
Kandidatuppsats 
Svenska språket (61-90), 30 hp

Youtuberska och bloggarinna

En korpusstudie i huruvida det sker nybildningar med
de feminina suffixen -erska och -(ar)inna.

Uppsats 15 hp

Göteborg 2020-01-30

Martin Tydesten



Högskolan i Halmstad 

Akademin för lärande, humaniora och samhälle 

Uppsats 15 hp, Svenska språket 61–90 

Författare: 

Martin Tydesten 

 

 

 

 

 

Youtuberska och bloggarinna 

En korpusstudie i huruvida det sker nybildningar med de feminina 

suffixen -erska och -(ar)inna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: 

Rickard Melkersson 

HT 2019 

 

 

 



Innehållsförteckning 

1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ........................................................................................................................................ 1 

1.2 Syfte ............................................................................................................................................... 2 

1.3 Översikt över kvinnliga suffix samt andra sätt att markera kvinnligt kön i det svenska språket .. 3 

2. Tidigare forskning .................................................................................................................. 5 

3. Teori ....................................................................................................................................... 9 

3.1 Feministisk språkvetenskap ........................................................................................................... 9 

3.2 Språklig sexism ............................................................................................................................ 10 

3.3 Neutralisering............................................................................................................................... 11 

3.4 Språkplanering ............................................................................................................................. 11 

4. Material och metod ............................................................................................................... 13 

4.1 Material ........................................................................................................................................ 13 

4.2 Metod ........................................................................................................................................... 14 

5. Resultat ................................................................................................................................. 17 

5.1 Personbeteckningar tillhörande kategori 1.1 ............................................................................... 17 

5.2 Personbeteckningar tillhörande kategori 1.2 ............................................................................... 19 

5.3 Personbeteckningar tillhörande kategori 2.3 ............................................................................... 24 

5.4 Resultatöversikt ........................................................................................................................... 25 

6. Diskussion och slutsatser...................................................................................................... 28 

7. Sammanfattning.................................................................................................................... 32 

Referenslista ............................................................................................................................. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstrakt  

 

Denna uppsats studerar om de feminina suffixen -erska och -(ar)inna är produktiva, i ett visst 

material. Med produktiv menas i detta sammanhang att nybildningarna måste innehålla 

avledningar som inte tidigare använts. Materialet består av de delar som omfattar tiden från och 

med 2010 och framåt i de fyra korpusarna GP (Göteborgs-Posten), Twitter, Bloggmix och 

Webbnyheter. Resultatet visar att det sker nybildningar med -erska och -(ar)inna, dock inte i 

någon större utsträckning. Den oftast förekommande varianten av de personbeteckningar som 

påträffats är allmännare beteckningar för verksamhet, följt av yrkesbeteckningar och 

avslutningsvis övriga statusbeteckningar.  

 

Nyckelord: personbeteckningar, suffix, nybildningar, svenska, Twitter, bloggar, 

tidningsmaterial, könsneutralisering, könsspecificering, språk och kön 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

I och med 2017-års metoo-rörelse går det att konstatera att jämställdhetsfrågan fortfarande är 

aktuell. Debatten kring jämställdhet berör många delar av samhället, och har sedan 1970-talet 

även berört språket. Det var under den andra vågens feminism just under 1970-talet som 

feminister på allvar började forska på relationen mellan språk och kön, det vill säga hur kön 

framställs i språket (Edlund m.fl. 2007:47). I Sverige har debatten bland annat lett till den 

allmänna hållningen att könsspecifika personbeteckningar som lärarinna är förlegade, och 

därmed inte längre bör användas. Språkrådet rekommenderar att använda könsneutrala 

personbeteckningar (Språkriktighetsboken 2005:86) och skriver vidare att: ”Tendensen sedan 

länge är att gå ifrån de speciella feminina personbeteckningarna och i stället använda ord på 

b.la. -are och -ör, som då blir könsneutrala.” (Språkriktighetsboken 2005:81).  

Redan under mitten på 1970-talet skrev Andersson (1976) följande: ”Det är ett välbekant 

faktum att modern svenska i allt högre grad föredrar titlar och yrkesbeteckningar som är 

neutrala med hänsyn till kön.” (Andersson 1976:1). Ännu tidigare finner vi Wessén (1965) som 

menar att det i nutida svenska blivit en regel att man använder sig av samma personbeteckningar 

(t.ex. advokat och rektor) för såväl kvinnor som män (Wessén 1965:133). Trots den sedan länge 

allmängiltiga bilden av att könsspecifika personbeteckningar är förlegade visar emellertid både 

Jobins (2004) och Callins (2016) undersökningar att de fortfarande används. Eftersom 

jämställhetsfrågan är aktuell och att det därför arbetats mycket mot ett mer jämställt samhälle 

de senaste åren är det av intresse att undersöka om det likväl fortfarande produceras nya 

könsspecifika personbeteckningar. Detta eftersom Jobins (2004) och Callins (2016) 

undersökningar inte fokuserar på om de feminina suffix de undersökt fortfarande är produktiva. 

Det svenska språket har länge innehållit könsbestämda feminina suffix som 

exempelvis -erska och -(ar)inna, men Himanens (1990) och Holmbergs (1995) undersökningar 

visar att frekvensen har avtagit vad gäller användandet av personbeteckningar med sådana 

feminina suffix. Den forskning som tidigare utförts rörande feminina suffix har fokuserat på 

just frekvensen snarare än produktiviteten. Det finns alltså en möjlighet att det produceras 

nybildningar med de feminina suffixen -erska och -(ar)inna trots att frekvensen i användandet 

av dem avtagit. Att användandet av lärarinna avtagit utesluter inte att nybildningar sker med 

suffixet -(ar)inna. Det är denna forskningslucka som föreliggande undersökning avser att fylla. 
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Himanens (1990) forskning är viktig men det är ett tag sedan den utfördes och det är därför av 

intresse att undersöka hur det ser ut idag med tanke på att mycket arbete skett i Sverige för att 

nå ett mer jämställt samhälle sedan 1990. 

 
 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna undersökning är att visa om några nybildningar sker med suffixen -erska 

och -(ar)inna i ett visst material, som preciseras materialavsnittet (se 4.2), bestående av 

korpusar innehållandes bloggtext, tidningstext och Twitterinlägg. Anledningen till att jag valt 

just det materialet beror på att tidigare korpusstudier, som framgår i avsnittet rörande tidigare 

forskning (se 2), rörande feminina suffix enbart analyserat tidningstext, därav vill jag analysera 

även andra plattformar. Min inkludering av tidningstext grundar sig i en vilja att kunna jämföra 

mitt resultat med Himanens (1990), vilket beskrivs mer ingående i metodavsnittet (se 4.2).  

Med nybildningar avses här ord som inte återfinns i liknande tidigare forskning (se 2) eller 

i någon av de upplagor av Svenska Akademiens ordlista som nämns i materialavsnittet (se 4.1). 

Dessutom krävs det att nybildningarna har nya avledningar och inte enbart är nya 

sammansättningar, vilket exempelvis innebär att alla ord innehållandes sångerska (t.ex. 

operasångerska) kommer att uteslutas eftersom sångerska är en avledning som länge brukats i 

det svenska språket (jfr Holmberg 1995:69). Anledningen till att jag valt att undersöka 

just -erska och -(ar)inna är att tidigare undersökningar har visat att -erska och -(ar)inna är de 

kvinnliga suffix som används mest frekvent (Holmberg 1995:63). Det finns därför troligtvis 

störst chans att hitta nybildningar med just de suffixen.  

Därefter kommer nybildningarna att kategoriseras efter den modell som Himanen (1990) 

använt sig av, vilken beskrivs i metodavsnittet (se 4.2). Syftet med det är att jämföra hur 

resultatet såg ut då jämfört med nu; går det att se något mönster ifråga om vilka kategorier av 

personbeteckningar som ökar, minskar eller är konstanta? Samtliga skillnader och likheter är 

av intresse för att kunna påvisa den språkliga förändringen som möjligen har skett. Målet är 

inte att förklara vad en sådan förändring beror på, utan enbart att konstatera om den skett eller 

ej. Såväl Himanens (1990) som Holmbergs (1995) undersökningar har visat en avtagande 

användning av suffixen -erska och -(ar)inna. Tanken med denna undersökning är istället att 

klargöra om de fortfarande är produktiva.  
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Dessutom ska Wesséns (1965) teori om att -inna används för en mer tillfällig handling, 

medan -erska används vid en yrkesmässig eller mer permanent verksamhet, prövas på resultatet 

i denna undersökning för att analysera om det är en förlegad teori (Wessén 1965:132).  

 

 

1.3 Översikt över kvinnliga suffix samt andra sätt att markera kvinnligt 

kön i det svenska språket 

 

De feminina suffixen i det svenska språket är: -inna, -erska, -ska, -essa, -issa, -tris och -ös 

(Språkriktighetsboken 2005:81). Av dem är  -inna, -ska, -ös, -is, och -essa de vanligaste, men 

de tre sistnämnda används dock i liten grad (Hornscheidt 2003:347). Suffixet -er(ska) 

härstammar från lågtyskan. Där adderade man dubbelsuffixet -er/sche på personbeteckningar 

på -er, exempelvis borgersche. Svenskan omvandlade -er/sche till -erska, t.ex. kokerska – och 

en annan variant -ska, som används i exempelvis frisörska (Thorell 1981:93). Suffixet -(ar)inna 

härstammar också från lågtyskan, närmre bestämt från det lågtyska suffixet -(er)inne, t.ex. 

mästarinna – som motsvarar lågtyskans meisterinne (Thorell 1981:93). I Tyskan används 

specifika personbeteckningar för män och kvinnor, men i svenskan har man eftersträvat att 

använda samma personbeteckningar för män och kvinnor (Språkriktighetsboken 2005:81). 

