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Harjuniemi, Jenna, Gender, language, and cognition. Semantic and conceptual
structures of Swedish feminine derivations and their Finnish and German equivalents
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Humanities, Nordic
Philology
Acta Univ. Oul. B 122, 2014
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract

The theme of this doctoral thesis is the relationship between gender, language, and cognition. The
research object are Swedish suffix derived feminine nouns (feminine derivations) and their
Finnish and German equivalents. The focus lies on their semantic and conceptual structures. The
main material source constitutes of unilingual Swedish, Finnish, and German dictionaries. I this
study the meaning descriptions of the feminine derivations are regarded as semantic structures
which are called omskrivnings. An omskrivning expresses the meaning of a word by “re-writing”
it with other words. The theoretical frame of reference is cognitive linguistics that is combined
with gender studies. Linguistic structures reflect conceptual structures and symbolize a certain
perspective to the phenomenon they refer to (here: gender). This is called conceptualization. The
starting point of this study is that meanings (semantic structures) and concepts behind them
(conceptual structures) constitute of components that stand in certain relationships to each other.
The components in the conceptual structure are called schemes. Four different patterns of
omskrivning can be found in unilingual dictionaries. These patterns represent four types of
semantic and conceptual structures and thus four ways to conceptualize gender: as a primary,
secondary, overlapping, or relational scheme. In this study the conceptualizations are also related
to the external reality. The relationship between the conceptualizations and the external reality is
studied in terms of how and if Swedish, Finnish and German feminine derivations are used in
communication. The use of feminine derivation varies in different languages. Every one of the
four semantic and conceptual types has its own characteristic conceptualization that implies
whether feminine suffixation is facultative or obligatory – i.e. if it’s possible to choose between a
feminine derivation and a corresponding masculine or gender neutral word. Alongside
conceptualization the facultativity and obligation are also influenced by the external reality. The
external reality constitutes of three factors concerning each language: language typology, strategy
for equal language, and gender culture. They can possibly explain why there are differences and
similarities in the use of feminine derivations between Swedish, Finnish, and German.

Keywords: cognitive linguistics, conceptualization, feminine derivations, gender
studies, lexicography, semantics





Harjuniemi, Jenna, Sukupuoli, kieli ja kognitio. Ruotsalaisten feminiinijohdosten
ja niiden suomalaisten ja saksalaisten ekvivalenttien semanttiset ja käsitteelliset
rakenteet
Oulun yliopiston tutkijakoulu; Oulun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Pohjoismainen
filologia
Acta Univ. Oul. B 122, 2014
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Tiivistelmä

Tämän väitöskirjan aiheena on sukupuolen, kielen ja kognition välinen suhde. Tutkimuskohtee-
na ovat ruotsalaiset suffiksijohdetut feminiiniset henkilönimikkeet (feminiinijohdokset) ja nii-
den suomalaiset ja saksalaiset ekvivalentit. Tarkoitus on tutkia sanojen semanttisia ja käsitteelli-
siä rakenteita. Tärkeimpänä lähdeaineistona ovat yksikieliset ruotsalaiset, suomalaiset ja saksa-
laiset sanakirjat. Tutkimuksessa feminiinijohdosten sanakirjamääritelmät katsotaan semanttisik-
si rakenteiksi, joista käytetään nimitystä omskrivning. Omskrivning ilmaisee sanan merkityssi-
sällön ”uudelleenkirjoittamalla” sen toisia sanoja käyttäen. Teoreettisena viitekehyksenä on kog-
nitiivinen kielitiede yhdistettynä sukupuolentutkimuksen näkökulmaan. Kielen rakenteet heijas-
tavat käsitteellisiä rakenteita ja symboloivat tiettyä näkökulmaa siihen ilmiöön, johon ne viittaa-
vat (tässä: sukupuoli). Tätä kutsutaan käsitteistykseksi. Tutkimuksen lähtökohtana on se, että
sekä merkitykset (semanttiset rakenteet) että käsitteet niiden takana (käsitteelliset rakenteet)
koostuvat komponenteista, joiden välillä on erilaisia suhteita. Käsitteellisen rakenteen kom-
ponentteja kutsutaan skeemoiksi. Yksikielisissä sanakirjoissa esiintyy neljä omskrivning-mallia.
Omskrivning-mallit edustavat neljää semanttisen ja käsitteellisen rakenteen tyyppiä ja siten nel-
jää erilaista tapaa käsitteistää sukupuoli: primäärinä, sekundäärisenä, limittäisenä tai suhteellise-
na skeemana. Tutkimuksessa käsitteistykset liitetään myös ulkoiseen todellisuuteen. Suhdetta
käsitteistysten ja ulkoisen todellisuuden välillä tarkastellaan sen avulla, miten ruotsalaisia, suo-
malaisia ja saksalaisia feminiinijohdoksia käytetään kommunikaatiossa. Feminiinijohdosten
käyttö vaihtelee eri kielissä. Jokaisella neljällä semanttisella ja käsitteellisellä tyypillä on oma
tunnusomainen käsitteistyksensä, joka implikoi, onko feminiinisuffiksaatio valinnainen vai
pakollinen, ts. onko mahdollista valita feminiinijohdoksen ja vastaavan maskuliinisen tai suku-
puolineutraalin sanan välillä. Käsitteistyksen ohella valinnaisuuteen ja pakollisuuteen vaikuttaa
myös ulkoinen todellisuus. Ulkoinen todellisuus koostuu kolmesta tekijästä jokaisen kielen koh-
dalla: kielityyppi, tasa-arvoisen kielenkäytön strategiat ja sukupuolikulttuuri. Näiden avulla voi-
daan selittää miksi feminiinijohdosten käytössä on eroja ja yhtäläisyyksiä ruotsin, suomen ja
saksan välillä.

Asiasanat: feminiinijohdokset, kognitiivinen kielitiede, käsitteistys, leksikografia,
semantiikka, sukupuolentutkimus
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 Abstrakt

Temat i denna doktorsavhandling är förhållandet mellan kön, språk och kognition.
Undersökningsobjektet är svenska suffixavledda feminina personbeteckningar
(femininavledningar) och deras finska och tyska ekvivalenter. Syftet är att studera
beteckningarnas semantiska och begreppsliga strukturer. De viktigaste materialkällorna utgörs av
svenska, finska och tyska enspråkiga ordböcker. I denna undersökning tolkas
femininavledningarnas betydelsebeskrivningar som semantiska strukturer vilka kallas
omskrivningar. En omskrivning uttrycker ordets betydelseinnehåll genom att ”skriva om” det med
andra ord. Den teoretiska referensramen utgörs av kognitiv lingvistik som kombineras med en
genusvetenskaplig synvinkel. Språkets strukturer avspeglar begreppsliga strukturer och
symboliserar ett visst perspektiv på den företeelse som de syftar på (här: kön). Detta kallas
konceptualisering. Undersökningen utgår från att både betydelser (semantiska strukturer) och
begrepp bakom dem (begreppsliga strukturer) består av komponenter och att komponenterna står
i vissa förhållanden till varandra. Komponenterna i den begreppsliga strukturen kallas scheman. I
enspråkiga ordböcker förekommer fyra olika omskrivningsmönster. Omskrivningsmönstren
representerar fyra semantiska och begreppsliga strukturer och därmed fyra sätt att konceptualisera
könet: som primärt, sekundärt, överlappande eller relationellt schema. I denna undersökning
relateras konceptualiseringarna även till den utomstående verkligheten. Förhållandet mellan
konceptualiseringarna och den utomstående verkligheten beaktas inom ramen för hur och om
svenska, finska och tyska femininavledningar används i språkbruket. Användningen av
femininavledningar varierar i olika språk. Var och en av de fyra semantiska och begreppsliga
typerna har sin kännetecknande konceptualisering som implicerar huruvida femininsuffixeringen
är fakultativ eller obligatorisk, d.v.s. huruvida man kan välja mellan en femininavledning och en
motsvarande maskulin eller könsneutral beteckning. Vid sidan av konceptualiseringen påverkas
fakultativiteten och obligatoriet också av den utomstående verkligheten som utgörs av tre faktorer
för varje språks del: språktyp, strategi för jämställt språk och könskultur. Med hjälp av dem är det
möjligt att förklara varför det finns skillnader och likheter i användningen av femininavledningar
mellan svenska, finska och tyska.

Ämnesord: femininavledningar, genusvetenskap, kognitiv lingvistik, konceptualisering,
lexikografi, semantik
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1 Inledning 

Temat för denna avhandling är förhållandet mellan kön, språk och kognition. 

Uppfattningen om att språket på något sätt avspeglar tanke och att tanken i sin del 

reflekterar en viss utomspråklig verklighet går tillbaka på den grekiske filosofen 

Aristoteles (Givón 1995:47). Människans förmåga att förstå, lära sig och 

processera kunskap kallas kognition som i bredare mening handlar om 

tankeprocesser (Stuart-Hamilton 1995:20). Av alla symboliska resurser som 

människan använder för att utföra kognitiva uppgifter är språket det viktigaste, ”a 

vehicle of thought”. Genom språket kan man även förstå sådana aspekter av 

kognition som inte strikt taget är språkliga. (Harré 2002:143f.) När en forskare 

vill studera hur information är organiserad i människans sinne, kan han/hon 

använda språket som källa, eftersom språkets och ordförrådets strukturer 

avspeglar denna organisering (Wierzbicka 1996:349f.). Språket avspeglar också 

hur människor upplever och strukturerar världen (Onikki 2000:91). Följaktligen 

reflekterar språket den kultur där man lever och samtidigt bär dess värderingar, 

attityder och uppfattningar – även beträffande könet. Det finns ord som enbart 

används om kvinnor, ord som enbart används om män och ord som syftar på båda 

könen. Människorna använder dessa ord för att hänvisa till sig själva och till 

andra människor. Undersökning av språk om kvinnor och män kan på så sätt ses 

som en beskrivning av den kulturella konstruktionen av kön (Edlund, Erson & 

Milles 2007:51). 

Till mitt undersökningsobjekt har jag valt suffixavledda feminina 

personbeteckningar, d.v.s. femininavledningar (t.ex. lärarinna, turkinna, 

prästinna och grevinna) som väcker diskussion inom både genusvetenskapligt 

inspirerad språkvetenskap och offentlig språkdebatt i olika länder. Som ett 

exempel på diskussionen i Sverige kan man nämna Lindgrens (2004) artikel där 

hon undrade varför sådana gammalmodiga och icke-frekventa ord som 

ackuschörska, aviatris, operatris, plockerska och tjuserska finns kvar i den 12:e 

upplagan av Svenska Akademiens ordlista som utkom år 1998. Hon påpekade 

också att ordet älskarinna inte passar in i bilden av dagens samhälle där man vill 

tro att man har en öppnare attityd till kärleksrelationer. (Lindgren 2004:54f., 57, 

60) Kanske den mest diskuterade svenska femininavledningen är sjuksköterska 

som är den officiella yrkestiteln för även manliga yrkesrepresentanter (se t.ex. 

Grünbaum 1996:116f.; Ehrenberg-Sundin, Lundin, Wedin & Westman 2003:94; 

Lindgren 2004:56; Språkriktighetsboken 2005:84; Edlund et al. 2007:190; Milles 

2008:41). 
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1.1 Bakgrund till avhandlingen 

Bakgrunden till denna avhandling går tillbaka till år 2003. Då höll jag på att 

skriva en seminarieuppsats om svenska femininavledningar och sökte information 

om deras betydelser i enspråkiga ordböcker. Det var då jag upptäckte någonting 

intressant. Betydelsen av lärarinna beskrivs med konstruktionen kvinnlig lärare, 

men betydelsebeskrivningarna av turkinna, prästinna och grevinna är turkisk 

kvinna, kvinna som tjänstgör såsom präst särskilt i icke-kristna religioner och en 

greves hustru (Svensk ordbok 1992 s.v. lärarinna, prästinna, grevinna; Svenska 

Akademiens ordbok 2007 T 1894 s.v. turkinna). Om lärarinna är kvinnlig lärare – 

varför kan då inte turkinna vara en kvinnlig turk, prästinna en kvinnlig präst och 

grevinna en kvinnlig greve i ordböckerna? Det är fråga om avledningar med hjälp 

av samma ordbildningsmetod, d.v.s. det feminina suffixet -(ar)inna fogas till ett 

maskulint eller könsneutralt ord. Femininavledningarna måste således ha 

semantiska skillnader som inte framgår av deras grammatiska form. Detta 

påminde mig om svenska genitivomskrivningar. Genitivkonstruktioner som 

husets städning, restaurangens personal och företagets chef bildas med hjälp av 

samma konstruktion (böjningssuffixet -s), men de omskrivs med hjälp av olika 

prepositioner (städning av huset, personalen på restaurangen och chefen för 

företaget). Valet av preposition beror på olika semantiska förhållanden mellan 

konstruktionernas beståndsdelar. (Se Thorell 1984:41; Svenska Akademiens 

grammatik 1 3 1999:27, 34) Det verkade som om någonting sådant kunde ligga 

bakom de olika sätten att beskriva femininavledningarnas betydelser – d.v.s. 

skillnaderna i betydelsebeskrivningarna tyder på semantiska skillnader mellan 

olika femininavledningar. Betydelsebeskrivningarna kan då betraktas som ett 

slags omskrivningar. Omskrivningar till både genitivstrukturer och 

femininavledningar kan vidare beskrivas som semantiska djupstrukturer vilka 

explicit ger uttryck till förhållandena mellan konstruktionernas beståndsdelar. På 

så sätt blev termen omskrivning central för analysen. 

Tanken om existensen av sådana djupstrukturer ledde mig till kognitiv 

lingvistisk som hade intresserat mig under min studietid. Kognitiv lingvistik är en 

språkvetenskaplig gren som undersöker förhållandet mellan språk och kognition. 

Forskarna inom kognitiv lingvistik utgår från att människans språkliga funktioner 

har mycket gemensamt med andra kognitiva företeelser (Winters 1990:287). 

Information flyter inte bara omkring i sinnet utan är strukturerad på ett visst sätt. 

                                                        
1 Svenska Akademiens grammatik anges i fortsättningen med förkortningen SAG. 



21 

Språket är ett verktyg som strukturerar den information som finns i 

begreppssystemet (Coulson & Fauconnier 1999:144). Med andra ord är det 

möjligt att studera kognitionen genom att studera språket, eftersom språkliga 

strukturer avspeglar begreppsliga strukturer. När jag senare stötte på den nämnda 

företeelsen hos femininavledningar och deras betydelsebeskrivningar, började jag 

fundera på hur femininavledningarna är strukturerade i begreppssystemet och om 

betydelsebeskrivningarna avspeglar dessa strukturer. Då skulle det vara möjligt att 

studera betydelsebeskrivningarna med hjälp av kognitiva språkteorier och på så 

sätt beskriva femininavledningarnas strukturer i begreppssystemet. 

I femininavledningarna och kognitiv lingvistik såg jag ett samband med mitt 

andra stora intresse, genusvetenskap. Det finns många egenskaper, intressen och 

sysselsättningar som anses vara typiska, passande och t.o.m. naturliga för kvinnor 

eller män. Mycket av det hur vi konstruerar kön, kvinnlighet och manlighet är 

emellertid bara kulturella uppfattningar som inte har någon objektiv bas. Det finns 

t.ex. fler kvinnliga än manliga sjuksköterskor och barnmorskor, men detta betyder 

inte att kvinnor automatiskt är bättre på att ta hand om sjuka och barn än män – i 

vår kultur brukar man bara tänka att egenskaper som förknippas med dessa yrken 

är mera typiska för kvinnor än för män. En liknande tanke utgör grunden även till 

kognitiv lingvistik: den bild som språket ger av världen är inte någon direkt 

avspegling av den objektiva verkligheten utan alltid filtrerad genom människans 

begreppssystem, hennes värden, attityder och uppfattningar (se t.ex. Jackendoff 

1983:28f.; Langacker 1990:315; jfr Edlund et al. 2007:203). Språkliga strukturer 

symboliserar ett visst perspektiv på de företeelser som de syftar på, vilket inom 

kognitiv lingvistik kallas konceptualisering (conceptualization, se Langacker 

1987:110f., 194). Det kan sägas att konceptualiseringen är språkbrukarens 

tolkning av den situation som han/hon beskriver med hjälp av språket 

(Ojutkangas 2008:385). På så sätt är det möjligt att komma åt hur man uppfattar – 

konceptualiserar – kön genom att studera språkliga strukturer som används för att 

uttrycka kön, vilka i denna undersökning utgörs av femininavledningar och deras 

omskrivningar. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna doktorsavhandling är att studera förhållandet mellan kön, språk 

och kognition utgående från suffixavledda feminina personbeteckningar. Jag 

undersöker betydelsebeskrivningar av svenska suffixavledda feminina 

personbeteckningar samt deras finska och tyska ekvivalenter i sammanlagt sju 
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enspråkiga ordböcker. Jag analyserar dessa betydelsebeskrivningar (t.ex. kvinnlig 

lärare, Svensk ordbok 1992 s.v. lärarinna) ur den synvinkeln att de kan tolkas som 

omskrivningar. Omskrivningarna sin tur representerar beteckningarnas 

semantiska och begreppsliga strukturer och därmed konceptualiseringar. 

Dessutom behandlas förhållandet mellan konceptualiseringarna och den 

utomstående verkligheten inom ramen för användning av femininavledningar i 

svenska, finska och tyska med fokus på både skillnaderna och likheterna i 

användningen. 

Hittills har författare som skrivit om svenska femininavledningar 

koncentrerat sig i synnerhet på yrkesbeteckningar ur språkbrukets och 

språkvårdens synvinkel (se t.ex. Hornscheidt 2003; Lindgren 2004; 

Språkriktighetsboken 2005; Edlund et al. 2007; Lindgren 2007; Milles 2008). Det 

finns t.ex. undersökningar av hur femininavledningar används i tidningsspråket 

(se Himanen 1987; Holmberg 1995), och bl.a. Holmberg (1995), Hornscheidt 

(2003) och Milles (2008) har skrivit om kontexter där femininavledningar 

förekommer. Femininavledningar har också indelats i olika betydelsemässiga 

kategorier (se t.ex. Wessén 1965; Himanen 1987; Malmgren 1994; Josefsson 

2005). Jag i min del syftar till att skapa en kognitivbaserad beskrivning av 

femininavledningar. 

1.2.1 Forskningsfrågor och hypoteser 

I detta avsnitt presenteras fyra forskningsfrågor och de anslutna hypoteserna. 

Utgångspunkten är att femininavledningarnas betydelser beskrivs i ordböckerna 

med olika slags omskrivningar. Det övergripande syftet i denna avhandling kan 

formuleras med följande fyra frågor och hypoteser. 

1. Vad berättar omskrivningarna om hur femininavledningarna är organiserade i 

människans sinne?  

Hypotes: Utgående från omskrivningarnas språkliga formuleringar är det 

slutligen möjligt att beskriva femininavledningarnas begreppsliga strukturer. 

