknämndens eget arkiv samt texter av dåtidens mest inflytelserika språk-
vårdare. Huvudfokus ligger dock på analysen av materialet från Grupp 8, 
som inte tidigare analyserats språkvetenskapligt.  

En välkänd kvinnoorganisation står alltså i fokus: Grupp 8. Organisatio-
nen var en av de mest tongivande under den andra vågens kvinnorörelse. 
Den bildades 1968, hade en vänsterpolitisk ideologisk grund och var med 
och drev många av den tidens stora frågor: om deltidsarbete, dagisutbygg-
nad, fri abort och förbud mot pornografi. Flera av Sveriges mer välkända 
feminister, som Ebba Witt-Brattström och Suzanne Osten, har varit engage-
rade i Grupp 8. Organisationen gav under åren 1971 till 1996 ut tidskriften 
Kvinnobulletinen, vilken som mest hade en upplaga på över 10 000 exem-
plar. Eftersom Kvinnobulletinen var det viktigaste sammanhållande organet 
för den annars mycket löst organiserade gruppen kan det som skrevs i 
Kvinnobulletinen antas till viss del spegla, men framförallt påverka, vilka 
frågor som diskuterades. Det finns också ett stort arkivmaterial som rör 
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organisationen, bestående av bland annat protokoll från möten, internbulle-
tiner etc. 

För pilotstudien har vi gått igenom samtliga nummer av Kvinno-
bulletinen som gavs ut mellan åren 1970 till 1983, arkiverade på Riksarkivet 
i Stockholm. Vi har också översiktligt gått igenom stora delar av det övriga 
arkivmaterialet, vilket främst rör protokoll från olika typer av möten, men 
även en del andra texter. I Grupp 8-materialet har vi sökt efter texter som 
på något sätt kommenterar, diskuterar eller handlar om språk. För att 
komplettera och få bättre insyn i Grupp 8:s verksamhet har vi även inter-
vjuat en av de mest tongivande medlemmarna, Ebba Witt-Brattström. Hon 
är professor i litteraturvetenskap och en av Sveriges mer kända feminister. 
Hon gick med i Grupp 8 1972, var med och startade nätverket Stödstrum-
porna 1994 och Feministiskt Initiativ 2005.  

Från den offentliga språkvårdens håll har vi intervjuat två språkvårdare 
som var verksamma under den andra vågens kvinnorörelse, Birgitta Lind-
gren och Catharina Grünbaum.2 Birgitta Lindgren arbetade som språkvår-
dare på Svenska språknämnden (sedermera Språkrådet) från 1974 till 2012. 
Hon har skrivit flertalet artiklar om hur Svenska språknämnden har förhål-
lit sig till språkfrågor med könspolitisk dimension vilka främst har rört 
språkformer som personbeteckningar och pronomen (t.ex. Lindgren 2007). 
Hon var också med i utarbetandet av den handbok i jämställt språk som 
gavs ut 2008 (Milles 2008). Catharina Grünbaum arbetade som språkvårda-
re på Svenska språknämnden från 1974 till 1989 och sedan som språkvårda-
re på Dagens Nyheter under åren 1989 till 2006. Vi har bedömt att dessa 
personer har god insikt i den offentliga språkvården under den aktuella 
tidsperioden.  

Vi har också undersökt vad tre av dåtidens inflytelserika språkvårdare, 
Karl-Hampus Dahlstedt, Bertil Molde och Erik Wellander, skrivit om 
språkfrågor tydligt kopplade till kön, särskilt vad gäller könsneutrala ut-
tryckssätt. Vi har också gjort en översiktlig genomgång av en del av Språk-
nämndens arkivmaterial, som består av besvarade språkfrågor och alltså kan 
ge en god bild av vilken typ av frågor och svar som var aktuella under denna 
tidsperiod.   