Suffixen -ös och -(a)tris härstammar från franskan, och deras franska motsvarigheter är -euse 

och -(a)trice (Thorell 1981:95). Detsamma gäller för suffixen -essa och -issa som också 

härstammar från franskan, och går tillbaka till medellatinets -issa. Exempel på användningar är 

prinsessa och diakonissa (Thorell 1981:95). I Tabell 1 ser vi exempel på hur språket såg ut förr 

när suffixen avslöjade vem som var kvinna respektive man (Edlund m.fl. 2007:189). Männen 

betecknades med dansör, aktör, frisör, servitör, lärare och författare, medan kvinnorna 

betecknades med dansös, aktris, frisörska, servitris, lärarinna och författarinna.  
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Tabell 1. Dåtida bruk av personbeteckningar. 

 

Ett annat suffix som används är -kvinna, som exempelvis kan brukas för att skriva 

advokatkvinna. Men suffixet -kvinna används inte i någon större utsträckning 

(Språkriktighetsboken 2005:81). Ett sista sätt att markera kvinnligt kön på är att använda 

prefixet kvinnlig, t.ex. kvinnlig advokat.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manliga yrkesutövare Kvinnliga yrkesutövare 

Dansör Dansös 

Aktör Aktris 

Frisör Frisörska 

Servitör Servitris 

Lärare Lärarinna 

Författare Författarinna 
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2. Tidigare forskning 

 

Det har tidigare utförts fem omfattande korpusanalyser av feminina personbeteckningar. Den 

första utfördes av Himanen (1990), den andra av Holmberg (1995), den tredje av Lorentzon 

(2002), den fjärde av Jobin (2004a), och den femte av Callin (2016). Gemensamt för 

undersökningarna är att samtliga bygger på analys av tidningstext.  

Himanens (1990) bidrag är det mest omfattande och inleds med en undersökning av 

suffixavledda feminina personbeteckningar. De suffix som undersöks är -(er)ska, -(ar)inna, -ös, 

-tris, -ssa, och -issa (Himanen 1990: 34). Vad som framgår av undersökningen är att 

användandet av personbeteckningar med de nyss nämnda feminina suffixen minskat från 

Press 65 till Press 76. Det gäller dock inte för samtliga beteckningar: ”De ord som minskat 

mest från 1960-talet till 1970-telet är aktris, barnsköterska, judinna, friherinna, författarinna, 

värdinna, grevinna, älskarinna, städerska och studentska. De ord som ökar mest är svägerska, 

kassörska, undersköterska, lärarinna, flygvärdinna, konstnärinna.” (Himanen 1990:35). De 

suffixavledningarna som förekommer oftast är -(er)ska och -(ar)inna i såväl Press 65 som 

Press 76. Det som skiljer de båda suffixavledningarna är att ord på -(er)ska har ökat från 

1960-talet till 1970-talet medan ord på -(ar)inna avtagit (Himanen 1990:36). Totalt finns det 

154 olika personbeteckningar med feminina suffix i Press 65, som förekommer vid 424 

tillfällen. I Press 76 finns det totalt 123 olika personbeteckningar med feminina suffix, som 

förekommer vid 387 tillfällen. Resultatet visar att en minoritet av de feminina suffixen brukas 

ofta, medan majoriteten av de feminina suffixen brukas sällan (Himanen 1990:35).  

När Himanen (1990) berör produktivitet nämns endast sammansättningar med avledningen 

sångerska, som exempelvis altsångerska, bluessångerska och countrysångerska (Himanen 

1990:40). Himanens (1990) definition av produktivitet skiljer sig alltså från min då Himanen 

(1990) avser personbeteckningar med nya sammansättningar innehållandes tidigare använda 

avledningar, medan jag uteslutande avser personbeteckningar med nya avledningar. Ord med 

avledningen sångerska räknas inte som en nybildning i min undersökning eftersom sångerska 

använts tidigare. Det finns dock varken något register, eller tabeller, innehållandes samtliga ord 

som (Himanen 1990) funnit i sin undersökning.  

Liksom Himanen (1990) undersöker Holmberg (1995) personbeteckningar med de feminina 

suffixen -inna, -ska, -ös, -ris, och -issa. Den enda skillnaden är att Holmberg (1995) 

utesluter -ssa. Holmberg (1995) har två mål med sin undersökning. Det första är att följa upp 

Himanens (1990) kvantitativa undersökning av kvinnliga arbetstitlar i det senast tillgängliga 
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korpusmaterialet, som är DN 87. Det andra målet är att diskutera varför somliga arbetstitlar 

fortfarande används (Holmberg 1995:64). Holmbergs (1995) forskningsresultat ger en liknande 

bild som det forskningsresultat Himanen (1990) presenterade utifrån korpusen Press 76. Det är 

samma personbeteckningar som förekommer oftast: sjuksköterska, författarinna, 

skådespelerska och sångerska (Holmberg 1995:69). Sångerska och sköterska är de två 

personbeteckningar som producerar flest sammansättningar (Holmberg 1995:69). Detta skriver 

Holmberg (1995) utan att nämna om det är nybildningar, eller sådana som vi länge känt till. I 

inledningen på sin artikel nämner Holmberg (1995) att Himanens (1990) forskning visade att 

inte någon av de feminina suffixen verkade vara produktiva. Men Holmberg (1995) jämför inte 

huruvida det överensstämmer med sitt egna resultat.   

Holmberg (1995) ger tre förklaringar till att feminina personbeteckningar fortfarande 

används i så stor utsträckning. Den första är att det inte finns några andra naturliga alternativ. 

Vissa arbeten som förr endast utförts av kvinnor, som exempelvis att vara barnmorska, har inte 

någon ”neutral” motsvarighet. Inte förrän i den andra upplagan av Svensk ordbok, som kom ut 

1988, hade beskrivningen av barnmorska ändrats från ”kvinna som hjälper till vid barnafödsel” 

till ”person som hjälper till vid barnafödsel” (Holmberg 1995:70). Den andra anledningen är att 

inom vissa yrken framhäver den feminina beteckningen en ”speciell kvalitet”. Detta är vanligt 

förekommande i konstyrken, då exempelvis skådespelerska eller sångerska ofta används 

(Holmberg 1995:71). Den sista anledningen beror på kontexten. Holmberg (1995) nämner tre 

kontexter (historisk, exotisk och fiktiv) där kvinnliga personbeteckningar ofta förekommer 

(Holmberg 1995:72).  

Lorentzon (2002) analyserar bruket av tre feminina suffix: -ris, -inna och -er(ska), och det 

främsta syftet med undersökningen är att redovisa utvecklingstrender under en period på 35 år 

(Lorentzon 2002:12). Materialet som använts är korpusarna Press 65, Press 75, Press 95 samt 

Press 98. Undersökningen visar att bruket har minskat under perioden 1965–1998. Ett flertal 

ord försvinner ur SAOL – ord som är förlegade och tillhör en svunnen tid (Lorentzon 2002:11). 

Det finns dock undantag där en individuell ökning har skett, t.ex. för ordet servitris.  

Vissa efterled visar sig vara produktiva, exempelvis hjältinna och mästarinna (Lorentzon 

2002:27). Men precis som i Himanens (1990) fall avser Lorentzon (2002) med produktivitet 

inte samma sak som jag, eftersom hjältinna och mästarinna är avledningar vi länge känt till. 

Lorentzon (2002) menar exempelvis att hjältinna är produktivt eftersom det används i 

sammansättningar som actionhjältinna, guldhjältinna, och mediehjältinna. Men Lorentzon 

(2002) styrker inte att det rör sig om nybildningar, och  jämförelser med varken tidigare 
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forskning eller ordböcker görs. Det enda Lorentzon (2002) konstaterar är att efterledet hjältinna 

ökat i produktivitet inom de korpusar som studerats (Lorentzon 2002:17).  

Jobin (2004a) jämför hur det tyska språket och det svenska språket hanterar kön. Detta 

utvecklar Jobin (2004b) i en artikel där det diskuteras huruvida svenskan är ett könsneutralt 

språk. Gällande personbeteckningar framhäver Jobin (2004b) att feminina suffix sägs vara 

onödiga. Ord som lärarinna är avskaffade sedan en tid tillbaka, och ord som läkare, professor 

och författare används för att beteckna såväl män som kvinnor (Jobin 2004b:22). Det svenska 

språket hade förr ett tre-genus-system som påminner om det som finns i det tyska språket, men 

det har ersatts av en uppdelning av ord i utrum och neutrum och sedan den förändringen sägs 

det svenska språket vara könsneutralt. Trots det används fortfarande feminina 

personbeteckningar i vardagligt språkbruk, exempelvis kassörska och servitris 

(Jobin:2004b:22).  

Vidare synliggör Jobin (2004b) frekvensen av sådana feminina personbeteckningar i Dagens 

Nyheter. Målet var som i tidigare undersökningar, t.ex. Himanen (1990) och Holmberg (1995), 

att undersöka hur frekvent de används, inte huruvida det sker nybildningar. Personens 

könstillhörighet behöver inte nödvändigtvis framkomma i personbeteckningen utan kan också 

framgå genom val av pronomen. Yrkestitlarna präst, advokat och regissör är exempel på sådana 

personbeteckningar. Detsamma gäller för lyssnare, läkare och skidåkare, som är så kallade 

nomen agentis. Samtliga är exempel på titlar där pronomen behövs för att fastställa kön (Jobin 

2004b:23). Det material som Jobin (2004b) analyserar av det svenska språket består av 

kultursidorna samt sportsidorna på Dagens Nyheter från januari 1996.  

