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Adjektivböjningens -a och -e 
Ett seglivat variationstillstånd
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Abstract
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Multilingualism, Stockholm University. “The adjectival morphemes -a and -e. A state of enduring
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The adjectival agreement of noun phrases referring to human individuals in Swedish is renowned
for its complex pattern of variation between -a and -e. This article reports three studies on the sub-
ject. The first one maps the use of the marked form -e, and finds it to be mainly used for males and
generic individuals, but occasionally also for other animates, such as animals, women, and non-
personal agents. The variation between -a and -e for males has often been thought of as regionally
governed, but the second study, based on blog texts, suggests that region plays a subordinate role
(or possibly no role at all) in writing. Many factors have been said to influence the variation, and
the third study reported in the article tests their impact with statistical methods on modern data. The
results indicate that the variation in noun phrases referring to specific male individuals is more in-
fluenced by pragmatic and semantic factors, as compared to the variation in noun phrases referring
to generic individuals, which is more affected by formal and lexical factors. This difference is in-
terpreted as a consequence of how the referents are conceptualized. 
The variation between -e and -a is often assumed to reveal an ongoing change. However, when the
results of these studies are compared to a thorough description of the system from 1892, the emerg-
ing picture is one of enduring variation, influenced by the very same factors today as over a century
ago.

Keywords: semantic gender, animacy, semantic agreement, lexical agreement, referential agree-
ment, adjectival agreement in Swedish.

Inledning 
Den som tvekar inför valet mellan min äldsta bror och min äldste bror måste
sägas ha solid och vetenskaplig grund för sin osäkerhet. I litteraturen beskrivs
nämligen den adjektiviska a- och e-böjningen som »flytande med stora stilis-
tiska, regionala och individuella variationer» (Teleman 1965 s. 225), och det
Denna forskning har gjorts möjlig genom stipendier från Anna Ahlströms och Ellen Terserus stif-
telse samt Erik Wellanders fond.
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finns »gott om komplikationer och modifikationer av huvudmönstret» (Käll-
ström 1993 s. 97). SAG beskriver listigt -e som »optionellt» för män och gene-
riska individer, men komplexiteten i e-böjningens optionalitet framträder med
all önskvärd tydlighet i den paragraftext som följer (SAG 1999:2 s. 227–230). 

Huvudsyftet med denna artikel är att ge en empiriskt grundad bild av det mo-
derna variationstillståndet, och att utifrån en statistisk analys av material från
perioden 2004–2014 kunna säga något om vilka faktorer som styr variationen
idag. Analysen och beskrivningen relateras till Corbetts (1991, 2006) typolo-
giska beskrivning av genussystem som blandsystem, där semantiska och for-
mella drag kan vara olika framträdande. Modellen är vald just för att kunna in-
kludera såväl semantiska och pragmatiska som formella faktorer, eftersom de
alla har antagits inverka på a- och e-frekvensen. Variationstillståndet sätts
också i ett historiskt perspektiv, eftersom flera av faktorerna aktualiserar histo-
riska förklaringar. Denna del av adjektivböjningen har nämligen befunnit sig i
variation i många hundra år, sedan det fornsvenska kasussystemet – som väl
också innehöll ett visst mått av variation – började försvinna. 

Kort introduktion till -a och -e
Adjektivisk a- och e-böjning kallas ofta sexusböjning, och -e beskrivs som en
markör för manligt kön hos referenten, dvs. inte för huvudordets grammatiska
genus. Den är ändå villkorad av grammatiskt genus, eftersom den i princip bara
förekommer i utrala nominalfraser, som dessutom ska vara definita och refe-
rera till någon animat individ, i typfallet en man, som t.ex.

(1) vår nye medarbetare Dylan

Det är alltså en böjning som bara är möjlig i ett fåtal kontexter. Man kan inte
heller välja mellan -a eller -e på alla adjektiviska attribut, eftersom alla inte har
den variationsmöjligheten. Den finns hos 

– nästan alla adjektiv, nya/-e, gamla/-e, längsta/-e (undantaget några få som
*rakryggada)

– vissa adjektiviska pronomen som nästa/-e, samma/-e 
– ordningstalen första/-e, andra/-e (men inte *tredja, *fjärda osv.)
– perfektparticip, som missförstådda/-e, omsprungna/-e (men inte *befor-

drada).

http://lingvistbloggen.ling.su.se
http://lingvistbloggen.ling.su.se
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Det finns heller ingen symmetri i skillnaden mellan -a/-e, eftersom a-formen
inte på samma sätt fungerar som femininmarkör, utan även används för män
samt för inanimater. 

(2) vår nya medarbetare Elina 
(3) vår nya medarbetare Dylan
(4) vår nya kopieringsmaskin

Vid referens till generisk individ används såväl -e som -a.
(5) Den nye/nya medarbetaren ska hela tiden ha någon att rådfråga om något är

oklart.

Denna beskrivning av variationen och dess villkor är en renodling av det nutida
grundmönstret, som kommer att göras mer nyanserad längre fram, men detta
koncentrat borde vara tillräckligt för att den historiska bakgrundsskiss som nu
följer ska bli begriplig.

Variationens historia
De nusvenska böjningsmorfemen -a och -e härstammar från det fornsvenska
kasus- och genussystemet på så sätt att de bildades ur dess ändelser. Under
äldre nysvensk tid har variationen -a och -e i adjektivböjningen befunnits styrd
av en avklingande inverkan från det försvunna kasus- och tregenussystemet,
som långt in i nysvensk tid påverkade såväl adjektivens som substantivens va-
riation mellan -a och -e (Wessén 1962, Ståhle 1979, Santesson 1986, Larsson
2004). Variation mellan -a och -e förekom även i predikativ och plural, där nu-
svenskan bara har -a, och det var alltså huvudordets grammatiska genus och
nominalfrasens syntaktiska funktion som påverkade valet av -a eller -e. Ur
detta formellt reglerade variationstillstånd formades efter hand den semantiska
subkategorin sexus. Den kopplades till referentens kön och manifesterades i en
allt mer semantisk användning av pronomenen han och hon, som tidigare sig-
nalerat grammatiskt genus (Tegnér 1892 s. 215, Davidsson 1990) samt adjek-
tivböjningens -a och -e. Morfemen omtolkades alltså till att i huvudsak koda
referentens kön, vilket måste ha skett under 1800-talet, eftersom Santessons
studie (1986) visar på ett i huvudsak syntaktiskt reglerat system fram till och
med 1771, medan Tegnér d.y. 1892 beskriver ett semantiskt styrt system, med
i huvudsak samma drag som sexusböjningen har idag. 

Tegnér d.y. vill dödförklara det fornsvenska tregenussystemet i grammatik-
beskrivningen, och det är i det ärendet han argumenterar för en åtskillnad mel-
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lan å ena sidan grammatiskt genus, som manifesterar sig i utral och neutral
kongruensböjning, och å andra sidan semantiskt genus, som också manifesterar
sig i neutralt och utralt genus, men framförallt i pronomenbruket och den ad-
jektiviska sexusböjningen. Tegnér beskriver -e som ett uttryck för animathet
såväl som för manligt kön, och påpekar att hästar som uppfattas som manliga
individer och omtalas med han (istället för den) kan få -e (1892 s. 359–360).
Att -e användes för kvinnor i »kurialstil» uppfattar Tegnér som föråldrat (1892
s. 364–365). Överhuvudtaget framhåller Tegnér högre stil som en e-faktor:
»Vårt genus animatum betecknas alltså icke beständigt med -e, utan endast när
det uppträder mera högtidligt, så att säga i paraddräkt» (1892 s. 360). I samband
med detta påpekar han att adjektiv av den mer högtidliga typen, som vise, ridder-
lige, nästan alltid får -e, medan andra vardagligare adjektiv, som söta, rara, näs-
tan aldrig får det, liksom inte heller adjektiv som inte används för att beskriva
människor, t.ex. folkrik, klar (1892 s. 359–362). Adjektivs e-benägenhet hör
alltså, enligt honom, ihop med deras användningsområden, och skiljelinjen mel-
lan den högtidliga och den vardagliga sfären. Tegnér menar också att stockholm-
skan var särskilt a-benägen, såväl vid vardagliga »maskulina a-adjektiver af
smeksam karakter» (1892 s. 361) som rent generellt (1892 s. 380–383).

Den bild av systemet som Teleman 1965 ger skiljer sig mycket lite från den
som tecknas i Tegnér 1892. Både Teleman och Tegnér beskriver -e som en
markör för animathet och manligt kön. Båda framställer -e för män som det
vanliga, och -e för kvinnor som en anomali (Tegnér 1892 s. 360, Teleman 1965
s. 225, 230).

