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Abstract 

Genom att undersöka aspekterna kongruensböjning av adjektiv efter naturligt genus, 

yrkestitlar och generisk användning av han vill jag med denna uppsats utreda om svenskan är 

på väg mot könsneutralitet under en tidsperiod på cirka 40 år. Mer specifikt kan sägas att jag 

med mina undersökningar ville kontrollera om kongruensböjning av adjektiv efter naturligt 

genus verkar avta, om yrkestitlar i mindre omfattning än tidigare inkluderar kön och om 

generisk användning av han ser ut att ersättas av den i svenska lagtexter. Jag har använt mig 

av korpusar som finns att tillgå på Språkbanken på Göteborgs universitets hemsida för mina 

undersökningar, där materialet i den äldsta korpusen är från 1965. Min hypotes är att svenskan 

är på väg mot könsneutralitet, vilket i stort sett verkar stämma överrens med mina resultat. 

Det jag har fått fram för kongruensböjning av adjektiv efter naturligt genus är 

ändelsen –a används allt oftare, även i kombination med maskulinum, medan bruket av 

ändelsen –e verkar minska. För yrkestitlar visar mina undersökningar att det ursprungligen 

”inbyggda” könet i stort sett blir mindre betydande. Mina undersökningar pekar också mot att 

användningen av han som allmänsyftande pronomen i lagtexter verkar avta.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Då och då ställs frågan om svenskan är ett könsdiskriminerande språk och om språkbruket bör 

förändras för att bli mer könsneutralt (Jobin, 2004:21). Med könsneutralitet menas här ett 

språkbruk som i minsta möjliga mån omnämner och avslöjar kön eller övervägande uttrycker 

ett kön så att detta står i centrum och det andra könet hamnar i skymundan. Det är en svår 

fråga att besvara och det finns flera aspekter som är av betydelse för språkets könsneutralitet. 

Aspekter som är betydelsefulla i olika grad. Det kan också vara så att medan vissa aspekter 

utvecklas åt ett mindre könsdiskriminerande håll kan andra stå stilla och ytterligare några 

kanske till och med blir mindre könsneutrala.  

Fil. dr. Bettina Jobin har skrivit artikeln Svenskan är inte könsneutral i Språkvård nr 4/04 

i vilken hon behandlar dels generiskt han, det vill säga ett pronomen som används om både 

kvinnor och män, dels yrkestitlar. Jobin belyser vilka tolkningsproblem som uppstår både vid 

användning av generiskt han och vid användning av yrkestitlar som är sammansatta ord med 

substantivroten -man, som i till exempel talesman.  

Risken med generisk användning av han är att tillhörigheten för halva befolkningen, 

nämligen kvinnorna, avgränsas. Kvinnor kan inte alltid räkna med att vara en del i, eller 

utesluts till och med ur, en del verksamhetsområden samt ur den omfattande 

medborgargemenskap som de egentligen är menade att vara en del av. Men det är inte det 

enda sätt på vilket det svenska språket fungerar könsdiskriminerande. Bland våra yrkestitlar 

råder stor obalans gällande vilket kön som kopplas ihop med yrket. Det bottnar troligtvis i det 

patriarkala förhållande som präglat samhället under lång tid och som ligger till grund för den 

snedfördelning på arbetsmarknaden som i mångt och mycket fortfarande lever kvar. Med en 

förklaring av ordparet yrkeskvinna – yrkesman blir denna obalans ytterst tydlig; yrkeskvinna 

kallas en ”kvinna som arbetar inom ngt yrke ofta mer kvalificerat � ibl. i mots. till traditionella 

kvinnoroller”  medan en yrkesman är en ”person som behärskar sitt yrke och därför kan utföra det väl 

� ibl. i mots. till amatörer”  (Svensk Ordbok och Svensk uppslagsbok, 1997:1313). Medan det för 

en kvinna endast krävs att hon arbetar inom något yrke för att hon ska kunna kallas 

yrkeskvinna är en yrkesman någon som behärskar sitt yrke. Bara titeln anger att en yrkesman 

klarar av sitt yrke medan en liknande förutsättning inte alls går att ha för en yrkeskvinna. Det 

enda som förtäljs om henne är att hon arbetar inom yrket – inte att hon behärskar det. Men det 

finns också sätt att visa kön i språket som inte fungerar könsdiskriminerande på samma sätt. 
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Jag tänker på variationen i böjning av svaga adjektiv efter naturligt genus. Lite förenklat kan 

sägas att svaga adjektiv före substantiv i maskulinum singular får böjningen –e medan övriga 

former får böjningen –a, till exempel den lille pojken och den lilla flickan. Detta bruk har 

dock gått tillbaka i en del dialekter och adjektiven böjs allt oftare –a, oavsett naturligt genus 

(Josefsson, 2001:32). En mening som den lilla pojken fick gå alldeles själv blir därför inte 

anmärkningsvärd eller ovanlig.   

En aspekt som alltså är direkt könsdiskriminerande är användning av han som generiskt, 

eller allmänsyftande, pronomen. För svenskan är det lagtexterna som kanske är det största 

problemet idag när det handlar om generisk användning av han. Den första gången problemet 

med att använda han som generiskt pronomen togs upp i riksdagen var 1975. Fyra år senare 

skrev regeringskansliet i ett PM att den kritik som riktats mot den generiska användningen av 

han bör gås till mötes (Jobin, 2004:21). Om texten skulle bli alltför svårhanterlig genom 

användning av han eller hon skulle han även fortsättningsvis användas. Ett par motioner har 

lagts fram på senare år, en 1994 och en 1997, där nya direktiv som inte skulle innebära någon 

könsdiskriminering återigen önskades. Men trots att bruket setts över ett flertal gånger sedan 

år 1975 då frågan först togs upp finns fortfarande exempel kvar där han med allmän syftning i 

lagtexter används, även på ställen där det hade fungerat med hon eller han eller han eller hon.  

Fastän nästan 30 år har gått sedan regeringskansliets utlåtande om att bemöta kritiken 

gentemot generiskt han används det än idag, och fortfarande har vi yrkestitlar som inbegriper 

och prioriterar ett visst kön. Men är det något som är konstant eller är det något som håller på 

att förändras? Genom att titta på aspekterna adjektivs kongruensböjning efter genus, aktuellt 

bruk av könsbestämda yrkestitlar samt aktuell användning av generiskt han har jag försökt 

svara på frågan om svenskan är på väg mot könsneutralitet. 

 

1.2. Syfte 

Syftet är att med hjälp av att studera hur yrkestitlar, generiskt han samt adjektivböjningen 

framför maskulinum utvecklats under en 40-års period försöka utröna om svenskan är på väg 

mot könsneutralitet eller om förhållandet kan tyckas vara konstant, det vill säga att ingen 

förändring skett under de årtal jag jämför. Om adjektiv i mindre utsträckning än tidigare 

kongruensböjs på traditionellt sätt då substantivet de bestämmer är maskulinum, om 

användningen av yrkestitlar med könsbestämning mattas av samt om det generiska bruket av 
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han i lagtexter är på väg att försvinna till fördel för ett icke diskriminerande språkbruk, då är 

vi sannerligen på väg att få ett mindre könsdiskriminerande språk. 

 

1.3. Hypotes 

Min hypotes är att svenskan är på väg mot könsneutralitet. För att besvara hypotesen har jag 

undersökt tre aspekter i språket som på ett eller annat sätt inbegriper eller markerar 

könstillhörighet. Min hypotes har jag försökt få bekräftad genom att studera hur 

användningen av yrkestitlar, generiskt han samt adjektivböjningen framför maskulinum och 

femininum ser ut idag. 

 

1.4. Metod 

För att komma fram till om min hypotes stämmer har jag utgått ifrån tre olika aspekter i 

språket som har att göra med kön, könstillhörighet och könsbestämningar, nämligen 

yrkestitlar, generiskt han och adjektivböjningen framför maskulinum. För vardera av de olika 

aspekterna har jag genomfört vissa efterforskningar och undersökningar. Jag har använt mig 

av korpusar som finns att tillgå på avdelningen Språkbanken på Göteborgs universitets 

hemsida, i ett tidsspann om cirka 40 år. Att tidsspannet i min undersökning är begränsat till 

cirka 40 år beror på att det är det aktuella bruket jag vill undersöka. Att det blev just cirka 40 

år är för att den äldsta korpus som finns att tillgå är från år 1965. De korpusar jag använt mig 

av är PRESS65, DN87, PRESS95, SVD00 och GP04. I både PRESS65 och PRESS95 består 

materialet av artiklar hämtade ur fem morgontidningar från det angivna året. I korpus DN87 

finns artiklar från Dagens Nyheter som är hämtade från ett antal tvåveckorsperioder under 

1987. För SVD00 och GP04 finns ännu ingen information om materialet tillgänglig. Exakt 

vilka korpusar jag använt mig utav till var och en av de tre aspekterna finns presenterat inför 

varje delundersökning. Resultaten från de tre olika delundersökningarna har jag sedan jämfört 

och tolkat för att resonera mig fram till om min hypotes stämmer. 

 

2. Lille /lilla 

En av de aspekter jag tittat närmare på är adjektivböjning och vilken ändelseform adjektivet 

får vid kongruensböjning med naturligt genus, till exempel vår nye/nya sekreterare där 

maskulinum singular får ändelsen –e och övriga former får –a. Med hjälp av korpusarna 
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PRESS65, DN87 och SVD00 från Göteborgs universitets hemsida har jag studerat frekvensen 

på orden lille  och lilla . Jag presenterar min undersökning under rubriken 2.2. Efter det följer 

en diskussion (2.3.) och sedan avslutas kapitlet med mina slutsatser och en sammanfattning 

(2.4.), men först bakgrund (2.1.).  

 

2.1. Bakgrund 

Det är redan känt bland språkforskare att bruket att böja adjektiv med –e framför maskulinum 

singular i vissa dialekter är på utdöende och att –a används allt oftare (Josefsson, 2001:32). 

