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Sammandrag 

 

I föreliggande uppsats studeras bruket av du som generiskt, obestämt pronomen. Uppsatsens 

huvudsakliga syfte är att undersöka huruvida användandet av generiskt du har ökat i relation 

till användandet av generiskt man mellan 1991 och 2011. Det undersökta materialet består av 

återgivet tal i tidningsartiklar. Sammanlagt 200 belägg för generiskt du och man har studerats 

för vartdera året. Resultatet visar att andelen generiska du:n av dessa 200 belägg år 1991 var 5 

%. År 2011 var andelen generiska du:n däremot 7 %. Denna ökning kan te sig liten, men 

siffrorna ger en inte helt rättvis bild då beläggen för generiskt du från 1991 var fördelade på 4 

personer medan beläggen från 2011 var fördelade på 10 personer. Med andra ord använde 

egentligen mer än dubbelt så många personer generiskt du 2011 jämfört med 1991. 

   Undersökningens kvalitativa del visar att det verkar finnas skillnader mellan hur dessa två 

generiska pronomen används. Vissa personer tycks göra en skillnad mellan generiskt man och 

generiskt du. I två fall visade sig dessutom man inte vara utbytbart mot du. 

 

 

Nyckelord: generiskt, opersonligt, obestämt, indefinit, pronomen, du, man 
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1 Inledning 
 

Att folk nu för tiden oftare än tidigare skulle använda du som generiskt, obestämt pronomen i 

stället för man är något jag länge hållit fast vid. Min observation av detta fenomen tog 

troligtvis sin början för ca 7–8 år sedan. Ofta hörde jag detta bruk via tv-sändningar av diverse 

idrottsevenemang, där inte sällan någon förargad expert kunde förklara för programledaren att 

”är du anfallare så måste du göra mål på sådana chanser”. För mig lät detta som ett uttalande 

riktat till experten, samtidigt som jag ändå förstod att så inte var fallet. 

   Men även på tv överlag tyckte jag mig höra denna, för mig främmande, användning av du. 

För det var nästan uteslutande genom tv jag hörde detta bruk. Men så för 2–3 år sedan märkte 

jag något. Helt plötsligt hade gemene man på gatan snappat upp detta sätt att använda 

pronomenet du på. 

   Tiden gick sin gilla gång, och i takt med att jag hörde allt fler använda generiskt du, 

samtidigt som många som jag berättade detta för inte verkade ha gjort samma observation 

som jag, blev jag fast besluten att ta reda på om användandet av du som generiskt pronomen 

verkligen hade ökat – detta skulle få bli ämne för min C-uppsats!  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det har skett en ökning i användandet av 

det generiska pronomenet du. Uppsatsens huvudfråga lyder således som följer: Har 

användandet av du som generiskt pronomen ökat under de senaste 20 åren? Min hypotes är att 

det under de senaste 20 åren har skett en ökning i användandet av du som generiskt 

pronomen. 

   Jag ämnar även undersöka huruvida det finns betydelseskillnader mellan generiskt man och 

generiskt du. Frågeställningen blir därför: Gör somliga personer en skillnad mellan generiskt 

man och generiskt du? 

  Vidare har jag för avsikt att ta reda på om generiskt man och generiskt du är inbördes 

utbytbara. Kan generiskt du alltid ersätta generiskt man? 

 

Jag har inte möjlighet att undersöka uppkomsten till detta bruk, varför det inte ingår i 

uppsatsens syfte att besvara denna fråga. Emellertid kommer jag att diskutera fenomenets 

uppkomst med hjälp av det som sagts i tidigare forskning. 
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2 Bakgrund 
 

I detta kapitel diskuteras till att börja med några termer. Därefter presenteras tidigare 

forskning rörande de generiska pronomenen du och man i nutida svenska. Vidare beskrivs det 

generiska du:ets roll i övriga nordiska språk. Slutligen presenteras också tidigare forskning 

rörande de generiska pronomenen du och man i äldre svenska. 

 

2.1 Termer 

De pronomen jag undersöker kan benämnas som generiska eller opersonliga pronomen – 

ingetdera passar egentligen särskilt bra. I äldre litteratur verkar man inte ha någon särskild 

benämning för dessa pronomen. Ett generiskt pronomen kan sägas ha en allmän referens. Inte 

sällan är dock de pronomen jag undersöker varken helt allmänna eller helt opersonliga. De 

undersökta pronomenen går på en skala från att gälla en mycket avskild urvalsgrupp, dock 

utan att någon specifik person avses, till att hela världens befolkning kan ses som referens.  

   Termen opersonlig är förstås lite mer greppbar, men i och med att termen generisk används 

i en del av den litteratur jag hänvisar till har det fallit sig naturligt att använda denna term. 

   Om det generiska pronomenet man står att läsa följande i Svenska Akademiens grammatik 

(1999): 

 

Man används antingen (a) i generiskt yttrande om person i allmänhet (generisk urvalsmängd, i vilken 

talaren är inkluderad) eller (b) om vilken som helst person som tillhör en textuellt eller situationellt given 

mängd av referenter (specifik urvalsmängd i vilken talaren inte behöver vara inkluderad). I det senare fallet 

kan betydelsen vara distributiv eller kollektiv. Gränsen mellan betydelse (a) och (b) är oklar. Dessutom kan 

man ha (c) en mera vag referens. Endast när pronomenet refererar till en mängd där talaren ingår, kan 

formerna en, ens användas i ackusativ respektive genitiv. (SAG 1999:II:394) 

 

Termen generiskt pronomen används i språkforskningen på lite olika sätt. I citatet ovan tycks 

ett generiskt pronomen endast gälla kategori (a). I min studie har jag emellertid valt att även 

använda termen för de pronomen som refererar till en specifik kollektiv urvalsmängd, som i 

följande exempel från min undersökning: ”Från mitt rum två trappor upp kunde jag höra när 

man i danssalongen meddelade, att nu kommer en låt ni alla känner igen”.
1
 Detta man kan 

egentligen bara referera till dem som befinner sig i danssalongen, och förmodligen refererar 

                                                           
1
 Jag har fetmarkerat de generiska pronomen man och du i alla citat. 
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det ännu snävare till dem som arrangerar festen som pågår där. Sådana här fall diskuteras 

knappt i den tidigare forskning om ämnet som jag läst. 

 

2.2 Tidigare forskning 

I Svenska Akademiens grammatik (1999) sägs det att bruket av pronomenet du i generisk 

syftning tycks bli vanligare (tredje exemplet är autentiskt): 

 

Bruket av du i stället för man förefaller bli vanligare: 

Som latinamerikan föds du med sambarytmer i blodet. 

Under franska revolutionen var du tvungen att vara för eller emot. 

Den manliga [så!] läkaren anser att utbrändhet är ett sjukdomstillstånd. – Är du djupt deprimerad är du sjuk 

betonar han. (SAG 1999:II:264) 

 

Efter idogt sökande har jag kommit fram till att ingen tidigare har gjort någon studie i 

huruvida det verkligen har skett en ökning i användandet av du som generiskt pronomen i 

svenskan. Flera forskare har visserligen hävdat att det har skett en ökning, men någon 

empirisk undersökning har inte genomförts. En av dem som i alla fall har behandlat ämnet är 

Maria Fremer. Hon har främst inriktat sig på detta fenomen i talad finlandssvenska. Fremer 

(2000) skriver: 

 

Trots den negativa inställningen verkar det som om den generiska användningen av du har expanderat 

kraftigt i det talade språket. Det är en iakttagelse som lätt kan göras både för svenskan och finskan (se till 

exempel Flint 1991, Laitinen 1995, Hart 1996), men också (enligt muntliga uppgifter från forskarkollegor) i 

till exempel norskan, danskan och tyskan. (Fremer 2000:134–135) 

 

Enligt Fremer är det alltså tydligt att den generiska användningen av du har ökat. Intressant är 

att hon talar om att användningen ökat ”trots” den negativa inställning som vissa forskare haft 

till detta bruk. Visst har en del varit emot användningen, och ingen har så vitt jag vet varit för 

den, men det verkar inte heller som att det generiska du:ets roll i svenskan har debatterats 

särskilt mycket under årens lopp. 

   Lite längre fram i artikeln undersöker Fremer (2000) huruvida det finns någon skillnad 

mellan hur ofta yngre och äldre talare av finlandssvenska använder generiskt du. De yngre  
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talarna är mellan 17 och 24 år medan de äldre är allt mellan 21 och 90 år.
2
 Hon kommer fram 

till att de yngre talarna brukar generiskt du betydligt oftare. De använder generiskt du 6,1 

gånger under 20 minuter medan de äldre använder generiskt du 2,9 gånger under 20 minuter. 

Detta resultat bör dock tolkas med viss försiktighet då de två grupperna av informanter inte 

deltar i samma slags samtal. 