Ur ett längre historiskt perspektiv kan man alltså beskriva förändringen som
en övergång från variation i flera kontexter, som påverkades av kvardröjande
kasuseffekter, till ett annat tillstånd, där samma former varierade uteslutande i
utrala definita nominalfraser i singular, och semantiskt främst kodade referen-
tens animathet och kön. 

Formell och semantisk kongruens
Genus är en egenskap som tillskrivs substantiv, men visar sig i relaterade ords
kongruensböjning. När kongruensen styrs av huvudordets betydelse och/eller
referentens egenskaper klassificeras den som semantisk kongruens, och när den
styrs av formella egenskaper, dvs. substantivets formella eller grammatiska ge-
nus, kallas det formell kongruens. Begreppspar som grammatisk kongruens –

http://www.alltarmojligt.se/images/aam/publikationer/raknamedkvinnor10.pdf
http://www.alltarmojligt.se/images/aam/publikationer/raknamedkvinnor10.pdf
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semantisk kongruens, liksom grammatiskt genus –semantiskt genus, implicerar
att de semantiska kategorierna är motsvarigheter till de grammatiska systemen.
Om de är det, och i så fall på vilket sätt, finns det olika uppfattningar om. Enligt
ett vanligt sådant synsätt är grammatiskt genus och grammatisk kongruens de-
lar av det grammatiska systemet, eftersom de styrs av formella faktorer och
därmed antas regleras inom syntaxen, medan semantiskt genus och semantisk
kongruens, som bl.a. regleras av referentens egenskaper, hör till semantiken
och pragmatiken. I typologiska beskrivningar kallas semantiska genus utifrån
denna syn oftast »klasser», särskilt i sådana språk som primärt grupperar sina
substantiv efter betydelse. 

Enligt ett annat synsätt är formellt och semantiskt genus och kongruens i
grunden ett och samma fenomen, dvs. ett fenomen som kan påverkas av såväl
semantiska som formella faktorer. Corbett (1991 s. 4–5) förespråkar en sådan
syn och argumenterar för att semantiska genus trots allt bör uppfattas som
samma fenomen som grammatiska genus, med argumentet att även semantiska
genus, eller »klasser» av substantiv som kategoriseras efter sin betydelse kan
styra formen på de ord som kongruensböjs. Därmed blir även semantiskt grun-
dad kongruens en indikator på genus. 

Enligt Corbett (1991 s. kap 2–3) har nästan alla språk blandsystem med tyngd-
punkten åt ena eller andra hållet. Formella genussystem delar då primärt in ord i
genuskategorier utifrån lexikala formfaktorer, som kan vara morfologiska eller
fonologiska, medan semantiska system huvudsakligen delar in orden i genus-
kategorier utifrån deras betydelser. Semantiska faktorer har enligt Corbett (1991
s. 8) alltid befunnits verksamma på någon punkt i de formella system som stude-
rats, medan formella faktorer ofta – men inte alltid – spelar en roll i semantiska
system. Typologiskt sett är kön en vanlig semantisk indelningsgrund, och Dahl
(2000a s. 577) framhåller att om ett språks genussystem fördelar animater på
olika genus, så är kön det främsta kriteriet för en sådan uppdelning. 

Det svenska genussystemet brukar, sedan Tegnér 1892, oftast beskrivas som
ett blandsystem med två delar, där bl.a. sexusböjningen åberopas som evidens
för semantisk kongruens. Man räknar då dels med ett formellt eller gramma-
tiskt genussystem, som tar sig uttryck i utralt och neutralt genus, dels med ett
semantiskt, som kodar animathet och sexus, men även det tar sig uttryck i utralt
och neutralt genus, samt i pronomenen han, hon, den, det och oppositionen -a/
-e (t.ex. Teleman 1965, 1987, Källström 1993). Josefsson (2009, 2014) ser ge-
nuskongruens som ett helt syntaktiskt fenomen, och ger en formell analys av
det, även om hon menar att själva motiveringen till den syntaktiska processen
mycket väl kan vara semantisk. Därmed kan man säga att hon ser semantiskt
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och syntaktiskt genus som skilda system, även om det syntaktiska får informa-
tion från det semantiska, så att de samspelar. Men det är också möjligt att uti-
från Corbett (1991, 2006) se det som ett enda system där såväl semantiska som
formella faktorer är verksamma (Andersson 2000, Enger 2004, 2013). Enger
(2013) diskuterar semantisk dividuativ kongruens med Josefsson (2009, 2014),
och åberopar i den diskussionen sexusböjningen som evidens för att svenskan
har semantisk böjning inom nominalfrasen (Enger 2013 s. 288). 

Vilken syn på förhållandet mellan formellt och semantiskt genus i svenskan
man har verkar främst bero på hur man värderar olika analyser av samma em-
piri, något som i sin tur snarast beror av den teoretiska viljan att beskriva eller
bestrida syntaxen som ett autonomt system. Men oavsett om man ser det som
ett enda system eller som två samverkande brukar sexusböjningen anföras som
ett exempel på att svenskan har semantiskt genus, med motiveringen att den ko-
dar referentens kön. 

Att semantisk böjning kodar substantivets betydelse är Corbetts (1991 s.
181) sätt att beskriva det utifrån ett typologiskt perspektiv, men Enger (2013),
som studerar semantisk kongruens i skandinaviska språk, menar att referentiell
kongruens är en bättre term än semantisk kongruens (Enger 2013 s. 278). Dahl
(2000b) framhåller dock att man inte bör begränsa sig till det ena eller det an-
dra, utan överväga båda, eftersom det kan kasta ljus över sådant som annars ser
ut som inkongruens. Som argument använder han just den svenska sexusböj-
ningen och dess möjlighet att ibland använda -e för kvinnliga referenter vid yr-
kesrelaterade nominalfraser, som begreppsligt kan uppfattas som manliga
(Dahl 2000b s. 107–111, ett synsätt som också används i Bylin 2016). Att man
beskriver icke-formellt genus som semantiskt grundar sig just på kontrasten
mot det formella genuset, och kan alltså problematiseras om man skiljer mellan
begrepp och referent, med tanke på att referens brukar räknas till pragmatiken.
Men semantisk kongruens är den traditionella termen, som även jag använder
som paraplyterm för såväl begreppslig som referentiell kongruens.

I denna undersökning utgår jag från Corbetts synsätt, kompletterat med
Dahls, eftersom jag vill undersöka a- och e-böjningen som ett sammanhållet
kongruensfenomen utan att utesluta vare sig formella eller semantiska (inklu-
sive pragmatiska) faktorer. Och om man föreställer sig semantisk och formell
kongruens som poler på samma skala, kan man av den historiska beskrivningen
i föregående avsnitt dra slutsatsen att variationen mellan -a och -e förskjutits
från den formella polen mot den semantiska. I fornsvenskan fyllde ju formerna
positioner i ett formellt kongruenssystem, och därefter reglerades varia-
tionstillståndet till en början starkt av formella faktorer, som kvardröjande tre-
genus- och kasuseffekter. Efter hand kom det allt mindre att påverkas av kasus,
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och alltmer av semantiska faktorer i ett mer blandat system, där -e främst blivit
en markör för semantiskt genus, som dock används i symbios med utralt och
neutralt, dvs. grammatiskt genus. Hur den användningen beskrivs och norme-
ras idag är ämnet för nästa avsnitt.

Beskrivningen och normeringen av dagens system
Mönstret  för -a och -e framstår som varierat intill obegriplighet om man
läser mer än en beskrivning  av det, men det beror snarare på att beskriv-
ningarna tar upp olika aspekter utifrån skilda dispositionsprinciper och per-
spektiv, än på att någon direkt oenighet skulle föreligga. I detta avsnitt re-
fererar jag litteraturen i syfte att bena ut de faktorer som antagits påverka
variationen, och därför är texten också strukturerad efter de faktorerna.

Kön
Att kön idag uppfattas som den grundläggande a- och e-faktorn framgår bland
annat av att e-böjningen kallas maskulinböjning (SAG 1999:2 s. 227) och böj-
ningskategorin sexus (SAG 1999:1 s. 223). Det är också en faktor som norme-
ras, på så sätt att preskriptiva handböcker avråder från -e för kvinnor i alla no-
minalfraser – utom sådana som utgörs av fasta tjänstebeteckningar, där de
tvärtom rekommenderas (Språkriktighetsboken 2005 s. 93–95, Svenska skriv-
regler 2008 s. 101). Samtidigt noterar alla som skriver om detta att -e ibland an-
vänds för kvinnor i andra sammanhang, och SAG beskriver det som vanligast
i yrkesrelaterade nominalfraser (1999:2 s. 230). De fasta tjänstebeteckning-
arna, av typen förste bibliotekarie, kan då ses som en särskild subkategori av
de yrkesrelaterade nominalfraser SAG beskriver.