Jag har dock valt att titta på denna aspekt utan att ta hänsyn till dialekter. Det jag vill med min 

undersökning är att se om bruket med –a spridits till det formella skriftspråket och om det på 

senare år har ökat. Därför har jag tittat på hur det ser ut i tidningstexter eftersom språket där 

troligen är mer formellt och mindre vardagligt. Om det har ökat där är det troligt att bruket 

sprider sig vidare till de dialekter som fortfarande använder –e för maskulinum och –a för 

övriga former. Jag har valt att titta i korpusar med material från tidningar med stor regional 

spridning eftersom jag förväntar mig att språket där är mindre dialektalt. Jag har koncentrerat 

mig på användningen av adjektiven lilla /lille , men förändringen gäller troligen för alla, eller 

åtminstone de flesta, adjektiven. Först följer en grammatisk genomgång för att klargöra 

varifrån böjningen kommer.   

Ett adjektiv kongruensböjs med substantiviska ord och ändelsen på adjektivet bestäms av 

numerus, (naturligt) genus och species. Det är svaga adjektive som kan böjas i naturligt 

genus, till exempel den lille mannen och den lilla tanten. Adjektivet får i bestämd form 

traditionellt ändelse antingen på –e eller på –a beroende på om det kongruensböjs med 

maskulinum eller femininum (Josefsson, 2001:31). Men i en del dialekter har böjningen –e 

frångåtts. Josefsson skriver att ”[b]öjning av adjektiv i naturligt genus verkar vara på 

utdöende, särskilt i vissa dialekter, och exempel som den stolt-a prinsen förekommer ofta” 

(2001:32). Även i Offentlighetsstruktur och språkförändring konstateras att adjektivens 

kongruensböjning i genus under den senare delen av 1900-talet håller på att luckras upp 

(Mårtensson och Svensson, 1988:181). Det föreligger alltså en förändring i bruket av 

adjektivböjning i naturligt genus åtminstone i vissa dialekter. I min undersökning vill jag 

undersöka om bruket kan sägas ha spridits även till det formella skriftspråket och om bruket 

ser ut att öka.   
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2.2. Undersökning av lille/lilla 

Det jag förväntade mig att finna genom att undersöka förekomsten av lille  och lilla  var, i linje 

med det Josefsson, Mårtensson och Svensson hävdar har skett i vissa dialekter; att bruket av 

formen lilla  ökar och allt oftare används i kombination med maskulinum. Men jag har alltså 

valt att titta på denna aspekt utan att ta hänsyn till dialekter och istället tittat på hur det ser ut i 

tidningstexter där språket troligen är mer formellt och mindre dialektalt. För att kunna göra 

jämförelser över tid har jag tittat på tidningstexter från olika årtal. De korpusar jag använt till 

denna delundersökning är PRESS65, DN87 och SVD00.  

 

 
Förekomsten av lille  och lilla 
Korpus: Antal lille:  Antal lilla: Antal ord: Antal lilla  på 

varje lille: 
PRESS65   23   213      990 989 9,1 
DN87 148   948   4 132 784 6,4 
SVD00 208 1935 13 131 043 9,4 

 
 

 

I korpus PRESS65 finns 23 exempel på lille . Det finns en del traditionellt självklara exempel 

på användning av lille , nämligen där de föregår substantiv i maskulinum som i meningen 

”Den lille svenskamerikanen”. Men det finns också mindre självklara. I ett exempel har en 

fågel tilldelats kön: ”Jag brukar då prisa den lille rödhake, som jag matar varje vinter”. Det 

finns ingen exakt gränsdragning för vilka djur som tilldelas naturligt genus och vilka som inte 

gör det och därmed kan bruket av pronomen också variera. Efter gamla tiders genussystem 

kan djur som slutar på –e tolkas maskulint, till exempel skalbagge eller det ovan nämnda 

rödhake, medan djur som slutar på –a tolkas som feminina, till exempel nyckelpiga. Det 

skulle kunna vara därför rödhaken ovan får –e i adjektivet lille . Men det kan också vara så att 

personen som omnämner rödhaken tycker sig ha en nära relation med just denna fågel och 

därför väljer att uttrycka kön.  

Det finns i samma korpus 213 exempel på lilla . Lilla  används i meningar där könet på 

personen i fråga är okänt, till exempel “om den lilla inte får klä sig själv” och ”där den lilla 

kan få vispa och slamra och leka […]” och i meningar som klart syftar på femininum, till 

exempel ”och lilla Catrin äcklas mestadels av dem” och ”'Vad skall du bli när du blir stor, 

lilla Edith?`”. Det finns inget exempel där lilla  används ihop med maskulinum. 
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I korpus DN87 finns 148 träffar på lille  och 948 träffar på söksträngen lilla . Cirka ett 

tiotal av träffarna på lilla  handlar om maskulinum, till exempel ”`Sagan om den lilla farbrorn' 

för fyraåringar” och ”Vill du höra en barnvisa? Lilla lilla Nisse han är inte glad. Han har 

käkat sylt och nu är han ej glad. Håll med om att det är en toppenlåt”. Det finns också 3 

exempel på kombinationen lilla pojken. Dessutom 5 exempel på lilla Tiger som är av manligt 

kön (vilket framgår i meningen ”Allting går efter lilla Tigers minsta vink. Han får sova på 

soffan”). Att Tiger tilldelats kön beror på att han förmänskligats i sagan.  

Frågan är hur meningar som ”Lilla vindsnabbe Patrick Johansson kan sägas personifiera 

framgången” ska tolkas. Här har formen lilla  med neutral ändelse använts medan vindsnabbe 

fått den maskulina ändelsen –e. Att bruket av lilla  trängt bort det klart maskulina lille  är 

tydligt, men om det har gjort det för just ordet lilla  eller om det är fråga om en utbredd 

förändring är svårt att fastställa. I meningen ”Lagets båda motpoler anförde upphämtningen, 

den lilla guarden Peter Mellström och framförallt store centern Mattias Sahlström” får lilla  –

a medan store får –e trots att det i båda fallen handlar om maskulinum. Detta skulle kunna 

vara ett exempel på att det är just ordet lilla  som genomgått en förändring. Men meningen 

”Men i stora Sunes och lilla Runes låssaslekar fanns flera guldkorn” verkar istället peka på 

att förändringen inte enbart omfattar ordet lilla . Att det råder stor variation för användningen 

av –a och –e är tydligt. Kanske beror det på att en förändring här håller på att ske? 

I korpus SVD00 finns 208 träffar på söksträngen lille . Den första meningen som dyker 

upp bland träffarna i denna söksträng fångar genast mitt intresse: ”Kanske är vi på väg mot en 

situation där den lille aktieplaceraren bara har två möjligheter” (min understrykning). Om 

det är så att formen lilla  tar över allt mer även i kombination med maskulinum är meningen 

ovan anmärkningsvärd och intressant både språkligt och feministiskt sett. Språkligt eftersom 

meningen ovan då är ett undantag från denna språkförändring, ur ett feministiskt perspektiv 

eftersom meningen trots att könet på aktieplaceraren inte är känt syftar på att det är en man 

som är denna aktieplacerare, vilket utesluter kvinnor som dito. Allra oftast står lille  i 

sammanhang där det betecknar tydligt maskulina personer som ”Andre Agassi, den lille 

amerikanen” , ” lille Bos tårar” och ”tar hand om sin lille brorson”. Det finns också exempel 

på dubbel användning av –e, till exempel ”Den käcke lille Stuart”, ”AIK:s lille store kämpe” 

och ”sin lille sjuke son”. Bland träffarna finns ett danskt exempel, ”en lille en”, vilket inte är 

relevant för min undersökning. I samma korpus får jag på söksträngen lilla  1935 träffar. Lilla  

finns som väntat framför flera exempel på feminina personer och namn men jag hittar också 
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exempel på meningar där –a syns vid omnämning av klart maskulina personer såsom i 

meningarna ”…den där lilla killen med…”, ” Stackars lilla Sven” och ”…samma lilla 

pojke…”. Totalt finns 10 exempelmeningar som verkar gå emot bruket av –e vid maskulinum. 

Fler exempel är ”Fars lilla påg”, ” Annars hade vi nog väntat förgäves på vår lilla gosse” och 

”…min egen lilla pojke i armarna”. I denna söksträng finns alltså exempel både på fortsatt 

användning av adjektivböjning med –e och avsteg från detta.  

Det finns en mening som gör mig särskilt intresserad. Den är tagen ur en del av tidningen 

som heter ”Språkspalt” och textens författare är Svenska språknämndens föreståndare Olle 

Josephson. Han förklarar där att ”[m]ånga språkpsykologer hävdar att vi tänker och talar, 

inte i ord och meningar, utan just i fraser: Lilla gubben,/var har du/dom bruna byxorna?”. 

Vad är det som gör att Josephson väljer att skriva lilla  gubben och inte lille , som hade varit 

mer traditionellt överrensstämmande? Kanske är Olle Josephson högst medveten om att han 

använder sig av denna kombination med lilla  och maskulinum, kanske gör han det helt 

omedvetet. Oavsett vad så står det klart att något håller på att hända inom detta område, 

nämligen att lilla  vinner mark på bekostnad av lille . Om Josephson gör det medvetet beror det 

på att förändringen är både känd och erkänd, kombinationen är inte på något vis 

anmärkningsvärd. Gör han det omedvetet så vittnar det om att en förändring redan har ägt 

rum: det är så vanligt förekommande att han inte ens tänker på det. Om en stor del av 

samhället anser att det går bra att kombinera formen lilla  med maskulinum så är det sannolikt 

att denna form redan figurerar fritt bland många av oss språkbrukare, annars hade nog 

kombinationen väckt reaktioner. Och om det redan används fritt är det troligt att bruket även 

tränger in i de dialekter som fortfarande skiljer på lille och lilla . Oavsett om Josephson 

producerade denna mening och denna kombination av lilla och maskulinum medvetet eller 

inte så kvarstår den omständigheten att det är en språkvetare som konstruerat meningen. 

Dessutom med ambitionen att berätta för tidningsläsarna hur språkpsykologer hävdar att vi 

tänker, vilket inte alls har med fenomenet lilla + maskulinum att göra. Och om en språkvetare 

väljer formen lilla  framför maskulinum och dessutom gör det i en språkspalt som behandlar 

ett helt annat ämne – då tycker jag att oavsett grad av medvetenhet i bruket står det klart att vi 

kan tala om ett trendbrott.  