Av de personbeteckningar som Jobin (2004b) fann i sin undersökning vad gäller benämning 

av kvinnor var endast 36 % av dem könsneutrala, och då uteslöts ord där pronomen krävs för 

att avgöra könstillhörighet. Anledningen till det är att ord som kräver ett pronomen för att 

fastställa könstillhörighet anses vara könsneutrala. Om man begränsar resultatet till 

personbeteckningar med feminina suffix uppgår de till blott 12 % av beläggen, vilket bekräftar 

att feminina suffix är på väg bort från det svenska språket (Jobin 2004b:24). 

Callins (2016) undersökning är som tidigare nämnts även den utförd på tidningsmaterial, 

närmre bestämt GP (Göteborgs-Posten). Materialet sträcker sig från 2001 till 2013 (Callin 

2016:24). Sökningar på suffixen -(ar)inna och -(er)ska har utförts. Syftet är att ta reda på hur 

bruket av feminina suffix ser ut idag; är det möjligt att se några tendenser som skiljer sig från 

de som synliggjorts i tidigare forskning, samt om några språkdrag är på väg att dö ut respektive 

lever vidare. Till sist vill Callin (2016) utreda vilka språkpolitiska aktörer som påverkat bruket 
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av feminina yrkesbeteckningar, och huruvida sådana beteckningar ska användas eller ej (Callin 

2016:11).  

Eftersom sökningarna på -(ar)inna och -(er)ska är relevanta för min undersökning redovisar 

jag Callins (2016) resultat för de båda. Under den period som undersökningen omfattar har 

bruket av ord med -(ar)inna och -(er)ska varit mer eller mindre konstant. Den enda avvikelsen 

äger rum under perioden 2004–2005, där bruket går ner en aning. Det suffix som förekommer 

oftast är -(er)ska, och bruket av detta suffix ökar över den totala perioden. Vad gäller -(ar)inna 

minskar bruket under den totala perioden (Callin 2016:36). Totalt finner Callin (2016) 28 769 

belägg och 597 varianter av -(er)ska, och 2 892 belägg och 234 varianter av -(ar)inna.  

Värdinna är den vanligaste personbeteckningen på -(ar)inna i Callins (2016) resultat och har 

84 olika sammansättningar, t.ex. hyresvärdinna och chartervärdinna. (Callin 2016:39). 

Därefter menar Callin (2016) att också ett annat produktivt efterled är -lärarinna, men likt de 

tidigare nämnda undersökningarna rör det sig inte om samma produktivitet som jag är ute efter, 

eftersom jag uteslutande söker personbeteckningar med nya avledningar (Callin 2016:39). 
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3. Teori 
 

3.1 Feministisk språkvetenskap  
 
Att det länge varit, och fortfarande är, ett ojämlikt samhälle återspeglas även i språket (Milles 

2008:12). Det går att finna tydliga stereotyper i språket över hur kvinnor respektive män 

uppträder. Dessutom anses ofta mäns språk vara mer betydelsefullt än kvinnors språk, som 

enligt vissa ibland betraktas intetsägande (Pauwels 2003:550). Stereotyperna upprätthålls med 

hjälp av språket från såväl media som från skribenter och författare (Cooper 1989:17). Inom 

feministisk teori är det vanligt att mena att männen är ”det normala”, medan kvinnor är något 

som sticker ut, eller ”det onormala” (Cooper 1989:18). Detta går även att se i barnböcker där 

män ofta innehar huvudrollen och beskrivs som aktiva och starka. Kvinnorna däremot beskrivs 

som passiva och intresserade av relationer (Milles 2008:23).  

Även i den akademiska och vetenskapliga litteraturen återfinns dessa stereotyper, vilket gör 

att de ytterligare cementeras. Eftersom det främst är, och var, män som producerar den 

akademiska och vetenskapliga litteraturen är männen ansvariga för språkplanering, och därför 

syns mäns i normer språket. Kvinnornas chans att påverka språket var som mödrar och lärare 

då de därigenom fick lära ut språket till barn. Men det var trots allt det språk som männen 

bestämt att de skulle lära ut, alltså språk innehållandes männens normer (Pauwels 2003:550). 

Feministiska teoretiker har också granskat ordböcker ur ett sexistiskt perspektiv. Ordböcker 

används av medborgarna och är därför normerade – mycket beroende på att de anses vara 

korrekta. Vad feministerna fann var att kvinnor osynliggörs även i ordböcker. Dessutom är det 

stor skillnad mellan hur män och kvinnor beskrivs i ordböcker. Och inte sällan styrks 

stereotyper av kvinnor och män i ordböcker (Edlund m.fl. 2007:192).  

Feminismen är bred och det finns många uppfattningar om vad feminism är, och vad som är 

syftet med feminism. Det finns dock två huvudpunkter som samtliga feminister är överens om: 

att män har mer makt än kvinnor och att man bör arbeta mot en jämn maktbalans (Edlund m.fl. 

2007:49). Feminismen har än så länge gått igenom tre skeenden; under det första var rösträtt 

samt att få lika rättigheter i samhället i fokus, medan det andra dominerades av privata frågor, 

och under det tredje inriktade man sig på nya ideologiska inriktningar, som exempelvis 

queerteori. Flera partier och politiker började att använda sig av feminism som slagord i sina 

partiprogram under det tredje skedet.  

Feminismens första skede varade under perioden 1850–1920; det andra skedet pågick under 

1960- och 1970-talet, medan det tredje hade sitt startskott under 1990-talet (Edlund m.fl. 
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2007:49). Det var först under det andra skedet, under 1970-talet, som feminismen på allvar även 

började att fokusera på språket (Pauwels 2003:551). Arbetet gick främst ut på att identifiera 

olika typer av förtryck i språket som sker på strukturell basis (Edlund m.fl. 2007:48). Ett sådant 

förtryck som identifierades är att vårt språkbruk ofta osynliggör kvinnor (Milles 2008:13). 

 

 

3.2 Språklig sexism  
 

Sexism innebär att en person anses vara mindre värd på grund av sitt kön. Oftast är det kvinnor 

som utsätts för sexism, eftersom kvinnor anses ha mindre värde än män (Edlund m.fl. 

2007:179). Ett exempel på språklig sexism är svordomar, som skiljer sig för män och kvinnor. 

Kvinnor får exempelvis höra svordomar som hora, medan männen får höra att de är kärringar. 

Om man använder sig av teorin att svordomar pekar ut de minst önskade egenskaperna hos den 

person svordomen avser, kan man dra slutsatsen att de mest önskade egenskaperna bör vara de 

ovan nämnda exemplens motsats; det vill säga att kvinnor bör vara återhållsamma när det 

kommer till sex, och män bör i minsta möjliga mån efterlikna kvinnor (Edlund m.fl. 2007:51).  

Men det finns också mycket subtilare versioner av språklig sexism, som exempelvis bruk av 

generiskt han, som anses osynliggöra kvinnor, och bruk av yrkestitlar som exempelvis 

tjänsteman. De två nyss nämnda exemplen går enligt de normer som råder att använda för att 

avse både kvinnor och män, medan hon och personbeteckningar med feminina suffix endast 

går att använda när de avser kvinnor. Men det finns några få undantag, exempelvis 

sjuksköterska, som används för både män och kvinnor trots att det innehåller det feminina 

suffixet -erska (Edlund m.fl. 2007:184–185). Rekommendationen är att inte använda ett han 

som ett könsneutralt pronomen (Edlund m.fl. 2007:202). När det kommer till ord på -man som 

syftar till både män och kvinnor, som exempelvis riksdagsman rekommenderas att använda 

riksdagsledamot. Alternativet att använda riksdagskvinna finns också, men bör inte användas 

(Milles 2008:42).  

Som beskrivits ovan finns det bekymmer i det svenska språket vad gäller att skriva 

könsneutralt, exempelvis vid val av personbeteckningar, pronomen, och adjektivböjning. Men 

det finns könsneutrala alternativ, som exemplet med riksdagsledamot (Milles 2008:35). De 

könsneutrala personbeteckningarna, t.ex. lärare, är i nästan samtliga fall även den manliga 

versionen. Detta beror på att de könsneutrala personbeteckningarna både kan vara manliga och 

könsneutrala; det vill säga att om man skriver lärare så kan både en man och en kvinna åsyftas, 

medan om man skriver lärarinna är det enbart en kvinna som åsyftas (Milles 2008:39). 
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3.3 Neutralisering 
 
För att nå ett könsneutralt språk har lösningen i det svenska språket, som tidigare nämnts, varit 

att använda samma personbeteckningar för både kvinnor och män. Det är dock endast de 

kvinnliga beteckningarna som förändrats, exempelvis använder man nu lärare för både män 

och kvinnor. Det föråldrade lärarinna som tidigare brukades för kvinnor används inte i lika stor 

utsträckning längre (Edlund m.fl. 2007:189). Männen har alltså behållit sina ”gamla” 

personbeteckningar, medan kvinnorna numera inkluderas i männens personbeteckningar som 

är de neutrala. Intressant är att den övergången gått relativt smärtfritt och inte mötts at något 

större motstånd från kvinnorna. Men när män skulle inkluderas i personbeteckningen 

sjuksköterska möttes det av stora motstridigheter från männen (Edlund m.fl. 2007:191).  

I vissa fall, exempelvis inom konst och sport, används emellertid fortfarande 

personbeteckningar med feminina suffix. En förklaring till det tros vara att en kvinnlig sångare 

har specifika attribut jämfört med en man och kallas därför ibland sångerska. Detsamma gäller 

för en kvinnlig roll i en film och därför brukas ibland skådespelerska. Även inom sporten är 

kvinnor och män ofta uppdelade, och till följd av det kan man exempelvis få se höjdhopperska 

nyttjas. I övriga yrken där kön inte är avgörande används exempelvis lärare för både kvinnor 

och män (Edlund m.fl. 2007:191).  