Vi ser arkiv- och textmaterialet som vår huvudsakliga källa och inter-
vjumaterialet som ett viktigt komplement. Som komplement ger intervju-
materialet en värdefull insyn i dåtidens tankegångar och diskussioner och 
fungerar också som viktig kunskapsinhämtning när det gäller vidare efter-

                                                 
2 Tack till Andrea Daleflod, som hjälpt oss att transkribera intervjuerna. 
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sökningar. Det är genom intervjuer som vi får information om relevanta 
material, inflytelserika personer att prata vidare med etc. Intervjumaterialet 
ska dock i sig tolkas med viss försiktighet, då det finns problem förknippade 
med intervjumaterial som kunskapskällor till historiska skeenden. Isaksson 
(2007, s. 25), som liksom vi har undersökt den andra vågens kvinnorörelse, 
menar att det är problematiskt att använda människors minnen som källor: 
de intervjuade kan både ha glömt och omtolkat de aktuella skeendena un-
der den tidsrymd som gått. Av den anledningen ser vi alltså det skrivna 
materialet som det primära.  

Språkpolitik hos Grupp 8 
Ett övergripande resultat av studien av Grupp 8 kan i någon mån framstå 
som ett icke-resultat, men är intressant i sig självt: Grupp 8 har framför allt 
tematiserat andra frågor än just språkfrågor: arbetsmarknadsfrågor, barn-
omsorg, kvinnors rätt till sina kroppar, kvinnokultur m.m.. Detta bekräftas 
av både arkivmaterialet, tidigare forskning och av intervjun med Ebba Witt-
Brattström. Några livliga diskussioner om språket verkar helt enkelt inte ha 
funnits i organisationen. Ebba Witt-Brattström kan inte påminna sig om att 
det fanns några möten eller manifestationer som handlade om språket i sig. 
Vi kan alltså konstatera att språket inte är något som diskuteras som en 
egen fråga hos Grupp 8 i någon större utsträckning. Det finns till exempel 
egentligen inga belägg för att Grupp 8 är en aktör som driver språkreforms-
frågor. Det finns visserligen ett drygt tjugotal artiklar och notiser i materia-
let där texter på något sätt kommenterar, diskuterar eller handlar om språk 
explicit – vi återkommer till dessa – men metadiskussioner kring språket 
som tema uteblir.  

Det betyder dock inte att språket inte har använts eller analyserats i 
kvinnokampen. Vi har kunnat urskilja framför allt två huvudsakliga teman, 
där språket har spelat en mer framträdande roll och antingen setts som 
bärare av patriarkala strukturer eller som ett politiskt redskap i kampen för 
att ett mer jämställt samhälle.  

Språket som bärare av patriarkala strukturer kan sammanfattas som ex-
empel där de språkliga konventionerna eller användningen av språket i dess 
konventionella form visar upp ojämställda strukturer. Genom att sätta vissa 
språkliga konventioner under lupp kunde man blottlägga delar av det patri-
arkala systemet som genomsyrade samhället som helhet. Språket som poli-
tiskt redskap syns i texter där språket används som ett verktyg i kampen för 
ett mer jämställt samhälle. De båda temana kan i viss mån överlappa var-
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andra, och i en del av texterna finns båda dessa teman relevantgjorda. I det 
följande redogör vi för och exemplifierar dessa teman.  

Språket som bärare av patriarkala strukturer  
De flesta metalingvistiska exemplen från Kvinnobulletinen visar hur språket 
är med och återskapar de strukturer som underordnar kvinnor, framförallt 
genom språk om och till kvinnor respektive män. Man kan säga att genom 
att blottlägga bruket så används språket i dessa exempel som ett redskap för 
kritisk analys av samhällets könsstrukturer.  
 