Då mängden ord inte är densamma i de olika korpusarna kan antalet träffar vara 

missvisande och därför har jag räknat ut hur procenttalen ser ut i de olika korpusarna, och 

fördelningen ser ut såhär: i PRESS65 finns det mer än 9 gånger fler träffar på lilla  än lille  
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(9,1). I DN87 finns det mer än 6 gånger fler träffar på lilla  än lille  (6,4). Här verkar det alltså 

som att förhållandena mellan lilla  och lille  minskar, men här föreligger en komplikation som 

bör beaktas. I både korpus DN87 och SVD00 i söksträngen används lilla  i kombination med 

maskulinum ungefär 10 gånger medan det i PRESS65 inte finns något exempel på denna 

kombination. Det får naturligtvis följder för hur förhållandena mellan lille och lilla  ser ut. Att 

lilla  så förekommer 9,1 gånger oftare än lille  i PRESS65 och att det sedan sjunker till att lilla  

förekommer endast 6,4 gånger oftare än lille  i DN87 är alltså inte helt rättvisande. Vid en 

jämförelse mellan DN87 och SVD00 där det i båda korpusarna förekommer fall där lilla  

kombinerats med maskulinum är det tydligt att förhållandet mellan lille  och lilla har ökat från 

DN87 till SVD00. Lilla  har vunnit mark på bekostnad av lille  och förekommer 9,4 gånger fler 

än lille  i SVD00. Det är troligt att utvecklingen även fortsättningsvis ser ut på detta sett. För 

att styrka detta antagande har jag kollat hur balansen ser ut i GP04 (Göteborgsposten år 2004). 

Jag har inte velat ha med denna korpus som underlag i mina undersökningar då den är mer 

lokalt koncentrerad än de andra, men för att kontrollera om mitt antagande stämmer och i så 

fall ge det ytterligare stabilitet har jag ändå tittat på hur förhållandena mellan lille och lilla ser 

ut även där. Det hela fördelar sig såhär:  

 

Korpus: Antal 
lille : 

Antal lilla : Antal ord:  Antal lilla  på 
varje lille 

GP04   353   3557      19 406 813   10,0 
 

 

Lilla  förekommer 10,0 gånger oftare än lille  i GP04. Tillsammans med resultaten ovan kan 

det användas som argument för att utvecklingen för lilla  ser ut att vara på uppgång samtidigt 

som användningen av lille  blir alltmer begränsad. Trots att korpusarnas omfång mellan de 

årtal jag valt att ta med har ökat med flera miljoner antal ord till nästa jag gjort nedslag i och 

antalet lilla  mer än dubblats för de olika korpusarna så stiger inte siffran för antalet lille  lika 

markant. Även detta tyder på att bruket av lilla  ökar medan lille  minskar vid allt fler tillfällen 

där substantivet är maskulinum.  

Uppgifterna ovan visar hur många gånger fler ordet lilla förekommer jämfört med lille . 

Då ordet lilla  även används framför substantiv som inte innehar något naturligt genus, till 

exempel det lilla huset, den lilla bollen eller den lilla bilen kan det tänkas att resultaten blir 

missvisande. Men eftersom andelen sådana exempelmeningar torde vara ungefär den samma 
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för de olika korpusarna påverkar detta troligen inte de resultat jag fått fram. För att få ut ett 

förhållande mellan hur många gånger lilla  förekommer framför maskulinum och hur många 

gånger lille gör det krävs att varje enskilt exempel ur korpusarna studeras och att endast de 

exempel från träffarna från söksträngen lilla  som står framför ett substantiv med naturligt 

genus räknas. Men då mina träffar har visat att trots att det totala antalet ord i korpusarna 

stiger kraftigt från nedslag till nedslag så ökar antalet lille  inte alls lika explosionsartat tycker 

jag mig kunna säga att bruket av lille  minskar medan lilla blir allt vanligare, även i 

kombination med maskulinum, utan att räkna endast de exempel som står framför ett 

substantiv med naturligt genus. 

 

2.3. Diskussion 

I SAG (Svenska Akademiens grammatik) finns en utförlig genomgång av maskulinböjningen. 

Där står att ett adjektiv som böjs i bestämd form kan, i singular, ha böjningssuffixet –e 

framför ”en varelse av manligt kön” eller ”en vilken som helst person utan avseende på kön” 

(1999, adj., § 68). Genom ordvalet varelse tydliggörs den osäkra gränsdragningen om vilka 

djur som inbegrips i det som kallas naturligt genus. Det finns dock inget exempel där –e 

används om ett djur. Vidare står det i SAG att ”den allmänna bestämdhetsformen på –a” kan 

användas vid sidan av –e ”såväl om referent av manligt kön som om könsneutral referent” och 

till detta återges en rad faktorer som påverkar valet av e- och a-suffix. De nämner också att e-

suffixet är vanligare i syd- och västsvenskt regionalt talspråk, att användningen av –e och –a 

växlar i ledigt skriftspråk samt att –a är det vanliga i vardagligt och neutralt talspråk, utom i 

Syd- och västsverige (Svenska Akademiens grammatik, adj., § 68). Både lilla  och lille  finns 

med i SAOL, angivna som adjektiv (Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, 

1998:494). Här finns ingen ytterligare information som talar om att lille  används framför 

maskulinum och att lilla  används framför femininum och vid inanimata former. Detta kan 

vara ett resultat av att adjektivböjningen efter naturligt genus är på utdöende. Enligt de 

resultat jag fått fram efter mina efterforskningar och efter att ha räknat bort vissa 

omständigheter som påverkar resultaten verkar det stämma att bruket av lilla  har ökat och 

bruket av lille  har minskat även i ett mer formellt språk.   

 

2.4. Slutsatser och resultat 
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Till skillnad från korpusarna DN87 och SVD00 förekommer i PRESS65 inget exempel där 

lilla  använts i kombination med substantiv i maskulinum vilket påverkat mina resultat. För att 

kunna göra en jämförelse för förhållandet mellan DN87 och SVD00 undersökte jag hur 

förhållandet såg ut i GP04 vilket gjorde att jag ändå kunde dra nödvändiga slutsatser. Att lilla  

används även i meningar där substantivet inte innehar något naturligt genus gör inte att 

resultaten blir missvisande eftersom andelen sådana meningar kan antas vara relativt konstant 

i alla de undersökta korpusarna. Resultaten från mina undersökningar talar alltså för att bruket 

av lilla  är på uppgång och att bruket av lille  i allt fler fall ersätts av lilla . I och med det stärks 

resultaten ytterligare: lilla tar över även framför substantiv i maskulinum. Bruket med –e för 

adjektiv i allmänhet kan antas följa samma mönster även om jag i min undersökning fokuserat 

på lille  och lilla . Detta antagande får, åtminstone för vissa dialekter, bekräftelse av bland 

andra Josefsson (2001:32). 

 

3. Yrkestitlar 

I min undersökning om yrkestitlar har jag koncentrerat mig på orden lärarinna/lärare, 

skådespelerska/skådespelare och riksdagsman/riksdagsledamot för att kolla om bruket av 

könsbestämda yrkestitlar ser ut att minska. Jag har också tittat på ordet sjuksköterska, en av få 

ursprungligen kvinnliga yrkesbeteckningar som idag även används om män, för att kunna 

göra jämförelser och dra slutsatser. Sjuksköterska har ingen motsvarande maskulin beteckning 

varför ordet undersökts utan sådan. Efter bakgrunden (3.1.) följer undersökningen (3.2.) av de 

ovan nämnda titlarna. Jag har genomfört min undersökning med hjälp av korpusarna 

PRESS65, PRESS95 och SVD00 i vilka jag har tittat på hur ofta ordet förekommer samt i hur 

många fall ordet används för kvinnor respektive män. Efter undersökningen följer en 

diskussion (3.3.) och till sist presenterar jag mina slutsatser och en sammanfattning (3.4.).  

 

3.1. Bakgrund 

Ett sätt att visa kön i språket är genom att böja titlar efter vilket kön personen i fråga har, till 

exempel fröken eller herr. Eftersom det tidigare vanligen var män som arbetade utanför 

hemmet kom de flesta yrkestitlar att få en maskulin ändelse, till exempel kom en person som 

bedrev handel att kallas köpman. Men trots att spridningen mellan könen på arbetsmarknaden 

ökat har dessa yrkesbeteckningar stannat kvar och det har skapat problem. Vid tal om en 

person där könet är känt kan användning av titlar med ”inbyggt” kön orsaka 



Carola Mikaelsson 

 14 

associationsproblem. Jag tänker på kombinationer som brandmannen Karin och barnmorskan 

Peter. Jag ska statuera ett exempel för att förtydliga mina tankegångar och jag använder mig 

av exemplet med brandmannen Karin. Språkbrukaren kan här uppleva en förvirring och 

spontant hitta på en egen benämning, till exempel brandbekämparen Karin. Ett sådant tilltag 

kan, förutom att Karin tituleras felaktigt, om det publiceras, få omfattande konsekvenser. Om 

fler använder samma titulering för att kringgå associationsproblemet skulle det kunna 

innebära att den från början temporära titeln efter en tid fungerar parallellt med den 

ursprungliga. Det kan i sin tur leda till att kvinnliga brandmän allt oftare kommer att kallas 

brandbekämpare. Med en annan titulering följer också andra förväntningar och associationer 

och i slutändan skulle det hela kunna resultera i att en brandman och en brandbekämpare 

innehar olika status.  

Ett annat problem är att en person av det andra könet inte självklart kan räkna med att 

vara inkluderad. Vid tal om en sjuksköterska vilken som helst, eller hela yrkeskåren, tyder 

inget på att även män inkluderas. Majoriteten av yrkeskåren är kvinnor och yrkestiteln har 

femininavledningen –erska. Känner en man sig då manad när ett företag söker nya 

sjuksköterskor? Om då yrket tillskrivits vissa egenskaper som den sökande förväntas ha, har 

kvinnor och män då samma chans att få jobbet? Och är chansen lika stor om de förväntade 

egenskaperna går hand i hand med fördomar om egenskaper som är förknippade med kön, till 

exempel att kvinnor är omtänksamma och omhändertagande?  

För lärare står i Svensk ordbok och Svensk uppslagsbok (1997:668) ”person som 

yrkesmässigt ägnar sig åt undervisning mest i skola el. under skolliknande former: lärarkollegium; 

han är ~ i svenska och engelska”. Till en början står lärarbegreppet helt utan koppling till kön 

men med exemplet han är lärare i svenska och engelska gör att ordet får en mer maskulin 

anknytning än en neutral eller, för den delen, feminin. På internetsidan wikipedia står: 

”Lärare är benämningen på person som undervisar. Lärarinna är en tidigare använd 

beteckning på en kvinnlig lärare”. Orden tidigare använd beteckning styrker att ordet 

lärarinna inte längre brukas på samma vis som förr. På samma internetsida står också att en 

manlig lärare ofta också benämns magister och en kvinnlig lärare fröken.  