Språkvårdare avråder enhälligt från -e för kvinnor, med det implicita argumen-
tet att -e är en markör av manligt kön. Det omvända gäller inte -a för män, som
beskrivs som mer talspråklig, regional, stilmässigt lägre form, men alltid som
grammatisk (SAG 1999:2 s. 228, Hultman 2003 s. 89, Språkriktighetsboken
2005 s. 90). Tolkningen av -a och -e som kod för kön verkar också kunna påver-
kas av om det adjektiviska ordet används attributivt eller självständigt. Teleman
1965 skriver att »-e markerar alltså (mänsklig individ av) maskulint eller irrele-
vant kön, medan -a är den intensiva termen och betecknar uteslutande (mänsklig
individ av) feminint kön» vid självständig användning, medan det vid attributiv
kongruens förhåller sig tvärtom (Teleman 1965 s. 226). Variation finns dock, och
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enligt SAG påverkas den av hur självständig den självständiga användningen är:
»Om substantivet utelämnats genom grammatisk ellips är e-suffixet inte obliga-
toriskt» (SAG 2 1999:2 s. 228). Det är ofta svårt att avgöra om huvudordsellips
föreligger eller inte (jfr Prytz 2000 s. 397), men klart är att det adjektiviska ordets
funktion som attributivt eller självständigt är en faktor som har antagits spela stor
roll för såväl distributionen som tolkningen av -a och -e.

Generisk referens
En generisk individ är vem som helst som stämmer in på den generiska nomi-
nalfrasens beskrivning. Till exempel kan vem som helst som hyr sin bostad
vara referent till nominalfrasen hyresgästen. Om nominalfrasen inte specifice-
rar kön (som t.ex. mamma gör), så är den generiska individen potentiellt av vil-
ket kön som helst. För generisk referens anger SAG -e som det vanliga, och
skriver »[a]tt e-suffixet används vid generell referens till referenter av båda kö-
nen, hänger samman med att manligt kön fungerar som det omarkerade fallet»
(1999:2 s. 229). SAG beskriver då -e som en maskulin form, snarare än en ge-
nerisk. Men SAG påpekar också att e-suffixets generalitet kan hänga samman
med att det ibland används för att signalera just animathet eller mänsklighet,
snarare än kön, och ger då exemplet den uppmärksamme läsaren i kontrast till
den optiska läsaren (1999:2 s. 229). Där står också att även a-formen kan an-
vändas för könsneutral referent. Samtidigt verkar bruket av -e och -a för gene-
risk referent i SAG:s beskrivning samverka med faktorn attributiv och själv-
ständig användning så att det vid självständig användning är -a som fungerar
som exklusiv femininform och tolkas som kvinnlig referent, medan -e kan re-
ferera antingen till en manlig eller generisk individ. Den sjuka är alltså en
kvinna enligt SAG, medan den sjuke kan vara antingen en sjuk man eller en
sjuk i allmänhet (1999:2 s. 228). 

Normerande språkvårdslitteratur har av lätt insedda skäl haft svårt att utfärda
de efterfrågade pedagogiska rekommendationerna om en könsneutral generisk
form, vilket ett citat från Milles Jämställt språk får illustrera: »Kanske kan man
ändå försiktigtvis anmoda tveksamma språkbrukare att försöka använda a-for-
mer i de flesta fall» (Milles 2008:58). 

Region
Som Tegnérs beteckning »uppsvenskt a» ger vid handen har även regionala
skillnader antagits påverka variationen. A-form för män beskrivs som ett mer
eller mindre talspråkligt färgat drag som även förekommer i skrift, men då bär
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med sig ett ledigare stilvärde (SAG 1999:2 s. 228). A-formen uppges vara geo-
grafiskt förankrad i Svealand eller »uppsvenskt talspråk», medan e-formen står
starkare i Götaland. I SAG beskrivs denna geografiska variation som talspråk-
lig, men ibland antas det att preferenserna slår igenom även i skriftspråket (t.ex.
Källström 1993 s. 97, Språkriktighetsboken 2005 s. 90). Då och då nämns i
dessa sammanhang också e-mål där alla, även inanimater och kvinnor får -e vid
tvåstaviga adjektiv, som det store vite huset och lille söte Ida (Språkriktighets-
boken 2005 s. 89–90, Milles 2008 s. 56). E-mål lämnas dock utanför denna stu-
die, eftersom den fokuserar på den offentliga, skrivna svenskan och därmed
förbigår sådana lokalt förankrade talspråksvarieteter som talarna inte tar med
sig till skriftspråket. Däremot bedöms den regionala standardpreferens för -e
eller -a som ibland antas avspegla sig i skriftspråket som relevant, just för att
evidensläget är oklart.

Stil 
Ända sedan Tegnér 1892 nämns stil som en faktor, där e-formen för män anses
gynnas av formalitet och skriftspråklighet, medan -a för män ska gynnas av in-
formalitet och talspråklighet (SAG 1999:2 s. 228–229, Westman 2001 s. 88,
m.fl., Språkriktighetsboken 2005 s. 90). Frågan är dock hur stilfaktorn ska för-
stås. Det skulle kunna handla om olika genrer, som medför olika stilnivåer på
grund av den sociala verksamhet som texterna i genren ska passa in i, eller om
stilvärdet på individuella ord, och i så fall skulle såväl attribut som huvudord
kunna spela roll. Tegnérs exempel ridderlige, söta (1892 s. 361) leder tanken
mot attributets stilvärde, medan SAG:s exempel, där familjens store son och fa-
miljens stora bråkstake förekommer i samma text, leder tankarna mot huvud-
ordets stilvärde. 

Sammanfattningsvis verkar alltså alla, i över hundra år, ha varit överens om
att stil inverkar på variationen, men hur denna påverkan fungerar mer specifikt
är ännu oklart. Om -e signalerar formell stil hänger det dock rimligtvis samman
med att den formella stilen hör arbetslivet till, och att arbetslivet med dess
tjänste- och yrkesbeteckningar i sin tur har hört männen till, så att historiska re-
ferensmönster ligger bakom kopplingen mellan formell stil och -e. 

Huvudordet 
Huvudordet kan påverka valet av -e eller -a på flera sätt, varav några kan be-
skrivas som formella och andra som semantiska. En formell faktor som fram-
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hävs är om huvudordet överhuvudtaget finns uttryckt i nominalfrasen, dvs. om
användningen av det adjektiviska ordet är attributiv eller självständig (SAG
1999:2 s. 228). Vid självständig användning kan man inte gärna förklara a- och
e-mönstret som formell kongruens med något huvudord, eftersom huvudordet
antingen är underförstått, eller helt frånvarande, beroende på hur man analyse-
rar nominalfrasen. Men själva skillnaden mellan självständig och attributiv an-
vändning förstår jag som en formell faktor. 

I en attributiv nominalfras kan egenskaper hos huvudordet påverka e-frek-
vensen såväl formellt som semantiskt. För det första påverkar huvudordets
grammatiska genus: neutrala substantiv som betecknar en man får ytterst spo-
radiskt -e. Men även betydelsen av enskilda utrala lexem skulle kunna påverka
e-frekvensen, och det är också något som normeras. Till exempel avråder Hult-
man (2003 s. 89) och Språkriktighetsboken (2005 s. 95) från att använda -e när
huvudord som inte är primärt personbetecknande, används för manlig referent
i överförd betydelse, som till exempel kelgris eller stjärna. Då normerar man
alltså efter den lexikala kärnbetydelsen, och det ser jag som en i grunden be-
greppslig semantisk huvudordsfaktor som inte kan härledas till egenskaper hos
den mänskliga referenten.

Till de formella faktorer som föreslagits hör kvarlevor av det historiska tre-
genussystemet. Det aktualiseras ännu för att förklara varför substantiv som
människa (femininum i tregenussystemet och pronominaliserat med hon Teg-
nér 1892 s. 251) ska vara mer benäget att ta attribut på -a, och gamla maskuli-
ner med slut på -are mer benägna att ta -e (Källström 1993 s. 81). Det betraktar
jag som idiosynkratiska kvarlevor, dvs. ett nu lexembundet arv från ett svunnet
system, som jag ändå klassificerar som formellt med motiveringen att det är
bundet till lexemet som form.