 
Språkaffischen av Anne Lidén. 
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Ett tydligt exempel på hur användningen av språket särskiljer män och 
kvinnor är den så kallade språkaffischen, som driver tesen att språket är ett 
av de medel som används för att hålla kvinnor underordnade. Språkaffi-
schen är gjord av Anne Lidén och publicerades i Kvinnobulletinen första 
gången nummer 2–3, 1972 och en andra gång i nummer 3, 1975. Ursprung-
ligen gjordes affischen i samband med en utställning på Moderna museet 
1972 och var mycket spridd i delvis olika versioner (Lidén 2011). Affischens 
rubrik kan läsas både som ”Språket ett maktmedel” och ”Den borgerliga 
staten befäster sin makt med språket”, med ”språket” som det största ordet. 
Affischens poäng är att visa att samma egenskap som hos en man värderas 
positivt, ses som en negativ egenskap för en kvinna. Den föreställer ett antal 
kvinnor och män, som mellan sig har varsin gemensam egenskap, exempel-
vis ”envis”. Under mannen står det då ”viljestark” medan det för kvinnans 
del står ”tjatig”. Man menar alltså att språket befäster den struktur som gör 
att vi systematiskt nedvärderar kvinnor.  

I andra exempel är det oklart om språket är orsaken till förtrycket, eller 
bara ett uttryck för det. En osignerad dikt, kallad ”Förtryckt språk”, handlar 
om att språket inte har tillräckligt många eller lämpliga ord när det kommer 
till sexualiteten. Poeten skriver om att orden för det kvinnliga könsorganet 
uttrycker misogyni: ”Männens nedlåtande / fitta / mus / fjäs” (nr. 2, 1978). 
En liknande analys görs i en notis där tilltalsskicket på KTH i Stockholm tas 
upp: ”nya studenter, så kallade nollor, kallas ’hon’, och kvinnor kallas ’mi-
nusnollor’ (nr 1-2, 1974). Och i en recension av en skiva är man kritisk till 
namnvalet ”Bara brudar”, då ordet brud är förminskande:  

Vilka kvinnor använder ordet ’brud’ när de talar om sig själva eller om 
andra kvinnor? Vilka andra associationer kan ni, som gjort titeln, tänka 
er att vi skall få än ’Bara brudar’ = äsch, det är ju ingenting att ta på all-
var, det är ju bara brudar. (nr 1, 1979) 

Här handlar det alltså snarast om sexistiskt språkbruk som används om och 
till kvinnor och som ger uttryck för ojämställdhet och en patriarkal struk-
tur.    

I andra exempel synliggörs kvinnors underordning genom att man lyfter 
fram de språkliga formerna. Det handlar till stor del om att synliggöra kvin-
nor genom att framhäva könsspecifika former, men också att fylla luckor 
där språkliga former har skapats i samhällen där enbart män har funnits i 
offentligheten, om ”manssamhällets språkimperialism” som någon uttryck-
er det. I en artikel diskuteras könsstrukturer i arbetslivet, och skribenten på-
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pekar att det finns en koppling mellan yrkestitlarnas språkliga form och 
kvinnoförtrycket:  
 

I språket osynliggörs kvinnan inom en rad maktpositioner. Manssam-
hället språkimperialism gör att yrkestitlar som rådman, förman eller om-
budsman upprätthåller en föreställning om att dessa yrken bara (bör?) 
innehas av män. (Kvinnobulletinen nr. 2, 1979) 

Och i en notis funderar en skribent över det indefinita pronomenet man:  
 

MAN (?) – det känns lite konstigt att tala om sig själv som ”man”, men 
språket är ju konstruerat av ”män”, så det är ju begripligt om det är lite 
ofullständigt (Kvinnobulletinen nr 6, 1980).  

Också i recensionen av boken Egalias døtrer av Gerd Branteberg (på svens-
ka 1980, Egalias döttrar), vilken fick stor uppmärksamhet för just synlig-
görandet av de språkliga formernas förtryck, skrivs språket fram som ett 
maktmedel: ”Hon [författaren] visar också på vilket maktinstrument språ-
ket är genom att genomgående använda ord som visar att i Egalia är det 
kvinnorna som har makten” (nr 3, 1977).  

Våra intervjuer bekräftar den här bilden. Ebba Witt-Brattström minns 
att man inom organisationen kunde diskutera vissa språkliga praktiker: ”det 
är klart att de fanns en väldig medvetenhet om att språket på olika sätt vida-
rebefordrade den här ideologin att mannen var normen för en mänska” (ur 
intervju). Sammanfattningsvis kan sägas att det i materialet går att utläsa att 
det funnits en viss medvetenhet om att språket reproducerar föreställningar 
om kön och är bärare av patriarkala strukturer.  

