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Sammandrag

Denna  uppsats  behandlar  adjektivets  a-  och  e-ändelser  i  personsyftande  bestämda 

nominalfraser. Syftet med studien är att se om det har skett en förändring i bruket av dessa 

former  i  tidningstext,  och  främst  om  e-ändelser  har  ökat  för  kvinnliga  referenter  och 

neutrumord samt a-ändelser för manliga referenter. Undersökningen är korpusbaserad och 

har genomförts i Språkbankens konkordanser, Press 65 och Press 98, där femtio adjektiv 

har  valts  ut  och  undersökts  med  båda  formerna.  Resultaten  av  undersökningen  är  att 

e-ändelser för kvinnliga referenter samt neutrumord har ökat något och även att a-ändelsen 

har ökat för manliga referenter.  Detta tyder på att  det  har skett  en uppluckring av den 

traditionella  användningen  av  adjektivändelserna  under  den  aktuella  perioden. 

Undersökningen visar även att a-ändelsen har ökat i användning över lag samt att vissa 

adjektiv har förändrats mer än andra. 
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1 Inledning

Ända sedan medeltiden har det funnits olika åsikter om vilken ändelse adjektiven bör ha i 

bestämd  form  singularis.  Under  1400-talet  och  framåt  minskade  användningen  av 

a-formen kraftigt  på grund av den växande kanslinormens skriftspråk men när  Gustav 

Vasas bibel,  baserad på uppsvenskt talspråk,  publicerades  år  1541 börjar  a-formen öka 

successivt igen (Larsson 2003:36–37)

Idag råder stor osäkerhet bland språkbrukarna om hur och när de olika formerna ska 

användas och frågan diskuteras ofta inom språkvården, den har exempelvis ett eget avsnitt 

i  Språkriktighetsboken. Det var i just denna bok jag fick upp ögonen för problemet, och 

särskilt påståendet om att e-former börjar öka i beskrivningen av kvinnor fick mig att vilja 

fördjupa mig i ämnet. 

Siv Strömquist skriver i sin språkspalt i Svenska Dagbladet att ”formuleringar som 'den 

20-årige kvinnan' får de flesta av oss att studsa. Men uppenbarligen inte alla” (Strömquist 

2010). Den förklaring hon ger till den ökande användningen av e-ändelsen är att skribenten 

antagligen tycker att e-formen låter finare och hon drar paralleller till hyperkorrektion där 

språkbrukaren tillämpar regler i större utsträckning än vad som egentligen är korrekt. Det 

stilvärde formerna förmedlar väger i sådana fall tyngre än de traditionella reglerna kring 

formernas grammatiska användning. 

Orsakerna  till  den  oenhetliga  uppfattningen  om  formerna  kan  tänkas  vara  många, 

förutom  stilvärde  kan  regional  tillhörighet  påverka  samt  balansgången  mellan  det 

semantiska och grammatiska som Roger Källström tar upp i sin avhandling  Kongruens i  

svenskan. Detta förklaras utförligare i avsnitt 3.2, Tidigare forskning. 

Jag  vill  med  denna  uppsats  undersöka  om  adjektivets  a-  och  e-former  i  bestämda 

nominalfraser i syftning på män och kvinnor har förändrats i tidningstext under de senaste 

årtiondena och särskilt om man kan se en ökning av e-former för kvinnor. 

5



2 Syfte 

Syftet  med  denna  studie  är  att  jämföra  bruket  av  adjektivets  a-  och  e-former,  i 

personsyftande bestämda nominalfraser, i tidningstexter från sextio- och nittiotalet och se 

om det  har  skett  någon förändring  i  användningen av dessa former.  Den övergripande 

frågan är:  kan man se en upplösning av den  traditionella  användningen av formerna  i 

relativt formellt skriftspråk under den aktuella perioden? 

De mer detaljerade frågeställningarna lyder: 

• Har användningen av den traditionellt maskulina e-formen ökat i nominalfraser där 

kvinnliga referenter åsyftas? 

• Kan man se en ökning av a-formen i nominalfraser med manliga referenter? 

• Har e-formen börjat öka i användning för ord med genus neutrum?

• Finns det några särskilda ord eller  konstruktioner där användningen av de olika 

formerna har förändrats mer än hos andra?

Min hypotes är att det har skett en uppluckring av det traditionella bruket av formerna och 

att man kan se en förändring mot en mer breddad användning av a- och e-formerna. Jag 

tror därmed att e- formen har ökat i både syftning på kvinnor och för neutrumord samt att 

a-formen har ökat i syftning på män. Det är även troligt att vissa ord och konstruktioner 

har förändrats mer än andra. 

3 Bakgrund

I  avsnitt  3.1 introduceras  en  beskrivning  av  a-  och  e-formen  såsom  de  presenteras  i 

6



Svenska  Akademiens  grammatik,  Språkriktighetsboken och  Svenska  skrivregler.  Här  tas 

även  upp  rekommendationer  för  formerna  som ges  för  skriftspråksbruk.  I  avsnitt  3.2 

presenteras tidigare forskning som gjorts kring adjektivets a- och e-former. 

3.1 Beskrivning av adjektivets a- och e-former

Svenska  Akademiens  grammatik  (hädanefter  förkortat  SAG)  beskriver  adjektivets 

bestämdhetsändelser  utförligt  och här fastslås  att  e-formen kan brukas vid manlig eller 

generell referens, till exempel den vanlige medborgaren. Här kan man även välja a-form. 

Om generell referens förklaras det i en fotnot:

Den betydelse e-suffixet i själva verket förmedlar vid generell referens är ofta 
animathet: jfr den uppmärksamme läsaren med (generell) referens med den 
optiska läsaren med referens till en apparat. (SAG 2 Ord. 1999:229)

I nominalfraser utan substantiv (den sjuke) är e-form obligatorisk i skrift om frasen avser 

en man eller en könsneutral referent, medan man med a-form åsyftar en kvinnlig referent. 