Men huvudordet skulle kunna påverka på ett mer systematiskt plan också,
eftersom det föreslagits (SAG 1999:2 s. 229, Källström 1993 s. 102) att -e
skulle vara vanligare vid huvudord som har stamslut på -e, och -a vid ord som
har stamslut på -a. På ett övergripande plan är detta självklart sant, eftersom
substantiv som refererar till kvinnor oftare slutar på -a (flicka, gumma), och
nästan alltid får -a på adjektivet, medan substantiv som betecknar män oftare
slutar på -e (pojke, gubbe) och oftare får -e på adjektivet. Men det är rimligt-
vis inte det som avses med påståendet, utan att tendensen skulle gälla enbart
vid manlig och/eller generisk referens. En sådan samvariation skulle i så fall
kunna implicera att -a och -e följer någon typ av generell, inomspråklig prin-
cip, som en fonologisk tendens till vokalharmoni, eller den typologiska ten-
densen att morfem som markerar genus på kontrollör och attribut är fonolo-
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giskt lika, som t.ex. i spanskans los chicos altos – las chicas altas (Corbett
2006 s. 87–88). 

Sammanfattning och forskningsfrågor 
Växlingen mellan adjektivens -a och -e har uppenbarligen utgjort ett varia-
tionstillstånd åtminstone sedan kasussystemet började upplösas, dvs. sedan
1400-talet. Det som därefter skett är att de kontexter där variationen var möjlig
har begränsats, och de faktorer som inverkar på variationen har förändrats. De
faktorer som visade sig verksamma enligt de historiska variationsgrammatiska
studierna (Santesson 1986, Larsson 2004) var främst formella, medan de e- och
a-faktorer som antas påverka variationen sedan Tegnérs beskrivning från 1892
till idag är såväl semantiska som formella.

Referentens kön är en pragmatisk faktor, som kan klassificeras som seman-
tisk utifrån den traditionella innebörden av semantisk kongruens. Om huvudor-
det har inanimat grundbetydelse räknas också som en semantisk faktor. Stil-
eller genrefaktorn, som innebär att e-frekvensen antas samvariera med stilen,
skulle också kunna beskrivas som relaterad till semantik och referensmönster,
även om det kräver ett rymligare semantikbegrepp. Andra av de föreslagna fak-
torerna kan snarast klassificeras som formella: huvudordets stamslut, attributiv
eller självständig användning, och grammatiskt tregenusarv. De geografiskt
betingade a- och e-tendenserna vinner dock knappast på att kategoriseras som
semantiska eller formella. Den regionala faktorn måste rimligtvis vara helt obe-
roende av såväl kön som formella faktorer, eftersom man knappast har talat
mindre om män i nominativ i Svealand än i Götaland, eller mer om män med
självständigt använda adjektiv i Götaland än i Svealand. 

Så även om a- och e-böjningen verkar ha en robust semantisk kärna så be-
skrivs många andra typer av faktorer som verksamma, såväl formella som geo-
grafiska. Det är dock oklart vilka som verkligen påverkar variationen och hur.
Här redovisas en empirisk undersökning av hur e-böjningen används idag, vil-
ket ska ge bättre underlag för att beskriva dess betydelser. Därav följande
forskningsfråga:

1. Hur ser variationen mellan -a och -e överhuvudtaget ut idag?
a. Hur ser e-formens användningsområde ut, dvs. i vilka kontexter och

för vilka referenter används -e? 
b. Vilka betydelser kan e-formen antas ha, givet dess användningsom-

råde?
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Därefter undersöker jag vilka av de tidigare föreslagna faktorerna som inverkar
på variationen för manliga och generiska individer.1 

2. Vad påverkar valet av -e eller -a när referenten är en man?
a) Självständig eller attributiv användning?
b) Huvudordet 

a. lexemspecifika konventioner?
a. stamslut?

c) Stil
a. Det adjektiviska ordet?
a. Om texten hör till den offentliga eller familjära sfären?

d) Region

3. Vad påverkar valet av -e eller -a när referenten är en generisk individ?
a) Självständig eller attributiv funktion?
b) Huvudordet 

a. lexemspecifika konventioner?
a. stamslut?

c) Stil
a. Det adjektiviska ordet?
a. Om texten hör till den offentliga eller familjära sfären?

Resultatredovisningen har utifrån dessa frågor delats upp i tre avsnitt.

1. E-formens användningsområde
2. Vad påverkar valet när referenten är en man?
3. Vad påverkar valet när referenten är generisk?

Material
De faktorer som har antagits påverka variationen är sådana att de har krävt
olika typer av material för att undersöka.2 Fokus har legat på attributiva fraser
i tidningstext, även om en grupp självständigt använda adjektiv också excerpe-

1 E-former används visserligen för fler referenttyper, men manlig och generisk referens är de enda
kategorier som lämpar sig för den statistiska analysen, av skäl som kommer att framgå i metod-
och materialavsnittet.
2 Tack till David Håkansson som hjälpt mig att lägga upp materialinsamlingen och att göra den sta-
tistiska analysen samt läst och kommenterat texten.
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rats för att kunna undersöka om självständig användning är en faktor att räkna
med. Huvudundersökningen baseras på tidningstext från Mediearkivet, som
här får representera det offentliga språket. För att kunna kontrastera det språk-
bruket mot det språk som beskriver privata relationer, har den kompletterats
med belägg från diskussionsforumet Familjeliv, som här får representera den
vardagligare, intimare sfärens språk.3 Den regionala faktorn har inte varit möj-
lig att undersöka i detta material, varför ytterligare en undersökning på
bloggtext har gjorts med en metod som presenteras i samband med faktorn re-
gional varietet.

I huvudstudien kartläggs mönster och e-faktorer i standardsvenskan. Därför
består materialet av tidningstext från olika delar av Sverige. Tanken är att in-
kludera alla regionala standardvarianter – i den mån tidningstext nu överhu-
vudtaget speglar något regionalt språkbruk. TT:s texter publiceras ju ofta oför-
ändrade i alla landsändar, och journalister flyttar runt. Men för att undgå even-
tuella effekter av den tänkbara faktorn, är beläggen excerperade ur följande tid-
ningar:

– Piteåtidningen
– Sundsvalls tidning
– Dagens Nyheter
– Sydsvenskan
– Göteborgsposten
– Barometern (Kalmar län).

Sökorden är attributen, och jag har valt adjektiv och particip som kan ha både
-a och -e, dock inga pronomen. Jag har valt de flesta utifrån Nusvensk fre-
kvensordbok, för att få med en blandning av hög- och lågfrekventa ord, ad-
jektiv i såväl positiv som superlativ, samt några particip. Sökning med aste-
risk (t.ex. ny*) ger träff på de nominalfraser där adjektivet förekommer, och
ur träfflistorna har jag excerperat upp till 25 definita nominalfraser per tid-
ning med referens till mänsklig individ. Därutöver har alla fraser med e-böjt
attribut excerperats, oavsett vad de refererat till, med syftet att få en helhets-
bild av -e:s användning. 

Sökningarna har begränsats från den 1 december 2014 bakåt i tiden, som
längst till den 1 december 2004. Datumet den 1 dec 2014 har jag satt av rena
kontrollerbarhetsskäl, men den bortre gränsen 2004 motiveras av att jag endast

3 Tack till Jenny Lundgren och Sunna Nygård på Språkrådet, som excerperat exemplen ur Famil-
jeliv.
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velat undersöka det senaste decenniets språkbruk. Följande 10 olika adjektiv
och particip har använts för sökningarna:

– anställd 
– enskild
– missförstådd
– ny
– svensk
– tapper
– ungersk
– utsatt
– yngst
– överlägsen

Det samlade resultatet utgörs av 2112 nominalfraser med a- och e-böjda adjek-
tiv, fördelade på korpusar och syntaktisk funktion som framgår av figur 1.

Klassificering av referens
Beläggen har enbart klassificerats som manlig eller kvinnlig referens om refe-
rentens kön explicit framgått av kontexten genom pronomenval eller omnäm-
nande, eller genom att huvudordet är manligt eller kvinnligt könat, som pappa,
mamma, son, dotter. Nominalfraser av typen den yngste deltagaren har klassi-
Figur 1. Beläggens fördelning på korpus och syntaktisk funktion.
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ficerats som okänt kön, om det inte uttryckligen framgått av kontexten vilket
kön deltagaren har. De nominalfraser som används för att beräkna faktorer med
effekt på valet av -e/-a vid manlig referens har alltså explicit markerats för
manlig referens på andra sätt än med -e. 

Som generiska räknas de nominalfraser som betecknar en roll eller funktion
som alla individer som beteckningen stämmer in på ska täckas av. Till skillnad
från okänt kön ska de generiska användningarna alltså kunna appliceras på per-
soner oavsett kön. 