   En annan forskare som skrivit om utbredningen av generiskt du är Elisabet Törnudd-

Jalovaara. I sin artikel ”Blir du talspråkets man?” (1997) skriver hon följande: 

 

 Rubrikens fråga är framkallad av tendensen att i talat språk efter engelskt mönster använda du som indefinit 

pronomen. Tedensen [så!] är inte ny, kanske 10-15 år gammal, och blir hela tiden starkare, medan man 

skjuts i bakgrunden. (Törnudd-Jalovaara 1997:227) 

 

Enligt Törnudd-Jalovaara var detta bruk alltså cirka 10–15 år gammalt år 1997. Användandet 

av du som generiskt pronomen skulle då ha tagit sin början ungefär 1982–1987. Detta kan 

dock inte riktigt stämma då Björn Pettersson redan 1978 menade att detta fenomen var ganska 

vanligt i svenskan
3
: 

 

 Engelskan har ett ord som motsvarar det allmänna ”man”, nämligen ”one”, men det bedöms som stelt och 

högtidligt och är föga brukligt i ledigt språk. I stället tyr sig de engelsktalande för det mesta till ”you”, 

vilket som bekant är ordet för ”ni” och ”du”. Denna egenhet i engelskan har nu börjat tränga in i svenskan 

som ett översättningslån i formen ”du”. Det är, som många säkert har märkt, redan ganska vanligt, knappast 

ändå mellan andra än sådana som också eljest duar varandra. (Pettersson 1978:23) 

 

Vad säger då tidigare forskning om själva ursprunget till detta användande? Pettersson menar 

som synes att svenskan har lånat engelskans förmåga att använda ett personligt pronomen i 

andra person som generiskt pronomen. Törnudd-Jalovaara talar också om engelskt inflytande 

(se citat ovan), och Fremer (2000) är även hon inne på att det handlar om påverkan från 

engelskan: 

 

                                                           
2
 Dessa åldersgrupper överlappar p.g.a. att Fremer jämför två vitt skilda materialsamlingar som inte har något 

med varandra att göra. Materialet med de yngre talarna består av arrangerade samtal där en intervjuare talar  

med två ungdomar åt gången, medan materialet med de äldre talarna består av vardagliga samtal, möten, 

direktsända radiosamtal och radiointervjuer.  
3
 Både Törnudd-Jalovaaras och Petterssons iakttagelser är tryckta i antologier som i första hand behandlar 

finlandssvenskan, varför de kan anses vara jämförbara, även om det visserligen inte framgår huruvida de främst 

behandlar finlandssvenskan. 
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I engelskan har andrapersonpronomenet you mer eller mindre trängt undan det indefinita one, åtminstone i 

det talade språket. Engelskans starka ställning förklarar säkert till en del spridningen i många andra språk. 

(Fremer 2000:135) 

 

Vidare står följande att läsa i en engelsk grammatikbok i svenska (Holmes & Hinchliffe 

1994): 

 

The use of du instead of man is becoming increasingly frequent, a phenomenon that reveals influence of 

English: 

 

När du dyker blir världen som förvandlad. 

When you go diving the world seems transformed. 

(Preferable is: När man dyker . . .) (Holmes & Hinchliffe 1994:131) 

 

Forskarna verkar vara överens om att denna användning i svenskan har sin grund i engelskan. 

Några invändningar mot detta har jag nämligen inte funnit. Torben Juel Jensen (2008) är dock 

inte säker på att det är engelskan som ligger bakom detta bruk i danskan (se 2.2.1). 

   Liksom många andra forskare menar även Holmes och Hinchliffe (se citat ovan) att 

frekvensen ökar. Docent Ebba Lindberg är dock av en annan uppfattning. I följande brev, från 

1995-01-16, till Einar Lundeby (i Lundeby 1996) skriver hon: 

 

Min hållning till detta är att jag finner det ganska apart. Jag noterade saken för kanske 25 år sedan eller 

mer. Jag har intrycket att bruket knappast tilltar, och jag lägger fortfarande märke till när det sägs. Jag 

minns än i dag vem det var jag hörde det av första gången. (Lundeby 1996:201) 

 

Det råder alltså delade meningar om huruvida detta bruk ökar i frekvens, men de flesta verkar 

vara av uppfattningen att det gör det. Nu skall det dock nämnas att dessa citat börjar få några 

år på nacken, varför det är inte säkert att forskarna som ligger bakom dem har samma 

uppfattning i dag. 

   Vilken inställning har då forskare haft till denna språkförändring? I ett annat brev, från 

1994-12-28, till Einar Lundeby (i Lundeby 1996) – denna gång skrivet av professor Gösta 

Holm – står följande att läsa: 

 

Jo, du i betydelsen man hör man ganska ofta, i varje fall i etermedia. Det låter ovant för mig ännu. Bland 

mina umgängesvänner är det i varje fall mycket ovanligt, om det över huvud taget förekommer. --- Jag har 
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liksom en känsla av att språkbruket förekommer främst hos folk som vill följa trender, gärna utländska. 

(Lundeby 1996:201) 

 

Holm har alltså på känn att det generiska du:et är ett modeord. Även Fremer är inne på samma 

spår och menar att ”[du] åtminstone vid en första anblick verkar typiskt för en lite slängig och 

tuff samtalsstil” (Fremer 1999:120). Björn Pettersson diskuterar i sin artikel (1978) bruket av 

generiskt du ur språkriktighetssynpunkt: 

 

De ganska många som införlivat ett sådant ”du” med sitt språkbruk finner det givetvis helt naturligt. […] 

Bedömningen av uttryckstypens lämplighet i svenskan måste nog till många delar bli rent subjektiv. 

(Pettersson 1978:23) 

 

Ett ideligen upprepat ”du” för ”man” kan väl också i längden störa och irritera den som spontant hör en rent 

personlig hänvändelse i ordet du. Han börjar fråga sig: Gäller det mig själv nu den här gången? Jaså, nej, 

tydligen inte. (Pettersson 1978:24–25) 

 

 Men en allmängiltig gräns för duandet i fråga måste åtminstone dras mot de uttryck där den bokstavliga 

innebörden blir så fantastisk att det hela låter direkt löjligt. (Pettersson 1978:25) 

 

På det sista citatet ger Pettersson ett exempel: 

 

En förtjusande dam gav mig nyligen följande allvarligt menande privatundervisning: ”Om du föder ditt 

första barn förrän du fyllt trettio år, så går din andra förlossning vanligen enklare.” (Pettersson 1978:25) 

 

Han berättar sedan hur han därpå, med spelad förvåning, invände att han varken var kvinna 

eller under trettio. Liksom Pettersson är Törnudd-Jalovaara (1997) ganska tydlig med vad hon 

tycker om detta språkbruk: 

 

 Man kan undra om språkvårdarna har gjort tillräckligt för att bekämpa detta du. Kanske de har ansett att 

språkutvecklingen har sin gång och att det inte går att vrida tillbaka den. (Törnudd-Jalovaara 1997:231) 

 

Det har inte skrivits särskilt mycket om det generiska du:ets egenskaper och dess eventuella 

avvikelser gentemot man. Maria Fremer (1999) frågar sig emellertid huruvida du kan syfta på 

talaren själv: 
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Alla de förekomster som har hänförts till kategorin generiskt du är dock inte lika klart generiska. Det 

indefinita pronomenet man kan ofta syfta på talaren själv. En viktig fråga är huruvida du också kan göra 

det. Jag har hittills inte hittat några klara sådana fall […] (Fremer 1999:122) 

 

Fremer nämner dock att hon i sin undersökning hittat exempel där en sådan tolkning varit  

möjlig. Även i följande citat (2000) är hon inne på samma sak: ”Jag är böjd att tro att också  

svenskans du ligger närmare lyssnaren, medan man ligger närmare talaren” (Fremer 2000: 

145). Fremer (1999) behandlar också ett mycket anmärkningsvärt fall från en engelskspråkig  

radiokanal där radioprataren kommer på sig själv med att vara tvetydig just på grund av att det  

generiska pronomenet i yttrandet ligger nära lyssnaren: 

 

”You do put on ((weight)) after Christmas, don’t we.” (Gene Lerner 1996: 281–294) Talaren uppfattar 

uppenbarligen själv sitt uttalande som tvetydigt, och genom att lägga till don’t we visar hon att hon inte 

syftar specifikt på sin samtalspartner. (Fremer 1999:144) 

 

2.2.1 Generiskt du i övriga nordiska språk 

Generiskt du förekommer i samtliga andra nordiska språk, d.v.s. danska, norska, isländska 

och färöiska. Anmärkningsvärt är att detta generiska du i de flesta nordiska språk verkar ha 

uppstått eller återuppstått under 1970-talet. Einar Lundeby säger följande om ökningen av det 

generiska du:et i norskan: ”Jeg mener å ha iakttatt at den sterke expansjonen for du som 

ubestemt pronomen satte inn i 1970-åra” (Lundeby 1996:198). I en artikel om samma 

fenomen i danskan berättar Torben Juel Jensen (2008) att ökningen av användandet i 

Danmark också tog fart på 70-talet: 

    

Ifølge Den Danske Ordbog (bd. 1, 2003) kan du i betydningen ’man’ først dokumenteres fra 1973, og i den 

debat om det generiske du som er nævnt ovenfor, er der da også udbredt enighed om at der er tale om en 

anvendelse som er om ikke ny så i hvert fald forøget kraftigt fra 1970’erne. (Jensen 2008:2) 

 

Det är alltså fullt möjligt att användandet av generiskt du började öka samtidigt i svenskan, 

danskan och norskan. Lundeby jämför användandet i de tre skandinaviska länderna: ”Etter 

dette synes det som om den bruken vi behandler, har fått mindre innpass i svensk hittil enn i 

norsk og dansk” (Lundeby 1996:200). 