2. Vilka slags uppfattningar (d.v.s. konceptualiseringar) om kön symboliserar 

omskrivningarna med sina språkliga formuleringar?  

Hypotes: Femininavledningarna kombinerar könet med en annan funktion 

(t.ex. yrke eller nationalitet). Könet står i olika slags förhållanden till de olika 

funktionerna. Förhållandenas språkliga symbolisering visar ett visst 
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perspektiv som könet framställs ur, t.ex. hur relevant könet uppfattas vara i 

samband med någon funktion. 

Språket är inte enbart någonting som befinner sig i sinnet. Det har en viktig 

funktion som kommunikationsmedel, och således ett samband med den 

utomstående verkligheten. Konceptualiseringarna kan beskrivas som ”den 

inomstående verkligheten”. I den utomstående verkligheten finns det en kvinna 

som man ska ge en personbeteckning till. När man använder en femininavledning, 

markerar man kvinnans kön språkligt. När man däremot använder en 

maskulin/könsneutral beteckning, syns referentens kvinnliga kön inte i uttrycket. 

Till exempel beteckningarna värdinna, sjuksköterska, gudinna, norska och 

grevinna är brukliga i svenskan, medan t.ex. lärarinna, läsarinna, förbryterska 

och anklagarinna officiellt har ersatts med könsneutrala uttryck. Språkbruket – 

hur, när och om femininavledningar används – ger information om förhållandet 

mellan de upptäckta konceptualiseringarna och den utomstående verkligheten. 

Denna del av undersökningen förutsätter kunskap om användning av 

femininavledningar och baserar sig dels på studier av andra forskare, dels på 

informationen i ordböckerna. Frågeställningen angående förhållandet mellan 

konceptualiseringar och den utomstående verkligheten kan formuleras på följande 

sätt: 

3. När använder man en femininavledning och när en maskulin eller könsneutral 

beteckning? 

Hypotes: Konceptualiseringarna implicerar ett visst användningssätt (d.v.s. 

huruvida det är fakultativt eller obligatoriskt att använda en 

femininavledning). Detta användningssätt påverkas i sin tur av den 

utomstående verkligheten. 

När den utomstående verkligheten kommer med i analysen är det nödvändigt att 

definiera vad som avses med den. Den utomstående verkligheten utgörs i denna 

undersökning av den språkliga och kulturella kontext där femininavledningarna 

används eller överges. Denna kontext består av tre faktorer: språktyp, strategi för 

jämställt språk och könskultur. Med språktypen avses språkets strukturella 

möjligheter att uttrycka kön, varpå femininavledning är ett exempel. Strategin för 

jämställt språk handlar om vilket slags språkbruk som anses vara sexistiskt och 

värt att undvikas. Könskulturen i sin tur hänvisar till könets roll i samhället med 

fokus på rådande könsideologi, d.v.s. hur jämställdhet mellan könen definieras i 



24 

en viss kultur. Dessa faktorer kan antas påverka användningen av 

femininavledningar. 

Vidare är det möjligt att fästa uppmärksamhet på andra språk än svenskan. 

Det finns skillnader i användningen av femininavledningar mellan olika språk 

(svenska, finska och tyska i denna undersökning); femininavledningarna används 

knappast t.ex. i finskan, men de är i regel brukliga i det tyska standardspråket. Det 

bör påpekas att de ovan presenterade faktorerna betyder olika saker i olika språk. 

Finskan har bara få möjligheter till språklig könsmarkering medan tyskan har 

flera. Det är således möjligt att se ett samband mellan faktorerna och 

femininavledningarnas bruklighet i ifrågavarande språk. Å andra sidan finns det 

också likheter mellan språken: i sävål svenska, finska och tyska är t.ex. ord som 

betyder ’grevinna’ brukliga, d.v.s. grevinna, krerivitär och Gräfin. Dessa 

iakttagelser ger upphov till den fjärde frågan: 

4. Varför finns det både skillnader och likheter i användningen av 

femininavledningar mellan svenska, finska och tyska? 

Hypotes: Skillnaderna och likheterna i språkbruket kan förklaras som 

avspegling av skillnaderna och likheterna i de faktorer som utgör den 

utomstående verkligheten. 

1.2.2 Allmänt om undersökningen 

Det forskningsområde som definierar min syn på temat och utgör den teoretiska 

ramen för analysen är kognitiv lingvistik. På vissa ställen utnyttjas också 

genusvetenskapliga teorier, vilket ger avhandlingen en tvärvetenskaplig karaktär. 

På så sätt är denna avhandling en undersökning inom genusvetenskapligt 

inspirerad språkvetenskap2. 

Även om undersökningsmaterialet omfattar också finska och tyska 

beteckningar, utgör de svenska femininavledningarna det huvudsakliga 

undersökningsobjektet, och avhandlingen tillhör således ämnet nordisk filologi. 

De finska och de tyska ekvivalenterna och den kontrastiva synvinkel som de 

medför å ena sidan stöder analysen av de svenska femininavledningarna 

(forskningsfrågorna 1 och 2), å andra sidan utvidgar analysen av förhållandet 

                                                        
2 Uttrycket genusvetenskapligt inspirerad språkvetenskap används i denna avhandling om forskningen 
av förhållandet mellan språk och kön. När det hänvisas till en samhällsvetenskaplig och 
kulturantropologisk synvinkel på kön, används uttrycket genusvetenskap. I fråga om referering 
används samma uttryck som i originaltexten (t.ex. kvinnovetenskap). 
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mellan konceptualiseringar och den utomstående verkligheten så att det finns fler 

kombinationer av faktorerna språktyp, strategi för jämställt språk och könskultur 

(forskningsfrågorna 3 och 4). 

När det gäller att studera betydelser måste man välja en sådan materialkälla 

som ger information om betydelser. I denna undersökning fungerar olika slags 

ordböcker som materialkällor. För att kunna tolka betydelsebeskrivningar som 

omskrivningar måste jag givetvis ta reda på hur femininavledningarnas och 

ekvivalenternas betydelser beskrivs i ordböcker. Därför är det delvis fråga om en 

lexikografisk undersökning. Detta är emellertid inte det huvudsakliga syftet. 

Betydelsebeskrivningarna utnyttjas endast som källa till femininavledningarnas 

och ekvivalenternas semantiska och begreppsliga strukturer. De blivande 

forskningsresultaten angående lexikografiska konventioner vid 

femininavledningar är snarare en biprodukt av en större teoretisk helhet. 

1.3 Introduktion till material och metod 

I detta avsnitt presenteras material och metod i korthet. Materialet och metoden 

beskrivs i detalj i kapitel 5.   

Det som motiverar materialvalet på basis av ordböckerna uttrycks av olika 

författare. Enligt Mantila (1998:16) representerar ordböcker på sätt och vis 

språksamfundets kollektiva medvetande, eftersom ordboksförfattarna systematiskt 

har samlat ordens användningar i olika sammanhang. Även enligt Ungerer och 

Schmid (1996:21) markerar ord kognitiva kategorier, och därför kan 

ordboksdefinitioner användas som källa till information om egenskaper hos olika 

kategorier. Lakoff och Johnson (1980:116) i sin del påpekar att en definition 

beskriver de egenskaper som är centrala och inneboende i begreppet. I min 

avhandling pro gradu (Harjuniemi 2004) har jag utfört en analys av sådana 

svenska femininavledningar som slutar på suffixen -(ar)inna och -(er)ska. I 

föreliggande avhandling fördjupar jag analysen genom att ta med andra feminina 

suffix [-(a)tris, -ess(a), -issa, -ska och -a] samt finska och tyska ekvivalenter till 

de svenska femininavledningarna. Materialet består av totalt 832 svenska, finska 

och tyska personbeteckningar. Siffran omfattar 344 svenska beteckningar (som 

alla är femininavledningar), 256 finska beteckningar (varav endast en liten andel 

utgörs av femininavledningar) och 232 tyska beteckningar (varav de flesta är 

femininavledningar). Tabell 1 visar materialkällorna och undersökningsmaterialet. 

Vid materialinsamlingen används tre typer av ordböcker som källor: en svensk 

baklängesordbok, svensk-finska och svensk-tyska tvåspråkiga ordböcker samt 
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enspråkiga svenska, finska och tyska ordböcker (vilka presenteras närmare i 

avsnitt 5.1). 

Tabell 1. Materialkällorna och undersökningsmaterialet. 

Materialkälla Undersökningsmaterial 

Baklängesordbok (sv.) Svenska femininavledningar 

Tvåspråkiga ordböcker (sv.-fi., sv.-ty.) Finska och tyska ekvivalenter till de svenska 

femininavledningarna 

Enspråkiga ordböcker (sv., fi., ty.) Betydelsebeskrivningar av de svenska, finska och tyska 

beteckningarna 

I materialet ingår många ålderdomliga beteckningar som inte längre används och 

som ofta syftar på sådana företeelser och omständigheter som inte längre råder; 

även sådana beteckningar har tagits med i Norstedts svenska baklängesordbok 

(1993). Tidsaspekten av materialet omfattar 1900-talet med tonvikt på den senare 

hälften då de ordböcker som används som källor har utgivits. Den nuvarande 

källitteratur som handlar om femininavledningar är också mestadels skriven i 

slutet av 1900-talet och i början av 2000-talet. 

Vid insamlingen och analysen av materialet tillämpas först och främst 

kvalitativa forskningsmetoder. Metoden för denna undersökning kan indelas i sex 

faser: 

1. Insamling av svenska femininavledningar 

2. Insamling av finska och tyska ekvivalenter 

3. Insamling av betydelsebeskrivningar av svenska femininavledningar och 

deras finska och tyska ekvivalenter 

4. Gruppering av materialet 

5. Tolkning av betydelsebeskrivningar som representanter för den semantiska 

och begreppsliga strukturen och därmed som konceptualiseringar 

6. Förhållandet mellan konceptualiseringar och den utomstående verkligheten 

De tre första faserna handlar om de konkreta förfaringssätten enligt vilka det 

lexikografiska materialet samlas in. I den tredje fasen tillämpas även kvantitativa 

metoder när det gäller att räkna antalet olika slags betydelsebeskrivningar. Den 

fjärde fasen, gruppering av materialet, utgår från betydelsebeskrivningarna och 

innebär indelningen av materialet i de fyra semantiska och begreppsliga typer 



27 

som även har utnyttjats i min avhandling pro gradu3. I tabell 2 anges typerna med 

exempelord och de kännetecknande omskrivningarna. 

Tabell 2. Indelning av undersökningsmaterialet i fyra semantiska och begreppsliga 

typer. 

Typ Exempelord Den kännetecknande omskrivningen 

1 lärarinna kvinnlig lärare  

2 turkinna turkisk kvinna 

3 prästinna kvinna som tjänstgör såsom präst särskilt i icke-kristna religioner 

4 grevinna en greves hustru 

I denna fas utgörs metoden av de förfaringssätt enligt vilka en svensk 

femininavledning och dess eventuella finska och/eller tyska ekvivalent grupperas 

i en viss typ. På så sätt fungerar betydelsebeskrivningarna som både material och 

metod. Vid sidan av betydelsebeskrivningen är det feminina ordets förhållande till 

den eventuella motsvarande maskulina eller könsneutrala beteckningen viktigt i 

bestämning av typen. 

Den femte fasen innebär tolkningen av betydelsebeskrivningarna som 

representanter för den semantiska och den begreppsliga strukturen, omskrivningar 

(om terminologin i avhandlingen se avsnitt 1.4). Den femte fasen baserar sig först 

och främst på tanken att man kan uttrycka betydelseinnehåll med hjälp av både 

lexikala och syntaktiska medel (t.ex. lärarinna – kvinnlig lärare). Den första 

utgångspunkten är att omskrivningen bryter ned beteckningen i dess semantiska 

komponenter, och t.ex. kvinnlig lärare ger uttryck till de semantiska 

komponenterna av lärarinna (jfr Fleischer och Barz 1992:11). Omskrivningarna 

uttrycker explicit även sådana komponenter som inte går an att härleda från ordets 

form (jfr Kay & Zimmer 1990:239f.; Jackendoff 1992:199). Ingenting hos t.ex. 

ordet prästinna tyder på att ordet inte kan användas om kvinnliga präster inom 

den moderna kristna kyrkan, men detta framgår av omskrivningen kvinna som 

tjänstgör såsom präst särskilt i icke-kristna religioner (se Svensk ordbok 1992 s.v. 

prästinna). Den andra utgångspunkten är att de semantiska komponenterna står i 

vissa förhållanden till varandra vilka symboliseras av omskrivningens form. När 

de semantiska komponenterna analyseras som motsvarande begreppsliga 

komponenter kan dessa förhållanden beskrivas som konceptualiseringar, d.v.s. 

                                                        
3 I fortsättningen hänvisar jag till en viss typ antingen med hjälp av siffran (t.ex. typ 1) eller med hjälp 
av ett exempelord (t.ex. lärarinna). Samma system följs också i samband med de motsvarande finska 
och tyska exempelorden.  
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hur man uppfattar kön i samband med olika funktioner (yrken, olika slags 

egenskaper, tillfällig verksamhet, nationalitet, etnicitet och äktenskaplig status). 

De upptäckta konceptualiseringarna utnyttjas i den sjätte fasen av analysen som 

handlar om förhållandet mellan konceptualiseringarna och den utomstående 

verkligheten, vilket studeras inom ramen för användning av femininavledningar i 

svenska, finska och tyska. 

1.4 Centrala termer 

I detta avsnitt genomgås de mest relevanta termerna i avhandlingen. I det följande 

beskrivs och diskuteras vad skillnaden är mellan betydelsebeskrivning och 

omskrivning, mellan ord och uppslagsord samt mellan maskulin beteckning, 

könsneutral beteckning och maskulin/könsneutral beteckning. Likaså klargörs för 

termerna uttryck, referent, begrepp och begreppssystem och hur de förhåller sig 

till varandra. 

Betydelsebeskrivning och omskrivning 

Termen betydelsebeskrivning används i de fyra första undersökningsfaserna 

övergripande om de olika lexikografiska sätten att beskriva uppslagsordets 

betydelse i ordböckerna (parafras, definition och hänvisning), eftersom det då 

handlar om lexikografisk information. Den femte fasen berör däremot semantiska 

och begreppsliga strukturer. Då får termen omskrivning ersätta termen 

betydelsebeskrivning. I den svenska grammatiken använder man termen 

omskrivning i synnerhet för att klargöra syntaktiska och semantiska relationer hos 

genitiver och sammansättningar (se t.ex. Thorell 1981:41; SAG 3 1999:27, 34). 

Med omskrivning avses i denna avhandling således en syntaktisk struktur som 

skriver om det semantiska innehållet av en beteckning genom att hänvisa till dess 

semantiska komponenter (t.ex. kvinnlig lärare omskriver lärarinna) och som kan 

behandlas som representant för beteckningens semantiska och begreppsliga 

struktur. Termvalet är avsett att framhäva att det inte är ordböckerna som 

analyseras i denna fas utan semantiska och begreppsliga strukturer. 

Ord och uppslagsord 

Enligt typografisk definition är ord en grupp av sammanskrivna tecken med 

blanksteg före och efter, ett s.k. grafiskt ord. Det finns emellertid andra 
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konventioner som anser att även en ordkombination som franskans pomme de 

terre (sv. potatis) kan vara ett ord, eftersom uttrycket avser ett enda begrepp. 

(Svensén 1987:54f.) I föreliggande avhandling blir detta aktuellt när det svenska 

ordet motsvaras av ett eller flera grafiska ord i finskan, t.ex. judinna av 

juutalainen nainen (se Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja 1982 s.v. judinna). 

Eftersom det är fråga om samma enstaka begrepp, omfattar termen ord i denna 

avhandling också större enheter än grafiska ord. Synonymt med ord används 

beteckning. Titel fungerar som synonym till ord i samband med hustru- och 

bördstitlar som grevinna, infantinna, majorska osv. Även yrkestitel förekommer 

vid sidan av yrkesbeteckning. 

Termen uppslagsord syftar på sådana ord som inleder en artikel i ordboken. 

Även lemma kan användas i stället för uppslagsord bl.a. därför att ordet 

uppslagsord blir problematiskt när lemmatecknet består av fler än ett ord. 

(Svensén 2004:33, 115) I denna undersökning är detta emellertid inte ett problem, 

eftersom uppslagsorden i de använda källorna alltid består av bara ett ord. 

Maskulin beteckning, könsneutral beteckning och maskulin/könsneutral 
beteckning 

Termerna maskulin beteckning, könsneutral beteckning och maskulin/könsneutral 

beteckning syftar på den beteckningen varav femininavledningen är avledd. 

Maskulin beteckning kan användas i sin egentliga betydelse (’ord av grammatiskt 

genus maskulinum’) endast i samband med det tyska materialet, eftersom endast 

tyskan har ett tregenussystem med maskulinum, femininum och neutrum. I fråga 

om svenskan och finskan används maskulin beteckning endast när referensen är 

tydligt mansspecifik, d.v.s. när beteckningen inte kan användas om en kvinna i 

singularis. Exempel på svenska och finska maskulina beteckningar är turk, 

älskare, greve, rakastaja och kreivi. I det finska materialet är avledningsbaserna 

till femininavledningarna formellt könsneutrala (t.ex. opettaja, laulaja och 

näyttelijä) och de kallas könsneutrala beteckningar. 

Även i det svenska materialet är syftningen hos avledningsbaserna oftast 

könsneutral. Suffixen i många avledningsbaser (t.ex. -are) är emellertid 

språkhistoriskt maskulina, d.v.s. ord som slutar på dessa suffix var maskulina på 

den tiden då även svenskan hade ett tregenussystem (se Lind Palicki 2005:169; 

Språkriktighetsboken 2005:83; Edlund et al. 2007:189; Milles 2008:37). På så sätt 

är beteckningar som lärare, sångare och skådespelare egentligen inte formellt 

könsneutrala. Om sådana ord används termen maskulin/könsneutral beteckning; 
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termen är avsedd att omfatta å ena sidan den könsneutrala syftningen och å andra 

sidan den historiskt formella maskuliniteten. Maskulin/könsneutral beteckning 

används även övergripande när både svenska och/eller finska och/eller tyska 

beteckningar avses. 

Edlund och andra (2007:191) använder det likartade uttrycket 

manligt/neutralt alternativ för att beskriva ord som höjdhoppare och sångare. Jag 

ersätter ordet manlig med maskulin för att ta hänsyn till grammatiskt genus, och i 

stället av ordet neutral använder jag ordet könsneutral för att precisera uttrycket. 

Beteckning används i stället för alternativ eftersom det inte är självklart om den 

motsvarande maskulina/könsneutrala beteckningen verkligen är något alternativ 

till femininavledningen, d.v.s. om den överhuvudtaget kan användas om kvinnor. 

Referent, uttryck och begrepp 

Den klassiska betydelsetriangeln av Ogden och Richards (se 1972:11) består av 

referenten, uttrycket och begreppet. I figur 1 tillämpas betydelsetriangeln på 

föreliggande undersökning. 