(6) Och kostnader i samband med bygglov behöver inte den enskilde fastighets-
ägaren stå för.

Ovanstående utsaga gäller alla enskilda fastighetsägare oavsett kön, och klas-
sas därför som generisk.

Det finns också gränsfall, som t.ex. då man talar i generella termer om den
enskilde spelaren som en generisk fotbollsspelare, men där kontexten är herr-
allsvenskan eller damallsvenskan, vilket innebär att den generiska spelaren an-
tagligen konceptualiseras som man eller kvinna. Dessa knepiga belägg (7 st)
har helt uteslutits ur undersökningen, eftersom tillförlitligheten hos den statis-
tiska analysen av vilka referenter som får vilket böjningsmorfem bygger på att
referenterna verkligen kan kategoriseras utan tveksamheter.

Som anonyma räknas nominalfraser som syftar på en individ, vars kön är
okänt. Könet kan vara okänt för alla, som i

 (7) När den nya chefen har blivit utsedd kommer rollerna att klarna.

Men könet på individen kan också vara känt för skribenten, men okänt för lä-
saren, som det kan ha varit i detta fall: 

(8) Den nya läraren ska ha låst in eleven i skolans förråd.

Det är alltså olika typer av val: i det ena fallet väljer skribenten -a eller -e utan
att veta könet på den individ man väljer för, i det andra fallet vet skribenten men
inte läsaren. Problemet är att dessa två typfall nästan alltid har varit omöjliga
att skilja på, eftersom jag inte kan se i texten vad journalisten eller skribenten
vet. Därför klumpas de i denna undersökning ihop i kategorin anonym (jfr Le-
din & Lyngfeldt 2013). 

Tre av beläggen refererar till könsöverskridare, och ett till en individ som
pronominaliseras med hen. Dessa belägg har alla a-böjda adjektiv, och efter-
som fyra belägg utan variation varken kan användas för beskrivningen av -e el-
ler för variationsanalys rapporteras de här som fyra a-fall och lämnas sedan
därhän.
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E-formens användningsområde
1102 av de totalt 2112 fraserna hade e-form. Av de 1102 fraserna med -e var
det 1016 som refererade till mänskliga individer, medan 86 antingen refererade
till kollektiver som företag och lag, eller till djur – vanligtvis en häst. E-former-
nas fördelning på olika referenter framgår av tabell 1, där de står ordnade efter
fallande frekvens.

Tabell 1. E-formernas användning fördelad på typer av referenter.

Föga överraskande är en manligt könad individ den vanligaste e-referenten, i
nominalfraser som

(9) den svenske immigranten Justus Sjöberg
(10) den angripne 17-årige pojken

Att generisk referens är näst vanligast är inte heller förvånande. Att en nomi-
nalfras har generisk betydelse behöver man visserligen hela textsammanhanget
för att se, men här ges ändå exempel på typfall av sådana nominalfraser med
-e, som var generiska i sina sammanhang. 

(11) Utan att det ska hållas inom församlingen och att både förövaren och den utsatte
ska få andlig vägledning och möjlighet att försonas?

(12) De kan ju ta sig alla möjliga former som för den utsatta individen alla är nog så
hemska.

Djurens e-benägenhet är kanske mer överraskande.
(13) den i dödens travande tappre Kung Töll
(14) den utsatte jättebjörnen Victor

Att andelen djur är så pass hög förtjänar två kommentarer. Den ena är att siffran
faktiskt speglar en inte helt försumbar användning av e-formen. Den andra är
att siffran varierar mycket beroende på vilket adjektiviskt ord man söker på, ef-
tersom vissa adjektiv och particip förekommer oftare än andra i trav- och ga-
loppsportsreferat, och 77 av de 81 djurreferenterna är hästar. Så genererade
t.ex. tapper och överlägsen de allra flesta, 73 av de 77 hästreferenterna. Siffran
är förstås betydligt lägre för de andra adjektiven. Mönstret med -e som en i hu-
vudsak maskulin form som då och då ändå används om feminina varelser går
igen i djurvärlden, där de flesta e-märkta djuren är hanar, men några (6 av 81)
är honor.

man generisk djur anonym kvinna kollektiver
672 255 81 75 14 5
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Endast en av de excerperade nominalfraserna hade neutralt genus och e-böjt
attribut. Den refererar till en manlig individ.

(15) Svenske hoppet André Myhrer

Iakttagelsen att e-formen då och då används om kvinnor, och då oftast om kvin-
nor i yrkesverksamhet, bekräftas av denna undersökning, då 14 nominalfraser
av följande typer hade kvinnlig referens.

(16) överlägsne segraren Sarah Garner, USA,
(17) landstingets nye ordförande

Dessutom framgår det att e-formen ibland (5 belägg) används om kollektiver
eller liknande, som företag och nationer.

(18) den nye ägaren UMA Fastigheter
(19) Israel som den klart överlägsne militära parten

Hur stor andel av referenterna av en viss typ som får -e är endast möjligt att
beräkna för de referenttyper där jag excerperat både a- och e-varianterna, dvs.
för mänskliga individer. Deras procentandel -e i det totala materialet anges i
tabell 2.

Tabell 2. E-frekvensen för mänskliga individer i hela materialet.

Andelen män som får -e är 77 %, och andelen kvinnor som får -e är 3 %, vilket
om man läser det omvänt innebär att 23 % av männen får -a, och 97 % av kvin-
norna. Böjningskategorins etikett sexusböjning ska alltså inte tolkas absolut,
även om den speglar en mycket stark tendens för specifika individer. 

Vid generisk referens är det drygt hälften, 56 %, som får -e, och omvänt
knappt hälften, 44 %, som får -a. 

I kategorin anonym är andelen -e 39 %, men eftersom man inte vet hur
många män, kvinnor eller helt oidentifierade individer som ligger bakom siff-
ran har den lågt informationsvärde.

Sammanfattningsvis bekräftar undersökningen alltså att e-formens i särklass
vanligaste funktion är att markera manligt kön i utrala nominalfraser. Manligt
kön implicerar ju animathet, och kön används ibland som ett kriterium för ani-
mathet (Dahl 2000b s. 102). Undersökningen visar att andra animata använd-
ningar av -e inte är försumbara, och därför vill jag beskriva animathet som den

andel -e totalt antal referenter
kvinnor   3 % 420
män 77 % 878
generiska 56 % 455
anonyma 39 % 190
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vidaste ringen kring -e:s betydelse (jfr Tegnér 1892, Teleman 1987, Källström
1993, SAG 1999:2 s. 229). Det män har gemensamt med alla andra e-referenter
i tabell 1, dvs. generiska individer, kvinnor, fotbollslag, nationalstater, hästar
av båda könen, björnar, svanar, vinproducentsföretag, apor m.fl., är ju att de är
varelser eller kollektiva enheter som kan tillskrivas förnuft, vilja och känsla.
Dessa referenttyper beskrivs också i Dahl 2000b som typologiskt vanliga jok-
rar vid animathetsböjning (2000b s. 100). 

Det mest basala villkoret för -e är alltså att referenten kan betraktas som ani-
mat. Resten verkar man kunna tumma på: manligt kön, utralt genus och indivi-
duell referens är alla e-villkor som bryts då och då, men några icke-animater
med -e fanns inte bland mina belägg.4 Kön och animathet är också konceptuellt
sammanlänkade; det är ju först och främst högre animater som vi kategoriserar
som könade individer.

Kön och animathet är båda kategorier som räknas som semantiska. Det är
egenskaper som vi i första hand förknippar med referenterna, även om kön
ibland också ingår i lexemets betydelse, som t.ex. i pappa, syster. I den me-
ningen är a- och e-böjningen förvisso en semantisk böjning, samtidigt som den
klart följer den formella kongruensböjningens tudelning i utrala och neutrala
huvudord, eftersom den (med ett enda undantag i detta material) bara tillämpas
i den utrala kategorin. Som många framhållit, och som kommer att framgå
nedan, är också andra faktorer än kön verksamma, men vilka faktorer som vä-
ger tungt beror i sin tur på om -e kodar kön eller ej.

Urval, klassificering och metod för statistisk analys
Den statistiska analysen går ut på att klarlägga vilka faktorer som påverkar va-
riationen. Den analysen görs endast på variationen för manlig och generisk re-
ferens. De övriga referentkategorierna utesluts av följande skäl: 

– Materialet med kvinnlig referens har en e-frekvens som understiger de ca
5 % som rekommenderas för en analys av variationen mellan variablerna -e
och -a (Håkansson 2008 s. 113). För en diskussion vad som tycks gynna -e
för kvinnor hänvisar jag istället till Bylin 2016. 