   Även i isländskan har det generiska du:et trätt fram. Árni Böðvarsson (1992) ger följande 

syn på pronomenet þú ’du’ i isländskan: 
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Persónufornafnið þú er nytsamlegt orð þar sem það á við. Í íslensku á það aðeins við þann sem talað er við, 

en í ensku er það líka notað um einhverja þriðju persónu, einhvern annan sem verið er að tala um. Það er 

óboðlegt lesendum eða hlustendum íslenskra fjölmiðla í sérenskri merkingu eins og „þú ferð með þyrlu 

þarna á milli“ — nema þessi „þú“ ætli í þetta ferðalag. Í slíkum samböndum getur verið gott að nota 

nafnorðið maður. (Böðvarsson 1992:155) 

 

(Översättning: Pronomenet du [isl. þú] är ett användbart ord där det hör hemma. I isländskan syftar det 

endast på den man talar med, men i engelskan används det också om någon tredje person, någon annan som 

omtalas. Det [d.v.s. du] är oacceptabelt för läsare och lyssnare av isländsk media i den typiskt engelska 

betydelsen som i ”du åker med helikopter däremellan” – såvida inte denna ”du” har för avsikt att åka på 

denna resa. I sådana sammanhang kan det vara bra att använda pronomenet man [isl. maður]. (Egen 

översättning)) 

 

Böðvarsson anser alltså att det generiska du:et, som enligt honom är typiskt engelskt, inte hör 

hemma i isländskan. Man kan också läsa i Handbók um íslensku (2011) att denna användning 

av pronomenet þú har ökat något, troligen på grund av utländsk påverkan. 

   I färöiskan däremot, är det generiska du:et fullt accepterat av språkvårdarna. Detta på grund 

av att tú ’du’ har använts i språket sedan länge. På Färöarna avråder man snarare från 

användningen av man/mann (två stavningsvarianter finns) ’man’, även om detta pronomen 

ofta används i talspråket. Här ses i stället det av många språkvårdare som ett onödigt lån: 

 

Orðið man, sum er komið úr týskum, verður ofta nýtt, serliga í talaðum máli. Hetta er óneyðugt, tí so nógv 

annað kann sigast ella skrivast í staðin fyri. (Andreasen & Dahl 1997:108) 

 

(Översättning: Ordet man, som härstammar från tyskan, används ofta, särskilt i talspråket. Detta är onödigt 

då det finns så mycket annat som kan sägas eller skrivas i stället. (Egen översättning)) 

 

I den stora färöisk-färöiska ordboken Føroysk orðabók (1998) har man dessutom klassat 

pronomenet man/mann som talspråk. 

   Jensen (1998) är för övrigt inte säker på att det är engelskan som ligger bakom ökningen av 

bruket i danskan. Han menar att det är möjligt att samhälleliga utvecklingar i vårt sätt att 

integrera språkligt med varandra kan ha gjort att du slagit sig fram på bekostnad av man. Han 

menar att det finns en betydelseskillnad mellan man och du, där du inbjuder lyssnaren att se 

det omtalade inifrån. Detta kan enligt Jensen användas för att konkretisera eller illustrera 

generella påståenden. Med tanke på att svenskar och danskar förmodligen har lika mycket 
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kontakt med engelska och dessutom har liknande kulturer, borde detta perspektiv även kunna 

tillämpas på svenskan. 

 

2.2.1.1 En liknande undersökning av bruket i danskan 

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier 

(DGCSS) har i Danmark gjort en undersökning liknande min, dock baserad på inspelat tal i 

stället för återgivet tal i tidningstext (Jensen 1998). De har vid två tillfällen med 16–20 års 

mellanrum undersökt användandet i tre danska städer – Odder, Næstved och Köpenhamn. De 

informanter som vid det första undersökningstillfället, 1986–1989, var 25–45 år hade ett 

användande av generiskt du som låg på 8 % i Odder, 14 % i Næstved och 20 % i Köpenhamn. 

När så dessa personer 2005–2006 undersöktes igen var användandet 23 % i Odder, 17 % i 

Næstved och 23 % i Köpenhamn. Hur många belägg DGCSS:s undersökning grundar sig på 

framgår ej. I resultatdelen nedan (4.1.1) sätts deras undersökning i relation till min 

undersökning. 

 

2.2.2 Generiskt man och du i äldre svenska 

Det generiska pronomenet man är förmodligen inte av helt nordiskt ursprung. Esaias Tegnér 

d.y. (1889) finner det troligast att denna användning av ordet man delvis kommer från tyskan, 

men att substantivet man i svenskan var mycket nära att börja användas som ett obestämt 

pronomen och att det därför är fel att säga att det är ett lånord. Det finns enligt honom 

exempel från landsskapslagar där man knappt kan avgöra vilken ordklass ordet tillhör:  

 

Afståndet i betydelse är ringa mellan en man skall icke svika sin vän och man skall icke svika sin vän; lika 

nära står satsen om en man gör så till satsen om man gör så. På en tid då obestämd artikel ej var bruklig, 

och då man hade den generellare betydelsen ’människa’, blev skillnaden, ännu mindre. Den låg egentligen 

blott i akcenten, liksom ju skillnaden mellan Mand och man i danskan, Mann och man i tyskan, homme och 

on i franskan tydligen bestämts genom olika tonstyrka. (Tegnér 1889:339) 

 

Elias Wessén (1965) har även han behandlat ursprunget till generiskt man i svenskan. Han 

menar att man i de äldsta nordiska språken i huvudsak brukade subjektlösa satser i stället för 

generiska pronomen, men att pluralformen män också kunde användas i allmän betydelse 

(precis som menn fortfarande kan i dagens isländska (Íslensk orðabók 2002:952)): ”jfr nsv. 

talspråk: de säger att . . ., folk säger att . . .” (Wessén 1965:79). Vidare förklarar han precis 

som Tegnér att maþer/man ’man’ användes i generisk syftning i landskapslagarna. Vad gäller 

ursprunget är Wessén inne på samma spår: ”Utvecklingen av ett obestämt pronomen man har 
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sålunda haft vissa inhemska förutsättningar, men det har utan tvivel till väsentlig grad 

främjats och påskyndats genom tysk påverkan” (Wessén 1965:81). Anmärkningsvärt är att 

han år 1965 också säger att ”Än i dag är obest. pron. man huvudsakligen ett skriftspråksord. 

Naturligt talspråk, åtminstone i dialekt, har i stället en ...” (Wessén 1965:81). 

   Lundeby (1996) menar att användandet av du som generiskt pronomen inte är nytt i de 

nordiska språken, men att det under de senaste åren har ökat. Han berättar bland annat att det 

under du i Ivar Aasens Norsk Ordbog från 1918 står: ”Ofte brugt i Betydningen man eller vi” 

(Aasen 1918, citerat efter Lundeby 1996:197). 

   I SAOB (häfte tryckt 1922) kan man läsa att du förekommer i ”utvidgad anv., i tilltal där 

flera (l. många) personer på en gång åsyftas” (1922:spalt D2301). Detta gäller enligt SAOB i 

synnerhet i vitter stil och poesi: ”Rikt var huset: hvarhelst som du skådade, mötte ditt öga / 

fyllda källrar, och proppade skåp, och rågade visthus” (1922:spalt D2301). Samtidigt skriver 

Erik Wellander år 1939 i sin bok Riktig svenska följande om ämnet: 

 

Det är sålunda onödigt att undvika en och efter främmande mönster tillgripa former av du och vi eller andra 

omskrivningar såsom i denna recension: Boken är värd att läsas: ju mer d u läser den, dess mer tycker d u 

om den, även om den på sina ställen förefaller d i g litet överspänd och emellanåt en smula rubbar d i n a 

tankebanor. Skriv gärna man, man, en, ens. (Wellander 1939:261) 

 

Wellander dömer alltså ut detta bruk, men hur utbrett det var är som sagt var svårt att säga. 