Möjligen kan kvinnornas intåg på arbetsmarknaden i och med industrialiseringen på 1900-

talet ha bidragit till att en förändring i språkbruket givits utrymme. När det blev vanligt att 

även kvinnor var yrkesverksamma behövdes titlar som innefattade även dem. Men trots att ett 

helt sekel flutit förbi råder fortfarande total obalans. Medan bara ett par kvinnliga 
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beteckningar kan användas om män kan samtliga ursprungligen manliga användas om kvinnor 

(Jobin, 2004:22). Till de kvinnliga beteckningar som kan användas om män hör främst 

sjuksköterska och barnmorska. En motsvarande yrkestitel med en maskulin ändelse saknas. 

För sjuksköterska sägs det bero på att den förväntade motsvarigheten för maskulinum, alltså 

sjukskötare, redan används för en annan yrkesgrupp, icke att likställa med sjuksköterskorna 

(Jobin, 2004:22). En sjukskötare har lägre status och är mindre utbildad än en sjuksköterska. 

Anledningen till att även män går under titeln sjuksköterska beror alltså på att yrkestiteln 

sjukskötare redan nyttjades. Ordet var upptaget. Och även om det finns något fler ord än 

sjuksköterska och barnmorska som kan användas både om män och kvinnor väger de 

kvinnliga titlarna inte upp emot de många yrkestitlar som har maskulin ändelse och som kan 

användas även om kvinnor.     

Eftersom de flesta yrkestitlarna som ursprungligen är manliga numera kan användas för 

både kvinnor och män har effekten blivit att många yrkestitlar med just maskulin ändelse inte 

längre är lika tydligt maskulina. Detta gäller dock långt ifrån alla de yrkestitlar som har 

maskulin ändelse, beteckningar som till exempel affärsman, idrottsman, byggarbetare, sotare 

tycks än idag användas mestadels om män. Också fördelningen gällande vilket kön vi 

associerar till i yrkestitlar som talman, landslagstränare och vetenskapsman är fortfarande i 

obalans. Denna snedfördelning är sjuksköterska och barnmorska ensamma om att stå upp 

emot.  

 

3.2. Undersökning av yrkestitlar 

Då det är ett aktuellt bruk av ord som lärarinna/lärare, skådespelerska/skådespelare, 

riksdagsman/riksdagsledamot och sjuksköterska jag vill undersöka har jag kollat i korpusarna 

PRESS95 och SVD00. För att ha något att jämföra siffrorna med har jag också använt mig av 

korpus PRESS65. Träffarna fördelar sig såsom visas i tabellen nedan: 

 

                Korpus:     PRESS65         PRESS95              SVD00        
Ord:    
Lärare/lärarinna          101/3           550/14           1263/18 
Sjuksköterska               5             76               89 
Skådespelare/ 
skådespelerska 

          49/9           272/43           516/77 

Riksdagsman/ 
riksdagsledamot 

          23/1          71/47           125/132 
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3.2.1. Lärare/lärarinna  

I korpus PRESS65 finns det för lärarinna endast 3 träffar: ”De utbildas till arbetsterapeuter, 

ett alldeles nytt yrke för den sydafrikanska kvinnan, som hittills bara kunnat välja mellan att 

bli sjuksköterska eller lärarinna”, ”Elva år gammal har han blivit föräldralös och sändes 

under sommarlovet till sin moster, som är lärarinna i Colorado” och ”Yves har fyra nya 

mannekänger, en av dem en danska, Birgit Frostholm, tidigare lärarinna i engelska i Siam”. 

De tre exempelmeningarna är alla av berättande karaktär, möjligen med anspelning på 

gammalmodighet och historia. Användandet av lärarinna skulle i så fall bero på stilistiska 

skäl snarare än ett vardagligt bruk. Av de 101 träffar på lärare handlar endast en om en 

kvinna: ”Ingegärd tänker bli lärare , och hon har…” (!).  

Resterande träffar är skrivna i obestämd form, i plural eller vid syftning på en man. I 

PRESS95 finns 550 exempel på lärare och 14 träffar på lärarinna. Ett intressant exempel är 

meningen ”Avklädd lärarinna fick rätt mot landstinget] KARLSTAD: Den kvinnliga lärare vid 

en skola i Värmland som tog av sig kläderna under en lektion provocerades att säga upp sig 

av skolledningen”. Formen lärarinna används i rubriken men i början av artikeln skrivs 

istället Den kvinnliga lärare. Samma person omtalas också på ett annat ställe i samma korpus: 

”Den lärarinna som klädde av sig naken under en lektion på Kristinehamns folkhögskola 

vann striden mot sin förra arbetsgivare, Värmlands landsting”. En förklaring till denna 

användning av ordet lärarinna kan vara att det ofta vid brottsrubricering är de personliga 

egenskaperna hos den som (eventuellt) har begått ett brott är viktiga i sammanhanget 

(Grünbaum, 2001:32). Vi kallar våra förövare för till exempel 35-åringen, lasermannen eller 

cykelmannen. Därför är det inte konstigt att i det här sammanhanget tydligt visa att det är en 

kvinna det handlar om. Det finns också en tendens till att komprimera och effektivisera 

språket i rubriker för att få en så innehållsrik men ändå kortfattad rubrik som möjligt. Det är 

alltså troligt att lärarinna i exemplet ovan använts för att effektivt och kortfattat påvisa att det 

handlar om en kvinnlig lärare. För de övriga tolv träffarna av lärarinna är det historiska 

inslag som genererar användningen vilket ger styrka åt att det faktiskt kan vara så att det är en 

önskad effektivisering av rubrikstexten som gjort att den annars förlegade formen använts om 

läraren i Karlstad.  

I korpus SVD00 för söksträng lärare finns 1263 träffar. Av dessa finns det flera exempel 

där ordet används om en kvinna. I samma korpus finns för söksträngen lärarinna totalt 18 
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träffar. Av dessa är 16 träffar sådana där meningen är tagen ur en berättelse med historiska 

inslag. Det är alltså inte aktuella exempel på att ordet används. De övriga två exemplen är 

skrivna i den del i tidningen som kallas ”Språkspalten” där det ena finns med i meningen 

”Och även om ordet lärarinna fortfarande används så gäller detta mest i sammanhang som 

refererar till det förflutna” och det andra exemplet är i meningen ”Under senare år har man 

framgångsrikt strävat efter att använda könsneutrala yrkesbeteckningar; ordet lärarinna har 

bytts mot lärare och man talar hellre om dansare än om dansörer och dansöser”. Dessa 

exempelmeningar är alltså inte heller de exempel på ett aktuellt bruk av ordet lärarinna.  

 

3.2.2. Riksdagsledamot/riksdagsman 

I PRESS65 finns endast en träff på ordet riksdagsledamot och det är utan omnämning av kön: 

”Det är annat det än i Sverige där det knappt finns en anställd per riksdagsledamot om alla 

kansli- och utskottstjänstemän, vaktmästare och städerskor medräknas”. För riksdagsman 

finns 23 träffar varav inget exempel syftar på kvinnor, 18 handlar om män och 5 exempel där 

kön inte uttrycks specifikt. I denna korpus finns alltså inget exempel på en kvinnlig medlem 

av riksdagen.  

År 1995 ser det annorlunda ut. I PRESS95 finns 47 träffar på riksdagsledamot och för 

riksdagsman finns 71. Här fungerar riksdagsledamot som yrkesbeteckning för både män och 

kvinnor. Det finns 3 exempel där riksdagsman använts om kvinnor: ”Den frågan ställer 

riksdagsman Ewa Larsson (mp) till Göran Persson” , ”hon petades som riksdagsman i 

Stockholm” och ” Beatrice Ask, före detta skolminister och borgarråd i Stockholm, nu 

riksdagsman”. Detta pekar alltså på att det skett en förändring men att själva uppdelningen 

mellan män och kvinnor fortfarande finns kvar, riksdagsledamot används för båda könen 

medan riksdagsman är förbehållet män.  

För söksträngen riksdagsledamot i SVD00 finns ett intressant exempel: ”bör en 

kristdemokratisk riksdagsledamot följa de lagar hon är med om att stifta eller slarva med 

bokföring och deklarationer så att skattemyndigheten skönstaxerar henne”. Det som gör 

meningen intressant är att där inte finns någon namngiven person. Grammatiskt skulle 

meningen alltså kunna vara en fråga ställd till vem som helst och utan syftning på någon 

specifik person. Men då pronomenen hon och henne används och när frågan är utformad på 

det här viset är det mest troligt att författaren syftar på en specifik person men att denna 

persons namn inte nämns i texten, kanske för att inte utmåla personen i fråga eller också för 
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att ämnet redan figurerat i pressen ett tag och de flesta antas redan känna till händelsen. En 

annan intressant träff är följande:  

 

Jag har varit med om att vanliga människor haft syn punkter, men 

aldrig en riksdagsman  på det här viset, säger Knut Dreyer. När 

väl åklagaren lagt ner utredningen vände sig Siw Pe rsson och 

hennes väninna sig till överåklagare Sven-Erik Alhe m i Malmö för 

att få beslutet prövat. […] Sven-Erik Alhem tycker det är mycket 

tveksamt att en riksdagsledamot  på detta sätt engagerar sig i 

enskilda fall . 

 

Här används för en kvinna både riksdagsman och riksdagsledamot. Det finns också 

ett exempel där riksdagsman möjligen (och förhoppningsvis) används könsneutralt, 

nämligen i meningen ”att hans eller hennes riksdagsman skall ha makt”. Om det inte 

är avsett att tolkas könsneutralt innebär det att skribenten har fördomar om att 

personer verksamma i riksdagen är män. 