 

 

3.4 Språkplanering 
 
Feminismens mål med språkgranskning är som tidigare nämnts att finna och belysa 

ojämlikheter i hur kön framställs. När ojämlikheterna identifierats och åskådliggjorts börjar 

arbetet med att få bukt på dem i själva språket, vilket i sin tur i teorin leder till sociala 

förändringar (Pauwels 1998:222). Det arbetet kallas språkplanering och utförs för att få till 

förändringar i språket, exempelvis i syfte att få till ett icke-sexistiskt språk. I Sverige brukar det 

benämnas språkvård (Edlund m.fl. 2007:195).  

En felaktig tanke hos allmänheten är att de ofta inte tror att de kan vara bidragande i en 

språkförändring. De tror att språket lever sitt eget liv och inte går att påverka. Däremot förstår 

de att språket kan ändras, men de förstår inte hur processen går till, och på grund av det tror de 

inte att de kan vara en bidragande faktor i en språkförändring. Detta leder ofta till en tro om att 

det är omöjligt att förändra språket, vilket är något som inte underlättar arbetet mot ett icke-

sexistiskt språk (Pauwels 1998:1).  
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Pauwels (2003) har tagit fram ett sociolingvistiskt arbetssätt som kan användas i riktning 

mot ett icke-sexistisk språk. Arbetet består av fyra delar: det första är att visa de ”fel” som görs 

i språket, det andra är att utveckla förslag till förändring, det tredje är att implementera de 

förslag till förändringar som anses bäst, och det fjärde är att analysera hur väl förändringarna 

fungerat och om det över huvud taget skett någon förändring (Pauwels 2003:552). Det är 

dessvärre svårt att analysera hur väl förändringar skett i riktning mot ett icke-sexistiskt språk. 

Frågor som var (i tal eller skrift) förändringarna spred sig samt vilka delar av samhället som 

var tongivande i förändringarna är frågor som kräver ett omfattande arbete för att kunna 

besvaras (Pauwels 2003:562). 

Språket har en stor inverkan på vår uppfattning om kön och det är via språket som stereotyper 

upprätthålls. Därför är det avgörande vilka ord vi använder för att beskriva kön (Edlund m.fl. 

2007:204). Men det finns fortfarande många som anser att det inte finns något sexistiskt 

språkbruk, eller att kvinnor osynliggörs, och därför vägrar att använda sig av de förslag till ett 

icke-sexistiskt språk som föreslås (Pauwels 2003:561). En anledning till att diskussionen kring 

huruvida språkbruk kan diskriminera kvinnor har stagnerat är att problemen inte 

uppmärksammas tillräckligt. Det kan möjligen bero på att Sverige kommit långt i dessa frågor 

och att det därför råder en allmän konsensus om att det inte behövs mer arbete (Hornscheidt 

2003:362). Dessutom finns det en tendens i Sverige att ignorera det feministiska arbetet rörande 

språkförändringar för ett icke-sexistiskt språk, vilket har lett till en bild av att problemet redan 

är löst eller inte existerar (Hornscheidt 2003:354). 

En viktig faktor när man granskar språkbruk är i vilket socialt sammanhang det sker och 

vilka roller personerna i det sammanhanget har (Edlund m.fl. 2007:52). Utan vetskap om den 

sociala kontexten, och den historia som ligger till grund för den sociala kontexten, går det inte 

att tillämpa språkförändring (Cooper 1989:183). Om man inte tar hänsyn till den sociala 

kontexten vid analys av språkbruk finns det en risk att generalisera (Edlund m.fl. 2007:52). För 

att språkplanering ska bli lyckad krävs det att den implementeras av personer med mycket makt. 

Kruxet med det är att de ofta vill se sin egna vinning, och på grund av det avstår (Cooper 

1989:183). 
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4. Material och metod 

 

4.1 Material  

 

Materialet till undersökningen har hämtats från Språkbanken, eftersom man på Språkbanken 

kan söka på specifika suffix i stora textmaterial. För att hitta så många nybildningar som möjligt 

utfördes sökningar i fyra olika huvudkorpusar. Den första är Twitter där Twittermix samt åren 

2015–2017 inkluderades, och totalt innehåller de fyra korpusarna 2 001 313 884 token. Den 

andra är GP (Göteborgs-Posten) där åren 2010–2013 inkluderades, och totalt innehåller de fyra 

korpusarna 71 183 538 token. Den tredje är Webbnyheter där åren 2010–2013 inkluderades, 

och totalt innehåller de fyra korpusarna 97 763 091 token. Den fjärde och sista är Bloggmix där 

åren 2010–2017 inkluderades, och totalt innehåller de fyra korpusarna 427 505 719 token. 

Adderar man ihop samtliga token ur de fyra korpusar blir det totala antalet 2 597 766 232 token. 

Token innebär ord eller andra betydelsebärande enheter, som exempelvis tecken av olika slag.  

Jag valde just de fyra korpusarna för att jag ville ha ett så nytt material som möjligt. 

Dessutom är det intressant att undersöka olika korpusar då tidigare undersökningar som använt 

korpusar endast granskat tidningsmaterial. Anledningen till att inkludera tidningsmaterial (GP 

och Webbnyheter)  var för att kunna jämföra med Himanens (1990) resultat, som endast bestod 

av tidningsmaterial. Dessutom är tidningsspråk ett bra material att analysera eftersom det ger 

en bild av samhällsförändringar. Människor läser tidningar varje dag och därför påverkas deras 

språkbruk av hur språket i tidningarna ser ut. Dessutom avspeglar språket i tidningarna de 

språkbruk som allmänheten för tillfället använder (Himanen 1990:28). Himanens (1990) 

material består till största delen av två korpusar. Den första är Press 65, som innehåller ca 1 

miljon ord från 1965 ur tidningarna: Göteborgs Handelstidning, Svenska Dagbladet, 

Stockholms Tidningen, Dagens Nyheter och Sydsvenska Dagbladet Snällposten. Den andra är 

Press 76, som innehåller ca 1,2 miljoner ord från 1976 ur tidningarna: Göteborgsposten, 

Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Arbetet och Sydsvenska Dagbladet Snällposten (Himanen 

1990:28).  

Att korpusarna Twitter och Bloggmix också inkluderades i resultatet beror på att tidigare 

undersökningar, som tidigare nämnts, endast utförts på tidningsmaterial. Det är också intressant 

att analysera plattformar som delvis används av allmänheten eftersom de också upprätthåller 

språkbruk samt påverkar språkförändringar (Pauwels 1998:1). När man socialiserar med andra 

människor är man en språklig aktör som bidrar till att språkliga strukturer skapas. Språket 
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förändras ständigt och alla som brukar ett språk är delaktiga i denna förändring (Edlund m.fl. 

2007:19).  

 

 

4.2 Metod 
 

Den metod som använts tar sin start på Språkbanken där sökningar gjorts i de fyra korpusarna 

Twittermix, GP, Webbnyheter och Bloggmix. Jag har i vardera korpus utfört en sökning på ord 

som slutar på -inna och en sökning på ord som slutar på -erska. På grund av det gav sökningarna 

träffar på ord som exempelvis kvinna, finna och städerska. De två förstnämnda är inte relevanta 

för undersökningen eftersom de inte innehåller feminina suffix. Städerska var i den första fasen 

relevant för undersökningen eftersom det är en personbeteckning med det feminina 

suffixet -erska. Men eftersom städerska är en vedertagen personbeteckning med kvinnligt 

suffix som använts en längre tid, och bland annat återfinns i Himanens (1990) undersökning, 

kom det att uteslutas i urvalsprocessen som beskrivs nedan. Målet med denna undersökning är 

alltså att hitta nybildningar med suffixen -erska och -(ar)inna. För att utföra det gick jag 

manuellt igenom resultatet av sökningarna och antecknade de ord som var av intresse för 

urvalsprocessen. 

Urvalsprocessen bestod i att avgöra vilka av de påträffade beläggen som är faktiska 

nybildningar enligt min definition (se ovan 1.2). För att avgöra detta har Himanens (1990), 

Holmbergs (1995), Lorentzons (2002), Jobins (2004) och Callins (2016) resultat granskats, för 

att säkerställa att de personbeteckningar jag funnit inte redan påträffats i deras undersökningar. 

Eftersom det inte finns något register över Himanens (1990) samtliga träffar finns möjligheten 

att någon personbeteckning missats i Himanens (1990) resultat. För att ytterligare säkerställa 

att det rör sig om nybildningar har jag använt mig av SAOLhist (2019) för att utesluta gamla 

personbeteckningar. Webbplatsen SOALhist (2019) innehåller utgåvorna 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14 av Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. Utgåvorna täcker perioden 

1874–2015. SOALhist (2019) innehåller även Ordbok öfver svenska srpåket af A.F. Dalin 

(1850–1853).  

Nya sammansättningar där avledningen tidigare använts har uteslutits, som exempelvis 

buksvägerska, eftersom avledningen svägerska förekom i bland annat Lorentzons (2002) 

undersökning. Detsamma gäller appmakerska, med det tidigare använda avledningen 

makerska, som återfinns i Callins (2016) undersökning. Men som är värt att nämna eftersom 

det är ett relativt nytt fenomen med personer som arbetar med att utveckla appar.  
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Personbeteckningarna som framkommit i sökningarna kommer sedan att sorteras in i 

kategorier, där kontexten som personbeteckningarna används i kommer att avgöra vilken 

kategori de tillhör. Detta kommer att utföras enligt Himanens (1990) modell, som syns i Figur 

1. Modellen består av två övergripande kategorier; den första är verksamhet med de två 

underkategorierna yrkesbeteckningar och allmännare beteckning för verksamhet; den andra är 

status med de tre underkategorierna nationalitetsbeteckningar, titlar och hustrubeteckningar 

och övriga statusbeteckningar.  