Språket som politiskt verktyg 
Men det finns också metalingvistisk diskurs i Kvinnobulletinen där man 
inte bara nöjer sig med att använda språket som ett analysredskap för att 
avslöja patriarkatet och de mekanismer som upprätthåller det i sin kritik av 
olika kvinnoförtryckande strukturer. I en del texter ges också förslag på hur 
man kan utnyttja den reproduktiva kraften i språket i den politiska kampen. 
Man konstaterar alltså inte bara att språket återspeglar ett misogynt och 
förtryckande samhälle, utan menar att språket då kan användas för att för-
ändra dessa strukturer. Till viss del kan man ju tänka sig att denna föränd-
ringsfunktion aktiveras av analyserna i sig. Fairclough (2001, s. 193) konsta-
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terar exempelvis att medvetenhet om hur språket kan fungera förtryckande 
är första steget mot befrielse, men det förekommer alltså också att detta 
uttrycks explicit, med konkreta förslag på hur förändringen ska se ut.  

Ett genomgående tema är att kvinnors röster måste bli hörda och lyssna-
de på, i mycket baserat på argumentet att kvinnliga erfarenheter ska syn-
liggöras även i offentligheten. Det handlar om att mer allmänt ta till orda, 
att höja sin röst, att säga ifrån. Det här är också grunden för mycket av den 
kvinnokulturella strömningen, som växte sig allt starkare inom kvinnorö-
relsen under senare delen av 70-talet (Isaksson 2007, s. 181). En dikt, insänd 
av en läsare, fångar denna strömning ganska väl, och citeras därför nästan i 
sin helhet:  

 
Jag vägrar be om förlåtelse 
 jag vägrar köpa förståelse 
och jag anropar aldrig GUD 
jag har Ordet i min makt: SYSTRAR I ALLA LÄNDER 
 FÖRENA ER  
/…/ 
Be inte om förlåtelse 
köp inte förståelse 
och ropa inte  
SKRIK! 
(Kvinnobulletinen, 1975).  

Det kan också handla om att ta sig in i de sammanhang där de viktiga dis-
kussionerna förs och besluten tas. En serie som publiceras på baksidan av 
ett nummer handlar om hur man kan lära sig förstå och ta sig ton i viktiga 
sammanhang, som exempelvis fackföreningsmötet (nr. 4 1976/1, 1977).  

En annan språklig arena som Grupp 8 menar att kvinnor ska ta sig in på 
är den litterära. I Kvinnobulletinen tas det regelbundet upp frågor om kvin-
nolitteratur i allmänhet och bortglömda eller marginaliserade kvinnliga 
författare i synnerhet. Man trycker både dikter och noveller skrivna av läsa-
re eller författare, och har ofta hela avdelningar där ny litteratur, med kvin-
nopolitisk eller kvinnolitterär relevans anmäls, diskuteras eller recenseras. 
Genom att recensera litteratur skriven av kvinnliga författare, och publicera 
dikter och noveller skrivna av läsarna, arbetar tidskriften för att uppmärk-
samma och uppvärdera de kvinnliga författarskapen samt uppmuntra kvin-
nor att själva börja skriva. En närmare beskrivning av den här tidens femi-
nistiska litteratur finns i Witt Brattström 2014.  
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Några enstaka gånger händer det också att man explicit formulerar för-
slag på hur strukturerna kan förändras med hjälp av nya benämningsprak-
tiker, dvs. sätt att omnämna och benämna personer. Ett av de tydligare 
exemplen är när det i en notis föreslås ett bokstaveringssystem byggt på 
kvinno- istället för mansnamn: Anna, Barbro, Cecilia istället för Anders, 
Bertil, Caesar. Läsarna uppmanas att själva använda listan: ”Klipp ur dem, 
systrar, och klistra ovanför skrivbordet eller telefonen!” (Kvinnobulletinen 
nr 3-4, 1980). 