Det framgår till exempel inte om detta bruk var lika vanligt i talat som i skrivet språket, men 

då det inte verkar ha varit alldeles ovanligt i skriftspråket, får man väl anta att det åtminstone i 

någon utsträckning förekom även i talspråket. Dock verkar det som att det generiska du:et inte 

användes särskilt mycket under de därpå kommande årtiondena då dagens forskare menar att 

detta är en relativt ny företeelse. 

 

3 Material och metod 
 

I detta kapitel presenteras det material som ligger till grund för undersökningen. Vidare 

introduceras den metod som undersökningen bygger på. Problem som inte går att förhindra 

vid genomförandet av undersökningen diskuteras och avgränsningar som måste göras tas upp. 
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3.1 Material 

Att undersöka bruket av generiskt du i talat språk skulle vara det optimala för denna 

undersökning, men då jag inte har tillgång till något inspelat material samtidigt som det skulle 

bli alltför tidskrävande att spela in eget har jag bestämt mig för att använda ett annat slags 

material som ändå förhoppningsvis skall ligga så nära talspråket som möjligt; nämligen 

återgivet tal i text. 

   Undersökningsmaterialet för denna uppsats består således av återgivet tal i kvällstidningen 

Expressens nöjesdel från år 1991 och 2011. Anledningen till att jag har valt att undersöka 

återgivet tal i just Expressen har sina förklaringar. Eftersom jag vill veta hur bruket har 

utvecklats under de senaste åren behöver jag en ny korpus. Språkbanken 

(www.spraakbangen.gu.se) som annars ofta används i språkvetenskapliga undersökningar har 

då bara Göterborgs-Posten att erbjuda. Denna tidning är inte optimal för min studie då den 

inte är rikstäckande. PressText (www.presstext.se) däremot, som jag har valt att använda mig 

av, uppdaterar dagligen sin databas med artiklar från flertalet rikstäckande dagstidningar. Den 

tidning som där finns att tillgå längst tillbaka i tiden är Expressen, vilken är en tidning som 

kan anses vara rikstäckande, emellertid förmodligen med viss fokusering på Stockholm. Det 

finns annars regionala variationer i bruket av generiska pronomen; till exempel förekommer 

en som subjekt i vissa dialekter: ”Regionalt förekommer formen en också i grundkasus: En 

ska ju inte äta fett fläsk, säger dom” (SAG 1999:II:393). För att vara säker på att inte endast 

fånga bruket i en enskild dialekt är det alltså säkrast att använda sig av en tidning som 

representerar hela Sverige. 

   Att jag har valt att undersöka nöjesdelen beror på att det däri återges förhållandevis ledigt 

tal, yttrat av människor från många olika samhällsskikt. Alltifrån skådespelare till 

dokusåpadeltagare brukar kunna påträffas regelbundet i denna tidningsdel. Detta gör att jag 

förhoppnings kan få bra spridning på talarna. Personer som får komma till tals i nyhetsdelen 

däremot, använder sig förmodligen inte av ett lika avslappnat och vardagligt språk, och den 

grupp av människor som blir intervjuad i sportdelen anser jag vara för ensidig för denna 

undersökning. 

 

3.2 Metod 

Under detta uppsatsarbete har jag använt mig av kvantitativa metoder för att besvara den stora 

huvudfrågan – Har användandet av du som generiskt pronomen ökat under de senaste 20 
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åren? För att kunna besvara övriga frågeställningar har jag också arbetat med kvalitativa 

metoder och gjort en del mer djupgående analyser av det insamlade materialet. 

   Den kvantitativa metoden går ut på att jag genom en korpusundersökning har samlat in 

sammanlagt 200 belägg för generiskt man och du från 1991 och sammanlagt 200 belägg för 

generiskt man och du från 2011. Jag har börjat på samma datum (1 januari) i undersökningen 

av de båda åren. Sedan har jag gått framåt i tiden och undersökt alla nöjesartiklar till dess att 

jag uppnått 200 belägg för generiskt pronomen för vartdera året. 

   Anledningen till att jag har valt att gå 20 år tillbaka i tiden är att jag då borde kunna vara 

ganska säker på att få se en förändring av användandet – det pekar åtminstone både mina egna 

observationer och tidigare forskning (se 2.2) på. Längre tillbaka i tiden är svårt att gå då 

PressTexts korpus med tidningen Expressen endast sträcker sig till 1990. 

   För att få en bättre uppfattning om användadets storlek och ökning jämför jag mitt reslutat 

med resultatet i en danska studie som undersöker samma fenomen. 

   I den kvalitativa undersökningen avser jag att ta reda på om användningen av generiskt man 

och generiskt du skiljer sig åt. Jag försöker där att finna svar på de i avsnitt 1.1 presenterade 

frågorna ”Gör somliga personer en skillnad mellan generiskt man och generiskt du?” och 

”Kan generiskt du alltid ersätta generiskt man?”. Den kvalitativa undersökningen är uppdelad 

i sex avsnitt. I de fem första avsnitten analyserar jag skillnader mellan generiskt man och 

generiskt du. Avsnitten benämns Byte av generiskt pronomen, Generiskt kollektivt pronomen, 

Generiskt pronomen som pluralt korrelat, Olika grader av personlig syftning och Generiskt du 

i känsliga sammanhang. I det sjätte avsnittet, vilket benämns Generiskt du i om-så-satser, ger 

jag exempel på satser vari generiskt du ofta förekommer. 

   Översättningar tas inte med i undersökningen då dessa speglar journalistens språk snarare än 

den ursprungliga talarens. 

 

3.2.1 Problem 

Ett problem med undersökningsmetoden är att intervjuade personers yttranden sällan återges 

ordagrant i tidningar, men undersöker man så många som 200 belägg från vartdera året, bör 

eventuella felaktigt återgivna generiska pronomen procentuellt sett vara ungefär lika många 

1991 som 2011, men helt säker på att siffrorna är korrekta kan man såklart inte vara. I tillägg 

till detta kan nämnas att Maria Fremer menar att ”Expansionen avspeglas även i det skrivna 

språket. I tidningsintervjuer återges ofta tal där generiskt du förekommer” (Fremer 2000:135). 

Detta är tacksamt för mig att få läsa då min forskning som bekant grundar sig på just 

tidningsintervjuer. 
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   Ett annat problem är att det ibland kan vara svårt att avgöra huruvida ett pronomen är 

generiskt eller personligt. I följande fall, till exempel, kan det vara svårt att se huruvida man 

har generiska inslag eller är helt personligt: 

 

 Kul att man slipper popcorn och Coca-Cola, sa NN, trogen biobesökare som glad över möjligheten i stället 

tuggade oxfile [så!] från den särskilda "biomenyn".
4
 

 

I och med att det inte bara är NN som slipper popcorn och Coca-cola bör detta man ses som 

generiskt, även om NN kanske är den som är gladast över att slippa den vanliga biomenyn. 

   Ett tredje problem är att du och man sätts i relation till varandra i denna undersökning. En 

eventuell ökning av du måste ju inte nödvändigtvis bero på en eventuell minskning av man, 

utan skulle bland annat kunna bero på att det blivit vanligare att folk generaliserar, ”dvs. taler 

på en måde som indebærer at de henviser til en ikke nærmere specificeret gruppe af 

mennesker” (Jensen 2008:4). 

   Jag räknar alla belägg, bland annat på grund av att det är det smidigaste sättet att räkna på. 

Det är dock inte optimalt. En person kan ju till exempel använda du flera gånger i samma 

yttrande: 

 

Slår du upp "superande" i en ordbok så ser du att det gäller dem som äter. 

 

Detta du grundar sig förmodligen på bara ett, antagligen omedvetet, beslut. Ändå räknar jag 

det som två du. Att till exempel bara ange antalet huvudsatser med generiska pronomen ger 

nämligen inte heller ett helt rättvist resultat då valet av pronomen i en huvudsats ändå ofta 

påverkar valet av pronomen i nästa huvudsats: 

 

Man blir aldrig veteran i det här sammanhanget. Och man kan inte ta något för givet. 

 

För att komma runt detta problem redovisar jag även antalet personer som använder generiskt 

du för vartdera året. 

 

3.2.2 Avgränsningar 

Andra generiska pronomen än man och du tas inte med i undersökningen. Till exempel tas  

                                                           
4
 De verkliga personer som förekommer i citaten har jag valt att anonymisera genom att ersätta namnen med 

förkortningen NN. 
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inte det generiska pronomenet en (som subjekt) med, då det främst tillhör vissa dialekter (se 

3.1), vilket gör att det förekommer väldigt sällan i en rikstäckande tidning. Det vore därför 

otroligt tidskrävande att sålla bort alla en som står för obestämda artiklar och räkneord för att 

få fram den minimala mängd en som är generiska pronomen. Vidare tar jag varken med 

objektsformerna dig respektive en eller genitivformerna din respektive sin i undersökningen. 