Vidare beskriver SAG e-formen i skrift som formellare, neutralare och med högre stilvärde 

än -a samt att -e är vanligare i syd- och västsvenskt talspråk. 

Adjektiv som bestämmer ord med genus neutrum har vanligtvis a-form, och det är vad 

språkvårdare rekommenderar. Här tilläggs att skriftspråket kanske börjar bli mer tolerant 

mot e-former i dessa fall. För adjektiv som beskriver ting och djur anses a-formen vara den 

enda  korrekta.  Ord  som  tar  pronomenet  hon även  vid  könsneutrala  referenter,  som 

människa, används endast med  a-form och detta kan även påverka andra substantiv som 

slutar  på -a  i  samma riktning.  Adjektiv  som syftar  på könsneutrala  ord med kvinnliga 

referenter  kan i  enstaka  fall  ta  e-form om adjektivet  fungerar  mer  klassificerande  än 

beskrivande av referenter, till exempel den kände svenska psykologen Madeleine Katz. 

I  Språkriktighetsboken har adjektivets  a- och  e-former ett eget avsnitt under kapitlet 

Genus som betonar problematiken och osäkerheten som råder kring bruket av formerna. 

Språkbrukare kan välja att ta hänsyn till olika omständigheter som syftning, stilvärde samt 

7



regional tillhörighet när de väljer form.  E-formen beskrivs ha en snävare användning än 

a-formen då -e bara används om människor och särskilt manliga individer medan -a kan 

användas  om  både  människor  och  djur  samt  om  konkreta  och  abstrakta  saker.  Här 

rekommenderas e-formen i första hand vid syftning på man och -a vid syftning på kvinna. I 

de fall ett substantiv i överförd betydelse används om en person, till exempel stjärna och 

hopp är a-formen vanligast och det som rekommenderas. Detta gäller oavsett vilket genus 

ordet har men detta är på väg att förändras enligt  Språkriktighetsboken. Även -e  för ord 

med genus neutrum (som vanligtvis har a-ändelse) går att finna i skrift, men detta är något 

som ännu  inte  har  blivit  allmänt  accepterat.  Om  e-former  för  adjektiv  som beskriver 

kvinnor tilläggs här att det främst sker vid beteckningar som förr endast syftade på män, till 

exempel lärare och skådespelare. Vid könsneutrala referenter används båda formerna även 

om e-formen fortfarande dominerar. När referenten är ett ting eller ett djur används oftast 

a-formen, men om djuren ses som mer mänskliga kan de även ta e-form. E-formen är även 

vanligast när nominalfrasen saknar substantiv samt vid titlar där förste eller andre ingår.

I den senaste utgåvan av Svenska skrivregler beskrivs bruket av -e som mer begränsat 

än  bruket  av  -a och  här  sammanfattas  de  fall  -e  går  att  använda  i  fyra  punkter:  när 

adjektivet beskriver en individ av manligt kön, när adjektivet ingår i en titel (förste och 

andre), när adjektivet står självständigt och syftar på en manlig eller könsneutral individ 

(till exempel den fattige) samt när adjektivet beskriver en könsneutral referent, till exempel 

den enskilde/enskilda individen. I alla dessa fall utom när adjektivet ingår i en titel kan 

även -a användas. 

3.2 Tidigare forskning

Det har gjorts en hel del forskning om adjektivets  a- och e-former och jag har valt att ta 

upp fyra olika personers forskning kring detta.

I sin  avhandling  Kongruens  i  svenskan  från  1990 har  Roger  Källström  undersökt 

kongruens i nominalfraser och bland annat adjektivets  a- och  e-former. Han  påpekar att 

nominalfrasen  oftast  är  mer  grammatiskt  än  semantiskt  styrd  och  det  enda  fallet  där 
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semantisk  dominans  förekommer  är  just  i  böjningen av  bestämda  adjektiv  i  singularis 

(Källström 1990:66). 

I en undersökning av Göteborgs-Postens sportsidor fann han ett väldigt varierande bruk 

av adjektivets  a- och e-former. Vissa journalister använde e-form vid syftning på en man, 

andra använde -a. Även e-former återfanns vid syftning på en kvinna och i nominalfraser 

med neutrumsubstantiv. Han tillägger att fraser där ord som minister tagit e-form trots att 

det syftar på en kvinna kan förklaras av att yrket traditionellt har dominerats starkt av män. 

En  tänkbar  förklaring  som  Källström  ger  till  den  skiftande  användningen  är  att 

skribenternas  regionala  ursprung  kan  påverka  språkbruket.  En  annan  förklaring  skulle 

kunna vara att skribenterna tar olika mycket hänsyn till den grammatiska och semantiska 

kongruensen. Han beskriver detta som en skala där språkbrukare i den ena änden tar mer 

hänsyn till  de grammatiska kriterierna,  till  exempel  att  traditionellt  feminina substantiv 

med ändelserna  -inna och  -ska tar  adjektiv  med  a-form medan traditionellt  maskulina 

substantiv  med  ändelserna  -are och  -ör tar  adjektiv  med  e-form,  oavsett  vilket  kön 

referenten  har.  Detta  skulle  förklara  varför  fraser  som  Malin,  meste  guldmedaljören 

uppkommer,  enligt  Källström.  I  motsatta  änden  av  denna  skala  finns  de  som tar  mer 

hänsyn till de semantiska kriterierna och väljer adjektivform utifrån referentens kön, vilket 

skulle förklara frasen finske bergsrådet Paavo Suominen. Källström betonar att han inte har 

funnit  några  exempel  på  nominalfraser  som  det  snälle  lokbiträdet,  alltså  e-form  på 

adjektivet när det föregås av artikeln det. 