Det ser ut som att riksdagsledamot och riksdagsman användes parallellt under år 

2000. För riksdagsledamot finns 132 träffar varav 51 exempel handlar om kvinnor, 57 

om män och 24 utan syftning på kön. För riksdagsman är antalet 125. Här är 101 

exempel gällande en man, 12 är utan syftning på kön och endast 12 exempel syftar på 

en kvinna. Riksdagsman är ett exempel på ett ord som sedan kvinnor blivit allt 

vanligare i riksdagen fått stå åt sidan för det könsneutrala och därmed mer gångbara 

riksdagsledamot. På riksdagens hemsida står att ”[å]r 1970 var andelen kvinnor i 

riksdagen 13 procent. Därefter ökade den med jämna steg till 38 procent år 1988, 

men föll vid valet 1991 kraftigt tillbaka. År 1994 fick kvinnorna drygt 43 procent av 

riksdagsplatserna, en andel som därefter fortsatt att stiga”. Idag är andelen kvinnor i 

riksdagen 47 procent (www.riksdagen.se). En förändring har alltså skett och trots att 

det inte är helt balanserat är bruket idag mindre könsbundet än tidigare. Men även om 

båda orden har exempel där titeln används om både kvinnor och män finns en tendens 

till att kalla kvinnor riksdagsledamot medan män utan problem kan placeras in under 

båda yrkesbeteckningarna. 
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3.2.3. Skådespelare/skådespelerska  

I PRESS65 finns 49 exempel på skådespelare och 9 på skådespelerska. Ingen av de 49 

exempelmeningarna för skådespelare syftar på en kvinna och som väntat handlar ingen av 

träffarna på skådespelerska om en man. Därmed står det klart att det år 1965 fortfarande 

gjordes skillnad på manliga och kvinnliga aktörer vid omnämnande av dem.  

I PRESS95 är fördelningen annorlunda. Det finns 272 exempel på skådespelare, och av 

dessa finns flera meningar som handlar om kvinnor. För skådespelerska finns 43 exempel, 

alla, som väntat, om kvinnor.  

I SVD00 är könsuppdelningen för skådespelare nästan obefintlig. Här används ordet om 

både kvinnor och män och på ställen där könet inte är givet: ”[…] iscensättningen, där varje 

skådespelare agerar som en marionett. Bakom sig har han/hon en svartklädd "förare", som 

styr rörelserna och förflyttningarna på scenen”. Även vår kända Suzanne Reuter tituleras 

skådespelare. Det finns även ett exempel som visar att Suzanne Reuter också själv väljer att 

kalla sig skådespelare utan femininavledningen -erska: ”Men jag blir ju inte bättre 

skådespelare för det, säger hon” . Också benämningen kvinnlig skådespelare används: 

”Annette Bening blev snuvad på priset som bästa kvinnliga skådespelare av Hilary Swank” 

precis som det finns några exempel som talar om manliga skådespelare. Det finns många 

exempel på att det främst ordet skådespelare som tillämpas, även vid omnämnande av 

kvinnor. Användandet av formen skådespelare verkar alltså ske på bekostnad av formen 

skådespelerska. Totalt finns 77 träffar på skådespelerska och 516 på skådespelare i SVD00. 

 

3.2.4. Sjuksköterska  

PRESS65 har 5 exempel på sjuksköterska. Av dessa finns ett fall från en artikel som inte 

syftar på en kvinna, nämligen i meningen: ”Vidare bör den manliga tjänstetiteln sjuksköterska 

slopas och ersättas med exempelvis sjukskötare”. Det är alltså inte fråga om något 

omnämnande av en man, utan det är en åsikt som uttrycker kritik mot att även män kallas just 

sjuksköterskor.  

I PRESS95 finns 76 träffar på sjuksköterska varav 2 handlar om män: ”På kliniken 

arbetar en 28-årig manlig sjuksköterska, en barnmorska och två assistenter” och ”Och ibland 

är det ännu värre, det kan dröja upp till tre veckor innan man får tid, inflikar Hans Brauer, 

sjuksköterska”.  
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I SVD00 finns 89 träffar på söksträngen sjuksköterska. Av dessa är 2 klart syftande på 

män medan 59 tydligt avser kvinnor. I resterande 28 meningar är det dels båda könen, dels 

inget specifikt kön som åsyftas. Det senare förekommer oftast i nyhetsförmedling, vid tal om 

bland annat lönefrågor eller för beskrivning av arbetslag och liknande där det är yrket i sig 

som avses. I ett exempel utesluter skribenten att män kan vara utbildade sjuksköterskor genom 

att skriva att ”[e]n sjuksköterska kan upptäcka att hon tjänar ynka 5-10 kronor i timmen på 

att arbeta i stället för att vara arbetslös”. Här är det troligen fördomar om att yrket hör 

kvinnor till som får skribenten att använda pronomenet hon.  

 

3.3. Diskussion om yrkestitlar 

Den tidigare uppdelningen med kvinnor som lärarinnor och män som lärare är idag så gott 

som borta och idag används lärare om både kvinnor och män. Men fortfarande används ordet 

lärarinna på sina håll. Nästan uteslutande kan användandet delas upp i två grupper. I den ena 

gruppen hamnar träffar där det är tydligt att det handlar om förfluten tid, grovt sett före mitten 

av 1900-talet. I den andra gruppen finns träffar som visar på ett aktuellt bruk av lärarinna i 

tidningsartiklar. Orsaken till att tidningar nuförtiden väljer att skriva lärarinna när det handlar 

om en (kvinnlig) lärare tror jag beror på effektiviteten och strävan efter träffsäkerhet vilket 

ofta leder till fyndigheter i språket. En artikel från Aftonbladet 2006 där rubriken lyder 

”Lärare blev lärarinna”, som handlar om Lily McBeth som vid 71 års ålder genomgått ett 

könsbyte från man till kvinna är ett bra exempel på detta. Genom att använda lärarinna 

istället för lärare får läsaren genom ett enda ord veta att det handlar om en kvinna och att 

denna kvinna arbetar som lärare. Det kan också vara omvänt, att det är vi läsare som vill ha så 

mycket information som möjligt när det handlar personer. Det är välkänt att en av de första 

frågorna vi ställer när ett barn har fötts är ”vad blev det?” och att vi då syftar på barnets kön 

(Einarsson, 2004:180). Hela livet igenom är kön väldigt viktigt för oss och det går knappt att 

undvika att tänka på kön när vi tänker på eller möter en person - varje person vi möter 

placerar vi automatiskt in i ett fack i vår hjärna. Vi har svårt att bortse ifrån kön när vi tänker 

på en specifik person. Detsamma gäller när vi genom nyheter får höra om en brottsling eller 

ett offer; vi delar in dem efter bland annat ålder, ort eller land och, såklart, kön. Därför kan 

bruket av annars övergivna former, som lärarinna, förekomma i till exempel tidningstexter, 

vilket kan komma att vålla besvär eftersom lärarinna inte längre används för omnämnande av 

en kvinnlig lärare. Idag säger vi lärare till både kvinnor och män även om lärarinna, trots sin 
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idag något förlegade klang, ryms i våra vokabulärer. Men tidningarnas bruk av lärarinna gör 

att det finns risk för att lärare åter kommer att tolkas som en manlig lärare. Det kan få följden 

att de lärare som är kvinnor inte alltid självklart är åsyftade. En del av de kvinnliga lärarna 

kanske inte känner att de tillhör gruppen lärare och risken finns också att samhället tänker 

övervägande på män som lärare – det hela blir ett stort och mycket allvarligt problem när det 

kommer till jämställdhetsfrågor, kvinnosyn och patriarkala förhållanden. Än mer allvarligt 

blir det om samhället refererar till män när ordet är menat att ses som icke könsbundet, 

speciellt som 96 008 av Sveriges 140 273 idag verksamma lärare, från förskolor till 

vuxenutbildning och högskolor, är kvinnor (www.skolverket.se). Men eftersom situationen 

idag ser annorlunda ut verkar detta inte vara ett nära förestående hot. Istället ser det ut som att 

utvecklingen går mot ett mindre könsuppdelat titelbruk. Förr kallades en kvinnlig lärare för 

lärarinna, idag är hon lärare precis som hennes manliga kollegor.  

För riksdagsledamot och riksdagsman har utvecklingen gått snabbt. Ingen kvinna nämns 

överhuvudtaget i PRESS65 vare sig som riksdagsledamot eller riksdagsman. I PRESS95 

används riksdagsman i 68 fall om män, i 3 fall om kvinnor medan riksdagsledamot används 

om både män och kvinnor i nästan samma utsträckning. I SVD00 fungerar riksdagsledamot 

lika väl för båda könen, men träffarna på riksdagsman visar varken att ordet utvecklats till att 

det används för båda könen någorlunda balanserat eller att det helt fått stå åt sidan för det 

könsneutrala och därmed mer gångbara riksdagsledamot. Så medan kvinnor som är 

verksamma i riksdagen i huvudsak omnämns som riksdagsledamöter kan män omtalas både 

som riksdagsledamot och riksdagsman. Men vari ligger förbättringen om både män och 

kvinnor kallas riksdagsledamöter medan riksdagsman huvudsakligen är en manlig 

yrkesbeteckning? 

I stort ser det ut som att yrkesbeteckningar, sett ur ett jämställdhetsperspektiv, gått en 

ljusare tid till mötes. Bettina Jobin menar att sättet på vilket vi använder personbeteckningar 

idag, med att titlar som till exempel läkare, medborgare och författare kan användas för både 

kvinnor och män, förefaller praktiskt (Jobin, 2004:22). Men det finns fortfarande en del 

problem med våra yrkesbeteckningar:   

- kvinnliga beteckningar finns kvar 

- det är övervägande manliga beteckningar som blivit generiska 

- det finns fler manliga än kvinnliga beteckningar 
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Fastän kvinnliga beteckningar har avskaffats officiellt finns de kvar på sina håll. Vanligen 

använder vi inte kvinnliga beteckningar och titlar som innehar femininavledningar, det vill 

säga ord som antyder att det handlar om en kvinna genom att de avleds med till exempel -

inna, -erska, -ska med flera. Fortfarande används dock klart feminina ord som fröken, 

servitris och flygvärdinna där det inte är tal om att titeln kan appliceras på män, då heter det 

istället servitör och något så annorlunda som steward. För fröken som inte syftar på en lärare 

av kvinnligt kön kan möjligen ung man eller yngling fungera snarlikt för maskulinum. Och 

när en benämning av ett visst yrke finns i en könsbestämd variant, till exempel servitris, kan 

den könsneutrala benämningen uttrycka tvivel om vilket kön en viss omnämnd servitör 

egentligen har; ett exempel med ett namn som både män och kvinnor har kan då gynna det 

kön som yrkestiteln traditionellt avser. Jämför meningarna Kim är brandman och Kim är 

sjuksköterska.  