Detta på grund av att det blir alldeles för mycket arbete för en C-uppsats. Annars hade det 

varit mycket intressant att undersöka om dessa former skiljer sig i frekvens gentemot 

subjektsformerna (se 5.1). 

 

4 Resultat 
 

I detta kapitel presenteras undersökningens resultat. Först redovisas den kvantitativa 

undersökningen. Därpå följer en redovisning av den kvalitativa undersökningen. 

 

4.1 Kvantitativ undersökning 

Här nedan redovisas resultatet från den del av undersökningen som ger svar på uppsatsens 

huvudfråga – har användandet av du som generiskt pronomen ökat under de senaste 20 åren? 

 

Tabell 1. Fördelningen mellan de generiska pronomenen man och du. 

         Man     Du 

År Antal Procent   Antal Procent 

1991 190 95% 

 

10 5% 

2011 186 93%   14 7% 

 

Tabell 1 visar fördelningen mellan generiskt man och generiskt du i det undersökta materialet. 

10 stycken, d.v.s. 5 %, av de 200 undersökta beläggen från 1991 består av generiska du:n. I 

materialet från 2011 består 14 stycken, d.v.s. 7 %, av de 200 undersökta beläggen av 

generiska du:n. Ökningen från 5 % till 7 % ger en procentuell ökning på 40 %. Tabellen visar 

vidare att användandet av generiskt man, i relation till användandet av generiskt du har sjunkit 

från 95 % till 93 %, mellan åren 1991 och 2011. Antalet generiska man i materialet från år 

1991 är 190, medan antalet generiska man i materialet från 2011 är 186.  
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Tabell 2. Antal personer som använder generiskt du. 

År   Antal du   Antal personer 

1991 

 

10 

 

4 

 2011   14   10   

 

Tabell 2 visar hur många personer de excerperade du:na är fördelade på för respektive år. De 

10 du:na från 1991 är fördelade på blott 4 personer medan de 14 du:na från 2011 är fördelade 

på hela 10  personer. Detta innebär att det i materialet från år 1991 går 2,5 du:n på varje 

person som använder generiskt du medan det i materialet från 2011 bara går 1,4 du:n på varje 

person som använder generiskt du. Varje enskilt belägg för generiskt du från 1991 kan därför 

inte anses väga lika tungt som varje enskilt belägg för generiskt du från 2011 då varje belägg 

från 1991 grundar sig på färre beslut, något som kan ses i följande fall från detta år: 

 

Slår du upp "superande" i en ordbok så ser du att det gäller dem som äter. 

 

Vill du bli miljonär tror jag inte att du ska välja en sån här tuff bransch. 

 

Vart du än går får du bra hjälp och ett leende. 

 

Om du ställer dig på Gärdet klockan fjorton noll noll så är det sannolikt att du får höra en lärka och känna 

en ljum vind i nacken. 

 

Här syns det tydligt att talaren, eller möjligtvis journalisten, bara har gjort ett, omedvetet eller 

medvetet, val av generiskt pronomen. 

 

4.1.1 Generiskt du i svenskan kontra generiskt du i danskan 

För att få en bättre uppfattning om användadets storlek och ökning vill jag jämför mitt reslutat 

med resultatet i den ovan nämnda danska undersökningen (se 2.2.1.1). Den del av DGCSS:s 

resultat som jag nedan behandlar grundar sig på informanter som vid det första 

undersökningstillfället var 25–45 år och vid det andra 45–65 år. I alla tre städer var 

användandet av generiskt du, hos dessa informanter, år 1986–1989 högre än vad det är i mitt 

svenska material från 1991 – 8 % i Odder, 14 % i Næstved och 20 % i Köpenhamn, jämfört 

med 5 % i min undersökning. 

   När den danska undersökningen från slutet av 80-talet följdes upp år 2005–2006 var 

användandet i Odder 23 %, i Næstved 17 % och i Köpenhamn 23 %. År 2011 var 

användandet 7 % i mitt svenska material. Det kan således konstateras att ökningen i Odder – 
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från 8 % till 23 %, vilket ger en procentuell ökning på 187,5 % – är betydligt större än 

ökningen på 40 % i mitt svenska material. Procentuellt sett har användandet de senaste åren 

dock ökat mer i Sverige (om min undersökning speglar verkligheten) än i Næstved (21,5 %) 

och Köpenhamn (15 %). 

 

4.2 Kvalitativ undersökning 

Här nedan diskuteras skillnader mellan generiskt du och generiskt man. Alla numrerade citat 

är från mitt undersökta material om inget annat framgår. 

 

4.2.1 Byte av generiskt pronomen 

Även om det sällan förekommer så händer det att den intervjuade byter generiskt pronomen 

inom en mening (om vi utgår från att journalisten inte påverkar språket), som i detta citat där 

en skådespelare pratar om vad som händer när man hör 80-talsmusiken i den musikal hon 

medverkar i:  

 

(1)  Alla som sitter här har en relation till musiken. Så fort du hör en låt hamnar man tillbaka på lågstadiediskot 

eller när du var 25 år och stod på Riche. Själv lyssnade jag när jag var kär och sen var man olyckligt kär, då 

lyssnade man på en annan låt, säger hon. 

 

Personen som säger detta verkar välja generiskt pronomen efter om hon själv är inberäknad 

eller inte. Inledningsvis väljer hon att använda sig av ett generiskt du, men när hon plötsligt 

anser sig själv vara inberäknad (hon var nämligen i lågstadieåldern på 80-talet), går hon över 

till ett generiskt man. Därefter växlar hon tillbaka till du igen. Detta förmodligen på grund av 

att hon inte var i närheten av att vara 25 år på 80-talet.
5
 Således kunde hon inte heller gå på 

Riche. Visserligen skulle det väl då och då kunna ha spelats 80-talsmusik på Riche i början av 

00-talet när talaren var 25 år, men det låter ändå inte troligt att det skulle vara det hon åsyftar, 

och dessutom verkar innehållet i den tredje meningen passa ihop med att hon främst hörde 

musiken när hon gick på lågstadiet. 

   Det fetmarkerade man:et i detta citat skulle kunna tolkas som ett maskerat personligt jag. 

Detta tror jag dock inte är fallet. Personen talar nämligen om att ”Alla som sitter här har en 

relation till musiken” och syftar då på publiken. Högst troligt gick också ett flertal personer i 

publiken på lågstadiet under 80-talet. Slutsatsen blir då alltså att personen i fråga gör en  

                                                           
5
 Att jag vet att kvinnan inte var 25 år på 80-talet beror på att jag vet vem hon är.  
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skillnad mellan generiskt man och generiskt du, åtminstone i detta citat. Ett generiskt man 

indikerar att hon själv är inberäknad medan ett generiskt du utesluter henne själv. Bortsett från 

att ett generiskt du inte kan gälla henne själv så kan det gälla vem som helst. Övriga, icke-

fetmarkerade man ser jag som personliga på grund av föregående användning av jag. 

   I ett annat fall är det svårare att förstå varför den intervjuade byter från generiskt man till 

generiskt du:  

 

(2)   Det är viktigt att man smälter in, då får du bättre kontakt med folk. 

 

Denna person har i ett tv-program provat på att tillhöra en annan samhällsklass än den hon 

egentligen tillhör. Detta genom att låtsas att hon faktiskt tillhör den andra samhällsklassen. 

Det är möjligt att hon inleder med ett generiskt man för att hon talar om saker som rör henne 

själv – hon märkte att saker gick bättre när hon smälte in. Att hon därefter väljer att använda 

sig av ett generiskt du skulle kunna bero på att hon vill ge läsarna eller journalisten ett tips. 

Det verkar nämligen finnas en tendens till att generiskt du används än oftare då talaren vill ge 

ett tips eller ett råd (se 4.2.6). 

 

4.2.2 Generiskt kollektivt pronomen 

SAG:s beskrivning av man av typ (b) (se 3.1) går enligt mitt undersökta material inte att 

tillämpa fullt ut på det generiska du:et då man till skillnad från du kan ha en kollektiv 

betydelse: 

 

(3)    Från mitt rum två trappor upp kunde jag höra när man i danssalongen meddelade, att nu kommer en låt ni 

 alla känner igen … 

 

(4) Tydligen visar man filmen "Hip hip hurra!" här i kväll. 

 

(5)    I USA jobbar man hårt på nya, sofistikerade ljudsystem som inte skadar hörseln. Numera finns speciella 

 öronfilter som skyddar hörseln utan att förvränga musiken. Dessutom har man dragit ner på decibelantalet. 

