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Sammandrag 

I denna uppsats undersöks det moderna bruket av former som lärarinna, taleskvinna och kvinn-

lig polis, liksom den hållning som den offentliga svenska språkvården har, och har haft, i frågan 

om de feminina yrkesbeteckningarnas existens. Syftet är att ge en empiriskt grundad bild av 

bruket men också att beskriva den generella tendensen att välja bort de feminina yrkesbeteck-

ningarna som en språkplaneringsprocess och, med avstamp i feministisk lingvistik, problema-

tisera utvecklingen av ett (två)könat system för personbeteckningar. I uppsatsen presenteras två 

delundersökningar: en korpusbaserad språkbruksanalys, som grundar sig på tidningsmaterial, 

och en språkvårdsanalys, där jag utgått från språkvårdens normerande yttranden i frågan. 

Analysen visar att avledningssuffixet -(er)ska, mycket på grund av beteckningen (sjuk)-

sköterska, är den mest frekventa uttrycksformen i yrkesrelaterade nominalfraser. Därefter kom-

mer adjektivet kvinnlig, -kvinna som efterled samt suffixet -(ar)inna. Vad gäller språkvården 

framgår av analysen att man, åtminstone sedan 60-talet, verkat för att traditionellt maskulina 

beteckningar ska få neutral status, medan de feminina beteckningarna gång på gång likställs 

med könsbundenhet. Ensidigheten i språkvårdens rekommendationer, och det faktum att språk-

vården länge försöker vidmakthålla beteckningar bildade med -man, kan självklart proble-

matiseras ur ett feministiskt emancipatoriskt perspektiv. 

Nyckelord: feminina yrkesbeteckningar, kvinnliga yrkestitlar, könsspecificering, könsneutra-

lisering, feministisk språkplanering, könsneutralt språk, språkpolitik, språk och kön, språklig 

variation 
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1 Inledning 

Kalla henne inte lärarinna är rubriken på en insändare, publicerad i Dagens Nyheter våren 

2007. Insändaren är en reaktion på det mediala efterspel som följde en av deltävlingarna i Melo-

difestivalen, då journalister påfallande ofta valde att beskriva den nya finalisten Marie Lindberg 

som ”lärarinnan Marie Lindberg”. I skribentens ögon är användningen av lärarinna här både 

nedsättande och förklenande, och hon deklarerar bestämt att ett sådant gammalmodigt uttryck 

bör förpassas till historien. 

Språkbrukaren bakom insändaren är inte ensam om att vilja dödförklara kvinnliga yrkes-

titlar som lärarinna, eller tycka att de är hemmahörande i en svunnen tid. Till skillnad från 

tyskan, där de feminina formerna har en given plats (Proffessor/Proffessorin exempelvis), har 

vi i Sverige valt att implementera en språkplaneringsstrategi som innebär att från början man-

liga yrkesbeteckningar nu används könsneutralt, om både kvinnor och män. Detta leder oss in 

på frågan om de feminina beteckningarnas värde. Utmärkande för de feminina personbeteck-

ningarna är deras inneboende sekundära, avledda karaktär. Denna uppsats handlar om just detta, 

hur kvinnligt kön konstrueras och kommer till uttryck i benämningar där kvinnan som yrkes-

innehavare är det centrala. Jag vill, med fokus på just yrkestitlar, undersöka språkets femini-

sering, och kartlägga de feminina yrkesbeteckningarnas status i en tid när de på flera håll möter 

aktivt motstånd. Att de kvinnliga yrkestitlarna idag inte längre används i någon högre utsträck-

ning hänger intimt samman med de konnotationer ordformerna tillskrivs. Som exempel (1) visar 

styr feminiseringen inte bara formen på de ord som kongruensböjs; de feminina konstruktio-

nerna får också en annan funktion och betydelse: 

(1) a. läraren Marie Lindberg 

b. lärarinnan Marie Lindberg 

c. den kvinnliga läraren Marie Lindberg 

Fraserna ovan visar alla på olika sätt att hantera kön i språket, där (1a) kan sägas ge uttryck för 

det mest neutrala medan (1b) och (1c) har det gemensamt att referentens kön är något som 

explicit anges och till och med framhävs. Könstillhörighet i fråga om yrkesbeteckningar kan 

uttryckas på flera olika sätt i svenskan. I uppsatsen håller jag mig till ett antal språkliga varia-

bler, eller uttrycksformer, som kan användas för att beteckna en kvinnlig referent i någon typ 

av yrkesfunktion: suffixen -(ar)inna och -(er)ska, efterledet -kvinna och adjektivet kvinnlig. 

Självklart går det att vänta sig att det tar en viss tid innan förändringar i samhället också kan 

realiseras på ett språkligt plan (se exempelvis Teleman 1995:8). En intressant fråga att ställa 

blir då: Vilka feminina yrkesbeteckningar är frekventa i dagens språkbruk? Hur ser bruket över 

huvud taget ut idag? Vilka aktörer har varit pådrivande i denna utveckling? 

Problemet med yrkesbeteckningar uppstod i och med kvinnornas intåg på arbetsmarkna-

den. Problemet var att det inte fanns något adekvat språk som kunde sätta ord på den nya sam-

hällsutvecklingen. De yrkesbeteckningar som fanns att tillgå var formmässigt maskuliner. Vad 

skulle en kvinna som arbetade som lärare eller direktör officiellt kallas? Nya sociala förhål-

landen innebar nya referensramar, och nya språkliga luckor kunde skönjas. I ett samhälle där 
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könsuppdelningen var starkt normerad fyllde de nybildade feminina beteckningarna en viktig 

samhällelig funktion. 

Idag är situationen radikalt annorlunda. På relativt kort tid har pronomenet hen blivit ett 

”verkningsfullt normkritiskt verktyg” (Milles 2013:108), som språkbrukare kan använda sig av 

för att göra det tidigare bortnämnda nämnbart och konstruera en mer passande egen köns-

identitet (Wojahn 2015:110). Hens könsneutrala och könsöverskridande egenskaper gör det till 

en användbar språkstrategi för den språkbrukare som inte vill använda sig av gamla språkliga 

konventioner som ger uttryck för sexistiska föreställningar eller reproducerar en kulturellt för-

ankrad tvåkönsnorm. Att inte i onödan lyfta fram kön i text eller interaktion blir då ett sätt att 

”neutralisera” språket, avköna det. 

Det könsneutrala pronomenet hen som feministiskt reforminitiativ står i skarp kontrast till 

de explicitgörande, feminina yrkesbeteckningarna, som de tyska benämningarna ovan är ett 

exempel på. Båda initiativ kan dock betraktas som feministiska språkplaneringsprojekt, som 

initierats av aktörer med jämställdhet och normkritik på agendan. 

Feministiska språkfrågor har inte bara drivits av kvinnokämpar och organisationer som 

Grupp 8. Även språkvetare som verkat nom akademin och de offentliga språkvårdsorganen kan 

antas ha haft stort inflytande, inte minst genom de normerande handböcker som den statligt 

sanktionerade verksamheten ger ut. Uppsatsen har en språkpolitisk ram, och fokus för min ana-

lys är den offentliga språkvården. Jag vill beskriva de feminina yrkesbeteckningarna som en 

språkplaneringsprocess – ett fall för feministisk språkplanering. I analysen berörs därför några 

centrala aktörer bakom de feministiska språkförändringsinitiativen, och jag diskuterar också de 

ideologier som är förbundna med dessa språkplanerande aktörer. Pauwels (1998:97) definierar 

ett av målen med feministisk språkplanering som: ”to create a language in which the sexes are 

treated in an equal and symmetrical manner”. Min fråga blir då hur den offentliga svenska 

språkvården förhåller sig till detta mål. 

Samtidigt som språket kan sägas avspegla samhällets kulturella normer och värderingar är 

det genom språket dessa normer och värderingar får spridning och bevaras. Språket är i högsta 

grad något dynamiskt, och i det ryms också en stark samhällsförändrande potential. Språket 

avspeglar och formar det samhälle vi lever i. Därför blir det i min analys viktigt att ta hänsyn 

till de kontexter språket är en del av. Genom att använda språket på ett visst sätt gör man utsagor 

förståeliga eller legitima ur en viss synvinkel, och därmed kan frågor om inkludering och exklu-

dering och språket som styrmedel väckas. Språkliga normer genomsyras alltid av någon typ av 

ideologi, och av det följer att den språkliga normeringen inte heller är, eller kan vara, ideologiskt 

neutral (jfr Cooper 1989:35). 

I föreliggande uppsats presenteras resultaten av en undersökning där jag studerar bruket av 

feminina yrkesbeteckningar men också vilken syn den offentliga språkvården har, och har haft, 

i denna fråga. Frågan om de feminina yrkesbeteckningarna kan inte bara definieras som ett 

språkriktighetsproblem, villkorat av grammatiskt genus. Det är också en jämställdhetsfråga 

med könspolitiska undertoner. Vid sidan av neutraliseringstrenden, med pronomenet hen i spet-

sen, finns den språkliga feminiseringen, som kommer till uttryck i former som skolfröken, lära-

rinna och professor emerita. Tanken är att denna uppsats ska bidra med en vetenskapligt grund-

ad diskussion om de kvinnliga yrkestitlarnas ställning i svenskan, och hur argumentationen 

kring deras existens har sett ut från svensk språkplanerings håll. 
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Bruket aktualiserar många frågor om sambandet mellan yrke, kön och ordbildningsmön-

ster. Avsnitt 1.1 nedan ger en introduktion till detta. 

1.1 Om yrke, kön och ordbildningsmönster 

Flertalet tidigare perceptionsstudier pekar på att det faktiskt finns ett samband mellan yrke och 

kön (se exempelvis Himanen 1990:97 ff., Milles 2008:37 f.). Det går alltså att anta att vissa 

yrkesbeteckningar är starkt könsbundna. Detta är dels en följd av våra kulturella föreställningar, 

men det finns också språkligt burna könsstrukturer, könsdistinktioner som är inbyggda i själva 

språksystemet. En del personbetecknande ordledselement uppfattas som maskulina, som att de 

bara syftar på personer av manligt kön. Detta gäller främst -man men också suffixen -are 

och -ör (Språkriktighetsboken 2005:81). Å andra sidan finns det en rad ändelser som används 

för att bilda beteckningar för personer av kvinnligt kön och som språkbrukare klart förväntar 

sig ska avse en kvinna: -(ar)inna, -(er)ska, -essa, -issa, -ris och -ös. Av dessa är -(ar)inna 

och -(er)ska de klart mest produktiva. Avledda former på -essa, -issa, -ris och -ös används idag 

sällan (Hornscheidt 2003:347). 

Många av dagens yrkesbeteckningar är bildade utifrån ett ordbildningsmönster som indi-

kerar könstillhörighet. Avsaknaden av könsneutrala alternativ kan ses som en form av språklig 

diskriminering (Edlund 2004:271, Milles 2002:190).1 Detta kan komma till uttryck på olika 

sätt, men när man talar om den form av diskriminering som finns inbäddad i språkets struktur 

brukar man för svenskans del främst lyfta fram två områden: generiska konstruktioner och 

yrkesbeteckningar (Himanen 1990:11). De generiska konstruktionerna handlar i huvudsak om 

generiskt han, som fortfarande lever kvar i till exempel formella sammanhang som äldre lagtext 

(se exempelvis Pauwels 2003:563 ff.). Det andra problemområdet är yrkesbeteckningar och har 

att göra med att vissa yrkestitlar bär spår av tider då det fanns en traditionell arbetsuppdelning 

mellan kvinnor och män och vissa yrken var förbehållna, och alltså bara kunde utövas av, det 

ena könet (exempelvis sjuksköterska och brandman). Vid den tiden var det vanligt med paral-

lella yrkesbeteckningar, där efterleden gav en tydlig signal om den yrkesverksamma personens 

kön (Edlund 2004:265). Några av dessa parallella beteckningar förekommer och används än 

idag (se figur 1).2 

Figur 1. Tidigare bruk av parallella yrkesbeteckningar för män och kvinnor 

Manlig yrkesutövare Kvinnlig yrkesutövare 

Dansör Dansös 

Aktör Aktris 

Frisör Frisörska 

Servitör Servitris 

Lärare Lärarinna 

Författare Författarinna 

                                                      
1 För en introduktion om språkets roll för diskriminering, se exempelvis Hornscheidt & Landqvist (2014:75). 
2 Figur 1 är hämtad från Edlund (2004:265). 
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De starkt könsmarkerade dansör-dansös, frisör-frisörska, lärare-lärarinna, servitör-servitris 

vittnar alla om ett sådant system, där manliga yrkesutövare hade en uppsättning yrken och 

yrkestitlar och kvinnliga yrkesutövare en annan. 

Från svensk språkplanerings sida har det sedan det sena 1900-talet funnits en strävan mot 

att använda könsneutrala yrkesbeteckningar, det vill säga en och samma beteckning ska kunna 

användas för att omtala såväl kvinnor som män (Himanen 1990:24). Detta har i praktiken inne-

burit att man aktivt förordat användningen av maskulina yrkesbeteckningar, medan de feminina 

yrkesbeteckningarna successivt försvunnit ur bruket (Edlund 2004:265, Språkriktighetsboken 

2005:84). Frågan om speciella kvinnliga yrkestitlar tas till exempel upp av språksociologen Els 

Oksaar i en artikel från 1966 i tidskriften Språkvård, där hon noterar att man i svenskan är på 

väg bort från dessa former i motsats till vad som är situationen i tyskan. I stort sett används inte 

feminina beteckningar längre som officiella yrkestitlar och har endast undantagsvis kommit att 

brukas som könsneutrala yrkesbeteckningar. Exempel på detta är två yrkesbeteckningar från 

den kvinnodominerande vårdsektorn: barnmorska och sjuksköterska. 

Exemplet sjuksköterska är intressant. Denna beteckning (med kortformen sköterska och 

andra sammansättningar som undersköterska) är den officiella yrkestiteln och används idag 

könsneutralt om en yrkesgrupp som omfattar både män och kvinnor. På 60-talet blev den dock 

föremål för stor debatt, något som Thorsten Andersson (1976) behandlar i sin artikel Manlig 

sjuksköterska. Det hävdas att yrkesbeteckningar av feminin karaktär, som sjuksköterska och 

barnmorska, har svårare att bli accepterade som yrkestitel för män än till exempel lärare och 

författare som yrkestitel för kvinnor. I danskan och norskan används motsvarande sygeplejer 

respektive sykepleijer, och i finlandssvenskan är sjukskötare den etablerade maskulina beteck-

ningen (Språkriktighetsboken 2005:84). 

Det finns också feminina yrkesbeteckningar som inte har någon manlig motsvarighet i 

standardspråket, som sömmerska och kokerska (Söderbergh 1968:67). Vissa yrkesbeteckningar 

tycks reserverade för kvinnliga yrkesutövare, som sjuksköterska, flygvärdinna och städerska 

(Lorentzon 2002:12). Det finns också ett antal parallella yrkesbeteckningar där den feminina 

formen fortfarande är frekvent: sångare-sångerska, skådespelare-skådespelerska (Holmberg 

1995:71 f.). Den generella tendensen är dock, som tidigare nämnts, att kvinnor kommit att 

tituleras med maskulint bildade beteckningar som förut bara varit knutna till gruppen män. Idag 

kan både en man och kvinna vara dansör, frisör och lärare, och efterleden -ör och -are, som 

alltså ur ett språkhistoriskt perspektiv är att betrakta som maskulina och manligt kodade, har 

därmed kommit att användas med syftning på både kvinnor och män. Detta gäller också brand-

man, tjänsteman och ytterligare beteckningar på -man, ordformer med relativt tydlig maskulin 

anknytning. 

Kritik av androcentrismen i språket och språkhandlingar genom vilka mannen konstrueras 

som den mänskliga normen har enligt Wojahn (2015:74) förts fram från feministiskt håll åtmin-

stone sedan 60-talet. Vad gäller de parallella yrkesbeteckningarnas ursprung kan man konsta-

tera att de maskulina bildningarna nästan utan undantag bildats först och att dessa bildningar 

därför kan betraktas som primära i förhållande till de feminina avledningsmorfemen. Den 

ursprungliga funktionen hos suffixen -(ar)inna och -(er)ska var att av olika verb bilda kvinnliga 

nomina agentis och femininer till ord på -are eller -ör (Söderbergh 1968:67, Wessén 1971:130 

ff.). Ändelsen -(er)ska markerar en mer permanent eller yrkesmässig typ av sysselsättning 
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än -(ar)inna (Wessén 1971:132, jfr Himanen 1990:36), och det är också denna ändelse som 

historiskt använts mest vid bildandet av yrkesbeteckningar (Holmberg 1995:63). Av detta ges 

en vidare förklaring i avsnitt 2.2. 

Reflektionen över språkets roll i jämställdhetsgörandet kan också relateras till de ökande 

kraven på begriplighet och de senaste decenniernas arbete med en klar och medborgartillvänd 

offentlig svenska (se exempelvis Ehrenberg-Sundin & Sundin 2015, jfr Milles 2013:112). Den 

generella användningen av maskulina ordformer kan ses som problematisk, även ur demokrati-

synpunkt. För det första ger bruket männen större betydelse, och för det andra kan det vara svårt 

för språkbrukaren att avgöra om hen är inkluderad eller inte i ett visst sammanhang. Exempelvis 

får bruket av generiskt han till följd att kvinnor måste kontrollera varje yttrande för att se om 

de är inbegripna i pronomenet, en ovisshet som då är helt främmande för män (Hornscheidt 

1998:103 f.). 

Försök har dock gjorts att införa könsneutrala yrkesbeteckningar i det allmänna språk-

bruket. Exempelvis lanserades riksdagsledamot som ett alternativ till det dominerande riks-

dagsman i ett försök att skapa en könsneutral representation av riksdagens ledamöter i dags-

pressen.3 Detta språkförändringsinitiativ ledde emellertid inte till någon större förändring när 

det kom. Himanen kan i sin undersökning konstatera att resultatet faktiskt blev att köns-

segregationen upprätthölls genom att riksdagsledamot huvudsakligen användes om kvinnor 

medan riksdagsman även fortsättningsvis användes om män (Himanen 1990:69 ff.). Även 

Teleman (1995:8) framhåller att riksdagsledamot snarare blivit en könsspecifik beteckning för 

kvinnliga riksdagsledamöter. I handboken Jämställt språk, utarbetad av Språkrådet, redovisar 

Karin Milles resultatet av en enkätstudie hon har gjort på temat, i vilken riksdagsledamöterna 

själva fick ingå. Studiens resultat indikerade att ”den beteckning som de flesta ledamöter sade 

sig föredra var riksdagsledamot – både för kvinnor och män” (Milles 2008:43). Här ges alltså 

belägg för att den könsneutrala benämningen etablerat sig i bruket och faktiskt fått den an-

vändning som från början avsågs. 

Vid sidan av sammansättningarna med -man finns numera en rad alternativa uttryckssätt 

som, eftersom betydelsen ’person av manligt kön’ inte är lika påtaglig, framstår som mindre 

könsbundna. Till exempel ersätts beteckningen vetenskapsman allt oftare av forskare, och istäl-

let för gärningsman är det idag också vanligt att använda gärningsperson, eller gärnings-

kvinna. Med allt fler kvinnor i offentligheten infann sig med tiden något slags symmetrisk 

ordning, så även på arbetsmarknaden (se Teleman 1995:8). Yrkesbeteckningar som lärare och 

frisör har fått könsneutral användning, och i de fall där referentens kön ändå anses relevant att 

förmedla kan hyponymer som kvinnlig lärare och manlig frisör användas. 

1.2 Syfte, forskningsfrågor och utgångspunkter 

Syftet med denna uppsats är att ge en empiriskt grundad bild av det moderna bruket av feminina 

yrkesbeteckningar, samt att utifrån en analys av den språkpolitiska kontexten undersöka vilken 

inställning språkvårdande aktörer har till de feminina formerna och hur detta kommer till 

uttryck i normerande språkhandböcker. Jag vill beskriva den generella tendensen att välja bort 

                                                      
3 Se Himanen (1990:69 ff.) för en analys av riksdagsledamot i förhållande till riksdagsman och riksdagskvinna. 
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de feminina beteckningarna som en språkplaneringsprocess och i diskussionen lyfta fram de 

förutsättningar och kontextuella villkor som kan antas ha bäring på bruket idag. Tanken är också 

att med avstamp i feministisk lingvistik och utifrån ett feministiskt, emancipatoriskt perspektiv 

problematisera användningen och utvecklingen av ett (två)könat, könssegregerat system för 

yrkesbeteckningar. 

Syftet ska ses mot bakgrund av den språkliga neutraliseringstrend som bland annat det 

könsneutrala pronomenet hen är ett uttryck för. En övergripande forskningsfråga jag har är vilka 

uttrycksformer feminiseringen egentligen tar sig i dagens svenska. Mer specificerat sker under-

sökningen i anslutning till följande frågeställningar: 

1. Hur ser bruket av feminina yrkesbeteckningar ut idag? Hur ser det inbördes 

variationsmönstret ut? 

2. Går det att avläsa någon trend i bruket, också med utgångspunkt i vad som kommit fram 

i tidigare forskning? Vilka av språkdragen kan antas vara på utdöende? Vilka är mer 

livaktiga och stabila? 

3. Vilka språkpolitiska aktörer har varit tongivande i frågan om de feminina 

yrkesbeteckningarnas vara eller icke-vara? Hur har de yttrat sig, och utifrån vilka 

argument? 

Beskrivningen och analysen relateras till dels den offentliga språkvården och feministisk språk-

planering, dels tidigare forskning där Himanens (1990) och Holmbergs (1995) korpusstudier 

utgör två viktiga utgångspunkter. Dessutom sätts variationen också i ett historiskt perspektiv, 

eftersom analysen aktualiserar grammatiska och semantiska faktorer, som i sin tur har sin för-

klaring i språkhistoriska skeenden. 

1.3 Min forskningsposition 

Det finns ingen objektiv, förutsättningslös forskning. All forskning tar sin utgångspunkt i en 

mängd olika val och genom sin förförståelse av det hen väljer att studera kan forskaren i det av-

seendet sägas konstruera sin egen verklighet. Därför vill jag här explicitgöra min egen position 

som forskare och kort redogöra för några teoretiska angreppssätt som analysen delvis grundar 

sig på. 

I uppsatsen utgår jag från en socialkonstruktivistisk språksyn. Tillämpat på språk medför 

ett socialkonstruktivistiskt perspektiv att språkanvändningen är socialt konstruerad och att vår 

verklighetsuppfattning, därigenom, är socialt konstruerad (se exempelvis Bjereld, Demker & 

Hinnfors 2002:60, Hornscheidt & Landqvist 2014:23 ff., Boyd & Ericsson 2015:13 f.). Språket 

styr alltså vår uppfattning av verkligheten, och genom att studera språkliga uttryck blir det 

möjligt att dekonstruera normföreställningar, visa på hur en viss tolkning blir normerande och 

utläsa maktrelationer (Hornscheidt & Landqvist 2014, se även Wojahn 2015:15 ff.). Mitt forsk-

ningsintresse ligger i de språkliga formfrågorna, men jag betraktar de feminina avlednings-

suffixen som klart betydelsebärande och inte bara oavhängiga, ytliga formkategorier. 

Också av betydelse för min forskningsposition är min hållning som feminist. Att jag valt 

att undersöka bruket av just kvinnliga yrkesrelaterade benämningar ska inte förstås som att jag 
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har för avsikt att ta ställning för eller mot emot dessa former. Däremot kan både ämnesvalet 

samt min vilja att problematisera bruket och kritiskt förhålla det till frågor om feministisk språk-

planering kopplas till min feministiska utgångspunkt. 

1.4 Uppsatsens disposition 

I nästa kapitel, bakgrundskapitlet, presenterar jag uppsatsens teoretiska ramverk, liksom den 

tidigare forskning som undersökningen och analysen bygger på. Här reder jag inledningsvis ut 

begreppet feministisk språkplanering, de feministiska språkförändringsstrategier som jag i 

denna uppsats kallar feminisering och neutralisering samt på vilket sätt de feminina yrkesbe-

teckningarna kan förstås som en del av denna språkpolitiska kontext. Dessutom belyser jag i ett 

specifikt avsnitt frågan ur ett grammatiskt och semantiskt perspektiv. Kapitlet avslutas sedan 

med en presentation av tidigare korpusstudier på detta område, med särskild betoning på Hi-

manen (1990) och Holmberg (1995). 

Kapitel 3 består av tre huvudavsnitt och behandlar de metodologiska ingångar och det 

material jag använt mig av vid analysen. För att kartlägga bruket av feminint bildade beteck-

ningar och på ett mer systematiskt vis få fram de sökord som huvudundersökningen grundar sig 

på har jag genomfört en inledande pilotundersökning, och resultaten av denna beskrivs i kapit-

lets första huvudavsnitt. I det andra huvudavsnittet redogör jag för mina metoder i korpus-

analysen respektive analysen av normkällorna. Här ges också en kort metodkritisk diskussion. 

Det tredje och sista huvudavsnittet ger en närmare beskrivning av de tidningskorpusar och 

språkvårdspublikationer (normkällor) som tillsammans bildar materialet för undersökningen. 

Här beskriver jag också de urvalsprinciper och avgränsningsfrågor jag utgått från. 

Sedan följer två analyskapitel, där jag fokuserar dels bruket av feminina yrkesbeteckningar, 

så som det är representerat i pressmaterialet, dels den inställning till dessa former som den of-

fentliga svenska språkvården ger uttryck för i sina normkällor. 

I det sista kapitlet, kapitel 6, försöker jag föra samman de olika resonemangen, belysa upp-

satsens huvudresultat och visa hur de kan förstås i ett vidare perspektiv. 

2 Forskningsöversikt 

I detta kapitel ges en vidare beskrivning av den tidigare forskning och de teoretiska perspektiv 

som undersökningen och analysen grundar sig på. Jag redogör först för feministisk språkpla-

nering och de språkförändringsstrategier som den feministiska kritiken av den språkinterna 

könsdiskrimineringen mynnat ut i, det vill säga feminisering och neutralisering. Bruket av femi-

nina yrkesbeteckningar kopplas därefter till grammatiska och semantiska förhållanden i syfte 

att också belysa den språkhistoriska kontexten. Slutligen ger jag en sammanställning av tidigare 

kvantitativa undersökningar av könsmarkerade yrkesbeteckningar, av vilka Himanen (1990) 

och Holmberg (1995) utgör de viktigaste utgångspunkterna. 
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2.1 Feministisk språkplanering 

En fråga som Edlund (SOU 2004:43) ställer sig och som även avsnitt 1.1 i denna uppsats 

föranleder är: Vilket samband finns det mellan dagens yrkesbeteckningar och kategorin kön i 

dagens samhälle? Är beteckningarna bara en passiv spegling av ett samhälleligt tillstånd, eller 

fyller de rentav en aktiv funktion i skapandet och upprätthållandet av kulturella föreställningar 

som är kopplade till vår kategorisering av kön? Ska de beskrivas som symptom eller orsak till 

problemet? 

Med språkplanering avses medvetna försök att förändra språket (Cooper 1989, Pauwels 

1998, Edlund m.fl. 2007), ofta förankrade i sociala förändringsprocesser (Cooper 1989). Det är 

därmed inte konstigt att feminismen, som bidragit till omvälvande samhällsförändringar värld-

en över, också inneburit en hel del språkplaneringsinsatser och omförhandlande av språkliga 

villkor. Kvinnorörelsen är en av det senaste seklets stora politiska rörelser och har på ett genom-

gripande sätt förändrat samhället genom sin strävan efter jämställdhet och lika villkor mellan 

könen. Förenat med detta finns hos feministiska språkaktivister också en strävan att möjliggöra 

ett språk som stödjer och avspeglar ett samhälle grundat på feministiska värderingar (Milles 

2013:113). En sådan språkaktivism förutsätter en konstruktivistisk språksyn, där språket antas 

vara starkt bundet till den sociala verkligheten och det finns en ”verklighetskonstruerande” 

relation mellan språk och samhälle (jfr Pauwels 1998:83 f., Wojahn 2015:15 ff.). Språket är det 

medium genom vilket våra kulturella föreställningar om kön skapas och förstärks (Edlund m.fl. 

2007). Inom feministisk språkplanering ses språket som bärare av patriarkala strukturer, och i 

kampen för ett mer jämställt samhälle har språket även tillämpats som ett slags politiskt redskap 

(Lind Palicki & Milles 2015). Genom att utnyttja språkets reproduktiva möjligheter kan ojäm-

ställda könsstrukturer blottläggas och sexismen i språket motverkas (se exempelvis Pauwels 

2003:554 ff.). 

I likhet med andra språkpolitiska skeenden kan feministisk språkplanering beskrivas på tre 

olika nivåer: makronivå, mesonivå och mikronivå. På makronivå opererar språklagar och offici-

ella riktlinjer. På mesonivå drivs reformförsöket av organisationer, lobbygrupper och olika 

gräsrotsrörelser. Mikronivån handlar slutligen om de språkbruk och språkval enskilda individer 

gör (Milles 2013:118). Utifrån detta analytiska förhållningssätt kan alltså den identifierade 

centrala aktören i den språkpolitiska processen vara allt från språkbrukare till statligt styrda 

språkvårdsorganisationer. I allmänhet tenderar dock feministisk språkplanering att komma 

”underifrån” och ske i samverkan med lokala feministiska rörelser (Pauwels 2003:552). Myn-

dighetsspråkvården har, även i ett internationellt perspektiv, beskyllts för att inta en alltför 

passiv ställning i feministiska språkliga frågor (Pauwels 1998:6). Hornscheidt beskriver exem-

pelvis utvecklingen i Sverige i termer av en stagnering och tolkar den bristande uppmärk-

samheten kring feministisk språkplanering som att det verkar finnas ett slags allmän uppfattning 

om att Sverige redan är tillräckligt jämställt (Hornscheidt 2003:354, 362). 

Utgångspunkten för feministisk språkplanering är språkets sexistiska och androcentristiska 

strukturer (Pauwels 1998). Feministisk språkkritik har ofta satt ljuset på grammatiskt och 

semantiskt genus, liksom olika former av manlig generiskhet (Pauwels 1998, Hornscheidt 2003, 

Milles 2002, 2013). Cooper (1989) skildrar de amerikanska feministernas försök att lansera nya 

konventioner i fråga om generiskt pronomen, titelbruk och personbeteckningar. De maskulina 
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språkformerna kan ofta parallellt användas som generiska former, vilket får till följd att mannen 

framställs som norm medan kvinnan osynliggörs och inkluderas i de generiska maskulina 

formerna (Pauwels 1998:41 f.). Ett annat uttryck för androcentrismen i språket och normali-

seringen av det manliga är den språkliga asymmetri som visar sig då ord som refererar till 

kvinnor blir könsbestämda och därmed markerade. Ett exempel på detta hämtat från arbetslivet 

är ordet servitris, härlett från det maskulina servitör, där alltså ändelsen -ris fungerar som 

femininmarkör. Språklig sexism kan också ta sig uttryck i lexikala luckor, det vill säga att det 

saknas ord, exempelvis yrkesbeteckningar, för att omtala såväl män som kvinnor i olika roller 

och samhällsfunktioner (Pauwels 1998:34). 

Feministisk språkplanering har sin början på 70-talet under den så kallade andra vågens 

feministiska rörelse (Milles 2013:113, Pauwels 2003:551). Det var också då språkforskning 

med feministisk inriktning började bedrivas. Kvinnorörelsen uppmärksammade tidigt språkets 

roll i könsförtrycket och den språkliga manifesteringen av kvinnors strukturella underordning i 

samhället (Milles 2002:189). Inflytelserika akademiska verk som Robin Lakoffs Language and 

Woman’s Place (1975) och Dale Spenders Man Made Language (1980) kan sägas markera 

startskottet för den feministiska kritiska analysen av språklig könsdiskriminering i den anglo-

amerikanska världen. I Sverige introducerades det feministiska perspektivet i samband med 

konferensen Könsroller i språk, som hölls i Uppsala 1976 (Nordin & Thelander 1977). Den 

språkvetenskapliga forskningen kring språk och kön byggde initialt på en närmast essentia-

listisk syn och fokuserade bland annat kvinnor och mäns skilda språkbruk. Denna inriktning 

har emellertid kommit att bli kraftigt ifrågasatt och problematiserad inom den senare språk och 

kön-forskningen (se exempelvis Cameron 1985, Edlund m.fl. 2007). 