 

1. Verksamhet  

1.1 Yrkesbeteckningar (t.ex. sjuksökterska) 

1.2 Allmännare beteckningar för verksamhet (t.ex. läsarinna) 

 

2. Status 

2.1 Nationalitetsbeteckningar (t.ex. kinesiska) 

2.2 Titlar och hustrubeteckningar (t.ex. friherinna, biskopinna) 

2.3 Övriga statusbeteckningar (yttre eller inre egenskaper t.ex. mansslukerska, 

drömmerska) 

Figur 1. Översikt av Himanens (1990) modell för kategorisering av personbeteckningar. 

 

Dessutom ska Wesséns (1965) teori om att -inna används för en mer tillfällig handling, medan 

-erska används vid en yrkesmässig eller mer permanent verksamhet, testas för att se huruvida 

den stämmer överens med mitt resultat (Wessén 1965:132).  

Risken med denna metod är att potentiella nybildningar har förbisetts i urvalsprocessen på 

grund av att jag utfört den manuellt. Processen att ord för ord gå igenom en lista bestående av 

flera hundra ord gör att chansen finns att någon personbeteckning missades. Men för att hitta 

nybildningar krävs ett stort material, vilket korpusarna bidar med, och att materialet arbetas 

igenom manuellt.  

Det kan även vara så att personbeteckningar använts i andra sammanhang än i de tidigare 

undersökningar som nämndes tidigare forskning-avsnittet (se 2) . Att personbeteckningarna inte 

är med i någon av de tidigare undersökningarna eller i SAOLhist (2019) är igen garant för att 

de inte använts i något annat sammanhang. Ett annat möjligt problem är att någon av de som 

tidigare utfört studier angående feminina suffix  möjligtvis skapat en ny personbeteckning med 

antingen -erska eller -(ar)inna, vilket inte behöver betyda att den personbeteckningen använts 
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i något annat sammanhang. SAOLhist (2019) är således ett säkrare kriterium, då ord som 

hamnar där använts ett flertal gånger och följaktligen också är etablerade.  

I denna undersökning har jag valt att inte söka på pluralformer av -erska och -(ar)inna, det 

vill säga exempelvis -innan, -innor, -innorna osv. Det finns därför en möjlighet att det finns 

fler belägg för de personbeteckningar jag funnit, fast i pluralform. Därtill finns även en chans 

att det återfinns nybildningar som enbart framställs i någon av pluralformerna.  
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5. Resultat 

 

Nedan kommer de personbeteckningarna som framkommit i undersökningen att presenteras. 

Personbeteckningarna kommer att sorteras in efter den modell Himanen (1990) använt sig av 

(se 4.2). Genomgången av personbeteckningarna kommer således att ske kategorivis. Av de 

totalt fem kategorierna har endast personbeteckningar tillhörandes kategori 1.1, 1.2 och 2.3 

påträffats. I den nyss nämnda kategoriföljden kommer nedan personbeteckningarna att 

presenteras. Inom vardera kategori kommer sedan personbeteckningar att presenteras i 

bokstavsordning, och mer utförligt. Värt att nämna är också att sökningarna i korpusen GP inte 

gav något resultat.  

 

 

5.1 Personbeteckningar tillhörande kategori 1.1 
 
Kategori 1.1 avser yrkesbeteckningar (t.ex. sjuksköterska). I tabell 2 ser vi vilka 

personbeteckningar tillhörande kategori 1.1 som påträffats, samt antal belägg för varje 

personbeteckning. Totalt är det 6 personbeteckningar tillhörande kategori 1.1 som påträffats 

och samtliga kommer att presenterats närmre var för sig.  

 

Tabell 2. Personbeteckningar samt antal belägg tillhörande kategori 1.1. 

Personbeteckning Antal belägg 

Boxerska 3 

Idrotterska 4 

Rapperska 1 

Tatuererska 1 

Vaxerska 12 

Åklagarinna 6 

 

 

Ordet Boxerska har använts vid tre tillfällen. Vid två av tillfällena handlar det om att skapa 

ordet boxerska, som i (1). Men i (2) framgår ett annat sätt att boxerska på, nämligen för att 

beskriva en kvinnlig boxare. 

 

(1) Men ordet boxerska har de lyckats uppfinna. 
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(2) @superguidetti imponerade mest även om det är kul att höra världens bästa boxerska 

prata träning 

 

Boxerska tillhör kategori 1.1, eftersom det framgår av kontexten i (2) att det betecknar en 

professionell boxerska, det vill säga en kvinnlig persons yrkesroll.  

Ordet Idrotterska har använts vid fyra tillfällen. Vad som framgått av undersökningen är att 

på andra ställen har idrottskvinna använts för att avse en kvinnlig idrottare. I (3) syns en av 

användningarna.  

 

(3) Vilken svensk idrotterska är det på bilden idag? 

 

Precis som personbeteckningen idrottskvinna, avser idotterska en kvinnlig idrottare. Det är bara 

ett annat sätt att utrycka samma sak på. Idrotterska, tillhör kategori 1.1, eftersom det betecknar 

en kvinnlig persons yrkeroll. I (3) framgår detta då personen som skrivit inlägget undrar ”vilken 

svensk idrotterska är det på bilden idag?”. Visserligen finns det en chans att det rör sig om en 

amatör som personen refererar till i sitt inlägg. Men troligtvis rör det sig om en professionell 

utövare som är med på bild i exempelvis en tidning. Därför har jag valt att kategorisera in ordet 

i kategori 1.1. I olika upplagor av SAOL återfinns andra alternativ som idrottsflicka (uppl. 1998, 

2006) och idrottskvinna (uppl. 1998, 2006). 

Ordet Rapperska har använts vid ett tillfälle. Användningen ser vi i (4). 

 

(4) Det är en arg Foxy Brown (rapperska), som har bråkat med grannen: ”Enligt grannens 

vittnesmål ska stjärnan därefter vänt sig om, dragit upp kjolen och rumpan samtidigt som 

hon ropat: ”kyss mig i arslet!”.  

 

Rapperska avser en kvinnlig person som rappar och det könsneutrala alternativet är rappare. 

Personbeteckningen tillhör kategori 1.1, eftersom den i (4) hänvisar till en professionell 

rapperska. Det går att konstatera på grund av att personen som skrivit inlägget hänvisar till 

rapperskan med ”stjärnan”.  

Ordet Tatuererska har använts vid ett tillfälle. Det ser vi i (5). 
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(5) I krisen fick jag stöd av en nära vän, Heidi, som är tatuererska – ja, det är hon som gjort 

mina tatueringar – och genom henne lärde jag känna Gabriel som först blev en jättenära 

vän – innan det utvecklades till kärlek. 

 

Personbeteckningen betecknar, som vi ser i (5), en kvinnlig person som tatuerar. Den 

könsneutrala personbeteckningen är tatuerare. Tatuererska tillhör kategori 1.1, eftersom det 

avser en kvinnlig persons yrkesroll. 

Ordet Vaxerska har använts vid 12 tillfällen. Ett exempel på hur det används syns i (6).  

 

(6) @eeriedarie Hos min vaxerska, i hennes salong… 

 

Denna personbeteckning är påhittad då det enligt SAOL inte finns någon könsneutral from. 

Men som den används i exempel (6) antas det avse en kvinnlig person som vaxar, det vill säga 

tar bort hår. Dock är det inte helt säkert eftersom det är påhittat, samt att det inte ur kontexten 

helt säkert går att fastslå att personbeteckningen har av avsikt att beteckna just det. Men det är 

det rimligaste antagandet, eftersom vaxning som metod för att ta bort hår blivit vanligare på 

senare år och att det finns salonger för vaxning, vilket också är just det som beskrivs i (6). Inget 

av de andra funna beläggen ger en tydligare bild av vad Vaxerska avser. Vaxerska, som det 

används i (6) tillhör kategori 1.1, eftersom det betecknar en kvinnlig persons yrkesroll. 

Ordet Åklagarinna har använts vid sex tillfällen. Samma mening har upprepats vid fem 

tillfällen, vilket ger två unika användningar, i (7)  ser vi en av dessa.  

 

(7) Hur kan en åklagarinna vara så ohederlig? 

 

Personbeteckningen betecknar en kvinnlig person som arbetar som åklagare. Åklagare är även 

det könsneutrala alternativet. Åklagarinna tillhör kategori 1.1, eftersom det avser en kvinnlig 

persons yrkesroll. En anledning till att åklagarinna inte tidigare använts kan vara att yrkesrollen 

tidigare dominerats av män, och därför har det inte funnits något behov av en kvinnlig 

personbeteckning.  

 

 

5.2 Personbeteckningar tillhörande kategori 1.2 
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Kategori 1.2 avser allmännare beteckningar för verksamhet (t.ex. läsarinna). I tabell 3 ser vi 

vilka personbeteckningar tillhörande kategori 1.2 som påträffats, samt antal belägg för varje 

personbeteckning. Totalt är det 13 personbeteckningar tillhörande kategori 1.2 som påträffats 

och samtliga kommer att presenterats närmre var för sig.  

 

Tabell 3. Personbeteckningar samt antal belägg tillhörande kategori 1.2. 