4 Inanimater med -e finns naturligtvis på webben om man googlar dem, men de allra flesta av dem
jag hittade fanns i texter som var mer eller mindre identifierbara som norska.
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– Anonym referens blir en ointressant kategori i detta sammanhang eftersom
det framgår av tidigare forskning samt av denna studie att en tung faktor för
e-frekvensen vid specifik individ är kön. Och för alla belägg som kategori-
serats som anonyma är könet visserligen okänt för läsaren, men i de allra
flesta fall sannolikt inte för skribenten. Det innebär att den statistik som
skulle kunna produceras antagligen skulle vara styrd av faktorn kön – men
det skulle inte gå att ta hänsyn till, eftersom den inte går att se. 

– För djur, kollektiver och företag etc. har endast e-fall excerperats, vilket
innebär att det inte finns någon variation att analysera. (Och även om
a-fallen hade excerperats hade e-frekvensen med största sannolikhet un-
derstigit de 5 % som rekommenderas.)

Det är alltså bara för kategorierna manlig referens och generisk referens som
en statistisk analys har gjorts, med syftet att se vilka faktorer som inverkar på
valet av variablerna -e och -a. Analysen anger vilka faktorgrupper som har en
statistiskt signifikant påverkan på variationen. Den inverkan anges med ett san-
nolikhetsvärde, som i det nedanstående gäller variabeln -a. Ett värde högre än
0,50 gynnar alltså -a, medan ett lägre värde än 0,50 missgynnar -a. Den intres-
santaste siffran är dock skillnaden mellan det högsta och det lägsta faktorvärdet
i en grupp: spännvidden. Ju större spännvid, desto större påverkan antas faktor-
gruppen ha (Håkansson 2008 s. 108–110). Faktorgrupperna är härledda ur den
tidigare forskning som refererats ovan, och har kodats med olika grader av
klassificeringsvånda, som redovisas i det följande.

Gruppen offentligt/privat relaterar till det som beskrivits som stil, och inklu-
derar två faktorer: Tidningstext och Familjelivstext. Man kan förvisso disku-
tera hur väl beteckningen privat passar på ett offentligt diskussionsforum, men
själva klassificeringen av belägg som tagna ur det ena eller andra materialet har
inte gett upphov till någon gränsdragningsproblematik.

Stamslut härleds till de förslag som framförts om att huvudordet påverkar
e-frekvensen, och inkluderar tre faktorer: -a, -e och övriga. Beläggen har klas-
sificerats utifrån huvudordens stamslut, och uttalet har varit vägledande. Som
stamslut på -e har jag alltså räknat ord vars stamslut uttalas som [ə], dvs. kille
och lärare har kodats som ord med stamslut på -e. Ord som rookie och Antoine
har kodats som övriga.

Syntaktisk funktion består av två faktorer: självständig (den enskilde) och
attributiv användning (den enskilde individen), som uppges spela roll för
variationen. SAG anför grammatisk ellips som en faktor, men jag har inte
försökt klassificera eller gradera ellipser, utan de adjektiviska ord som
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saknar substantiviskt huvudord har helt enkelt kategoriserats som självstän-
diga. 

Adjektiviskt ord relaterar också till stil, och hur många faktorer gruppen be-
står av varierar mellan de olika analyserna av referentkategorier, eftersom ad-
jektiviska ord är olika vanliga för skilda referenttyper, och de adjektiviska ord
som gett få belägg slagits samman till kategorin övriga.

Vilka faktorer påverkar valet när referenten är en man?
Av de faktorer som föreslagits visade sig främst offentlig/privat samt stamslut
ha en signifikant inverkan på variationen vid manlig referens, men vissa adjek-
tiviska ord verkar också kunna påverka.

Stil
Det som visar sig ha störst påverkan på e-frekvensen är vilken sfär texten är
hämtad från, vilket framgår av att spännvidden mellan tidningstext och famil-
jelivstext är högst, närmare bestämt 0,46.

Tabell 3. Manlig referens i attributiva fraser.

Med det klarlagt blir nästa fråga varför det har så stor inverkan. En tänkbar or-
sak är att tidningarna är mer normenliga, och i högre utsträckning väljer det
som betraktas som språkligt korrekt. Många uppfattar -a för en specifik manlig
referent som direkt felaktigt trots att grammatik- och språkriktighetsböcker be-
skriver det som korrekt, men ingen verkar uppfatta -e för man som ett språkfel
(Bylin 2016). För manliga referenter skulle -e alltså vara ett säkrare val ur ett
korrekthetsperspektiv. Samtidigt finns det ju variation i alla korpusens tid-
ningar, så det kan inte handla om något medvetet språkligt val som tillämpas
konsekvent på all redaktionell text.

En annan tänkbar förklaring är att frekvensskillnaden kan bero på hur man
konceptualiserar de manliga referenterna som förekommer i de olika sfärerna,

Faktorgrupp % -a sannolikhet Antal belägg
Offentlig/privat
Tidningstext 15,5 0,86 647
Familjeliv 60 0,40 146
Spännvidd 0,46
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så att män som offentliga personer oftare förses med -e än män som privatper-
soner, som oftare får -a. Att e-frekvensen är högre i tidningstext ligger i linje
med att -e historiskt inte bara kommit att förknippas med animathet och man-
lighet, utan också med den offentlighet som så länge varit männens värld, att -e
har »en air av offentlighet» som Westman (2001 s. 93) har uttryckt det. Dags-
tidningarnas huvuduppgift är att bevaka makt- och tjänsteutövning, och de har
därmed utgjort en textvärld där män har varit, och ännu är, de vanligaste refe-
renterna. Eftersom excerperingsmetoden har inneburit att jag sökt på adjekti-
viska ord, och sedan excerperat varje definit nominalfras med referens till
mänsklig individ så har jag också kunnat se hur ofta män respektive kvinnor
refereras till med dessa adjektiv. Det skiljer sig visserligen åt beroende på det
adjektiviska ordet (ungersk gav t.ex. nästan uteslutande manliga referenter,
medan utsatt gav betydligt högre andel kvinnliga), men räknat på samtliga ad-
jektiviska ord utgör män över två tredjedelar (73 %) av de könsspecificerade
referenterna i tidningsbeläggen, men endast hälften (49 %) av dem i Familje-
livsbeläggen. Resultaten åskådliggörs i tabell 4.

Tabell 4. Kvinnliga och manliga referenters andel av nominalfraserna med
könsspecifik referens.

Även om siffrorna kan variera beroende på vilka adjektiv man väljer, ligger
siffrorna för tidningstext i samklang med rapporten Räkna med kvinnor! (Ed-
ström m.fl. 2012 s. 11) som påpekar att »[f]örhållandet två tredjedelar män och
en tredjedel kvinnor som nyhetssubjekt förefaller vara stabilt i Sverige sedan
åtminstone 15 år». Även Andersson Odén (2005 s. 43) fann ett liknande möns-
ter, med ca 75 % män i regionala och lokala tidningar. Tidningstexter är alltså
– med flera olika räknemetoder – till största delen de manliga referenternas
värld, och det finns knappast anledning att tro att de var färre förr. Därmed har
också -e varit högfrekvent i tidningstexter, och kommit att associeras till denna
typ av text, liksom till män i deras professionella roller. 

På det mer a-benägna Familjeliv utgör män ungefär hälften av referenterna. Där
diskuteras också mestadels det vardagliga livet och skribenterna refererar till män
i deras roller som privatpersoner, dvs. som pappor, vänner, söner och sambor. 

Offentlighetseffekten kan associeras till Tegnérs formulering om att adjektiv
från högre stilarter inte vet av »något hvardagslag; de bära alltid stor uniform,

Procentandel 
kvinnliga ref.

Procentandel 
manliga ref.

Totalt antal könsspec. 
ref.

Tidningstext 27 73  998
Familjeliv 51 49  300
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och ett simpelt -a (vid maskuliner) kan därför icke anstå dem», medan andra
adjektiv har »ett anspråkslöst hvardagstycke, som bäst förliker sig med -a».
(1892 s. 361) Tegnér betonade attributets stilvärde, men adjektiviskt ord ger
inga entydiga resultat i denna undersökning. För att separera adjektiviskt ord
från offentligt/privat analyserades materialen var för sig. I Familjeliv gav ad-
jektiviskt ord ingen statistiskt signifikant effekt, men i tidningstext var skillna-
den signifikant och spännvidden 0,36. 

Tabell 5. Det adjektiviska ordet i tidningstext.