Figur 1. Betydelsetriangeln tillämpad på föreliggande undersökning. 

Referent är den utomspråkliga företeelse (ett föremål, en varelse, en egenskap, en 

handling, en process osv.) som begreppet står för och som det språkliga uttrycket 

refererar till (se Svensén 1987:109; 2004:266f.). I denna undersökning är 

referenten en kvinnlig person med en viss funktion, t.ex. yrke eller nationalitet. 

Uttryck är ett slags etikett som sätts på begreppet (se Bucher & Holmér 2004:84) 

och som möjliggör användningen av begreppet i kommunikationen (Haarala 

1981:26). Nuopponen och Pilke (2010:19) använder ordet representation som kan 

vara t.ex. en benämning, en definition, en längre beskrivning eller en bild. I denna 

begrepp
(scheman)

uttryck
(femininavledning, 

omskrivning)

referent
(en kvinna med viss funktion)
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undersökning betraktas både femininavledningen och dess omskrivning som 

uttryck eller representation. 

Begrepp kan beskrivas som mentala bilder som omfattar ens medvetande om 

referenten (Nuopponen & Pilke 2010:18). När det gäller att definiera vad ett 

begrepp är kan man utgå från antingen uttrycket eller referenten. I språkvetenskap 

utgår man vanligen från uttrycket, och då definieras begreppet med ’uttryckets 

innehåll’. Om man däremot tar referenten som utgångspunkt, är begreppet då ’ett 

abstrakt element som motsvarar referenten’. (Se Haarala 1981:19) I denna 

undersökning utgår analysen från två slags uttryck: för det första från svenska 

femininavledningar samt deras finska och tyska ekvivalenter, för det andra från 

deras omskrivningar. I enlighet med Bucher och Holmér (se 2004:84) betraktas 

begrepp som mellanled mellan referenten och uttrycket. I denna undersökning 

utgörs begreppen av scheman och förhållanden mellan dem. Schemana länkar 

uttrycket och referenten till varandra. Därtill finns det en specifik länk mellan 

uttrycket och begreppet, d.v.s. uttryckets språkliga form berättar någonting om 

begreppet bakom det. 

Begreppen skapas inte direkt utifrån referenter så som de förekommer i den 

objektiva verkligheten utan utifrån föreställningar av referenten (jfr Svensén 

1987:109). Detta hänger ihop med den kognitiva lingvistikens syn på förhållandet 

mellan språk, betydelse och verklighet (se avsnitt 4.1). En kognitivt orienterad 

språkforskare jämför inte ord och grammatiska strukturer med verkliga objekt och 

händelser utan med de kategorier och kognitiva modeller som människan har 

skapat om dessa objekt och händelser (Ungerer & Schmid 1996:252; Geeraerts 

2006:4). Det handlar således inte om ett förhållande mellan uttrycket och 

referenten utan ett förhållande mellan uttrycket och begreppet som är en 

föreställning av referenten. Begreppen bakom femininavledningarna beskriver hur 

man konstruerar kön snarare än hurdant könet är i den utomstående verkligheten. 

En väsentlig egenskap hos begrepp är att de kan brytas ned i beståndsdelar. 

Dessa delar kallas begreppskännetecken (Pilke 2000:55; Nuopponen & Pilke 

2010:25; se även Haarala 1981:21, 30). Begreppskännetecknen baserar sig på 

egenskaper hos referenten. Begrepp har både gemensamma begreppskännetecken 

och sådana som skiljer dem från varandra. (Nuopponen & Pilke 2010:21, 25) 

Synen på att begrepp består av olika element eller komponenter är meningsfull för 

denna undersökning, eftersom undersökningen i hög grad bygger sig på tanken 

om att betydelser består av komponenter med olika slags förhållanden till 

varandra. Om begreppskännetecken likställs med dessa komponenter är det 

möjligt att säga att jag studerar förhållanden mellan betydelsekännetecken inom 
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ett begrepp. Det är möjligt att säga att ’lärarinna’ är ett begrepp, och 

omskrivningen kvinnlig lärare uttrycker dess begreppsskännetecken. Det bör 

emellertid framhävas att det är viktigt för analysen att begreppskännetecknen har 

en viss form, i detta fall kvinnlig och lärare. Vidare kan ’lärarinna’ även ha andra 

begreppskännetecken, men endast de som uttrycks av omskrivningen är relevanta 

för analysen. Slutligen är komponent det uttryck som används om sådana 

beståndsdelar inom kognitiv grammatik. 

Begrepp är sällan skiljaktiga element som står självständiga från varandra. 

Vanligen hänger de ihop på många sätt och bildar både enkla och komplicerade 

begreppssystem. (Haarala 1981:21) Begreppssystem är tänkta, abstrakta och 

teoretiska system som uttrycker människornas uppfattningar om hur saker och 

ting förhåller sig till varandra. I ett begreppssystem knyts begreppen till varandra 

med begreppsrelationer. Så kallade generiska begreppsrelationer indelar begrepp 

i överbegrepp, sidobegrepp och underbegrepp. (Nuopponen & Pilke 2010:21, 33) 

I denna avhandling används termen begreppssystem i något bredare betydelse 

än ’system som består av relationer mellan begrepp’. I stället för att beskriva 

relationer mellan olika begrepp syftar jag däremot till att beskriva strukturen inom 

ett begrepp. Begreppssystemet kan då löst definieras som den mentala kontext där 

begrepp förekommer, och det kan likställas med t.ex. kognitiva modeller (se 

avsnitt 4.5.1). I denna undersökning utnyttjas begreppsrelationer när det gäller att 

göra en grov betydelsemässig skillnad mellan olika semantiska och begreppsliga 

komponenter: sådana som uttrycker kön (t.ex. kvinnlig) och sådana som syftar på 

t.ex. yrken (t.ex. lärare). Vidare kan t.ex. yrkesbeteckningarna indelas i 

underbegrepp som ’lärarinna’, ’konstnärinna’ och ’maskinskriverska’ vilka är 

sidobegrepp till varandra. På så sätt fungerar begreppsrelationer som verktyg i 

grupperingen och abstraheringen av undersökningsmaterialet. Generiska 

begreppsrelationer kallas även logiska, hierarkiska och abstraktionsrelationer (se 

Nuopponen & Pilke 2010:33), vilket lämpligen illustrerar utnyttjandet av 

begreppsrelationer i denna undersökning. 

1.5 Uppläggning 

I kapitlen 2, 3 och 4 presenteras den teoretiska referensramen för undersökningen 

i enlighet med avhandlingens titel Kön, språk och kognition. Temat kön belyses i 

kapitel 2 med en kort genusvetenskaplig beskrivning av centrala aspekter hos 

könskonstruktionen (t.ex. biologiskt respektive socialt kön, heteronormativitet 

och könskultur). Temat språk beskrivs i kapitel 3 med fokus på hur könet 
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manifesteras i språket. Då behandlas språkets strukturella möjligheter till 

könsmarkering utgående från genussystem. Dessutom beskrivs 

femininavledningar med hänsyn till ordbildning och användning, asymmetrier 

mellan feminina och maskulina/könsneutrala uttryck med anknytning till språklig 

sexism samt strategier för jämställt språk. Temat kognition behandlas i kapitel 4 

som koncentrerar sig på kognitiv lingvistik och börjar med reflektioner över 

förhållandet mellan språk och tanke. Sedan beskrivs människans kognitiva 

färdigheter, vilket följs av en presentation av Ronald W. Langackers (1987; 1990; 

1991; 2006a; 2006b) kognitiva grammatik, semantisk dekomposition och 

modeller som beskriver begreppssystemet. Fokuset ligger på hur den kognitiva 

lingvistiken kan tillämpas på femininavledningar. I kapitel 5 presenteras 

materialet och metoden i detalj, och analysen av materialet börjar med kapitel 6. 

Kapitlen 6–9 handlar om de fyra olika semantiska och begreppsliga typerna. 

Undersökningsresultaten genomgås och diskuteras i kapitel 10, och kapitel 11 

sammanfattar undersökningen. 
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2 Könskonstruktion 

Att vara manlig eller kvinnlig i vår kultur förknippas med en rad föreställningar 

om vad det innebär. Det är emellertid de kulturella symbolerna som ligger som 

grund för föreställningarna, inte kvinnans eller mannens könstillhörighet i sig. 

(Lind Palicki 2005:186f.) Den teoretiska bakgrunden till denna undersökning 

inleds i det följande med en beskrivning av det som man förstår med 

begreppet ’kön’ (jfr Edlund et al. 2007). Konstruktionen av kön som binära och 

komplementära skillnader mellan män och kvinnor utgör grunden till att 

könsspecifika beteckningar (bl.a. femininavledningar) överhuvudtaget existerar. I 

avsnitt 2.1 beskrivs vissa grundläggande aspekter som karakteriserar 

könskonstruktionen, och avsnitt 2.2 handlar om könskultur. Även om det är fråga 

om en språkvetenskaplig avhandling, är synvinkeln i detta kapitel 

genusvetenskaplig. I detta sammanhang omfattar genusvetenskap både 

samhällsvetenskapliga, filosofiska och kulturantropologiska aspekter. 

2.1 Vad är kön? 

Den stora mängden undersökningar av andra språksamhällen än den västliga 

världens har visat att könsbegreppet, kvinnlighet och manlighet kan se olika ut i 

olika kulturer och vid olika tidpunkter (Nordenstam 2003:46 [www]). Innehållet i 

begreppet ’kön’ har länge tagits för givet. Man har sett bara de fysiska individer 

som kategoriseras som kvinnor och män, och inga andra alternativ har funnits. 

(Edlund et al. 2007:34) Varje dag gör man automatiska bedömningar som 

vanligen utan större ansträngningar kategoriserar människor man möter som män 

eller kvinnor. Man kan inte avstå från att göra sådana klassificeringar. 

Kategorierna män och kvinnor är till synes tydliga, exklusiva och uttömmande 

utan tvetydighet eller osäkerhet. Emellertid finns det inga psykiska eller 

beteendemässiga drag och synliga eller osynliga egenskaper som utan tvekan 

informerar om huruvida någon är en man eller en kvinna. (Cealey Harrison & 

Hood-Williams 2002:33) 

2.1.1 Könsskillnad 

Beskrivningen av vad kön är påbörjas med begreppet ’skillnad’, eftersom grunden 

till kategorisering (se vidare avsnitt 4.2.1) är att man iakttar skillnader mellan 

saker och individer (se Winters 1990:285). Det är skillnaden som indelar 
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människorna i män och kvinnor. Man kan också ge skillnaderna en viss 

värdeladdning, vilket leder till sexism (se vidare avsnitt 3.3.1). Enligt Braidotti 

har ’skillnad’ varit ett centralt begrepp i det västerländska tänkandet så länge som 

tänkandet har fungerat genom dualistiska oppositioner. Begreppet ’skillnad’ har 

först och främst betytt different-from, ’att skilja sig från någonting’. Denna 

struktur har oftast associerats till kontroll och utestängning. Därför har different-

from kommit att betyda detsamma som less-than, ’att vara mindervärdig’. 

(Braidotti 1994:147) Att betrakta könen som olika har således inneburit att de 

betraktas som olikvärdiga (Löfström 1995:34). 

Den feministiska politiken handlar i stort sett om begreppet ’skillnad’. Det 

centrala är hur stor vikt man lägger vid skillnader mellan könen. (Rojola 

1996:161) Under 1990-talet har man börjat fästa uppmärksamhet på bl.a. 

nationella skillnader inom feminismen (Braidotti 1994:155f.). Nationella 

skillnader förekommer på politisk nivå antingen som främjande av 

jämställdhetspolitik (och förnekande av könsskillnad) eller avvisande av den (och 

framhävande av könsskillnad) (se vidare avsnitt 2.2) (Rojola 1996:167). 

Strategierna för att utplåna eller framhäva könsskillnad står i nyckelposition i 

strategin för jämställt språk. De får sitt uttryck i bl.a. frågan om huruvida man 

borde hänvisa till båda könen med samma beteckning eller huruvida det är bättre 

att använda särskilda feminina beteckningar om kvinnor (se vidare avsnitt 3.4). 

Det bör också noteras att könskonstruktionen har en androcentrisk karaktär. I den 

västerländska kulturen är uppfattningen om mannen som norm och kvinnan som 

avvikelse en del av den kulturella traditionen (Coates 1986:15; se Hirdman 

1988:51). Androcentrisk människobild betyder m.a.o. att människor är män och 

män är människor, medan kvinnor är kvinnor (Engelberg 2007:7; jfr Engelberg 

2002:128; Hellinger 1990:58). Androcentricitet hänger ihop med frågan om 

huruvida formellt könsneutrala beteckningar verkligen är könsneutrala och 

inkluderar kvinnor i samma utsträckning som män. 

2.1.2 Kön ur biologisk och social synvinkel 

Kön kan anses bestå av ett givet element (det biologiska) och ett föränderligt 

element (det sociala) (Silius 1992:23). Kortfattat och något förenklat kan man 

säga att en av de mest seglivade debatterna om kön gäller huruvida kön är en 

huvudsakligen biologiskt eller framför allt socialt och kulturellt bestämd kategori, 

eller någon variant av båda (Engström 2008:18 [www]). Biologiskt kön hänvisar 

till anatomiska och fysiologiska egenskaper (Koivunen & Liljeström 1996:22). 
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Det biologiska associeras ofta till det naturliga. Sipilä påpekar att ett ofta citerat 

argument är könets ”naturlighet”. Det naturliga associeras då till det goda, 

verkliga och oföränderliga som inte får ifrågasättas. (Sipilä 1998:22) Bekanta 

argument som baserar sig på könets antagna naturlighet är t.ex. ”det är onaturligt 

för en man att stryka kläder” eller ”det är naturligt för en kvinna att vilja ha barn” 

(Alsop, Fitzsimons & Lennon 2002:14). Socialt kön i sin del kan beskrivas som 

kulturell och historisk konstruktion (Koivunen & Liljeström 1996:22). Det sociala 

könet baserar sig på normativa uppfattningar om vad kvinnlighet och manlighet 

antas vara och vad de borde vara. Det som anses höra till det sociala könet är 

inlärda egenskaper som skiljer könen från varandra: miner, gester, klädsel, 

intonation osv. Dessutom hänvisar det sociala könet till de psykiska och 

emotionella egenskaper som associeras till kvinnlighet eller manlighet. (Sipilä 

1998:29f.) Även språkliga normer som berör kön kan anses vara kulturellt 

skapade i stället för att befinna sig i människans biologiska kropp (Kram 

1998:161). 

I en avhandling där genusvetenskap utgör en del av referensramen är 

distinktionen mellan sex och gender 4  värd att nämnas. Det görs en skillnad 

mellan ett biologiskt bestämt kön (sex) och ett socialt kön (gender) som bygger på 

kulturella förväntningar på hur män och kvinnor beter sig (Hyyppä 1995:11; 

Liljeström 1996:113f.; Alsop et al. 2002:26). Det svenska ordet kön omfattar båda 

betydelserna, ’sex’ och ’gender’, och det kan översättas med båda. Det finns inga 

svenska ord som är ekvivalenta med den angloamerikanska sex/gender-

indelningen. Om distinktionen behövs, används markörer som biologiskt och 

socialt framför ordet kön. I svenskan accepterar man även termen genus 5 . 

Användningen av genus är emellertid inte enhetlig eller oproblematisk. 

(Lempiäinen 2000:24f.; se även Silius 1992:23) (Se nedan) 

Begreppet ’genus’ var i början (på 1970-talet) ett mindre känsloladdat eller 

mera lidelsefritt ord än ’kön’. Medan ’kön’ hänvisade till män och kvinnor som 

biologiska varelser, gav ’genus’ en möjlighet att analysera könet som kulturell 

företeelse. Vetenskapen fick m.a.o. ett analytiskt verktyg som skiljer det 

biologiska från det sociala. Problemet med ’genus’ är emellertid att det utesluter 

det biologiska, som om de biologiska kropparna inte hade någonting med 

                                                        
4 I detta sammanhang används de engelska orden sex och gender eftersom de är kända och etablerade 
uttryck i den engelskspråkiga litteraturen vid beskrivningen av könets biologiska och sociala 
dimensioner. Annars används termen kön (jfr fotnot 5).  
5 I denna avhandling används genus endast om den används i den citerade källan (jfr Lind Palicki 
2005:165). Därtill förekommer genus i benämningen på läroämnet genusvetenskap. 
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maktförhållandena i samhället att göra. Numera anser de flesta forskare att 

biologin inte bestämmer kvinnors och mäns olika levnadslopp och 

maktställningar, men den är ändå relevant både inom familj och på 

samhällsnivå. ’Genus’ har varit viktigt i den bemärkelsen att man inser att det som 

man kallar kön inte endast begriper en biologisk bestämning. Könet är dynamiskt, 

kulturellt och social skapat. Bakom reproduktion och sexualitet ligger olika 

(köns)ideologiska, politiska och ekonomiska intressen som skiftar över tid och 

rum. Därför vill många nordiska forskare använda ordet kön som denna gång 

innehåller både det biologiska och det kulturellt formade. Dessa dimensioner är så 

sammanvävda att det är omöjligt att skilja dem från varandra. (Edlund et al. 

2007:29, 33; se även Nordenstam 2003:46 [www]; Engström 2008:10f., 28f. 

[www]) Den bekanta och etablerade termen kön används även i denna avhandling 

i enlighet med t.ex. Lind Palicki (2005:165), Nordberg (2005:27) och Edlund och 

andra (2007:34). Dessutom är det fråga om ett språkvetenskapligt arbete, vilket 

kan leda till missförstånd vid användning av termen genus som förekommer i 

denna avhandling i den språkvetenskapliga betydelsen ’grammatiskt genus’. I 

denna avhandling läggs tonvikten på kön som social och kulturell konstruktion, 

eftersom ordbetydelser (som utgör undersökningsobjektet) har ett närmare 

samband med kulturen än med biologin. Däremot är t.ex. psykolingvistik en 

sådan språkvetenskaplig gren där språket kan betraktas ur en biologisk, 

fysiologisk eller neurologisk synvinkel. 

2.1.3 Kön som binär och komplementär dikotomi 

Detta avsnitt handlar om förhållandet mellan manlighet och kvinnlighet. Även om 

manlighet och kvinnlighet får olika former i olika tider och kulturer, har 

könsindelningen varit norm i så gott som alla kulturer (Sipilä 1998:32). 

Könsindelningen som bygger på antagna egenskaper är en av de effektivaste 

dikotomierna eller dualismerna inom mänsklighetens historia (Hyyppä 1995:23; 

se även Nordenstam 2003:47 [www]). Kön kan betraktas som symbolsystem som 

omfattar de kulturella symboler, normer, värderingar, tankemönster och 

föreställningar med vilka människor kan förstå sig själva och varandra. Dessa 

föreställningar formuleras som binära motsatser mellan kvinnligt/feminint och 

manligt/maskulint. (Silius 1992:26) Begreppen ’kvinna’ och ’man’ definieras ofta 

genom motsättning och exklusiv binaritet. Även om kvinnor och män i praktiken 

inte kan indelas i fullständigt exklusiva klasser (jfr nedan) och könen också har 

gemensamma drag, får könet sin begreppsliga kraft i binariteten. Begreppsligt är 
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könet alltid en exklusiv logisk dikotomi: manlighet är det som kvinnlighet inte är 

och omvänt. (Sipilä 1998:32f.) 