Under de senaste decennierna har könsneutralt språkbruk i det offentliga språket kommit 

att värderas högt. Som framgår av avsnitt 1.1 har övergången från könsbundna till tilltänkta 

könsneutrala yrkesbeteckningar enbart inneburit förändringar för hur kvinnliga yrkesutövare 

och referenter omtalas. Den diskussion som rört yrkesbeteckningars könsneutralitet har i första 

hand fokuserat på -man som efterled (Himanen 1990:11, Edlund 2004:269, Milles 2002:191). 

På samma sätt har de feministiska interveneringar som utmanat patriarkatet och bruket av ett 

sexistiskt, androcentriskt språk främst förhållit sig till generiska konstruktioner där formen man 

på något vis ingår (Wojahn 2015:75). Denna form återfinns med olika böjningsvarianter i ord 

och uttryck som används än idag vid könsneutral referens: gemene man, allmän, i mannaminne, 

enmansteater, bemanna, man ur huse, på tu man hand. Dessutom förekommer den i flertalet 

maskulina yrkesbeteckningar (från förr): styresman, ombudsman, talesman, tjänsteman, brand-

man, vetenskapsman, riksdagsman, idrottsman (Himanen 1990). 

Sexismen i språket kan motverkas genom en rad olika strategier, vilka är förbundna med 

aktörernas språksyn och det som kan betraktas som målet med det aktuella språkförändrings-

initiativet (Pauwels 1998:96). Pauwels (1998:97, 2003:555) urskiljer tre huvudsakliga mål som 

feministiska språkreformer kan orientera sig mot: att uppmärksamma och synliggöra språklig 

sexism, att skapa ett nytt språk som kan beskriva verkligheten ur ett kvinnligt perspektiv samt 

att förändra det befintliga språksystemet och göra det mer jämställt. Det sistnämnda, att göra 

ändringar i språksystemets sexistiska strukturer, kan åstadkommas genom dels könsspecifi-

cering, dels könsneutralisering (Pauwels 1998:109 ff., Hornscheidt 2003:354 f., Edlund m.fl. 

2007 197 f.). Dessa två strategier ger jag en utförligare beskrivning av i avsnitt 2.2.1 och 2.2.2. 
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En yrkesbeteckning som vållat lång och livlig debatt i Sverige är sjukskötersketiteln. Start-

skottet för debatten var att även män började utbilda sig till sjuksköterskor (Edlund 2004:268). 

Tidigare var det ingen självklarhet att också män skulle kunna få titeln och därmed kallas 

sjuksköterska. Anledningen var att den feminina beteckningen ansågs löjeväckande, samt att 

det fanns en föreställning om att aspirerande sjuksköterskor av manligt kön skulle avskräckas 

från att söka sig till yrket. Istället har läkarassistent, medicinalassistent, medicinom och sjuk-

skötare föreslagits som maskulint alternativ till sjuksköterska. Från språkvårdarhåll har man 

motsatt sig titeln sjukskötare med argumentet att den också avser anställda inom mentalsjuk-

vården, yrken med kortare utbildning och därmed lägre status (Andersson 1976:2 f.). Svensk 

sjuksköterskeförening har å sin sida försvarat användningen av sjuksköterska och, trots upp-

repade påtryckningar från dåvarande Arbetsmarknadsstyrelsen, vidhållit sin inställning att såväl 

en kvinnlig som manlig beteckning ska kunna betraktas som könsneutral (Andersson 1976:6). 

På senare tid verkar det dock som att vissa sjukhus anammat den maskulina beteckningen 

sjukskötare och att titlarna sjuksköterska och sjukskötare ibland används parallellt (Grünbaum 

1996:115 ff.). 

Att lärare däremot fått ett sådant snabbt genomslag i språkbruket går delvis att härleda till 

den grundskolereform som genomfördes 1962–1972 och som ledde till att småskollärarinnor, 

folkskollärare och folkskollärarinnor officiellt började tituleras lågstadielärare eller mellan-

stadielärare (Edlund 2004:267). Utvecklingen har tolkats som att ändelsen -are, mer än -man, 

möjligtvis börjat tappa delar av sina manliga associationer (Grünbaum 1996:113). Som forskare 

tidigare uppmärksammat går det dock inte att urskilja någon klar konsensus bland språkbrukare 

om vilka personbeteckningar som kan räknas som könsneutrala och som bra att använda i 

jämställdhetsavseende, utan här går meningarna isär (Edlund 2004:275 f., Språkriktighetsboken 

2005:81). Faktum kvarstår att även om dessa ändelser idag inte rent grammatiskt kan kategori-

seras som maskulina finns det ändå personer som anser att benämningar på -are, -ör och -man 

har ett entydigt könsuttryck och att de enbart kan användas om män (Milles 2008:37). 

Bakom debatten kring könsneutrala språkformer ligger en idé om den intima relationen 

mellan språk och samhälle. Detta är också centralt för den så kallade Sapir-Whorf-hypotesen, 

som säger att språket formar språkanvändarnas tänkande (Milles 2002:189). Motståndet och 

den kvinnliga emancipationen har antagit olika skepnader vid olika tidpunkter och på olika håll 

i världen. Diskussionen om hur språket kan fungera förtryckande har stundtals varit mycket 

hätsk (Edlund 2004:271, Pauwels 1998, 2003). Enligt många signaleras ett sexistiskt språkbruk 

i första hand av nedvärderande och trivialiserande benämningar för kvinnor. En huvudfråga i 

den feministiska språkdebatten har dock också varit språksystemets osynliggörande mekanis-

mer, där även yrkesbeteckningarnas exkluderande funktion ingått. I Tyskland har diskussionen 

gällande just yrkesbeteckningar resulterat i att man medvetet infört parallella yrkesbeteckningar 

för att på så vis synliggöra både män och kvinnor i arbetslivet. Detta accepterades inte utan 

protester, men de feminina ändelserna -in och -frau är ändå fortsatt produktiva i tyskan (Edlund 

2004:272). 

Även i Sverige har kvinnorörelsen varit stark. Här har dock frågan om vilken påverkan 

språket haft på feministiska språkplaneringsprocesser bara delvis kunnat besvaras, och den 

svenska språkvetenskapliga forskningen om feministisk språkplanering är knapphändig (Lind 

Palicki & Milles 2015:146 f.). Edlund (2004:272) beskriver den svenska debatten om sexistiskt 
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språkbruk som ”lågmäld” och ”viskande” i jämförelse med tyskt och engelskt språkområde, ett 

påstående som Daniel Wojahn (2015) i sin avhandling vänder sig mot. Wojahn (2015) ger en 

viktig inblick i tidigare obeskrivna språkplaneringsprocesser, och i undersökningen utgör hans 

konstruktivistiska perspektiv ett tydligt ställningstagande för den feministiska gräsrotsrörelsen, 

det vill säga normeringen ”underifrån”. I sin analys kan han bland annat visa att det även i 

Sverige förts intensiva och omfattande diskussioner kring språkets könsförtryck (se Wojahn 

2015:237 ff.). 

Att ursprungligt maskulina yrkesbeteckningar som lärare, som Andersson (1976:1) skri-

ver, ”övertagits av kvinnor” och fått spridd könsneutral användning tycks dock ha skett relativt 

störningsfritt och för många ganska naturligt. Den språkliga utjämning och omstrukturering 

som detta faktiskt inneburit verkar inte ha vållat någon större debatt – åtminstone inte i den 

officiella historieskrivningen. Enligt Lindgren (2007:241) har både språkbrukare och språk-

vårdare på 60-talet till synes enats om att man ska eftersträva könsneutrala titlar, med resultatet 

att de feminina yrkesbeteckningarna slopas och väljs bort. Sjuksköterskedebatten illustrerar 

något, nämligen att det är möjligt och ofta helt accepterat att använda maskulina yrkesbeteck-

ningar för kvinnor och personer som inte identifierar sig som män medan det omvända förhål-

landet, att feminina yrkesbeteckningar får generisk och könsneutral användning, är betydligt 

svårare (Edlund 2004:270). 

Sammanfattningsvis kan sägas att yrkesbeteckningar åtminstone sedan 70-talet varit före-

mål för feministisk språkplanering och kritiska diskussioner med utgångspunkt i språkets inter-

na sexistiska, kvinnoexkluderande strukturer. Att de feminina yrkesbeteckningarna har sitt 

ursprung i ett maskulint grundmönster har problematiserats av diverse feministiska språkpla-

neringsaktörer, men medan vissa språkformer, som den ovan anförda sjukskötersketiteln, vållat 

stor offentlig debatt tycks de maskulina yrkesbeteckningarna relativt obemärkt fått företräde 

och konventionaliserats i det allmänna språkbruket. 

Begreppsparen könsspecificering–könsneutralisering och feminisering–könsneutralise-

ring implicerar att de två språkförändringsstrategierna är klart åtskilda. Hornscheidt (2003:343) 

argumenterar dock för att den moderna svenskan tycks befinna sig i en övergångsperiod. Hon 

menar att feminiseringsstrategin och neutraliseringsstrategin i själva verket inte är så lätta att 

särskilja eftersom de historiskt sett inte avlöst varandra utan snarare sammanfaller och upp-

träder samtidigt, ofta i en och samma konstruktion (se även Pauwels 1998:115). I denna uppsats 

använder jag mig genomgående av begreppen feminisering och neutralisering för att benämna 

de strategier som det feministiska språkbaserade motståndet mynnat ut i. Hur dessa språkliga 

strategier mer konkret tar sig uttryck redogör jag för i avsnitt 2.1.1 och 2.1.2 nedan. 

2.1.1 Feminisering 

Ett sätt att försöka åstadkomma likabehandling mellan könen i språket och skapa alternativ till 

sexistiska benämningspraktiker är genom feminisering, det vill säga genom att systematiskt och 

symmetriskt markera kön (Pauwels 1998:112, 2003:556). Förenklat innebär detta att beteck-

ningar som refererar till kvinnor förses med någon typ av femininmarkör och att maskulina 

former på motsvarande sätt används om män. Med feminisering avses alltså egentligen samma 

sak som med könsspecificering, men i och med att det i huvudsak rör sig om språkliga uttrycks-
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former med hänvisning till kvinnor är feminisering ett något konkretare begrepp. Enligt Wojahn 

(2015:77) har feminiseringsstrategin tillämpats av feministiska språkaktivister främst under den 

andra vågens feministiska rörelse. Syftet är att göra det osynliga och bortnämnda könet synligt 

och språkligt exklusivt. Feminiseringen leder emellertid inte bara till ett synliggörande av 

kvinnor; strategin kan också användas för att visa hur språket aktivt återskapar de samhälleliga 

könsstrukturer som underordnar kvinnor. Med andra ord är syftet inte enbart att synliggöra 

kvinnan utan också att avslöja patriarkatet och visa på de (språkliga) mekanismer som 

upprätthåller det (Wojahn 2015:39, jfr Lind Palicki & Milles 2015:). Wojahn (2015:78) ur-

skiljer två huvudsakliga realiseringsmöjligheter för feminiseringsstrategin: språkförändringar 

genom vilka kvinnan görs till normen och språkförändringar som innebär att kvinnor och män 

benämns likvärdigt och ges likvärdiga språkliga uttryck. 

I Sverige har språkplanerande aktörer till övervägande del förespråkat användningen av 

könsneutrala former, det vill säga ett språkbruk som man anser inte förmedlar och därmed re-

producerar en könshierarkisk världsbild (Hornscheidt 2003:355 f., Lindgren 2007:241). Milles 

(2002) argumenterar dock för att ett könsneutralt språk inte behöver vara ett ”könsblint” språk. 

Hon pekar på svårigheterna med att försöka ”skriva könsneutrala texter i en långt ifrån köns-

neutral värld” och menar att ett konsekvent bruk av könsneutrala uttryck även bidrar till att 

dölja faktiska könsstrukturella omständigheter (Milles 2002:189). 

Tyskan kan nämnas som typexempel på ett språk där man valt att vidmakthålla de feminina 

beteckningarna och förorda ett system med skilda beteckningar, en för kvinnor och en för män. 

I generiska kontexter rekommenderas bruket av både maskulina och feminina former, som då 

används parallellt. Den tyska feminiseringsstrategin grundar sig alltså på parallella ordpar med 

kvinnlig och manlig syftning, så kallat gender splitting (Pauwels 1998:114, jfr Hornscheidt 

1998:95 f). Det könsmarkerade språkbruket innebär att båda könen konsekvent skrivs fram, 

som i Lehrer/Lehrerin (’lärare’), die Bürokauffrau/der Bürokaufmann (’affärsman’), utifrån det 

rådande argumentet att det ena könet riskerar att osynliggöras annars. Tyska förespråkare av 

feminiseringsstrategin menar att detta, förutom att synliggöra kvinnor och visa på kvinnors 

yrkesutövning, även visar att samtliga yrken är tillgängliga för såväl män som kvinnor (Pauwels 

2003:558). Ett neutralt språkbruk, hävdar man, är faktiskt kontraproduktivt, eftersom det sna-

rare bidrar till upprätthållandet av ojämställdheten. 

Bruket av feminina suffix för att beteckna kvinnliga nomina agentis är väldigt vanligt bland 

världens språk och återfinns i till exempel italienska, spanska, franska och ryska. Därtill före-

kommer också användningen av specifika artiklar, som exempelvis italienskans il och la, vilka 

är manligt respektive kvinnligt kodade. Gender splitting avspeglar sig också i valet av pro-

nomen i tredje person (som kongruerar med substantivet), liksom användningen av dubbla 

former, ordpar med ett kvinnligt och ett manligt led (han eller hon, mina damer och herrar). 

På engelska kan till exempel det mer inkluderande s/he användas som alternativ till generiskt 

he. Avledda feminina personbeteckningar (beundrarinna, direktris) är inte alls lika vanliga i 

svenskan, som i detta avseende tycks föredra en neutraliseringsstrategi (Hornscheidt 2003:356). 

Ett modernare exempel på feminisering i svenskan är dock personbeteckningar på -kvinna. 

Tidigare forskning visar att användningen av sammansättningar med -kvinna ökat något sedan 

60-talet, och idag förekommer nybildningar på -kvinna även för att beteckna kvinnliga yrkes-
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utövare (Hornscheidt 2003:356, se även Himanen 1990). Genom bruket av -kvinna som efterled 

bildas alltså parallella former till ord på -man. 

En annan beprövad feministisk språkförändringsstrategi som hänger samman med femini-

sering och parallella ordformer är skapandet av ett kvinnocentrerat språk, det vill säga ett språk 

som utgår från kvinnans perspektiv och där kvinnors erfarenheter, krav och intressen är nor-

mativa (se exempelvis Pauwels 1998:104 ff.). Detta har inte sällan även innefattat utformningen 

av egna litterära genrer och stilar (Pauwels 2003:555 f., Wojahn 2015:78, jfr Lind Palicki & 

Milles 2015:155). Ett ”kvinnligt” språk förutsätter nämligen ofta ett slags genrebrott, en stör-

ning i det mansorienterade språket. Pauwels (1998:98 ff.) definierar detta som linguistic disrup-

tion och hänvisar till användningen av kreativa och experimenterande nyord som exempelvis 

herstory istället för history – för att betona att det ofta är endast männens historia som vidare-

förmedlas – eller när Venuslippen (’venusläppar’) får ersätta det tyska ordet för blygdläppar, 

Schamlippen (bokstavligen ’skamläppar’). Dessa exempel illustrerar alltså hur ords gramma-

tiska egenskaper kan ändras på semantisk grund, i syfte att belysa de bakomliggande patriarkala 

strukturerna. Linguistic disruption handlar dock inte enbart om att skapa nya ord utan också om 

att återta eller ”reclaima” vedertagna pejorativa ord och begrepp och ladda dessa med nya 

betydelser (Pauwels 2003:555, se även Wojahn 2015:101 f.). 

Ett inflytelserikt litterärt exempel på feminisering är den norska författaren Gerd Bran-

tenbergs roman Egalias døtrer från 1977.4 I Sverige fick boken stor uppmärksamhet för just sitt 

synliggörande av språket som ett maktmedel och de språkliga formernas förtryck. Den språkliga 

sexismen och androcentrismen, som tydliggör att det råder en ojämn maktbalans mellan män 

och kvinnor i samhället, har här inverterats (se Pauwels 1998:101). I romansamhället Egalia är 

det kvinnorna som har könsmakten, något som också tar sig en hel del språkliga uttryck.5 

– Moder min skapare! Har han verkligen sagt det? Rektorn började förstå att direktörens vrede 

var berättigad. 

– Ja. Han hade tagit till utgångspunkt våra grundmödrars maxim om att de starka ska beskydda 

de svaga och att det är varje civilisations uppgift att råda bot på naturens orätt. Och så långt är ju 

allt gott och väl. Men därifrån och till att bedriva att mansaksagitation och påstå att männen 

egentligen är starkare än kvinnorna! […] Är det nu något helt annat dam har börjat lära barnen i 

skolan? Va? Har dam glömt att skolan ska vara hundraprocentigt objektiv? 

Brantenberg använder sig på ett slagkraftigt sätt av språket för visa hur befäst kvinnonormen är 

i Egalia. I boken presenteras en mängd nyskapade språkliga uttryck som avspeglar den nya 

könsmaktordningen – ett slags matriarkat där mannen utgör det andra könet, det avvikande och 

markerade (se även Witt Brattström 2014:96 f.). Egalia är till exempel befolkat av kvinniskor, 

de generiska yrkesbeteckningarna är feminina och slutar på -kvinna (exempelvis sjökvinna) och 

efternamnen består av ett kvinnonamn följt av -dotter (Lisdotter, Månadotter). 

Wojahn (2015:91) menar att svenska feministiska språkaktivister sällan stödjer bruket av 

explicit kvinnliga beteckningar. Han skriver också att denna negativa inställning till former som 

lärarinna och företagerska förefaller vanligare i Sverige än i andra språkområden där benäm-

ningspraktiker tagits upp till diskussion (se även Lindgren 2007, Lind Palicki & Milles 2015:13 

                                                      
4 Den svenska översättningen, med titeln Egalias döttrar, publicerades ett år senare och översattes av Ebba Witt 

Brattström. 
5 Citatet är hämtat från Brantenberg (1978:55). 
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f.). Beträffande svenskan, menar Wojahn, tycks alltså den föredragna strategin vara neutrali-

sering. 

2.1.2 Neutralisering 

Traditionella könsroller kan manifesteras språkligt på många olika sätt. Exempel på detta finns 

i böjningsformerna hos språk med grammatiskt genus, där maskulint genus är omarkerat medan 

feminint genus markeras genom användning av diverse språkliga femininmarkörer (mer om 

detta i avsnitt 2.2). De feminina språkformerna kan dessutom ofta användas nedsättande och 

tillskrivas pejorativa betydelser. Pauwels (1998:50 ff., 2003:553) beskriver detta i termer av en 

semantisk asymmetri. Hon lyfter fram språkhandlingar som innebär att manlighet får stå för det 

allmänna och normala medan kvinnlighet reduceras till kön och sexualitet. Denna hierarki-

sering i det rådande språkbruket får alltså till följd att mannen framställs som ett slags mänsklig 

prototyp för vilken kvinnan är undantaget och med vilken hon ständigt jämförs. När kvinnor 

väl görs synliga i språket sker detta inte sällan genom användningen av markerade former, av-

ledningar som är tydligt könsbundna och som har sin grund i ett maskulint ordbildningsmönster 

(Pauwels 2003:553). 

Vid sidan av feminisering diskuteras och används även könsneutrala strategier som ett sätt 

att motverka patriarkala och sexistiska språkpraktiker. Med neutralisering menas då, i motsats 

till feminisering, minimeringen eller det totala avskaffandet av språkliga former och konstruk-

tioner som ger uttryck för kön (Pauwels 1998:109). Detta innebär att morfosyntaktiska och 

lexikala språkliga drag som markerar kön ”neutraliseras” och väljs bort till förmån för köns-

neutrala former, i synnerhet vid generisk referens då både kvinnor och män åsyftas. Till dessa 

hör i en svensk kontext exempelvis bruket av en istället för det indefinita pronomenet man samt 

bruket av icke-könande yrkestitlar, som riksdagsledamot istället för riksdagsman (ett av få offi-

ciella försök att göra språkbruket mer könsneutralt) och förskollärare istället för dagisfröken 

(Wojahn 2015:92). 

Neutraliseringen av olika personbetecknande substantiv realiseras ofta genom sammansätt-

ning (Hornscheidt 2003:355). De feminina suffixen -(ar)inna, -(er)ska, -essa, -issa, -ris och -ös, 

vilka kan användas för att könsspecifiera personbeteckningar, väljs bort, liksom beteckningar 

som är bildade med efterledet -man. Istället för -man som efterled kan då till exempel -person 

användas (tjänsteperson, talesperson), och även efterleden -idkare, -ledamot och -representant 

förekommer till viss del (exempelvis affärsidkare). 

Inte minst lanseringen av det könsneutrala och könsöverskridande pronomenet hen kan 

betraktas som ett exempel på neutralisering, och dessutom som en reaktion mot språkformer 

som konserverar en förlegad könsmaktordning (se exempelvis Milles 2013). Hen har då med-

vetet skapats som ett mindre diskriminerande alternativ till generiskt han, samtidigt som det 

inte är lika otympligt som dubbelformer som han eller hon. Viktigt är även hens normkritiska 

kärna, och som reformförslag har det också en tydlig förankring i den feministiska rörelsen 

eftersom flera av aktörerna bakom hen vill kritisera och förändra normföreställningar kring kön. 

En motsvarande engelsk föreslagen språkförändring är singulart they, vilket kan användas 

könsneutralt och syfta på referenter av både manligt och kvinnligt kön (se exempelvis Pauwels 

2003:563 ff.). 
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Liksom feminiseringsstrategin involverar neutraliseringsstrategin även skapandet av helt 

nya språkformer. I synnerhet gäller detta yrkesbeteckningar och, i de germanska språken, suf-

fixet -man (med varianter).6 Formen man med betydelsen ’människa’ kan då ersättas av en 

könsneutral synonym. På franska och spanska brukas till exempel allt mer de ”neutraliserade” 

formerna être humain och ser humano istället för homme och hombre (Pauwels 1998:110 f.), 

exempel som också visar att neutralisering som språkförändringsstrategi inte bara förekommer 

i den germanska språkfamiljen. 

Förespråkare av neutraliseringsstrategin menar att det är enklare att använda enbart en form 

för kvinnor och män snarare än att språkliggöra kön och uppmuntra könsdistinktionen genom 

bevarandet av ett binärt personbeteckningssystem (se Milles 2008:45, Lind Palicki & Milles 

2015:157, Lindgren 2007:241 f.). Precis som i fallet med feminisering är syftet här att åstad-

komma språklig jämställdhet mellan kvinnor och män. Resonemanget vilar på antagandet att 

kön markeras morfologiskt och i hög grad även asymmetriskt, och att de feminina formerna 

ofta blir föremål för en trivialiserande effekt (Pauwels 1998, jfr Wojahn 2015:90). Beteckningar 

som salesgirl, saleslady, cleaning lady och office girl har inga manliga motsvarigheter i språket, 

som de kan förhålla sig till rent symmetriskt. På engelska heter det salesmen, inte salesgentle-

men eller salesboys. I sin strävan efter könsneutrala uttryckssätt har man i länder som Sverige 

och Storbritannien officiellt valt att överge de suffixavledda feminina formerna och utvidga de 

maskulina beteckningarna till att även inkludera kvinnliga referenter, trots att dessa historiskt 

sett haft mannen som norm (Himanen 1990:24, Pauwels 1998:110). Om det anses relevant att 

röja referentens kön kan detta göras på lexikal nivå genom omskrivningar med adjektiven 

manlig och kvinnlig. Den uttalade förhoppningen är att de maskulina eller manliga konnota-

tionerna med tiden ska elimineras, och att de förment könsneutrala formerna ska kunna utveck-

las till genuint generiska, könsneutrala former (Pauwels 1998:110). 

2.2 Grammatiskt genus och semantiskt sexus 

Nusvenskans -(ar)inna, -(er)ska samt -kvinna härstammar från det fornsvenska genussystemet 

på så vis att de är bildade ur dess ändelser. De feminina -(ar)inna och -(er)ska uppkom i forn-

svenskan genom inlån från medellågtyskan som ett sätt att bilda femininer till verb, verbal-

avledningar, och kvinnliga beteckningar till beteckningar på -are eller -ör (Söderbergh 1968:67 

f., Wessén 1971:130 ff.). Båda dessa avledningssuffix kan användas för att beteckna yrkes-

utövare, men Wessén (1971:132) menar att särskilt -(er)ska är brukbart för att bilda yrkes-

beteckningar. Till verbstammen sköta kan då ändelsen -(er)ska fogas, exempelvis (sköterska). 

Den feminina avledningen ger en tydlig signal om vilket genus eller kön det rör sig om. 

Det fornsvenska grammatiska genussystemet hade kopplingar till semantiskt sexus, det vill 

säga referentens kön, eftersom de flesta ord som betecknade män var grammatiska maskuliner, 

medan de ord som betecknade kvinnor i huvudsak var grammatiska femininer. Dessa två gram-

matiska genus, maskulinum och femininum, som alltså även utgjorde två semantiska genus-

kategorier, har sedan sammanfallit i det vi nu kallar utralt genus. Därmed kom det det tidigare 

                                                      
6 Se även Wojahn (2015:91 ff.), som anger flera exempel på feministiska språkliga interveneringar genom neutrali-

sering. 
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tregenussystemet att avvecklas, och substantiv som refererar till män och kvinnor har tillsam-

mans kommit att sammanfattas under namnet utrum – en genuskategori som idag också seman-

tiskt fungerar som ett slags ”animathetsgenus” i motsats till neutralt genus.7 

Genus kommer till uttryck genom kongruens. Ett språks genuskategorier kan alltså skiljas 

åt syntaktiskt genom hur olika attribut kongruerar med huvudordet och böjs i enlighet med dess 

genus. Grammatisk kongruens kodar ordets grammatiska egenskaper; semantisk kongruens har 

med referentens egenskaper att göra. Till det förra hör begreppet grammatiskt genus och till det 

senare semantiskt genus, också kallat sexus. Huruvida grammatiskt genus och den semantiska 

så kallade sexusböjningen är del av samma fenomen är lite av en tvistefråga. Vissa hävdar att 

grammatisk kongruens regleras av formella faktorer inom själva syntaxen och att semantiskt 

kongruens istället hör hemma i semantiken. Corbett (1991) förespråkar istället ett synsätt som 

innebär att grammatiskt genus och semantiskt sexus i grunden är ett och samma fenomen, uti-

från argumentet att även semantiskt sexus –”klasser” av substantiv som grupperas efter sin bety-

delse – ger utslag i olika böjningsformer och kongruens. Enligt honom har nästan alla språk ett 

blandsystem med betoning på antingen det grammatiska eller semantiska. 

Även det svenska genussystemet kan således beskrivas som ett blandsystem, där den se-

mantiska böjningen, som syns i former som härskarinna och hjärtekrosserska, kan betraktas 

som bevis för att det inte är enbart inomspråkliga, grammatiska faktorer som styr formen på de 

ord som böjs (se även Hornscheidt 2003). För att efterledet -man i generisk användning ska 

uppfattas som manligt könat krävs det att det sätts i relation till den kontrast som finns gram-

matiskt mellan böjningskategorierna maskulinum och femininum. I Svenska språknämndens 

Språkriktighetsboken (2005:81) argumenteras det till exempel för att det som bidrar till att de 

maskulina formerna -man, -are och -ör av en del uppfattas ha manliga konnotationer är att det 

också finns en motsvarande uppsättning feminina former, som i sin tur alla innefattar betydelsen 

’person av kvinnligt kön’. Den grammatiska oppositionen innebär alltså att semantisk kongru-

ens också aktualiseras, eftersom de olika ordledselementen också har varsitt semantiskt 

innehåll. Könandet har som nämnts även sin förklaring i språkhistorien, och det går att argu-

mentera för att ändelserna -man och -are uppfattas som könsbundna och manliga på grund av 

att de har sitt ursprung i det fornsvenska genussystemets maskuliner.  

Variationen, som avtecknar sig i bruket, och språkbrukarnas skiftande inställning till de 

olika formerna kan förstås som att morfemens betydelse fortfarande är under förhandling och 

att språket på detta område genomgår en förändringsprocess. Förändringen antas nu av vissa gå 

i den riktning att man inte längre böjer efter kön, eftersom avledningsmorfemet -man antas vara 

en accepterat könsneutral form (se exempelvis Himanen 1990:24). Det hävdas alltså att det 

tidigare könskodade -man fått utvidgad betydelse och att det nu omfattar såväl kvinnliga som 

manliga referenter (Hornscheidt 2003:355). Användningen av ord på -man om både män och 

kvinnor har motiverats med att -man i vissa sammanhang verkligen sjunkit ner till att enbart 

uppfattas som ett suffix, en grammatisk enhet, och att det därmed inte längre har avseende på 

kön (Andersson 1976:4, se även Teleman 2003:198 f. för en diskussion om attityder till yrkes-

beteckningar bildade med -man). 

Det personbeteckningssystem vi använder idag har alltså anknytning till grammatiskt och 

semantiskt genus, ett problem som ofta uppmärksammas av feministiska språkaktivister och 

                                                      
7 Min diskussion om det forsvenska genussystemet bygger här på Bylin (u.u). 
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språkplaneringsaktörer. Att titlar som konstnärinna och kassörska betraktas som feminina och 

kvinnliga är dels en fråga om referentens semantiska könstillhörighet, dels grammatiskt be-

tingat och en följd av kvardröjande effekter från det fornsvenska tregenussystemet. 

2.3 Tidigare forskning om könsmarkerade yrkesbeteckningar 

Svenska undersökningar av yrkesbeteckningar har i första hand fokuserat feminina yrkesbe-

teckningar (Edlund 2004:266). Forskare har alltså främst tagit fasta på hur kvinnliga yrkes-

utövare omtalas och betecknas i det allmänna språkbruket. Att de feminina yrkesbeteckningarna 

fått minskad användning med tiden är ett välbekant faktum. Wessén (1971:133) framhåller att 

det för svenskan, liksom för flera andra språk, ”blivit en regel, att beteckningar för ämbeten och 

befattningar, som först i senare tid har kunnat få kvinnliga innehavare, icke förses med något 

kvinnobetecknande suffix”. Ordet lärare har under flera decennier använts i det officiella 

språket även om kvinnliga utövare av yrket (se Söderbergh 1968:67, Andersson 1976:1), och 

redan på 60-talet konstaterades att de så kallade hustrubeteckningarna (doktorinna, rektorska) 

i det närmaste försvunnit (Söderberg 1968:106 f.). Det finns ett flertal korpusstudier som visar 

hur de feminina yrkesbeteckningarna har förändrats över tid (Himanen 1990, Holmberg 1995, 

Lorentzon 2002, Jobin 2004). I detta avsnitt tar jag ett samlat grepp om dessa och presenterar 

dem i kronologisk ordning, dock med viss tonvikt på Himanens (1990) och Holmbergs (1995) 

studier. 

En mindre studie behandlar bruket av beteckning för manliga sjuksköterskor i svensk dags-

press under den period då debatten om sjukskötersketiteln pågick som mest intensivt, det vill 

säga 1960–70-talet (Andersson 1976). Därtill finns också en studie av kvinnliga yrkesbeteck-

ningar som belyser några utvecklingstendenser hos tre femininbildande suffix, -ris, -(ar)inna 

och -(er)ska, i ett material som sträcker sig från 1965 till 1998 (Lorentzon 2002). Huvudten-

densen i Lorentzons undersökning är inte oväntat att de feminina suffixen får minskad använd-

ning, men studien visar också på ett antal avledningar som förefaller produktiva som ordled, 

däribland hjältinna samt det med idrottsspråket sammanhängande mästarinna. 