 

Det finns alltså inga exempel på att generiskt du används kollektivt i mitt material. Emellertid 

tror jag att detta bara delvis stämmer överens med verkligheten då jag har hört generiskt du 

användas i sammanhang liknande det i exempel 5, d.v.s. där personer inom ett geografiskt 

område har beskrivits. Däremot har jag, vad jag kan komma ihåg, aldrig hört ett generiskt du 

användas i fall liknande exempel 3 och 4. 
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   Talarna refererar här alltså till något så när avgränsade grupper av människor. Man i 

exempel 3 hänvisar till dem som arrangerar tillställningen i danssalongen, man i exempel 4 

hänvisar till dem som arbetar på tv-kanalen som visar den nämnda filmen och man i exempel 

5 hänvisar antingen allmänt till amerikaner eller till amerikaner som på något sätt är 

involverade i framtagningen av nya ljudsystem. 

 

4.2.3 Generiskt pronomen som pluralt korrelat 

I SAG står att läsa följande: ”Man är trots sitt inneboende drag av grammatisk singularis ofta 

korrelat åt reciproka och distributivt reflexiva m.fl. pronomen” (1999:II:394). Exempel på 

detta kan ses i min undersökning: 

 

(6) … det är ju en typisk grej i villaområden att man lånar av varandra. 

 

Däremot finns det inga motsvarande exempel i mitt material där du används som pluralt 

korrelat åt ett reciprokt pronomen eller ett distributivt reflexivt pronomen. Detta skulle kunna 

tyda på att generiskt du inte används på detta sätt. Det verkar som att generiskt du till skillnad 

från generiskt man bara kan stå för en person i taget, vilket vi också kunde se i föregående 

avsnitt. Generiskt du kan alltså förmodligen inte stå som korrelat till det reciproka 

pronomenet varandra. I svenskan används till skillnad från i engelskan inte samma personliga 

pronomen i andra person plural som i andra person singular. Svenskan har där ni respektive 

du medan engelskan i båda fallen har you. Det är förmodligen därför generiskt du inte 

förekommer i sådana här fall. Man skulle visserligen kunna tänka sig att det skulle fungera att, 

med generisk syftning, säga: ”det är ju en typisk grej i villaområden att ni lånar av 

varandra”. Frågan är dock om inte detta ni skulle uppfattas som ett personligt pronomen, då 

ni nog inte är särskilt etablerat som generiskt pronomen i sådana sammanhang. 

   Att generiskt du inte används i exempel 7 kan bero på att meningen då skulle bli tvetydig: 

 

(7) Man kan ju ha olika åslikter [så!] om allting men jag kan bara säga att den var gjord med mycket kärlek 

bakom. 

 

Även om mottagaren skulle förstå att du:et är generiskt så skulle det inte gå att veta om 

talaren menar att en obestämd person kan ha olika åsikter om allting eller att folk i allmänhet 

kan ha skilda åsikter. Dock skulle nog sammanhanget kunna underlätta förståelsen, men det 

känns ändå som en ganska osmidig formulering med risk för missförstånd. 
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4.2.4 Olika grader av personlig syftning 

Överlag verkar det som att man används än oftare då det finns ett visst mått av personlig 

syftning i det generiska yttrandet, som i detta fall:  

 

(8)   Kul att man slipper popcorn och Coca-Cola, sa NN, trogen biobesökare som glad över 

        möjligheten i stället tuggade oxfile [så!] från den särskilda "biomenyn". 

 

Detta yttrande gäller talaren själv i högsta grad. Han är på bio just nu och har precis sluppit 

popcorn och Coca-Cola som han så ogärna vill ha. Men ett personligt man är det inte fråga 

om då den nya menyn även gäller alla andra biobesökare. Man skulle dock kunna säga att 

detta är ett man med hög halt av personlig syftning. Detta i kombination med en annan faktor 

– det som omtalas händer just nu – skulle kunna vara orsaken till att talaren använder sig av 

ett generiskt man. Det finns nämligen inget fall i undersökningen där ett generiskt du används 

tillsammans med en handling som utspelar sig i samma ögonblick som yttrandet sker. 

   När det gäller olika grader av personlig syftning så finns det faktiskt några exempel på 

generiska du:n som ligger nära talaren: 

 

(9) Ingen blir gladare än jag om siffrorna stämmer, men kom ihåg att hela branschen är uppbyggd på avdrag.    

Utomlands har du alltid en halvering av ditt kontrakt. Därmed inte sagt att vi inte tjänar mycket pengar, 

säger NN. 

 
(10)    Men det är svårt att göra en sändning också där det handlar mer om att prata i 20 sekunder än vad du      

           säger i 20 sekunder. 

 

I exempel 9 förklarar en artist att den musik han och hans band har sålt inte generat så  

stor inkomst som man skulle kunna tro. Det är alltså just han själv och andra artister som  

alltid har en halvering av kontraktet utomlands, inte journalisten och förmodligen inte heller  

läsaren. I exempel 10 berättar en radiopratare om hur det är att göra ett visst program. Detta  

generiska du ligger alltså också väldigt nära att vara ett personligt pronomen. Trots detta  

verkar man:et i exempel 8 ändå ligga närmare talaren än du:na i exempel 9 och 10 – 

förmodligen på grund av att talaren i exempel 8 konstaterar något som han själv upplever för  

stunden, medan talarna i exempel 9 och 10 förklarar något som kan gälla när som helst. De  

måste dessutom inte heller nödvändigtvis vara inkluderade i det sagda, vilket talaren i  

exempel 8 faktiskt måste vara. 
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4.2.5 Generiskt du i känsliga sammanhang 

I och med att du också är ett personligt pronomen är det intressant att undersöka huruvida 

generiskt du kan användas i alla sammanhang. Man skulle kunna tänka sig att generiskt du 

undviks i vissa känsliga sammanhang. Exemplet från Lerner i avsnitt 2.2 visar till exempel att 

bruket av generiskt you i engelskan tydligen inte alltid är problemfritt. Åtminstone blir talaren 

i exemplet själv tveksam då detta generiska you är tvetydigt. Det kan ju tolkas både generiskt 

och personligt, riktat till mottagaren. I följande fall skulle man därför kanske kunna ha väntat 

sig ett generiskt man i stället för ett generiskt du: 

 

(11) Det var så underbart att ta bilderna. Två fyrtioåriga starka kvinnor... Och jag tar gärna av mig mer nästa 

gång. Nu är du så ung, men när du fyller fyrtio, om nån då erbjuder dig att stå på alla busskurer halvnaken, 

då måste du svara ja. I alla fall om du inte var populäraste tjejen på högstadiet. 

 

I citatet ovan berättar en känd person om bilder där hon poserar lättklädd. Det icke-

fetmarkerade du:et tolkar jag som ett personligt du – kvinnan som intervjuas konstaterar att 

journalisten är ung. Övriga du:n tolkar jag som generiska då de annars skulle vara tämligen 

angripande. Huruvida de generiska du:na inkluderar även talaren går inte att avgöra. Talaren 

har nyss fyllt 40 år, men trots att hon säger ”när du fyller fyrtio”, är det fullt möjligt, och till 

och med troligast, att hon själv är inberäknad i utsagan, då hon beskriver något som stämmer 

in på henne själv. Detta exempel tyder på att generiskt du även används i sammanhang där ett 

missförstånd skulle kunna resultera i att mottagaren känner sig angripen. Generiskt du verkar 

ändå av materialet att döma på det stora hela undvikas i yttranden som skulle kunna göra 

situationen alltför obekväm om du:et skulle tolkas som ett personligt pronomen. I till exempel 

följande fall skulle kanske inte ett generiskt du ha passat så bra: 

 

(12)  Tycker du inte att kärlek och relationer känns bra? 

- Nja. Jag pratar om vanliga företeelser som varför man super innan man 

älskar, till exempel. Kul, va? Jag häcklar, helt enkelt. 

 

(13) […] Samtidigt har jag väldigt mycket av det där i mig, jag vet precis hur det är när man aldrig får sova, och 

hur ofördelaktigt ful och arg man kan vara. 

 

(14)   NN gör en liten roll i filmen, men har stora förväntningar på filmen: 

- Jag tror att den är viktig för mänskligheten. Att man får en annan syn på utvecklingsstörda. 
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I dessa fall skulle man alltså kunna tänka sig att talarna, förmodligen omedvetet, 

använder sig av generiskt man för att inte riskera att skapa förvirring och irritation hos  

mottagarna. Exempel 11 är det enda exemplet från det undersökta materialet där du används i  

ett sammanhang som skulle kunna upplevas som mycket känsligt. Generiskt du används  

emellertid även i minst ett fall i materialet som jag ser som halvkänsligt: 

 

(15)  På alla häkten och anstalter är "Efterlyst" ett av de mest uppskattade programmen, det har det varit i många 

år. Sitter du dömd eller häktad för någonting, så befinner du dig i många fall i en värld där brott är något 

naturligt, då kanske det blir intressant att titta på det. 