Man brukar anta att det bara finns två kön och att varje person är antingen en 

man eller en kvinna (Sipilä 1998:21). Den binära könsuppfattningen representerar 

emellertid inte verkligheten i det avseendet att alla människor inte entydigt är 

kvinnor eller män. Det föds barn med könsorgan som gör det svårt att bestämma 

om det är en pojke eller flicka, s.k. intersexuella6 (Bergström 2003:57; Edlund et 

al. 2007:30). Ordpar som lärare och lärarinna baserar sig på antagandet att det 

finns bara två kön. Även när lärare används könsneutralt, består de antagna 

referenterna implicit av män och kvinnor. Alternativet till språkets könsbundna 

strukturer är inte acceptering av könsidentiteternas mångfaldighet utan 

könsneutralitet eller könslöshet i den bemärkelsen att referentens kön inte 

betraktas som relevant för kontext. 

Heterosexuell matris 

När man antar att det bara finns två motsatta kön i världen, är det lätt att tänka att 

de två könen kompletterar varandra. Butler (1990:151) kallar denna kontrastering 

heterosexuell matris. Koivunen konstaterar att Butler med den heterosexuella 

matrisen avser den biologiska, medicinska och sexuella kunskapsmakt som 

strävar efter att inordna alla kroppar och sociala identiteter i en tvåpolig, 

kompletterande modell. I denna modell produceras två kategorier – man och 

kvinna – som båda baserar sig på sambandet mellan en viss anatomisk kropp, ett 

visst sexuellt begär och en viss social roll. (Koivunen 1996:54f.) Alsop och andra 

tolkar Butler så att hon visar sammankopplingen mellan biologiskt kön, 

könsidentifikation och heterosexualitet. Man ser biologiska drag genom det 

socialt konstruerade könet där heterosexualitet spelar en central roll. 

Heterosexualitet i sin del förutsätter den binära distinktionen. (Alsop et al. 

2002:97; se även Edlund et al. 2007:214) 

Heteronormativitet 

En term som är relaterad med heterosexualitet är heteronormativitet. Sexualitet 

kan betraktas som lika kulturellt skapad och formad som kön (Nordberg 2005:23). 

                                                        
6 Man borde hellre använda termen interkönad i stället för intersexuell, eftersom det inte handlar om 
sexualitet eller sexuell läggning utan om kön (se Regnbågsankan. Transperson. [www]).  
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Norm är en regel som hänför sig till ett ändamål eller ett ideal. I praktiken är 

normer sociala regelsystem som ofta förblir osynliga ända tills någon eller något 

bryter mot dem. Normativitet i sin del utgör det maktsystem som vidmakthåller 

normerna. Heteronormativitet betyder antagandet att alla är heterosexuella och att 

det naturliga sättet att leva är heterosexuellt. Heterosexualitet är dock statistiskt 

sett den vanligaste formen av sexuell identitet. Det är emellertid 

heteronormativiteten, inte heterosexualiteten i sig, som garanterar dess status som 

norm genom att definiera och utestänga det onormala. (Rosenberg 2003:6f.; se 

även Edlund et al. 2007:206, 214) I undersökningsmaterialet är älskare och 

älskarinna samt greve och grevinna exempel på hur manligt och kvinnligt bildar 

ett komplementärt motsatspar inom ramen för heterosexuella relationer. (Se 

vidare avsnitt 8.2 och kapitel 9) 

2.1.4 Kön som performanser 

Judith Butlers performansteori (se 1990:136) har varit ett viktigt inslag inom 

könsforskningen. Könets performativitet baserar sig på språkfilosofi och tanken 

om att man kan göra saker genom språket. Till exempel vid giftermålet är 

uttrycket (”I will”) i själva verket en aktion. (Alsop et al. 2002:98) Nordberg 

tolkar Butler så att hon utgår från att könet har en performativ karaktär. 

Kvinnlighet och manlighet finns inte fristående utanför de handlingar där könet 

skapas. Könet blir till när normerna upprepas och praktiseras. Upprepningen av 

praxisar för hur könet skapas kan ses som ett slags iscensatta föreställningar eller 

performanser. (Nordberg 2005:25) Att leka med dockor eller att gå på krogen för 

att ta en öl med killarna är exempel på performanser som skapar könet (Alsop et 

al. 2002:98). Det brukar sägas att man gör kön, d.v.s. skapar, förstärker eller 

undergräver föreställningar om vad samhället förväntar av en kvinna eller en man 

(Edlund et al. 2007:11f.). Det som betraktas som maskulint eller feminint är 

givetvis bundet till kultur och tidpunkt, även till enstaka personer (Alsop et al. 

2002:98). Könets performativitet har relevans i denna undersökning med tanke på 

hur man gör kön med de funktioner som femininavledningar uttrycker (t.ex. yrke 

och nationalitet). 

2.2 Könskultur och könsideologi 

Suffixavledda feminina personbeteckningar förekommer i en viss kulturell 

kontext. Den helhet av sociala praxisar och strukturer som vidmakthåller könet 
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kan kallas könssystem (Sipilä 1998:34, 48). Pfau-Effinger (2004:171) i sin del 

använder termen könskultur (gender culture) för att beskriva kulturella idéer som 

förknippas med interaktion mellan män och kvinnor, könsbunden arbetsfördelning 

och förhållanden mellan generationerna. Man kan också säga att varje samhälle 

och varje tid har något slags ”kontrakt” mellan könen, ett genuskontrakt som 

betyder konkreta föreställningar om hur män och kvinnor ska uppträda mot 

varandra, t.ex. vem som ska förföra vem, hur de ska prata, vilka kläder som är 

tillåtna osv. (Hirdman 1988:54). Andra relaterade termer är bl.a. könsmaktsystem, 

könsordning (gender arrangement), patriarkat, könskontrakt, genusordning och 

genussystem (jfr Rantalaiho 1994:14; Milles 2002:197). I denna avhandling 

föredras termen könskultur, eftersom den framhäver könets natur som kulturell 

konstruktion som i sin del manifesteras i språket. Andra ovanstående termer 

används när de förekommer i de citerade källorna. 

Bakom sådana termer som nämnts ovan har funnits viljan att generalisera: att 

få fram en allmänbild, en viss modell för att förstå både historiska och moderna 

omständigheter. Denna strävan efter generaliseringar har mött kritik. (Liljeström 

1996:129) Det är utmanande för föreliggande undersökning att det finns tre olika 

kulturer representerade via undersökningsmaterialet. Ingen kultur kan givetvis 

reduceras till en beskrivning på bara några sidor. Det är emellertid nödvändigt att 

kartlägga vissa allmänna tendenser i könskonstruktionen i den svenska, den finska 

och den tyska7 kulturen för att förstå de feminina beteckningarnas ställning i de 

olika språken. I beskrivningen av könskultur läggs tonvikten på den rådande 

könsideologin (se nedan), eftersom den även styr strategin för jämställt språk och 

således bl.a. användningen av suffixavledda feminina personbeteckningar. Den 

allmänna könsideologin är också lättare att begripa och beskriva än själva 

könskulturen som omfattar fler detaljer och mer variation. 

Ideologi är ett föreställningssystem som människor utnyttjar för att förklara 

och berättiga sitt eget beteende och för att tolka och värdera andra människors 

beteende. Könsideologin är således ett föreställningssystem som berör hur män 

och kvinnor deltar i könsordningen. Olika könsideologier skiljer sig från varandra 

med avseende på hur man uppfattar kvinnlighet och manlighet i fråga om 

huruvida könsordningen betraktas som naturlig, berättigad och nödvändig. 

Huvudsakligen skiljer ideologierna sig med avseende på begreppet ’skillnad’ (se 

avsnitt 2.1.1): man kan fråga om skillnaden är grundläggande, om den bör 

                                                        
7  Givetvis talar man tyska även i t.ex. Luxemburg, Österrike och Schweiz. I denna avhandling 
betraktas endast Tyskland.  
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vidmakthållas och om den kan eller bör vidmakthållas jämställt. (Eckert & 

McConnell-Ginet 2003:35) Vissa välfärdsregimer behandlar kvinnor som 

individer och medborgare, andra primärt som mödrar och hustrur (Ostner 

1994:30). Också mellan Sverige, Finland och Tyskland kan man iaktta skillnader i 

hur man uppfattar könsskillnaden: i Sverige och Finland är man i allmänhet 

inriktad på könsneutralitet genom utplåning av könsskillnaden (se avsnitt 2.2.1), 

medan man snarare framhäver könsskillnaden i Tyskland (se avsnitt 2.2.2). 

Edlund och andra (2007:40) påpekar att det snarare är ett önsketänkande än 

en realitet att kvinnor och män och deras göranden och låtanden verkligen 

värderas lika högt. Som jag ser saken representerar könsideologin en ideal 

könskultur, medan könskulturen handlar om hurdan den nuvarande situationen är. 

Likhet mellan könen är en könsideologi, men t.ex. segregation8 och löneskillnader 

mellan män och kvinnor hör till könskulturen och tyder på att man inte 

fullständigt har kunnat nå idealet. Ideologin är emellertid en central del av 

könskulturen, eftersom den beskriver den allmänna tendensen om vad som menas 

med jämställdhet mellan könen i en viss kultur. I denna avhandling omfattar 

termen könskultur både ideologin – hur man ”borde göra” – och kulturen – hur 

man ”brukar göra”. 

2.2.1 Utplåning av könsskillnad: Sverige och Finland 

De nordiska samhällena är unika i förhållande till andra västerländska samhällen 

med sin jämställdhetspolitik. Sveriges officiella ideologi gällande relationerna 

mellan könen präglas av jämställdhet. Jämställdhetsbegreppet i sig är könsneutralt. 

Könsneutralitet utgår från att könen är lika och att ingetdera könet i princip ska 

särbehandlas. (Holmberg 1993: 13, 20) Finland har tagit emot influenser från 

Sverige i sin jämställdhetspolitik, och även den finska uppfattningen om 

jämställdhet präglas kraftigt av könsneutralitet (Tuori & Silius 2002:81, 83; se 

även Rojola 1996:167; Honkanen 1997:3). Så som Honkanen (se 1997:5) 

formulerar detta är både kvinnor och män i första hand människor, inte 

representanter för sitt kön. Sverige betraktas som ett av de länder där 

jämställdheten mellan män och kvinnor är mest utvecklad (åtminstone enligt 

följande kriterier). Löneskillnaderna har minskat, kvinnors möjligheter på 

                                                        
8 Segregation betyder att kvinnor och män inte är jämnt fördelade mellan olika yrkesområden. Män 
arbetar också ofta i ledande positioner och kvinnor i underordnad ställning. (de los Reyes 2000:42; se 
även Holmberg 1993:25 och Lindvert 2002:101) 
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arbetsmarknaden främjas med större framgång än i många andra länder, män 

deltar aktivare i barnomsorg än någon annanstans i den västerländska världen och 

vid universiteten utgör kvinnovetenskap en del av vetenskapsgrenarna. 

(Hornscheidt 2003:362; Edlund et al. 2007:225) Också i Finland är det en allmän 

uppfattning att jämställdhet redan har nåtts (Tuori & Silius 2002:90). 

Arbetslivet spelar en märkbar roll i bevarandet och skapandet av könsmässiga 

distinktioner och könsroller (Hyyppä 1995:223). I vetenskaplig och offentlig 

jämställdhetsdiskurs har andelen kvinnor som är integrerade i arbetsmarknaden i 

allmänhet betraktats som stor indikator på hur utvecklingen mot jämställdhet har 

förverkligats (Pfau-Effinger 2004:1). I Sverige har ensörjarfamiljen med 

hemmafru varit bara ett parentetiskt inslag i den ekonomiska historien under 

1950-talet. Dessförinnan och därefter har kvinnornas medverkan i arbetslivet varit 

självklar i det svenska samhället. (Sommestad 1994:627f.) I Finland finns det 

ingen sådan period då en stor del av kvinnorna var uteslutna ur arbetslivet och 

ägnade sig åt hemmet och barnen (Pfau-Effinger 2004:133). De finska kvinnorna 

har sedan länge hört till den aktiva arbetskraften, och detta har bidragit till 

utplåning av könsskillnadens betydelse (Rojola 1996:167; se även Silius 1992:13). 

Det nuvarande könssystemet baserar sig på idén att vuxna av båda könen arbetar 

på heltid och försörjer sig själva och sina barn med inkomsterna. Att sköta om 

barn och gamlingar är först och främst på statens ansvar. (Pfau-Effinger 2004:145) 

Även i Sverige har staten ingripit för att underlätta kvinnors inträde på 

arbetsmarknaden genom t.ex. utbyggnad av barnomsorgen (de los Reyes 2000:32). 

Många forskare betraktar Sverige som framgångsrikt exempel på etablering av s.k. 

kvinnovänliga idéer i politiska program. Till exempel idealet att också mödrar ska 

kunna lönearbeta var starkt orienterat mot socioekonomisk likvärdighet. Idealet 

förenade olika intressegrupper och gav frågan politisk legitimitet. Både män och 

kvinnor ansågs ha nytta av programmet. Politiken framställdes således som del av 

ett bredare program avsett att ingripa mot ekonomisk olikvärdighet i samhället. 

(Lindvert 2002:99, 103f.) Även i Finland har feministiska frågor varit en del av 

den allmänna utvecklingen mot demokrati, och kvinnor och män har mestadels 

haft samma intressen inom politiken (Pfau-Effinger 2004:143). 

Fördelen med likhetsidealet är att man åtminstone på ideologisk nivå är friare 

att göra olika slags val, eftersom man inte är strikt och absolut bunden till en viss 

könsroll. Till exempel kan mödrar ha egna karriärer och på motsvarande sätt kan 

fäder stanna hemma och ta hand om barnen. Edlund och andra påpekar emellertid 

att svenska kvinnor engagerar i det gemensamma hemmets reproduktiva uppgifter 

och i skötseln av barnen mer än män. Kvinnor och män är också starkt 
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segregerade i arbetslivet med avsevärda skillnader i lönesättning och status, och 

man kan knappast säga att kvinnors och mäns arbete och arbetsområden värderas 

lika. (Edlund et al. 2007:40; se även Holmberg 1993:25; de los Reyes 2000:42; 

Lindvert 2002:101) Dessa tendenser kännetecknar även den finska könskulturen 

(se Tuori & Silius 2002:70; Pfau-Effinger 2004:143). Nackdelen med 

kombinering av båda könens intressen i politiken är bristen på alternativa 

perspektiv som tar hänsyn till kvinnospecifika problem. Till exempel våld mot 

kvinnor, sexuellt trakasseri och immigrantkvinnors situation har fått större 

uppmärksamhet först i början av 1990-talet, eftersom sådana frågor inte är 

koordinerade med social- eller arbetsmarknadspolitiken. (Lindvert 2002:100, 105) 

Likhetsidealet har också kritiserats eftersom det manliga könet är en position som 

inte ifrågasätts (Lempiäinen 2002:28). Likhetsideologin ifrågasätter inte tanken 

att mannen är norm: för att nå jämställdhet ska kvinnor bli som män. Männens 

arbetsliv, utbildningar och kroppar teoretiseras och problematiseras inte. Det är 

däremot kvinnors skillnad till män som är problemet. (Alsop et al. 2002:184, 186) 

2.2.2 Framhävande av könsskillnad: Tyskland 

Framhävande av könsskillnad i den tyska kulturen kan beskrivas med 

principen ’olika men likvärdiga’ (different but equal) (se Koistinen & Ostner 

1994:17). Detta innebär att kvinnor och män (deras egenskaper och kompetenser) 

är lika mycket värda, även om det finns skillnader. Olikheterna täcker olika men 

existentiellt viktiga behov i samhället och familjen, och kvinnor och män kan 

anses komplettera varandra. (Se Edlund et al. 2007:40) Det tyska samhället 

baserar sig på en dynamisk och produktiv ekonomisk sektor och på en relativt 

statisk privat hemsfär. Könsrollerna skiljer sig avsevärt, och det finns en fixerad 

arbetsfördelning mellan yrkesarbetande män och hemmafruar. (Ostner 1994:36) 

Kärnan i denna uppdelning är kvinnans roll som mor (se Honkanen 1997:8).  Det 

problematiska med ”olika men likvärdiga” är att det saknas alternativ för män och 

kvinnor som inte vill leva på så sätt som könsrollen tillskriver dem. 

I Tyskland arbetar kvinnor ofta på deltid och bär huvudansvaret för hushåll 

och barnomsorg. Deltidsarbete gör det möjligt för mödrar att arbeta utan att de ger 

upp sitt ansvar för barnen. (Se Pfau-Effinger 2004:85, 98; se även Pfau-Effinger 

1994:321) Institutionella omständigheter främjar emellertid inte kvinnors 

deltagande i arbetslivet. I praktiken finns det t.ex. inga institutioner som sköter 

om barn under tre år. Arbetsfördelningen inom hushållet är ojämn och män deltar 

ganska litet i hushållsarbete och barnomsorg. Denna modell ifrågasätter inte 
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mannens roll som familjens huvudsakliga försörjare och hustruns ekonomiska 

avhängighet av honom. (Pfau-Effinger 2004: 88, 91, 98, 100) Ett av de mest 

segslitna problemen är löneskillnaderna mellan män och kvinnor. I allmänhet 

finns det fler män än kvinnor i de högsta ledarpositionerna. Kvinnor är också 

oftare verksamma i arbeten under sin kvalifikationsnivå. Typiska kvinnoyrken 

finns i industribranscher och servicesektorn med lägre inkomster. Eftersom 

kvinnorna uppfostrar barnen, har de också färre arbetsår i sina register. (Mazari, 

Gerhard & Wischermann 2002:422) År 2005 har Ministerium för Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend publicerat en rapport om hur jämställdheten mellan 

män och kvinnor har förverkligats i Tyskland. Av rapporten framgår att 

jämställdhetssynen i Tyskland håller på att förändra mot likhetsidealet i synnerhet 

angående yrkeslivet, men den konkreta utvecklingen har varit långsam. (Se 

Gender-Datenreport 2005 [www]) Lindvert (2002:103) anmärker att den 

dominerande politiska normen även i Sverige innan 1960-talet var att män och 

kvinnor borde ha komplementära roller. 
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3 Språklig könsmarkering 

Ord beskriver och avspeglar verkligheten. När verkligheten är könad (d.v.s. 

indelad i män och kvinnor som är olika och möjligen också olikvärdiga), blir 

också språket könat enligt t.ex. Romaine (se 1999:2). Vidare anser Romaine (ibid.) 

att kön är en kommunikativ process med avseende på att man både uttrycker och 

skapar kön med hjälp av ord. Perspektiv och föreställningar av kön är inbakade i 

grammatik och ordförråd. Språkbruket är ofta en följd av gamla uppfattningar om 

skillnader mellan kvinnor och män. (Milles 2008:9, 12) Språket avspeglar den 

könade verkligheten på många sätt. Referentens kön kan uttryckas genom lexikala, 

syntaktiska och morfologiska medel (Jobin 2004:49 [www]). Grammatiskt kan 

språket vara strukturerat kring könet genom indelning av substantiv i 

genuskategorierna maskulinum, femininum och neutrum. Det finns ord som man 

enbart använder om kvinnor och ord som enbart syftar på män vid sidan av 

sådana som hänvisar till båda könen. Vid femininavledningar handlar det om 

specifika grammatiska mönster som kodar betydelsen ’kvinnligt kön’. 