Margareta Westman gjorde 1994 en undersökning om förekomster av a- och e-former i 

nominalfraser dels i tre utvalda tidningar och dels i en novellsamling med texter skrivna av 

ungdomar och vuxna. Hon fann i detta material att vid syftning på en man var  e-formen 

den klart  vanligaste  (vid könsneutral  syftning användes  formerna  ungefär  lika)  och att 

ungefär två tredjedelar av  a-formerna syftade på kvinnor, resten på män. Westman fann 

inget exempel på  e-form vid syftning på en kvinna i denna undersökning, även om det 

existerar i  andra  fall.  Kvinnliga  syftningar  med  e-form  utgörs  oftast  av  könsneutrala 

huvudord som betecknar yrke eller ställning, och kan förklaras av den stora dominansen av 

manssyftande personuttryck, hävdar Westman. I hennes undersökning syftade 153 fraser av 

202 på män. 
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År 1989 gjorde  Westman  en  acceptansundersökning  där  29  lärare  fick  ta  ställning  till 

meningar  som:  Stockholms  nya/nye  finansborgarråd har  just  utsetts.  Utifrån  resultaten 

kunde Westman se att adjektivens karaktär kunde påverka valet av a- eller e-form. Adjektiv 

som oftare förekommer i tidningstext, till exempel de som beskriver ålder eller nationalitet, 

accepterades  lättare  med  e-form.  Detta  kan även förklara  acceptansen för  e-ändelse på 

adjektiv med klar kvinnlig referens. Dessa adjektiv accepterades också lättare om de var 

artikellösa, vilket är typiskt i tidningstext enligt Westman.

Vart utvecklingen av dessa former är på väg är svårt att säga enligt Westman. Hon tror 

inte  att  a-  och  e-formen kommer att  markera mänsklighet  kontra ting,  särskilt  inte  när 

e- formen för många dialekter har ett formellt drag över sig. 

Marianne  Stenlund  undersökte  2003  i  sin  C-uppsats  Det  hjälpsamme  biträdet  

acceptansen  för  e-former  hos  språkbrukare  genom enkätfrågor.  Hon  kom fram till  att 

e- formen har lättast att accepteras vid personord i utrum, främst vid syftning på man och 

könsneutral referent, men det fanns även en relativt hög acceptans för syftning på kvinna. 

E-form för neutrumord accepterades främst när det syftades på en man. Hon beskriver 

acceptansen i två riktningar, dels sprider den sig i utrum från manliga och könsneutrala 

referenter  till  kvinnliga,  och  dels  sprider  den  sig  från  utrum till  neutrum,  främst  hos 

manliga referenter. 

Hennes centrala fråga var om e-formen håller på att förändras från maskulint suffix till 

att signalera animathet över lag, vilket hennes resultat visar tendenser till. Något hon även 

uppmärksammar i sin slutsats är den stora tveksamhet som råder bland språkbrukarna kring 

användningen av e-formen, särskilt bland den yngre gruppen. 

I sin D-uppsats  Det vilsne statsrådet och den första konungen från 2005 undersökte 

Mathias  Tistelgren  bruket  av  adjektivets  a-  och  e-ändelser  i  bestämd form singularis  i 

tidnings-  och  tidskriftstext  samt  hur  språkbrukare  ställde  sig  till  den  ”felaktiga” 

användningen av dessa ändelser. I de tidningar och tidsskrifter han undersökte fann han att 

11 % av  de  adjektiv  som syftade  på  en  man  hade  a-ändelse,  han  jämförde  detta  med 

Margareta Westmans undersökning från 1994, där motsvarande antal var 9 %. De adjektiv 

som syftade på kvinnor hade i hans undersökning a-form, med ett enda undantag. I hans 

acceptansundersökning ville 49,7 % av informanterna ha  e-ändelse vid syftning på man, 

10



men  hela  18,2 %  ville  även  se  e-ändelse  i  syftning  på  kvinnor,  utifrån  enkätens 

exempelfraser. ”Sex personer föredrar till och med Den helige Birgitta framför Den heliga 

Birgitta” (Tistelgren 2005:29). 

Han sammanfattar användningen av formerna som kaotisk och menar att det som kan 

ligga bakom språkbrukarnas val av former oftast är semantiskt styrt. I exemplet den förste  

människan, som i detta fall är en man, har man låtit semantiken styra valet av ändelse 

framför  ordets  lexikala  genus.  Andra  förklaringar  enligt  Tistelgren  kan  vara  en 

hyperkorrekt användning av e-formen, e-formen som främst signalerar animathet, dialektal 

påverkan, språkbrukarnas ålder –  yngre språkbrukare accepterar i högre grad avvikande 

språkformer  –  och  kulturella  faktorer  som  maskulinisering/avmaskulinisering  eller 

humanisering av djur. 

4 Metod och material

I  detta  avsnitt  presenteras  först  i  4.1  hur  urvalet  av  adjektiv  och  referenter  till 

korpusundersökningen  har  gått  tillväga.  I  4.2  redogörs  det  för  valet  av  korpusar,  hur 

undersökningen utfördes samt vilka avgränsningar som har gjorts vid sökningarna. 

4.1 Urval av adjektiv och referenter

För att hitta lämpliga adjektiv till undersökningen har jag använt mig av frekvensordboken 

Tiotusen i topp. Den är visserligen skriven på sjuttiotalet men eftersom jag har undersökt 

presstexter från både sextio- och nittiotalet så fyller den ändå sitt syfte. Den är dessutom 

baserad på tidningstext vilket lämpar sig väl för denna undersökning. Jag har utgått från de 

adjektiv med högst frekvens men sållat bort dem som ej tar e-form, främst beskriver ting 

eller  sällan förekommer i  bestämda nominalfraser.  Sammantaget  blev det  totala  antalet 

adjektiv femtio stycken. 
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Med utgångspunkt  i  de  beskrivningar  som gjorts  av  formerna  i  avsnitt  3.2 samt  med 

hänsyn  till  min  frågeställning  har  jag  endast  använt  mig  av  kategorierna  kvinnliga 

referenter och  manliga  referenter samt  neutrumord  i  min  undersökning.  Jag  har  vid 

sökningarna alltså uteslutit de träffar som syftar på något annat än dessa kategorier. 