 

Att det är övervägande manliga beteckningar som blivit generiska bidrar till en 

snedfördelning som ger en falsk avspegling av hur vårt samhälle fungerar idag. Alla de 

yrkestitlar som tidigare hade en manlig beteckning kan användas om kvinnor men bara ett par 

av de kvinnliga kan användas om män (Jobin, 2004:22). Därmed stärks den klassiska bilden 

av att män hör hemma på arbetsmarknaden medan kvinnor förpassas till andra områden, 

vanligtvis till hemmet. 

 

Att det finns fler manliga än kvinnliga beteckningar är ett problem eftersom  fördelningen 

mellan hur många av våra yrkestitlar som ursprungligen är manliga respektive kvinnliga är 

väldigt ojämn. Även om många beteckningar idag har tappat sitt ”inbyggda” kön består alltså 

problemet. De ursprungligen kvinnliga beteckningarna som användas även om män är mycket 

färre. En av dessa är sjuksköterska. För sjuksköterska står i Svensk ordbok och Svensk 

uppslagsbok person med relativt avancerad (huvudsakligen praktiskt inriktad) medicinsk 

utbildning, som arbetar inom sjukvården (1997:991). Ingen anknytning till kön och inte heller 

något exempel som lyfter fram ettdera könet. Såhär står det på Karolinska Institutets hemsida:  

 

Titeln sjuksköterska är feminint laddad och Florenc e 

Nightingales hjälteinsatser under Krimkriget har sa tt en tydlig 

diskurs på yrket. Så visst händer det att folk lyft er på 

ögonbrynen när Jonas Åström och Sasan Afshinnejad b erättar att 
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de pluggar till sjuksköterska. Och det har hänt att  de vissa 

raster på praktiken känt: ”Nu skulle det vara skönt  att snacka 

Zlatan med någon”. 

 

Betänk att detta gäller för två manliga studenter som läser till sjuksköterska och att de 

ifrågasätts eller uppmärksammas för att de läser ett yrke som många förknippar med kvinnor. 

Tänk sedan på hur många kvinnor det är som har haft eller idag innehar ett yrke som 

traditionellt förknippas med män. Det blir då tydligt att det är kvinnorna som är ”det andra 

könet” på arbetsmarknaden.  

 

3.4. Slutsatser och resultat 

Det kan tyckas vara ett komplicerat projekt att försöka uppnå jämställdhet när problem som 

att kvinnliga beteckningar finns kvar, att det är övervägande manliga beteckningar som blivit 

generiska och att det finns fler manliga än kvinnliga beteckningar föreligger. Och visst är det 

ett omfattande arbete som krävs för att målet om jämställdhet ska uppfyllas, men den situation 

i vilken vi befinner oss nu är en god bit på vägen. Förhoppningsvis kommer yrkestitlarna så 

småningom att tappa sin könsbestämdhet. Det skulle i så fall kunna leda till att det endast i ett 

fåtal yrkestitlar och benämningar skulle finnas ett ”inbyggt kön” som kräver ett inre 

översättningsarbete, det som Jobin kallar abstraktionssteg, för att en person av det andra 

könet skall kunna vara säker på att vara inkluderad (Jobin 2004:22).  

En intressant sak i sammanhanget är att antalet kvinnliga yrkesarbetande har ökat medan 

yrkestitlar med femininavledningar har minskat. I den moderna svenskan idag är yrkestitlar 

som lärarinna och skådespelerska så gott som lämnade. Istället används lärare och 

skådespelare om både kvinnor och män vilket jag ser som bevis på att många yrkestitlar 

tappat sitt ”inbyggda” kön. Men det verkar ändå som att titlar som lärare och lärarinna till 

viss del används parallellt, det visar sig till exempel genom att det i rubriker förekommer ord 

som lärarinna men att samma person i vardagligt tal kallas för lärare. Också trots att det 

blivit allt vanligare att både män och kvinnor som agerar kallas skådespelare används 

fortfarande den feminina formen skådespelerska på sina håll. Att yrkestitlar med 

femininavledningar har minskat fastän antalet kvinnliga yrkesarbetande ökat kan alltså antas 

bero på att kön är på väg bort ur titlarna. Det hela stärks i och med att så många yrkestitlar 

som ursprungligen syftade på maskulinum numera kan användas om både kvinnor och män.  
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4. Han med generisk syftning 

Den tredje och sista aspekten jag har undersökt gäller generiskt bruk av han. Detta bruk är 

sedan länge kritiserat och har försvunnit från många slags texter. Jag har därför begränsat min 

undersökning till att gälla lagtexter, eftersom det fortfarande förekommer där. Jag har hämtat 

mina exempel från den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk 

rättsinformation, www.lagrummet.se. Efter presentationen av min undersökning följer 

diskussion (4.3.) om det undersökningen resulterat i och slutligen presenterar jag mina 

slutsatser och ger en sammanfattning (4.4).  

 

4.1. Bakgrund 

För att förstå varför han från början användes vid tillfällen då även kvinnor åsyftades kan en 

historisk tillbakablick vara på sin plats. Vi behöver inte backa alltför långt bak i tiden för att 

sätta oss in i vad det hela handlar om. Faktiskt inte längre än till år 1892, för det var året då 

Esaias Tegnér d.y. förklarade den generiska användningen av han berättigad med den enkla 

förklaringen att maskulinum är det starkare könet (Jobin, 2004:21). Med detta uttalande 

menade han att män var starkare än kvinnor både i språket och i livet vilket var skäl nog för 

att han skulle kunna användas som pronomen där avsikten var att både kvinnor och män 

skulle innefattas. Men medan samhället sedan dess blivit mer jämställt har alltså det 

allmänsyftande bruket av han stannat kvar, kanske framförallt i lagtexter.  

Språkrådet har på sin hemsida under rubriken Språkhjälp en frågelåda i vilken det går att 

ställa språkfrågor. Det går också att söka på tidigare ställda språkfrågor och de visas då ihop 

med sina respektive svar. En sökning på han ger två träffar. Det är två tidigare ställda 

språkfrågor varav en fråga behandlar just det jag är ute efter. Frågan lyder: ”Vilket 

könsneutralt pronomen kan jag använda i följande mening: `Om en elev vill överklaga ett 

betyg bör han/hon/ han eller hon/ den/denne först vända sig till rektor`?”. Till denna fråga hör 

ett av språkrådet författat svar som börjar med ”För ett trettiotal år sedan gick det ännu bra att 

skriva han i sådana sammanhang. I dag går det inte längre. Det finns olika sätt att lösa 

problemet”. Sedan följer inte mindre än 7 olika sätt att kringgå användandet av det 

könsdiskriminerande han, varav 5 anses mer eller mindre lämpliga medan språkrådet avråder 

från användning av 2 alternativ:  

Han eller hon : Om en elev vill överklaga bör han eller hon först 
vända sig till rektor . I en längre text kan många han eller hon  
bli tjatigt.  
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Omskrivning till plural : Om elever vill överklaga ett betyg bör 
de först vända sig till rektor.  Det är en bra lösning, men den 
är inte alltid möjlig.  

Omformulering som gör pronomen onödigt : Innan skribenten 
publicerar sin text måste någon annan först läsa ig enom den.  
Ibland passar en passivformulering: Om en elev vill överklaga 
sitt betyg bör först rektor kontaktas .  

Upprepning av substantivet : Om en elev vill överklaga måste 
eleven först vända sig till rektor.  I ett längre resonemang blir 
detta tungt och tjatigt.  

Pronomenet den : Om en elev vill överklaga bör den först vända 
sig till rektor . Denna konstruktion börjar bli vanlig. Mestadels 
fungerar den utmärkt och kunde gott prövas lite oft are.  

Däremot är det är ingen god idé att försöka införa hen  (eller 
någon annan form – hin, hän ) som könsneutralt pronomen. Det ser 
konstigt ut, och det är svårt att tro att man skull e kunna 
introducera ett så vanligt ord som ett pronomen uta n minsta stöd 
i talspråket.  

Inte heller är det lyckat att vända på steken och l ansera hon  
som könsneutralt pronomen. Det ger i princip samma problem som 
han. Denne eller denna  är inte heller att rekommendera. Dels är 
dessa två ord inte könsneutrala, dels ger det lätt meningen en 
onödigt formell ton. 

 

Efterfrågan på ett könsneutralt språkbruk har flera gånger tydliggjorts för riksdagen eftersom 

användningen av han som könsneutralt pronomen riskerar att få den effekten att kvinnor inte 

känner sig inkluderade. Eftersom kvinnor upptar halva den svenska befolkningen får detta 

stora proportioner om det appliceras på verkligheten, för hur skulle Sverige se ut om hälften 

av befolkningen inte känner sig berörda av våra lagar? Det har hänt förut i historien att 

språkbruket fått stå som ”bevis” för det ena eller det andra. Jobin skriver om hur motståndare 

till kvinnlig rösträtt i Schweiz använde sig av språkliga argument för att styrka att endast män 

innefattades av de medborgerliga rättigheterna. I lagen nämndes nämligen inte die Bürgerin – 

sie som syftar på de kvinnliga medborgarna, utan bara der Bürger – er som alltså åsyftar män 

(Jobin, 2004:21). Det har alltså gått att använda språkliga argument för att hävda den ena 

sidans rättigheter med argumentet att det andra könet inte nämns i lagtexten. Att hävda att 

kvinnor inte innefattas av de medborgerliga rättigheterna eller att en kvinna inte skulle stå 

ansvarig för ett begånget brott för att lagtexten använder pronomenet han skulle med all 

säkerhet inte gå igenom hos åklagare, advokater och domare idag, men bara det att det är 

teoretiskt möjligt finner jag tillräckligt för att bruket skall förkastas. För lika fel som det 
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skulle vara om kvinnor faktiskt kunde utnyttja detta språkliga fenomen som ett kryphål i 

lagen, lika fel är det att kvinnor inte alltid kan ta för givet att de inbegrips av lagen.  