Som framgår av tabellen är det då främst överlägsen och tapper som är e-be-
nägna och ny som är a-benäget, medan resten av de adjektiviska orden inte varie-
rar särskilt mycket. Det kan dock bero på att de adjektiviska orden mer eller
mindre kommer ur samma stilregister. Ett av de ord som avviker mest är just tap-
per, som också är det ord som kanske lättast associeras till högtidlighet och his-
toriska manliga referentmönster. Det verkar alltså som att vissa adjektiv kan vara
mer eller mindre e-benägna vid manlig referens, och det är också fullt tänkbart
att ett mer stilmässigt varierat urval skulle ha resulterat i en större effekt. 

För att återknyta till diskussionen om hur det som kallats stil ska förstås i ter-
mer av e-gynnande faktor, så tolkar jag siffrorna som att vissa adjektiviska ord
kan påverka, men att det i första hand är textens sociala sammanhang, genre,
sfär (eller hur man nu vill avgränsa och beteckna det), som samvarierar med
e-frekvensen vid manlig referens, och att det har ett samband med hur referen-
terna konceptualiseras som offentliga eller privata personer. 

Huvudordet och dess stamslut
Spännvidden mellan stamslut på -a och -e ligger på 0,28, vilket innebär att det
påverkar variationen, om än inte så starkt. 

Faktorgrupp % -a Sannolikhet Antal belägg
Adjektiviskt ord
överlägsen  7 0,69 70
tapper  8 0,66 61
svensk 13 0,55 112
ungersk 15 0,50 129
övriga 15 0,50 114
yngst 19 0,43 137
ny 26 0,33 103
Spännvidd 0,36
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Tabell 6. Manlig referens i attributiva fraser.

Ovan diskuterades olika tänkbara anledningar till att stamslut skulle påverka
e-frekvensen, och för att avgöra vad som verkar troligast krävs en närmare ana-
lys av huvudorden bakom siffrorna. Orden med stamslut på -a har en a-frek-
vens på 41 %, och de 41 procenten utgörs av totalt 18 st belägg, där huvudorden
är av följande typer:

– 9 har stjärna som efterled, typ den ungerska landslagsstjärnan
– 3 st har räkneord som efterled, typ den svenska världsfemman 
– 5 st pappa
– 1 st människa.

De flesta ord med stamslut på -a som får -a på attributet är alltså substantiv i
överförd betydelse, plus ett fall av människa, som alla normeras mot -a (Hult-
man 2003 s. 89, Språkriktighetsboken 2005 s. 91–93). De återstående fem be-
läggen har pappa som huvudord, som förvisso slutar på -a, men också kan län-
kas till tendensen att män oftare får -a när de omtalas som privatpersoner. Så
att huvudord med stamslut på -a oftare får -a än andra huvudord verkar bero på
att de huvudorden i de flesta fall är överförda personbeteckningar, eller beteck-
ningar för män som privatpersoner, snarare än på att någon generell fonologisk
eller morfologisk tendens skulle vara verksam.

Undersökningen visar alltså att huvudordet i en attributiv fras kan utgöra en
faktor på så sätt att vissa huvudord starkt gynnar -a. Att det är så beror sannolikt
på lexemspecifika, historiska användningsmönster, eller att de betecknar män
som privatpersoner som pappa. Även om femininum i fornsvenska är en för-
klaring som skulle täcka -stjärna och människa, så finns det en mer aktuell för-
klaring som visserligen inte täcker det enda fallet människa, men såväl -stjärna
som siffersubstantiven. De huvudorden har primärt använts om inanimater och
normeras mot -a idag. Min tolkning av det är alltså att man då väljer -a för att
huvudordet är associerat till inanimathet (eller möjligen för att språkvårdare
uppfattar huvudordet som associerat till inanimathet), och inte -e för att refe-
renten är en man. Därmed kan man förstå dessa a:n som en sorts kongruens
med begreppet, och inte med referenten.

Faktorgrupp % -a sannolikhet Antal belägg
Stamslut
-a 41 0,72  44
-övriga 25 0,52 460
-e 19 0,44 289
Spännvidd 0,28
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Syntaktisk funktion
En faktorgrupp som inte påverkade variationen på något statistiskt signifikant
sätt var syntaktisk funktion. Det innebär alltså att självständig eller attributiv
användning inte inverkar på valet av -a eller -e när referensen är manlig. 

Regional varietet
Regional variation har inte gått att undersöka i material från tidningar eller på
Familjeliv. Istället har jag har här använt Mikael Parkvalls5 metod för dialekt-
kartor (Parkvall 2012 s. 22–27), som innebär att man samlar belägg från blog-
gar där bloggaren uppger ort. Sedan kategoriseras beläggen utifrån 10 olika in-
delningsprinciper (postnummer, län, tidningsdistribution m.fl.) som läggs över
varandra. Då kan ett regionalt mönster framträda. Metoden är naturligtvis inte
utan svagheter, eftersom man inte vet om bloggaren uppger sin uppväxtort, el-
ler sin nuvarande bostadsort efter ett långt liv av flyttar. Trots denna osäkerhet
har metoden gett tydliga regionala mönster vid flera av Parkvalls undersök-
ningar, som kartan i figur 2 över förste/första i datumangivelser, som förste ja-
nuari. (För fler av Parkvalls dialektkartor, se http://lingvistbloggen.ling.su.se)

Beläggen till denna undersökning har samlats in på samma sätt. Jag har sökt
på nye/nya kille, äldste/äldsta son, yngste/yngsta bror etc., för att få träffar med
manlig referens. Så har jag excerperat 500 belägg med -e och 500 belägg med
-a från bloggar där bloggaren fyllt i ort/plats. Parkvall har sedan, med samma
metod som han använt för första januari vs förste januari, skapat en karta uti-
från de belägg jag samlat in, och den utgör figur 3. 

Som framgår av figur 3 bildas inget entydigt mönster. Även om man kan se
en svartare tendens söderut finns det flera fläckar av grått där, liksom områden
av svart och grått i södra Norrland. Att regional tillhörighet skulle vara en
e-faktor att räkna med i skriftspråk återstår alltså att bevisa.

Vilka faktorer påverkar valet när referenten är en gene-
risk individ?
Totalt 455 belägg hade generisk referens. Den statistiska analysen visade att
syntaktisk funktion hade signifikant inverkan, vilket framgår av tabell 7.

5 Tack till Mikael Parkvall som instruerat mig i metoden och tillverkat kartan.
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Figur 2. Förste januari vs första januari. Svart
representerar mer än 60 % -e, grått mellan 40
och 60 % -e, och vitt mindre än 40 % -e.

Figur 3. Karta över bloggare som använt -e el-
ler -a vid manlig referens. Svart representerar
mer än 60 % -e, grått mellan 40 och 60 % -e,
och vitt mindre än 40 % -e.
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Tabell 7. Generisk referens.

Syntaktisk funktion
Spännvidden 0,52 tyder på att syntaktisk funktion har påtaglig betydelse, vilket
också stämmer med tidigare beskrivningar. Som väntat gynnar attributiv funk-
tion -a, medan självständig funktion gynnar -e. Skillnaden är dock mindre än
man kunde förvänta sig efter att ha läst beskrivningarna i litteraturen. Till
exempel SAG beskriver -e som »åtminstone i skriftspråk obligatoriskt» vid
självständig användning (1999:2 s. 228), men i denna undersökning är det ändå
32 % av de självständigt använda adjektiviska orden med generisk referens
som har -a, vilket inte är någon försumbar andel.

Eftersom det är så stor skillnad i variationsmönstren så analyseras självstän-
diga och attributiva användningar nedan var och en för sig.

Självständiga användningar
De faktorgrupper som har statistiskt signifikant inverkan på självständiga an-
vändningar med generisk referens är främst adjektiviskt ord, men även offent-
ligt/privat har viss inverkan (se tabell 8).

Tabell 8. Självständiga användningar med generisk referens.

Det adjektiviska ordet framstår alltså här som den främsta faktorn, med en
spännvidd på 0,68. Mycket få av de adjektiv som excerperades förekom i själv-

Faktorgrupp % -a Sannolikhet Antal belägg
Syntaktisk funktion
Självständiga 32 0,28 273
Attributiva 63 0,80 182
Spännvidd 0,52

Faktorgrupp % -a Sannolikhet Antal belägg
Adjektiviskt ord
anställd 15 0,36 78
enskild   8 0,19 96
utsatt 67 0,87 95
överlägsen 50 0,79   4
spännvidd 0,68

Offentligt/privat
Familjeliv 0,64   74
tidningstext 0,45 199
Spännvidd 0,19
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ständig användning med generisk referens, varför endast två adjektiv och två
particip är med i denna del av materialet. Och de visar sig alltså ha lexemspe-
cifika a- och e-frekvenser. 