Orden skiljer sig ganska kraftigt åt när det gäller frekvens, vissa ord har bara fått någon 

eller några enstaka träffar medan andra flera hundratals. Jag har ändå valt att ta med alla 

ord som fick minst en träff på alla kategorier, det vill säga på båda adjektivformerna och på 

båda referenterna, för att få ett så stor mängd nominalfraser som möjligt. 

4.2 Korpusundersökningen

Undersökningen är kvantitativ och baseras på korpusar med presstexter ur Språkbankens 

konkordanser. Språkbanken1 är en stor samling korpusar som finns tillgänglig för alla på 

internet. De korpusar som har använts i undersökningen är Press 65 och Press 98. Jag har 

försökt  få  en så  stor  tidsskillnad mellan  korpusarna som möjligt,  därav valet  av  dessa 

korpusar. Anledningen till att korpusarna på tjugohundratalet är uteslutna är att de endast 

innehåller texter från Göteborgs-Posten och detta skulle kunna ha påverkat resultatet på det 

sätt att  e-ändelser är vanligare i Västsverige än i övriga Sverige. Press 65 och Press 98 

innehåller  däremot texter  från  olika dagstidningar  runtom i  landet.  Att  jag har  valt  att 

basera  undersökningen på presstexter beror på att jag främst har velat undersöka bruket av 

a- och e-former i relativt formellt skriftspråk med texter skrivna av många olika skribenter 

för att få en så representativ bild som möjligt. 

Vid själva korpusundersökningen har varje adjektiv undersökts både med a- och e-form 

i båda korpusarna. För varje sökning har jag sedan räknat alla bestämda nominalfraser som 

syftar på en identifierad kvinna eller en man. Jag har uteslutit  fasta fraser som Karl den 

store och  den heliga Birgitta, titlar vid  förste, och de fall där jag inte har kunnat avgöra 

vilket kön referenten har. Neutrumorden har endast undersökts i e-form och därför kommer 

resultatet av dessa att presenteras separat i avsnitt 5.7.

1 http://spraakbanken.gu.se/swe
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Storleken på de båda korpusarna skiljer sig avsevärt mycket åt, Press 65 innehåller cirka en 

miljon ord medan Press 98 innehåller cirka tio miljoner ord. På grund av detta ligger inte 

fokus  på  antalet  träffar  i  korpusarna  utan  på  hur  förhållandet  mellan  procentandelarna 

skiljer sig mellan de båda korpusarna.  

5 Resultat

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i tabeller med tio adjektiv i varje 

tabell. I varje avsnitt presenteras tio adjektiv i taget med sina respektive resultat från båda 

korpusarna.  De  adjektiv  som  förekommer  med  e-form  för  kvinnliga  referenter  samt 

neutrumord har tagits ut som språkprov och redovisas i sina respektive avsnitt. Jag har inte 

valt ut några exempelfraser med adjektiv med a-form för manliga referenter på grund av 

den stora mängd av dessa träffar som förekom. 

5.1 Adjektiv 1–10

Bland de tio första orden återfinns inget exempel på e-form för kvinnor i Press 65 (se tabell 

1 på nästa sida), medan det i Press 98 (se tabell 2 på nästa sida) finns sex stycken. De 

adjektiv  som har  denna  e-form för  kvinnor  är  amerikansk,  brittisk och  ende.  Jag  har 

excerperat dessa exempel:

(1) Den amerikanske utrikesministern Madeleine Albright.

(2) Med sin amerikanske kollega Madeleine Albright

(3) Den brittiske premiärministern Margaret Thatcher.

(4) Solveig Thorstensson är den ende anställde vid Stentorpsattraktionen.

(5) I detta läge tycktes USA-kapten Judy Rankin vara den ende som inte riktigt förstod 

storheten i Steinhauers senaste putt.
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(6) Den ende som tror på honom är hans flickvän Berta Lucia. 

Av detta kan man se att adjektiv som beskriver nationaliteter samt  ende används i större 

utsträckning med  e-form för kvinnor än övriga adjektiv. Två av tre fraser med  ende står 

utan substantiv och i den tredje frasen  den ende anställde  påträffas även  anställde med 

e- form men detta är inget som har räknats med i resultatet på grund av det inte ingår bland 

de femtio utvalda adjektiven. 

Tabell 1. Adjektiv 1–10 i Press 65. 

Tabell 2. Adjektiv 1–10 i Press 98.

14

Press 65 A-ändelse E-ändelse
Ord Kvinna % Man % Antal Kvinna % Man % Antal
Aktuell 50 50 2 0 100 1
Amerikansk 50 50 4 0 100 32
Berömd 100 0 3 0 100 9
Brittisk 0 100 2 0 100 21
Dansk 50 50 2 0 100 13
Död 0 100 1 0 100 4
Enda/ende 70 30 10 0 100 22
Engelsk 100 0 1 0 100 7
Egentlig 0 100 1 0 100 1
Ensam 50 50 2 0 100 4

Press 98 A-ändelse E-ändelse
Ord Kvinna % Man % Antal Kvinna % Man % Antal
Aktuell 50 50 4 0 100 6
Amerikansk 76 24 50 1 99 193
Berömd 100 0 3 0 100 24
Brittisk 68 32 25 1 99 103
Dansk 81 19 26 0 100 87
Död 75 25 12 0 100 16
Enda/ende 52 48 96 2 98 135
Engelsk 65 35 20 0 100 64
Egentlig 20 80 5 0 100 4
Ensam 83 17 12 0 100 10



Bland dessa ord kan man se att de flesta a-former har en större andel kvinnliga referenter i 

Press 98 (tabell 2) än i Press 65 (tabell 1). Adjektiven engelska och enda är de två ord där 

gruppen manliga referenter däremot har ökat i den senare korpusen. De enda adjektiven 

med a-form som behåller sin starka ställning med manliga referenter i båda korpusarna är 

egentlig och aktuell. 