En omfångsrik studie av hur kvinnor och män benämns i dagspress från 60-talet till 80-

talet är Himanen (1990). Vid kategoriseringen av de feminina personbeteckningarna tillämpar 

Himanen två huvudkategorier, verksamhet och status. Förutom yrkesbeteckningar omfattar stu-

dien även andra personbetecknande substantiv: mer allmänna beteckningar för utövare av olika 

typer av verksamhet (läsarinna), nationalitetsbeteckningar (grekinna, norska), titlar och hustru-

beteckningar (friherrinna, biskopinna) samt övriga statusbeteckningar (mansslukerska, dröm-

merska). Dessutom undersöks bruket av omskrivningar med kvinnlig och manlig framför 

huvudordet i nominalfrasen, till exempel kvinnlig polis. Himanens studie visar på en viss ökning 

av antalet neutrala beteckningar, som lärare och författare, för kvinnor. Användningen av 

feminina yrkesbeteckningar minskar från 60-talet till 70-talet. Av dessa tycks avledda former 

på -ris och -ös minska snabbast, men inga av de i undersökningen ingående avledningssuffixen 

tycks produktiva när det kommer till yrkesbeteckningar. Adjektivet kvinnlig används oftare än 

manlig i motsvarande position; här verkar alltså ”behovet” att specificera kön vara större. 

Intressant är också att det förekommer flera nya sammansättningar med -kvinna (toppkvinna, 
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taleskvinna) i språkproven från 80-talet, något som Himanen anser möjligtvis speglar kvin-

nornas tilltagande samhällsaktivitet. 

Holmberg (1995) är en uppföljning av Himanens (1990) studie, där särskilt kvinnliga 

yrkesbeteckningar beaktats. Studien är genomförd på pressmaterial från 1987 och fokuserar ett 

antal feminina ändelser: -(ar)inna, -(er)ska, -ös, -ris och -issa. Holmbergs undersökning har ett 

något förvånande resultat; här finns nämligen ett förhållandevis stort antal feminina yrkes-

beteckningar. Holmberg ger tre förklaringar till detta. För det första saknar vissa ”kvinnoyrken” 

neutrala uttrycksformer (exempelvis sjuksköterska, barnmorska). I de fall där parallella yrkes-

beteckningar (sångare-sångerska, skådespelare-skådespelerska) förekommer och den femini-

na väljs, antas att titelns feminina form markerar en viss kvalitet eller karaktär, till exempel vad 

gäller referentens sångröst. En stor andel av yrkesbeteckningarna återfinns dessutom i kon-

texter som favoriserar kvinnliga yrkesbeteckningar: historiska (återberättande), exotiska och 

fiktiva kontexter (Holmberg 1995:70 f.). Liksom Himanen (1990) väljer Holmberg (1995) att 

bortse från ämnessfären idrott. Holmberg (1990:65) förklarar emellertid att idrottsgenren inte 

är utan relevans i sammanhanget, eftersom den bygger på en ofta strikt uppdelning i kvinnliga 

och manliga grupper och verkar innefatta ett relativt stort antal feminina avledningar (se även 

Himanen 1990:46, Lorentzon 2002:12, Hornscheidt 2003:356). De vanligaste yrkesbeteck-

ningarna i Holmbergs material är sjuksköterska, författarinna, skådespelerska och sångerska. 

Vid sammansättningar är efterleden -sköterska och -sångerska mest produktiva. 

I en artikel i tidskriften Språkvård redovisar Bettina Jobin (2004) sin avhandling i vilken 

hon jämför tyskans och svenskans hantering av kön. Jobins undersökning utgår från Dagens 

Nyheters och Süddeutsche Zeitungs sport- och kultursidor under 1996 och behandlar ett flertal 

sätt att uttrycka könstillhörighet: könsspecifika titlar och substantiv (drottning, fru), samman-

sättningar med könsspecifik efterled (pingistjej, fotbollsdam), fraser med könsspecifika adjek-

tiv (kvinnlig läkare) samt könsspecifika avledningar (lärarinna, göteborgska). Utmärkande för 

det tyska tidningsspråket är användningen av könsmarkerade beteckningar och avledda femi-

ninformer. För svenskans del är beteckningarna inte heller i första hand könsneutrala, utan i de 

svenska texterna återfinns också en betydande andel könsspecifika ord och sammansättningar. 

En av Jobins (2004) slutsatser är att det svenska bruket vittnar om en vilja att förmedla kön, 

även om detta inte primärt sker genom feminina avledningssuffix som i tyskan. Hon betraktar 

dock den låga andelen feminina avledningar i svenskan som en tydlig neutraliseringstrend; i 

materialet finns inte en enda kvinnlig yrkestitel som nyligen avletts från ett maskulint grundord. 

Feminina suffix som -(ar)inna och -(er)ska har inte nämnvärt utökat sin produktivitet (vilket 

dock tycks vara fallet i tyskan). 

Mot bakgrund av den stora andelen könsspecifika ord och sammansättningar menar Jobin 

(2004) att svenskan inte är så könsneutral som det ofta hävdas. Just vid yrkestitlar bör ju 

funktion snarare än kön vara det relevanta, och hon frågar sig därför: Varifrån kommer ord som 

tv-kvinna, hon-resenär och taleskvinna om de flesta, även i Tyskland, helst vill ha ett neutralt 

personbeteckningssystem? 
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3 Metod och material 

Syftet med detta kapitel är att ge en beskrivning av uppsatsens metodologiska utgångspunkter 

samt det i undersökningen ingående materialet. Kapitlet består av tre huvudavsnitt. Inlednings-

vis presenteras resultaten av den pilotundersökning jag genomfört i syfte att få fram den samling 

yrkesrelaterade belägg som bildar materialet för huvudundersökningen. I det följande metod-

avsnittet beskriver jag det tillvägagångssätt jag haft i den korpusbaserade delen av under-

sökningen liksom analysen av den offentliga språkvården. Här lyfter jag också fram de för- och 

nackdelar som är förenade med de olika metoderna. I det tredje och sista huvudavsnittet redogör 

jag för materialinsamlingen, först genom en översikt över de undersökta texterna och sedan 

genom en diskussion av urvalsprinciper och avgränsningsfrågor. 

3.1 Pilotundersökning 

I syfte att skapa överblick samt bekanta mig med den valda undersökningsmetoden har jag 

genomfört en explorativ pilotundersökning. Resultaten av denna undersökning redovisas även 

som en bilaga i uppsatsen (se bilaga 1). Mer specificerat var syftet med pilotundersökningen i 

första hand att identifiera och välja ut förekomster av feminina yrkesbeteckningar, vilka också 

bildar materialet för huvudundersökningen (för en närmare beskrivning av dessa sökord, se 

vidare i avsnitt 3.2). 

Undersökningen baseras på material från tidningstext, som alltså här får representera den 

offentliga svenskan. För att kartlägga bruket av feminina personbeteckningar och få fram ett 

brett empiriskt underlag för feminina yrkesbeteckningar i synnerhet har jag i ett inledande skede 

använt mig av databasen Mediearkivet. Den består mestadels av dagspressmaterial men har 

efterhand byggts ut med ett urval av bloggtexter. Några källor går tillbaka till 80-talet, men de 

flesta tillkom på 90-talet. Mediearkivet tillåter endast användaren att se antal träffar per artikel 

för ett visst sökord och antal ord per artikel. Det går således inte att säga något om den relativa 

frekvensen och beteckningarnas användning över tid. Samtidigt är en stor fördel med materialet 

just att det är så omfattande och heltäckande, vilket är i enlighet med undersökningens syfte. 

Förvisso rör det sig om delvis olika texter från olika ämnesområden, där vanlig nyhetstext 

samsas med artiklar från till exempel kultur- och nöjesavdelningarna, men texterna visar ändå 

på en och samma företeelse, feminiseringen i språket, och resultaten ger en sammanhållen bild 

av de olika varianter och alternativa former som förekommer. 

Sökningarna är begränsade till en av Sveriges största rikstäckande morgontidningar, Da-

gens Nyheter, från den 1 januari 2000 till den 1 mars 2015 (två månader per undersökningsår). 

Tidsintervallet motiveras av att jag endast velat undersöka det senaste decenniets språkbruk. 

Sökningarna har utformats specifikt för att generera belägg med -(ar)inna, -(er)ska, -kvinna 

samt kvinnlig. Dessutom har det kontrasterande adjektivet manlig medtagits i undersökningen 

i rent komparativt syfte. Korpusstudier innebär ofta en hel del manuellt arbete, och sökningarna 

har därmed också formulerats för att i möjligaste mån eliminera eventuella felträffar (de exakta 

söksträngarna finns specificerade i bilaga 1). En utgångspunkt här är att begreppslig betydelse 

framkommer genom analys av begrepp som förekommer i nära anslutning till varandra. Utifrån 
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detta synsätt definieras suffixen -(ar)inna och -(er)ska, efterledet -kvinna och adjektivet kvinn-

lig alltså utifrån sin språkliga kontext, det vill säga den fras begreppet är en del av. 

I undersökningen har jag alltså inte tagit hänsyn till frekvens; snarare har avsikten med 

pilotundersökningen varit att få en helhetsbild av de former som bildas med hjälp av suffixen 

och adjektivattributen. De excerperade beläggen har därefter kategoriserats med syftet att få 

fram de yrkesrelaterade nominalfraserna, det vill säga de ord och uttryck som används om 

kvinnor i yrkesverksamhet och som är relevanta för min undersökning. De feminina person-

beteckningarna är av mycket mångskiftande karaktär, och att göra en klar åtskillnad mellan 

beteckningar för kvinnliga yrkesutövare och andra nomina agentis är därför metodologiskt 

svårt. Detta är något som exempelvis Holmberg (1995:65) problematiserar, utifrån exemplet 

sångerska. Att titeln sångerska även används om individer som inte sjunger rent professionellt 

går ju inte att utesluta, och denna tvetydighet gäller inte minst alla de titlar som finns inom 

ämnessfärerna idrott och politik. I min undersökning har jag fått ta ställning till ett flertal sådana 

svårkategoriserade, gränsöverskridande ord. Är till exempel beteckningen konsultinna att be-

trakta som en yrkesbeteckning, och till vilken kategori hör egentligen en poängplockerska? 

Sammantaget har jag kunnat urskilja följande sju ämneskategorier: 

1. Yrke, sysselsättning (tandsköterska, stuntkvinna) 

2. Kunglighet, adel, giftermål (grevinna, kejsarinna) 

3. Nationalitet, etnicitet, region (spanjorska, beduinkvinna) 

4. Status, relation, egenskap (väninna, medelklasskvinna) 

5. Fiktion, historia, djur (gudinna, lejoninna) 

6. Idrott (segrarinna, höjdhopperska) 

7. Politik (sossekvinna, kvinnlig statsminister) 

Beläggen kan kategoriseras på många sätt, och därutöver kan flera undertyper av kategorierna 

också särskiljas. Vid genomgången av materialet var det dock dessa sju som framstod som 

väsentligast. I uppställningen ovan utgör alltså de belägg som kan beskrivas som yrkesbeteck-

nande (kategori 1) det material som huvudundersökningen grundar sig på. Vid urvalet och 

kategoriseringen av beläggen har jag utgått från ordens efterled. Således har till exempel alla 

beteckningar med -vårdarinna och -försäljerska som efterled kategoriserats som yrkestitlar, 

och därtill även olika typer av taleskvinna och tjänstekvinna. Andra ord bildade med exempel-

vis -ägarinna och -makerska är däremot inte nödvändigtvis yrkesrelaterade (bloggägarinna, 

pratmakerska) och har därför krävt ett annat förhållningssätt. Detta gäller också i högsta grad 

gruppen med alla de ord på -mästarinna, vilka främst används för att bilda idrottsrelaterade 

beteckningar men där man även påträffar former som borgmästarinna och trädgårdsmästa-

rinna. Avsnitt 3.2.1 innehåller en mer detaljerad redovisning av hur jag gått till väga för att 

sålla bort de belägg som inte ska användas som material för huvudundersökningen. I tabell 1 

nedan sammanfattar jag det viktigaste av resultatet från pilotundersökningen. 

Tabell 1 visar att suffixet -(er)ska har störst andel yrkesbeteckningar. Denna uttrycksform 

har alltså flest varianter av de i undersökningen ingående uttrycksformerna och är också den 

grupp som har flest antal excerperade belägg. De vanligaste formerna på -(er)ska är sångerska 

och sköterska. 
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Tabell 1. Förekomst av feminina yrkesbeteckningar i pilotundersökningen 

 Andel yrkesbeteckningar Antal yrkesrelaterade varianter 

-(ar)inna 41 % 73 

-(er)ska 65 % 163 

-kvinna 18 % 51 

kvinnlig 61 % 149 

Avledningssuffixet -(er)ska följs av yrkesrelaterade fraser i vilka kvinnlig står som framförställt 

attribut. På tredje plats kommer -(ar)inna, med lärarinna och värdinna som de variantmässigt 

mest produktiva efterleden. Det minst vanliga i undersökningen är alltså feminina yrkesbeteck-

ningar med -kvinna som efterled. 

Nationalitetsbeteckningar (3) är en särskild kategori i sammanhanget eftersom bruket här i 

princip är stabilt. Detta är en följd av inomspråkliga faktorer (jfr exempelvis norrman-norska, 

jude-judinna). Som regel används fortfarande feminina former när dessa finns att tillgå för att 

ange sådant som nationalitet, etnicitet och religionstillhörighet. I kontrast till nationalitetsbe-

teckningarna är hustrubeteckningarna (2) däremot väldigt få i mitt material, ett resultat som inte 

heller är särskilt förvånande. Som tidigare nämnts har bruket att ge hustrun en feminin, parallell 

form av mannens titel försvunnit; idag finns inga doktorinnor eller majorskor. 

En stor och svåravgränsad grupp (4) består av feminina personbeteckningar som hänvisar 

till personens status, relationer och egenskaper. Till denna kategori har jag räknat beteckningar 

som huvudsakligen är egenskapsbetecknande och där den innehållsliga betoningen snarare lig-

ger på en egenskap än en verksamhet eller sysselsättning. Som Lindgren (2004:63) påpekar har 

vi i svenskan möjligheten att uttrycka både vilken relation vi har till en person och personen i 

frågas könsidentitet – med ett enda ord (exempelvis väninna, beundrarinna). De feminina ord-

formerna har därmed dubbel funktion, och även personbeteckningar med koppling till referen-

tens sociala karaktär visar alltså på ett behov att lyfta fram kön. 

Att göra en sådan här semantisk indelning baserad på ords betydelse är ibland ganska 

problematiskt. Till exempel kan ju beteckningar som läsarinna, gärningskvinna och trösterska, 

vilka jag placerat i denna kategori, lika gärna kategoriseras som (yrkes- eller) sysselsättnings-

beteckningar (1). Här har jag dock utgått från att beteckningarna snarare anger en mer tillfällig 

typ av verksamhet. 

Som exempelvis Holmberg (1995:70 f.) föreslår verkar det i vissa kontexter finnas en benä-

genhet att hålla de feminina benämningarna vid liv. Detta återspeglas också i pilotundersök-

ningens resultat, där de beteckningar som refererar till djur samt fiktiva och historiska personer 

bildar en egen grupp (5). Orden här har en utmärkande skönlitterär stilprägel, något som kom-

mer till uttryck i flertalet kreativa beteckningar som trollkvinna, offerprästinna och hacker-

hjältinna. En annan ämnessfär som utmärker sig vad gäller bruket av feminina beteckningar är 

politik (kategori 7), vilket även Himanen kan notera i sin undersökning (Himanen 1990:41). 

Ämneskategorin politik omfattar här bara belägg med -kvinna och kvinnlig, men dessa, liksom 

de många idrottsrelaterade avledningarna (6), kan ändå sägas visa på ett kontextuellt avgränsat 

område där skillnad görs mellan kvinnliga och manliga referenter. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att pilotundersökningen visar på vissa tendenser som 

gäller feminina personbeteckningar i stort, även om mitt fokus i denna uppsats ligger på beteck-
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ningar som specifikt används för att referera till kvinnor i yrkesverksamhet. Ett övergripande 

resultat är att det inom vissa kontexter tycks finnas en större benägenhet att specificera kön. I 

linje med vad Himanen (1990:75) kommer fram till är fraserna med kvinnlig betydligt fler än 

motsvarande yrkesrelaterade fraser med manlig, och av de excerperade beläggen är det här 

många som har associationer till traditionellt manliga domäner: kvinnlig astronaut, kvinnlig 

militärpolis, kvinnlig ärkebiskop. Feminiseringen kan alltså realiseras språkligt på många olika 

sätt. Till pilotundersökningens resultat hör också att det finns en intressant funktionell differen-

tiering (jfr Himanen 1990:43 f.), och förutom de ämneskategorier som traditionellt urskilts 

framstår även politik som ett ämnesområde där de feminina beteckningarna tycks särskilt liv-

aktiga. 

3.2 Metod 

I detta avsnitt redogör jag, steg för steg, hur jag gått till väga för att få fram mina resultat i 

huvudundersökningen. Först går jag igenom den metod jag använt för att identifiera och välja 

ut de belägg som ingår i min undersökning. Dessutom redogör jag här för vilka typer av belägg 

som av olika anledningar uteslutits ur undersökningen. Därefter beskrivs den statistiska metod 

som jag utgår från i analysen av korpusmaterialet. Detta följs sedan av en kortfattad beskrivning 

av den metod som ligger till grund för analysen av den offentliga språkvården. Slutligen an-

lägger jag ett kritiskt perspektiv på undersökningsmetoden och diskuterar den i förhållande till 

undersökningen. 

3.2.1 Excerpering och kategorisering 

I denna uppsats undersöks alltså hur kvinnligt kön markeras i yrkesrelaterade nominalfraser. 

Undersökningen är delvis korpuslingvistisk, vilket innebär att stora mängder text genomsökts 

och bearbetats. Utgångspunkten för en korpusanalys är att man genom att studera skillnader 

och förändringar i frekvens kan dra slutsatser om vedertagenhet och användning. Beläggen har 

genomgående samlats in digitalt. I ett allra första steg har samtliga yrkesrelaterade feminina 

personbeteckningar samlats in, genom den pilotundersökning som redovisas i avsnitt 3.1. Dessa 

belägg har sedan använts som sökord i huvudundersökningen. 

Den korpusbaserade delen av huvudundersökningen är gjord med hjälp av sökningsverk-

tyget Korp, utvecklat av Språkbanken. Som nämnts i avsnitt 3.1 ovan har jag valt ut och kate-

goriserat orden utifrån ordens efterled. Detta gäller framför allt avledningarna på -(ar)inna och 

-(er)ska men till viss del även konstruktioner med -kvinna och kvinnlig. För huvudunder-

sökningen har detta förfarande inneburit att jag kunnat excerpera till exempel samtliga varianter 

av lärarinna (pianolärarinna, småskollärarinna) med en enda sökning, eftersom de alla kan 

grupperas utifrån att de har -lärarinna som sista led. (Denna sökning generar också belägg som 

lärarinna, alltså inte enbart sammansättningar med lärarinna.) På samma sätt har alla före-

komster av kvinnlig chef (kvinnlig toppchef, kvinnlig verksamhetschef) excerperats. Dessutom 

har sökningarna utformats för att inkludera även substantivens plural-, genitiv- och bestämda 

former. Genom detta förfarande har jag troligen fått med de flesta förekomster av yrkesbeteck-
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nande -(ar)inna, -(er)ska, -kvinna och kvinnlig i de undersökta tidningskorpusarna. Figur 2 här 

nedan illustrerar ytterligare hur sökningarna gått till. 

 

Figur 2. Exempel på sökning i Korp 

Den sökning som visas ovan ger alltså träff på alla nominalfraser av typen kvinnlig advokat. 

Med andra ord förekommer även varianter till denna fras, som kvinnliga försvarsdvokaten och 

kvinnliga advokaters, i träfflistan. Ett annat sökkriterium har varit att sökningen ska vara skift-

lägesoberoende, något som går att definiera bredvid respektive sökord (se figur 2). Med det 

menas att ingen skillnad görs mellan versaler och gemener i sökningen. 

Ur träfflistorna har jag sedan sållat bort ett antal belägg, som av olika skäl inte gått att 

klassa som yrkesbeteckningar. Som yrkesrelaterade räknas de nominalfraser som betecknar en 

roll eller funktion med någon typ av arbetslivsanknytning. Till skillnad från andra feminina 

personbeteckningar ska alltså de feminina yrkesbeteckningarna i mitt material specifikt hänvisa 

till, och kunna appliceras på, yrkesinnehavare. Huruvida en nominalfras är yrkesrelaterad eller 

inte framgår ibland uttryckligen av den språkliga kontexten, men eftersom resultatet av alla 

sökningar uppgår till 38 718 belägg har jag inte haft möjlighet att analysera alla konkordans-

rader. Urvalet har istället grundats på min tolkning av ordens betydelse. 

Förekomsterna har först kategoriserats; alla avledningar på -bloggerska har till exempel 

fått bilda en grupp, alla ombudskvinnor en annan. Flera av dessa grupper innehåller en del 

gränsfall, vilket krävt mycket manuellt arbete. Till att börja med har jag, i linje med Himanen 

(1990) och Holmberg (1995), uteslutit alla beteckningar som kan relateras till idrott. De idrotts-

relaterade förekomsterna återfinns framför allt inom mästarinna-gruppen (bowlingmästarinna, 

wimbledonmästarinna) men även på annat håll i korpusmaterialet (exempelvis kvinnlig mål-

vakt). Även alla belägg med anknytning till politik har uteslutits. Pilotundersökningen visar att 
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de feminina personbeteckningarna är relativt frekventa i denna kontext, något som också märks 

i huvudundersökningen. Till exempel resulterar sökningen kvinnlig ledare även i belägg som 

kvinnlig partiledare, och bland sökträffarna för kvinnlig artist förekommer också ett flertal för 

min undersökning irrelevanta belägg, som exempelvis kvinnlig miljöpartist. 

Jag har också valt att bortse från beteckningar som är av uppenbart inofficiell eller skön-

litterär karaktär. Som exempel på detta kan nämnas former som integrationsprästinna, kvinnlig 

drakflygare och kvinnlig U.N.C.L.E-agent. Referenten som beteckningen appliceras på är här 

antingen en fiktiv figur, eller så är beteckningen inte tillräckligt gångbar och vedertagen i offi-

ciellare sammanhang. 

Det är svårt att med precision fastställa vilka egenskaps- och verksamhetsbetecknande 

nomina agentis som ska definieras som yrkesrelaterade, och vilka som inte ska det. En beteck-

ning som uttrycker ägande kan i vissa avseenden fungera som yrkesbeteckning, exempelvis 

butiksägarinna. Beteckningen godsägarinna, däremot, ger uttryck för något annat. Detsamma 

gäller ord som huvudrollsinnehaverska kontra rekordinnehaverska; kvinnlig kennelägare kon-

tra kvinnlig labradorägare. När det kommer till former som tar avstamp i någons ägande eller 

egendom tycks föreståndarinna ha en mer yrkesmässig klang. 

Beteckningar som kan sägas utgå från en handling eller verksamhet är även de generellt 

svårdefinierade. Det finns till exempel hattmakerskor, ölmakerskor och replikmakerskor – va-

rav det sistnämnda nog inte i första hand uppfattas som en yrkesbeteckning (jfr bagerska, 

knypplerska). Det finns maskinskriverskor och låtskriverskor, men också brevskriverskor och 

dagboksskriverskor. Olika sångerskor (dansbandssångerska, Wagner-sångerska exempelvis) 

och kvinnliga artister (exempelvis kvinnlig ståuppartist) har i denna undersökning klassats som 

yrkesbeteckningar, eftersom det är problematiskt att i varje enskilt fall behöva ta ställning till 

huruvida och i hur hög grad dessa beteckningar refererar till en mer permanent, yrkesmässig 

typ av verksamhet. 

Gränsfall som de jag nämnt ovan har dock väldigt få förekomster i förhållande till den 

resterande mängd typfall som också förekommer. Sett till antal excerperade belägg är det in-

samlade materialet väldigt omfattande, och de relativt begränsade tvetydigheter som finns torde 

därför inte ha någon större inverkan på resultatet och den statistiska analysen. 

3.2.2 Korpusanalys 

Den undersökning som presenteras i föreliggande uppsats utgörs till stor del av en kvantitativ 

analys, där jag genom att studera hur korpusförekomsterna fördelar sig över de fyra variablerna 

-(ar)inna, -(er)ska, -kvinna och kvinnlig försöker utröna hur de feminina yrkesbeteckningarna 

står sig idag, samt hur de olika uttrycksformerna förhåller sig till varandra. Analysen är en form 

av deskriptiv statistik, det vill säga de statistiska mått som används är främst procentandelar 

och andra frekvensuppgifter. Träfflistan i Korp sammanställs som standard på ordformer. Un-

der statistik-fliken visas antal förekomster i varje korpus, både i absoluta tal (totalt antal före-

komster) och relativa tal (antal förekomster per 1 miljon ord). 

De kvantifierande inslagen är användbara för att belysa de feminina yrkesbeteckningarnas 

förändringar och frekvens över tid. Genom att kvantifiera språkliga data kan man visa på över-

siktliga mönster i variationen. Jag studerar variationen och frekvensen både inom och mellan 
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de olika variablerna; bruket av feminina yrkesbeteckningar varierar både mellan olika uttrycks-

former och som en egen entitet, över tid. Därför är det alltså här nödvändigt att beräkna de 

undersökta uttrycksformernas relativa frekvens. Dessutom närstuderas bruket i ett urval av hög-

frekventa nominalfraser i syfte att fördjupa språkbruksanalysen och visa upp ytterligare sidor 

av materialet. 

3.2.3 Analys av normkällor 

För analysen av den offentliga språkvårdens hållning har jag valt ut och undersökt ett antal 

språkvårdspublikationer, skrivna av språkpolitiska normauktoriteteter, och vilka jag valt att 

kalla normkällor. Undersökningen får alltså här också en kvalitativ grund, eftersom använd-

ningen av de feminina uttrycksformerna också tolkas i relation till den omgivande, språkpoli-

tiska kontexten. Personbeteckningarnas könsbundenhet eller könsneutralitet har inte enbart med 

rent språkliga faktorer att göra, och för att kunna göra en språkbruksanalys blir det också viktigt 

att se till den kontext som föregått eller finns i anslutning till själva språkanvändningen. De 

diskussioner och debatter som pågått på olika samhälleliga arenor under den aktuella tidspe-

rioden är i hög grad relevanta för hur de feminina beteckningarna utformas, produceras, distri-

bueras och tolkas idag. 

I detta fall har jag alltså gått igenom några exempel på normerande, ”tongivande” språk-

vårdslitteratur – det rör sig om texter dels utgivna av Språkrådet eller Svenska Akademien, dels 

skrivna av andra inflytelserika språkvårdare – som är utgivna under sex decennier. Avsnitt 3.3.1 

ger en utförligare beskrivning av normkällorna och de författare och instanser som ligger bakom 

dessa. I det följande beskriver jag det sätt på vilket jag valt ut de analyserade texterna, och hur 

jag tillämpar dem i min analys. 

Vid valet av normkällor har en framträdande princip varit att texterna ska ha normerande 

funktion och vara riktade till allmänheten. Språkhandböckerna bygger på en normativ princip 

på så vis att de är en del av en större språkplaneringsprocess, som tar sin utgångspunkt i med-

vetna och systematiska försök att standardisera språket. Kodifieringen av standardnormer sker 

genom utgivningen av diverse språkrekommendationer i form av handböcker, ordböcker och 

grammatikor. I Sverige är de två mest betydande språkvårdsinstanserna Språkrådet och Svenska 

Akademien (se exempelvis Teleman 2003). Båda dessa institutioner står för en bred utgivning 

av språkvårdspublikationer och olika typer av språkråd. Språkrådet arbetar, som en del av myn-

digheten Institutet för språk och folkminnen, med den nationella språkpolitiken. En av de mest 

primära uppgifterna är den rådgivningsverksamhet man bedriver som går ut på att ge svar på 

och upplysningar i allmänna språkfrågor. Svenska Akademien är fristående från staten men har, 

framför allt genom sin ordlista (SAOL) och språklära (SAS), inte bara ett deskriptivt utan också 

ett normativt grepp om det svenska (skrift)språket. Att jag i analysen fokuserar just dessa 

institutioner är därmed ingen slump, utan urvalet är nära sammanbundet med språkvårdsinstan-

sernas roll i upprätthållandet och konsolideringen av olika språkliga konventioner och norm-

föreställningar. Ibland explicitgörs den normerande rollen i texterna på ett tämligen tydligt sätt, 

som i nedanstående utdrag ur Språkriktighetsboken (2005), utgiven av Svenska språknämnden 

(sedermera Språkrådet): 
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Det ligger i normers karaktär att de är föränderliga. Men vi beskriver inte bara ett rådande norm-

läge bland språkbrukare eller språkexperter; vi anger vilka normer vi tycker är dels rimliga, dels 

realistiska. Vi försöker därmed påverka det allmänna normläget i framtiden. (Språkriktighets-

boken 2005:36) 

Av de språkvårdspublikationer jag gått igenom (mer om detta i avsnitt 3.3.1) innehåller de allra 

flesta ett avsnitt eller kapitel som belyser frågan om könsmarkerade eller feminina yrkesbeteck-

ningar. För att komplettera språkvårdsmaterialet och få vidare inblick i den offentliga språk-

vårdens verksamhet har jag även genomfört en intervju med Birgitta Agazzi.8 Agazzi var med-

arbetare på Språkrådet och Svenska språknämnden från 1974 till 2012, då med speciell inrikt-

ning mot nyord samt nordiskt språksamarbete. Hon har skrivit flertalet artiklar om hur Sveriges 

officiella språkvårdsorgan förhållit sig till språkfrågor med könspolitisk dimension, främst 

rörande språkformer som personbeteckningar och pronomen (exempelvis Lindgren 2007). 

Dessutom var hon med i utarbetandet av handboken Jämställt språk, som gavs ut 2008. I bilaga 

3 återfinns de frågor jag utgick från under intervjun. 

Huvudsyftet med intervjun var att diskutera språkvårdens relation till de kvinnligt kodade 

beteckningarna, samt att försöka ringa in ungefär när det blev aktuellt att förespråka bruket av 

könsneutrala former. I intervjun framgick att problemet med de feminina yrkesbeteckningarna 

aktualiserades någon gång under 60-talet, och av den anledningen har jag alltså valt normkällor 

som är utgivna från denna period och framåt. 

3.2.4 Metodkritik 

Korpusanalyser tenderar att vara väldigt metodinriktade. I detta avsnitt fokuserar jag därför 

några metodologiska frågor som aktualiserats i samband med den korpusbaserade delunder-

sökningen. 

För att säkerställa validitet och samtidigt få en så hög täckningsgrad som möjligt har det 

varit nödvändigt att göra korpusundersökningen i två steg (jfr Lorentzon 2002:13 f.). Ett ide-

aliskt förfarande hade varit att utföra sökningarna direkt i Korp. Detta hade dock resulterat i en 

stor mängd (fel)träffar, eftersom korpusarna är indelade efter år och det inte går att begränsa 

sökningen till en annan tidsenhet (exempelvis en månad). En inledande pilotundersökning 

genomfördes därför i databasen Mediearkivet, där söksträngarna utformades enligt mönstret 

[*inna]. Denna sökning ger då till exempel alla förekomster av de avledda -(ar)inna- orden i 

obestämd form singular. I syfte att utöka det empiriska underlaget inför huvudundersökningen 

noterade jag samtliga förekomster av feminina personbeteckningar som träfflistan visade. Efter 

att ha kategoriserat beläggen efter ämnesområde – och därmed fått fram alla yrkesrelaterade 

varianter – kunde den efterföljande huvudundersökningen göras, med hjälp av Språkbankens 

sökverktyg. 