För självständiga användningar är Familjeliv något mer a-benäget, men inte
alls så starkt som vid manlig referens. Som framgår av tabell 8 är spännvidden
0,19, att jämföra med 0,46 vid manlig referens. Om man ser den stora spänn-
vidden vid manlig referens som en effekt av hur man konceptualiserar referen-
ten, är det inte förvånande att generiska referenter, som är abstrakta, inte följer
samma mönster. En viss effekt har dock offentligt/privat ändå, vilket möjligen
kan tolkas som ett tecken på att -e är mer associerat till offentligheten än -a,
oavsett referens. 

Attributiva användningar
Också vid attributiva användningar är det färre adjektiviska ord som används i
generiska nominalfraser. Vanligast är enskild och utsatt, och resten har slagits
samman i kategorin övriga. De attributiva beläggen med generisk referens från
Familjeliv var endast tio stycken, varför ingen analys av offentlig/privat har
gjorts. Endast faktorgrupperna adjektiviskt ord och stamslut på huvudordet har
alltså prövats.

Tabell 9. Attributiva användningar med generisk referens.

Även för attributiva belägg har det adjektiviska ordet betydelse, så att utsatt
styr mer mot -a än enskild, såväl i attributiv användning som i självständig. De
båda adjektivens generiska användningsmönster liknar i övrigt varandra på så
sätt att båda har person, individ, människa och elev som frekventa huvudord,
men de har ändå mycket olika e- och a-frekvenser som därmed framstår som
styrda av det adjektiviska ordet.

Faktorgrupp % -a Sannolikhet Antal belägg
attribut
enskild 54 0,34 122
utsatt 98 0,92   40
övriga 45 0,31   20
spännvidd 0,61

stamslut
-a 95 0,24   39
-x 61 0,41 107
-e 33 0,88   36
Spännvidd 0,64



96 Maria Bylin
Även huvudordet har betydelse, vilket framgår av faktorgruppen stamslut.
Där återkommer människa som ett speciellt huvudord. De ord som både har
stamslut på -a och attribut på -a är alla fall av den enskilda människan eller den
utsatta människan. Av de 24 belägg som slutar på -e och har stamslut på -e slu-
tar 20 på -are, vilket betyder att morfemet skulle kunna styra mot -e, i enlighet
med Källströms antagande (1993 s. 81). Samtidigt ska det påpekas att 10 av de
12 ord som har stamslut på -e och attribut på -a också är -are-ord, så -are upp-
visar inte alls samma klara mönster som t.ex. stjärna och människa.

Variationens tillstånd 
Kartläggningen av e-formens distribution och tolkningen av dess semantik ger
vid handen att animathet fungerar som den yttersta ringen kring betydelsen,
och animathet impliceras också genom betydelsen ’manligt kön’. Att animathet
är det mest basala villkoret framgår av att olika typer av animata icke-män, som
kvinnor, kollektiver och djur av båda könen förekommer som referenter vid
e-böjning, medan inanimater helt lyser med sin frånvaro i denna undersökning.

Den statistiska analysen visade att a- och e-frekvensen vid manlig referens
påverkas av tre olika faktorer. Adjektiven från tidningstext var oftare e-böjda
än adjektiven från diskussionsforumet Familjeliv, och adjektiviskt -a för män
var vanligare om huvudordet i nominalfrasen också slutade på -a. I tidningstext
gav de adjektiviska orden visst utslag vid manlig referens, men i Familjeliv gav
de ingen signifikant effekt. Regional variation vid manlig referens undersöktes
i bloggtexter och resultatet redovisades i form av en dialektkarta, som inte gav
något stöd åt tanken att -e skulle vara starkt regionalt styrt i skriftspråk, åtmins-
tone inte -e vid manlig referens i attributiva fraser. 

Mönstret vid generisk referens skiljer sig tydligt från det mönster som man-
lig referens uppvisade. Om de generiska beläggen kom från tidningstext eller
Familjelivstext visade sig visserligen ha en liten effekt på variationen vid själv-
ständigt använda adjektiv, och i attributiva generiska nominalfraser visade sig
huvudordets stamslut inverka. Men de faktorer som visade starkast samband
med -a och -e vid generisk referens var om adjektivet användes attributivt eller
självständigt, samt vilket det adjektiviska ordet var. 

Att faktorerna ger skilda utslag i de två referentkategorierna antas här bero
på de semantiska skillnaderna mellan dem. Konceptualiseringen av den indivi-
duella referenten verkar spela huvudrollen vid specifik referens, medan gene-
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risk refens, där konceptualiseringen av referenten rimligtvis är mer abstrakt,
ger större utrymme åt syntaktiska och lexikala faktorer. 

Mönstret för manlig referens förklaras också utifrån analysen av -e som ett
offentlighetsmorfem, dvs. att -e som maskulinmarkör också kommit att asso-
cieras till offentlighetens och arbetslivets texter, eftersom män länge varit – och
ännu är – de vanligaste referenterna i dem. Det antas vara orsaken till att tid-
ningstexter är mer e-benägna generellt, och särskilt e-benägna då manliga re-
ferenter omtalas och konceptualiseras som yrkesverksamma, eller som inneha-
vare av offentliga maktpositioner. Och omvänt till att Familjelivstexter, där
män utgör hälften av referenterna och omtalas som privatpersoner, är mer a-be-
nägna. Detta stämmer också med den tendens som kan ses i användningen av
-e för kvinnor, eftersom offentlighet, yrkesverksamhet och formell makt verkar
gynna -e även för kvinnliga referenter (Bylin 2016). 

Vid manlig referens styrs alltså variationen främst av semantiska eller prag-
matiska faktorer, som referentens egenskaper. Den generella koppling jag gör
mellan -e och offentlighet respektive -a och privatliv, kan beskrivas som en
stilkonvention med pragmatisk grund i form av historiska referentmönster,
mönster som jag också tror ligger bakom enstaka adjektiviska ords e-benägen-
het. Att stamslut på -a ofta ger adjektiv på -a vid manlig referens klassificeras
här som en begreppslig semantisk aspekt, dvs. som en böjning efter betydelsen
av substantivet snarare än efter referentens egenskaper. Huvudord som stjärna
och femma har ju tidigare använts för inanimata referenter, och att de nu styr
mot -a beskrivs som en böjning efter den historiskt konventionaliserade kärn-
betydelsen av ordet. Analysen pekar därmed på att formval vid semantisk
kongruens kan göras utifrån begreppet såväl som utifrån egenskaper hos refe-
renten (jfr Dahl 2000b s. 107–111, Bylin 2016). 

Denna studie avgör på intet sätt frågan om huruvida svenskan ska analyseras
som ett språk med både ett grammatiskt och ett semantiskt genussystem, eller
som ett språk med ett enda system där såväl formella som semantiska faktorer
påverkar. Däremot visar den att den adjektiviska a- och e-böjningen är ett fe-
nomen där såväl formella som semantiska och pragmatiska faktorer har bety-
delse, liksom att en analys som skiljer mellan begrepp och referens kan bidra
till förståelsen av variationer inom det vi kallar semantisk kongruens. 

Den adjektiviska a- och e-böjningens ofta påtalade komplexitet beror till stor
del på att faktorerna inverkar på olika sätt vid skilda referentkategorier, och
mönstret kompliceras ytterligare av några lexemspecifika tendenser. Historiskt
sett står det klart att systemet har förändrats sedan 1500-talet, främst genom att
kontexterna där variationen är möjlig inskränkts och genom att effekterna av
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kasussystemet klingat av. Däremot verkar systemet inte ha förändrats nämnvärt
sedan Teleman 1965 eller ens sedan Tegnér 1892. Det finns fortfarande varia-
tion vid manlig och generisk referens, och marginellt vid kvinnlig referens.
Den tendens att ibland använda -e om djur som Tegnér beskrev existerar än
idag, liksom kopplingen mellan högre stil eller offentlighet och -e. Det är na-
turligtvis sannolikt att frekvenserna har förändrats något, men grunddragen i
variationen verkar vara desamma. Inte sällan antas det att komplexiteten i, och
osäkerheten kring, variationen mellan -a och -e tyder på en pågående föränd-
ring (se Hornscheidt 2000 s. 354, Språkriktighetsboken 2005 s. 89, Bylin u. u.),
men när denna undersöknings resultat jämförs med tidigare beskrivningar av -a
och -e, framträder snarare bilden av ett anmärkningsvärt seglivat variationstill-
stånd.
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