5.2 Adjektiv 11–20

Tabell 3. Adjektiv 11–20 i Press 65. 

Bland dessa ord återfanns heller inga  e-former för kvinnor i Press 65 (se tabell 3) men i 

Press 98 (se tabell 4 på nästa sida) hittade jag åtta exempel, även dessa excerperade:

(7) Den franske kommissionären Edith Cresson.

(8) Förre chefsredaktören Christina Jutterström.

(9) Förre guvernören Ann Richards. 

(10) Förre justitieministern Gun Hellsvik. 

(11) Förre lönekamrer Gunnel Arrefors.  
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Press 65 A-ändelse E-ändelse
Ord Kvinna % Man % Antal Kvinna % Man % Antal
Fransk 50 50 4 0 100 18
Förra/förre 0 100 1 0 100 39
Först 85 15 13 0 100 46
Förstnämnd 100 0 1 0 100 1
Gammal 78 22 9 0 100 39
Glad 100 0 1 0 100 1
God 100 0 1 0 100 6
Liten 100 0 16 0 100 19
Klok 100 0 1 0 100 1
Konstnärlig 0 100 1 0 100 1



(12) Den förre utrikesministern Birthe Weiss. 

(13) Engelskan (Pat Hurst) var den förste i Europas lag att vinna sin match. 

(14) Gamle Alice kan man i alla fall lita på. 

Här kan man konstatera att  förre är vanligare med  e-form för kvinnor än andra adjektiv, 

men även här återfinns adjektiv som beskriver nationalitet (franske) samt förste och gamle. 

Vid adjektivet förre är det vanligare att det förekommer utan artikel än med vid syftning på 

kvinna, fyra av fem förre är artikellösa. 

Tabell 4. Adjektiv 11–20 i Press 98.

Här har majoriteten av adjektiv med  a-form ökat sin andel av manliga referenter i den 

nyare korpusen (se  tabell  4).  Adjektiven  glada,  goda,  lilla och  kloka  hade i  den äldre 

korpusen alla 0 % manliga referenter motsvarande 25 %, 50 %, 11 % och 33 % i den nyare 

korpusen. Även  första  har ökat för de manliga referenterna i Press 98. De adjektiv med 

a-form där andelen kvinnliga referenter har ökat är franska, förra, gamla och konstnärliga. 
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Press 98 A-ändelse E-ändelse
Ord Kvinna % Man % Antal Kvinna % Man % Antal
Fransk 59 41 17 1 99 127
Förra/förre 73 27 55 1 99 418
Först 81 19 119 1 99 145
Förstnämnd 100 0 1 0 100 4
Gammal 86 14 65 0 100 221
Glad 75 25 4 0 100 9
God 50 50 6 0 100 32
Liten 89 11 80 0 100 117
Klok 67 33 3 0 100 6
Konstnärlig 83 17 6 0 100 25



5.3 Adjektiv 21–30

I detta fall återfanns ingen e-form för kvinnliga referenter, varken i Press 65 (tabell 5) eller 

Press 98 (tabell 6). 

Tabell 5. Adjektiv 21–30 i Press 65.

Tabell 6. Adjektiv 21–30 i Press 98.
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Press 65 A-ändelse E-ändelse
Ord Kvinna % Man % Antal Kvinna % Man % Antal
Kunnig 100 0 1 0 100 1
Känd 100 0 1 0 100 7
Kär 100 0 1 0 100 4
Modern 100 0 2 0 100 3
Märklig 100 0 1 0 100 1
Mäktig 100 0 1 0 100 4
Ny 75 25 4 0 100 33
Nästa/näste 50 50 2 0 100 2
Okänd 100 0 1 0 100 3
Polsk 100 0 1 0 100 3

Press 98 A-ändelse E-ändelse
Ord Kvinna % Man % Antal Kvinna % Man % Antal
Kunnig 100 0 1 0 100 2
Känd 59 41 17 0 100 32
Kär 96 4 23 0 100 8
Modern 100 0 5 0 100 4
Märklig 100 0 2 0 100 5
Mäktig 0 100 1 0 100 21
Ny 53 47 85 0 100 372
Nästa/näste 56 44 9 0 100 20
Okänd 50 50 6 0 100 27
Polsk 100 0 3 0 100 6



Det adjektiv som har fått flest träffar med a-form i båda korpusarna är ny, och där står det 

väldigt jämnt mellan manliga och kvinnliga referenter,  särskilt  i  Press 98 (se tabell  6). 

Medan kära, med näst flest träffar (i Press 98), är starkt dominerat av kvinnliga referenter. 

Här kan man se en skillnad mellan adjektiven i fråga om hur lätt de tar a-form i syftning på 

en manlig individ. Övriga adjektiv har fått relativt få träffar, särskilt i Press 65, så därför är 

det svårt att dra några slutsatser av detta. 

5.4 Adjektiv 31–40

Inte här heller har det påträffats några e-former för kvinnliga referenter, varken i Press 65 

(se tabell 7) eller Press 98 (se tabell 8 på nästa sida). 

Tabell 7. Adjektiv 31–40 i Press 65.

Bland dessa ord har a-formen en stark dominans av manliga referenter, i synnerhet i Press 

65 (tabell 7). Sju av tio adjektiv har med a-form ökat sin andel kvinnliga referenter i den 

nyare korpusen, Press 98 (tabell 8). De enda adjektiv med a-form som har ökat sin andel 

manliga  referenter  är  rika  och  snälla.  Adjektivet  sjuka har  i  båda  korpusarna  100 % 

kvinnliga referenter. 
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Press 65 A-ändelse E-ändelse
Ord Kvinna % Man % Antal Kvinna % Man % Antal
Populär 0 100 1 0 100 2
Rik 100 0 2 0 100 3
Rysk 50 50 2 0 100 5
Schweizisk 0 100 1 0 100 5
Sist 0 100 1 0 100 8
Sistnämnd 50 50 4 0 100 8
Sjuk 100 0 1 0 100 2
Själv 33 67 3 0 100 2
Snäll 33 67 3 0 100 3
Socialdemokratisk 0 100 3 0 100 3



Tabell 8. Adjektiv 31–40 i Press 98. 