Till skillnad från i Mediearkivet utgick sökningarna i Korp från ord, eller kombinationer 

av ord, och inte grammatiska ändelser (se avsnitt 3.1.1 för en närmare beskrivning av söknings-

förfarandet). Med dessa sökningar blev det möjligt att inkludera samtliga former (lärarinnan, 

lärarinnornas och så vidare), såväl som sammansättningar (exempelvis gympalärarinna, sy-

slöjdslärarinna), i resultatet. En annan fördel med Språkbankens Korp-gränssnitt är att även 

                                                      
8 Tidigare Birgitta Lindgren. 
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den relativa frekvensen för ett visst ord eller fras presenteras i resultatet, tillsammans med kon-

kordanser som visar orden i ordens omedelbara språkliga sammanhang. Totalt täcker den 

korpusbaserade delundersökningen in ca 250 miljoner ord, och undersökningen får därför antas 

ha god täckning för huvuddragen i resultatet. 

Eftersom det ibland rör sig om få träffar finns viss risk för att enskildheter får ett opropor-

tionerligt stort genomslag i resultatet. I kapitel 4 anger jag flera exempel på detta, som när en 

ny föreställning med namnet Värdshusvärdinnan manifesterar sig i ett plötsligt stigande belägg-

antal för värdinna. Det handlar emellertid på det hela om ströförekomster, specifika ord knutna 

till vissa medieuppmärksammade händelser. I och med att korpusundersökningen grundar sig 

på ett insamlat tidningsmaterial som sträcker sig från 2001 till 2013 har jag, i relation till både 

Himanen (1990) och Holmberg (1995), haft möjlighet att urskilja den här typen av orsaks-

samband mellan ordfrekvenser och olika tilldragelser i media. Det ska också nämnas att jag ur 

ett tillgänglighetsperspektiv haft stor nytta av att korpusarna återfunnits i digitalt format, vilket 

inneburit att jag kunnat genomsöka stora mängder text och göra ett säkrare urval. 

3.3 Material 

Följande avsnitt behandlar det undersökta textmaterialet. Först redogör jag för det insamlade 

materialet och beskriver de texter jag undersökt, för såväl språkbruksanalysen som analysen av 

den offentliga språkvården. Kapitlet avslutas sedan med en diskussion av de urvalsprinciper 

och avgränsningsfrågor jag utgått från vid materialinsamlingen. 

3.3.1 Beskrivning av materialet 

Materialet är tudelat och består av dels tidningstext, dels normkällor. Med normkällor menar 

jag alltså språkvårdspublikationer som kan sägas bygga på en normativ ansats och vilka språk-

brukarna kan tänkas konsultera i olika språkfrågor. I det följande presenteras de undersökta 

texterna i tabellform. Urvalsprinciperna diskuteras mer ingående i avsnitt 3.3.2. 

För delundersökningen av tidningstext, utförd under våren 2016, har jag använt mig av 

Språkbankens gränssnitt Korp och tidningskorpusen GP (Göteborgs-Posten). Pressmaterialet i 

Korp är spritt över flera tidningskorpusar men koncentrerat till GP och Webbnyheter från 2001 

och framåt, då med en distinkt korpus för varje år. Som framgår av tabell 2 har sökningarna 

gjorts i GP 2001–2013, omfattande totalt drygt 250 miljoner ord. 

Att texterna finns tillgängliga i digitalt format gör det möjligt att söka efter specifika former 

på såväl morfologisk som syntaktisk nivå och snabbt excerpera en större mängd relevanta data, 

vilket i sin tur underlättar en kvantitativ analys. Vidare är en fördel med korpusarna ur material-

synpunkt att de är balanserade (se tabell 2) och därmed jämförbara över tid. Tidningssvenskan 

är en viktig del av den offentliga svenskan, och för att få fram frekvensupplysningar och under-

söka de kvinnliga yrkestitlarnas ställning i det allmänna språket har jag samlat in belägg med 

de fyra variablerna -(ar)inna, -(er)ska, -kvinna samt kvinnlig. Totalt består mitt undersöknings-

material av 38 718 insamlade belägg. 
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Tabell 2. Det undersökta tidningsmaterialet 

Korpus Tidsperiod Antal ord Antal meningar 

GP 2001 2001.01.02–2001.10.31 17 442 337 1 361 268 

GP 2002 2002.01.02–2002.12.31 21 099 930 1 633 664 

GP 2003 2003.01.02–2003.12.31 19 096 142 1 449 784 

GP 2004 2004.01.02–2004.12.31 22 388 680 1 361 669 

GP 2005 2005.01.02–2005.12.31 23 191 048 1 406 044 

GP 2006 2006.01.02–2006.12.31 22 508 436 1 377 237 

GP 2007 2007.01.02–2007.12.31 18 634 646 1 168 038 

GP 2008 2008.01.02–2008.12.31 16 927 185 1 022 135 

GP 2009 2009.01.02–2009.12.31 17 384 287 1 319 064 

GP 2010 2010.01.02–2010.12.31 17 236 302 1 282 050 

GP 2011 2011.01.02–2011.12.31 19 935 692 1 487 273 

GP 2012 2012.01.02–2012.12.31 17 192 005 1 277 325 

GP 2013 2013.01.02–2013.12.31 16 871 215 1 251 672 

Totalt  249 907 905 17 397 223 

Delundersökningen av normkällor baseras på ett urval av språkvårdspublikationer och norme-

rande språkhandböcker, varav i stort sett samtliga berör frågan om feminina yrkesbeteckningar. 

En del är utgivna av Språkrådet (och dess föregångare) samt Svenska Akademien, och en del 

har författats på annat håll. I tabell 3 på nästa sida ges, i kronologisk ordning, en översikt över 

de normerande språkvårdspublikationer som ligger till grund för analysen av den offentliga 

språkvården. 

Sammanlagt ingår i mitt material 15 tryckta källor, samt ett flertal kortare rekommenda-

tioner som utfärdats på Språkrådets webbplats och som specifikt behandlar bruket av köns-

markerade och feminina yrkesbeteckningar. Texterna vänder sig alla till den breda allmänheten, 

med undantag för Myndigheternas skrivregler, som har en något snävare målgrupp. 

För att tydliggöra vilka som står bakom de källor som inte är utgivna av vare sig Språkrådet 

eller Svenska Akademien följer här en kort beskrivning av dessa. Åke Åkermalms Modern 

svenska (1966) gavs ut som en del av Modersmålslärarnas förenings skriftserie. Åkermalm var 

språkvetare och engagerad i språkriktighetsfrågor. Karl-Hampus Dahlstedt var från 1968 till 

1983 medlem i Svenska språknämndens styrelse. I Språkvård och samhällssyn (1967) ger han 

sin syn på bland annat kvinnliga yrkesbeteckningar. Rolf Dunås var språkvetare med en språk-

spalt i Upsala Nya Tidning. Hans (1970) språkhandbok, Bättre svenska, är utgiven av Språk-

vårdssamfundet. Erik Wellanders Riktig svenska gavs ut först 1939 och betraktas som lite av en 

grundsten i svensk språkvård. Boken skrevs på uppdrag av Svenska Akademien. Catharina 

Grünbaums (1996), Bertil Moldes (1992, 1997) och Olle Josephsons (2004) böcker är alla till 

stor del uppbyggda av svar på språkfrågor som författarna publicerat i olika dagstidningar. Alla 

tre är inflytelserika språkvetare med lång arbetslivserfarenhet inom den offentliga språkvården. 

Grünbaum arbetade från 1971 till 1988 på Svenska språknämnden och därefter som korrektur-

chef och språkvårdare på Dagens Nyheter (1988–2006). Molde var mellan 1961 och 1985 före-

ståndare för Nämnden för svensk språkvård, sedermera Svenska språknämnden. Josephson var 

föreståndare och chef för Svenska språknämnden, senare Språkrådet, mellan år 2000 och 2009. 
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Lars-Gunnar Andersson är professor i modern svenska och var från 1997 och framåt radiopro-

grammet Språkets ständiga expertmedverkande. I boken Språket (2009) har han tillsammans 

med programmets producent, Anna Lena Ringarp, samlat över 400 lyssnarfrågor som kommit 

in till det populära radioprogrammet. 

Tabell 3. Normkällor som utgör materialet för analysen av den offentliga språkvården 

Titel År  Författare/utgivare 

Rätt och fel i språket 1962  Gösta Bergman/Nämnden för svensk 

språkvård 

Modern svenska 1966  Åke Åkermalm 

Språkvård och samhällssyn 1967  Karl-Hampus Dahlstedt 

Bättre svenska 1970  Rolf Dunås 

Riktig svenska (4. uppl.) 1973  Erik Wellander 

Svenska idag. Svar på språkfrågor 1992  Bertil Molde 

Strövtåg i språket 1996  Catharina Grünbaum 

Mera svenska idag. Svar på 

språkfrågor 

1997  Bertil Molde 

Svenska Akademiens språklära 2003  Tor G. Hultman/Svenska Akademien 

Ju. Ifrågasatta självklarheter om 

svenskan, engelskan och alla andra 

språk i Sverige 

2004  Olle Josephson 

Språkriktighetsboken 2005  Svenska språknämnden 

Jämställt språk (1. uppl.) 2008  Karin Milles/Språkrådet 

Språket. Svenska folkets frågor till 

radioprogrammet Språket 

2009  Lars-Gunnar Andersson & Anna Lena 

Ringarp 

Jämställt språk (2. uppl.) 2012  Karin Milles/Språkrådet 

Myndigheternas skrivregler (8. uppl.) 2014  Språkrådet 

Språkrådets webbplats 2016  Språkrådet 

3.3.2 Urvalsprinciper och avgränsningsfrågor 

Att jag i denna uppsats fokuserar på de yrkesrelaterade nominalfraserna är inte bara en fråga 

om avgränsning, utan det är också en del av min feministiska ansats. Kopplade till de köns-

markerade yrkesbeteckningarna är historiska referensmönster, som aktualiseras när vi använder 

dem än idag. Arbetslivet och dess yrkesbeteckningar har, historiskt sett, tillhört männen, och 

kvinnliga yrkestitlar, som konstnärinna och skulptris, vittnar om en tid då arbetsmarknaden var 

strikt uppdelad efter kön. 

För att öka undersökningens allmängiltighet och fånga upp generella tendenser hos både 

skribenter och instanser med normerande funktion har jag valt ut texter som genomgått någon 

typ av redigeringsprocess och som är avsedda för en större läsarkrets. Göteborgs-Posten är en 

relativt stor och inflytelserik dagstidning. Sett till korpusarnas omfattning och sammansättning 

är pressmaterialet homogent. Urvalet här torde därför vara representativt och också säga något 

om användningen av de feminina beteckningarna i tidningstext rent generellt. Dessutom utgör 
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Språkbanken och korpusverktyget Korp en viktig källa för SAOL (Svenska Akademiens ord-

lista) och fungerar som underlag då SAOL-redaktionen beslutar om vilka uppslagsord som ska 

medtas i ordlistan (Lindgren 2004:54). 

Medan till exempel bloggar kan sägas stå för ett mer trendigt och ”intimiserat” språkbruk, 

där novationer kanske snabbare får fotfäste, representerar dagspress en mer standardiserad och 

normaliserad svenska. Förvisso strävar tidningsspråket efter att vara aktuellt och modernt, men 

tidningsskribenterna har ändå ständigt standardskriftspråket att förhålla sig till. 

För den delen av undersökningen som rör bruket av feminina yrkesbeteckningar har alltså 

uttrycksformernas spridning över tid – från 2001 till 2013 – ringats in. Tidsspannet hänger sam-

man med uppsatsens syfte att undersöka det moderna bruket av feminina yrkesbeteckningar 

och vilka av dessa former som är allmänt etablerade i svenskan idag. 

Det material som ligger till grund för analysen av den offentliga språkvårdens hållning och 

rekommendationer sträcker sig från 60-talet till idag, men uppsatsens syfte är inte i första hand 

diakront. Snarare är avsikten med det historiska materialet att belysa den utveckling som skett 

och göra beskrivningen av dagens situation rättvisa. Det är genom komparativa analyser, när 

något sätts i relation till något annat, som det blir möjligt att säga något om nuläget, vilket är 

den primära ansatsen. Resultatet och analysen har alltså inslag av tidigare decennier, men detta 

är bara för att göra rådande förhållanden synligare, tydligare och mer förståeliga. 

Tillsammans ger normkällorna en bra bild av vad standardnormen är och har varit när det 

kommer till bruket av feminina yrkesbeteckningar. Av materialet går det även att utläsa om det 

förekommit några normkonflikter i frågan. De publikationer som utkom efter millennieskiftet 

har så gott som alla Språkrådet eller Svenska Akademien som utgivare. Svenska Akademiens 

språklära (2003) beskrivs på Svenska Akademiens webbplats som ”huvudsakligen deskriptiv”, 

men här ges också exempel på alternativa uttryckssätt och vad som är ”mest förenligt med de 

normer som gäller i vårdat språkbruk”. Språkriktighetsboken (2005) är en handbok i språkrik-

tighetsfrågor där ett helt kapitel ägnas åt problemet med könsbundna personbeteckningar. Jäm-

ställt språk (2008) är skriven av Karin Milles på uppdrag av Språkrådet och är den första språk-

handboken i sitt slag, det vill säga med explicit inriktning mot jämställdhetsfrågor. Utöver detta 

har jag även hämtat råd och rekommendationer från Språkrådets webbaserade frågelåda. 

4 Bruket av feminina yrkesbeteckningar 

I detta kapitel redovisar jag resultaten av den första delundersökningen. Kapitlets första avsnitt 

kretsar kring de övergripande kvantitativa resultatredovisningarna. Jag inleder här med att ge 

en översikt över hur fördelningen av uttrycksformerna -(ar)inna, -(er)ska, -kvinna och kvinnlig 

varit under den aktuella undersökningsperioden. Därefter redogör jag för hur användningen och 

den diakrona variationen ser ut mer i detalj för var och en av de undersökta variablerna. Kapitlet 

avslutas sedan med en sammanfattning. 
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4.1 Övergripande resultat 

En av utgångspunkterna för denna studie är att undersöka vilka skillnader det finns mellan olika 

typer av feminina yrkesbeteckningar vad gäller hur fördelningen och användningen av de olika 

uttrycksformerna utvecklats och förändrats över tid. Detta kapitel bygger på de första två av de 

tre forskningsfrågor som driver min undersökning, nämligen: Hur ser bruket av feminina yrkes-

beteckningar ut idag? Går det att avläsa någon trend i bruket? Figur 3 och 4 ger en översikt över 

fördelningen mellan de fyra uttrycksformerna -(ar)inna, -(er)ska, -kvinna samt kvinnlig. 

De feminina yrkesbeteckningarnas utveckling över tid framgår av figur 3. Här visas resul-

tatet av samtliga sökningar i Korp. I figuren inkluderas alltså alla träffar med -(ar)inna, -(er)ska, 

-kvinna och kvinnlig som den korpusbaserade delundersökningen lett fram till. Resultatet 

redovisas årsvis, i antal förekomster per 1 miljon ord. Av diagrammet att döma förefaller bruket 

av feminina yrkesbeteckningar utvecklats relativt stabilt över tid, dock med en nedgång under 

perioden 2004–2005. Den relativa frekvensen för hela undersökningsperioden är drygt 155 

förekomster per 1 miljon ord. År 2013 uppgår frekvensutvecklingen till ca 170 förekomster, 

vilket går att jämföra med 2001 års resultat då bruket är ungefär detsamma. Främst inbegriper 

detta -(er)ska, som är den uttrycksform som har störst genomslag. Totalt sett präglas inte bruket 

av någon markant ökning eller minskning. 

 

Figur 3. Tidningskorpusarnas generella bruk av feminina yrkesbeteckningar över tid (antal förekomster 

per 1 miljon ord) 

Figur 3 visar också att den största andelen feminina yrkesbeteckningar genom hela perioden ut-

görs av belägg på -(er)ska. Skillnaden mellan de olika undersökningsåren är inte stor. De 

feminina yrkesbeteckningarna uppvisar alltså även en tämligen stabil fördelning av uttrycks-

former, med -(er)ska som den huvudsakliga och genomgående mest frekventa uttrycksformen. 

Medan -(er)ska ökar minskar bruket av -(ar)inna respektive -kvinna. För uttrycksformen kvinn-

lig kan en relativt konstant frekvens noteras. Yrkesrelaterade benämningar bildade med avled-

ningssuffixet -(er)ska är således starkt dominerande, ett resultat som också får stöd av följande 

cirkeldiagram (figur 4), där jag visar de fyra uttrycksformernas totala andel i procent, det vill 

säga för samtliga år som täcks av min undersökning. 
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Figur 4. Uttrycksformernas procentuella fördelning i GP 2001–2013 

Figur 4 syftar alltså till att illustrera det inbördes variationsförhållandet mellan de fyra uttrycks-

formerna för hela perioden, år 2001 till 2013. Utifrån procentsiffrorna kan man här vidare 

konstatera att förekomsterna med -(er)ska utgör en drygt tre gånger så stor andel som de andra 

kategorierna tillsammans. Detta visar alltså att feminiseringen av yrkestitlar i mycket hög ut-

sträckning realiseras genom användningen av just -(er)ska i tidningstexterna, något som jag 

återkommer till och specifikt berör i avsnitt 4.1.2. I tabell 4 nedan visas absoluta tal av bruket 

av feminina yrkesbeteckningar i de 13 undersökta tidningskorpusarna. I syfte att komparativt 

granska hur omfångsrika de olika uttrycksformerna är i förhållande till varandra har jag dess-

utom valt att redovisa andelen varianter i procent. Procentvärdet har jag fått fram genom att 

dividera antal varianter med antal belägg och därefter multiplicera med 100. 

Tabell 4. Antal belägg, varianter samt varianttäthet för de feminina yrkesbeteckningarna i de undersökta 

tidningskorpusarna 

 Bruket i tidningstext 

Uttrycksform Antal belägg Antal varianter Andel varianter 

-(ar)inna 2 592 234 9 % 

-(er)ska 28 796 597 2 % 

-kvinna 1 804 63 4 % 

kvinnlig 5 526 479 9 % 

Totalt 38 718 1 373  

Totalt har 38 718 belägg på feminina yrkesbeteckningar påträffats i korpusmaterialet. De olika 

uttrycksformerna varierar i omfång, från 1 804 till 28 796 relevanta förekomster. Något som är 

i enlighet med pilotundersökningens resultat är att -(er)ska är vanligast förekommande, och 

detta följs sedan i fallande ordning av kvinnlig, -(ar)inna och -kvinna. 

Av tabellen framgår också att antalet varianter – med detta menas exempelvis bankkvinna 

och tjänstekvinna inklusive böjningsformerna – samvarierar med antalet belägg. Detta visas till 

exempel av att den vanligaste uttrycksformen -(er)ska bidrar med både störst antal belägg och 

störst antal varianter, en tendens som följs upp av de andra uttrycksformerna. Uttrycksformen 

kvinnlig blir då näst störst både vad gäller mängden varianter och beläggantal, och så vidare. 
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Dock kan man av den fjärde kolumnen utläsa att förhållandet mellan de olika uttrycksformerna 

när det kommer till andelen varianter av antalet belägg inte är lika konsekvent. Detta visas till 

exempel av att -kvinna, som har det minsta antalet belägg och antalet varianter, samtidigt kan 

räknas som mer varianttät än -(er)ska. 

Med detta övergripande resultat som avstamp ska jag i det följande ge en mer fördjupad 

empirisk bild av bruket av -(ar)inna, -(er)ska, -kvinna respektive kvinnlig. För en samman-

ställning av de sökord jag använt mig av vid de fyra korpusbaserade delundersökningarna 

hänvisar jag till bilaga 1, i vilken jag redovisar den inledande kartläggningen och resultatet av 

pilotundersökningen. De följande avsnitten är av en mer kvalitativ karaktär då jag redogör för 

utvecklingen för var och en av de fyra uttrycksformerna och även ger konkreta exempel på 

språkanvändningen för vissa högfrekventa varianter. 

4.1.1 Avledningar på -(ar)inna 

Som framgick av tabell 4 på föregående sida är de avledda formerna på -(ar)inna en väldigt 

lågfrekvent ordbildningsgrupp i förhållande till det andra avledningsmorfemet i min undersök-

ning, nämligen -(er)ska. Däremot är -(ar)inna en av de mest varianttäta formerna, där andelen 

varianter motsvarar ungefär 9 % av alla insamlade 2 592 belägg. En överblick över -(ar)inna-

formernas diakrona utveckling ges i figur 5. 

 

Figur 5. Bruket av feminina yrkesbeteckningar på -(ar)inna över tid (antal förekomster per 1 miljon ord) 

Som synes i figur 5 karaktäriseras bruket av -(ar)inna av en kraftig nedgång i frekvens under 

undersökningsperioden, från 14 till 6 träffar på 1 miljon ord. Med andra ord har alltså förekoms-

terna minskat med mer än hälften år 2013 jämfört med år 2001. 2006–2007 får bruket ett litet 

uppsving, för att sedan fortsätta den stadigt nedåtgående trenden. Att -(ar)inna får spridning 

2007 kan förklaras av att olika varianter av författarinna respektive lärarinna har många träffar 

just detta år (i jämförelse med föregående år 2006). Förekomsterna med författarinna är frek-

vensmässigt väldigt varierande, och något som också kan konstateras är att den höga frekvensen 

hänger samman med enskilda händelser som får utrymme i tidningen. Detta har även en inver-

kan på resultatet för hela -(ar)inna-gruppen och kan tydas i diagrammet ovan. Till exempel gav 

Astrid Lindgrens död 2002 upphov till en ström av artiklar, i vilka hon gång på gång refererades 
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till som författarinna. Likaså blev författaren Taslima Nasrin väldigt omskriven år 2007, något 

som också resulterade i ett större genomslag för författarinna, och därmed -(ar)inna som grupp. 

Man skulle kunna tänka sig att beteckningen konstnärinna är lika känslig för mediernas bevak-

ning av enskilda samhällsförändringar, men någon sådan tendens går inte att iaktta under under-

sökningsperioden. Ytterligare ett exempel är när frekvensen för värdinna plötsligt stiger i 

samband med att föreställningen Värdshusvärdinnan har premiär år 2008. Beteckningarna vär-

dinna och lärarinna har dock en mer stabil utveckling än författarinna. Mer om hur beläggen 

på -(ar)inna fördelar sig på olika varianter framgår av figur 6 nedan. 

 

Figur 6. Variantfördelning för avledningar på -(ar)inna i GP 2001–2013 (antal förekomster per 1 miljon 

ord) 

I figur 6 synliggörs att den vanligaste feminina yrkesbeteckningen på -(ar)inna i det undersökta 

tidningsmaterialet är värdinna.9 Denna grupp innehåller uppemot 84 olika sammansättningar, 

som till exempel hyresvärdinna och chartervärdinna. Figuren visar också att ett annat mycket 

produktivt efterled är -lärarinna, samt -författarinna. Medan den höga frekvensen för värdinna 

bygger på det stora antalet varianter av värdinna (av vilka flygvärdinna är särskilt utmärkande) 

är anledningen till att lärarinna och författarinna toppar frekvenslistorna snarare att träffarna 

här till stor del är koncentrerade till några få, enskilda varianter. Sammantaget uppgår den 

relativa frekvensen för dessa tre efterled till ungefär 8 träffar per 1 miljon ord. Fördelningen 

dem emellan är ganska likartad; de har alla en relativ frekvens på 2,5–3 förekomster på 1 miljon 

ord. Jämförelsevis har konstnärinna, den vanligaste varianten av de övriga excerperade beläg-

gen, en relativ frekvens på endast 0,9 förekomster. Den relativa frekvensen för den övriga 

gruppen är totalt knappt 2 förekomster. Detta innebär att de tre vanligast förekommande varian-

terna – värdinna, lärarinna och författarinna – har en drygt fyra gånger större frekvens än de 

övriga grupperna tillsammans. 

Det ska vidare noteras att det mönster som går att urskilja i figur 5 inte hänger samman 

med att bruket av någon enskild högfrekvent variant ökar eller minskar. Generellt sett minskar 

bruket av -(ar)inna i GP, och denna trend gäller oavsett om värdinna, lärarinna och författa-

rinna medtas i analysen eller inte. Bland de övriga varianterna påträffas relativt lågfrekventa 

former som barnhemsföreståndarinna och skogsvårdarinna, och inte heller dessa är vidkom-

mande för resultatet som helhet. 

Vad gäller värdinna har jag varit tvungen att utesluta ett antal belägg som inte kunnat räk-

nas som yrkesbetecknande (för en problematisering av detta, se avsnitt 3.2.1), och det går att 

                                                      
9 Som tidigare påpekats är dock värdinna-orden en grupp med flera svårdefinierade gränsfall. Detta är också något 

som Holmberg (1995:65) problematiserar. 
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argumentera för att denna beteckning innefattar många roller och funktioner och därmed är 

svårare att härleda till just yrkessammanhang. Det är, som tidigare nämnt, svårt att dra en gräns 

mellan vad som är yrkesrelaterat och inte. I följande exempel återges tre olika belägg ur press-

materialet, vilka visar på den semantiska bredden hos värdinna men som likväl går att betrakta 

som yrkesbetecknande: 

(1) För några veckor sedan drog Club Queer igång på Madison, med framträdanden, trans-

vestitvärdinnor och en uppmaning till gästerna att klä upp sig i vitt. 

(2) Värdinnorna välkomnar i svarta klänningar och proffsiga leenden. 

(3) Där möter vi även krogvärdinnan Lotta, som dock inte haltar men heter Strand i efter-

namn och spelas av Marianne Löfgren. 

Lärarinna har 50 respektive 40 belägg i GP 2001 och GP 2013 och är den mest stabila av de 

tre vanligaste varianterna av -(ar)inna. Trots att lärare varit den officiella, för båda könen ge-

mensamma, yrkestiteln i över 50 år förekommer fortfarande beteckningen lärarinna i artiklar 

som ett sätt att tala om vilken yrkeskategori en person i fråga företräder. Exempel på detta anges 

nedan. 

(4) Hon är, förutom bländande på scenen, också hans privatlärarinna i engelska. 

(5) Sju astronauter omkommer omedelbart, bland dem den första kvinnliga civila astronau-

ten, skollärarinnan Christa McAuliffe. 

Att lärarinna i mångt och mycket används för att referera till äldre samhällsförhållanden (se 

exempelvis Himanen 1990:48) liksom i mer skönlitterärt gestaltade texter kommer till uttryck 

i meningar som de i exemplen nedan. Påfallande är också att beteckningar som till exempel 

lärarinna, författarinna och konstnärinna ofta förekommer i direkt anslutning till ett kvinno-

namn, det vill säga även när referentens könstillhörighet redan framkommer och är explicit för 

läsaren. Detta följer också av vad som iakttagits av Himanen i hennes undersökning (Himanen 

1990:48 f.). 

(6) På så sätt fick jag ett yrke och blev handarbetslärarinna, eller textillärare som det heter 

idag, förklarar Ester. 

(7) Man får inte ljuga i förhör, sa skollärarinnan strängt. 

(8) Den ena handlar om den åldrande lärarinnan Raakel som obevekligt håller på att glida 

ifrån sina tonårselever. 

(9) Att Marisa Tomeis vackra lyriklärarinna skulle falla för den nästan trettio år äldre tera-

pidoktorn känns helt osannolikt. 

Sammanfattningsvis kan sägas att bruket av feminina yrkesbeteckningar på -(ar)inna minskar 

från år 2001 till 2013. Detta är i samstämmighet med tidigare forskning, som även kunnat visat 

på en minskad frekvens för denna ordbildningskategori (Himanen 1990:37). De yrkesbeteck-

ningar som här utmärker sig som de mest frekventa är värdinna, lärarinna och författarinna, 



 41 

och för den förstnämnda är troligtvis en bidragande orsak att beteckningen, som ovanstående 

exempel visar, används och passar in på en mängd olika befattningar och yrkesfunktioner. Hi-

manen (1990:40) skriver dessutom angående explicit ”kvinnliga” titlar som värdinna, söm-

merska och sköterska att de utgör ”några av få feminina yrkesbeteckningar som finns kvar i 

yrkesregister och handböcker över olika yrken trots att man i allmänhet övergått till att använda 

neutrala beteckningar”. 

Vid sidan av författarinna används också konstnärinna en del. Båda dessa kan beskrivas 

som beteckningar för olika typer av konstnärlig verksamhet. Detta är också en ämnessfär som 

Himanen (1990:42) noterar att de suffixavledda feminina personbeteckningarna ofta förekom-

mer inom. Att de feminina beteckningarna återfinns inom ämnessfären konst är förståeligt mot 

bakgrund av att det är en ämnessfär som är väldigt rik på personbeskrivningar. Även Holm-

bergs analys av de de feminina yrkesbeteckningarnas kontexter vilar på detta resonemang 

(Holmberg 1995:72). Han menar att valet av exklusivt kvinnliga yrkestitlar, som författarinna 

och konstnärinna, bygger på en idé om att det kvinnliga markerar en särskild egenskap, och att 

de därför ofta favoriseras på exempelvis tidningarnas kultursidor. 

4.1.2 Avledningar på -(er)ska 

Som nämndes i avsnitt 4.1 är -(er)ska den uttrycksform som används mest vid bildandet av 

feminina yrkesbeteckningar i det material som är utgångspunkten för min språkbruksanalys. I 

fråga om antal belägg föreligger mellan -(er)ska och de andra uttrycksformerna en betydande 

skillnad, vilket kan ses i tabell 4. Yrkesbeteckningar på -(er)ska finns belagt hela 28 796 gånger 

i GP 2001–2013, det vill säga ungefär tre gånger så ofta som de andra uttrycksformerna till-

sammans. Av dessa utgörs huvuddelen av former med -sköterska, -sångerska, -barnmorska och 

-skådespelerska (se vidare i figur 9 nedan). Under hela den 13 år långa undersökningsperioden 

förblir -(er)ska den dominerande variabeln. Också när det gäller antal varianter skiljer -(er)ska 

ut sig som störst. Här bör dock inflikas att andelen varianter för -(er)ska inte är särskilt stor. 

Andelen varianter av antalet belägg är i detta fall 2 %, vilket innebär att -(er)ska faktiskt är den 

uttrycksform som har minst antal varianter i förhållande till antal belägg. 

Det övergripande resultatet för avledningssuffixet -(er)ska framgår av figur 7. I diagram-

met nedan har jag även valt att redovisa hur stor andel sköterska har av de excerperade 

beläggen. Beteckningar med sköterska finns representerade i alla undersökningskorpusar be-

tydligt oftare än någon annan variant, och det förefaller därför motiverat att ställa sköterska och 

sammansättningar på -sköterska mot de övriga varianterna inom -(er)ska-gruppen. I figur 7 

visas att formen sköterska totalt sett bidrar med närmare hälften av samtliga förekomster 

av -(er)ska. Den relativa frekvensen är, i avrundade siffror, 115 förekomster för -(er)ska, medan 

motsvarande siffra för sköterska är 59 förekomster per 1 miljon ord. Diagrammet i figur 7 ger 

också en diakron bild av -(er)ska-gruppen som helhet. Här framkommer att bruket av feminina 

yrkesbeteckningar bildade med -(er)ska växlar mellan ca 95 och 140 förekomster på 1 miljon 

ord under den aktuella tidsperioden. Bruket sjunker mellan 2001 och 2005, och denna nedgång 

kan till stor del kopplas till en minskning av sköterska. Vid brytpunkten 2006 förskjuts dock 

förhållandet till förmån för -(er)ska och den nedstigande tendensen ersätts av en relativt stadig 

frekvensökning. Detta beror delvis på en total ökning men också en ökning av sköterska. 
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Figur 7. Bruket av feminina yrkesbeteckningar på -(er)ska över tid (antal förekomster per 1 miljon ord) 

Den dominerande ställningen för sköterska-orden är inget som förvånar; i samhällsanknutna ar-

tiklar har ju sköterska, liksom barnmorska, en given plats. Frekvensökningen 2011 kan delvis 

tillskrivas städerska, som figurerar i flertalet artiklar med anledning av en incident i New York 

där en hotellstäderska, enligt anklagelserna, ska ha blivit sexuellt ofredad av dåvarande chefen 

för Internationella valutafonden. År 2013, det sista året undersökningen omfattar, utgör grup-

pens frekvensmässiga höjdpunkt (drygt 140 träffar per 1 miljon ord). En tydlig tendens är alltså 

att -(er)ska, i kontrast till de andra uttrycksformerna, får större användning med tiden, även om 

det föreligger en liten variation GP-korpusarna emellan. 