Första gången kritik mot det könsdiskriminerande språkbruket nådde riksdagen var 1975 

(Jobin, 2004:21). Efter det har motioner lagts upp både 1994 och 1997 men båda gångerna har 

motionerna fått avslag med hänvisning till ett PM som skrevs av regeringskansliet 1979. I 

detta PM rekommenderades att så långt det var möjligt utan att göra språket för klumpigt 

möta kritiken mot det könsdiskriminerande lagspråket. Förslaget var att i första hand försöka 

undvika personliga pronomen, i andra hand använda han eller hon. Om det inte gick att 

komma ifrån att använda personliga pronomen och om formen han eller hon gjorde att 

språket blev alltför otympligt som det kan bli vid böjning, till exempel honom eller henne och 

hans eller hennes, skulle han användas även fortsättningsvis. Det ter sig lite underligt, vilket 

även Jan Einarsson kommenterar (2004:80), att för att ”lösa” problemet rekommenderas att 

det undviks. Detta trots att omskrivningar av olika slag innebär en ökad risk för att språket 

skulle bli mer tillkrånglat och svårtuggat.  

 

4.2. Undersökning av han med generiskt syftning 

I lagtexter och andra myndighetstexter har pronomenet han sedan länge använts vid syftning 

på person oavsett om det gäller män eller kvinnor (Mårtensson och Svensson, 1988:188). När 

jag har tittat på lagtexter inför den här uppsatsen har jag funnit exempel på att generisk 

användning av han förekommer än idag. Jobin skriver, efter två exempel om dels 

schweiziska, dels tyska lagtexter, att ”[ä]ven i svenska lagtexter används mestadels han som 

generiskt pronomen” (Jobin, 2004:21). Oavsett om han som generiskt pronomen förekommer 

eller om det mestadels förekommer så är bruket könsdiskriminerande – risken med att 

använda generiskt han är att hälften av svenska folket inte känner sig inkluderade. Till den här 

delundersökningen har jag tittat en del på lagar och trots att jag bara har gått igenom en liten 

del av alla de lagar som finns i Sverige så har jag funnit exempel där han används generiskt 

än idag. Jag finner det därför sannolikt att Jobin har rätt i att det i svenska lagtexter är 

pronomenet han som mestadels används. Detta bruk är häpnadsväckande med tanke på att vi 

gärna talar om Sverige som ett jämställt land och att vi tycker oss ha kommit så långt i 

utvecklingen mot könsdiskriminering.  

Mina exempel har jag hämtat från den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats 

för svensk rättsinformation, under rubriken Regeringskansliets rättsdatabaser. För att kunna 
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göra jämförelser och visa på skillnader har jag hämtat exempel på lagar från olika årtal. En del 

av årtalen är utvalda för att kunna göra nedslag i historiska händelser, till exempel hur en lag 

kan se ut 1980, året efter det att regeringskansliet sagt att den kritik som framkommit mot 

bruket av ett allmänsyftande han bör tillmötesgås. Jag har plockat ut lagar som är skrivna vid 

vitt skilda tider, och som därför tjänar som exempel på att en del av de omskrivningar som 

kan användas vid sidan av det generiska han förekommit i lagtexterna redan innan 

regeringskansliets beslut 1979. Den äldsta lagen jag har med är skriven redan den 23:e januari 

1736. Det är den näst äldsta lagen på den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats 

för svensk rättsinformation och det är en handelsbalk som kommer från justitiedepartementet. 

Såhär ser den andra paragrafen i denna lag ut: 

2 § Den, som haver sitt hemvist utrikes, må ej vinn a 

burskap här i riket, så länge han  står i lydno under annan 

överhet. (SFS1 nr: 1736:0123 1, regeringskansliets rättsdatabaser, 

min understrykning) 

 

Det finns löpande formuleringar i flertalet lagar skrivna före 1979 som inte innehåller 

könsbestämda pronomen utan där upprepning av substantivet, omskrivning i plural eller något 

annat skrivsätt gjort att användandet har kunnat kringgås. Detta ser jag inte som ett tecken på 

att en förändring påbörjats innan frågan togs upp i riksdagen, utan jag ser snarare att det finns 

andra anledningar till skiftningarna. Jag kan tänka mig att önskan om att uttrycka sig så 

korrekt och sakligt som möjligt påverkar lagspråket så att det drar åt ett krångligt och många 

gånger uppstyltat språk, till exempel:  

 

17 § […] Detsamma gäller identitetskort som har utf ärdats av 

behörig myndighet i en annan stat än EES-stat eller  Schweiz för 

en schweizisk medborgares make, för deras barn som är under 21 år 

eller som är beroende av dem för sin försörjning oc h för 

släktingar i närmast föregående led till sådan utlä nning eller 

hans eller hennes make och som är beroende av dem, om 

familjemedlemmen är medborgare i den staten och med borgarskapet 

                                                 
1 SFS är en förkortning av svensk författningssamling. Till varje lag jag har med som exempel anger jag vilket 
SFS-nummer lagen har. Övrig information kan fås genom att via den offentliga förvaltningens gemensamma 
webbplats för svensk rättsinformation söka på det SFS-nummer jag angivit efter varje exempel. Där står vilket 
myndighet som utformat lagen, vilket datum lagen är utfärdad, dess rubrik mm.   
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framgår av identitetskortet. (SFS nr 2006:97, regeringskansliets 

rättsdatabaser)  

 

Detta tror jag har mer att göra med viljan att undvika tvetydigheter och oklarheter i både 

språket och lagen än ett försök att undvika att använda generiskt han.  

Det finns i SFS nr: 1970:428 från justitiedepartementet i en lag kallad ”Delgivningslag” 

exempel på användning av bland annat den, han eller hon, denne, den sökte samt den person. 

Detta samtidigt som han används generiskt på en del ställen vilket vittnar om att det inte 

handlar om ett försök till att frångå bruket av det generiska han, utan att det troligen snarare 

handlar om, precis som jag nämnt ovan, viljan att uttrycka sig klart och tydligt för att undvika 

eventuella missförstånd. 1978 används, vid tal om parter som i sig är könsneutralt, han 

generiskt:    

 

18 § Om parterna ej enas om annat, skall förhandlin g anses 

avslutad, när part som har fullgjort sin förhandlin gs-

skyldighet enligt 16 § första stycket har givit mot parten 

skriftligt besked om att han  frånträder förhandlingen. 

(SFS nr: 1978:304, regeringskansliets rättsdatabaser, min 

understrykning) 

 

Sedan kom år 1979 och uttalandet om att kritiken mot generisk användning av han i 

författningsspråket bör gås till mötes. Från Justitiedepartementet kom en lag under rubriken 

Förordning (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion, ett exempel som skulle kunna vara 

utebliven användning av han och där istället han eller hon använts:  

 

20 § Chefen för hyresnämnden skall samråda med plen um 

innan han eller hon  avgör ärenden som avser… (SFS nr: 

1980:1030, regeringskansliets rättsdatabaser, min understrykning) 

 

Men om det är en förändring till det bättre som skett redan året efter det att regeringskansliet 

beslutade om att försöka frångå bruket av det generiska han eller om det hela handlar om en 

lyckoträff i mina sporadiska nedslag i lagtexterna är svårt att utröna. Faktiskt ser det hela 

dystert ut när jag i SFS nr: 1992:289, från Justitiedepartementet, under rubriken ”Förordning 
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om särskild personutredning i brottmål, m.m.” förvisso på flera ställen hittar benämningar 

som den misstänkte och den, men där också ett par exempel med generisk användning av 

pronomenet han påträffas:  

 

(3 §) Utredningen skall utföras så att den misstänk te 

eller hans  anhöriga inte i onödan tillfogas lidande eller 

annat men …  

och  

(15 §) Om den misstänkte är häktad och det framgår av 

läkarintyget att han  är sjuk, skall rätten sända en kopia 

av intyget till häktet . (regeringskansliets rättsdatabaser, mina 

understrykningar) 

 

Meningen i 15 § ovan hör inte till en av de meningar som skulle bli alltför komplicerade eller 

tillkrånglade med tillägget eller hon så att även kvinnor kunde känna sig inkluderade, men 

ändå används endast pronomenet han. Det är inte troligt att 15 § ovan inte genomgått den 

förändring som redan borde ha gjorts för att det i Sverige idag är övervägande män som begår, 

döms för och avtjänar straff för brott, även om det måhända är så att män oftare än kvinnor 

begår, döms för och avtjänar straff för brott. Det skulle vara könsdiskriminerande både mot 

män och mot kvinnor om det föreföll sig så. Mot män om det förutsätts att brott som begås är 

begångna av män. Mot kvinnor för att de inte alls nämns i dessa sammanhang. Vad händer då 

med rättigheter och skyldigheter när det de facto är en kvinna som begått ett brott? Är hon 

egentligen straffskyldig? Och om en misstänkt kvinna är sjuk, skall rätten då sända en kopia 

av intyget till häktet som det framgår i lagen ovan skall ske om han är sjuk? Som jag nämnde 

ovan är det inte troligt att han fått stå kvar för att oftast män begår brott, men när det ställs på 

detta sätt blir det tydligare att det är av vikt att våra lagar förändras så att de klart och tydligt 

gäller för både män och kvinnor. Det andra alternativet skulle innebära att trots att nästan 30 

år gått där återkommande krav på åtgärder för detta problem lagts fram så har ingen 

omskrivning skett. Det innebär att vi fortfarande kan vänta oss att en rad lagar innehåller han, 

ett han som gör att kvinnor tvingas ta det så kallade abstraktionssteget för att känna sig 

medräknade.  

I SFS nr: 2006:1005 som är från Justitiedepartementet, med rubriken ”Förordning om 

tillfälligt stöd för flyktingmottagande under 2006”, påträffas ett exempel på han eller hon (4 
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§, stycke 4.). Här används också substantivet utlänningen (6 §). Här finns inga exempel på ett 

generiskt bruk av pronomenet han, däremot används vid flera tillfällen pluralformer. Att det 

inte förekommer något exempel på generisk användning av han skulle kunna bero på att lagen 

är utfärdad så nyligen och att bruket nuförtiden undviks. Men samtidigt finns exempel som 

visar motsatsen – han används fortfarande i lagar där både kvinnor och män: 

  

[…] Kan en leverantör uteslutas från deltagande i 

upphandling om han är dömd för brott  […] (SFS nr: 2006:260, 

regeringskansliets rättsdatabaser). 

och 

[…] Detta gäller dock inte om sökanden uttryckligen beg är 

att beviljandet av pension enligt den andra statens  

lagstiftning skall skjutas upp och han enligt denna  stats 

lagstiftning kan välja […] (SFS nr: 2006:1312, regeringskansliets 

rättsdatabaser). 

 

Fortfarande används alltså han generiskt trots att ett upphört användande varit önskat sedan 

länge. 