5.5 Adjektiv 41–50

Bland de sista adjektiven påträffas sex exempel på  e-form för kvinnliga referenter, alla i 

Press 98 (se tabell 10 på nästa sida). I tabellen syns det bara att  svenske har kvinnliga 

referenter men även -årige har två exempel, även om de totalt sett var för få för att synas 

bland procenten. Alla exempel är excerperade och presenteras här:

(15) Svenske ministern Annika Åhnberg deltog i mötet.

(16) Maria är den andre svenske ryttaren genom tiderna som lyckats kvalificera sig.

(17) Den svenske Solheim Cup-debutanten (Lotta Sörenstam). 

(18) Den 28-årige Aimée är filmens starkaste karaktär. Trots att hon... 

(19) Den 32-årige skytten Cecilia Frii. 

De adjektiv som förekommer med e-form för kvinnor här betecknar alla nationalitet eller 

ålder. Även här förekommer en fras med två adjektiv med  e-form,  Maria är den andre 

svenske ryttaren. Samma sak gäller i detta fall som tidigare, andre har inte räknats med i 

resultatet för att det inte förekommer bland de utvalda adjektiven. 
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Press 98 A-ändelse E-ändelse
Ord Kvinna % Man % Antal Kvinna % Man % Antal
Populär 67 33 6 0 100 35
Rik 89 11 9 0 100 6
Rysk 67 33 15 0 100 98
Schweizisk 50 50 2 0 100 14
Sist 30 70 20 0 100 50
Sistnämnd 100 0 2 0 100 23
Sjuk 100 0 7 0 100 6
Själv 0 100 1 0 100 10
Snäll 83 17 12 0 100 6
Socialdemokratisk 27 73 33 0 100 15



Tabell 9. Adjektiv 41–50 i Press 65. 

Tabell 10. Adjektiv 41-50 i Press 98. 

Här har fem adjektiv med a-form ökat med manliga referenter – spanska, starka, välkända 

och -åriga som alla hade 0 % i den äldre korpusen (tabell 9) men betydligt högre siffror i 

den nyare korpusen (tabell 10). Även unga har fler manliga referenter i Press 98, även om 

det inte är någon stor ökning. 

Av  adjektivet  svenska är  en  tredjedel  av  referenterna  män,  en  siffra  som  inte  har 

förändrats mellan de båda korpusarna. Bland de två adjektiv med högst referens, unga och 

-åriga, är dominansen stor bland de kvinnliga referenterna med 90 % eller 100 %. 
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Press 65 A-ändelse E-ändelse
Ord Kvinna % Man % Antal Kvinna % Man % Antal
Spansk 100 0 1 0 100 2
Stark 100 0 3 0 100 7
Stor 40 60 5 0 100 29
Svensk 67 33 6 0 100 35
Ung 92 8 26 0 100 66
Utmärkt 100 0 1 0 100 3
Vacker 100 0 10 0 100 1
Välkänd 100 0 1 0 100 1
-årig 100 0 21 0 100 38
Österrikisk 0 100 1 0 100 4

Press 98 A-ändelse E-ändelse
Ord Kvinna % Man % Antal Kvinna % Man % Antal
Spansk 13 87 8 0 100 38
Stark 75 25 4 0 100 61
Stor 40 60 50 0 100 126
Svensk 67 33 73 1 99 294
Ung 91 9 133 0 100 285
Utmärkt 100 0 3 0 100 6
Vacker 100 0 16 0 100 4
Välkänd 50 50 2 0 100 13
-årig 92 8 285 0 100 730
Österrikisk 60 40 5 0 100 12



Något som även är intressant är att antalet referenter för -åriga respektive -årige skiljer sig 

stort åt mellan de manliga och kvinnliga. Av dessa totalt 1015 referenter är 753 män och 

262 kvinnor. Detta är något som kommer diskuteras närmare i avsnitt 6, Diskussion. 

5.6 Sammanfattning av resultaten

I Press 65 var antalet  e-ändelser för kvinnor och neutrumord 0 % och i Press 98 ligger 

förekomsterna av dessa på 0,5 %. Detta tyder på att det har skett en ökning av e-ändelserna 

i detta fall, även om det är en ganska liten ökning.

 Beträffande a-ändelsen är andelen manliga referenter med denna form totalt sett  23 % i 

Press 65 och 25 % i Press 98, vilket också pekar på en ökning även om den är liten.

Om man ser enbart till själva formerna och utesluter uppdelningen mellan referenterna 

ser man fördelningen 25 % för A och 75 % för E i Press 65, motsvarande 26 % för A och 

74 % för  E i Press 98. Detta innebär en svag ökning för  a-formen i den nyare korpusen, 

vilket är vad man skulle kunna förvänta sig då  a-formen används till  syftning på båda 

könen oftare än e-formen gör. 

Att e-formen är så mycket vanligare i båda korpusarna beror på den stora majoritet män 

som omtalas. Av den totala mängd undersökta nominalfraser som är 6282 stycken är 1246 

kvinnor och 5036 män, en fördelning på 20 % kvinnor och 80 % män. Det skiljer sig heller 

inte stort mellan de båda korpusarna med 81 % män i Press 65 och 80 % män i Press 98. 

Man hade kunnat vänta sig en övervägande del män men att skillnaden skulle vara så här 

stor hade jag inte trott, och heller inte att fördelningen nästan ser exakt likadan ut i de båda 

korpusarna. 