Vid analysen har jag alltså generellt kunnat konstatera en ökning av feminina yrkesbeteck-

ningar på -(er)ska. Detta beror på att sköterska, sångerska, barnmorska samt skådespelerska är 

mycket frekventa inom denna grupp. Bortser man från dessa former blir den diakrona utveck-

lingen radikalt annorlunda, vilket framgår av figur 8 nedan. I denna figur har jag exkluderat alla 

fall av sköterska, sångerska, barnmorska och skådespelerska i korpusmaterialet.  

 

Figur 8. Frekvensutvecklingen för -(er)ska exklusive belägg på sköterska, sångerska, barnmorska och 

skådespelerska (antal förekomster per 1 miljon ord) 

Den utveckling som presenteras här avviker märkbart från det övergripande mönster som visas 

i figur 7, på det viset att bruket präglas av relativt stora frekvensförändringar liksom en nedgång 
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i frekvens vid slutet av undersökningsperioden. Frekvensen varierar mellan 8 och 18 förekom-

ster per 1 miljon ord, och det är tydligt att de båda diagrammen inte korrelerar med varandra 

frekvensmässigt. 

Utan vissa högfrekventa varianter uppstår alltså stora skillnader i frekvensutvecklingen, 

vilket starkt tyder på någon typ av särställning hos dessa former. Bland de feminina suffix-

avledda yrkesbeteckningarna på -(er)ska finns ett påfallande stort antal sammansatta ord med 

gemensamt efterled. Faktiskt har näst intill samtliga efterled som förekommer i denna del av 

undersökningen kombinerats med fler än ett efterled. Tillsammans med efterledet -sköterska 

förekommer så många som 198 förled, exempelvis sjuk-, natt-, tand-, barn-, under-, akut-, 

mottagnings- och narkos-. Sammantaget fördelar sig materialets belägg av feminint bildade 

beteckningar på -(er)ska på följande vis: 

 

Figur 9. Variantfördelning för avledningar på -(er)ska i GP 2001–2013 (antal förekomster per 1 miljon 

ord) 

Utifrån figur 9 kan utläsas att den högsta frekvensen inom ordbildningsgruppen -(er)ska inne-

has av beteckningen sköterska samt sammansatta ord på -sköterska. Denna variant har en över-

väldigande frekvens på uppemot 60 träffar per 1 miljon ord. Bakom den höga andelen sköterska 

döljer sig som sagt hela 198 varianter och 14 844 belägg. På drygt 25 förekomster per 1 miljon 

ord återfinns sångerska, som uppvisar totalt 6 257 belägg och 168 varianter. Också sångerska 

förekommer alltså i en mängd sammansättningar, och som exempel kan här nämnas gatusång-

erska, smörsångerska och lyxcoctailsångerska. Efter sångerska kommer de lite mindre högfre-

kventa barnmorska och skådespelerska, vilka båda har ungefär 10 förekomster per 1 miljon 

ord, det vill säga något mindre än de resterande varianterna tillsammans (övriga-gruppen i dia-

grammet ovan). Av formen barnmorska finns i materialet totalt 2 452 belägg, och de fördelar 

sig på 54 varianter (exempelvis förlossningsbarnmorska, jourbarnmorska). I likhet med sång-

erska används skådespelerska föga oväntat tillsammans med många genrebestämmande prefix 

(bergmanskådespelerska, kalkonskådespelerska). I den övriga gruppen återfinns dessutom 

andra högfrekventa ordformer som städerska, kassörska och sömmerska, vilka alla överstiger 

1 träff per 1 miljon ord. 

Av figur 9 följer alltså att gruppen med övriga varianter motsvarar ungefär en femtedel av 

andelen påträffade sköterskor. Sköterska är en av de mest kvinnodominerande yrkeskatego-

rierna idag, och det är således inte förvånande att beteckningen sköterska toppar frekvenslistan. 

Vanligt är också att sköterska används elliptiskt. Med det menas att förledet sjuk- utelämnas 

som i nedanstående exempel. 
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(1) Kerstin Mattson, chefssjuksköterska vid NU-sjukvården, saknar 60-talet sköterskor 

och har fått nobben av bemanningsföretagen. 

En sökning på ordet sjukskötare (inklusive varianter som sjukskötarens och sjukskötarna) ge-

nererar 39 förekomster. Beteckningen manlig sjuksköterska är något frekventare (43 belägg). 

Det är alltså tydligt att sjuksköterska även idag åtnjuter en viss ”neutral status”, även om formen 

sjukskötare också används, parallellt. Se exempel (2)–(4) nedan. 

(2) Ett problem för många manliga sjuksköterskor är den kvinnligt klingande titeln. 

(3) Vid landstinget i Halland arbetar 1 903 kvinnliga sjuksköterskor medan det bara finns 

299 manliga sjuksköterskor. 

(4) Tillsammans med en sjuksköterska, ett par sjukskötare och en chaufför ska han resa runt 

på landsbygden och ge medicinsk vård. 

Det feminina sångerska är en beteckning som man kan anta i någon mån kanske föredras när 

det är fråga om en kvinnlig sångare. Detta med hänvisning till att det rent biologiskt finns man-

liga och kvinnliga röster (se exempelvis Himanen 1990:40, Holmberg 1995:71 f.). Följande 

exempel kan möjligen ligga till grund för en sådan tolkning. Gemensamt för dem alla är att den 

könsspecifika titeln används i syfte att förtydliga att den omnämnda är kvinna och eventuellt 

peka på några egenskaper som förknippas med just detta kön; beteckningen sångerska hade ju 

här, teoretiskt, kunna utbytas mot det mer neutrala sångare. 

(5) Martin Schaub […] svarar för låtarna ihop med sångerskan och hustrun Jenny Schaub. 

(6) Och någonstans där i bakgrunden hör man sångerskan viska och smeka fram ljuva melo-

dier. 

(7) Sångerna låg fint till för sångerskan Maria Schéles kraftfulla stämma, men kunde må-

hända gestaltats aningen mera livfullt. 

Samma förhållande speglar sig i valet mellan skådespelare och skådespelerska. Även här tycks 

alltså yrkesfunktionen vara avhängig av könet, till förmån för den könsspecificerande beteck-

ningen: 

(8) För sångerskan och skådespelerskan Mirja Burlin vågar ta plats. 

(9) I och med rollen gör hon sin debut som skådespelerska. 

Slutligen kan det också nämnas att de båda avledningssuffixen i min undersökning tycks 

tangera varandra vad gäller ämnessfärer och kontexter. Gemensamt för både beteckningarna på 

-(ar)inna och -(er)ska är att de ofta figurerar i olika konstnärsrelaterade sammansättningar, och 

för -(er)ska mynnade sökningarna exempelvis ut i en stor samling sångerskor och skådespe-

lerskor. Detta framhävs också ytterligare av att skådespelarna och sångerskorna många gånger 

förekommer i direkt anslutning till ett kvinnonamn; i dessa kontexter, där det verkar finnas ett 

särskilt ”behov” att använda kvinnosynliggörande ordformer, kan den språkliga feminiseringen 

alltså beskrivas som ett relativt vanligt fenomen. Utöver beteckningarna för olika typer av 
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konstnärlig verksamhet är barnmorska samt i synnerhet sköterska framträdande. Andelen vari-

anter på -sköterska utgör som sagt närmare hälften av alla -(er)ska-varianter, och sköterska är 

den i särklass största varianten i hela undersökningen. Det är dessutom tydligt att den ökande 

frekvensutvecklingen för -(er)ska-gruppen som helhet är starkt beroende av den stora mängden 

träffar med -sköterska. 

En parallell kan dras till Himanens (1990) undersökning, i vilken användningen av suffix-

avledda feminina personbeteckningar på -(er)ska, liksom här, ökar under undersökningspe-

rioden. I såväl Himanens (1990) som Holmbergs (1995) korpusstudier är sjuksköterska den 

vanligast förekommande yrkesbeteckningen, och som Holmberg (1995:70) framhåller kan 

denna utveckling till stor del tillskrivas bristen av ett (köns)neutralt alternativ. Om sjukskötare 

hade fungerat som officiell beteckning för sjuksköterskekåren hade nog utvecklingen sett något 

annorlunda ut. 

4.1.3 Sammansättningar på -kvinna 

För -kvinna ser utvecklingen något annorlunda ut än det ovan beskrivna -(er)ska. De feminina 

yrkesbeteckningarna som slutar på -kvinna är förhållandevis sett ganska sparsamt belagda i det 

undersökta tidningsmaterialet (1804 belägg). Även om de till sin omfattning är få är dock pro-

centandelen varianter av yrkesrelaterade sammansättningar på -kvinna större än motsvarande 

andel varianter för -(er)ska, trots att -(er)ska är den mest frekventa uttrycksformen i unders-

ökningen. Figur 10 nedan visar variationen i användningen av -kvinna i de 13 undersöknings-

korpusarna. 

 

Figur 10. Bruket av feminina yrkesbeteckningar på -kvinna över tid (antal förekomster för 1 miljon ord) 

Som framgår av figur 10 är utvecklingen vad gäller bruket av -kvinna förhållandevis stabilt, 

även om det går att urskilja vissa marginella kronologiska tendenser. Liksom de i avsnitt 4.1.1 

presenterade -(ar)inna-formerna kännetecknas yrkesbeteckningarna på -kvinna av fallande fre-

kvenssiffror mellan år 2001 och 2013. Diagrammet visar att frekvensutvecklingen går från strax 

över 6 till lite drygt 5 träffar under den aktuella perioden. För -kvinna är således den nedåt-

gående trenden över tid inte alls lika påtaglig som i fallet med -(ar)inna, och undersöknings-

åren utmärks inte av någon större skillnad i variation heller. Undantaget sker just år 2006–2007, 
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då bruket tilltar till något under 10 förekomster per 1 miljon ord, en utveckling som alltså tycks 

återkommande och gemensam för samtliga uttrycksformer. 2006 års ökning beror framför allt 

på en tilltagande användning av formen taleskvinna (utan förled) detta år. En möjlig förklaring 

till taleskvinnornas uppsving 2006 är att det var valår det året och att förespråkare för de olika 

politiska partierna gjorde många uttalanden i tidningarna. 

I nedanstående figur 11 redovisar jag frekvensen för de tre vanligast förekommande varian-

terna inom -kvinna-gruppen. Här syns tydligt att taleskvinna, med varianter som presstales-

kvinna och armétaleskvinna, är den starkast dominerande formen av yrkesrelaterade samman-

sättningar med -kvinna som efterled. Andra relativt högfrekventa varianter inkluderar affärs-

kvinna, yrkeskvinna, riksdagskvinna, upphovskvinna samt poliskvinna. Något utmärkande är 

också tjänstekvinna, bankkvinna, stuntkvinna och företagarkvinna. Figuren visar att yrkesbe-

teckningen taleskvinna har en frekvens på 3,5 förekomster på 1 miljon ord. Detta utgör en 75 % 

större andel än övriga-gruppen, som har 2 förekomster per 1 miljon ord. Om detta sedan 

appliceras på figur 10 ovan kan man utläsa att taleskvinnorna står för ungefär hälften av alla 

belägg på -kvinna genom hela undersökningsperioden. 

 

Figur 11. Variantfördelning för sammansättningar på -kvinna i GP 2001–2013 (antal förekomster per  

1 miljon ord) 

Tillsammans har de tre grupperna i figur 11 en stark inverkan på -kvinna-formernas diakrona 

frekvensutveckling. Dock måste även här påpekas att dessa högfrekventa grupper inte har något 

större samband med de upp- och nedgångar i frekvens som kan noteras för hela -kvinna-

gruppen. Med andra ord används taleskvinna, affärskvinna och yrkeskvinna på ett tämligen 

stabilt och konsekvent sätt i de olika GP-korpusarna. Den övriga gruppen utgörs av ett relativt 

stort antal lågfrekventa varianttyper, och frekvensen för -kvinna är alltså huvudsakligen kon-

centrerad till just dessa tre varianter. 

I motsats till affärskvinna och yrkeskvinna, som inte innehåller några inbördes varianter, 

förekommer formen taleskvinna i flertalet sammansättningar. Exempel på den språkliga kon-

texten för taleskvinna ges i (1)–(3) här nedan. 

(1) En armétaleskvinna bekräftade uppgifterna om evakueringen men sade bara att explo-

sionen är ”en del av en pågående operation”. 

(2) Partiets ekonomiska taleskvinna, Karin Pilsäter, beskriver läget som allvarligt. 

(3) EU välkomnar resolutionen och kräver att den omedelbart och fullständigt tillämpas, sade 

en taleskvinna för EU:s utrikespolitiske representant Javier Solana. 
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Det är svårt att ge någon given förklaring till valet av just taleskvinna (och inte exempelvis 

talesperson) i de typfall som redovisas ovan. Det är dock intressant att taleskvinna, som i Hi-

manens (1990) studie har en helt annan ställning och enbart syns i utrikesreportrars artiklar, här 

avtecknar sig som den överlägset vanligaste formen av yrkesbeteckningar på -kvinna, en form 

med totalt 880 belägg. Ordet antas vara en direktöversättning av engelskans spokeswoman och 

finns belagt i svenskan från 1934 och framåt.10 Beteckningen taleskvinna var alltså inget nyord 

vid den tidpunkt som var föremål för Himanens (1990) undersökning, men ordet tycks ha spridit 

sig till andra domäner och blivit mer vedertaget med tiden. 

Många av -kvinna-orden förefaller dock vara helt tillfälliga bildningar, som används i rent 

beskrivande syfte. Exempelvis förekommer beteckningen brandkvinna endast en gång, i föl-

jande mening från GP 2002: 

(4) Vår brandkvinna letar upp en träpinne, lite trassel och en flaska T-röd. 

Som nämnt är de verksamhetsbetecknande, yrkesrelaterade benämningarna här begränsade (jfr 

Himanen 1990:56), och det kan också noteras att -kvinna som uttrycksform utmärker sig på så 

vis att flera av beteckningarna kan klassas som yrkesrelaterade även om de inte nödvändigtvis 

i strikt bemärkelse kan sägas vara yrkesbeteckningar, något som även följande exempel visar 

på: 

(5) Flera som fått breven är kända mediekvinnor som Blondinbella, Margret Atladottir och 

Tyra Sjöstedt. 

(6) Redan för två år sedan utsågs hon till årets affärskvinna. 

Vid sidan av taleskvinna är riksdagskvinna (84 belägg) vanligt förekommande, och hur denna 

form brukas i undersökningskorpusarna ger jag exempel på nedan. 

Det kan möjligen tyckas anmärkningsvärt att dessa yrkesbeteckningar på -kvinna har så 

pass många förekomster i materialet. Himanen (1990) skriver exempelvis att det i synnerhet i 

nyhetstext hör till normen att personer inte omtalas som individer utan snarare som represen-

tanter för organisationer, myndigheter samt andra maktutövare. I dessa fall äger inte könet 

någon relevans, och medan -man-orden – av vissa – kan betraktas som ”betydelsetomma” ord 

med kollektiv betydelse eller syftning på män som grupp framstår beteckningarna på -kvinna 

som betydligt mer könade. 

(7) På Twitter meddelade till exempel riksdagskvinnan Monica Green (S) sin glädje över 

att Lars Ohly i sitt tal ställt upp för ”Chip to Gaza”. 

(8) Riksdagskvinnan konstaterar med besvikelse att både Centern och KD avfärdar gemen-

samma listor för Alliansen i nästa val. 

(9) Det lutar åt ett ja i riksdagen, men jag hoppas ännu att det finns ett antal modiga riksdags-

män och riksdagskvinnor som vågar stå upp mot partipiskor och i stället följer sin egen 

övertygelse. 

                                                      
10 Enligt uppgift från SAOB (Svenska Akademiens ordbok), under uppslagsordet taleskvinna. 
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Man bör således kunna konstatera att de feminina yrkesbeteckningarna på -kvinna är en täm-

ligen sällsynt konstruktion i de undersökta tidningskorpusarna. Att uttrycksformen är så pass 

varianttät ändå följer av att de flesta varianter endast har ett fåtal belägg. Även Himanen 

(1990:56) konstaterar att personbeteckningarna på -kvinna är få och att den största delen utgörs 

av varianter som förekommer någon enstaka gång i korpusmaterialet. Ord som kvinnosaks-

kvinna och vårkvinna är exempel på sådana tillfälliga bildningar. Himane kan också konstatera 

en liten ökning från 60-talet till 70-talet, medan den diakrona utvecklingen i föreliggande 

undersökning snarare är den motsatta. Yrkesbeteckningarna på -kvinna minskar från GP 2001 

till GP 2013, men resultatet visar inte alls på någon kraftigt nedåtgående tendens. I Himanens 

pressmaterial från 80-talet dyker några helt nya sammansättningar på -kvinna upp, som topp-

kvinna och kongresskvinna – enligt henne en möjlig spegling av kvinnans ökade aktivitet i 

samhället. 

Detta sammantaget gör att -kvinna borde kunna betraktas som en relativt produktiv ord-

bildningsgrupp, med flertalet till synes spontana nybildningar. Många av beteckningarna har 

dessutom bildats genom ett utbyte av -man som efterled (vetenskapskvinna, upphovskvinna). 

Till de mer fasta benämningarna hör yrkeskvinna, affärskvinna samt riksdagskvinna, som ham-

nar i topp i såväl denna som i Himanens (1990) undersökning. En beteckning som tycks ha ge-

nomgått en närmast explosionsartad utveckling är dock taleskvinna, som verkar ha lagt beslag 

på nya domäner och innehar den absolut största frekvensen av -kvinna-orden. 

4.1.4 Fraser med kvinnlig 

I detta avsnitt presenterar jag resultaten för yrkesrelaterade fraser i vilka kvinnlig står som 

framförställt attribut. Baserat på andelen varianter är kvinnlig den mest omfångsrika av alla de 

i undersökningen ingående uttrycksformerna, med en andel på drygt 9 %. Det totala antalet 

belägg är 5 526, vilket dessutom gör kvinnlig till den näst största uttrycksformen sett till variab-

lernas beläggantal. I figur 12 nedan visas frekvensutvecklingen för kvinnlig, och med avstamp 

i diagrammet kan man även slå fast att bruket är mycket stabilt genom hela perioden. 

 

Figur 12. Bruket av feminina yrkesbeteckningar med kvinnlig över tid i GP 2001–2013 (antal förekoms-

ter per 1 miljon ord) 
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I figur 12 är alltså alla träffar med kvinnlig inkluderade, och av figuren kan utläsas att kvinnlig 

används med större regelbundenhet än någon av de andra uttrycksformerna. Såväl 2001 som 

2013 har bruket en relativ frekvens på ungefär 20 förekomster per 1 miljon ord, och frekvens-

nivån är mer eller mindre densamma för samtliga undersökningsår. År 2006 kulminerar bruket 

med strax över 25 träffar per 1 miljon ord, men på det hela taget uppvisar inte kvinnlig någon 

större skillnad i variation och frekvens under undersökningsperioden. Enskilda tendenser före-

kommer dock i resultatet, som att antalet kvinnliga präster drastiskt ökar mellan år 2007 och 

2008. Vid en närmare analys framstår att skälet till denna ökning kvinnliga präster är att det år 

2008 uppmärksammades att det då var 50 år sedan som kyrkomötet beslutade att även kvinnor 

skulle ha möjlighet att bli präst. 

Att utvecklingstendensen är så pass konstant över tid kan möjligen förklaras av den relativt 

stora andelen (lågfrekventa) varianter som finns inom denna grupp. För att visa hur det inbördes 

variationsförhållandet ser ut redovisar jag i följande diagram (se figur 13 nedan) frekvensen för 

de vanligaste formerna av yrkesrelaterade fraser med adjektivet kvinnlig. 

 

Figur 13. Variantfördelning för fraser med kvinnlig i GP 2001–2013 (antal förekomster per 1 miljon 

ord) 

Figur 13 visar att de vanligast förekommande varianterna av uttrycksformen kvinnlig är kvinnlig 

chef, kvinnlig präst, kvinnlig artist och kvinnlig polis. Bland de mest frekventa varianterna av 

kvinnlig är det dock ingen som framstår som särskilt frekvent, och inte heller i relation till de 

övriga grupperna utgör de fyra ovan nämnda varianterna någon större andel. Uttrycksformen 

kvinnlig utmärker sig på så vis att det är den variantmässigt mest produktiva uttrycksformen 

och att det här finns en förhållandevis väldigt jämn och bred fördelning av olika varianter. Re-

sultatet för kvinnlig kännetecknas alltså inte av några kraftiga frekvensavvikelser, till skillnad 

från de femininbildande suffixen -(ar)inna och -(er)ska. Frekvensen för kvinnlig chef respektive 

kvinnlig präst är runt 2 förekomster per 1 miljon ord, medan både kvinnlig artist och kvinnlig 

polis uppgår till drygt 1 träff per 1 miljon ord. Som jämförelse har då alla de övriga kvinnlig-

fraserna en sammanlagd relativ frekvens på ungefär 16 förekomster – men ingen av de relativt 

många varianterna sticker egentligen ut beträffande frekvens. 

Inte helt oväntat placerar sig alltså kvinnlig chef, kvinnlig präst samt kvinnlig polis i topp, 

och på tio-i-topplistan återfinns utöver dessa även andra (manligt anknutna) yrkesfunktioner 

som ledare (programledare, arbetsledare), konstnär, regissör och företagare. Beteckningarna 

kvinnlig sköterska och kvinnlig barnmorska hamnar däremot betydligt lägre ner i frekvens-
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ordningen (plats 43 respektive 74). Redan i samband med pilotundersökningen kunde jag 

konstatera att antalet yrkesbeteckningar som föregås av kvinnlig långt översteg de yrkesrela-

terade fraserna där manlig istället står som framförställt attribut. Jag fann också att tillägget 

kvinnlig i hög grad används när det rör sig om yrken som genomsyras av maskulina konnota-

tioner, något som alltså ytterligare stärks av huvudundersökningens resultat. Det kvinnliga be-

handlas här ibland som ett undantag som oftare måste påpekas, vilket exemplifieras nedan. 

(1) Efter ett misslyckat val upphöjdes Angela Merkel i går till Tysklands första kvinnliga 

regeringschef. 

(2) Länge hade kvinnoprästmotståndarna försökt motarbeta tillsättandet av en kvinnlig 

präst, men med nio röster mot fem var det Barbro Alvring som steg fram och blev kyrko-

herde i Munkedal. 

(3) Därför tog SVT i höst det något ovanliga greppet att kvotera in kvinnliga textförfattare 

och kompositörer till nästa års melodifestival. 

(4) Hassan befinner sig på militärsjukhus efter att ha skottskadats av en kvinnlig polis, som 

därmed fick stopp på hans skjutande. 

(5) Det finns inga kvinnliga produktionsledare och få mellanchefer på Borealis. 

Vid en närmare undersökning av frasernas språkliga kontext framkommer alltså att attributet 

kvinnlig ofta dyker upp i yrkesrelaterade personbeskrivningar som ett sätt att relevantgöra kön 

och tala om att yrkesinnehavaren i fråga – möjligen mot allmän förväntan – är kvinna. Syftet 

kan emellertid också vara komparativt, och inte sällan förekommer kvinnlig i sammanhang där 

både manliga och kvinnliga grupper behandlas, exempelvis: 

(6) Jag tycker jag har en övervikt på kvinnliga regissörer just nu, säger Staffan Valdemar 

Holm, när statistiken säger 16–12 till männens fördel. 

(7) Kvinnliga läkare förväntas också vara mer empatiska än manliga och får därför mer 

vårdkrävande patienter. 

(8) När jag tittar på den svenska hiphoparenan ser jag en kvinnlig artist på hundra män. 

Resultatet av den fjärde och sista delundersökningen borde alltså kunna sammanfattas på föl-

jande sätt. Uttrycksformen kvinnlig uppvisar en väldigt jämn utveckling, och det går inte att 

urskilja någon stigande eller sjunkande kronologisk tendens under undersökningsperioden. De 

(neutrala) beteckningar som här förses med attributet kvinnlig är till exempel chef, präst, polis, 

läkare, regissör, forskare och soldat. Det är dock ingen av varianterna som frekvensmässigt 

riktigt sticker ut. En djupdykning i de kontexter i vilka beteckningarna förekommer tyder på att 

det ofta handlar om en vilja från skribentens sida att understryka att det förekommer kvinnor i 

ett visst sammanhang. Yrkesbeteckningar som ordet kvinnlig står som bestämning till fram-

kallar ofta associationer till män snarare än till kvinnor, och att använda det könsspecificerande 

attributet kvinnlig kan då även vara ett sätt att försöka frångå mannen som norm. Adjektivet 

kvinnlig förekommer dessutom ofta i jämställdhetsdiskussioner i syfte att ställa gruppen män 
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mot gruppen kvinnor och därmed belysa mäns priviligierade, överordnade position. Vidare kan 

man konstatera att de ovan nämnda yrkena inte har några feminina yrkesbeteckningar knutna 

till sig och att kvinnor är i minoritet inom dem, vilket också kontexterna belyser.  

Himanen ser i sin undersökning från 1990 en minskning av bruket av yrkesrelaterade fraser 

med kvinnlig, från 60-talet till 70-talet. Hon (1990:75) föreslår, om än med viss försiktighet, att 

detta skulle kunna tolkas som att 60-talets jämställdhetssträvanden lett till ett minskat ”intresse 

för könsuppdelning”. Något som materialet från 60-talet och 70-talet har gemensamt är dock 

att fraserna med kvinnlig är många fler än motsvarande fraser med manlig. Utifrån resultatet 

ovan står det klart att uttrycksbehovet är stort även idag, att adjektivet kvinnlig är en mycket 

vanlig feminiseringsform vid yrkesbeteckningar. 

4.2 Sammanfattning 

Resultaten av den kvantitativa korpusbaserade delundersökningen visar att det feminina avled-

ningssuffixet -(er)ska befinner sig i en klass för sig med en relativ frekvens på ca 115 träffar på 

1 miljon ord under periodens gång. Det generella bruket av feminina yrkesbeteckningar i 

materialet uppmättes till ca 155 förekomster, och mot bakgrund av att de andra uttrycksfor-

merna, -(ar)inna, -kvinna samt kvinnlig, alltså tillsammans uppgår till ungefär 40 förekomster 

per 1 miljon ord innebär detta att varianterna på -(er)ska är långt mer förekommande i yrkes-

relaterade nominalfraser än någon annan uttrycksformsvariant. Yrkestitlar bildade med -(er)ska 

följs i ordning efter frekvens av fraser i vilka kvinnlig fungerar som bestämning till ett yrkesord, 

yrkesbeteckningar på -(ar)inna och, slutligen, yrkesrelaterade sammansättningar med -kvinna 

som efterled. Genom att dividera antalet belägg med antalet varianter framkommer dock 

att -(er)ska är den ordbildningsgrupp som har minst varianter i förhållande till antal belägg, 

medan övriga uttrycksformer har en större inbördes spridning vad gäller varianter. Omkring 

hälften av alla förekomster med -(er)ska utgörs av sköterska liksom olika sammansättningar 

på -sköterska. Enbart denna variant har en relativ frekvens på 60 förekomster per 1 miljon ord. 

Formen sköterska styr med andra ord inte bara frekvensen för hela -(er)ska-gruppen utan har 

även en inverkan på den frekvensutveckling som gäller totalt, det vill säga för samtliga feminina 

yrkesbeteckningar som påträffats i tidningskorpusarna. 

Varför det för samtliga uttrycksformer går att ringa in en frekvensstigning just 2006–2007 

är svårt att hitta en ensam, isolerad förklaring till. I korpusförekomsterna finns en öppenhet för 

flera tolkningar. Det torde inte vara en materialfråga, eftersom korpusarna är balanserade och 

lämpade för en diakronisk språkbruksanalys. Vad -(ar)inna och kvinnlig beträffar kan denna 

utveckling till viss del förklaras av att det inom båda dessa grupper finns enskilda högfrekventa 

varianter som får en markant ökning i samband med att orden används som personreferens när 

tidningarna rapporterar om nyheter gällande en viss person. 

För -kvinna är taleskvinna särskilt dominerande. En minskning i bruket av taleskvinna kan 

dock skönjas från 2006 och framåt, och möjligen är detta ett tecken på att beteckningen tales-

kvinna allt mer ger vika för det neutralare talesperson. Perioden 2006–2007 utgör i alla fall en 

brytpunkt för alla de fyra uttrycksformerna. Efter år 2006 sjunker nämligen användningen 

av -(ar)inna, -kvinna och kvinnlig, medan -(er)ska å sin sida stadigt ökar. I ljuset av Wesséns 

(1971:132) resonemang om att -(er)ska betecknar en mer permanent och yrkesmässig typ av 
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sysselsättning och -(ar)inna en mer tillfällig sådan är det inte så förvånande att -(er)ska här är 

mycket vanligare än -(ar)inna. När det kommer till bruket av -(er)ska utgör dock debatten kring 

sjukskötersketiteln på 70-talet, och det faktum att Svensk sjuksköterskeförening länge propa-

gerat för en fortsatt användning av sjuksköterska, självklart också en speciell omständighet i 

sammanhanget. I och med att (sjuk)sköterska, och i förlängningen avledningssuffixet -(er)ska, 

fortsätter att brukas i olika sammansättningar kan man tänka sig att även de andra formerna 

inom denna ordbildningsgrupp får en viss legitimitet (jfr Lorentzon 2002:27). 

Resultaten går som sagt att koppla till Wesséns (1971:132) påstående om att feminina bild-

ningar i allmänhet är fördelade så att -(er)ska används då det är fråga om en yrkesmässig eller 

mer permanent typ av verksamhet och -(ar)inna om en mer tillfällig handling. I likhet med 

Himanen (1990:43) har jag kunnat konstatera en ökning i frekvens av beteckningar bildade med 

-(er)ska. Avledningssuffixet -(ar)inna, å andra sidan, är den uttrycksform som minskar mest i 

min undersökning. Dominansen hos -(er)ska är något slående; denna uttrycksform står för 

närmare tre fjärdedelar av den frekvensutveckling jag kunnat påvisa hos alla uttrycksformerna 

tillsammans. De varianter som är frekvensmässigt stora skiljer sig inte nämnvärt från Himanens 

(1990) och Holmbergs (1995) korpusstudier, där i stort sett samma högfrekventa varianter 

förekommer. Däremot är utvecklingen hos värdinna och taleskvinna intressant, eftersom resul-

taten indikerar att dessa former kan ha varit föremål för en betydelseomtolkning och att de 

numera också används i flera domäner jämfört med tidigare. 

Huvudtendensen i den empiriska språkbruksanalysen är alltså att -(ar)inna och -kvinna 

uppvisar en nedgång i frekvens, samtidigt som -(er)ska är på uppåtgående och kvinnlig har en 

förhållandevis konstant frekvensutveckling. Som framgår av bilaga 2 har emellertid frekvens-

minskningarna och frekvensökningarna inom de respektive grupperna inte skett på ett alldeles 

enhetligt sätt. Vissa varianter, som exempelvis taleskvinna och kvinnlig präst, har periodvis 

ökat i individuell användning. Några få avledningar, däribland lärarinna, författarinna och 

skådespelerska, används särdeles flitigt och är därför att betrakta som mycket stabila. 