I avsnitt 3.1 beskrivs genussystem och i avsnitt 3.2 redogörs för suffixavledda 

feminina personbeteckningar ur ordbildningens och språkbrukets synvinkel 

svenskan, finskan och tyskan. Olika aspekter av förhållandet mellan kön och 

språk belyses med hjälp av exempel. Exemplen ges på de språk som är 

undersökningsobjekt i denna avhandling men även i vissa fall på engelska, 

eftersom engelskan sedan länge har varit undersökningsobjekt för temat språk och 

kön och många kända studier och källor är skrivna om och på engelska (t.ex. 

Schultz 1975, Cameron 1992, Mills 1995 och Romaine 1999). Även om de 

exempel som utnyttjas i denna avhandling är språkspecifika, berör företeelserna 

ofta också de andra språken i undersökningen. 

3.1 Genussystem som utgångspunkt för strukturella möjligheter till 

könsmarkering 

Existensen av formellt feminina ord har ett nära samband med genussystemet i sin 

helhet. Som jag ser saken utgör genussystemet grunden till språklig 

könsmarkering på så sätt att det ger medel att uttrycka kön.  Hellinger och 

Buβmann påpekar att en del av individens självförståelse består av 

medvetenheten om att vara manlig eller kvinnlig. I kommunikationen kan 

etnicitet, kultur, social status osv. vara lika viktiga som kön, men inget av dem 

representeras lika direkt i språket (se även Dahl 2000:102). Personsubstantiv och 
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personliga pronomen utgör ett grundläggande och kulturellt betydande lexikalt 

fält. Man använder dem för att tala om sig själv och om andra människor. 

Samtidigt identifierar de människor som individer eller som medlemmar av olika 

grupper. Personsubstantiv kan förmedla positiva eller negativa attityder. 

Dessutom ger de uttryck för uppfattningar om t.ex. yrkesmässiga verksamheter 

och deras (prototypa eller stereotypa) utövare. (Hellinger & Buβmann 2003:2f.) I 

vissa språk är ordets betydelse den primära antydan om vilken klass ordet hör till, 

medan det är formen eller strukturen som bestämmer klassen i andra (Romaine 

1999:71). Typiskt har genussystemet således två poler: en semantisk och en icke-

semantisk varav den senare kan tolkas som formell eller arbiträr (Dahl 2000:101). 

Genusklassificeringen motsvarar ibland men inte alltid den reala världens 

könsmässiga uppdelning (Corbett 1991:1). 

Grammatiskt genus 

Grammatiskt genus kan definieras som ett system för klassificering av 

substantiven. Systemet utgår från att substantiven ordnas på semantiska grunder i 

olika enhetliga syntaktiska klasser. (Jobin 2004:42 [www]) I vissa språk är genus 

en central kategori, i en del har det försvunnit och somliga saknar det fullständigt 

(Corbett 1991:1). Språk som saknar ett system för substantivens klassificering är 

t.ex. finska och turkiska. Många andra språk indelar sina substantiv i grupper eller 

klasser enligt olika kriterier. Dessa språk kallas genusspråk (gender languages), 

och de har normalt två eller tre genusklasser. (Hellinger & Buβmann 2003:4f.) I 

princip kan många kriterier fungera som bas för substantivens klassificering. I 

praktiken är biologiskt kön (manlig vs. kvinnlig), animathet (levande vs. icke-

levande) och mänsklighet (människa vs. icke-människa) de vanligaste kriterierna. 

Moderna europeiska språk har troligen ärvt sitt genussystem från ett mönster av 

substantivklassificering som härstammar från det indoeuropeiska urspråket. 

Ursprungligen grupperades substantiv på basis av fonologiska principer. 

Substantiv som hörde till en viss genusklass hade vissa gemensamma ljud. Detta 

utvecklades till ett grammatiskt system med syntaktisk kongruens. Så småningom 

fick dessa substantivklasser en semantisk motivation genom vissa prominenta 

substantiv som hörde till dem. Klasser som omfattade många substantiv som 

syftade på kvinnliga levande varelser associerades till kvinnligt kön, medan 

klasser med många substantiv som syftade på män associerades till manligt kön. 

(Romaine 1999:68f.) 
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Tyska, svenska och finska bildar ett kontinuum med tanke på grammatiskt 

genus. Det tyska könssystemet är ett exempel på ett traditionellt indoeuropeiskt 

genussystem som gör en distinktion mellan feminina, maskulina och neutrala 

substantiv och baserar sig på biologiskt kön. Svenskans genussystem omfattar två 

genus – utrum och neutrum – som baserar sig på animathet. Finskan i sin del 

saknar en grammatisk genuskategori. Därför påbörjas behandlingen av 

genussystem med tyskan och avslutas med finskan senare i avsnitten 3.1.1–3.1.3 

och 3.2.1–3.2.3, även om svenskan är det huvudsakliga undersökningsobjektet i 

denna avhandling. 

Andra genuskategorier 

Språk med grammatiskt genus har i allmänhet ett större förråd av medel för 

explicit könsmarkering (overt gender marking). Brist på grammatiskt genus i 

språket betyder inte att kön inte kunde uttryckas. Då utnyttjar man andra 

genuskategorier. (Hellinger & Buβmann 2003:6, 8) Vid sidan av grammatiskt 

genus är det relevant att nämna lexikalt, referentiellt och socialt genus som är 

viktiga i synnerhet i språk där substantiv inte har något grammatiskt genus (se 

Buβmann & Hellinger 2003:149; Hellinger & Buβmann 2003:6, 8, 10; 

Hornscheidt 2003:343). Många substantiv som betecknar levande varelser har 

nämligen en könsspecifik betydelse. Till exempel man, pojke, kung, prins och 

hingst syftar på manligt kön och kvinna, flicka, drottning, prinsessa och sto på 

kvinnligt. (SAG 2 1999:26) Detta kallas lexikalt genus. Ord med lexikalt genus är 

frekventa och därför viktiga grundläggande personsubstantiv med en inneboende 

specifikation till [MANLIG] eller [KVINNLIG]. (Hornscheidt 2003:343) Lexikalt 

genus är en viktig strukturell parameter hos t.ex. släktskapsbeteckningar, 

tilltalsord och många personliga pronomen. Ibland markeras lexikalt genus 

morfologiskt med t.ex. suffixering (steward – stewardess) men ofta saknas 

morfologiska markörer. (Hellinger & Buβmann 2003:8) Suffixavledda feminina 

personbeteckningar är exempel på fall där morfologisk markering av det 

kvinnliga könet sker med hjälp av suffixering. Denna typ av lexikalt genus 

förekommer också i finskan, även om femininsuffixeringens roll i språket är 

marginell. 

Med referentiellt genus förknippar man språkliga uttryck med den 

utomstående verkligheten. Denna genuskategori identifierar referenten som 

kvinnlig, manlig eller könsindefinit (gender-indefinite). (Hellinger & Buβmann 

2003:8) Redan Tegnér (1925:11) anmärker att genus inte är samma sak som kön. I 
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genusspråk råder ett komplext förhållande mellan grammatiskt och referentiellt 

genus. Grammatiskt feminina substantiv tenderar att vara kvinnospecifika (med 

bara få undantag), medan grammatiskt maskulina substantiv har en bredare 

lexikal och referentiell potential. Till exempel det franska maskulina substantivet 

ministre (sv. minister) kan användas om män, kvinnor och människogrupper vars 

kön inte är känt eller relevant för kontexten. (Hellinger & Buβmann 2003:9) 

Socialt genus avspeglar sociala och kulturella stereotypier om manliga och 

kvinnliga karaktärsdrag, beteendemönster och roller (Buβmann & Hellinger 

2003:149). När man inte med hjälp av grammatiskt eller lexikalt genus kan 

förklara varför vissa ord beter sig på ett visst sätt, är det fråga om socialt genus 

(Hellinger & Buβmann 2003:10). Språkbrukare associerar ofta substantiv till 

ettdera könet, även om de kan syfta på båda könen. Givetvis finns det vissa 

substantiv som hittills bara beskriver referenter av ena könet, t.ex. påve respektive 

geisha kan endast ha manliga respektive kvinnliga referenter. När det gäller t.ex. 

präst och sjuksköterska, har denotationen ändrats under senare hälften av 1900-

talet så att de omfattar båda könen. (SAG 2 1999:27) Det handlar om socialt 

genus när man använder könsspecifika pronomen för att hänvisa till personer som 

arbetar i stereotypa manliga och kvinnliga yrken (se Mills 1995:88). I engelskan 

använder man det maskulina pronomenet he för att syfta anaforiskt på många 

beteckningar för högstatusyrken (t.ex. lawyer, surgeon eller scientist) i kontexter 

där referentiellt genus inte är känt eller relevant. Å andra sidan följs beteckningar 

för lågstatusyrken (t.ex. secretary, nurse eller schoolteacher) anaforiskt av det 

feminina pronomenet she. Socialt genus har att göra med stereotypa antaganden 

om vad för sociala roller som är passande för män och kvinnor. Socialt genus ger 

också upphov till förväntningar på vem som är en typisk medlem av t.ex. 

kategorierna kirurg och sjuksköterska. Avvikelser från sådana antaganden kräver 

ofta en explicit formell markering, t.ex. female surgeon eller male nurse. 

(Hellinger & Buβmann 2003:10f.; se även Mills 1995:88; Eckert & McConnell-

Ginet 2003:71) 

3.1.1 Genus i tyska: ett tregenussystem 

Grammatiskt genus är en central kategori inom det tyska substantivsystemet 

(Buβmann & Hellinger 2003:143; se även Braunmüller 2000:25). Alla substantiv 

hör till något av de tre olika genusen: maskulinum, femininum eller neutrum. 

Genuset bestämmer formen hos artiklar, adjektiv och pronomen som förekommer 

i samband med substantivet. I tredje person singularis skiljer man mellan er (sv. 
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han) som syftar anaforiskt på män och maskulina substantiv, sie (sv. hon) som 

syftar på kvinnor och feminina substantiv och es (sv. den, det) som används om 

substantiv med grammatiskt genus neutrum. Vid sidan av personer kan er och sie 

även hänvisa till saker och sakförhållanden. (Se Duden Grammatik 2005: 153, 

272) 

Oftast kan genuset inte dras direkt från ordets form eller betydelse, t.ex. die 

Gabel (sv. gaffel; femininum), der Löffel (sv. sked; maskulinum) och das Messer 

(sv. kniv; neutrum). Avvikelser förekommer vid personbeteckningar (se nedan), 

vissa sakgrupper (t.ex. dagar, månader och årstider är maskulina) och ordbildning 

där avledningarnas genus mestadels beror på morfologin (t.ex. substantiv på -chen 

är grammatiskt neutrala). (Hellinger 1990:63; se även Duden Grammatik 

1984:200ff.) Personbeteckningarnas genus stämmer oftast med referentens 

biologiska kön, t.ex. der Vater (sv. far) är av maskulint genus och die Mutter (sv. 

mor) av feminint. Ordet Mädchen (sv. flicka) är däremot grammatiskt ett neutrum 

men det syftar på kvinnliga individer. (Duden Grammatik 1984:200; Hellinger & 

Buβmann 2003:8) Duden Grammatik illustrerar förhållandet mellan grammatiskt 

genus och biologiskt kön genom att indela substantiven i tre grupper. Till den 

första gruppen hör beteckningar som kan syfta på både män och kvinnor, t.ex. die 

Person och der Mensch (sv. person, människa). Den andra gruppen består av 

maskulina och feminina könsspecifika beteckningar (t.ex. der Mann och die Frau, 

sv. man, kvinna). Den tredje gruppen utgörs slutligen av maskulina ord och deras 

femininavledningar (t.ex. der Freund och die Freundin, sv. vän, väninna). (Duden 

Grammatik 2005:155f.) I tyskan är det möjligt att utnyttja grammatiskt genus för 

att explicit markera referentiellt kön. Den tyska pluralformen är däremot 

könsneutral, eftersom artikeln och andra modifierare inte varierar enligt genus i 

pluralis. (Buβmann & Hellinger 2003:150) 

3.1.2 Genus i svenska: ett tvågenussystem 

Svenskans grammatiska genus heter utrum och neutrum. Varje substantiv har ett 

grammatiskt genus som är en inneboende egenskap hos ordet. Ungefär tre 

fjärdedelar av de svenska substantiven är utrala och resten är neutrala. Största 

delen av de substantiv som syftar på levande varelser har genus utrum. I svenskan 

har grammatiskt genus inte något stort samband med ordets struktur eller 

betydelse. Historiskt sett är utrum ett sammanfall av femininum och maskulinum. 

En kvarleva från den äldre genusindelningen är t.ex. att man syftar på orden 

människa och klocka anaforiskt med det feminina pronomenet hon (se även Jobin 
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2004:85 [www]; Edlund et al. 2007:186). (SAG 2 1999:58f., 61) I de flesta 

skandinaviska språk har maskulinum och femininum smultit samman, även om 

könsdistinktionen fortfarande finns kvar hos pronomina. Den största orsaken till 

genussystemets förfall är att formella markörer (t.ex. morfem) har försvunnit 

partiellt eller fullständigt. (Corbett 1991:316f.) Även svenskan hade tidigare tre 

grammatiska genus: maskulinum, femininum och neutrum. Under den äldre 

nysvenska tiden började det grammatiska genuset försvinna i riksspråket i takt 

med att maskulina och feminina substantiv sammanföll med avseende på 

morfologin och attributböjningen (Pamp 1971:160). Konsekvensen har varit att 

den ursprungliga semantiken hos det germanska systemet i svenskan har blivit 

relativt ogenomskinligt (Jobin 2004:32 [www]). 

I det gamla tregenussystemet hade genus ett visst samband med ordens 

betydelse: personer av maskulint respektive feminint kön betecknades normalt 

med substantiv som hade det grammatiska genuset maskulinum respektive 

femininum. Annars kunde de semantiska gränserna överskridas på många olika 

sätt. I det nutida systemet har grammatiskt genus i stort sett inget att göra med 

substantivets betydelse. Vid sidan av grammatiskt genus kan den moderna 

svenskan också anses ha ett s.k. semantiskt genus. Medan det grammatiska 

genuset är ett inneboende drag hos substantivet, berättar uttrycken för semantiskt 

genus någonting om substantivets referent. Utrum anger att man syftar på en 

person (Har det kommit någon annan sedan sist?), medan neutrum har en mera 

ospecifik syftning oftast på icke-person (Har det kommit något annat sedan sist?). 

Inom semantiskt genus finns det tre genus: maskulinum, femininum och 

inanimatum. Egentligen bildar de två första ett särskilt genus, animatum 

(’besjälat’) gentemot inanimatum (’obesjälat’). (Teleman 1987:106ff.) 

Språk med tvågenussystem tenderar utveckla semantiska distinktioner. 

Grammatiskt genus skiljer bara olika semantiska subsystem från varandra. 

(Braunmüller 2000:26, 47f.) Semantiskt genus kan förekomma endast med 

referens till människor och personifierade djur, medan andra genusklassificeringar 

är formella (Hornscheidt 2003:342; se även Braunmüller 2000:30, 32). 

Anaforiska pronomen för icke-levande referenter är neutrala eller utrala beroende 

på huvudordets lexikala genus i den föregående nominalfrasen. För levande 

referenter är anaforiska personliga pronomen däremot antingen maskulina eller 

feminina beroende på referentens kön. (Fraurud 2000:168) Hos personliga 

pronomen i tredje person singularis gör man således en skillnad mellan kön och 

animathet: om referenter av manligt kön används han, medan hon hänvisar till 

referenter av kvinnligt kön. Till icke-animata referenter hänvisar man med den 
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eller det beroende på substantivets grammatiska genus. (SAG 2 1999:276, 296; 

Edlund et al. 2007:185) 

I nusvenskan finns det fortfarande en möjlighet till könsspecificering med 

hjälp av adjektivböjning, d.v.s. suffixering på -e för manliga och på -a för 

kvinnliga referenter (Hornscheidt 2003:354; se även Dahl 2000:109; Milles 

2002:191). Det bestämda adjektivattributet överensstämmer med huvudordets 

genus. När det är fråga om ett ord med syftning på en manlig person, får 

adjektivet ändelsen -e (t.ex. vår 15-årige son). Med ord som syftar på antingen 

feminina personer, på saker av neutralt genus eller på något annat än en levande 

människa, används -a (t.ex. den italienska damstjärnan, det nya stadsrådet Karl 

Persson, det låga bordet). Det finns emellertid variation i användningen av dessa 

former, vilket beror på vacklande mellan grammatiskt och semantiskt genus och 

regional variation. (Se Nordberg 2004:190f.; Språkriktighetsboken 2005:88ff.; 

Milles 2008:56f.) 

3.1.3 Genus i finska: inget grammatiskt genussystem 

Finskan hör till de finsk-ugriska språken, och liksom andra språk i denna grupp 

saknar finskan grammatiskt genus (Engelberg 2002:112) Det finska språket ger 

språkbrukaren få möjligheter att uttrycka om man talar om en man eller om en 

kvinna eller om talaren själv är en man eller en kvinna (Rautala 1988:33). Bristen 

på grammatiskt genus har bidragit till uppfattningen om finskan som relativt 

könsneutralt språk. Även om genuskategorin inte är grammatikaliserad i finskan, 

gör finskan enligt Engelberg en mera implicit språklig könsdistinktion med hjälp 

av de andra genuskategorierna. (Engelberg 2002:111, 128) 

3.2 Suffixavledda feminina personbeteckningar: ordbildning och 

användning 

Vissa grammatiska morfem har ’kvinnligt kön’ som sitt betydelseinnehåll. 

Könsspecifika morfem är ett av de mest uppenbara sätten att framhäva kön. Könet 

inträder i morfologin i ordbildningsprocesser som ändrar ett substantiv med 

manlig syftning till dess feminina motsvarighet. (Eckert & McConnell-Ginet 

2003:64f., 68) Då är ordets genus overt, explicit, d.v.s. ordets genus kan härledas 

från dess form (se Corbett 1991:62). 