I andra länder har feminister exempelvis drivit frågan om ersätt-
ningsuttryck för så kallat generiskt han, tituleringspraktiker och kvinnliga 
eller könsneutrala yrkestitlar. Ingenstans i materialet från Grupp 8 hittar vi 
några spår efter att man försökte driva någon sådan fråga. Men även om 
tanken inte uttalades explicit så visar kvinnorörelsen genom sina handlingar 
att man ofta föredrog att språkformer skulle vara könsspecifika. I personbe-
nämningar skrivs nämligen ofta kvinnorna fram, antingen kommenterat 
eller inte.  

I exempelvis ett öppet brev om abortfrågan lyfts titlar med -man som ef-
terled fram: ”Kan ni förmå era respektive partiledare och kollegor bland 
riksdagsMÄNNEN att deklarera sina ståndpunkter beträffande framtiden 
för den idag befintliga RÄTTEN TILL FRI ABORT?” (odaterat öppet brev, 
Skrifter 75-82), medan könsspecifika former i andra texter används okom-
menterat: översätterska (Kvinnobulletinen nr 2, 1979), kontaktkvinna (in-
bjudan till temakväll om kvinnokamp på jobbet 1974), manshaterskor (öp-
pet brev till Femina 1975). Detta bruk är dock inte genomgående, det finns 
också många könsneutrala beteckningar. I vissa fall märks det att det finns 
olika syn på vilket bruk som är det lämpligaste. I ett protokoll används ex-
empelvis formerna talarinna och sånggruppskallerska utan kommentar 
medan ett maskinskrivet polis-meddelare är korrigerat till meddelerska med 
kulspetspenna i efterhand (temamöte 13 januari 1975). Detta tyder på en 
medvetenhet om att språkliga former spelar roll, och är också ett tecken på 
att en del också var beredda att förändra sitt eget språkbruk och försöka 
påverka andras.  

Det finns alltså några exempel på att man noterar mönster vad gäller yr-
kestitlar eller pronomen, men dessa iakttagelser fungerar snarare som 
ögonöppnare och exempel på förtrycket, än som utgångspunkt för konkreta 
förändringsförslag.  

Ebba Witt-Brattström menar att man inom Grupp 8 till viss del hade för-
slag på förändrade benämningspraktiker. Hon nämner då exempelvis att 
man hellre skulle använda dubbelformen hon och han istället för generiskt 



 
 

F E M I N I S T I S K  S P Å K P L A N E R I N G  

 157 

han och att man skulle undvika vissa kränkande personbeteckningar som 
käring och brud. Men hon kunde inte nämna något specifikt sammanhang 
när man diskuterade detta mer fokuserat.  

Språkvårdens feministiska språkplanering 
Vilka språkfrågor med relevans för kvinnorörelsen drev den offentliga 
språkvården under den här tiden? Det kan sägas direkt att feministisk 
språkplanering av den offentliga svenska språkvården i princip enbart har 
förståtts som formfrågor – det finns ett tydligt fokus på dels pronomenbruk, 
dels personbenämningar såsom yrkestitlar. Det ska också sägas att språk-
vården inte primärt har sett dessa frågor som feministiska – man har alltså 
inte uttryckt att syftet med de språkliga rekommendationerna har varit eman-
cipatoriskt utan snarare var rekommendationerna ett uttryck för en funktio-
nell norm där syftet var att skapa ett språk som var enkelt att använda. 

Med den funktionella normen som det starkast lysande argumentet har 
språkvården haft en tydlig riktning vad gäller könsrelaterade språkfrågor 
åtminstone sedan 1970-talet, och har i allt väsentligt drivit en könsneutral 
linje. Resonemanget har vilat på ett antagande om att det är olyckligt om 
språket har olika former för män och kvinnor och att vi bör sträva efter att 
använda enbart en och samma form, för enkelhetens skull. 