I nästa kapitel kontextualiseras bruket av feminina yrkesbeteckningar då jag presenterar 

resultaten av analysen av den offentliga språkvården. 

5 Den offentliga språkvårdens hållning 

I detta kapitel analyserar jag hur den offentliga språkvården yttrat sig under de senaste 60 åren 

i frågan om de feminina yrkesbeteckningarnas existens. Genom kvalitativa analyser av några 

normkällor kontrasteras språkbruket, som redovisades i föregående kapitel, mot de språkpo-

litiska normauktoriteternas hållning i frågan. Jag utgår från de rekommendationer som språk-

vården, genom sina publikationer, gett i frågan, och presenterar dessa i kronologisk ordning. 

Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av resultaten och analysen. 
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5.1 Normkällorna och feminina yrkesbeteckningar 

Detta kapitlet berör alltså den tredje och sista frågeställningen för min undersökning, som kan 

sammanfattas på följande sätt: Vilken inställning har tongivande språkpolitiska aktörer haft till 

de feminina yrkesbeteckningarna, och vilka argument har de då utgått från? En analys av nor-

merande språkvårdares rekommendationer är av relevans och intresse, eftersom språkvården 

kan antas ha ett inflytande på språkbrukarnas relation till olika språkförändringar. Några kanaler 

som språkvården använder sig av för att ge uttryck för och förmedla språkliga normer är hand-

böcker, språkspalter i diverse tidningar, samt rådgivning genom telefon, e-post, facebook, twit-

ter eller någon av de egna webbsidorna. 

Merparten av de normkällor jag valt ut är antingen utgivna av Språkrådet eller Svenska 

Akademien, eller skrivna av personer med klar anknytning till någon av dessa språkvårdande 

institutioner. Att det är just här jag har mitt fokus hänger självklart ihop med den expertposition 

som Språkrådet och Svenska Akademien kan sägas ha inom områdena språk och språkriktighet. 

Språkrådet handlar ju till exempel på uppdrag av staten och kan även betecknas som Sveriges 

officiella organ för språkvård och språkpolitik. Primärt avser författarna till normkällorna att 

beskriva och försöka normera det skrivna språket, och detta torde vara något som alla tidnings-

skribenter har att förhålla sig till. 

Avsnittet är uppbyggt på så vis att jag redogör för normkällorna i kronologisk ordning – 

från 60-talet till idag – och tar avstamp i några exempel på språkvårdsyttranden som jag hittat 

och som behandlar frågan om feminina yrkesbeteckningar. Inledningsvis vill jag bara nämna 

att det i den språkvårdslitteratur som är föremål för analysen av den offentliga språkvården 

framträder en mycket entydig syn i frågan om de feminina titlarnas vara eller icke-vara. De 

feminina yrkesbeteckningarna ses som ett avsteg från jämställdhetsprincipen. Den grammatiska 

böjningen markerar skillnad mellan kvinnor och män och uppfattas därför som problematisk ur 

genushänseende. Normkällorna är en del av en samhällelig praktik, och självklart ger samhälls-

förändringar utslag i de analyserade texterna. Resultatet säger alltså inte enbart något om den 

offentliga språkvårdens hållning i frågan utan också om de normer som bruket styrs av och de 

feminina yrkesbeteckningarnas språkpolitiska kontext. I sina rekommendationer är det framför 

allt dessa argument som språkvårdarna anför: 

1. En och samma beteckning ska kunna användas om både kvinnor och män 

2. Feminina yrkesbeteckningar är ojämställda 

3. Feminina beteckningar är opraktiska 

Bakom rekommendationerna finns ett klarspråksideal, något som språkvårdarna själva beskri-

ver i termer av en funktionell norm. Tydligt är att språkrådgivningen inte primärt utgår från 

något feministiskt eller emancipatoriskt intresse – även om jämställdhet ibland lyfts fram som 

argument – utan snarare är den principiella intentionen att försöka främja för ett så enkelt och 

lättbegripligt språk som möjligt. Med hänvisning till argumentet att beteckningar med -man 

länge kunnat fungera könsneutralt framställs de feminina yrkesbeteckningarna som könsmärkta 

och därmed opraktiska. Milles (2008:45) uttrycker det till exempel som att ”funktionen snarare 

än kön bör vara det viktiga när man talar om vad folk sysslar med”. I språkhandboken Modern 

svenska (1966) beskriver Åkermalm språkvårdens normativa hänsyn på följande sätt: 
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Den normativa stilistiken skall kort sagt söka klargöra vad som i konkreta situationer är det lämp-

liga, dvs. ändamålsenliga uttrycket. Det subjektiva i bedömningen torde kunna i avsevärd mån 

hållas under kontroll om bedömaren grundar sina åsikter på iakttagelser av språkbruket i olika 

miljöer och fördomsfritt studerar språkets funktionssätt. (Åkermalm 1966:15) 

Inställningen till de feminina yrkesbeteckningarna är klart negativ och, som nämnts, gemensam 

för alla normkällor. Dock går det att i analysen notera vissa skillnader i vad de språkvårdande 

aktörerna väljer att framhålla som alternativ till de feminina, könsmarkerade formerna. Norm-

källorna har, från att helt oproblematiserat förespråka -man som efterled, från 2000-talet och 

framåt mer gått över till att rekommendera alternativa språkformer bildade med -person. Denna 

utveckling avhandlas mer ingående i nästa avsnitt, där jag alltså går igenom och analyserar 

språkvårdspublikationernas rekommendationer från 60-talet till idag. 

5.1.1 Från 60-talet till 90-talet: Neutralisering av -man 

De två tidigaste publikationerna i mitt material, Rätt och fel i språket (1962) och Modern sven-

ska (1966), belyser inte alls bruket av specifika yrkestitlar för kvinnliga yrkesutövare; i dessa 

språkhandböcker ges alltså inga explicita råd i frågan över huvud taget. Den totala avsaknaden 

av problemformulering och rekommendationer vad gäller bruket av feminina benämningar 

bildade med exempelvis -(ar)inna, -(er)ska och -kvinna tolkar jag som att frågan här, vid denna 

tidpunkt, inte ännu hade aktualiserats. Detta bekräftas dessutom också av språkvårdaren Birgitta 

Agazzi, mångårig medarbetare på Svenska språknämnden och Språkrådet, som menar att de 

könsbundna titlarna var något som började diskuteras och problematiseras i samband med den 

allmänna könsrollsdebatten – en fråga som växte fram under 60-talet men tycks ha kulminerat 

först på 70-talet. 

Birgitta Agazzi hänvisar emellertid till Språkvård och samhällssyn, en text av språkvetaren 

Karl-Hampus Dahlstedt från 1967 på temat ”språk, språkvård och kommunikation”. I texten 

utgår Dahlstedt, i linje med många andra språkvårdare, från att en språkriktighetsbedömning 

ska baseras på hur praktiskt och allmänt vedertaget ett visst språkuttryck är, men han betonar 

också jämställdhetsaspekten i det hela: 

För könens likställdhet ter det sig väsentligt att vi – som nu ofta sker – går över till könlösa yrkes-

benämningar, t.ex. lärare, direktör och riksdagsledamot i st.f. lärarinna, direktris resp. riksdags-

man och riksdagskvinna. 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 1967:111) 

Kanske markerar Dahlstedts text en övergång i de feminina yrkesbeteckningarnas historia, där 

det konsekventa omnämnandet av kön i arbetslivet nu mer enhälligt börjar ifrågasättas och mot-

arbetas även av offentliga språkvårdsaktörer. Dahlstedt förespråkar en typ av ”demokratisk 

språkvård”, och detta, skriver han, inbegriper bruket av neutrala ord och uttryck istället för be-

nämningar som av vissa grupper anses ha nedsättande, emotionella konnotationer. 

Bättre svenska (1970) är en språkhandbok skriven av Rolf Dunås, som i stort bygger på 

hans bidrag till Språklådan i Upsala Nya Tidning (UNT) samt Språkrutan i Reklamnyheterna 

(RN) under en följd av år. En fråga, som Dunås besvarade i UNT år 1960, handlar om ordet 

kvinnopräst. Läsaren undrar om det verkligen är nödvändigt att på det viset uttrycka att en präst 

är kvinnlig; det talas ju inte på samma sätt om exempelvis ”kvinnojurister”. Dunås skriver att 
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det är lämpligt att skilja mellan personordsförled (kvinno-) och motsvarande adjektiv (kvinnlig). 

En kvinnlig präst bör alltså beskrivas som just kvinnlig präst, det vill säga om könet framstår 

som relevant att belysa i sammanhanget. Han avslutar med en egen, personlig åsiktsyttring: 

Slutligen är att hoppas att företeelsen ’kvinnopräster’ så småningom blir så självklar att ordet en-

dast mera sällan tarvas. Då kanske man övergår till att enbart tala om ’kvinnliga präster’, när 

könet någon gång behöver framhållas, liksom man numera undantagsvis talar om ’kvinnliga juri-

ster’. I stort sett går utvecklingen mot att man inte anger könet i yrkesord. Småskollärarinnorna 

kallar sig numera ’småskollärare’. (Dunås 1970:132) 

Dunås svar från 1960 ger också skäl åt antagandet att 60-talet här är att betrakta som en viktig 

övergångsperiod. En tydlig strömning i materialet är alltså att de språkvårdande normauktoritet-

erna, från 60-talet och framåt, alla avråder från bruket av femininbildande suffix i yrkesbeteck-

ningar. Vid det här laget tycks alltså den neutraliseringsstrategi som utmärker språkvården vara 

grundlagd. Detta är också något som kommer till uttryck i den fjärde översedda upplagan av 

Erik Wellanders Riktig svenska, från 1973, i vilken det bland annat går att läsa att man nu för 

tiden ”gärna undviker könsskiljande yrkesbeteckningar såsom lärare och lärarinna, skåde-

spelare och skådespelerska, sjukskötare och sjuksköterska”. Wellanders bok innehåller inget 

kapitel eller avsnitt med inriktning mot feminina yrkesbeteckningar utan tar endast flyktigt upp 

frågan i ett avsnitt som annars handlar om pronomenbruk och praxis kring dubbel-formen han 

eller hon. 

Språkhandböckerna från 80-talet lyser lite med sin frånvaro, och detta beror helt enkelt på 

att jag inte funnit någon publikation från detta decennium som tar upp (eller skulle kunna tänkas 

ta upp) frågan om de feminina suffixen till diskussion. Möjligen skulle dock Moldes böcker 

(1992, 1997) och Grünbaums bok (1996), som innehåller svar på språkfrågor, kunna gå att ap-

plicera på 80-talet, eftersom både Molde och Grünbaum var verksamma språkspaltsskribenter 

vid denna tid. Något publiceringsdatum för språkfrågorna i dessa böcker finns inte angivet, så 

de har tyvärr inte kunnat gå att tidsbestämma. Moldes språkhandbok (1992) tillhandahåller dock 

inga råd i frågan om feminina yrkesbeteckningar. 

I sin bok Strövtåg i språket (1996) ger Catharina Grünbaum en överblick över hur vi han-

terar kvinnligt och manligt i språket. Boken består av ett urval av Grünbaums språkspalter i 

Dagens Nyheter och innehåller bland annat ett par avsnitt som berör språkets feminisering och 

mer konkret frågan om feminina yrkesbeteckningar. Enligt Grünbaum är de feminina formerna 

tidsbundna och inte lämpliga att brukas, med motiveringen att: 

Kvinnor får eller kan i dag göra det mesta av det som män får och kan. Dricka punsch och spela 

kille till exempel. Eller färdas i rymden, leda regeringar och bära vapen i krig. Ord som astronaut, 

premiärminister och soldat är med andra ord inte könsbundna. Lärare, konduktörer och studenter 

kan vara kvinnor lika väl som män; lärarinnor, konduktriser och studentskor har sett sina bästa 

dagar. (Grünbaum 1996:113) 

Även Grünbaum åberopar alltså argumentet om jämställdhet för att beskriva sin ståndpunkt. 

Hon skriver vidare att många ändelser som tidigare ensidigt syftat på män (-are, -ör, -man) idag 

självklart gäller för båda könen, en utveckling som hon menar är positiv och en praktisk lösning 

på denna ”språkliga rättvisefråga”. Det är också här, vid mitten av 90-talet, som begreppet köns-

neutral gör sin entré i de språkvårdsrekommendationer som varit föremål för min analys (jfr 
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Wojahn 2015:197).11 Som Grünbaum ser det finns det inga hinder för att yrkestitlar som polis-

man, riksdagsman och talesman används könsneutralt, det vill säga med generisk syftning på 

både kvinnor och män: 

Ännu mer bleknat som mansbeteckning är ordet talesman. Både kvinnor och barn har länge kun-

nat göra sig till sådana. Att den palestinska talesmannen – eller representanten – Hanan Ashrawi 

ständigt presenteras som taleskvinna beror mer på en ängslig översättning av engelskans spokes-

woman än på att medierna verkligen varje gång vill framhålla det eventuellt sensationella i att hon 

är kvinna. (Grünbaum 1996:114) 

Beteckningen talesman och dess feminina motsvarighet taleskvinna är något som återkommer 

i Bertil Moldes kronologiskt närliggande språkhandbok, Mera svenska idag, från 1997. Liksom 

Grünbaum betraktar han ordet som ett ”importerat” språkligt problem från engelskan. Att han 

tar ställning mot den kvinnosynliggörande benämningen framgår tydligt av följande utdrag: 

Vad gör vi då med ”taleskvinnan”? Det ordet kan vi gärna glömma! Att använda det är verkligen 

inget bevis på att man är angelägen om jämställdhet mellan könen. Vi bör fortsätta att använda 

ordet talesman oavsett om det är en man eller en kvinna som det syftar på. (Molde 1997:169 f.) 

Beträffande talesman, och andra maskulina beteckningar, skriver Molde att ordet numera inte 

har något fastställt manligt eller kvinnligt genus. Snarare är det referentens genus som styr, me-

nar han, och titlarna har dessutom länge brukats om såväl kvinnor som män. Det könsneutrala 

alternativet -person är han också bestämt negativt inställd till. 

Både Molde (1997) och Grünbaum (1996) ser till frågans jämställdhetsdimension och argu-

menterar för att de könade feminina yrkesbeteckningarna är förlegade ordformer, rester från ett 

äldre, könssegrerat samhälle. Normkällorna stärker den underliggande åsikt som finns om att 

de feminina beteckningarna utgör ett stilistiskt markerat alternativ och att dessa ordbildnings-

element, på skilda sätt, anknyter till ett äldre samhälle och därmed föråldrade kulturella före-

ställningar. Att beteckningarna talesman och taleskvinna samexisterar parallellt blir snarare ett 

uttryck för ojämställdhet än för angelägenhet om båda könen, även om det är just detta som 

exempelvis den tyska feminiseringsstrategin baserar sig på. På 60- och 70-talet är tongångarna 

väldigt likartade; kvinnosynliggörande benämningar slopas, och istället verkar språkvårdarna 

för acceptans av enbart maskulina beteckningar. Molde (1997) och Grünbaum (1996) är också 

starkt pådrivande i upprätthållandet av historiskt sett manliga beteckningar med -man som sista 

led, som till exempel nämndeman, ombudsman, tjänsteman och riksdagsman. I normkällorna 

hävdas att det inte finns några hinder för ett fortsatt bruk av dessa former, då de, i skarp kontrast 

till de kvinnliga beteckningarna, är att betrakta som könsneutrala och applicerbara på både 

kvinnor och män. 

5.1.2 Från 00-talet till idag: Övergång till -person 

Förespråkandet av maskulina ordformer vidmakthålls fortsättningsvis också i de senare språk-

vårdspublikationerna, även om det här går att urskilja vissa tecken på förändring i förhållande 

till -man som efterled – och till -person. 

Svenska Akademiens språklära (2003) innehåller inget direkt eller explicit avrådande från 

användande av de feminina formerna, men här nämns ändå ett konkret skäl till varför bruket av 

                                                      
11 Själva användningen av begreppet könsneutral har jag dock kunnat spåra till Molde (1976). 
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feminina personbeteckningar ser ut som det gör, nämligen att: ”Samhällsutvecklingen i riktning 

mot ökad jämställdhet har lett till att de kvinnliga yrkes- och rangtitlarna kommer ur bruk […]”. 

Med andra ord antyder man, i likhet med flera av de ovan nämnda språkvårdarna, att de suffix 

som används för att bilda kvinnliga motsvarigheter till grundord med manlig betydelse är ojäm-

ställda – att de helt enkelt inte hör hemma i ett jämställt samhälle. 

En annan tendens, som också bekräftas i intervjun med Birgitta Agazzi, är att de språkvår-

dande normauktoriteterna själva inte tycks ha drivits av någon feministisk agenda, att de snarare 

än att vara vägledande anpassade sig efter sin samtid och ”hängde på den allmänna uppfatt-

ningen”. Som tidigare påpekats företräder språkvårdarna en syn som innebär raka motsatsen av 

den feministiska språkliga förändringsstrategin feminisering, vilken realiseras genom det kon-

sekventa benämnandet och synliggörandet av kvinnan i språket. Angående det tyska systemet 

säger Birgitta Agazzi exempelvis att det egentligen endast hade varit nödvändigt att språkligt 

explicitgöra kvinnor under en viss period, det vill säga när samhället såg radikalt annorlunda ut 

och det var starkt ifrågasatt att kvinnor tog plats inom flera yrken och på flera samhällsarenor. 

Ytterligare ett tecken på språkvårdens perifera anknytning till den feministiska rörelsen är att 

könsrelaterade personbenämningspraktiker i flertalet av de normkällor jag gått igenom främst 

beskrivs som en språklig formfråga kopplat till grammatiskt genus. Detta är också fallet i Olle 

Josephsons bok, där feminina yrkesbeteckningar tillsammans med pronomenval nämns som 

exempel på ”språkriktighetsproblem”. Josephson (2004:173) menar att den kanske svåraste ut-

maningen skribenter har just nu är att skriva könsneutralt, men med personbetecknande substan-

tiv, som forskaren och väljaren exempelvis, är lösningen relativt enkel:  

För hundra år sedan var dessa män. Jämställdhetskampen har förändrat innebörden. Att den ur-

sprungligen maskulina formen fått könsneutral betydelse kan ses som en seger för likhetsfeminis-

men. I Tyskland har dock feministisk språkvård segrat på annat sätt. Där måste man skriva fors-

karen och forskarinnan, väljaren och väljarinnan om man vill vara könsneutral. Det synliggör 

män och kvinnor lika mycket men tar plats. (Josephson 2004:173) 

Liksom flertalet ovan nämnda språkvårdare utvidgar Josephson frågan till att även innefatta 

jämställdhetsaspekter, men han påpekar också, med hänvisning till det tyska systemet, att femi-

niseringsformerna är utrymmeskrävande och att det därmed är mer funktionellt att, som i sven-

skan, begränsa sig till en form. Även i Svenska språknämndens Språkriktighetsboken (2005), 

som ägnar ett helt kapitel åt frågan om könsneutrala eller könsmarkerade personbeteckningar, 

presenteras bruket av feminina yrkesbeteckningar i första hand som en språkriktighetsfråga. I 

utdraget nedan syns dock hur också frågans koppling till samhälleliga maktstrukturer ibland 

skrivs fram: 

Utvecklingen bort från speciella feminina personbeteckningar till förmån för former som mer 

eller mindre riktigt uppfattas som ursprungligen maskulina men blivit könsneutrala är inte unik 

för svenska. Motsvarande utveckling ser man i många besläktade språk. Här och var kan man 

dock med hänvisning till jämställdhetsskäl försöka styra utvecklingen åt något annat håll. (Språk-

riktighetsboken 2005:85) 

Även om paralleller ibland dras till andra språk som har en preferens för andra strategier än den 

neutraliseringsstrategi som är förhärskande i svenskan är den rekommendation som Svenska 

språknämnden genom Språkriktighetsboken (2005) ger att skilda personbeteckningar för män 

och kvinnor är något som bör undvikas. Läsaren avråds här explicit från bruket av feminina 

personbetecknande suffix, som -(ar)inna och -(er)ska, eftersom dessa ”uppfattas som köns-
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bundna” (Språkriktighetsboken 2005:86). Feminina beteckningar, som till exempel poetissa 

och medaljös, beskrivs också kunna ha en nedlåtande klang. När det är relevant att ange köns-

tillhörighet bör då istället, framhåller man, de klassificerande attributen kvinnlig eller manlig 

användas. Ord på -are och -man legitimeras däremot, utifrån argumentet att dessa former länge 

fungerat i könsneutrala beteckningar. Dock uppvisar Språkriktighetsboken (2005) en något mer 

restriktiv syn på -man och framhåller att suffixavledda benämningar på exempelvis -are ibland 

är att föredra; man bör alltså hellre än vetenskapsman, riksdagsman och språkman skriva fors-

kare, riksdagsledamot och språkvetare. Därtill avråds läsaren från att skapa nya beteckningar 

med -kvinna, -man eller -person som sista led. I Språkriktighetsboken (2005) visar språkvården 

således upp en mer problematiserande hållning i fråga om -man, men handboken avråder sam-

tidigt från bildandet av ersättningsord för ord på -man, med talesperson som exempel (Språk-

riktighetsboken 2005:87). 

Karin Milles handbok i icke-sexistiskt språkbruk, Jämställt språk (2008), belyser också 

frågan om personbeteckningar och könsneutral syftning med ett kapitel. De feminina beteck-

ningarna beskrivs av henne bland annat som ”könsbundna”, ”ålderdomliga”, ”exotiska”, ”för-

minskande” och ”raljerande” (Milles 2008:39 f.). Några av dem har dessutom problemet att de 

är dubbeltydiga och även kan fungera som hustrubeteckningar (doktorinna, lektorska). Som 

alternativ till de mer könsmarekerade kassörska, tjänsteman, och brandman listas också här 

eventuella könsneutrala synonymer som kassabiträde, anställd, och brandsoldat. Till skillnad 

från Språkriktighetsboken (2005) ser Milles relativt positivt på språkliga nyordningar och infö-

randet av nyskapade, mer könsneutrala beteckningar (Milles 2008:47). Det går att ana en mer 

tillåtande attityd till -person som efterled, och Milles (2008:43) understryker också att till exem-

pel lekperson går att använda för att ersätta lekman. Läsaren avråds dock med följande moti-

vering från att använda könsspecifika och explicit feminina personbeteckningar: 

Argument för den svenska modellen med en könsneutral strategi är att funktionen snarare än kön 

bör vara det viktiga när man talar om vad folk sysslar med. Eftersom alla svenska yrken är öppna 

för båda könen, och kvinnor och män ska ha samma villkor i arbetslivet, finns det ingen anledning 

att ha yrkesbeteckningar som ger information om innehavarens kön. Det är också praktiskt att ha 

könsneutrala beteckningar att tillgå i språket. (Milles 2008:45) 

Milles (2008) följer till stor del det som Språkriktighetsboken (2005) förordar: en och samma 

beteckning för kvinnor och män, samt adjektiven manlig och kvinnlig för att markera referen-

tens kön, om man särskilt skulle vilja göra det. Det är råd som återkommer i samtliga språk-

vårdspublikationer jag undersökt. Språkvården invänder mot de könssärskiljande yrkesbeteck-

ningarna utifrån en jämställdhetsidé om att irrelevantgöra kön genom neutralisering. Bruket av 

feminina (yrkesrelaterade) beteckningar tillbakavisas och väljs bort, medan titlar som brand-

man och kameraman accepteras och får medhåll – även om normkällorna från 2000-talet och 

framåt uppvisar ett något mer nyanserat förhållningssätt till former där avledningssuffixet -man 

ingår. Rekommendationerna i den andra upplagan av Jämställt språk (2012), som också ingår 

min analys, är desamma som i originalupplagan. Jag tar därför inte upp den mer i detalj här. 

I boken Språket (2009) avfärdas bruket av företagerska, och ordvalet beskrivs bland annat 

som ”otidsenligt” och ”dumt”. En lyssnare undrar om inte ordet är att betrakta som en språklig 

modernisering men får följande till svar: 
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Detta är absolut en återgång till ett tidigare och krångligare tillstånd. Det är praktiskt att slippa 

säga företagare och företagerskor om man menar hela gruppen, men framför allt är det otidsenligt 

att skilja på utövare av olika kön. (Andersson & Ringarp 2009:18) 

År 2014 gav Språkrådet ut en ny, till stora delar omarbetad, utgåva av Myndigheternas skriv-

regler, som tidigare getts ut av Regeringskansliet. Boken är tänkt att dryfta många klarspråks-

frågor och riktar sig huvudsakligen till skribenter inom myndigheter, kommuner och annan typ 

av offentlig verksamhet. Den nya upplagan innehåller dessutom nya eller utökade råd om köns-

neutralt språkbruk, däribland ett avsnitt om yrkesbeteckningar. I Myndigheternas skrivregler 

(2014) problematiseras bruket av könsmarkerade yrkestitlar, som sjuksköterska och brandman. 

Läsarna ska istället eftersträva könsneutrala yrkesbeteckningar, något som faktiskt också inne-

fattar former som talesperson: 

Skriv alltså lärare om både män och kvinnor, justerare istället för justeringsman, talesperson 

istället för talesman, osv. Om kön behöver preciseras, görs det med adjektiven manlig och kvinn-

lig: kvinnlig justerare, manlig sjuksköterska. Några yrkesbeteckningar som inrättas bör alltid vara 

könsneutralt utformade. (Myndigheternas skrivregler 2014:68) 

Ur Frågelådan på Språkrådets webbplats har jag hämtat flera rekommendationer som ansluter 

till frågan om könsneutral referens och kvinnliga yrkestitlar. Frågelådan erbjuder svar på några 

av språkbrukarnas vanligaste språkfrågor och kan även läsas för att få aktuell och kontinuerlig 

information om Språkrådets hållning i en viss fråga. 

Det kan konstateras att den rådgivning som ges här inte avviker från det mönster som redo-

visats ovan. Tendensen har, som synes, sedan lång tid varit att gå ifrån de feminina personbe-

teckningarna, och detta är en utveckling som Språkrådet genom sin frågelåda understödjer. 

Liksom i Myndigheternas skrivregler (2014) kan man dock här skönja en mer välvillig inställ-

ning till -person som sista led i yrkesrelaterade sammansättningar. Språkrådet skriver exem-

pelvis att man sedan flera år tillbaka anbefallt formen tjänsteperson som substitut till tjänste-

man, vilken tycks höra till de mer fasta -man-benämningarna. I takt med att ordbildningar med 

-person får ökat bruk kommer de rimligen bli allt mer accepterade i språkbrukarnas ögon, lyder 

argumentet. Nybildningar på -kvinna rekommenderas däremot inte. Citatet nedan sammanfattar 

tämligen väl Språkrådets synpunkter i frågan.12 

Man bör undvika ett system där vi har olika ord för manliga och kvinnliga innehavare av samma 

yrke. Vi klarar oss utan ingenjörskor, sekretererskor, lärarinnor och webbredaktriser. På samma 

sätt är det mindre lyckat att införa ord som riksdagskvinna, justeringskvinna och taleskvinna. 

Bättre är könsneutrala ord som riksdagsledamot, justerare och språkrör eller representant. 

En gemensam utgångspunkt är alltså att de feminina (yrkes)beteckningarna inte kan fungera 

könsneutralt, även om de utgör väletablerade motsvarigheter till de maskulina orden. Nyinrät-

tade, könsneutralt utformade beteckningar måste helt enkelt följa ett annat ordbildningsmöns-

ter: 

Affärsman är ett av många ord som behöver ett mer könsneutralt alternativ, i synnerhet när man 

omtalar en kvinna. Affärskvinna används en del, men nackdelen med den beteckningen är att man 

får två könsmärkta beteckningar i stället för en könsneutral. 

                                                      
12 Hämtat den 16 mars 2016 från <www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprakradgivning/frageladan>. 

Rekommendationerna i Frågelådan är inte försedda med publikationsdatum. 
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I exemplet ovan rubriceras både affärsman och affärskvinna som könsbundna. Birgitta Agazzi 

är inne på samma spår då hon talar om avsaknaden av en tredje, generisk titel i det tyska binära 

personbeteckningssystemet. Hon menar att ett system som har könsneutralitet som grund totalt 

kräver tre former: en maskulin, en feminin och en neutral. Pronomenet hen erbjuder en sådan 

möjlighet i svenskan, men med personbeteckningar är det betydligt svårare att få till en enande, 

tillfredsställande lösning. Där skulle det i många situationer behövas hitta på helt andra ord. 

När det kommer till just yrkesbeteckningar har de offentliga språkvårdsaktörerna i Sverige, i 

könsneutraliseringens namn, sedan åtminstone 60-talet strävat mot att implementera bruket av 

en enda beteckning, som både kvinnliga och manliga yrkesutövare ska omfattas av. Agazzi 

framhåller visserligen talesperson som ett lyckat, nyligen lanserat sådant exempel, men att en 

könsneutral beteckning som affärsidkare eller brandbekämpare skulle etableras i språkbruket 

förefaller – åtminstone i nuläget – mer avlägset. 

5.2 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har den offentliga språkvården, genom de olika normkällor som analysen 

stödjer sig på, alltså gett uttryck för en väldigt samfälld uppfattning i frågan om de feminina 

yrkesbeteckningarnas vara eller icke-vara. Det traditionella rådet som ges är att kvinnosynlig-

görande, feminina yrkesbeteckningar varken bör användas eller nyintroduceras, eftersom de 

inte lever upp till kraven om könsneutralitet (och jämställdhet). De feminina titlarna får alltså 

väldigt lite – om något över huvud taget – existensberättigande, och de rekommendationer som 

gäller just dem förblir konstanta genom hela undersökningsperioden. De första rekommenda-

tionerna som problematiserar bruket av feminina yrkesbeteckningar sammanfaller kronologiskt 

med en uppflammande könsrollsdebatt, och i samband med att könsneutral blivit ett etablerat 

begrepp i språkvårdspublikationerna har de feminina yrkesbeteckningarna kommit att beskrivas 

som dess raka motsats. 

Ett könsneutralt språk uppnås istället företrädesvis genom ”neutralisering” av traditionellt 

maskulina ordformer; beteckningar som brandman, skådespelare och ingenjör ska med andra 

ord lika väl kunna användas som referens till kvinnor. När skribenter specifikt vill omtala 

kvinnor bör detta inte ske med hjälp av kvinnliga avledningsändelser utan genom det köns-

klassificerande adjektivet kvinnlig, som i kvinnlig justerare. Varför adjektiv föredras som ett 

sätt att specificera kön framför efterled och suffix förblir oklart. Ur språkvårdssynpunkt kan det 

dock tyckas opraktiskt att ha olika former för män och kvinnor och därtill inte heller några icke-

könande, könsneutrala former att tillgå i språket. 

Samtidigt som normkällorna genomsyras av en väldigt fast och skoningslös attityd till 

bruket av feminina yrkesbeteckningar ger de uttryck för en skiftande inställning till efterleden 

-man och -person, där det första blivit mer problematiserat och det senare mer accepterat som 

könsneutral form. Det som normkällorna genomgående anbefaller och ger uttryck för under 

perioden är alltså ett slopande av de feminina formerna, och detta ska antingen ske till förmån 

för -man och andra maskulina former eller, först på senare tid, -person och vad som skrivs fram 

som mer neutrala uttryckssätt. De feminina yrkesbeteckningarna beskrivs utan undantag som 

sämre alternativ om man vill förhålla sig könsneutral i språket, men vad som räknas som rätt 

och bra språkbruk – det som de kvinnliga beteckningarna får bilda opposition till – varierar 
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över tid. Det som är intressant är språkvårdens samstämmiga syn i frågan. Språkvårdarna anför 

stundtals jämställdhetsargument för att att försöka skapa opinion för sina ståndpunkter, men 

faktum kvarstår att råden – parallellt med framväxten och etableringen av en könsneutral språk-

strategi – uteslutande pekat på de feminina beteckningarnas brister, samtidigt som de varit till 

de maskulina beteckningarnas favör. 