 

I detta fall skulle man kanske ha väntat sig att talaren skulle ha använt generiskt man då 

sammanhanget gör att mottagaren skulle kunna känna sig ofrivilligt exemplifierad som intern 

på en anstalt. 

 

4.2.6 Generiskt du i om-så-satser 

Generiskt du tycks ofta användas i om-så-satser där talaren till exempel ger ett råd eller  

förklarar något som skulle ske om en person gjorde på ett visst sätt: 

 

(16)   Slår du upp "superande" i en ordbok så ser du att det gäller dem som äter. 

 

(17)   Om du ställer dig på Gärdet klockan fjorton noll noll så är det sannolikt att du får höra en lärka och känna   

          en ljum vind i nacken.  

 

(18)   Vill du bli miljonär tror jag inte att du ska välja en sån här tuff bransch. 

 

(19)   Sitter du dömd eller häktad för någonting, så befinner du dig i många fall i en värld där brott är något    

          naturligt […]. 

 

5 Diskussion 
 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka huruvida det har skett en ökning i 

användandet av det generiska pronomenet du. Genom en kvantitativ undersökning där jag gått 

igenom återgivet tal i kvällstidningen Expressens nöjesdel har jag försökt göra det möjligt att 
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svara på uppsatsen huvudfråga – Har användandet av du som generiskt pronomen ökat under 

de senaste 20 åren? 

   Det undersökta materialet uppvisar en ökning i användandet av generiskt du från 5 % till  

7 %. Att det i just detta material har skett en ökning råder det således inga tvivel om. Frågan 

är dock hur stor denna frekvensförändring skall bedömas vara. Jag måste erkänna att jag 

personligen hade väntat mig en något större ökning. Det finns dock ett antal aspekter som gör 

att denna ökning ändå måste anses vara större än en första anblick kanske ger intryck av. För 

det första skall det återigen nämnas att denna undersökning är baserad på återgivet tal. Det är 

därför inte säkert att siffrorna till fullo speglar verkligheten. Vidare säger undersökningen 

ingenting om huruvida ökningen har skett i jämn takt under hela 20-årsperioden, eller i 

huvudsak under de senaste åren. I en framtida undersökning vore det intressant att titta 

närmare på detta. Att Ebba Lindberg år 1995 säger sig uppfatta det som att ”bruket knappast 

tilltar” (Lundeby 1996:201) (se 2.2) skulle kunna vara ett tecken på att ökningen inte var 

särskilt stor under mitten av 90-talet. Den viktigaste anledningen till att ökningen av bruket 

inte kan ses som alltför liten är emellertid att endast 4 personer använder generiskt du i det 

undersökta materialet från 1991 medan hela 10 personer gör det år 2011 (se 4.1). Mer än 

dubbelt så många använder med andra ord generiskt du i materialet från 2011. 

   Resultatet tyder alltså på att det mycket väl kan ha skett en ökning i användandet av 

generiskt du i svenskan mellan 1991 och 2011. Att döma av DGCSS:s undersökning (Jensen 

2008) är bruket dock än vanligare i danskan. Enligt deras undersökning (se 4.1.1) ligger 

användandet i tre olika danska städer mellan 17 % och 23 %. Detta är något som stämmer 

överens med mina egna erfarenheter av möten med danskar. Jag har nämligen upplevt att de 

använder generiskt du betydligt oftare än svenskar. Samma uppfattning har jag om generiskt 

du i norskan. Einar Lundeby (1996) har därför enligt min uppfattning rätt när han säger att det 

verkar som att bruket är vanligare i norskan och danskan än i svenskan. DGCSS:s resultat och 

mitt eget resultat tycker jag således verkar rimliga om man sätter dem i relation till varandra. 

   Torben Juel Jensen (2008) menar att talarna i åldern 45–65 år använder generiskt du i högst 

utsträckning i danskan och att det även var de äldre som använde generiskt du i högst 

utsträckning på 80-talet. Maria Fremer menar däremot att det i svenskan är de yngre talarna, 

mellan 17 och 24 år, som använder generiskt du i högst utsträckning. Visserligen behöver inte 

användandet vara fördelat på samma sätt i svenskan som i danskan, men det är likväl 

intressant att Jensen och Fremer kommer fram till helt motsatta resultat. Min egen, 

ovetenskapliga uppfattning, är att användandet i svenskan är hyfsat jämnt fördelat mellan alla 

åldersgrupper från 18 år och uppåt (yngre personer än så har jag dålig koll på). 
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   Man kan fråga sig varför ökningen av användandet har stagnerat i Danmark, vilket den 

måste ha gjort om det stämmer som Jensen säger, att ökningen tog fart på 70-talet (Jensen 

2008). Bara i Odder har ökningen varit verkligt stor. Finns det kanske fall där man passar 

bättre? Om det gör det i danskan kan jag inte svara på, däremot verkar det i alla fall finnas fall 

i svenskan där man hellre används. Ett generiskt man verkar till exempel föredras framför ett 

generiskt du när ett uttalande i första hand gäller talaren (se 4.2.4). Likaså verkar man 

föredras när talaren är inberäknad i ett yttrande vars innehåll utspelar sig just i det ögonblick 

yttrandet sker (se 4.2.4). Jensen menar att det faktum att användandet nu är lika utbrett i 

Odder som i Köpenhamn tyder på att förändringen har haft sin utgångspunkt i Köpenhamn 

innan den brett ut sig till Odder och Næstved. I Danmark är det enligt Jensen en generell 

tendens att språkförändringar breder ut sig över landet från Köpenhamn (Jensen 2008). I en 

framtida studie vore det intressant att undersöka om utvecklingen av du-användandet även i 

Sverige styrs av huvudstadens språkbruk. Jensen säger också att det skulle kunna ha blivit 

vanligare att folk generaliserar: ”dvs. taler på en måde som indebærer at de henviser til en 

ikke nærmere specificeret gruppe af mennesker” (Jensen 2008:4). Jag tror absolut att det kan 

ligga något i det, då detta är något jag själv har observerat. 

   I den kvalitativa undersökningen finner vi svaret på den andra frågeställningen – Gör 

somliga personer en skillnad mellan man och du? I det första exemplet från avsnitt 4.2.1 

använder talaren generiskt man när hon själv är inberäknad medan hon använder generiskt du 

när hon inte är inberäknad. Således gör hon en skillnad mellan man och du. Det verkar finnas 

en tendens till att ju mer en handling gäller talaren desto mer benägen är denne att använda 

man (se 4.2.1 och 4.2.4). Fremers (2000) tanke om att du ligger närmare lyssnaren än man 

tycks överlag stämma, även om inte alla personer gör denna skillnad. Men det är inte 

besynnerligt, utan snarare naturligt, att generiskt man generellt ligger närmare talaren då ordet 

man även kan ersätta det personliga pronomenet jag. 

   Så skall uppsatsens tredje och sista frågeställning – Kan du alltid ersätta man? –  

besvaras. Generiskt du verkar faktiskt användas i de flesta fall där generiskt man används, till  

och med i känsliga sammanhang där ett generiskt man kanske hade varit lite mer väntat (se 

4.2.5). Det finns dock två olika slags situationer i undersökningen där generiskt du inte  

används. För det första används generiskt du inte i kollektiv betydelse (se 4.2.2). Dock har jag  

som jag nämner i det ovan nämnda avsnittet hört generiskt du användas i fall liknande  

exempel 5. För det andra används generiskt du inte som pluralt korrelat åt reciproka  

pronomen i materialet (se 4.2.3). Man kan också tänka sig att generiskt du inte kan stå som  
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korrelat åt det distributiva pronomenet varsin/varsitt. Huruvida detta stämmer går inte att  

utläsa av det undersökta materialet då inga förekomster av varsin/varsitt finns där. Generiskt  

du verkar för övrigt användas som mest då talaren målar upp ett scenario i stil med ”Om du  

skulle göra på det här viset så skulle det här ske”. Mottagaren får med andra ord agera  

exempelperson. När det handlar om något som redan har hänt eller något som händer  

samtidigt som det omnämns används inte du lika ofta (se exempel 8 i 4.2.4). Det finns  

tydligen en semantisk skillnad mellan man och du, åtminstone hos vissa talare. 

   Uppsatsens tre frågeställningar har nu besvarats, men det finns fortfarande saker kvar att  

diskutera – ursprunget till uppkomsten till exempel. I tidigare forskning har jag återgivit flera 

forskares syn på ursprunget till detta bruk. I början av 1900-talet användes generiskt du i 

svenskan, om än i ringa utsträckning (se 2.2.2). Frågan är hur stort användandet av detta du 

var under mitten av 1900-talet, d.v.s. innan användandet tog fart igen. Troligtvis var det 

nästintill obefintligt.  