Redan i avsnitt 3.1 har de tre språken behandlats i ordningsföljd från tyska till 

finska, från ett system med tre grammatiska genus till ett med inget grammatiskt 
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genus alls. Eftersom suffixavledda feminina ord kan anses avspegla 

genussystemet i fråga om ordbildning och språkbruk, påbörjas behandlingen med 

tyska och avsluts med finskan även i detta avsnitt. För varje språks del beskrivs 

hur man bildar femininavledningar och hur man använder dem. Dessförinnan 

behandlas emellertid nomina agentis i allmänhet vid sidan av företeelser som har 

med avledningar att göra: produktivitet och lexikalisering. 

Suffixavledda feminina personbeteckningar hör till nomina agentis. Nomina 

agentis är beteckningar som anger aktör i en viss verksamhet och som normalt 

avleds av basverbet med hjälp av ett suffix (Malmgren 1994:48). 

Personbeteckningar beskriver en person utifrån yrke, sysselsättning, 

förtroendefördrag o.d. De kan också beskriva personer utifrån någon tillfällig 

sysselsättning eller aktivitet. Vissa personbeteckningar är språkligt 

könsmarkerade eller upplevs som sådana av en del av språkbrukare. (Milles 

2008:35) I allmänhet kan det konstateras att substantivavledningar oftast 

betecknar en egenskap eller ett tillstånd som har något att göra med 

avledningsstammens betydelse eller någon/något som har att göra med stammens 

referent (t.ex. prins-essa). När avledningsstammen är ett verb, betecknar 

avledningen vanligen verbets aktion (nomen actionis, t.ex. skriv-ning) eller 

någon/något som utför verbets aktion (nomen agentis, t.ex. beundr-are). (SAG 2 

1999:38) Även mellan svenska, finska och tyska kan man iaktta avsevärda 

skillnader i bildande av feminina nomina agentis. Skillnaden har med de feminina 

suffixens produktivitet att göra (se nedan). 

Ett fullständigt produktivt suffix kan fogas till vilket stamord som helst 

(under förutsättning att stammen hör till rätt ordklass). Medlemmarna av en 

produktiv avledningstyp är vanligtvis genomskinliga, och avledningarna anges 

inte systematiskt som egna uppslagsord i ordböcker. Med hjälp av icke-

produktiva avledningsmönster är det knappast möjligt att bilda nya ord. Sådana 

avledningar är oftast ogenomskinliga, lexikaliserade och konventionaliserade. Det 

är emellertid möjligt att sporadiskt införa nya ord i icke-produktiva 

avledningstyper. Den existerande modellen är således alltid en potentiell 

ordbildningsmodell. (Iso suomen kielioppi 9 2004:186) I undersökningsmaterialet 

är det särskilt finskan där femininsuffixens produktivitet är marginell, medan 

avledningar på feminina suffix är ett fullständigt produktivt ordbildningsmönster i 

tyskan. Konsekvensen av minskad produktivitet är lexikalisering av existerande 

avledningar (se nedan). 

                                                        
9 I fortsättningen används förkortningen ISK. 
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Lexikaliseringen är en process där en enhet som består av flera morfem 

kondenseras till en enhetligare, mera ordliknande helhet. Det är fråga om både 

morfologisk och semantisk konventionalisering. Lexikaliseringen berör komplexa 

ord, i synnerhet avledningar. Ett typiskt lexikaliserat ord produceras och uppfattas 

som odelbar enhet, och dess betydelse uppfattas inte längre som kombination av 

stammens och avledningens betydelser (se vidare kompositionalitet). Betydelsen 

har kanske konventionaliserats som någonting annat än vad man skulle förvänta 

sig på basis av andra avledningar med samma suffix eller på basis av den 

ursprungliga betydelsen. En allmän lexikaliseringstendens är att den ursprungliga 

betydelsen blir mera specifik, och ordet konventionaliseras i en viss användning. 

(ISK 2004:187f.) Enligt Jobin (2004:124 [www]) är svenska femininavledningar 

mestadels lexikaliserade. Detsamma kan sägas om finska femininavledningar. 

Däremot är tyska femininavledningar mera sällan lexikaliserade på grund av det 

produktiva avledningsmönstret. 

3.2.1 Tyska femininavledningar 

Ordbildning 

Det huvudsakliga suffixet för avledning av tyska maskulina personsubstantiv är -

er med varianterna -ler och -ner. Substantiv på dessa suffix är alltid av maskulint 

grammatiskt genus, men de kan användas om båda könen i generiska kontexter. 

(Buβmann & Hellinger 2003:152) Den ordbildningsprocess som bildar en feminin 

motsvarighet till ett maskulint substantiv kallas Motion eller Movierung i den 

tyska grammatiska traditionen. Motion gäller i stort sett personbeteckningar, 

ibland även djurbeteckningar. (Fleischer & Barz 1992:182) Feminina 

personsubstantiv avleds nästan enbart med suffixet -in. I de flesta fall är de 

feminina beteckningarna avledda av redan existerande maskulina ord. Suffixet är 

väletablerat i den tyska ordbildningen, och det är ett nödvändigt medel för att göra 

kvinnor synliga i språket. (Buβmann & Hellinger 2003:153; se även Hellinger 

1990:71) 

Andra feminina suffix (t.ex. -ette, -euse och -ice) är sällsynta och 

förekommer t.ex. i orden Chansonette, Friseuse och Directrice (sv. sångerska, 

frisörska, direktris). Suffixen (eller rättare sagt de ord som innehåller suffixen) har 

lånats från franskan. Stewardess är ett engelskt lånord, men suffixet är av franskt 

ursprung. Inget av dessa suffix kan likställas med -in när det gäller produktivitet. 
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Medan man med -in avleder feminina ord som bildar likvärdiga par med 

motsvarande maskulina beteckningar, är avledningar på -ette eller -euse vanligen 

laddade med negativa konnotationer. Yrkesbeteckningar kan också bildas genom 

sammansättning med -mann och -frau som efterled, t.ex. Kaufmann och Kauffrau 

(sv. affärsman, affärskvinna). När det gäller att bilda feminina motsvarigheter till 

-mann-sammansättningar tenderar tyskan att göra det med hjälp av -frau-

sammansättningar i stället för femininsuffix. (Buβmann & Hellinger 2003:150ff.; 

se även Hellinger 1990:72; Fleischer & Barz 1992:183f.) 

Användning 

Feminina suffix är produktiva vid särskilt yrkesbeteckningar (Hellinger 1990:76). 

Alltfler kvinnor är verksamma i traditionellt mansdominerade yrken (Fleischer & 

Barz 1992:184). Man ska nämna både maskulina och feminina former när det 

syftas på både män och kvinnor eller på yrkesrepresentanter i allmänhet 

(Språkriktighetsboken 2005:86; se vidare avsnitt 3.4.2). Det är bara 

hustrubeteckningar som Bürgermeisterin (sv. borgmästarinna) som har blivit 

obrukliga i det nutida standardspråket (Jobin 2004:50 [www]; se även Hellinger 

1990:76). 

I det allmänna språkbruket är det dock möjligt att kvinnor betecknar sig 

själva med en maskulin beteckning eller att andra hänvisar till dem med den 

maskulina beteckningen (Samel 2000:57). Vid yrkes- och 

verksamhetsbeteckningarna används den maskulina beteckningen också när könet 

inte har någon betydelse eller när man syftar på både manliga och kvinnliga 

personer. Då uppfattas maskulinet som neutraliserat och generiskt. (Duden 

Grammatik 1984:200) Samel påpekar att femininavledningarna först och främst 

gäller de utbildningsområden där yrkena uppfattas könsspecifikt. År 2000 har 

feminina beteckningar inte uppträtt hos prestigeyrken. I synnerhet i de översta 

samhällshierarkierna har man inte följt den språksystematiska regeln av -in-

beteckningar, vilket framgår av t.ex. satsen  Anwesend  war  auch der Rektor. Sie 

sagte ... (sv. Också rektorn var närvarande. Hon sade ...), där man syftar på ett 

maskulint ord (der Rektor) anaforiskt med ett feminint personligt pronomen (sie). 

(Samel 2000:57) 

I svenska och finska fungerar suffixavledda feminina ord endast som 

personbeteckningar. Däremot kan de tyska femininavledningarna också syfta på 

ett substantiv med feminint genus och icke-mänsklig referent (se t.ex. Jobin 

2004:223ff. [www]). Eftersom femininsuffixet -in också fungerar som 
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kongruensmarkör vid sidan av betydelsen ’kvinnligt kön’, är det förväntat att 

detta även utvidgas till andra ord än personbeteckningar, t.ex. 

institutionsbeteckningar. Det metaforiska överförandet av prototypiskt mänskliga 

egenskaper (t.ex. agentivitet som uttrycks av nomina agentis) spelar en central 

roll. (Jobin 2004:223 [www]) Till exempel ordet Pokalgewinnerin (sv. ”pokal + 

vinnerska”10) kan användas i satsen Hertha BSC ist Pokalgewinnerin (sv. Hertha 

BSC är ”pokal + vinnerska”) där det syftar på Hertha BSC som är ett namn på ett 

fotbollslag. Suffixet står då för betydelsen ’substantiv av feminint genus’ i stället 

för ’kvinnlig’. (Duden Grammatik 1984:390; se även Duden Grammatik 

2005:157). Vidare kan man hänvisa till die Kirche med Trägerin (sv. kyrka, 

bärarinna), till die Bank med Garantin (sv. bank, ”borgenär + inna”) och till die 

Gesellschaft med Vertreterin (sv. samhälle, företräderska) (Jobin 2004:228 

[www]). 

Ur språkbrukets synvinkel finns det också en möjlighet att uttrycka kön med 

hjälp av en attributskonstruktion. I tyskan sker detta med adjektiven männlich och 

weiblich som är avledda av substantiven Mann och Weib. De kan kombineras med 

varje mänskligt substantiv som är könsindefinit, oavsett ordets grammatiska 

genus. (Buβmann & Hellinger 2003:150f.) Det är relevant att nämna 

attributskonstruktioner vid sidan av femininavledningar, eftersom de har en 

parallell roll i språket när man ska uttrycka referentens kön. Detta gäller särskilt 

svenskan och finskan, där femininavledningarnas roll vid könsspecificering är 

mera marginell än i tyskan. Dessutom sker betydelsebeskrivningen hos en stor del 

av både svenska, finska och tyska femininavledningar i undersökningsmaterialet 

med hjälp av attributiv konstruktion, t.ex. weiblicher Lehrer (se Wahrig s.v. 

Lehrerin). 

3.2.2 Svenska femininavledningar 

Ordbildning 

Det vanligaste svenska suffixet för bildandet av nomina agentis är -are. Av 

främmande suffix som bildar personbeteckningar kan -or och -ör nämnas. 

                                                        
10 När det inte finns någon svensk ekvivalent till det finska eller det tyska exempelordet, anges inom 
citationstecken en ordagrann översättning som baserar sig på ordets beståndsdelar, t.ex. 
sammansättningsled och suffix. 
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(Malmgren 1994:48) Ändelserna -are, -or och -ör är historiskt maskulina och 

tidigare var de reserverade för personer av manligt kön, men numera betraktas de 

som könsneutrala (Språkriktighetsboken 2005:83; Lind Palicki 2005:169; Edlund 

et al. 2007:189; Milles 2008:37). 

I svenskan finns sju olika suffix med vilka suffixavledda feminina 

personbeteckningar kan bildas: -(ar)inna, -(er)ska, -ös, -(a)tris, -issa, -ess(a) och 

-a. Suffixen -(ar)inna och -(er)ska är av tyskt ursprung och kan härledas från 

motsvarande maskulina beteckningar på -are eller från verbet som anger 

verksamheten (Thorell 1981:105). De andra suffixen förekommer bara marginellt 

(Malmgren 1994:51). Gränsen mellan avledningsbasen och suffixet kan i vissa 

fall tolkas på alternativa sätt. Josefsson anser att det snarast är fråga om att 

formen på -er används som bas vid suffixet -ska. När den manliga formen är 

följeslagare, baserar sig den feminina formen följeslagerska på *följeslager som 

emellertid inte existerar som ord i svenskan. Samma logik gäller t.ex. tvätterska. 

Avledningssuffixet -er kan ses som alternativ till -are som i stor utsträckning 

kombineras med -ska. Även om svenskan inte har ord som *tvätter som enskilda 

ord utnyttjas suffixet -er i andra germanska språk, t.ex. Lehrer, Führer och 

Mahler (sv. lärare, ledare, målare) på tyska och teacher, writer och book-keeper 

(sv. lärare, skrivare, bokförare) på engelska. (Josefsson 2005:127f.) Likaså kan 

lärarinna betraktas som bestående av stammen lär- och suffixet -arinna eller av 

stammen lärar- och suffixet -inna. I denna avhandling har detta tagits hänsyn till 

så att suffixen anges i formen -(er)ska och -(ar)inna. Exempel på fall där det 

entydigt är fråga om -inna och -ska är bl.a. prästinna och mulatska. Vid 

nationalitetsbeteckningar kan -ska alternativt betraktas som kombination av 

adjektivändelsen -sk och suffixet -a eller som generalisering av -ska så att 

stammens -ska inte fördubblas (Jobin 2004:120 [www]). I denna avhandling följs 

den första tolkningen och det görs en skillnad mellan -(er)ska (som i skvallrerska, 

spanjorska och mulatska) och -a (som i norska). 

Suffixen -(ar)inna och -(er)ska hör till de ordbildningselement som lånades 

till fornsvenskan från lågtyskan och blev produktiva på svenska avledningsbaser, 

vilket är ett bevis på lågtyskans stora inflytande  på  svenskan.  Först  kom  

lågtyska  lånord  med suffixet -er(inne) som  försvenskades till -(ar)inna (t.ex. 

kesarinna, sv. kejsarinna). I detta skede var suffixet inte ännu produktivt, men i 

nysvenskan fick det stor användning vid bildandet av feminina beteckningar av 

maskulina grundord. Suffixet  -(er)ska   [eller  -(ir)ska   under  fornsvensk  tid]  är  

en  försvenskad  form  av  det  lågtyska -(er)sche. Redan under fornsvensk tid 

användes detta suffix i bildande av feminina beteckningar till maskulina ord på  
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-are eller direkt av verbet. (Pamp 1971:195f.) Enligt Wessén (1965:127) har 

suffixen -(er)ska och -(ar)inna skiljaktiga funktioner med avseende på att det 

förra vanligen anger yrkesmässig verksamhet, medan det senare används vid 

tillfällig handling. Jobin (2004:124 [www]) i sin del konstaterar att avledningar 

som sömmerska och städerska har en lägre semantisk status än t.ex. lärarinna, 

föreståndarinna och författarinna. Med suffixet -inna bildas också beteckningar 

för djurhonor, t.ex. lejoninna. Suffixen -ös och -(a)tris är lånade från franskan och 

motsvaras av maskulina beteckningar med -ör och -(a)tör. Med hjälp av suffixet  

-ska bildas t.ex. hustrubeteckningar som professorska. (Thorell 1984:79, 105) 

Traditionen att definiera kvinnan i förhållande till mannen återspeglas också i 

benämningar som Bergströmskan eller Holmkvistskan (Josefsson 2005:127). 

I fråga om nationalitetsbeteckningar görs i flesta fall en distinktion mellan 

kvinnliga och manliga referenter (Hornscheidt 2003:349). Beteckningar för 

kvinnliga representanter för en nation bildas av en adjektivisk bas med hjälp av 

suffixet -a, t.ex. svensk – svenska (Thorell 1981:120). Suffixet -a var tidigare ett 

tecken på lexikalt femininum, och detta suffix förekommer fortfarande vid 

substantiverade adjektiv med feminin referens, t.ex. den gamle – den gamla 

(Jobin 2004:119 [www]). Feminina nationalitetsbeteckningar fungerar också som 

beteckningar för språk, och ordet svenska har således också betydelsen ’det 

svenska språket’. Den motsvarande maskulina beteckningen till svenska är den 

adjektiviska basen ensam (svensk). (Thorell 1981:120; se även Jobin 2004:120 

[www]) Medan de feminina beteckningarna är avledda av nationalitetsadjektiv, är 

maskulina beteckningar däremot ofta av substantivisk bas, t.ex. ålänning – 

åländska och engelsman – engelska (Hornscheidt 2003:349). 

I svenskan kan det kvinnliga referentiella könet mera sällan uttryckas med 

sammansättningar med kvinno- som förled, t.ex. kvinnopräst. Kvinnoläkare 

däremot hänvisar till en gynekolog och anger således inte det referentiella könet. 

På ett motsvarande sätt är kvinnotjusare en manlig person. För sådana ord finns 

normalt ingen motsvarighet med man-. Semantiska asymmetrier är vanliga på 

detta ordförrådsområde (se vidare avsnitt 3.3). (Hornscheidt 2003:353) 

Användning 

Det feminina suffixet -(ar)inna var mest produktivt i början av 1800-talet, men 

sedan dess har produktiviteten minskat tydligt. Inga nya ord har förekommit 

sedan 1950-talet. (Malmgren 2002:62) I modern svenska har suffixavledda 

feminina personbeteckningar officiellt fallit ur bruk och ersatts med en maskulin 
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beteckning som har blivit könsneutral (Himanen 1987:22; Grünbaum 1996:113; 

Josefsson 2005:127; Språkriktighetsboken 2005:84; Lindgren 2007:241). I stort 

sett används femininavledningar inte längre som ”officiella” yrkesbeteckningar 

(Lindgren 2004:56). Vid beteckningar för yrken med högre status eller starkt 

manligt präglade stereotypier uppfattas avledning av feminina beteckningar i dag 

som omöjlig (Jobin 2004:124 [www]). Edlund och andra (2007:189) anmärker att 

övergången till könsneutrala yrkesbeteckningar enbart har inneburit förändringar i 

hur kvinnor omtalas, medan män har bevarat sina ursprungliga yrkesbeteckningar. 

Mängden ord som explicit syftar på kvinnor i allmänhet och på kvinnor i den 

stereotypa hustrurollen har minskat sedan 1960-talet (Hornscheidt 2003:355). 

Man brukar inte använda hustrutitlar som definierar en kvinna i förhållande till 

mannens yrke (d.v.s. mannens titel i femininform, t.ex. professorska, doktorinna 

och lektorska) (Josefsson 2007:127; se även Himanen 1990:12; Malmgren 

1994:51; Lindgren 2007:241). Däremot är nationalitetsbeteckningar ett levande 

användningsområde där feminina suffix har starkast ställning; man säger hellre 

hon är spanjorska än hon är spanjor (Malmgren 1994:51). Också enligt Lindgren 

(2004:59) och Språkriktighetsboken (2005:84) är feminina nationalitetsord 

fortfarande i bruk. Vid nationalitetsbeteckningar är det obligatoriskt att ange 

referentens kön när man talar om en viss person. Satser som Världens största 

skidåkare genom tiderna är *svenskan Pernilla Wiberg och Mette-Marit är 

*norrman är ogrammatiska. (Jobin 2004:120 [www]) I pluralis syftar den 

maskulina beteckningen däremot på båda könen t.ex. i satsen Engelsmännen 

älskar te (Malmgren 1994:51). 