Personbeteckning Antal belägg 

Asylsökerska 9 

Blockerska 3 

Bloggarinna 3 

Dammsugerska 3 

Förbryterska 7 

Joggerska 5 

Klipperska 3 

Knullarinna 4 

Påminnerska 4 

Snatterska 28 

Twitterska 6 

Vloggerska 3 

Youtuberska 1 

 

Ordet Asylsökerska har använts vid nio tillfällen. Vid samtliga nio tillfällen är det samma text 

som upprepats, och syns i (8).  

 

(8) Kasta sten (eller handgranat) på en snut, våldta en asylsökerska/e. Inga problem. Men 

jävlar om du tycker fel på Twitter. Socialt självmord. 

 

Som vi ser används asylsökerska i ett sammanhang där personen som skrivit inlägget överdriver 

för att framhäva sin poäng. Ordet avser en kvinnlig person som söker asyl, och den könsneutrala 

personbeteckningen är asylsökare (SAOL, 2006) eller asylsökande (SAOL 1998, 2006). 

Asylsökerska tillhör kategori 1.2, eftersom det i (8) beskriver en kvinnlig person som utför en 

tillfällig handling.  
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Ordet Blockerska har använts vid tre tillfällen. Att blockera någon innebär att man på 

exempelvis Twitter nekar en annan person att få se det man skrivit samt möjligheten att skriva 

till dig – ett fenomen som är vanligt förekommande på sociala medier. Anledningen till att man 

blockerar någon kan vara många, exempelvis att personen är irriterande. I (9) ser vi hur 

personbeteckningen kan användas. 

 

(9) Att @RebeccaWUvell har blivit en professionell blockerska, vem såg det komma? 

 

Personbeteckningen är en feminin variant av det könsneutrala ordet blockare. Blockerska, 

tillhör kategori 1.2, eftersom det betecknar en kvinnlig person som utför en tillfällig handling. 

I (9) framgår det dock att personen som avses i inlägget är en ”professionell blockerska”. Men 

det finns inte något yrke för personer som arbetar med att blockera olika personer på olika 

sociala medier. Därför sorterar jag in ordet i kategori 1.2.   

Ordet Bloggarinna har vid tre tillfällen, varav två unika. Ett av tillfällena ser vi i (10). 

 

(10) Till förrätt åt vi svamptoast men ovan bloggarinna som jag är missade jag att fotografera. 

 

Bloggarinna åsyftar en kvinnlig person som bloggar. Intressant är att bloggerska är en annan 

vedertagen personbeteckning som länge använts på samma vis som bloggarinna i (10). 

Bloggarinna tillhör kategori 1.2, eftersom det syftar på en kvinnlig person som utför en tillfällig 

handling. Dock finns det personer som arbetar med att blogga professionellt, men andelen 

amatörer är större. Kontexten i (10) ger inte någon tydlig bild av att det rör sig om en 

professionell bloggare, snarare tvärtom, med tanke på att personen använder ordet ”ovan” för 

att beskriva sig själv. 

Ordet Dammsugerska har använts vid tre tillfällen. Två av de tre är samma text, det vill säga 

att det används i två unika meningar. I (11) ser vi hur dammsugerska kan användas.  

 

(11) Haha dammsugerska… @Antyey jag trodde jag hade låga förväntningar på livet när jag 

var liten och ville bli kassörska på Ica… 

 

Personbeteckningen betecknar en kvinnlig person som dammsuger. Personen som skrivit 

meningen har dessutom använt en annan personbeteckning med feminint suffix, nämligen 

kassörska. Att tyda av (11) används det i en skämtsam kontext. Dammsugerska, tillhör kategori 

1.2, eftersom personbeteckningen avser en kvinnlig person som utför tillfällig handling.  
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Ordet Förbryterska har använts vid sju tillfällen. I (12) ser vi ett av dessa tillfällen. 

 

(12) Låt denna förbryterska få smaka på rättvisan. 

 

En förbrytare är en person som begått något brott och ordet förbryterska betecknar alltså en 

kvinnlig person som har begått ett brott. Förbryterska, tillhör kategori 1.2, eftersom det åsyftar 

en kvinnlig person som utför en tillfällig handling.  

Ordet Joggerska har använts vid fem tillfällen, varav tre unika. I (13) framgår hur 

personbeteckningen används.  

 

(13) Såg precis en lycklig joggerska som jogga förbi bilen 

 

Personbeteckningen åsyftar en kvinnlig person som joggar och det könsneutrala alternativet är 

joggare. Joggerska, tillhör kategori 1.2, eftersom det betecknar en kvinnlig person som utför 

en tillfällig handling.  

Ordet Klipperska har använts vid tre tillfällen. Min första tanke var att det användes istället 

för frisörska, eller i alla fall hade samma betydelse. I de tre exempel jag fann användes 

klipperska aldrig på det viset, utan istället som i (14). 

 

(14) Kan någon agera klipperska å klippa av gipshelvetet av mig eller 

 

Det används alltså inte för att avse en kvinnlig person som specifikt klipper hår. Förmodligen 

beror det på att det inte behövs någon annan personbeteckning för det, eftersom  frisörska redan 

existerar. I (14) framgår det att klipperska används mer generellt för en kvinnlig person som 

klipper, och mer specifikt i detta fall, en kvinnlig person som klipper av ett gips. Klipperska, 

tillhör kategori 1.2, eftersom det avser en kvinnlig person som utför tillfällig handling. I (14) 

ser vi hur klipperska betecknar en hypotetisk kvinnlig person som kan klippa av ett gips.  

Ordet Knullarinna har använts vid fyra tillfällen, varav två unika. En av de unika 

användningarna framgår i (15).  

 

(15) Idag är man en stolt knullarinna 

Exakt vad en knullarinna är går endast att spekulera i eftersom det är ett påhittat ord, därfär 

finns inte heller någon könsneutral variant. På grund av att det är oklart vad som avses med 

knullarinna är det också svårt att kategorisera. Om man antar att knullarinna betecknar en 
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kvinnlig person som har sex tillhör ordet kategori 1.2, eftersom det avser en tillfällig handling 

av en kvinnlig person.  

Ordet Påminnerska har använts vid fyra tillfällen. Ett av dessa tillfällen ser vi i (16). 

 

(16) Det han behöver är en påminnerska någon som kan hjälpa honom att komma ihåg. 

 

Personbeteckningen används för att avse en kvinnlig person som påminner någon. Det 

könsneutrala alternativet är påminnare. Påminnerska tillhör kategori 2.3, eftersom det åsyftar 

en yttre kvinnlig egenskap.  

Ordet Snatterska har använts vid 28 tillfällen. Några av dessa berör samma nyhet, och har 

blivit retweetade, vilket betyder att samma mening upprepats. Meningen i fråga syns i (17). 

Men det finns även tillfällen då personer reagerat på ordet snatterska, som i (18). 

 

(17) Stöld, Västerås: Snatterska på MQ visade tecken på att vara påverkad 

(18) Näää men vad i helv… ”Snatterska”? 

 

Personbeteckningen hänsyftar en kvinnlig person som snattar, och det könsneutrala alternativet 

är snattare. Som vi ser i (18) har en person reagerat på användningen av snatterska. Möjligen 

beror det på att personer tycker att det är en nybildning som inte bör användas. Snatterska, som 

det används i såväl (17) som (18), tillhör kategori 1.2, eftersom det betecknar en kvinnlig person 

som utför en tillfällig handling.   

Ordet Twitterska har använts vid 6 tillfällen, varav 4 belägg är från Twitter och de resterande 

2 är från Bloggmix. I (19) ser vi ett exempel på hur twitterska används i korpusen Twitter. 

 

(19) För en tid sedan startade vår svenska kungafamilj en sida på Facebook, drottning Rania 

har varit en flitig twitterska som inte har varit rädd för att vara personlig då och då och 

norska kronprinsparet har haft ett gemensamt twitterkonto där de har twittrat tillsammans. 

 

Twitterska antas beteckna en kvinnlig person som twittrar, men eftersom det inte finns någon 

könsneutral variant i SAOL går det inte att säkerställa. Twitterska tillhör kategori 1.2, eftersom 

det åsyftar en kvinnlig person som utför en tillfällig handling.  

Ordet Vloggerska har använts vid tre tillfällen. I (20) framgår ett sätt att använda ordet på. 

 

(20) @magisteradastra men va hon inte vloggerska?! 
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Vloggerska är en feminin version av personbeteckningen vloggare, och avser en person som 

vloggar. Skillnaden mellan en blogg och en vlogg är att den förstnämnda innefattar text medan 

den senare består av video. Personbeteckningen bloggerska har länge använts för att beteckna 

en kvinnlig person som bloggar. Vloggerska, tillhör kategori 1.2, eftersom det avser en kvinnlig 

person som utför något annat än ett yrke. I vissa fall finns det personer som arbetar med att 

vlogga, men i de flesta fall rör det sig om amatörer som gör det utan lön.  

Ordet Youtuberska har använts vid ett tillfälle. Det ser vi i (21). 

 

(21) Här har ni en youtuberska som jag brukar titta på. 

 

Personbeteckningen avser en kvinnlig person som är aktiv på Youtube. De könsneutrala 

varianterna som används, exempelvis på internet, är antingen youtubare eller youtuber, men 

inte något av dem återfinns i SAOL. Det kan argumenteras för att youtuberska tillhör kategori 

1.1, eftersom det finns personer som arbetar som youtubare. Jag väljer dock att kategorisera in 

det i kategori 1.2, eftersom de flesta som använder Youtube är amatörer som använder Youtube 

på sin fritid.  