   De svenska forskarna verkar vara överens om att det nyupptagna användandet har sin grund 

i påverkan från engelskan. Jensen tror att det är mycket möjligt att engelskan ligger bakom 

detta bruk i danskan, men han menar också att det finns andra möjliga förklaringar och att det 

egentligen inte alls måste vara ett bruk sprunget ur engelsk påverkan (se 2.2.1). För min egen 

del tror jag att engelskan är den absolut största faktorn bakom ökningen. Även om du som 

generiskt pronomen mycket väl kan ha funnits dialektalt vid den tidpunkt då bruket så 

sakteliga började förekomma i rikssvenskan igen, så tror jag inte att detta kan ha bidragit till 

dagens riksomfattande användande. Att det är engelskan som ligger bakom bruket motiverar 

jag med det faktum att det generiska du:et har uppstått, eller återuppstått, i svenskan, danskan, 

norskan och isländskan vid ungefär samma tidpunkt, d.v.s. under 70-talet (se 2.2 och 2.2.1), 

och att det därefter i alla språk har ökat i användning i takt med att engelskan blivit ett allt 

vanligare inslag i vår vardag. Visserligen är de ovan nämnda språken väldigt lika – särskilt de 

tre förstnämnda – men att detta fenomen skulle ha inträtt samtidigt i alla dessa språk, som så 

länge varit åtskilda, ser jag som osannolikt. 

   Ett sätt som jag tror att engelskan kan ha påverkat en hel del på är genom översättningar. 

Under tiden jag gått igenom samtliga du i materialet har jag stött på många generiska du:n 

som översättningar av engelskans you. Dessa träffar är som tidigare nämnts ej medräknade i 

undersökningen. Då journalister i regel inte är vana översättare, påverkas de förmodligen av 

de engelsktalandes bruk av generiskt you. I filmer och tv-program översatta av professionella 

översättare ser man sällan ett generiskt you översättas till du. Detta får nog tas som en 

indikation på att det generiska du:et inte är helt accepterat i svenskan, åtminstone inte bland 
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översättarna. Elisabet Törnudd-Jalovaara skriver om ”felaktiga” översättningar av generiskt 

you i finskan: ”Sådana översättningar i ett massmedium med nationell spridning är ägnade att 

ge ett dåligt mönster åt språkligt mindre medvetna och reta upp språkligt medvetna tittare” 

(Törnudd-Jalovaara 1997:231). Att sådana översättningar bara skulle ge ett ”dåligt mönster” 

åt språkligt mindre medvetna är jag inte beredd att hålla med om. Jag är säker på att alla i 

någon mån påverkas av språket de möter i vardagen, vare sig de är språkligt medvetna eller ej. 

Däremot tror jag som Törnudd-Jalovaara att översättningar kan påverka språkbruket, och 

samtidigt även reta vissa tittare om de inte stämmer överens med det förväntade språket. 

   Avslutningsvis vore det intressant att diskutera hur man bör bemöta detta språkbruk. Det är 

märkligt att denna språkförändring fått så lite uppmärksamhet bland både forskare och 

allmänheten. Emellertid kan det tänkas att långsamma men stadiga språkförändringar får växa 

fram ganska obemärkt utan att språkets talare registrerar dessa. Troligtvis är detta fallet för det 

generiska du:et. De flesta forskare som har behandlat detta ämne har varit emot det ökade 

användandet. Björn Pettersson har som tidigare nämnts reagerat på detta (se 2.2) och hävdat 

följande: ”en allmängiltig gräns för duandet i fråga måste åtminstone dras mot de uttryck där 

den bokstavliga innebörden blir så fantastisk att det hela låter direkt löjligt” (Pettersson 

1978:25). Detta är jag beredd att hålla med om. I mitt språkbruk är nämligen det generiska 

du:et inte så etablerat att det utan komplikationer kan användas i alla sammanhang. Jag skulle 

till exempel ha svårt för att som mottagare kunna acceptera ett generiskt du i exempel 12, 13 

och 14 (se 4.2.5). Men det skall erkännas att det egentligen i mångt och mycket handlar om 

hur varje individ semantiskt ser på det generiska du:et. För många skulle Petterssons exempel 

med kvinnan i avsnitt 2.2 förmodligen inte alls te sig märkligt. Enligt min åsikt skulle det 

svenska språket hur som helst förlora en nyans om det generiska pronomenet man försvann. 

Detta är något som Fremers exempel med den engelskspråkiga radioprataren i avsnitt 2.2 

vittnar om. Citatet visar att du inte kan ersätta man fullt ut. Trots att you är helt etablerat som 

generiskt pronomen på engelska måste talaren ändå försäkra sig om att det inte sker något 

missförstånd. Uppenbarligen innehar man egenskaper som det generiska du:et inte kan ersätta. 

Samtidigt skall det inte förglömmas att pronomenet man också kan vara tvetydigt i vissa 

sammanhang eftersom det kan vara både generiskt och personligt. Det finns dock ingen risk 

att sådana tvetydigheter skulle leda till att mottagaren känner sig attackerad. 

   Det kan sammanfattningsvis konstateras att det alltså verkar finnas vissa nyansskillnader 

mellan de generiska pronomenen man och du. Denna undersökning tyder dock på att det 

generiska du:et allt mer håller på att få samma användningsområde som det generiska man:et, 

och det är inte alls omöjligt att detta du i framtiden kommer att vara helt likställt med man. 
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5.1 Vidare forskning  

För det första skulle man såklart vilja undersöka inspelat tal för att få ett ännu säkrare resultat. 

Detta kräver dock mer arbete än vad som ryms inom ramen för en uppsats av denna storlek. 

Ett större skriftligt material skulle man också kunna önska sig, vilket också skulle kräva mer 

arbete än vad som här kan anses vara rimligt. 

   Vart är då utvecklingen på väg? Kommer utvecklingen att fortsätta? För att kunna säga 

något om hur stor ökningen har varit under de senaste åren, skulle man behöva undersöka om 

denna frekvensökning har varit stadig och ökat i samma takt under 20 år eller om den, som 

min intuition säger, har ökat mer under de senaste 2–3 åren. 

   Vidare skulle man gärna vilja veta om samma tydliga regionala skillnader finns i Sverige 

som i Danmark. Styrs utvecklingen av detta språkbruk från huvudstaden även i Sverige.      

   Något annat som vore värt att undersöka är hur användandet av objektsformerna sig 

respektive dig och genitivformerna sin respektive din är fördelat. Jag har en känsla av att 

objektsformen dig, i förhållande till en, är vanligare än subjektsformen du, i förhållande till 

man. Vidare tror jag att genitivformen din, i förhållande till ens, är ännu vanligare. Jag 

misstänker att många omedvetet upplever formerna en och ens som något krångliga eftersom 

de skiljer sig så mycket i form från man, och dessutom inte förekommer i språket lika ofta 

som man i egenskap av subjektsform gör. Det känns inte otänkbart att genitiv skulle vara den 

ovanligaste av dessa former. Följande bruk av generiskt din efter ett generiskt man skulle 

kunna vara ett resultat av allt detta: 

 

Ju större stjärna och ju ovanligare händelse desto mer poäng. Skalan går från ett till tio. Exempel på en etta 

är om man blir biten av Towa Carsons hund. En given tia är om Joan Collins kör berusad, krockar, slungas 

ut och landar på din motorhuv, säger NN. 

 

Detta är endast spekulationer. Vidare forskning inom detta område vore med andra ord 

berättigad. 
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6 Avslutning 
 

Undersökningens kvantitativa resultat pekar mot att hypotesen stämmer. Användandet av du 

som generiskt pronomen har i det undersökta materialet ökat från 5 % till 7 % mellan 1991 

och 2011. Att ökningen inte ser särskilt stor ut kan bland annat förklaras med att beläggen 

från 1991 är fördelade på färre personer än beläggen från 2011. 4 personer i materialet 

använder sig nämligen av du som generiskt pronomen 1991 medan 10 personer gör det 2011. 

Ser man på det från detta perspektiv får man en annan bild och ökningen blir plötsligt 

tämligen tydlig. 

   Vad gäller det kvalitativa resultatet har det visat sig att somliga personer verkar göra en 

skillnad mellan generiskt du och generiskt man. Vidare finns det två slags konstruktioner i 

vilka du inte förekommer i materialet. Uppenbarligen är inte det generiska man:et och det 

generiska du:et helt inbördes utbytbara.  

   Dagens generiska du verkar ha uppstått på 1970-talet, förmodligen genom engelsk 

påverkan. Det generiska pronomenet man har däremot använts sedan länge och det vore 

tråkigt att bryta ännu en språklig tradition genom att sluta använda detta pronomen. Det 

generiska man:et har förmodligen uppstått genom tysk påverkan, men enligt Esaias Tegnér 

d.y. (1889) och Elias Wessén (1965) höll det svenska substantivet man på att få en 

pronominell betydelse då tyskan kom och gav det en extra skjuts (se 2.2.2). Huruvida detta 

verkligen stämmer får bli ämne för en annan uppsats. 
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