Bertil Molde, chef för Svenska språknämnden under den andra vågens 
kvinnorörelse, skriver till exempel i ”Han, hon, den – eller vad?” från 1976 
att ”I vissa fall kan det uråldriga bruket av det generella pronomenet han i 
nutida lagtext verka direkt förvirrande” (Molde 1976:4), vilket visar att det 
är begripligheten som står i fokus för den språkliga rekommendationen. Att 
han inte alltid driver samma linje visas dock av ett språksvar från Språk-
nämndens arkiv där han svarar en frågeställare som är kritisk till dubbel-
former som han/hon och istället förespråkar ”hän” som i Finland:  

Det är faktiskt inte riktigt som Ni säger att det i officiella sammanhang 
’alltid måste sägas’ Han/Hon ..., honom/henne. Ända sedan urminnes 
tider har det varit så i svenskan (och andra nordiska språk) att pro-
nomenet han (och böjningsformen av detta ord) har haft två huvud-
användningar. Dels har det använts om personer (i äldre tid även andra 
substantiv) av maskulint kön, dels har det använts som generellt 
pronomen om personer oavsett kön. Det senare har gällt och gäller fort-
farande i stor utsträckning svenskt (nordiskt) lagspråk m.m. (Språksvar 
15 nov 1984).  
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Erik Wellander är en annan språkvårdare som hade stort inflytande på 
språkvården. I Riktig svenska från 1973 tar han ganska sparsamt upp frågor 
om ett könsneutralt språk, men i de fall han gör det förordar han könsneu-
trala uttryckssätt som ett led i strävan att förenkla språket. Han skriver vis-
serligen att han vill låta det ”naturliga könet” styra i de fall där det är möj-
ligt, men förespråkar den eller dubbelformer som han eller hon som köns-
neutrala pronomen i de fall då det ”naturliga könet” är okänt (Wellander 
1973).  

En tydlig strömning, som också bekräftas i intervjuerna, är att språkvår-
darna inte själva har en feministisk agenda, men att de följer med sin tid och 
anpassar sig. Birgitta Lindgren säger till exempel att det skulle ha varit en 
omöjlighet att göra annorlunda med tanke på vilka politiska och ideologiska 
vindar som blåste. Detta blir också tydligt om man ser till olika upplagor av 
Riktig svenska. I den tredje översedda upplagan, från 1955, förespråkar Wel-
lander generiskt han och menar att dubbelformer ”äro emellertid i regel 
onödiga och göra ett pedantiskt intryck”, och att ”den om personer låter 
ovårdat eller avsiktligt nedsättande” (s. 226), vilket alltså är en helt annan 
hållning än vad han framhåller 1973.  

Karl-Hampus Dahlstedt, professor i allmän språkvetenskap, baserar ock-
så sina råd på att de ska vara praktiska, men han skriver också fram ”könens 
likställighet” i en skrift om ”språk, språkvård och kommunikation” från 1967:  

För könens likställighet ter det sig väsentligt att vi – som nu ofta sker – 
går över till könlösa yrkesbenämningar, t.ex. lärare, direktör och riks-
dagsledamot i st.f. lärarinna, direktris resp. riksdagsman och riksdags-
kvinna. Finskan äger i hän ’han/hon’ ett könlöst personligt pronomen, 
medan vi i svenskan måste ange kön v a r j e gång vi omnämner en 
människa med tredje persons pronomen. Detta är opraktiskt och kan 
någon gång kännas stötande (Dahlstedt 1967 s. 111). 

Inte heller i den korrespondens som Svenska språknämnden har haft med 
allmänheten har frågor om feministisk språkplanering varit vanliga, men 
det finns ändå vissa spår. I språknämndens arkiv finns en viss medvetenhet 
om de här frågorna, men rekommendationerna är i någon mån motsägelse-
fulla. Å ena sidan är svaren desamma som vi kan hitta idag, där fokus är på 
ordformer och där en könsneutral linje drivs. Å andra sidan ges rekom-
mendationer som inte alltid är könsneutrala av exempelvis nybildade yrkes-
titlar (som textman för det engelska copy writer), trots att det på andra stäl-
len sägs att så inte ska ske vid nybildningar. Frågan om att införa ett köns-
neutralt pronomen dyker upp då och då hos frågeställare, men avfärdas av 
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språknämnden med att en så sluten ordklass som pronomen inte går att 
förändra.   