6 Diskussion 

För att samla ihop trådarna har jag i detta avslutande kapitel en diskussion, i vilken jag lyfter 

fram de viktigaste resultaten och kopplar dem till uppsatsens huvudfokus – hur bruket av femi-

nina yrkesbeteckningar tar sig uttryck idag samt vilken hållning den offentliga språkvården har, 

och har haft, i denna fråga. Först diskuterar jag resultaten i relation till min forskningsposition. 

Diskussionen leds sedan in på några frågor som jag finner värda att belysa närmare, även med 

hänsyn tagen till tidigare forskning. Efter detta blickar jag framåt och föreslår hur man skulle 

kunna bygga vidare på de resultat och tankar som kommit ur denna uppsats. I kapitlets sista del 

ges ett kort slutord kring undersökningen och dess resultat. 

6.1 En feministisk utgångspunkt 

Denna uppsats syfte och fokus har framför allt kommit ur ett intresse för språkets feminisering 

och feminiseringens uttrycksformer men också hur detta regleras av språkliga normauktoriteter. 

Jag placerar min undersökning huvudsakligen inom forskningsfältet språk och kön, och utifrån 

denna forskningsposition intresserar jag mig för språkliggörandet av kön, hur kön konstrueras, 

relevantgörs och samspelar med andra sociala ordningar. Av tidigare korpusstudier framgår att 

kvinnliga yrkestitlar kännetecknas av en avtagande produktivitet och att feminina personbe-

teckningar är på väg ut ur svenskan, men exakt hur det moderna bruket formas och normeras 

av offentliga språkplaneringsaktörer är betydligt mindre utforskat. Genom de två delunder-

sökningar som presenteras i kapitel 4 och 5 har jag velat ställa mina empiriska observationer i 

relation till språkpolitiska kontextuella faktorer som kan antas relevanta för bruket idag. Att jag 

valt att fokusera på just de feminina formerna hänger samman med min feministiska utgångs-

punkt. Först genom att kvantitativt mäta bruket av feminina personbetecknande former blir det 

möjligt att komma med utsagor om hur kvinnligt kön konstrueras och kommer till uttryck ge-

nom språket, något som länge varit centralt inom den feministiska lingvistiken. 

Resultaten av den korpusbaserade språkbruksanalysen kan sammanfattas som så att avled-

ningssuffixet -(er)ska, med -sköterska-formerna i spetsen, dominerar undersökningen med 28 

796 träffar (av totalt 38 718 träffar). På en andra plats kommer yrkesbeteckningar med adjek-

tivet kvinnlig som framförställt attribut, och sett till andelen varianter är denna uttrycksform, 

föga förvånande, också den mest mångfaldiga. Beträffande -(ar)inna och -kvinna kännetecknas 

språkanvändningen däremot av fallande frekvenssiffror, även om det särskilt inom -(ar)inna-

gruppen återfinns en del synnerligen kontextbetingade och därigenom stabila varianter. 
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Den genomgripande kvinnliga emancipationen under 1900-talet innebar bland annat att 

kvinnor fick ökad synlighet på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt har vi, paradoxalt nog, 

kunnat observera en stadig minskning i användningen av kvinnosynliggörande yrkesord. Något 

hände, något som bidrog till att den offentliga svenska språkvården ensidigt började rekommen-

dera bruket av könsneutrala benämningspraktiker istället för det konsekventa framskrivandet 

av kön som förordas av tyska språkplaneringsaktörer. Bruket av feminina yrkesbeteckningar är 

en könspolitiskt laddad fråga som i sin tur aktualiserar frågor om inkluderande och exklude-

rande språk, språklig diskriminering och inte minst språknormering. Dessa strukturer kan då 

blottläggas med ett feministiskt, emancipatoriskt perspektiv. Det jag särskilt vill lyfta fram här 

är ensidigheten i språkvårdens rekommendationer, liksom det asymmetriska i att språkvården 

länge stödjer användningen av -man som könsneutral form medan de feminina bildningarna 

gång på gång likställs med könsbundenhet. Som framgår av analysen ger normkällorna uttryck 

för en språkvårdspraktik i vilken traditionellt maskulina ordformer placeras i normens mitt. 

Motsvarande feminina uttryckssätt avfärdas däremot som allt för könsmarkerade, exotiska och 

otidsenliga, ett dysfunktionellt språkbruk som präglas av ojämställdhet och som är oförenligt 

med det samhälle vi lever i idag. I sina rekommendationer tycks språkvårdarna ibland orientera 

sig mot ett slags jämställdhetsideal, men som jag närmare belyser i kapitel 2 har implemen-

teringen av en könsneutral språkstrategi i detta fall emellertid inneburit att kvinnor i det all-

männa språket inkluderas i former med (mer eller mindre) manliga associationer – och denna 

typ av manlig generiskhet motsvarar exakt det som feministisk språkkritik varit centrerad kring 

och satt ljus på genom åren. 

Att normkällorna så sent som på 90-talet uppvisar en närmast oproblematiserande inställ-

ning till former bildade med -man är anmärkningsvärt. Analysen visar att en gräns tycks gå vid 

millennieskiftet; i Språkriktighetsboken (2005) föreslås några alternativa uttryck till beteck-

ningar med -man som sista led och Milles (2008) uppmuntrar läsaren till att arbeta fram egna, 

könsneutralt utformade, språkliga nyordningar. Sammantaget ger normkällorna prov på ett 

tudelat perspektiv. Fram till 2000-talet är det som implicit eftersträvas en könsneutralisering 

av -man, och därefter utmärks normkällorna av en större benägenhet att lyfta fram -person som 

efterled. I båda fall är den gemensamma nämnaren att de feminina yrkesbeteckningarna pre-

senteras som raka motsatsen av ett modernt (könsneutralt) språkbruk. 

Hur ska man då förstå det faktum att den könsneutrala linje som språkvården argumenterar 

för innebär att de yrkesbeteckningar som premieras är manligt konnoterade, det vill säga an-

spelar på värden som av många uppfattas som typiskt manliga eller rentav utmärkande för män? 

Frågor kring pronomenbruk och personbenämningar är som sagt centrala inom den feministiskt 

orienterade lingvistiken (Pauwels 1998, Hornscheidt 2003, Milles 2002, 2013). Tidigare forsk-

ning indikerar dock att dessa frågor inte primärt behandlats som feministiska av den offentliga 

svenska språkvården (Lind Palicki & Milles 2015:157, jfr Hornscheidt 1998:95). Detta stäm-

mer väl med resultaten även i denna undersökning. Språkvårdarnas förespråkande av köns-

neutrala former skulle kunna tolkas som ett feministiskt grundat försök att luckra upp tvåköns-

normen och undvika en binär könsordning. Huruvida rekommendationerna är förbundna med 

ett sådant intresse framgår dock inte. Tvärtom är rekommendationerna påtagligt två-könade. I 

sin rådgivning utgår språkvårdarna hela tiden från dikotomin kvinnor och män – något som 

visserligen är förståeligt med tanke på att femininformerna har sin grund i ett ordbildnings-
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mönster och personbeteckningssystem där kategoriseringarna män och kvinnor tas för givna. 

Vidare kan språkvårdens tendens att i första hand behandla de feminina beteckningarna som ett 

språkriktighetsproblem ses som ett sätt att försöka avpolitisera denna könsrelaterade språkfråga 

och göra den fri från ideologiska inslag (jfr Bylin, Lind Palicki & Karlsson 2015:191). Detta 

går då helt stick i stäv med feministiska språkförändringsförsök, vilka per definition alltid är 

politiskt motiverade. 

Tillsammans kan normkällorna, som samtliga är negativa i frågan om de feminina for-

merna, sägas skapa föreställningar av att de maskulina beteckningarna är mer naturliga än sina 

feminina motsvarigheter (jfr Pauwels 1998:41 f, 2003:553). Språkvårdsyttranden, som följande 

utdrag från Språkriktighetsboken, stärker verkligen en sådan tolkning: 

Det ursprungligen feminina sjuksköterska (med kortformen sköterska och andra sammansätt-

ningar som undersköterska, narkossköterska m.fl.) liksom barnmorska samt det mindre kända 

husfru har alla kommit att användas även om män och har alltså lanserats som könsneutrala. Dessa 

beteckningar har dock svårare att bli accepterade som yrkestitlar för män än exempelvis lärare 

som yrkestitel för kvinnor. Språkvårdare brukar framhålla att det vore mer naturligt att ersätta 

(sjuk)sköterska med (sjuk)skötare, så som redan skett i finlandssvenskan. (Språkriktighetsboken 

2005:84) 

Normföreställningarna får kontinuerlig spridning och förankring genom de språkvårdande pub-

likationer som av språkbrukarna är att betrakta som normkällor. Upprepningen av konventiona-

liserade språkliga ordningar får till följd att de feminina avledningarna allt mer marginaliseras 

och särskiljs från den språkliga normen. Normkällorna präglas av en konstans, något som därtill 

kommer till uttryck i den språkliga utformningen av rekommendationerna, där samma eller lik-

nande värderande formuleringar hela tiden återkommer. Det statiska i riktlinjerna och rekom-

mendationerna är intressant, eftersom det så tydligt synliggör språkvårdens hållning och argu-

mentation i frågan. Här är det dock värt att nämna att den empiriskt härledda språkbruksana-

lysen pekade ut formen sjuksköterska som den överlägset största av alla i undersökningen 

ingående varianter. Analysen kunde också visa att formen långt översteg det mer neutrala sjuk-

skötare, för att koppla till ovanstående yttrande om att sjuksköterska inte har något naturligt 

fäste i bruket (se även Lorentzon 2002:24 f., Himanen 1990:40, Holmberg 1995:70 för en dis-

kussion om sköterska-ordens status). 

Svaret på frågan om de feminina yrkesbeteckningarna framträder som så självklart när man 

läser språkvårdens normkällor att den nästan börjar likna en icke-fråga. Det allmänna budskapet 

har varit att de kvinnobetecknande suffixen aldrig kan fungera framgångsrikt i könsneutrala 

sammanhang, men mansbeteckningar som tjänsteman, kameraman och brandman, som från 

början endast avsåg män, får vi helt enkelt fortsätta leva med. Att språkvården idag i högre 

utsträckning väljer att rekommendera efterledet -person och problematisera användningen 

av -man kan emellertid tolkas som ett försök att göra ändringar i en rådande mottagaranpass-

ningsstrategi. Det går inte att blunda för sociala mediers framfart; vi lever idag i en tid som 

kännetecknas av stor flerstämmighet, något som också innebär att den offentliga språkvården 

har många olika röster att ta hänsyn till. I de allra senaste rekommendationerna som finns 

publicerade på Språkrådets webbplats kan man skönja en mer liberal inställning till norm-

brytande språkformer, som exempelvis hen och en.13 Samma sak går också att urskilja i fråga 

                                                      
13 Hämtat den 16 mars 2016 från <www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprakradgivning/frageladan>. De sökord 

som användes var ”hen” respektive ”en”. 
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om -person, som sannolikt kan beskrivas som en normering underifrån. Detta visar att språk-

vårdsorganens rådgivningsverksamhet i högsta grad ändå präglas av dynamik och att arbetet 

med ett mer inkluderande språk fortgår. 

6.2 Vem bestämmer vad som är könsneutralt? 

Mitt huvudsyfte här är att belysa det faktiska bruket av feminina yrkesbeteckningar, men det 

vore nästan omöjligt att diskutera detta ämne utan att också beröra de normativa aspekter som 

bruket, i så stor grad, är en del av. Som jag nämnde i föregående avsnitt är analysen av den 

språkpolitiska kontexten intressant för att den tydligt visar de institutionella ramar som kommer 

av språkvårdens maktposition och som i praktiken ger språkvården dels rätt att ge ut rekom-

mendationer för att försöka styra språkutvecklingen, dels skyldighet att utforma sina språkliga 

rekommendationer enligt vad som har brett publikt stöd. 

De publikationer som jag har undersökt använder alla argument som är nära kopplade till 

de kriterier som, enligt normkällorna, bör ligga till grund för en språkriktighetsbedömning. I 

Språkriktighetsboken (2005:23), den hittills mest omfattande av Språkrådets handböcker, for-

muleras till exempel följande sex språkvårdsprinciper: 

1. Hur etablerat uttryckssättet är i bruket 

2. Hur accepterat uttryckssättet är bland språkbrukarna 

3. Hur accepterat uttryckssättet är bland normauktoriteter 

4. Hur väl uttryckssättet stämmer med språksystemet i övrigt 

5. Hur väl uttryckssättet stämmer med den skriftspråkliga traditionen 

6.  Hur väl uttryckssättet fungerar i olika kommunikativa sammanhang 

Normkällorna har, som exempelvis Språkriktighetsboken (2005:36) uttrycker det, till uppgift 

att både beskriva samt försöka normera det rådande normsituation som är bland språkbrukare 

och språkexperter. Rekommendationerna är dock inte enbart något som språkvården påbjuder 

språkbrukarna. Tvärtom måste de språkliga råden, redan när de ges, åtnjuta någon typ av legiti-

mitet, vara förankrade och väl inarbetade, för att accepteras och upprätthållas av den breda 

allmänheten (jfr punkt 1–2 ovan). Den maktposition som språkvårdsinstanserna har existerar 

inte helt oberoende av andra faktorer, utan de normativa rekommendationerna måste utformas 

i ständig växelverkan med användarna själva för att kunna tillskrivas just en normativ funktion. 

På så sätt kan man säga att de normföreställningar som språkvården reproducerar lika gärna 

kunde ha varit språkbrukarnas från början, och det var detta som motiverade mig till att göra 

både en språkbruksanalys och en språkvårdsanalys och beskriva de feminina yrkesbeteck-

ningarna som en integrerad språkplaneringsprocess. 

Anledningen till att de två delundersökningarna genomfördes var alltså för att försöka 

utröna överensstämmelsen dem emellan. När det kommer till bruket av feminina yrkesbeteck-

ningar tycks kriteriet om etablering (1) och acceptans bland normauktoriteter (3) utgöra själva 

problemkärnan. Företrädare för språkvården hänvisar dessutom ofta till kriteriet om funktiona-

litet (6), det som i Språkriktighetsboken (2005) framhålls som det ytterst avgörande, men det 

som beskrivs som den stora stötestenen är det allmänna bruket. Som väntat framkom i analysen 
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vissa skillnader mellan bruket och normkällornas ensidiga rekommendationer. Kapitel 4 anger 

flera exempel på detta. Här tänker jag bara kort nämna att resultaten stödjer det som även 

uppmärksammats i tidigare forskning, nämligen att bruket är mer seglivat i vissa specifika 

kontexter. Bland annat tar sig detta uttryck i att det verkar finnas en förkärlek för avledda former 

på -(ar)inna och -(er)ska när det talas om personer inom olika typer av konstnärlig verksamhet 

(Himanen 1990:41 f., Holmberg 1995:71 f.). 

Mot bakgrund av språkbruksanalysen, som alltså kunde visa på en viss diskrepans mellan 

bruket och vad som förordas i de normkällorna, kan man då fråga sig: Vilka är egentligen norm-

givarna i dagens samhälle? Spelar de centrala språkvårdsorganisationerna någon (större) roll? 

De språkaktivistiska rörelser, som försöker genomdriva språkliga reforminitiativ på egen ideo-

logisk grund, lyder under andra ”lagar” och tillgriper därmed andra former än de som kodifieras 

och rekommenderas av exempelvis Språkrådet. Dessa aktörer har i första hand demokrati – och 

kanske inte språkets välmående – för ögonen. Vid sidan av den offentliga språkvården finns 

otaliga ”lokala normauktoriteter”, och detta hänger givetvis samman med språket som grupp- 

och identitetsmarkör. När det kommer till de normer som språket omgärdas av är det således 

språkbrukarna som har den reella och yttersta makten. Svaret på frågan om de feminina yrkes-

beteckningarnas vara eller icke-vara ligger i det faktiska bruket. 

För att kunna uttala sig om de feminina beteckningarnas ställning rent generiskt hade det 

varit nödvändigt att göra en korpusanalys som inbegrep användningen av både feminina och 

mer neutrala former. Detta var emellertid inte syftet med denna undersökning. Tidigare forsk-

ning har slagit fast att de feminina ändelserna inte är lika vanligt förekommande längre, och det 

finns ett flertal korpusstudier som visar på femininformernas gradvisa försvinnande (exempel-

vis Himanen 1990, Jobin 2004). De könsmarkerade, feminina avledningssuffixen tappar mark 

helt enkelt. Detta är dessutom överensstämmande med min undersökning, där uttrycksformen 

kvinnlig visar på stor produktivitet, och det är också i linje med normkällorna, där det konstanta 

rådet som ges är att adjektivet kvinnlig ska användas i personbeteckningar, det vill säga om 

könstillhörigheten är något som ens behöver relevantgöras. Någon större förklaring till varför 

konstruktioner med adjektivet kvinnlig anses mer lämpade vid könsspecificering än till exempel 

suffixen -(ar)inna och -(er)ska har inte kunnat gå att lokalisera i normkällorna, men det faktum 

att uttrycksformen kvinnlig utmärker sig som näst störst i min undersökning och störst vad 

gäller varianttäthet (andel varianter) tyder ändå på att de rekommendationer som normkällorna 

utfärdar går hand i hand med majoritetssamhällets språkbruk. Det språkvårdarna dock åter-

kommande refererar till i sina publikationer är de feminina ordledselementens sociala laddning. 

Den sociala laddningen varierar beroende på vilken aktör eller kontext det handlar om, och de 

feminina formerna har konkurrens av annat så kallat könsneutralt språk. 

Från 60-talet finns en uttrycklig strävan om att referenterna ska framställas med köns-

neutrala nominalfraser. Könsneutralitet kan dock uttryckas på olika sätt. Här finns det en rad 

alternativa uttryck som står till buds, och det är svårt att ens med språkvårdsargumenten till 

hands göra en bedömning kring vad som är rätt respektive fel. Ett av grundantagandena i 

föreliggande uppsats är att de feminina yrkesbeteckningarna är en mångfacetterad fråga, som 

kan angripas från flera infallsvinklar. Ur ett renodlat språkligt perspektiv kan de feminina än-

delserna till exempel ses som ett led i en effektiviseringsprocess. Med hjälp av dessa ändelser 

går det att få fram samma betydelseinnehåll, fast i komprimerad form; man kan med ett enda 
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ord uttrycka det som annars skulle kräva en hel fras (företagerska kontra kvinnlig företagare 

exempelvis). De feminina formerna kan alltså fungera ekonomiserande, då inte lika många 

språkliga resurser behöver tas i anspråk. För användarna av den feministiska feminiserings-

strategin kan språkvårdarnas könsneutralitetssträvanden till och med ses som kontraproduktivt 

ur jämställdhets-synpunkt, ett sätt att försöka osynliggöra en samhällsordning som inte svarar 

mot språkets neutralitet. De könsmarkerade språkstrategierna innebär att även kvinnor får en 

given plats i det offentliga, och dessutom lever vi än så länge inte i ett jämställt samhälle, som 

kan avteckna sig i ett jämställt, ”omarkerat” språk. Sociala maktobalanser och diskriminerings-

strukturer kräver också ett särskilt språk för att uppmärksammas (jfr Milles 2002). 

Problemet med det personbeteckningssystem som brukas i exempelvis Tyskland är dock 

att det befäster en binär könsordning. Dessutom kan avsaknaden av en tredje neutral titel utgöra 

en språklig diskrimineringsgrund (se exempelvis Edlund 2004:271, Milles 2002:190). På 

många vis, inte minst ur klarspråkshänseende, är det då mycket bättre med endast en generisk 

könsöverskridande personbenämning, och som jag flera gånger framhållit i denna uppsats har 

lösningen från svensk språkplanerings sida här primärt varit att överge de feminina formerna 

och verka för att de maskulina beteckningarna ska få generisk syftning och neutral status. 

Den offentliga språkvården, som ska göra anspråk på att vara både jämställdhetsgörande 

och begriplighetsgörande, befinner sig här i en svår situation (se även Bylin, Lind Palicki & 

Karlsson 2015). Benämningspraktiker är en del av språkets korpusvård, och de språkvårdande 

aktörernas uppdrag är här att – i linje med det svenska klarspråksidealet – rekommendera ord 

som är allmänt vedertagna samt gångbara i olika kommunikativa sammanhang. Samtidigt pågår 

hela tiden en normering underifrån, pådriven av andra aktörer som vill förändra språkets korpus. 

Ett sätt att åstadkomma detta är som nämnt det som i tidigare forskning kallas för linguistic dis-

ruption (Pauwels 1998:98 ff.). Med detta avses att man medvetet försöker störa läsflödet genom 

införandet av nya oetablerade uttryckssätt som utmanar underliggande, ofta outtalade, samhäl-

leliga normer – något som i hög grad strider mot den mer traditionsbevarande principen om 

”störningsfrihet” som språkvården också argumenterar för i sina publikationer (se exempelvis 

Språkriktighetsboken 2005:32). Detta aktualiserar slutligen också frågan om hur den statligt 

sanktionerade språkvårdsverksamheten bör förhålla sig till dagens normkritik. Benämnings-

praktiker berörs till exempel inte över huvud taget i Svenska skrivregler (2008). Frågan är om 

det språkbruk som språkvården legitimerar och rekommenderar någonsin kan vara progressivt? 

Idag, i takt med att männen i språket allt mer ersätts av personer, hör konstruktioner av ty-

pen kvinnlig talesperson till det nya, det eftersträvansvärda. Någon gång under 1900-talets slut-

skede har en andra våg av könsneutrala former etablerat sig och, under 2000-talets början, gjort 

avtryck i språkvårdens normkällor. Till följd av en långt framskriden förändringsprocess har 

inte längre mansbeteckningarna någon helt säker position i språket, utan dessa morfems 

betydelse är nu under förhandling. När förhandlingens vågor lagt sig kommer nog beteckningar 

som tjänsteperson och kanske även, inom en viss framtid, brandbekämpare att leta sig in i den 

offentliga svenskan, och -man-formerna kommer, tillsammans med de feminina formerna, inte 

att vara saknade. 

Detta öppnar dock upp för vidare studier. 
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6.3 Förslag till vidare studier 

Förutom att analysera de feminina yrkesbeteckningarna som en språkplaneringsprocess har 

målet med denna uppsats varit att synliggöra det faktiska bruket av feminina yrkesbeteckningar. 

Vid analysen har både ordfrekvenser och kontexter för vissa särskilt högfrekventa varianter av 

feminina yrkesrelaterade nominalfraser beaktats. Detta har mynnat ut i några rent empiriskt in-

tressanta spår, vilket den korpusbaserade delundersökningen bidrar till att belysa. Analysen 

stannar dock inte här, utan ytterligare studier krävs för att utröna i vilken riktning utvecklingen 

är på väg. 

Denna undersökning grundar sig på pressmaterial från en inflytelserik dagstidning i för-

hoppning om att resultaten ska äga någon slags allmän giltighet, men ett sätt att vidare försöka 

fastställa vilka typer av begreppslig betydelse och konnotationer de olika formerna tillskrivs 

vore att också analysera bruket i annan naturligt förekommande språklig interaktion, som tal 

samt oredigerad, opublicerad text. Ett intressant forskningsobjekt är också de relativt instabila 

varianter som endast begränsat förekommer i denna undersökning. I min analys har jag främst 

fokuserat de högfrekventa varianterna, som haft störst genomslag. Former som frisörska, stä-

derska och servitris, som har ett mer osäkert förhållande till sina neutrala motsvarigheter, frisör, 

städare och servitör har bara behandlats perifert. Med detta sagt är det även här relevant att 

vidareutveckla den forskning som berör inte bara de feminina formerna också den variation 

som föreligger mellan neutrala och feminina former med syftning på kvinnor. 

Det finns också skäl att genomföra enkätundersökningar för att komplettera den bild som 

korpusanalysen och analysen av normkällorna visar. Språkliga strategier måste prövas i förhål-

lande till hur språkbrukare uppfattar dem, och genom flera perceptionsstudier blir det möjligt 

att kartlägga användarnas egna åsikter i denna språkfråga, liksom synen på relationen mellan 

språket och den sociala verkligheten. Ses språket som en verksam resurs i kampen för ett mer 

jämställt samhälle, och vilken roll spelar i så fall de kvinnobetecknande suffixen i språkbru-

karnas jämställdhetssträvanden? 

6.4 Slutord 

I denna uppsats har jag velat ge en empiriskt grundad bild av det moderna bruket av feminina 

yrkesbeteckningar utifrån det inledningsvis formulerade grundantagandet att språket rymmer 

en stark samhällsförändrande potential och att språket också har en aktiv roll i jämställdhets-

görandet. I en språkvårdspraktik där manligt konnoterade former uteslutande föredras utgör de 

feminina beteckningarna en intressant språkfråga, som i sin tur väcker många idéer och tankar 

om språkstyrning och språket som (feministiskt) styrmedel. I uppsatsen presenteras alltså dels 

en analys av bruket – och då närmare bestämt hur könskonstruktionen realiseras språkligt 

genom uttrycksformerna -(ar)inna, -(er)ska, -kvinna och kvinnlig – men också av de ramar som 

den språkpolitiska kontexten sätter för bruket. 

Av analysen framkommer att detta är en mångfacetterad fråga, och det är också en fråga 

som språkvårdarna väljer att positionera på olika sätt, antingen i relation till traditionellt masku-

lina former eller relativt nybildade könsneutrala benämningar på -person. I den korpusbaserade 

delundersökningen hamnade -(er)ska, främst med anledning av sjuksköterska, i topp. Näst mest 
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frekventa var yrkesrelaterade fraser med adjektivet kvinnlig, ett språkbruk som också överens-

stämmer med rekommendationerna i språkvårdens normkällor. Här vill jag dock ytterligare 

trycka på behovet av empiri. Det är svårt att göra påståenden om en pågående språkförändring, 

men med denna uppsats hoppas jag att jag bidragit till att sätta fingret på de krafter som – på 

sina olika håll – verkar för förändring.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Kartläggning 

I figurerna nedan återges pilotundersökningens resultat. Figur 14–18 redovisar indelningen av 

resultatet för -(ar)inna, -(er)ska, -kvinna, kvinnlig respektive manlig i olika ämneskategorier. 

Figur 19–23 ger en sammanställning av samtliga excerperade yrkesrelaterade varianter av de 

fyra uttrycksformerna, samt manlig. Här listas alltså de belägg jag använt som sökord i huvud-

undersökningen. 

 

Figur 14. Procentuell fördelning av ämneskategorier inom -(ar)inna-gruppen 

 

Figur 15. Procentuell fördelning av ämneskategorier inom -(er)ska-gruppen 

1 %

0 %

9 %

21 %

22 %

2 %

4 %

41 %

Övrigt

Politik

Idrott

Fiktion, historia, djur

Status, relation, egenskap

Nationalitet, etnicitet, region

Kunglighet, adel, giftermål

Yrke, sysselsättning

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

-(ar)inna

0 %

0 %

9 %

0 %

25 %

1 %

0 %

65 %

Övrigt

Politik

Idrott

Fiktion, historia, djur

Status, relation, egenskap

Nationalitet, etnicitet, region

Kunglighet, adel, giftermål

Yrke, sysselsättning

0 10 20 30 40 50 60 70

-(er)ska



 73 

 

Figur 16. Procentuell fördelning av ämneskategorier inom -kvinna-gruppen 

 

Figur 17. Procentuell fördelning av ämneskategorier inom kvinnlig-gruppen 

 

Figur 18. Procentuell fördelning av ämneskategorier inom manlig-gruppen 
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-(ar)inna 

lärarinna: 25 

balettlärarinna 

danslärarinna 

dövstumslärarinna 

engelsklärarinna 

folkskollärarinna 

förskolelärarinna 

handarbetslärarinna 

hemkunskapslärarinna 

historielärarinna 

hushållslärarinna 

musiklärarinna 

pianolärarinna 

privatlärarinna 

saxofonlärarinna 

simlärarinna 

skolkökslärarinna 

skollärarinna 

slöjdlärarinna 

småskolelärarinna 

svensklärarinna 

sånglärarinna 

sömnadslärarinna 

teckningslärarinna 

textillärarinna 

vävlärarinna 

värdinna: 19 

bingovärdinna 

bovärdinna 

bussvärdinna 

flygvärdinna 

färdtjänstvärdinna 

församlingsvärdinna 

galavärdinna 

hyresvärdinna 

incheckningsvärdinna 

klubbvärdinna 

konferensvärdinna 

os-värdinna 

pensionatsvärdinna 

pubvärdinna 

skolvärdinna 

studiovärdinna 

tv-värdinna 

tågvärdinna 

vandrarhemsvärdinna 

 

författarinna: 3 

arbetarförfattarinna 

barnboksförfattarinna 

deckarförfattarinna 

herdinna: 3 

baggeherdinna 

fåraherdinna 

hovherdinna 

 

prästinna: 3 

druidprästinna 

voodooprästinna 

översteprästinna 

 

ägarinna: 3 

butiksägarinna 

kaféägarinna 

restaurangägarinna 

 

föreståndarinna: 2 

husföreståndarinna 

ålderdomshemsföreståndarinna 

 

mästarinna: 2 

hovmästarinna 

överhovmästarinna 

 

vårdarinna: 2 

hemvårdarinna 

skyddsvårdarinna 

konstnärinna 

konsultinna 

målarinna 

skaldinna 

tjänarinna 

Samtliga förekomster: 73 

Figur 19. Yrkesrelaterade -(ar)inna-varianter som använts i korpussökningarna 
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kontaktkvinna 

medicinkvinna 

mediekvinna 

musikkvinna 

näringslivskvinna 

operakvinna 

poliskvinna 

polistaleskvinna 

presskvinna 

presstaleskvinna 

radiokvinna 

regeringstaleskvinna 

resebyråkvinna 

riksdagskvinna 

riksspelkvinna 

skivbolagskvinna 

skolkvinna 

spelekvinna 

spåkvinna 

stuntkvinna 

styreskvinna 

säkerhetskvinna 

taleskvinna 

tarotkvinna 

teaterkvinna 

tidningskvinna 

tjänstekvinna 
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Samtliga förekomster: 51 