 

 

5.3 Personbeteckningar tillhörande kategori 2.3 
 

Kategori 2.3 avser övriga statusbeteckningar (yttre eller inre egenskaper)( t.ex. mansslukerska, 

drömmerska). I tabell 4 ser vi vilka personbeteckningar tillhörande kategori 1.1 som påträffats, 

samt antal belägg för varje personbeteckning. Totalt är det 3 personbeteckningar tillhörande 

kategori 2.3 som påträffats och samtliga kommer att presenterats närmre var för sig.  

 

Tabell 4. Personbeteckningar samt antal belägg tillhörande kategori 2.3.  

Personbeteckning Antal belägg 

Fyndarinna 2 

Humorhatarinna 4 

Utsugerska 3 

 
 

Ordet Fyndarinna har använts vid två tillfällen. I (22) ser vi ett av de två tillfällena.  
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(22) Eder fyndarinna, aka fyndmeister, har varit i farten igen. 

 

Som vi ser i (22) används fyndarinna i en ironisk kontext, då personen som skrivit blogginlägget 

även använder det påhittade fyndmesiter innehållandes den tyska avledningen meister vilket är 

den manliga beteckningen för mästare, medan den feminina beteckningen är meisterin. Det går 

endast att spekulera kring om personen som skrev inlägget avsiktligt blandade det svenska 

feminina suffixet -inna och den tyska manliga avledningen meister. Fyndarinna används för att 

beteckna en kvinnlig person som gör ett fynd. Det könsneutrala alternativet är fyndare. 

Personbeteckningen tillhör kategori 2.3, eftersom den åsyftar en yttre egenskap hos en kvinnlig 

person.  

Ordet Humorhatarinna har använts vid fyra tillfällen. Ett exempel på användning återges i 

(23). 

 

(23) Blev kallad humorhatarinna efter min recension av den. 

 

Personbeteckningen avser en kvinnlig person som hatar humor. Det könsneutrala alternativet 

är humorhatare. Humorhatarinna tillhör kategori 2.3, eftersom det betecknar en inre egenskap 

hos en kvinnlig person.  

Ordet Utsugerska har använts vid tre tillfällen. Värt att nämna är att det inte är vid tre unika 

tillfällen, utan det är samma mening som används tre gånger. Den mening som använts syns i 

(24) 

 

(24) ännu en utsugerska, som försöker använda sin religion i utbyte mot pengar! 

 

I (24) framgår det att utsugerska används för att beteckna en kvinnlig person som vill göra det 

mesta av sin religion. Personen som använt utsugerska kan antas använda det i andra fall där 

kvinnliga personer vill utnyttja sina tillgångar för att få igenom sin vilja, inte nödvändigtvis 

enbart sin religion. Utsugerska, tillhör kategori 2.3, eftersom det avser en inre egenskap hos en 

kvinnlig person. I (24) framgår det att personbeteckningen används för att åsyfta en kvinnlig 

person som använder sin religion för att få pengar. 

 

5.4 Resultatöversikt 
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En översikt över resultatet går att se i tabell 5 och tabell 6. Den förstnämnda visar antalet 

personbeteckningar som upptäckts samt vilka kategorier de tillhör, medan den sistnämnda visar 

antalet personbeteckningar som upptäckts på respektive korpus. Totalt upptäcktes 22 

personbeteckningar, varav 6 tillhör kategori 1.1 (yrkesbeteckningar), medan 13 tillhör kategori 

1.2 (allmännare beteckningar för verksamhet) och de kvarvarande 3 tillhör kategori 2.3 (övriga 

statusbeteckningar). Varken kategori 2.1 (nationalitetsbeteckningar) eller kategori 2.2 (titlar 

och hustrubeteckningar) hade något bidrag. Uppdelningen i antal upptäckta personbeteckningar 

mellan korpusarna var: 6 i Bloggmix, 0 i GP, 16 i Twitter och slutligen 1 i Webbnyheter (se 

tabell 6). Precis som tabell 5 visar har totalt har 22 personbeteckningar upptäckts. Anledningen 

till att antalet personbeteckningar i tabell 6 uppgår till 23 beror på att twitterska återfinns i både 

Bloggmix och Twitter. Av de totalt 22 funna personbeteckningarna är 6 yrkesbeteckningar, 13 

allmännare beteckningar för verksamhet och 3 övriga statusbeteckningar. 

 

Tabell 5. Antal personbeteckningar tillhörande respektive kategori.  

Kategori Antal personbeteckningar 

1.1 6 

1.2 13 

2.1 0 

2.2 0 

2.3 3 

 

Tabell 6. Antal personbeteckningar påträffade i respektive korpus.  

Korpus Antal personbeteckningar 

Bloggmix 6 

GP 0 

Twitter 16 

Webbnyheter 1 

 
 
Av mitt totala resultat utgör personbeteckningar tillhörande kategori 1.1 ca 27 %, medan 

personbeteckningar tillhörande kategori 1.2 utgör ca 59 %, och de ca 14 % som kvarstår 

utgörs av personbeteckningar tillhörande kategori 2.3. Kategori 2.1 och 2.2 bidrar alltså, som 

tidigare nämnts, inte med några personbeteckningar. Vad gäller andel belägg utgör 

personbeteckningar tillhörande kategori 1.1 ca 23 %, medan personbeteckningar tillhörande 
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kategori 1.2 utgör ca 69 %, och de ca 8 % som kvarstår utgörs av personbeteckningar 

tillhörande kategori 2.3. 
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6. Diskussion och slutsatser 

 

Syftet med denna undersökning var att visa om det sker nybildningar med de feminina 

suffixen -erska och -(ar)inna. Kriteriet för dessa potentiella nybildningar var att de skulle 

innehålla nya avledningar. Nästa steg bestod i att de funna personbeteckningarna skulle 

kategoriseras enligt Himanens (1990) modell (se 4.2), med syftet att analysera om det skett 

någon förändring i vilken kategori av personbeteckningar som förekommer oftast. Hur de 

personbeteckningar jag funnit har kategoriserats beror på hur de använts i de exempel som 

nämns i resultatavsnittet (se 5). Vissa av de personbeteckningar jag funnit hade kunnat sorterats 

in i både kategori 1.1 och kategori 1.2, exempelvis bloggarinna. Detta på grund av att blogga 

kan vara såväl ett yrke som en hobby.  En viktig distinktion mellan Himanens (1990) och min 

undersökning är att jag uteslutande letat efter nybildningar medan Himanen (1990) granskat 

vilka personbeteckningar med feminina suffix som används oftast. Jag har valt att redogöra för 

samtliga träffar jag funnit. Det bör tilläggas att på grund av att jag manuellt gått igenom ett stort 

material finns en möjlighet att vissa personbeteckningar kan ha missats.  

Även Wesséns (1965) teori om att -inna används för att beteckna en mer tillfällig handling, 

medan -erska brukar användas för att beteckna en yrkesmässig eller permanent verksamhet, 

skulle testas på mitt resultat (Wessén 1965:132). I resultatet från denna undersökning kan man 

utläsa att de ord som tillhör kategori 1.1, det vill säga yrkesbeteckningar, är totalt 6 stycken, 

varav 5 har suffixet -erska. Den enda yrkesbeteckningen med suffixet -inna är åklagarinna. 

Däremot uppgår det totala resultatet till 22 ord, varav 17 slutar på -erska. Det betyder alltså att 

endast 5 av totalt 17 ord med suffixet -erska är yrkesbeteckningar. Att -erska används oftare 

än -inna vid yrkesbeteckningar ligger alltså i linje med mitt resultat, då 5 av totalt 6 

yrkesbeteckningar har -erska som suffix. I det avseendet stämmer sålunda Wesséns (1965) teori 

överens med mitt resultat. Men Wesséns (1965) teori överensstämmer inte fullt ut  med mitt 

resultat eftersom det i mitt resultat finns 12 ord på -erska som inte är yrkesbeteckningar.  

Himanens (1990) resultat visade en minskning i bruk av tiltar och hustrubeteckningar, vilket 

överensstämmer med mitt resultat som innehåller ingetdera (jfr Himanen 1990:119). Dessutom 

återfinns inga nationalitetsbeteckningar i mitt resultat, vilket troligen har sin förklaring i att de 

redan brukats. Himanen (1990) visade också att de personbeteckningar som användes mest 

frekvent var yrkesbeteckningar och allmännare beteckningar för verksamhet (Himanen 

1990:119). Min undersökning visar precis som Himanens (1990) att de personbeteckningar som 

främst används är yrkesbeteckningar och allmännare beteckningar för verksamhet. Hela 19 av 
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de totalt funna 22 personbeteckningarna tillhör de nyss nämnda kategorierna, det vill säga 

kategori 1.1 och 1.2 (se 4.2). De övriga tre personbeteckningarna jag fann kategoriseras som 

övriga statusbeteckningar (t.ex. fyndarinna) det vill säga kategori 2.3 (se 4.2). Skillnaden 

mellan mitt och Himanens (1990) resultat är att Himanen (1990) visar vilka kategorier som 

brukas mest frekvent, medan mitt resultat visar de kategorier som används mest frekvent vid 

produktion av nybildningar med suffixen -(ar)inna och -erska. 

Det sammanlagda resultatet är litet och av den anledningen går det inte att påstå att 

nybildningar sker i någon större utsträckning. Men det går att konstatera att det faktiskt sker 

nybildningar med suffixen -(ar)inna och -erska. Detta trots metoo-rörelsen, språkrådets 

rekommendationer samt den allmänna uppfattningen om att de feminina suffixen är förlegade. 