Sammanfattningsvis kan sägas att huvudtanken inom språkvården är att 
språket ska vara funktionellt och praktiskt och däri platsar det könsneutrala 
språket. Att de former – för det är bara former som diskuteras – som har 
förespråkats i nästan samtliga fall har haft mannen som norm är ingenting 
som har diskuterats i särskilt stor utsträckning, i alla fall inte av den offent-
liga språkvården.  

Diskussion 
Pilotstudien visar att Grupp 8 i viss mån drivit frågor som har att göra med 
språket och dess villkor. Framför allt har de drivit frågor om att kvinnor och 
kvinnliga erfarenheter måste få plats i offentligheten och att språkliga are-
nor ska vara även för kvinnor. Grupp 8:s språkpolitik, om vi tillåter oss att 
kalla den så, är en språkpolitik som går ut på att kvinnor ”måste höja sina 
röster för att höras”, för att travestera Röda Bönors sång. Det handlar om att 
ge kvinnor möjligheter att finna sin röst, sitt uttryck, sitt språk. 

Ebba Witt-Brattström menar att språket spelade roll i kvinnorörelsen 
som ett kommunikations- och påverkansmedel: ”det handlar om språket 
som upplysande argumenterande men också faktaredovisande” (ur inter-
vju). Kvinnorna blev mer och mer medvetna om att de var tvungna att ar-
gumentera för sin sak, att de var tvungna att medvetet sprida kunskaper och 
åsikter för att kunna påverka opinionen etc.  

I Kvinnobulletinen användes språket framförallt för att lyfta kvinnors 
språk, dvs. orden skrivna av just kvinnor och ofta om kvinnliga erfarenhe-
ter. De språkliga frågorna handlade följaktligen om att skapa diskursiv plats 
och makt för kvinnor i en offentlighet som tidigare hade definierats och 
dominerats av män: antingen genom att kvinnor själva tog till orda i offent-
ligheten eller att det gavs plats åt försummade kvinnliga författarskap eller 
liknande. Tidskriften Kvinnobulletinen kan i sig själv också sägas vara ett 
svar på uppmaningen till kvinnor att höja sina röster. Dess produktion och 
distribution var en viktig del av gruppens politiska verksamhet. Grupp 8 hade 
total kontroll över tidskriftens innehåll och fyllde tidskriften med de frågor 
som de ville driva. Tidvis hade tidskriften också en mycket stor läsekrets.  

Det här kan också jämföras med hur arbetarna under den tidiga arbetar-
rörelsen formerade sig och skapade plats i offentligheten (se t.ex. Josephson 
1996). På liknande sätt formerade den andra vågens kvinnorörelse ett dis-
kursivt systerskap som innefattade kvinnoorganisationer, offentliga möten, 
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demonstrationer, tidskrifter som Kvinnobulletinen, så kallad kvinnolittera-
tur etc., vilket vidgade ramarna för kvinnors deltagande i det offentliga 
samtalet.  

Grupp 8 har dock inte i någon högre grad drivit specifika formfrågor 
som gäller exempelvis personbeteckningar eller pronomen. I de fall de gjorde 
det, verkar de ha förespråkat könsmarkerade uttryckssätt snarare än köns-
neutrala, vilket alltså är motsatt linje mot språkvårdens könsneutrala norm. 
I arkivmaterielat finns flera exempel på könsmarkerade personbeteckning-
ar, och i intervjun säger Ebba Witt-Brattström också att könsneutrala for-
mer ”skulle ha varit helt främmande för den tidens kvinnorörelse”.  