5.7 Neutrumord

Vid  varje  sökning  på  adjektivens  e-ändelser  har  jag  även  undersökt  de  eventuella 

förekomsterna  för  neutrumord.  Jag  fann  endast  tio  exempel  på  denna  företeelse,  och 
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samtliga återfanns i den nyare korpusen, Press 98. Bland dessa tio träffar finns även två 

fraser som inte syftar på person, utan på djur respektive ting. Eftersom den totala mängden 

blev så liten valde jag att ta med även dessa trots att jag i den övriga undersökningen 

endast har koncentrerat mig på personsyftande uttryck. Eftersom träffarna var relativt få 

behövs det inga tabeller för att redovisa detta resultat utan här nedan presenteras de tio 

neutrumord jag fann med e-form:

(1) Det amerikanske ökenklimatet.

(2) Det amerikanske stoet.

(3) Förre trafiklandstingsrådet...Stig Dingertz.

(4) Nye anfallsesset.

(5) Nye ansvarige statsrådet.

(6) Nye finansborgarrådet heter Carl Cederschiöld.

(7) Det socialdemokratiske finansborgarrådet Mats Hulth.

(8) Det socialdemokratiske kommunalrådet Johan Andersson.

(9) Linköpings socialdemokratiske kommunalråd Lars-Erik Jonsson.

(10) 19-årige nyförvärvet Joacim Carlsson.

Det  mest  frekventa  substantiv  som  tar  e-form  ovan  är  råd av  olika  former, 

trafiklandstingsråd,  finansborgarråd och  kommunalråd för  att  nämna  några.  Vad  alla 

personsyftande adjektiv har gemensamt är att de syftar på manliga referenter, i de fall där 

referentens kön har gått att identifiera. 

En annan intressant iakttagelse är att  e-formen även förekommer i fraser som inleds 

med artikeln  det, till exempel  det socialdemokratiske finansborgarrådet. Hela fyra av tio 

fraser innehåller det samt e-formen, något som Källström i sin undersökning från 1990 inte 

fann något exempel på.

Den första frasen,  det amerikanske ökenklimatet,  är  ett  exempel på  e-form både vid 

neutrumord  samt  för  ting  –  något  som  är  ovanligt  och  rentav  inkorrekt  enligt 

grammatikböckerna. En fras som  det amerikanske stoet är verkligt intressant, här har vi 

både  genus  neutrum  och  en  klar  feminin  referent,  också  något  som  går  starkt  emot 
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språkvårdarnas  rekommendationer.  Jag  har  sett  många  andra  exempel  på  e-form  vid 

syftning på djur,  oftast  hästar,  men då de varken har syftat  på person eller  haft  genus 

neutrum har jag inte kunnat använda det i undersökningen.

6 Diskussion

Syftet  med  denna  studie  var  att  undersöka  hur  användningen  av  adjektivets  a-  och 

e-ändelser,  i  personsyftande  bestämda  nominalfraser,  har  förändrats  i  presstext  mellan 

1965 och 1998. På frågan om a-ändelser har ökat för manliga referenter och e-ändelser för 

kvinnliga referenter och neutrumord kan jag efter denna undersökning svara ja. Även om 

det inte rent procentuellt är några stora ökningar att tala om finns de ändå där. 

Om det hade stridit emot allas språkkänsla med e- former för kvinnliga referenter och 

neutrumord hade de inte förekommit alls, ens i den senare korpusen. Beträffande dessa 

e-ändelser kan man även urskilja vissa adjektiv som lättare har tagit e-form med kvinnliga 

referenter  än  andra.  Adjektiv  som  beskriver  nationalitet,  ålder  samt  förre och  ende 

förekommer oftare med e-form just med kvinnliga referenter än andra. Westmans hypotes 

om att adjektiv som oftare förekommer i tidningstext, främst de som beskriver nationalitet 

och ålder,  lättare tar  e-form även med kvinnliga referenter verkar stämma även i  mina 

resultat. Varför förre är så pass vanlig i beskrivning av kvinnor är svårt att veta. Det skulle 

kunna bero på att  förre i stor utsträckning används i tidningstext, oftast om män, och att 

formen även sprider sig till adjektiv som syftar på kvinnliga referenter. Fyra av fem fraser 

med  förre  är  även  artikellöst,  något  som  är  vanligt  i  tidningstexter  och  kan  påverka 

acceptansen för e-formen i dylika fall (Westman 1994). Andra adjektiv som förekom med 

e-form  för  kvinnor  som  förste skulle  kunna  förklaras  av  att  vid  titeln  förste är  -e 

obligatorisk för båda könen, detta kanske sprider sig till övriga förste för kvinnor, även de 

som inte  fungerar  som en  titel.  Om man  ser  till  vilka  substantiv  som dessa  e-former 

förekommer tillsammans med så är det vanligaste substantivet minister av olika slag. Här 

stämmer nog Källströms förklaring, att detta ord lättare tar e-form även för kvinnor för att 
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det traditionellt har dominerats av män. Även Westmans teori om att e-former för kvinnor 

främst förekommer vid könsneutrala huvudord som betecknar yrke eller ställning verkar 

stämma även i  min undersökning.  De tre övergripande områden som substantiven med 

e- form för kvinnor i min undersökning hör till är politik, ekonomi och sport.

Bland neutrumorden kan man även urskilja vissa substantiv där adjektiven lättare tar 

e- form än andra, framför allt vid ordet råd. Här påverkar antagligen även referentens kön 

valet  av  adjektivändelse,  i  samtliga  fall  där  referentens  kön har  framgått  har  det  varit 

manligt.  Här kan man anta  att  den grammatiska kongruensen har  fått  ge efter  för den 

semantiska  kongruensen  (Källström  1990).  Skribenternas  språkkänsla  har  antagligen  i 

dessa  fall  legat  närmare  det  semantiska  och  därför  har  referentens  kön  fått  avgöra 

adjektivändelse, snarare än ordets inneboende grammatiska genus. Detta tyder även på att 

e-ändelsen för många skribenter  fortfarande har  en stark maskulin  koppling.  Stenlunds 

teori  om att  acceptansen  sprider  sig  från  utrum till  neutrum,  men  främst  till  manliga 

referenter i neutrum verkar stämma även i min undersökning (Stenlund 2003). 