Visserligen sträcker sig det material som använts i undersökningen inte längre fram i tiden än 

2017 och därför har troligen inte metoo-rörelsen haft någon påverkan på materialet. Därtill är 

troligtvis inte avvecklandet av feminina suffix det mest prioriterade området. Men att debatten 

kring jämställdhetsfrågor har påverkat även språket är det ingen tvekan om, och att feminina 

personbeteckningar används mindre frekvent nu än förr är heller ingen nyhet. Det min 

undersökning har bidragit med är att visa att det fortfarande produceras nya personbeteckningar 

med de feminina suffixen -(ar)inna och -erska. Dock pekar Himanens (1990) och Holmbergs 

(1995) undersökningar på en avtagande tendens i hur frekvent personbeteckningar med 

feminina suffix brukas.  

I materialavsnittet (se 4.1) skrev jag att det var av intresse att använda tidningsmaterial för 

att kunna det jämföra med Himanens (1990) resultat. Mina sökningar i GP gav dock inga träffar, 

och en sådan jämförelse blir därmed svår. Men den slutsats som är möjlig att dra är att det inom 

tidningsspråket inte sker några nybildningar med -(ar)inna och -erska, åtminstone inte i det 

tidningsmaterial jag undersökt. Istället visar mitt resultat att nybildningar sker på andra 

plattformar, som på Twitter och på bloggar. Detta trots att de korpusar jag sökt i bestående av 

tidningsmaterial (Webbnyheter och GP) tillsammans innehåller  ca 169 miljoner ord, medan de 

korpusar Himanen (1990) sökt i (se 2) tillsammans innehåller ca 2,2 miljoner ord (Himanen 

1990:28). Som tidigare nämnts efterfrågade dock Himanen (1990) samtliga ord med feminina 

suffix, inte enbart nybildningar som jag, och fick således ett mer omfattande resultat. Det enda 

belägg i mitt resultat som kan bedömas härstamma från tidningsmaterial är det som påträffades 

i Webbnyheter, nämligen tatuererska. Oavsett om det räknas som tidningsmaterial, eller ej, går 

det inte att genomföra någon betydande jämförelse eftersom det krävs ett mer omfattande 

resultat.  
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I Himanens (1990) undersökning uppgår andelen olika personbeteckningar tillhörande 

kategori 1.1 till ca 48 % i Press 65 och till ca 60 % i Press 76. När det istället rör sig om andelen 

belägg ökar de båda till ca 54 % i Press 65 och till ca 72 % i Press 76. De övriga kategorierna 

är mer eller mindre jämbördiga och de personbeteckningar som tillhör någon av dem uppgår 

till mellan 10 % och 20 %. Men när det gäller andelen belägg så sjunker procentsatserna något 

(Himanen 1990:39). Intressant är att kategori 1.2 i mitt resultat, som framgår resultatöversikten 

(se 5.4), har flest antal personbeteckningar och belägg, till skillnad från Himanens (1990) 

undersökning där kategori 1.1 dominerar.  

Den enda tidigare forskning som visat en ökning av bruk av personbeteckningar med 

feminina suffix är Callin (2016) som undersökt tidningsmaterial från Göteborgs-Posten under 

perioden 2001–2013. Det rör sig om -(er)ska som ökat marginellt under den perioden. En 

förklaring till det är att sköterska används ofta. I Callins (2016) resultat finns det 198 olika 

varianter av sköterska och totalt 14 844 belägg (Callin 2016:43). Eftersom det rör sig om 

tidningsmaterial kan det ha att göra med att det förts en diskussion eller debatt om sköterskor, 

därav ökningen. Detta tyder på att vissa personbeteckningar med feminina suffix kommer att 

leva kvar, som exempelvis sångerska och sjuksköterska. Den sistnämnda avser dock både 

kvinnor och män.  

Totalt upptäcktes 6 tillfällen då personbeteckningen twitterska användes. Det var den enda 

personbeteckningen som återfanns i två korpusar (Twitter och Bloggmix). Uppdelningen i 

träffar mellan korpusarna var: 4 på Twitter och 2 på Bloggmix. En sådan skillnad kan bero på 

att Twitter-korpusen innehåller fler token än Bloggmix-korpusen. Men vid en uträkning, genom 

att dela antalet belägg med de totala antalet token i respektive korpus, visar det sig att twitterska 

procentmässigt förekommer oftare i Bloggmix.  

Eftersom jag endast sökt i ett visst typ av material visar mitt resultat endast hur nybildningar 

av feminina personbeteckningar med suffixen -erska och -(ar)inna ser ut i just det materialet. 

Det ger alltså ingen rättvis bild över hur det ser ut överlag i språket, utan endast i det specifika 

material jag undersökt. Dessutom fick jag inga träffar i korpusen GP och endast en träff i 

korpusen Webbnyheter.  

En anledning till varför jag inte fann några personbeteckningar i varken GP eller 

Webbnyheter kan tänkas vara att tidningarna inte vill framstå som bakåtsträvande. Det ställs 

troligen ett högre krav på de som skriver i tidningar och deras språkbruk. Och med tanke på att 

det råder en delad mening i samhället om att feminina suffix är förlegade bör det ligga i 

tidningarnas intresse att förhålla sig till det. Visserligen kan det hypotetiskt finnas konservativa 

tidningar som valt att behålla ett äldre språkbruk, eller tidningar vars mål är att provocera eller 
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ironisera. Dessutom hade det kunnat förts en diskussion kring feminina suffix i det 

tidningsmaterial jag använt som material, där skribenten möjligen hittat på nya 

personbeteckningar med feminina suffix. Men så var inte fallet.  

En intressant faktor med mitt resultat är att de flesta nybildade personbeteckningar jag funnit 

härstammar från plattformar som delvis används av allmänheten, närmare bestämt från Twitter 

och bloggar. Anledningen till varför det är intressant är eftersom tidigare korpusstudier 

angående feminina personbeteckningar endast utförts på tidningsmaterial. Vidare är det 

intressant på grund av det jag diskuterade i teoriavsnittet (se 3); nämligen att allmänheten bidrar 

till att språkliga stereotyper skapas och upprätthålls, men även till språkförändringar (Pauwels 

1998:1). 

Som nämndes i inledningen var inte målet med min undersökning att konstatera om 

svenskan är ett könsneutralt språk, eftersom tidigare undersökningar, t.ex. Jobin (2004a), 

fastställt att svenskan inte är könsneutral. Men teorierna kring ett sexistiskt språkbruk kan 

användas som en möjlig förklaring till varför det fortfarande produceras nya 

personbeteckningar med de feminina suffixen -erska och -(ar)inna. En sådan teori är att de 

frågor som rör ett sexistiskt språkbruk ofta nonchaleras i Sverige och därför läggs ingen vikt på 

att göra något åt det. Vissa går längre och menar att det inte finns något sexistiskt språkbruk 

över huvud taget, och anser därför att ingenting behöver förändras (Hornscheidt 2003:354). En 

möjlig anledning till att det fortfarande produceras nybildningar -erska och -(ar)inna kan vara 

att det är en kvarleva från äldre tider; eftersom man använde dem förr fortsätter man helt enkelt 

att göra det idag.  
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7. Sammanfattning 
 

I denna undersökning har jag undersökt huruvida de feminina suffixen -erska och -(ar)inna 

fortfarande är produktiva. Kravet på de personbeteckningar som upptäckts är att de måste 

innehålla nya avledningar. Tidigare undersökningar av Himanen (1990) och Holmberg (1995) 

har visat att -(er)ska och -(ar)inna är de feminina suffix som används mest frekvent, därav valet 

att undersöka just de två. 

Syftet med undersökningen var som nyss nämndes att undersöka om de feminina 

suffixen -erska och -(ar)inna fortfarande är produktiva, eftersom tidigare undersökningar 

endast fokuserat på vilka feminina suffix som används mest frekvent. Dessutom skulle en 

jämförelse utföras med Himanens (1990) resultat gällande vilka kategorier 

personbeteckningarna tillhörde.  

För att utföra undersökningen användes Språkbanken där sökningar på -erska och -inna 

gjordes i korpusarna: Twitter, GP, Webbnyheter och Bloggmix. Träffarna arbetades sedan 

igenom manuellt för att hitta potentiella nybildningar.  För att avgöra om det rörde sig om 

nybildningar användes de tidigare utförda undersökningarna (se 2) angående kvinnliga 

personbeteckningar för att utesluta de personbeteckningar som tidigare nämnts. Utöver det 

användes SAOLhist (2019), som innehåller tio upplagor av Svenska Akademiens ordlista över 

svenska språket samt Ordbok öfver svenska språket af A.F. Dalin (1850–1853), för att utesluta 

tidigare nämnda personbeteckningar. 

Resultatet visar att det sker nybildningar med de feminina suffixen -erska och -(ar)inna, 

även om det inte sker i någon större utsträckning – åtminstone inte i det material som 

undersökts. Den största andelen (ca 59 %) av de funna personbeteckningar tillhör kategorin 1.2, 

det vill säga allmännare beteckningar för verksamhet. Därefter följer de personbeteckningar 

som tillhör kategori 1.1, det vill säga yrkesbeteckningar, och uppgår till en andel av ca 27 %. 

Avslutningsvis utgör de personbeteckningar tillhörande kategori 2.3, det vill säga övriga 

statusbeteckningar, en andel av ca 14 %.  

Att de flesta personbeteckningar som påträffats i undersökningen härrör från plattformar 

som brukas av allmänheten (Twitter och bloggar) är en annan intressant omständighet som 

framgår i resultatet. Detta är av intresse eftersom allmänheten, trots dess ovilja att det acceptera 

det, är en nyckelfaktor i språkförändringar samt att språkliga stereotyper cementeras. Om 

allmänheten brukar ord med feminina suffix i tillräckligt stor omfattning leder det slutligen till 

att det blir normerat (Pauwels 1998:1). 
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