Figur 20. Yrkesrelaterade -kvinna-varianter som använts i korpussökningarna 
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-(er)ska 

sångerska: 50 
altcountrysångerska 

balladsångerska 

barocksångerska 

brechtsångerska 

chansonsångerska 

countrysångerska 

dansbandssångerska 

demosångerska 

duettsångerska 

eventsångerska 

extrasångerska 

fadosångerska 

favoritsångerska 

folksångerska 

frilanssångerska 

gatusångerska 

gospelsångerska 

gästsångerska 

hovsångerska 

humörsångerska 

indiesångerska 

jazzsångerska 

kabarésångerska 

karaokesångerska 

koloratursångerska 

konsertsångerska 

körsångerska 

ladinosångerska 

melodifestivalsångerska 

mississippisångerska 

mozartsångerska 

nattklubbssångerska 

operasångerska 

popsångerska 

populärsångerska 

pubsångerska 

revysångerska 

rocksångerska 

romanssångerska 

sambasångerska 

schlagersångerska 

solosångerska 

soulsångerska 

storsångerska 

studiosångerska 

supersångerska 

tangosångerska 

wagnersångerska 

visksångerska 

vissångerska 

sköterska: 38 

akutmottagningssköterska 

akutsjuksköterska 

akutsköterska 

allmänsjuksköterska 

ambulanssjuksköterska 

anestesisjuksköterska 

avdelningssköterska 

barnsjuksköterska 

barnsköterska 

bvc-sköterska 

cancersjuksköterska 

chefssjuksköterska 

chefssköterska 

diabetessjuksköterska 

distriktssköterska 

forskningssjuksköterska 

företagssköterska 

hygiensköterska 

intensivvårdssjuksköterska 

intensivårdssköterska 

kirurgsköterska 

kontaktsköterska 

mentalsköterska 

militärsjuksköterska 

mottagningssköterska 

narkossköterska 

nattsjukhussköterska 

operationssköterska 

privatsköterska 

psykiatrisjuksköterska 

rödakorssköterska 

röntgensköterska 

sjuksköterska 

skolsköterska 

steriliseringssjuksköterska 

tandsköterska 

telefonsjuksköterska 

undersköterska 
 

städerska: 6 

byggstäderska 

hotellstäderska 

hyttstäderska 

invandrarstäderska 

trappstäderska 

tågstäderska 
 

skådespelerska: 5 

dramaskådespelerska 

favoritskådespelerska 

filmskådespelerska 

karaktärsskådespelerska 

kvasiskådespelerska 

sömmerska: 5 

ateljésömmerska 

hovsömmerska 

klädsömmerska 

pälssömmerska 

societetssömmerska 

 

försäljerska: 4 

biljettförsäljerska 

blomsterförsäljerska 

impotensläkemedelsförsäljerska 

skivförsäljerska 

 

kassörska: 4 

bankkassörska 

butikskassörska 

snabbköpskassörska 

spritkassörska 

 

barnmorska: 3 

chefsbarnmorska 

hembarnmorska 

specialistbarnmorska 

 

makerska: 3 

chokladmakerska 

tårtmakerska 

änglamakerska 

 

frisörska: 2 

damfrisörska 

hårfrisörska 

 

handlerska: 2 

gårdfarihandlerska 

lumphandlerska 

 

innehaverska: 2 

affärsinnehaverska 

birollsinnehaverska 

 

kokerska: 2 

kaffekokerska 

karamellkokerska 

 

odlerska: 2 

kaffeodlerska 

vinodlerska 

 

skriverska: 2 

låtskriverska 

maskinskriverska 
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arbeterska: 1 

fabriksarbeterska 

 

danserska: 1 

lindanserska 

 

riterska: 1 

kartriterska 

bagerska 

bildknypplerska 

bloggerska 

företagerska 

hushållerska 

konststopperska 

korkskärerska 

mjölkerska 

modetecknerska 

motspelerska 

nyckelväkterska 

portvakterska 

sierska 

sjungerska 

uppfinnerska 

vaktmästerska 

Samtliga förekomster: 163 

Figur 21. Yrkesrelaterade -(er)ska-varianter som använts i korpussökningarna 

manlig 

manlig anställd 

manlig arbetskamrat 

manlig arkitekt 

manlig artist 

manlig assistent 

manlig avdelningschef 

manlig barnmorska 

manlig biskop 

manlig bloggare 

manlig butler 

manlig chef 

manlig civilingenjör 

manlig dagbarnvårdare 

manlig ekonom 

manlig eskort 

manlig expedit 

manlig filosofiprofessor 

manlig föreståndare 

manlig författare 

manlig förskoleanställd 

manlig gerillasoldat 

manlig industriarbetare 

manlig kollega 

manlig komiker 

manlig konstnär 

manlig krönikör 

manlig kvällstidningsjournalist 

manlig litteraturkritiker 

manlig läkare 

manlig lärare 

manlig massör 

manlig medarbetare 

manlig medicintekniker 

manlig modell 

manlig motspelare 

manlig musiker 

manlig musikproducent 

manlig möbeldesigner 

manlig popartist 

manlig programledare 

manlig präst 

manlig regissör 

manlig sjuksköterska 

manlig skådespelare 

manlig socialsekreterare 

manlig statssekreterare 

manlig strippa 

manlig sångare 

manlig tjänsteman 

manlig vd 

manlig violiniststjärna 

manlig vårdare 

Samtliga förekomster: 52 

Figur 22. Påträffade varianter av yrkesrelaterade fraser med manlig 
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kvinnlig 

kvinnlig advokat 

kvinnlig agent 

kvinnlig agronom 

kvinnlig allsångsledare 

kvinnlig anställd 

kvinnlig arbetare 

kvinnlig artist 

kvinnlig assisterande domare 

kvinnlig astronaut 

kvinnlig avdelningschef 

kvinnlig bagare 

kvinnlig baltimore-rappare 

kvinnlig bankkassörska 

kvinnlig barnmorska 

kvinnlig besättningsmedlem 

kvinnlig bibliotekarie 

kvinnlig bilmekaniker 

kvinnlig biologilärare 

kvinnlig biskop 

kvinnlig brandpersonal 

kvinnlig brevbärare 

kvinnlig busschaufför 

kvinnlig butikskontrollant 

kvinnlig cctv-operatör 

kvinnlig chef 

kvinnlig chefdirigent 

kvinnlig chefstjänsteman 

kvinnlig cia-agent 

kvinnlig dagbarnvårdare 

kvinnlig dagispersonal 

kvinnlig dansare 

kvinnlig distriktssköterska 

kvinnlig dramatiker 

kvinnlig egenföretagare 

kvinnlig expedit 

kvinnlig filmregissör 

kvinnlig filmstjärna 

kvinnlig flygare 

kvinnlig flygingenjör 

kvinnlig forskare 
kvinnlig fotograf 

kvinnlig frivårdsinspektör 

kvinnlig företagare 

kvinnlig företagsrepresentant 

kvinnlig författare 

kvinnlig förhörsledare 

kvinnlig förläggare 

kvinnlig försäkringsutredare 

kvinnlig försäljare 

kvinnlig förvaltningsekonom 

kvinnlig gerillasoldat 

kvinnlig gymnasielärare 

kvinnlig gästprofessor 

kvinnlig gästredaktör 

kvinnlig hemvårdare 

kvinnlig hollywoodstjärna 

kvinnlig häktesvakt 

kvinnlig hälsoarbetare 

kvinnlig internetsäkerhetspolis 

kvinnlig journalist 

kvinnlig jurist 

kvinnlig kadett 

kvinnlig kock 

kvinnlig komedienn 

kvinnlig komminister 

kvinnlig konsthistoriker 

kvinnlig konstnär 

kvinnlig konsult 

kvinnlig kontorist 

kvinnlig kosovoofficer 

kvinnlig kriminalinspektör 

kvinnlig krönikör 

kvinnlig kvällstidningsreporter 

kvinnlig kyrkoherde 

kvinnlig kökschef 

kvinnlig lastbilschaufför 

kvinnlig långfilmsregissör 

kvinnlig låtskrivare 

kvinnlig lägervakt 

kvinnlig läkare 

kvinnlig lärare 

kvinnlig marknadsundersökare 

kvinnlig matematiker 

kvinnlig medarbetare 

kvinnlig medicinprofessor 

kvinnlig metallarbetare 

kvinnlig militärpolis 

kvinnlig modell 

kvinnlig museichef 

kvinnlig målare 

kvinnlig nagelskulptris 

kvinnlig officer 

kvinnlig pastor 

kvinnlig performance-konstnär 

kvinnlig personal 

kvinnlig pilot 

kvinnlig poet 

kvinnlig polis 

kvinnlig polisassistent 

kvinnlig polischef 

kvinnlig polisutredare 

kvinnlig porrfilmsskådis 

kvinnlig porrskådespelare 

kvinnlig professor 

kvinnlig programledare 

kvinnlig präst 

kvinnlig psykiater 

kvinnlig psykolog 

kvinnlig påve 

kvinnlig rappare 

kvinnlig redaktör 

kvinnlig regionchef 

kvinnlig regissör 

kvinnlig rektor 

kvinnlig reporter 

kvinnlig scenarbetare 

kvinnlig sekelskifteskonstnär 

kvinnlig sekreterare 

kvinnlig sj-tjänsteman 

kvinnlig skogvaktare 

kvinnlig skådespelare 

kvinnlig socialtjänsteman 

kvinnlig soldat 

kvinnlig språkvetare 

kvinnlig stenograf 

kvinnlig sångare 

kvinnlig sångerska 

kvinnlig talesman 

kvinnlig tandläkare 

kvinnlig taxichaufför 

kvinnlig teaterchef 

kvinnlig terapeut 

kvinnlig tevereporter 

kvinnlig tidningschef 

kvinnlig tidningsreporter 

kvinnlig tjänsteman 

kvinnlig tolk 

kvinnlig tonsättare 

kvinnlig undersökningsdomare 

kvinnlig universitetsrektor 

kvinnlig vd 

kvinnlig vikarie 

kvinnlig vikarierande assistent 

kvinnlig vårdare 

kvinnlig väktare 

kvinnlig vänsterjournalist 

kvinnlig åklagare 

kvinnlig ärkebiskop 

kvinnlig krogägare 

Samtliga förekomster: 149 

Figur 23. Yrkesrelaterade kvinnlig-varianter som använts i korpussökningarna 
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Bilaga 2: Tabeller 

I tabellerna nedan visas frekvensutvecklingen för de fyra uttrycksformerna -(ar)inna, -(er)ska, -kvinna och kvinnlig i de undersökta tidnings-

korpusarna (avrundade siffror). Jag använder här Korps vanliga frekvensuppgift, det vill säga antal förekomster på 1 miljon ord. De sökord som 

inte genererade några träffar har exkluderats. 

Tabell 5. Frekvensutveckling för uttrycksformen -(ar)inna med inbördes varianter 

 Relativ frekvens i GP 2001–2013 

 Totalt 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

värdinna 3,08 4,87 2,99 3,61 2,14 2,76 2,80 2,68 4,25 3,05 3,25 3,56 2,44 2,02 

lärarinna 2,72 2,87 3,55 3,04 2,28 2,63 2,40 3,27 3,07 3,05 2,49 2,11 2,33 2,37 

författarinna 2,60 3,84 4,45 3,77 2,72 1,72 1,91 3,76 2,24 2,24 2,32 2,36 1,28 1,07 

konstnärinna 0,90 1,49 1,37 0,73 1,07 0,82 0,93 1,18 0,89 0,75 0,46 0,75 0,64 0,47 

föreståndarinna 0,27 0,17 0,43 0,68 0,22 0,13 0,31 0,38 0,12 0,35 0,17 0,25 0,06 0,24 

tjänarinna 0,20 0,11 0,38 0,05 0,45 0,13 0,31 0,21 0,41 0,12 0,29 0,00 0,06 0,00 

mästarinna 0,16 0,06 0,09 0,16 0,18 0,09 0,09 0,16 0,00 0,06 0,35 0,20 0,76 0,00 

prästinna 0,12 0,29 0,05 0,05 0,22 0,04 0,04 0,05 0,06 0,17 0,23 0,05 0,23 0,06 

målarinna 0,12 0,06 0,24 0,10 0,22 0,26 0,09 0,11 0,11 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 

ägarinna 0,08 0,11 0,05 0,00 0,04 0,09 0,09 0,16 0,06 0,35 0,06 0,00 0,06 0,00 

herdinna 0,07 0,06 0,09 0,16 0,00 0,13 0,04 0,05 0,00 0,06 0,06 0,10 0,06 0,06 

skaldinna 0,02 0,11 0,00 0,05 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 

vårdarinna 0,02 0,06 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,05 0,00 0,06 0,00 0,05 0,00 0,06 

Totalt 10,37 14,11 13,70 12,41 9,60 8,84 9,06 12,07 11,22 10,35 9,80 9,48 7,91 6,34 
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Tabell 6. Frekvensutveckling för uttrycksformen -(er)ska med inbördes varianter 

 Relativ frekvens i GP 2001–2013 

 Totalt 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

sköterska 59,40 73,73 71,66 62,47 45,07 46,70 53,80 66,17 66,58 55,45 54,59 60,34 55,32 67,04 

sångerska 25,04 20,30 19,38 21,52 19,70 22,42 21,95 22,86 17,13 27,38 31,62 34,71 36,88 33,49 

barnmorska 9,81 9,19 9,98 7,91 7,71 6,17 7,38 12,50 7,23 10,22 7,95 13,13 12,21 18,02 

skådespelerska 8,73 7,40 8,01 7,65 7,33 7,46 6,49 6,33 7,80 10,93 10,68 13,04 11,11 10,67 

städerska 3,64 2,18 2,23 5,39 6,16 3,15 3,29 3,38 0,95 2,07 2,96 8,08 3,90 2,55 

kassörska 2,60 4,07 3,08 3,30 2,90 3,02 3,38 2,74 2,48 2,59 1,68 1,35 1,74 1,01 

sömmerska 1,39 1,26 0,95 1,73 1,38 1,47 1,69 1,50 1,12 1,04 1,22 1,45 1,57 1,66 

kokerska 0,89 0,80 0,85 1,57 1,38 0,95 1,11 0,27 0,59 1,09 0,58 0,70 0,58 0,83 

hushållerska 0,84 0,57 0,76 0,16 1,25 0,60 0,80 0,32 0,83 1,32 1,28 1,45 0,70 0,95 

frisörska 0,56 0,75 0,81 0,94 0,36 0,30 0,40 0,59 0,41 0,40 0,41 0,45 0,81 0,71 

makerska 0,30 0,06 0,09 0,31 0,18 0,26 0,22 0,21 0,06 0,29 0,12 1,00 1,05 0,12 

danserska 0,25 0,40 0,24 0,42 0,31 0,34 0,31 0,21 0,24 0,29 0,12 0,20 0,12 0,00 

försäljerska 0,25 0,24 0,19 0,31 0,31 0,22 0,40 0,27 0,06 0,17 0,17 0,20 0,58 0,06 

motspelerska 0,24 0,29 0,47 0,63 0,13 0,09 0,13 0,16 0,06 0,63 0,29 0,15 0,06 0,12 

väverska 0,20 0,17 0,19 0,31 0,22 0,09 0,36 0,16 0,12 0,06 0,41 0,25 0,12 0,06 

bloggerska 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,06 0,40 0,29 0,55 0,29 0,77 

arbeterska 0,14 0,23 0,19 0,16 0,13 0,04 0,22 0,38 0,06 0,06 0,06 0,15 0,12 0,06 

skriverska 0,14 0,23 0,19 0,05 0,22 0,22 0,00 0,21 0,00 0,12 0,12 0,15 0,06 0,18 

sierska 0,14 0,00 0,19 0,10 0,09 0,17 0,13 0,05 0,06 0,23 0,12 0,20 0,17 0,24 

knypplerska 0,12 0,11 0,05 0,05 0,09 0,04 0,09 0,05 0,06 0,00 0,46 0,55 0,00 0,00 

innehaverska 0,10 0,17 0,19 0,00 0,13 0,04 0,04 0,00 0,35 0,00 0,06 0,10 0,17 0,06 

bagerska 0,07 0,00 0,05 0,05 0,22 0,00 0,00 0,05 0,00 0,06 0,00 0,30 0,06 0,06 

mjölkerska 0,05 0,06 0,09 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 0,06 0,10 0,00 0,12 

portvakterska 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,29 0,06 0,10 0,06 0,00 

handlerska 0,04 0,06 0,05 0,05 0,04 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,06 0,06 
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 Relativ frekvens i GP 2001–2013 

 Totalt 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

modetecknerska 0,03 0,06 0,00 0,00 0,04 0,04 0,09 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 

företagerska 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 

riterska 0,02 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 

odlerska 0,01 0,06 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

sjungerska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totalt 115,23 122,37 119,94 115,15 95,57 93,92 102,32 118,49 106,47 115,14 115,40 138,73 127,90 138,88 

Tabell 7. Frekvensutveckling för uttrycksformen -kvinna med inbördes varianter 

 Relativ frekvens i GP 2001–2013 

 Totalt 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

taleskvinna 3,52 2,75 2,70 3,51 3,98 3,67 5,06 5,69 4,19 3,34 3,36 3,16 1,98 1,78 

affärskvinna 1,03 0,92 0,62 0,47 0,49 0,86 1,16 0,75 1,65 1,84 0,75 1,30 1,45 1,48 

yrkeskvinna 0,66 0,80 0,57 1,05 0,27 0,56 0,71 0,97 0,77 0,58 0,81 0,85 0,35 0,30 

riksdagskvinna 0,34 0,46 0,47 0,58 0,40 0,30 0,36 0,32 0,18 0,46 0,23 0,20 0,23 0,12 

upphovskvinna 0,28 0,35 0,28 0,21 0,18 0,34 0,22 0,38 0,23 0,40 0,41 0,20 0,41 0,06 

poliskvinna 0,25 0,40 0,05 0,00 0,04 0,17 0,76 0,00 0,06 0,23 0,75 0,30 0,29 0,18 

spåkvinna 0,25 0,11 0,38 0,10 0,49 0,04 0,09 0,32 0,18 0,12 0,17 0,30 0,47 0,47 

karriärkvinna 0,23 0,17 0,09 0,26 0,31 0,43 0,18 0,32 0,06 0,06 0,29 0,20 0,41 0,18 

tjänstekvinna 0,19 0,23 0,19 0,21 0,09 0,22 0,18 0,38 0,18 0,17 0,00 0,30 0,06 0,30 

bankkvinna 0,06 0,00 0,00 0,05 0,00 0,04 0,04 0,00 0,06 0,17 0,06 0,25 0,12 0,00 

näringslivskvinna 0,05 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,17 0,10 0,17 0,06 

presskvinna 0,05 0,06 0,00 0,00 0,04 0,09 0,22 0,11 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 

stuntkvinna 0,04 0,11 0,00 0,10 0,00 0,04 0,09 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 

företagarkvinna 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,06 0,17 0,00 0,00 0,23 0,00 

vetenskapskvinna 0,04 0,00 0,00 0,10 0,04 0,09 0,04 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,12 0,00 
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 Relativ frekvens i GP 2001–2013 

 Totalt 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

bolagskvinna 0,03 0,00 0,14 0,00 0,04 0,04 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 

filmkvinna 0,02 0,00 0,09 0,00 0,00 0,04 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 

ombudskvinna 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

teaterkvinna 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,06 0,00 0,17 0,00 

företagskvinna 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,10 0,06 0,00 

mediekvinna 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 

finanskvinna 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,05 0,00 0,06 

businesskvinna 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 

handelskvinna 0,01 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 

kontaktkvinna 0,01 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 

radiokvinna 0,01 0,06 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

brandkvinna 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ekonomikvinna 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

fiskarkvinna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

medicinkvinna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 

resebyråkvinna 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

tidningskvinna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totalt 7,22 6,43 5,78 6,65 6,66 6,94 9,37 9,71 7,61 7,71 7,14 7,57 6,75 5,22 
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Tabell 8. Frekvensutveckling för uttrycksformen kvinnlig med inbördes varianter 

 Relativ frekvens i GP 2001–2013 

 Totalt 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

kvinnlig chef 2,28 1,71 3,41 2,36 2,59 2,59 1,69 2,25 2,06 2,01 2,73 1,66 2,09 2,37 

kvinnlig präst 2,00 3,72 3,32 4,08 1,92 2,37 1,16 0,59 4,41 0,40 1,04 1,20 0,41 1,19 

kvinnlig artist 1,41 0,71 0,71 1,26 0,85 1,94 1,02 1,40 0,80 0,58 2,32 1,66 3,26 2,13 

kvinnlig polis 1,26 1,36 0,81 0,94 1,47 0,78 1,69 1,18 1,78 1,90 1,16 1,25 0,81 1,36 

kvinnlig ledare 1,16 2,01 0,81 0,68 0,49 1,12 0,98 0,70 1,03 1,44 1,22 1,76 1,57 1,60 

kvinnlig konstnär 1,04 0,47 0,47 0,99 1,07 1,03 1,55 2,84 0,80 0,81 0,87 1,05 0,52 0,89 

kvinnlig författare 0,98 0,59 1,56 1,15 0,80 0,56 1,29 1,13 1,26 0,81 0,93 1,40 0,47 0,65 

kvinnlig regissör 0,92 0,18 0,47 0,94 1,21 0,65 0,76 0,75 0,57 1,04 0,64 1,20 1,98 1,72 

kvinnlig företagare 0,89 0,73 1,10 0,63 1,15 0,73 1,16 1,40 0,93 0,77 0,87 1,04 0,57 0,47 

kvinnlig lärare 0,66 0,95 1,18 0,68 0,40 0,60 1,16 0,48 0,57 1,61 0,35 0,20 0,06 0,24 

kvinnlig anställd 0,62 0,47 0,43 0,73 0,71 0,56 0,76 0,80 0,92 0,12 0,52 0,70 0,81 0,53 

kvinnlig arbetare 0,55 0,35 0,85 0,63 0,36 0,65 0,40 1,02 0,52 0,92 0,52 0,25 0,52 0,12 

kvinnlig läkare 0,52 0,24 0,62 0,89 0,49 0,56 0,40 0,97 0,92 0,17 0,23 0,55 0,23 0,36 

kvinnlig journalist 0,45 0,24 0,24 0,63 0,36 0,30 0,40 0,64 0,34 0,52 0,41 0,40 0,87 0,59 

kvinnlig skådespelare 0,42 0,34 0,19 0,21 0,58 0,47 0,40 0,38 0,00 0,35 0,70 0,45 0,99 0,41 

kvinnlig vd 0,33 0,17 0,19 0,68 0,58 0,26 0,36 0,11 0,00 0,17 1,16 0,10 0,17 0,30 

kvinnlig biskop 0,29 0,06 0,66 1,05 0,18 0,04 0,36 0,11 0,06 0,06 0,23 0,20 0,29 0,47 

kvinnlig professor 0,28 0,30 0,24 0,52 0,09 0,09 0,44 0,32 0,17 0,23 0,35 0,35 0,47 0,12 

kvinnlig fotograf 0,28 0,24 0,14 0,42 0,22 0,39 1,02 0,32 0,17 0,06 0,12 0,05 0,17 0,06 

kvinnlig forskare 0,26 0,24 0,19 0,31 0,18 0,30 0,04 0,27 0,23 0,06 0,87 0,45 0,17 0,18 

kvinnlig personal 0,26 0,65 0,38 0,00 0,31 0,30 0,49 0,11 0,17 0,46 0,23 0,10 0,17 0,00 

kvinnlig domare 0,26 0,18 0,62 0,37 0,04 0,30 0,31 0,05 0,11 0,29 0,06 0,55 0,17 0,18 

kvinnlig dramatiker 0,25 0,24 0,05 0,05 0,00 0,17 1,16 0,64 0,11 0,40 0,12 0,10 0,12 0,00 

kvinnlig soldat 0,23 0,12 0,14 0,21 0,49 0,26 0,13 0,64 0,23 0,06 0,12 0,25 0,17 0,12 

kvinnlig vakt 0,23 0,12 0,09 0,00 0,27 0,26 0,27 0,27 0,23 0,23 0,46 0,30 0,35 0,18 
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 Relativ frekvens i GP 2001–2013 

 Totalt 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

kvinnlig tjänsteman 0,22 0,12 0,24 0,05 0,13 0,30 0,44 0,16 0,40 0,29 0,06 0,45 0,12 0,00 

kvinnlig vårdare 0,20 0,23 0,19 0,31 0,40 0,13 0,09 0,38 0,00 0,06 0,12 0,55 0,06 0,00 

kvinnlig kock 0,20 0,00 0,24 0,05 0,36 0,09 0,53 0,16 0,00 0,00 0,00 0,10 0,58 0,36 

kvinnlig poet 0,18 0,11 0,28 0,21 0,04 0,30 0,04 0,32 0,00 0,00 0,52 0,10 0,23 0,24 

kvinnlig reporter 0,18 0,18 0,09 0,16 0,27 0,17 0,18 0,27 0,11 0,06 0,12 0,10 0,47 0,12 

kvinnlig dansare 0,17 0,18 0,19 0,37 0,36 0,17 0,09 0,16 0,11 0,17 0,00 0,15 0,00 0,24 

kvinnlig psykolog 0,17 0,06 0,00 0,00 0,40 0,13 0,80 0,32 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,24 

kvinnlig chaufför 0,16 0,12 0,19 0,16 0,13 0,13 0,31 0,11 0,40 0,06 0,17 0,05 0,17 0,00 

kvinnlig modell 0,14 0,24 0,05 0,16 0,18 0,09 0,04 0,16 0,06 0,12 0,17 0,20 0,29 0,06 

kvinnlig jurist 0,13 0,06 0,05 0,00 0,09 0,13 0,76 0,16 0,00 0,23 0,06 0,00 0,00 0,00 

kvinnlig rektor 0,13 0,00 0,00 0,05 0,18 0,17 0,27 0,21 0,06 0,12 0,00 0,00 0,06 0,53 

kvinnlig sångerska 0,12 0,12 0,19 0,05 0,09 0,04 0,22 0,16 0,29 0,06 0,00 0,05 0,23 0,06 

kvinnlig officer 0,12 0,06 0,33 0,26 0,04 0,34 0,04 0,21 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 

kvinnlig ingenjör 0,10 0,06 0,05 0,21 0,22 0,22 0,09 0,05 0,00 0,23 0,06 0,00 0,06 0,00 

kvinnlig representant 0,10 0,18 0,14 0,26 0,13 0,00 0,00 0,05 0,11 0,00 0,23 0,00 0,12 0,06 

kvinnlig sköterska 0,10 0,06 0,19 0,16 0,09 0,04 0,09 0,11 0,06 0,17 0,06 0,20 0,00 0,00 

kvinnlig assistent 0,09 0,12 0,28 0,05 0,09 0,00 0,04 0,38 0,06 0,12 0,06 0,00 0,00 0,00 

kvinnlig dirigent 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,06 0,35 0,00 0,77 

kvinnlig agent 0,09 0,06 0,14 0,00 0,09 0,22 0,22 0,05 0,00 0,06 0,00 0,10 0,06 0,12 

kvinnlig advokat 0,09 0,17 0,00 0,16 0,09 0,00 0,36 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,12 0,18 

kvinnlig pilot 0,08 0,11 0,05 0,31 0,00 0,00 0,18 0,00 0,12 0,00 0,00 0,15 0,06 0,12 

kvinnlig redaktör 0,08 0,11 0,00 0,16 0,22 0,00 0,00 0,05 0,06 0,00 0,00 0,10 0,35 0,06 

kvinnlig tonsättare 0,08 0,06 0,09 0,05 0,04 0,09 0,09 0,05 0,06 0,00 0,00 0,05 0,29 0,12 

kvinnlig väktare 0,08 0,06 0,19 0,16 0,04 0,04 0,04 0,05 0,11 0,12 0,00 0,05 0,12 0,00 

kvinnlig expedit 0,07 0,06 0,14 0,00 0,13 0,17 0,09 0,00 0,11 0,06 0,06 0,05 0,00 0,00 

kvinnlig åklagare 0,07 0,00 0,00 0,21 0,00 0,04 0,04 0,05 0,00 0,06 0,23 0,20 0,06 0,06 
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 Relativ frekvens i GP 2001–2013 

 Totalt 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

kvinnlig herde 0,06 0,30 0,00 0,05 0,04 0,09 0,00 0,05 0,00 0,06 0,12 0,05 0,06 0,06 

kvinnlig sekreterare 0,06 0,09 0,00 0,16 0,00 0,13 0,04 0,00 0,06 0,12 0,17 0,05 0,00 0,00 

kvinnlig sångare 0,06 0,06 0,00 0,05 0,09 0,09 0,13 0,11 0,23 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 

kvinnlig skrivare 0,06 0,00 0,09 0,10 0,18 0,04 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 

kvinnlig inspektör 0,06 0,00 0,09 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,29 0,12 0,10 0,00 0,06 

kvinnlig målare 0,06 0,00 0,09 0,05 0,00 0,00 0,04 0,21 0,23 0,06 0,00 0,05 0,00 0,00 

kvinnlig rappare 0,05 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,04 0,11 0,06 0,06 0,17 0,00 0,00 0,06 

kvinnlig tolk 0,05 0,06 0,09 0,00 0,04 0,00 0,00 0,05 0,06 0,06 0,00 0,15 0,12 0,00 

kvinnlig flygare 0,04 0,17 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,06 0,10 0,06 0,06 

kvinnlig ekonom 0,04 0,12 0,00 0,00 0,00 0,09 0,13 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 

kvinnlig ägare 0,04 0,06 0,00 0,05 0,13 0,09 0,04 0,00 0,00 0,06 0,06 0,00 0,06 0,00 

kvinnlig astronaut 0,04 0,00 0,00 0,05 0,00 0,04 0,09 0,11 0,00 0,06 0,06 0,00 0,06 0,00 

kvinnlig skådis 0,04 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,15 0,06 0,06 

kvinnlig konsult 0,03 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 

Kvinnlig besättningsmedlem 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,11 0,06 0,00 0,06 0,00 0,00 0,12 

kvinnlig kontrollant 0,03 0,06 0,09 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,06 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 

kvinnlig utredare 0,03 0,23 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

kvinnlig försäljare 0,02 0,00 0,05 0,00 0,00 0,04 0,13 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

kvinnlig pastor 0,02 0,06 0,05 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 

kvinnlig vikarie 0,02 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,09 0,00 0,00 0,06 0,00 0,05 0,06 0,00 

kvinnlig barnmorska 0,02 0,06 0,05 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 

kvinnlig filmstjärna 0,02 0,06 0,00 0,05 0,00 0,00 0,04 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 

kvinnlig krönikör 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,10 0,06 0,00 

kvinnlig mekaniker 0,02 0,00 0,05 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 

kvinnlig förläggare 0,02 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

kvinnlig historiker 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,06 0,10 0,00 0,00 
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 Relativ frekvens i GP 2001–2013 

 Totalt 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

kvinnlig kassörska 0,02 0,00 0,05 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,05 0,00 0,00 

kvinnlig bibliotekarie 0,01 0,06 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

kvinnlig terapeut 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

kvinnlig brevbärare 0,01 0,00 0,05 0,05 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

kvinnlig kadett 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

kvinnlig kontorist 0,01 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

kvinnlig vaktare 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

kvinnlig operatör 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 

Totalt 22,11 20,43 23,00 25,08 21,52 21,39 25,90 23,93 21,58 18,60 21,35 21,66 21,57 20,15 
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Bilaga 3: Intervjuunderlag 

1. När uppkom begreppet könsneutralt språk? När började man inom den offentliga språk-

vården aktivt och enhälligt rekommendera bruket av könsneutrala yrkesbeteckningar? 

2. I Språkvården och könsneutral referens skriver du att det på 60-talet verkar ha vuxit fram 

en allmän konsensus bland språkvetare om att man bör eftersträva könsneutrala yrkes-

titlar. Jag kan tänka mig att den dåtida pågående könsrollsdebatten hade mycket med det 

här att göra. 

3. Var det en häftig debatt? Hur såg debattklimatet ut? Kan man ens tala om en debatt? 

4. Var det bara språkvetare som var engagerade i frågan, eller fanns det andra sociala krafter 

som underifrån verkade för en förändring av språket i den här riktningen? Vilka var de 

pådrivande aktörerna? 

5. Jag har lagt märke till att man från språkvårdens sida tenderar att tala om det här ur ett 

språkriktighetsperspektiv. Är det här bara ett språkriktighetsproblem? Är det inte också 

nödvändigt att beskriva och tala om det som ett jämställdhetsproblem? 

6. Teleman m.fl. menar att det här språkproblemet aktualiserades först när kvinnorna gjorde 

sitt intåg på arbetsmarknaden. Vilken syn på språket tycker du kännetecknar den offent-

liga språkvården i Sverige? Ser man på språket som något som avspeglar samhället? Ser 

man (också) på språket som något verklighetskonstruerande, som formar det samhälle vi 

lever i? 

7. Vilka språkvårdsargument ligger bakom övergivandet av feminina yrkesbeteckningar? 

8. Kan du personligen se några fördelar med det tyska systemet med könsspecifika yrkes-

titlar? 

9. Två viktiga bedömningsgrunder som språkvårdare utgår ifrån i arbetet med olika språk-

riktighetsfrågor är hur pass etablerat uttrycket är i bruket, samt hur språkbrukarna ser på 

uttrycket i fråga. Om man lägger för stor vikt vid bruket, och allmänhetens acceptans, går 

det då verkligen att förespråka en förändring som strider mot samhällsnormen? Jag tänker 

på språkvårdens initiala inställning till det nya normkritiska och normbrytande könsneu-

trala pronomenet hen. 

10. Är de feminina yrkesbeteckningarna på utdöende? Hur kommer bruket att se ut i fram-

tiden? 