För att se hur det egentligen ser ut med bruket av generiskt han efter utlåtandet från 

regeringskansliet har jag tittat igenom 55 lagar som är utfärdade mellan 1980 och 2006 som 

finns publicerade på den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk 

rättsinformation. Jag har valt ut lagarna slumpmässigt och dess innehåll varierar därför 

kraftigt. Jag har sett till att få med minst en lag från varje år. Av de 55 lagar jag tittat på 

förekommer bruk av generiskt han i 8 fall där han eller hon eller den hade kunnat användas 

och mer självklart skulle innefatta båda könen, till exempel i följande polislag från 1984: 

 

9 § När en polisman får kännedom om ett brott som h ör under 

allmänt åtal, skall han lämna rapport om det till s in förman 

så snart det kan ske. (SFS 1984:387, regeringskansliets rättsdatabaser) 

 

I 22 fall av de 55 kontrollerade lagarna används den som pronomen. I övrigt är det 

användning och upprepning av substantiv samt pluralformer som syns mest. Det märks en 
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skillnad på vilket pronomen som används sett till årtal. Det är i början av 1980-talet som han 

förekommer mest medan det främst är under det senaste decenniet som den används. Detta 

visar på att det kan vara så att han förlorat sin ställning som generiskt pronomen och att den är 

dess arvtagare. Men även lagar skrivna år 2006 visar på användning av generiskt han.  

 

4.3. Diskussion 

När vi i text skriver om någon utan att tilldela denna person ett kön kan vi, som Språkrådet 

visade, göra det på lite olika sätt. De olika alternativen är nödvändiga för språket och behövs 

till exempel om personens kön är okänt, om vi medvetet vill undanhålla könet på personen i 

fråga eller om vi skriver om till exempel en yrkesroll eller en yrkestitel i allmänhet och som 

därför kan innefatta både män och kvinnor. Men det råder en stor osäkerhet gällande vilket 

sätt som är det mest korrekta när språkbrukare ska skriva eller tala om en person utan att 

nämna kön. Vilket sätt är lämpligast av upprepning av substantivet, till exempel ”En lärare 

bör ha utbildning för de ämnen läraren skall undervisa i. Läraren bör också…”, användning 

av den; ”En lärare bör ha utbildning för de ämnen den skall undervisa i. Den bör också…” 

och omskrivning till plural ”Lärare bör ha utbildning för de ämnen de skall undervisa i. De 

bör också…”? Språkrådet levererar inte några klara direktiv för hur användningen bör se ut. 

Detta är högst förståeligt då enskilda fall kan behöva studeras mycket noggrant för att rätt 

variant skall kunna pekas ut, andra fall kanske har flera alternativ som är lämpliga medan åter 

andra egentligen inte passar med något av förslagen. Däremot anser Språkrådet att 

användningen av den kunde prövas oftare. Men eftersom oklarheterna kring detta är något 

som vållar huvudbry för många språkbrukare anser jag att ett mer aktivt och tydligt 

ställningstagande från Språkrådet skulle vara på sin plats. Ett ställningstagande från 

Språkrådet kunde fungera som vägledande och kanske skulle vi i snabbare takt då komma 

ifrån det förlegade bruket av det allmänsyftande han. Därmed skulle kanske mycket av den 

omedvetna diskriminering som sker på grund av okunskap eller av rädsla för att göra fel 

kunna upphöra.  

 

4.4. Slutsatser och resultat 

Idag är språket i våra lagtexter mindre könsdiskriminerande än vad den var före 1979, det år 

regeringskansliet beslutade att de så långt det var möjligt skulle bemöta kritiken mot 

användning av generiskt han (Jobin, 2004:21). Min undersökning, där jag tittade på 55 lagar 
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utfärdade mellan 1980 och 2006, visade att pronomenet den används allt oftare, och att han 

tycks ha fått ge vika. Men fortfarande finns det ställen i lagen där det tidigare bruket av han 

inte ändrats till en variant som täcker in båda könen, till exempel han eller hon, den eller ett 

(nytt) könsneutralt pronomen som hen. En sådan ändring skulle göra lagen till en text som 

klart och tydligt är riktad mot alla medborgare, precis som den bör vara. Som det ser ut verkar 

det alltså vara så att nya lagar i mindre utsträckning innehåller det generiska bruket av han 

men att äldre lagar, som använder han, inte skrivits om. Och så länge bruket lever kvar finns 

en obalans - till kvinnors nackdel.  

 

5. Diskussion  

Att besvara frågan om svenskan är ett könsdiskriminerande språk är komplicerat. Det finns 

många aspekter att ta hänsyn till och kanske är det just för att frågan är svår att besvara som 

språkvetare med jämna mellanrum återkommer till den. I den här uppsatsen har jag undersökt 

tre olika aspekter för att se hur bruket av dessa ser ut, nämligen adjektivs kongruensböjning 

efter naturligt genus, yrkestitlar och generiskt han. Ett försvagat bruk av könsbestämdhet i de 

nämnda aspekterna skulle leda till ett mindre könsdiskriminerande språk; att svenskan är på 

väg mot könsneutralitet.  

Att kongruensböjning av adjektiv efter vilket genus dess substantiv har är på utdöende i 

vissa dialekter är redan känt bland språkvetare. Jag ville undersöka om detta kan sägas pågå 

även i den offentliga svenskan och därför har jag studerat förekomsten av lille  och lilla  i olika 

korpusar som finns att tillgå via Språkbankens hemsida. Genom att studera frekvensen på 

adjektiven lille  och lilla  i olika korpusar har jag kommit fram till att formen lilla  blir allt 

vanligare även i tidningsspråk och idag används även i kombination med maskulinum. 

Sammanfattningsvis kan sägas att lilla , i kombination med maskulinum, tycks breda ut sig 

alltmer i det offentliga skriftspråket.   

Att män sedan lång tid tillbaka setts som arbetare medan kvinnor ansetts passa bättre i 

hemmet har resulterat i att majoriteten av våra yrkestitlar har en maskulinavledning, till 

exempel handelsman. Olika tidsepoker med sina olika tillhörande politiska rörelser, 

arbetskraft och ekonomiska förutsättningar har rört om på arbetsmarknaden och de senaste 

decennierna har kvinnor blivit allt vanligare som arbetskraft, men de ursprungliga 

yrkestitlarna har hängt kvar. Skillnaden är att många av dessa, förr maskulina, yrkestitlar idag 

ses som könsneutrala. En person som arbetar med att bekämpa bränder kallas idag brandman, 



Carola Mikaelsson 

 33 

oavsett kön. Och en person som hjälper sjuka människor kallas för läkare oberoende av om 

det är en man eller en kvinna. Problemet med detta är att fördomar och föreställningar om kön 

följer med om ordet innehar ett ”inbyggt” kön. Vi tänker främst på en man när vi hör ordet 

brandman och på en kvinna när vi hör ordet sjuksköterska. Det är på grund av den grova 

obalansen som detta blir ett problem: medan samtliga ursprungligen maskulina yrkestitlar 

används om både män och kvinnor finns endast ett par ursprungligen kvinnliga som används 

även om män. När vi i majoriteten av yrkena föreställer oss en man riskerar arbetsmarknaden 

att anta en sådan form; män förutsätts på vissa poster och därför passar de bättre in i den mall 

som satts upp – män favoriseras. Mina undersökningar har visat på olika resultat. Bruket av 

lärarinna har avtagit men lever ändå kvar på en del håll. Det är främst i samband med 

rubricering som ordet förekommer och detta kan ha att göra med att språket där ofta ska vara 

slående, träffsäkert och fyndigt. Dock förekommer ordet inte ofta och kan därför inte sägas 

vara på återtågande. För riksdagsledamot påverkas resultatet av att andelen kvinnor i 

riksdagen ökat under de undersökta åren vilket gör att ordet förekommer oftare i de senare 

korpusarna. För skådespelerska visar undersökningen tydligt att bruket minskar till fördel för 

skådespelare, men att skådespelerska ändå finns kvar på sina håll. Sjuksköterska är det ord 

som minst verkar utvecklas åt ett mindre könsdiskriminerande bruk. I stort visar mina 

undersökningar på att det ursprungliga könet i yrkesbeteckningar försvagats och utvecklingen 

kan därför antas innefatta yrkestitlar i allmänhet.   

I lagtexter används fortfarande pronomenet han med generisk syftning, en kvarleva från 

1800-talet där han alltså företräder både kvinnor och män. Ändå har det gått nästan 30 år 

sedan regeringskansliet gjorde ett utlåtande om att de så långt det var möjligt skulle bemöta 

den kritik som riktats mot bruket. Kritiken bestod mest i att det som riskeras vid generisk 

användning av han är att tillhörigheten avgränsas för kvinnorna och att kvinnor utesluts ur en 

del verksamhetsområden samt ur den omfattande gemenskap som de egentligen är menade att 

vara en del av. Det största problemet med generiskt han är att även om bruket undviks i nya 

lagar så står det kvar i de äldre. Att han med generisk syftning på flera håll används i våra 

lagar än idag är tydligt, men tack vare flera påtryckningar där en stark önskan om ett mindre 

könsdiskriminerande författningsspråk uttryckts har förekomsten ändå kommit att minska.  

Det jag har kommit fram till kan förvisso inte stå som bevis för att svenskan är på väg mot 

könsneutralitet, men det är tydligt att resultaten från de aspekter jag undersökt tyder på att de 

är på väg mot att bli mindre könsdiskriminerande.  
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6. Sammanfattning och slutsatser  

Jag har i min uppsats genom aspekterna lille/lilla , yrkestitlar samt generiskt han diskuterat 

och resonerat mig fram till om svenskan är på väg mot könsneutralitet eller inte. Jag har tagit 

upp vart och ett av de tre aspekterna och tittat på hur de används idag för att se om det är så 

att dessa aspekter pekar mot att svenskan är på väg att bli mer könsneutral eller inte.  

De tre delundersökningarna har alla innehållit en del undantag, komplikationer eller 

omständigheter som möjligen påverkar resultaten något åt endera hållet. Jag har försökt att ta 

exempel med stor spridning både tidsmässigt och sett till innehåll för att få ett så omfattande 

och sanningsenligt resultat som möjligt. Det jag har fått fram med mina undersökningar är 

huvudsakligen i linje med min hypotes – svenskan är på väg mot könsneutralitet. 
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