Även om det vanligaste fallet är att den maskulina beteckningen kommer att 

användas om kvinnor, kan också ursprungligen feminina beteckningar utvecklas 

på ett motsvarande sätt.  Beteckningarna sjuksköterska och barnmorska är 

fortfarande officiella yrkesbeteckningar i Sverige. (Se Thorell 1981:105; Himanen 

1987:22f.; Malmgren 1994:51; Grünbaum 1996:116f.; Ehrenberg-Sundin et al. 

2003:94; Lindgren 2004:56; Språkriktighetsboken 2005:84; Edlund et al. 

2007:190; Milles 2008:41) Det har dock funnits debatt om manliga 

sjuksköterskor verkligen kan kallas sjuksköterskor (se t.ex. Andersson 1976). När 

män började utbilda sig till sjuksköterskor, ansåg de flesta att den feminina 

beteckningen löjliggjorde de manliga sjuksköterskorna och att den avskräckte 

män från att söka sig till yrket (Edlund et al. 2007:190). I finlandssvenskan kan 

man i själva verket använda ordet sjukskötare om män. I Sverige är detta inte 

möjligt eftersom sjukskötare där syftar på anställda inom mentalsjukvården vilka 

har en lägre utbildning än sjuksköterskor. Språkvårdare anser emellertid att risken 
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för att man ska blanda ihop de två yrkena är liten, och därför borde sjukskötare tas 

i bruk även i Sverige enligt norsk och dansk modell. (Lindgren 2004:56; 

Språkriktighetsboken 2005:84; Edlund et al. 2007:190; Milles 2008:41) Det är 

dock inte klart om sjuksköterska och barnmorska verkligen upplevs som 

könsneutrala av språkbrukarna. I en enkätundersökning av Milles visade det sig 

att över 40 % av informanterna ansåg att de var olämpliga att använda om män. 

Att dessa yrken är starkt kvinnligt dominerade bidrar till att förstärka ordets 

feminina konnotation. (Milles 2008:41) 

I svenskan kan könsspecificering också nås med modifierande adjektiv, d.v.s. 

användning av manlig och kvinnlig i attributiv ställning (Hornscheidt 2003:353). 

Eftersom femininavledningar har blivit relativt sällsynta, har det blivit vanligt att 

ange könet med en omskrivning med adjektiven manlig eller kvinnlig, särskilt när 

man vill markera kvinnligt kön i ovanliga yrken (Himanen 1987:7; Ehrenberg-

Sundin et al. 2003:94; Språkriktighetsboken 2005:87; Milles 2008:47). I 

synnerhet hos yrkesbeteckningar beror användningen av adjektivet kvinnlig eller 

manlig på sociala förväntningar på referentiellt genus. Beteckningar för 

högstatusyrken som läkare kan kräva kvinnlig som modifierare när det är fråga 

om en kvinnlig referent. Lågstatusyrken i sin del associeras oftare till kvinnor och 

könsspecificering sker endast för män, t.ex. manlig lärare (i detta sammanhang 

avses inte lärare i allmänhet utan förskolelärare). (Hornscheidt 2003:359) 

Varför lever vissa svenska femininavledningar kvar? 

Samhällets förändring avspeglas i ordförrådet som i sin del reflekterar denna 

förändring. Det hör till språkets natur att ord försvinner när den verklighet som de 

syftar på faller ur bruk. Detta har hänt vid t.ex. namn på olika jordbruksverktyg. 

(Allén, Gellerstam & Malmgren 1989:13) Även om man i allmänhet avråds 

använda särskilda feminina beteckningar i olika instruktioner som handlar om 

språkriktighet (t.ex. Ehrenberg-Sundin et al. 2003:94; Språkriktighetsboken 

2005:87), existerar femininavledningarna fortfarande i språket, och vissa typer av 

dem förekommer t.o.m. i språkbruket. 

Eftersom allt fler feminina beteckningar försvinner ur bruk, finns det 

någonting speciellt i dem som lever kvar (Språkriktighetsboken 2005:85). Vissa 

könsmarkerade yrkesbeteckningar är en kvarleva från ett äldre samhälle med 
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tydligt segregerad arbetsmarknad 11  (Ehrenberg-Sundin et al. 2003:94). 

Beteckningar som kassörska, lärarinna och damfrisörska syftar på yrken som har 

haft och delvis fortfarande har många kvinnliga utövare (Josefsson 2005:127). 

Det handlar ofta om typiska kvinnodominerade lågstatusyrken (Jobin 2004:79 

[www]). Enligt Holmberg (1995:77) är användning av femininavledningar 

instabil vid t.ex. orden (hår)frisörska – (hår)frisör, städerska – städare och 

servitris – servitör. Vid sidan av servitris och hotellstäderska nämner 

Språkriktighetsboken (2005:84) också påkläderska. Malmgren (1994:51) i sin del 

tar upp modedirektris och flygvärdinna. 

Holmberg (1995) ger tre förklaringar till att vissa femininavledningar 

fortfarande hör till språkbruket. Den första och mest uppenbara förklaringen är 

bristen på könsneutrala alternativ. Detta hänger ihop med det faktum att det bara 

är kvinnor som tidigare har varit sysselsatta som t.ex. sömmerskor och 

barnmorskor. Det bäst kända exemplet är sjuksköterska. För det andra kan det 

kvinnliga könet markeras som speciell kvalitet, vilket kan förklara förekomsten 

av femininavledningar i synnerhet inom framställande konst, t.ex. författarinna 

och konstnärinna. För det tredje spelar kontexten en roll: historiska, exotiska och 

fiktiva kontexter verkar främja feminina yrkestitlar, åtminstone i Holmbergs 

undersökning från 1990-talet. Sannolikheten att välja en feminin titel ökar när 

texten är t.ex. en rapport om en historisk händelse eller en beskrivning av en scen 

från det förgångna. Syftet är då att ge texten en gammalmodig ton. När man 

presenterar individer kan man också ange den titel som var korrekt på den tiden, 

t.ex. engelsklärarinna (jfr Milles 2008:41). Sådana feminina yrkesbeteckningar 

som normalt inte används om svenska kvinnor kan också hittas i samband med 

kontexter som ur svensk synvinkel kan vara exotiska, t.ex. i artiklar om 

människor och omständigheter i Indien och Mexico. Kanske tänker skribenten att 

man inte reser bara i rummet utan också i tiden till ett samhälle med mindre 

könsmässig jämställdhet. Med fiktiva kontexter avser Holmberg texter där fiktiva 

personer presenteras i recensioner eller annonser om kommande tv-filmer. Då kan 

man använda den feminina titeln för att karakterisera personen som stereotyp 

representant för ifrågavarande yrkesgrupp. (Holmberg 1995:70ff.) 

Det finns också en fjärde möjlig förklaring till att vissa femininavledningar är 

brukliga i svenskan. Det kan nämnas kontexter där könet inte är likgiltigt för 

                                                        
11 Arbetsmarknaden är fortfarande segregerad i Sverige och Finland (se t.ex. de los Reyes 2000:42; 
Lindvert 2002:101; Tuori & Silius 2002:70). 
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funktionen. Inom yrkesbeteckningar är t.ex. konst och idrott sådana kontexter. 

Yrken i sig är vanligen könsneutrala så att både män och kvinnor har samma 

möjlighet att söka samma arbete (Edlund et al. 2007:191). Vid konstnärs- och 

idrottarbeteckningar blir konstnärens eller idrottarens kön emellertid relevant på 

grund av den nära anknytningen till mäns och kvinnors biologiska egenskaper. 

Enligt Himanen kan t.ex. beteckningarna sångerska och skådespelerska inte bytas 

ut mot sångare och skådespelare, eftersom yrkesrollen då är könsspecifik. 

Kvinnliga och manliga sångare har olika register och kan därför inte sjunga på 

samma sätt. En kvinnlig skådespelare spelar oftast kvinnliga roller, medan en man 

spelar manliga gestalter. (Himanen 1987:155; se även Engelberg 1998:79; Eckert 

& McConnell-Ginet 2003:68f.) Även idrott har könsbundna dimensioner eftersom 

de flesta sportgrenar har en manlig och en kvinnlig klass (Edlund et al. 2007:191).  

Vid sidan av yrken syftar kvinnospecifika beteckningar ofta på privata och 

intima relationer, t.ex. väninna och älskarinna, vilket tyder på att könsmarkering 

är relevant i detta delområde av livet (Hornscheidt 2003:348). Att en kvinna 

beskriver någon som väninna i stället för vän kan betyda att hon anser det 

relevant att betona att det är en kvinna hon talar om. När man använder ordet 

beundrarinna i stället för beundrare, antyder man möjligen något slags 

romantiskt intresse snarare än uppskattning. (Milles 2008:48) Sådana 

relationsbeteckningar kan förknippas med den heteronormativitet som råder i den 

västerländska kulturen: relationer mellan personer av samma kön och relationer 

mellan personer av olika kön uppfattas på olika sätt. Riber Petersen indelar 

danska femininavledningar i två grupper: beteckningar med könsavhängig 

funktion och beteckningar där funktionen är oavhängig av könet. Därför kan man 

använda ordet lærer (sv. lärare) om båda könen, men det är knappast möjligt att 

säga hun var hans elsker gennem flere år (sv. hon var hans älskare under flera år). 

Det är likgiltigt för funktionen ’att vara lärare’ om den utförs av en man eller av 

en kvinna, medan det normalt spelar en roll för ’att älska’ om det sker med en 

man eller med en kvinna. I det senare fallet hänvisar man till en kvinna med den 

feminina beteckningen och det omarkerade ordet används normalt bara om män. 

Män och kvinnor har välavgränsade funktioner i förhållande till varandra i ordpar 

som elsker – elskerinde och vært – værtinde (sv. älskare – älskarinna, värd – 

värdinna). (Riber Petersen 1975:59, 62) 
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3.2.3 Finska femininavledningar 

Ordbildning 

De vanligaste finska suffixen för bildande av nomina agentis av en verbstam är  

-jA och -(U)ri12(ISK 2004: 256). Sammanlagt har finskan fyra feminina suffix:  

-tAr, -kkO, -skA och -nna, av vilka inget är fullständigt produktivt (Kyrölä 1990:7; 

Engelberg 2002:113). I finskan bildas suffixavledda feminina personbeteckningar 

oftast med hjälp av suffixet -tAr. Som stamord fungerar vanligtvis en formellt 

könsneutral personbeteckning. Det finns ungefär hundra ordbokslexem13 som har 

bildats med hjälp av detta suffix. (ISK 2004:213) Suffixet -tAr är av finskt 

ursprung och en förkortning av ordet tytär (sv. dotter). Detta suffix förekom i 

kvinnors släktnamn till slutet av 1800-talet som förkortning av tytär; således var 

t.ex. Anna Hartikatar dotter till en man som hette Hartikainen. (Kyrölä 1990:7; 

ISK 2004:214) 

Substantiv på -tAr syftar ofta på värdighet eller invånare i ett visst område, 

t.ex. kreivitär och pariisitar (sv. grevinna, parisiska). Ett exempel på 

lexikaliserade beteckningar är rakastajatar (sv. älskarinna). Beteckningar på -tAr 

förekommer också i samband med idrott, t.ex. hiihtäjätär (sv. skidåkerska). 

(Engelberg 2002:113) Suffixet -kkO är också av finskt ursprung men det har mera 

sällan använts i bildande av femininavledningar som karjakko (sv. deja). (Kyrölä 

1990:7) Vid sidan av de fyra suffix som Kyrölä (1990:7) listar nämner ISK 

(2004:215) också de romanska suffixen -ssa (t.ex. abbedissa, diakonissa och 

prinsessa) och -ienne (t.ex. tragedienne och komedienne). Det är sannolikt att 

sådana ord är lexikaliserade lånord som troligen uppfattas som helheter i stället 

för kombinationer av ett stamord och feminint suffix. 

Finsk-ugriska språk har haft upprepade språkkontakter med indoeuropeiska 

språk. På grund av historiska skäl har finskan tagit in hundratals lånord och 

översättningslån från svenskan, även om basordförrådet skiljer sig från 

indoeuropeiska språk. (Engelberg 2002:110) I slutet av 1800-talet införde den 

svenskspråkiga eliten ett nytt titelsystem i finskan. Modellen och många lånord 

                                                        
12 I suffixen avser -A- varianterna -a- och -ä-, t.ex. -ja respektive -jä  och -tar  respektive -tär. -U- 
betecknar varianterna -u- och -y-, medan -O- står för -o- och -ö-. Det är fråga om olika allomorfer av 
ett och samma suffix. Valet av allomorfen beror på finskans vokalharmoni (se Karlsson 1982:25f.). 
Versaler används i fortsättningen i denna betydelse i samband med finska suffix som påverkas av 
vokalharmoni. 
13  Med ordbokslexem menas ett lexem som förekommer som upplagsord i Suomen kielen 
perussanakirja (1990–1994). Siffran inkluderar inte sammansättningar. (ISK 2004:186) 
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kom mestadels från tyskan och svenskan. Kvinnor hade sina egna titlar som 

avleddes av makens titel.  Under den finsknationella väckelsen var tendensen att 

förfinska titlarna. På så sätt blev de svenska suffixen -skA och -inna en del av 

språket. (Kyrölä 1990:7f.) Suffixen -skA och -inna kan fogas till vissa yrkes- eller 

statusbeteckningar på -i (t.ex. professori, kenraali och rovasti, sv. professor, 

general, prost). Då betyder femininavledningen antingen en hustru till 

statusbäraren eller en kvinnlig statusbärare, t.ex. professorska, kenraalska och 

ruustinna (sv. professorska, generalska och prostinna). Även släktnamn kan 

fungera som stamord. (ISK 2004:215) Aaltoska (sv. ungefär hustru till Aaltonen) 

är ett exempel på hur man kan hänvisa till en gift kvinna med en avledning ur 

makens släktnamn. Suffixet -skA förekommer också i sådana yrkestitlar som 

huushollerska (sv. hushållerska). (Engelberg 2002:114) 

Femininavledningar kan bildas av ortnamn som syftar på ett land, en landsdel, 

ett landskap eller en stad; då betecknar de vanligtvis ortens kvinnliga invånare, 

t.ex. kreikatar och roomatar (sv. grekinna, romarinna). Den könsneutrala 

motsvarigheten är en avledning på -lAinen, t.ex kreikkalainen (sv. grek) som kan 

bildas av vilket ortnamn som helst, med undantag på avlägsna och små länder och 

länder med ett långt namn och främmande uttal för finskspråkiga. En specifik 

grupp av femininavledningar är benämningar på mytologiska väsen, t.ex. 

kaunotar, kohtalotar och Aallotar (sv. ungefär skönhet, norna och sjöjungfru). I 

dessa fall finns det oftast ingen maskulin motsvarighet. (ISK 2004:213f.) 

Användning 

I Finland har femininavledningar varit de mest populära i slutet av 1800-talet och 

under de tre första årtiondena av 1900-talet (Kyrölä 1990:7). De har minskat 

kraftigt i antal mellan åren 1950 och 1970, och yrkesbeteckningar som opettajatar 

(sv. lärarinna) har inte varit i officiellt bruk sedan 1970-talet (Engelberg 1998:77). 

Språkvårdare har aldrig främjat användning av feminina beteckningar. Bara titlar 

som anger högre ärftlig status som kuningatar och kreivitär (sv. drottning, 

grevinna) är i bruk. (Kyrölä 1990:8) 

Trots att femininavledningar inte hör till standardspråket (bortsett från de 

ärftliga titlarna), finns det vissa levande användningsområden. 

Femininavledningar förekommer då och då i sportnyhetstexter och som 

yrkesbeteckningar på framställande konstgrenar, t.ex. näyttelijätär, laulajatar och 

tanssijatar (sv. skådespelerska, sångerska, dansös) (ISK 2004:214). Till 

idrottsspråket hör också användningen av feminina nationalitetsbeteckningar, och 
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kvinnliga tävlare kan kallas norjatar, ruotsitar osv. (sv. svenska, norska). 

Modellen att använda femininavledningar i synnerhet inom konstnärliga och 

intellektuella kretsar kom från Mellaneuropa varifrån kulturinflytelserna 

hämtades. Även modeller i främmande språk påverkar förekomsten av feminina 

avledningar. Artiklar och små nyheter översätts ofta ordagrant, varvid 

femininavledningen följer med i den finska texten. (Kyrölä 1990:9f.) I samband 

med svenskan ges exempel på varför vissa femininavledningar lever kvar, men 

liknande orsaker kan förklara även förekomsten av finska femininavledningar 

(t.ex. kontexter där könet inte är likgiltigt för funktionen). 

Även i finskan kan man uttrycka referentiellt genus med hjälp av modifierare 

nais(puolinen) och mies(puolinen) (sv. kvinnlig, manlig). (Engelberg 2002:112f.) 

Vid sammansättning anger man kvinnligt kön med nais- som förled eller -nainen 

som efterled (sv. kvinno-, -kvinna) (ISK 2004:215). 

3.3 Asymmetrier mellan feminina och maskulina/könsneutrala 

personsubstantiv 

I denna undersökning har den feminina beteckningens förhållande till den 

eventuella maskulina/könsneutrala motsvarigheten en viktig roll. Feminina 

personsubstantiv är ofta bildade på basis av formellt motsvarande 

maskulina/könsneutrala personsubstantiv (t.ex. kassör – kassörska; tjänsteman – 

tjänstekvinna). Mellan den feminina och den maskulina/könsneutrala 

beteckningen finns ofta asymmetrier, även om de är (eller ursprungligen var) 

avsedda att fungera parvis. Det handlar om en asymmetri också när den feminina 

beteckningen saknar en maskulin/könsneutral motsvarighet (t.ex. barnmorska) 

och när ett formellt maskulint ord används om kvinnor (t.ex. talesman). I detta 

sammanhang behandlas även temat sexism i språket, eftersom många 

asymmetrier mellan feminina och maskulina/könsneutrala personsubstantiv kan 

betraktas som exempel på språklig sexism. 

3.3.1 Sexism i språket 

Sexism betyder att man nedvärderar en person på basis av hans/hennes kön. Det är 

oftast kvinnor som drabbas av sexism, men även män kan bli sexistiskt 

behandlade. (Edlund et al. 2007:179; se även Cameron 1992:99f.; Lloyd 

1993:136; Sipilä 1998:49ff.) Bakom sexismen ligger begreppet ’skillnad’ och hur 

skillnaderna mellan män och kvinnor värderas (se avsnitt 2.1.1). Edlund och 
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andra sammanfattar att det manliga överordnas över det kvinnliga, ofta omedvetet. 