När det gäller  a-formen kan man se en svag tendens till  att -a har ökat för manliga 

referenter. I vissa fall har a-formerna dominerats av manliga referenter, särskilt i Press 65, 

och där  går  det  inte  riktigt  att  avgöra om  a-formen i  dessa fall  har  en stark maskulin 

ställning språkligt sett, eller om a-formens dominans beror på att majoriteten som omtalas i 

tidningarna över lag är män. Till exempel socialdemokratisk domineras i båda formerna i 

båda korpusarna av manliga referenter, det kan i detta fall bero på att politiken historiskt 

sett  främst  har  representerats  av  män.  Ibland  kan  även  adjektivens  karaktär  påverka 

resultatet, ett adjektiv som stora domineras i båda korpusarna av manliga referenter och en 

tänkbar förklaring till detta skulle kunna vara att det är vanligare att benämna en man som 

stor än en kvinna. 

Jag har inte kunnat undersöka vad denna förändring beror på i min studie, men det kan 

ändå vara intressant att diskutera. Som tidigare nämnts i uppsatsen kan en förklaring vara 

att  adjektivändelsernas  traditionella  grammatiska  funktion  har  börjat  bli  mer  och  mer 

obekant för språkbrukaren, istället förknippas ändelserna med olika grad av formalitet, som 

Strömquist  skriver i sin språkspalt ”Förmodligen anser de som överanvänder e-formen att 

den låter bättre, lite finare” (Strömquist 2010). Det skulle kunna förklara varför kvinnliga 
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referenter ibland beskrivs med  e-ändelser. En annan förklaring kan vara att språkbrukare 

börjar ta mer hänsyn till semantiken och till referenternas kön, och därmed kan till exempel 

neutrumord få e-ändelse, om de syftar på en man. Andra språkbrukare kanske tar hänsyn 

till ordets grammatiska karaktär, och då kan ett substantiv med en typisk maskulin ändelse 

som -ör  bli beskrivet med  e-form, trots att det syftar på en kvinna (Källström 1990). I 

denna undersökning förekom bland annat  chefsredaktör  och  guvernör med  e-form som 

åsyftade kvinnliga referenter och detta skulle kunna förklaras med Källströms hypotes. Att 

a-ändelsen ökar för manliga referenter och att den ökar över lag kan bero på den allmänna 

tendensen att könsbundna språkdrag utjämnas, exempelvis att yrkesbeteckningar nu oftast 

endast finns i en könsneutral form, till exempel lärare, det könsspecifika lärarinna brukas 

knappt i dagens svenska. 

Då jag endast har studerat personsyftande uttryck har jag inte kunnat undersöka frågan 

om  e-formen har börjat  signalera animathet över lag,  medan  a-formen används i större 

utsträckning  endast  för  inanimata  referenter.  Detta  skulle  vara  en  intressant  fråga  att 

undersöka vidare. 

Jag hade väntat  mig en större  ökning av  e-former för kvinnor och neutrumord,  och 

a-former för män än vad jag fann och det skulle vara intressant att undersöka en senare 

tidsperiod än 1998 då jag tror att det har hänt ännu mer under senare år. I och med att jag 

uteslöt GP-korpusarna blev det inte möjligt att undersöka en senare period än 1998, men 

det är  något man skulle kunna utforma på ett  annat sätt  i  framtida undersökningar.  En 

annan aspekt som skulle vara intressant att undersöka är hur bruket av a- och e-ändelser ser 

ut i mer informellt språk, till exempel i bloggar. 

7 Sammanfattning

I denna uppsats har jag undersökt om användningen av adjektivets  a- och  e-ändelser,  i 

personsyftande  bestämd  form  singularis,  har  förändrats  mellan  sextio-  och  nittiotalet. 

Femtio adjektiv har med båda formerna undersökts i två av Språkbankens presskorpusar 
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och av de resultat jag har fått kan man se en tendens till förändring, om än relativt liten. 

E-ändelser för kvinnliga referenter och neutrumord förekommer i Press 98, vilket det inte 

gör i Press 65. Man kan urskilja vissa adjektiv som oftare förekommer med  e-form för 

kvinnliga  referenter,  bland  dessa  särskilt  de  som  beskriver  nationalitet  och  ålder. 

Gemensamt för neutrumorden med e-ändelse är att de alla har manliga referenter, i de fall 

referenten har kunnat identifieras. Det har även skett  en liten ökning av  a-ändelser för 

manliga referenter samt en ökning av a-formen över lag. Vad detta beror på är inget jag har 

kunnat  undersöka  i  denna  studie,  men  tänkbara  förklaringar  skulle  kunna  vara  att 

semantiken påverkar valet av adjektivändelser i allt större grad, att formernas grammatiska 

funktion börjar bli mer stilistisk samt tendensen att könsbundna former börjar utjämnas till 

en enda könsneutral form. 
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Bilaga – De femtio undersökta adjektiven

I bokstavsordning:
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Aktuell
Amerikansk
Berömd
Brittisk
Dansk
Död
Enda/ende
Engelsk
Egentlig
Ensam
Fransk
Förra/förre
Först
Förstnämnd
Gammal
Glad
God

Liten
Klok
Konstnärlig
Kunnig
Känd
Kär
Modern
Märklig
Mäktig
Ny
Nästa/näste
Okänd
Polsk
Populär
Rik
Rysk
Schweizisk

Sist
Sistnämnd
Sjuk
Själv
Snäll
Socialdemokratisk
Spansk
Stark
Stor
Svensk
Ung
Utmärkt
Vacker
Välkänd
-årig
Österrikisk