Hos den offentliga språkvården stod dock enbart formfrågorna i fokus, 
och linjen som drevs var den könsneutrala. Som en del i arbetet för ett funk-
tionellt och tydligt offentligt språk förespråkades könsneutrala person- och 
yrkesbeteckningar, och i viss mån också dubbla pronomen eller den istället 
för generiskt han. Några andra frågor med relevans för kvinnorörelsen kan 
vi inte se att man har drivit, och i den mån som formfrågor har diskuterats 
har språkvården alltså närmast haft en motsatt ståndpunkt mot kvinnorö-
relsens. När kvinnorörelsen vill skriva fram kön och visa att även kvinnor 
finns, så förespråkar språkvården en neutral linje där kön ska ha en en un-
derordnad roll eftersom det är ”praktiskt”. Agendorna och argumenten kan 
alltså sägas skilja sig åt väsentligt. Någon kontakt mellan Grupp 8 och den 
offentliga språkvården verkar inte heller ha förekommit. 

Är detta svaret på frågan varför den svenska processen har sett annor-
lunda ut än den i andra länder? För att kvinnorörelsen och den offentliga 
språkvården drev olika frågor på olika arenor och med skilda syften? För att 
Grupp 8 inte utformade förslag på språkreformer som berörde specifika 
benämningspraktiker? För att den svenska språkvården infogade frågorna 
gällande benämningspraktiker i det mindre kontroversiella arbetet för ett 
tydligt och funktionellt offentligt språk?  

Det här väcker många nya forskningsfrågor. För det första kan man fråga 
sig varför Grupp 8 inte drev några formfrågor, som feminister i andra län-
der gjorde. Var det för att de inte behövde? För att de hade arenor där de 
relativt fritt kunde använda vilka former de ville? Eller uppfattade de form-
frågor som mindre viktiga än andra frågor, som frågor om glömda kvinnli-
ga författarskap?  

För det andra blir det intressant att närmare undersöka hur Grupp 8:s 
språkpolitik bidrog till en förändring i kvinnors deltagande i det offentliga 
samtalet och kulturen. Vilken betydelse hade t.ex. Kvinnobulletinen för 
svensk feministiskt journalistik? Hur har feministiska aktörer förstått och 
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följt uppmaningen att höja sina röster i offentligheten? Hur har kvinnorö-
relsen erövrat nya språkliga arenor och vilken roll har detta spelat för 
språkutvecklingen? 

 För det tredje kan vi konstatera att det behövs forskning som tar ett bre-
dare grepp om frågan om språkets roll inom kvinnorörelsen. Vi kan konsta-
tera att Grupp 8 och språkvården hade olika agendor och bedrev språkpoli-
tik på väsentligt skilda sätt. Idag verkar det, i alla fall när det gäller vissa 
frågor, finnas fler arenor där feministers agendor möter språkvårdens, inte 
minst när det gäller frågor om exempelvis hen. Frågan är när och hur dessa 
arenor skapades, och vilka aktörer som varit delaktiga.  

Kan det helt enkelt vara så att språkfrågor diskuterats inom andra sam-
manhang än dem vi har undersökt? Vi vet att det inom den akademiska 
språkvetenskapliga sfären har förts diskussioner om språk i relation till kön 
och jämställdhet. 1976 hölls den första konferensen på temat i Uppsala och 
den blev också ett startskott för forskningsinriktingen språk och kön (Fred-
rika-Bremer-förbundet 1977). Vi vet också att de lesbiskfeministiska aktö-
rerna hade språket på agendan, även om vi inte vet så mycket om hur. Här 
finns alltså mycket forskning kvar att göra.  

Källor:  
Riksarkivet, Stockholm: Arkiv för Grupp 8 i Stockholm 1971–1996, över-
siktligt A (protokoll och föredragningslistor), B (Utgående handlingar), E 
(inkomna handlingar), F (handlingar ordnade efter ämne), samt mer nog-
grant B1a: Kvinnobulletiner 1970–1983.  
Språknämndens interna arkiv 
Intervju med Catharina Grünbaum den 18 november 2013 
Intervju med Birgitta Lindgren den 20 november 2013 
Intervju med Ebba Witt-Brattström den 23 november 2013 
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