Det manliga associeras till sådana positiva egenskaper som styrka, aktivitet och 

förnuft, medan det kvinnliga likställs med det irrationella, känslostyrda, passiva 

och svaga. (Edlund et al. 2007:37, 41; se även Svahn 1999:11) 

En viktig uttrycksform för sexism är könat språkbruk (Sipilä 1998:51). Lind 

Palicki (2005:166) definierar sexism i språket på följande sätt: ”Den könsordning 

som finns i samhället avspeglas och manifesteras genom språket, och i språkets 

uttryck kan det finnas ett förtryck i sig. Enkelt uttryckt så är inte språket 

könsneutralt eftersom samhället inte är det.” Man kan skilja mellan två typer av 

diskriminering. Den ena typen gäller språkbruket. Man kan förlöjliga, minska och 

osynliggöra kvinnor genom t.ex. negativt laddade feminina personbeteckningar 

och genom att män och kvinnor ges olika stort utrymme eller stereotypa roller i en 

text. Den andra typen har med språksystemet i sin helhet att göra. Genom 

språksystemet kan kvinnor osynliggöras därför att språket inte har några 

könsneutrala uttryck att tillgå. (Milles 2002:190; Edlund et al. 2007:185) 

Dessutom konserverar språket gamla mönster som kan missgynna och 

osynliggöra kvinnor. Gamla språkliga konventioner kan således göra det svårt att 

använda språket jämställt; t.ex. i adjektivböjning (den lilla flickan – den lille 

pojken) är det inbyggt i språket att ange kön. (Milles 2008:12f.) 

3.3.2 Asymmetrier i referens, ordbildning, denotation och 

konnotation 

I det följande behandlas asymmetrier mellan feminina och 

maskulina/könsneutrala personsubstantiv i fråga om referens, ordbildning, 

denotation och konnotation. Dessa kan förknippas med det som enligt Engelberg 

(2007:7) kännetecknar sexistiskt språk: androcentrisk människobild, 

osynliggörande, könsmässiga stereotypier och underskattning och nedsättande på 

basis av kön. 

Asymmetrier i referens 

Det är en vanlig företeelse i språket att maskulina ordformer ofta kan användas 

generiskt om referenter av båda könen, medan feminina ordformer i allmänhet 
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inte kan fungera på så sätt14 (Romaine 1999:103; Eckert & McConnell-Ginet 

2003:68f.). Detta kan tolkas som manifestation av en androcentrisk människobild. 

Det finns substantiv som innehåller något formellt maskulint drag men som 

används om båda könen, t.ex. beteckningar med ändelsen -man som brandman, 

rådman och talesman (Engelberg 1993:39; Ehrenberg-Sundin et al. 1995:94; 

Engelberg 2002:114). Problemet med generiska maskuliner är att maskulinum 

inte nödvändigtvis tolkas som könsneutralt (Samel 2000:65). 

Språkriktighetsboken (2005:82) påpekar att många förknippar en del av uttryck 

med -man spontant med män. Däremot har man inte offentligt problematiserat 

maskulina nationalitetsbeteckningar på -man (Jobin 2004:120 [www]). Generisk-

maskulina uttryck förekommer också hos pronomina. I svenskan har man använt 

s.k. generiskt han i de fall där man omtalar en person vars kön inte är känt eller 

relevant i sammanhanget, t.ex. Om konsumenten vill byta en vara måste han 

kontakta vår kundtjänst. Generiskt han har kritiserats för att det osynliggör 

kvinnor och kan orsaka missförstånd. (Edlund et al. 2007:185f.) 

Asymmetrier i ordbildning 

Maskulina och feminina ord är ofta asymmetriska på så sätt att man inte kan bilda 

feminina motsvarigheter till alla ord som används om män (Niemikorpi 1998:44). 

Till exempel beteckningen statsman har ingen feminin motsvarighet som 

*statskvinna (se Hornscheidt 2003:345). Företeelsen fungerar också i motsatt 

riktning, d.v.s. man kan inte bilda maskulina/könsneutrala motsvarigheter till alla 

ord som används om en kvinna. Enligt Hornscheidt är t.ex. barnflicka, fruntimmer 

och tennistjej sådana fall. I synnerhet bland idrottarbeteckningar förekommer 

sammansättningar på -flicka/tjej som används om vuxna kvinnor (se även Mills 

1995:98), medan det inte finns några parallella former på -pojke/kille för vuxna 

män. (Hornscheidt 2003:347) De första finska manliga stewarderna fick inte den 

redan existerande titeln lentoemäntä (sv. flygvärdinna) utan kallades stuertti (sv. 

steward) från början (Engelberg 2002:115f.). I tyskan kan asymmetrier iakttas hos 

yrkesbeteckningar inom kvinnodominerade branscher som ofta har en låg status, 

t.ex. Krankenschwester, Hebamme och Putzfrau (sv. sjuksköterska, barnmorska, 

städerska). När män har inträtt på dessa yrkesområden, har man inte utnyttjat de 

                                                        
14 De svenska orden sjuksköterska och barnmorska är exempel på generiska femininer. Det är värt att 
notera att generiska maskuliner kritiseras eftersom de anses osynliggöra kvinnor, men kritiken mot 
generiska femininer handlar om att män löjliggörs med feminina beteckningar. I sig är debatten ett 
exempel på hur könen kan betraktas som olikt värda. 
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redan existerande feminina beteckningarna som avledningsbaser utan skapat de 

nya och mera neutrala maskulina beteckningarna Krankenpfleger, 

Entbindungshelfer och Mitglied des Reinigungspersonal (sv. sjukskötare, 

förlossningshjälpare, medlem av rengöringspersonalen). (Buβmann & Hellinger 

2003:157; se även Tiittula 1988:20; Samel 2000:106) 

Asymmetrier i denotation 

Ordbetydelser kan fungera på olika sätt för män och kvinnor i vissa fall, och man 

kan dra slutsatser om samhället på basis av betydelser hos vissa ord (Mills 

1995:103). Även om det är möjligt att bilda en parallell form för könsspecifika 

uttryck, är de inte nödvändigtvis semantiskt likvärdiga. I svenskan är i synnerhet 

sammansättningar på -man och -kvinna exempel på skillnader i denotation. Till 

exempel tjänstekvinna betyder ’kvinnlig tjänare’ och syftar bara på kvinnor, 

medan tjänsteman inte syftar på manliga tjänare utan på utövare av ett yrke med 

högre status (se även Jobin 2004:120 [www]). Dessutom kan tjänsteman 

användas om båda könen. Samma statusskillnad kan iakttas hos yrkeskvinna 

(’kvinna som arbetar i något yrke’) och yrkesman (’professionell specialist’) som 

också är könsneutralt. Hos femininavledningar är kassörska (’kassafröken’) och 

kassör (’kassaförvaltare’) exempel på semantiska asymmetrier. (Se Hornscheidt 

2003:346, 348) I tyskan används t.ex. Sekretär om män med högre funktioner 

(t.ex. om partisekreterare och generalsekreterare), medan Sekretärin i regel syftar 

på en maskinskrivare i underordnad ställning (Jobin 2004:66 [www]). 

Asymmetrier i konnotation 

I ovanstående exempel på asymmetrier mellan den feminina och den 

maskulina/könsneutrala beteckningen baserar semantiska asymmetrier sig på en 

statusskillnad. Skillnaden gäller denotationen men även konnotationen i viss mån, 

eftersom högre status kan antas bära positivare konnotationer. När det tydligen är 

fråga om en skillnad i konnotationen, är det fråga om pejorisering av feminina 

beteckningar. Enligt Romaine är pejorisering en språkhistorisk företeelse med tre 

tydliga tendenser när det gäller könsspecifika ord. För det första får beteckningar 

som syftar på kvinnor så småningom negativa betydelser. För det andra bibehåller 

manliga beteckningar sin ursprungliga betydelse eller blir positivare. För det 

tredje får beteckningar som ursprungligen var generiska eller neutrala negativa 

konnotationer när de börjar användas om enbart kvinnor. (Romaine 1999:94; se 
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även Schultz 1975:65f.; Baron 1986:115; Mills 1995:110f.; Eckert & McConnell-

Ginet 2003:69; Edlund et al. 2007:165ff.) 

Femininsuffix kan föra med sig trivialiserande, nedsättande eller 

sexualiserande konnotationer. Dessa pejorativa bibetydelser saknas hos den 

motsvarande maskulina beteckningen som även kan förmedla konnotationer till 

makt och social prestige. (Hellinger 1990:37) Enligt Milles känns en del av de 

svenska femininavledningarna ålderdomliga och exotiska. Man har ofta en 

nedlåtande ton när man använder femininavledningar i moderna sammanhang. 

Femininavledningarna kan verka minskande och raljerande och att onödigt 

framhäva referentens kön. (Milles 2008:39f.; se även Lindgren 2004:57). 

Språkriktighetsboken (2005:85) tar upp tillfälligt påhittade former som 

naturvetarinna och mera skämtsamt avsedda former som poetissa och medaljös 

som avsiktligt eller oavsiktligt har en nedlåtande ton. Även i finskan förekommer 

sådana tillfälliga femininavledningar, t.ex. juristitar (sv. ”jurist + inna”). I 

allmänhet har finska femininavledningar en föråldrad eller affektiv ton. (ISK 

2004:214) Svenska avledningssuffix (-ska och -inna) har negativa konnotationer i 

synnerhet när de fogas till släktnamnet på en gift kvinna (Kyrölä 1990:8f.; 

Engelberg 2002:114). I tyskan fungerar avledningar som är bildade med suffixet -

in som likvärdiga par med de motsvarande maskulina beteckningarna, även om 

den maskulina beteckningen i allmänhet tenderar att bära positivare konnotationer 

än den feminina. Däremot är avledningar på de romanska suffixen -ette eller -euse 

laddade med negativa konnotationer. Till exempel Friseuse har trivialiserande och 

sexualiserade konnotationer, och därför är Friseurin den officiella feminina 

beteckningen. (Buβmann & Hellinger 2003:153, 160; Samel 2000:138) 

3.4 Strategier för jämställt språk 

I avsnitten 3.1 och 3.2 beskrivs språkets strukturella möjligheter till 

könsmarkering, medan avsnitt 3.4. handlar om språksamfundets inställningar till 

språklig könsmarkering. Edlund och andra påpekar att språket avspeglar och 

förmedlar föreställningar om och antaganden av kön och samhällsstrukturer, 

mestadels omärkligt och omedvetet. Språket har emellertid också en skapande 

och formande kraft. Språket har en aktiv roll för människans förståelse av 

omvärlden, och då blir det viktigt vilka ord man använder. (Edlund et al. 

2007:203f.) Språkets utveckling följer inte bara interna regler utan påverkas också 

av språksamfundets intressen, behov och syften (Jobin 2004:249 [www]). 

Uppkomsten av offentlig diskurs om språk och kön kan förknippas med 
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sociopolitiska faktorer, i synnerhet med kvinnorörelsens position (Hellinger & 

Buβman 2003:18). Milles definierar jämställt språk så att man inkluderar både 

män och kvinnor och skriver om och till båda. Man ska också undvika sexistiskt 

och kränkande språkbruk och förmedling av en fördomsfull och stereotyp 

världsbild. (Milles 2008:12; se även 2002:190) Språket kan sträva efter att inget 

kön nämns explicit eller att båda könen nämns explicit i samma mån (Lind Palicki 

2005:167). Olika författare använder olika termer om dessa två strategier. De 

svenska, finska och tyska termerna är samlade i tabell 3. Under termen anges 

källan eller källorna där termen förekommer. I fråga om de engelsk-, tysk- och 

finskspråkiga källorna är termöversättningarna mina egna, och inom parentes 

anges de termer som använts i originaltexten. 

Tabell 3. Det svenska, det finska och det tyska termbruket i fråga om strategier för 

jämställt språk. 

Språk Termer som används om en strategi  

där man vill undvika att nämna kön 

Termer som används om en strategi där  

man vill nämna båda könen i samma mån 

Svenska könsneutralitet  

Lind Palicki (2005) 

Milles (2002) 

neutralisering  

(neutralisation, Neutralisierung) 

Hornscheidt (2003) 

Jobin (2004 [www]) 

könsspecificering  

(gender specification) 

Hornscheidt (2003) 

könslikvärdighet 

Lind Palicki (2005) 

femininisering 

Jobin (2004 [www]) 

Finska könsneutralitet  

(gender neutrality) 

Engelberg (2002) 

femininisering 

(femininization) 

Engelberg (2002) 

Tyska neutralisering  

(neutralisation, Neutralisierung) 

Buβmann & Hellinger (2003) 

Jobin (2004 [www]) 

femininisering  

(femininization, Femininisierung) 

Buβmann & Hellinger (2003) 

Jobin (2004 [www]) 

Samel (2000) 

I denna avhandling används termerna könsneutralitet och könsspecificering. De 

andra vanliga termerna, neutralisering och femininisering, lämpar sig bäst för 

beskrivning av tyska strategier. Femininisering implicerar att man strävar efter att 

specifikt öka kvinnornas synbarhet i språket, medan könsspecificering även 

omfattar männens språkliga synbarhet i sådana kontexter där männen är 

underrepresenterade. Könsspecificering kan sålunda användas i bredare syftning 
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än femininisering. I de följande två avsnitten används samma term som i den 

citerade källan. 

Strategierna för jämställt språk är värda att behandlas eftersom de har ett nära 

förhållande till femininavledningarnas roll i språkbruket. När man vill framstå 

från att använda femininavledningar, kan detta ses som strävan efter 

könsneutralitet. När man däremot vill använda femininavledningar, är det fråga 

om en manifestation av könsspecificering. Det bör noteras att syftet med denna 

avhandling inte är att ta ställning till vilken strategi man borde följa. I analysdelen 

är strategier för jämställt språk en av de faktorer som jag utnyttjar för att klargöra 

användningen av femininavledningar. 

3.4.1 Könsneutralitet 

Könsneutralitet handlar om att skriva bort kön i en omarkerad konstruktion (Lind 

Palicki 2005:167). Denna strategi dominerar det svenska och det finska språket. 

Det är typiskt att könat språkbruk och feministisk språkförändring inte har fått 

officiell uppmärksamhet i samma mån som t.ex. i Tyskland och övriga Europa. 

Detta bidrar till antagandet att problemet antingen inte existerar eller redan har 

lösts, kanske därför att Sverige och Finland betraktas som ett av de länder där 

jämställdheten mellan män och kvinnor är mest utvecklad. Språkdebatter (när de 

överhuvudtaget finns) kretsar ofta kring generiska maskuliner eller könsspecifika 

yrkesbeteckningar. Det kan även iakttas negativa inställningar till tendenser som 

har med kvinnors synlighet i språket att göra. (Se Hornscheidt 2003:354, 359; 

Jobin 2004:81, 86 [www]; Engelberg 2002:110, 127f.; Lind Palicki 2005:167; 

Edlund et al. 2007:201f.; Maamies 2007:3) 

I Sverige görs språkvårdande insatser av bl.a. Svenska Akademien, 

Terminologicentrum och Mediespråksgruppen och framför allt av det officiella 

språkvårdsorganet Språkrådet (tidigare Svenska Språknämnden) (Edlund et al. 

2007:195). De nyaste tendenserna inom den svenska språkvården är enligt 

Lindgren (2007:242) att adjektivets a-form har införts som möjlig könsneutral 

form i viss mån, att den har lanserats som könsneutralt pronomen och att man 

uppmuntrar till övergivande av särskilda feminina beteckningar. Strävan efter att 

nå könsneutralitet syns också i sammansättningar. Det rekommenderas att man 

undviker ordformer som riksdagskvinna när man inte vill främja ett system där 

män och kvinnor har olika yrkesbeteckningar (Ehrenberg-Sundin et al. 2003:94). 

Man har presenterat nya generiska sammansättningsefterled som kan ersätta 

sammansättningar på -man, t.ex. -idkare, -ledamot och -person. Ett av de få 
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officiellt propagerade alternativen berör användning av riksdagsledamot i stället 

för riksdagsman. Den nya formen var avsedd att vara könsneutral. Man tenderar 

emellertid att använda den om kvinnor, medan män fortfarande är riksdagsmän. 

(Hornscheidt 2003:355) Situationen har emellertid förändrats, eftersom en 

enkätundersökning av Milles år 2008 visar att de flesta riksdagsledamöter i 

Sverige använder beteckningen riksdagsledamot om sig själva i stället för 

könsspecifika alternativ (Milles 2008:43). Enligt Språkriktighetsboken (2005:82) 

har efterledet -person däremot aldrig slagit igenom i svenskan. 

I Finland har könat språkbruk inte blivit någon stor offentlig fråga. Till 

exempel journalistförbundet har inga specifika rekommendationer för att undvika 

sexistiskt språk. Då och då diskuterar medierna t.ex. yrkesbeteckningar med -mies 

som huvudelement. (Engelberg 2002:127; se även Engelberg 1998:74) 

Könsspecifika ord som feminina yrkesbeteckningar har utelämnats i lagstiftning 

och officiella texter (Tuori & Silius 2002:90). Eftersom finskan saknar 

grammatiskt genus, är det inte möjligt att använda feminina pronomen och 

substantiv av feminint genus för att ge kvinnorna språklig synlighet. I finskan är 

bildande av morfologiskt könsneutrala alternativ till könsspecifika uttryck en 

mera sannolik strategi än femininisering som i tyskan. Det är relativt enkelt att 

bilda morfologiskt könsneutrala alternativ till könsspecifika (yrkes)beteckningar 

genom att använda suffixet -jA som är vanligt och produktivt i finskan. Finska 

kvinnor kan själva betrakta bildandet av titlar på t.ex. -nainen som onödigt 

framhävande av kön. (Engelberg 2002:128) 

3.4.2 Könsspecificering 

Ett alternativ till könsneutralitet är att man skriver fram könet i en könsmarkerad 

konstruktion. När man utgår från antagandet att könsneutralt språk aldrig kan nås, 

kunde man åtminstone se till att kvinnor nämns i samma grad som män. (Lind 

Palicki 2005:167) Syftet är m.a.o. att göra det explicit att man också avser 

kvinnliga referenter (Buβmann & Hellinger 2003:154). 

I svenskan uppstår det problem vid personbeteckningar, val av pronomen, 

adjektivböjning och ordpar med kvinnlig och manlig syftning när man vill skriva 

könsneutralt. Man kan försöka undvika problemen med hjälp av formuleringar 

som inkluderar män och kvinnor utan att i onödan lyfta fram kön. (Milles 2008:35) 

Trots att man i allmänhet är mera inriktad mot neutralisering i Sverige, är de 

personliga pronomina en ordklass där explicit könsspecificering är vanligare än 

neutralisering (i kontrast till den variation och förändring som berör 
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personsubstantiv). Den vanligaste strategin för tredje person singularis är 

spjälkning i en av de följande varianterna: han eller hon, hon eller han, han/hon 

och hon/han. (Hornscheidt 2003:358; Edlund et al. 2007:186) Andra strategier för 

att undvika han är upprepning av huvudordet, passivering, omskrivning till 

pluralis, konstruktionen den som, direkt tilltal och man eller den som könsneutralt 

pronomen. Problemet med den är att det kan verka konstigt att använda den med 

syftning på en människa, eftersom den vanligen syftar på icke-mänskliga varelser 

och saker. Förslag till nya pronomen som hen, hn, hoan och haon har gjorts men 

det är inte realistiskt att införa ett nytt pronomen utan att det används i talspråket. 

Inte heller kan hon rekommenderas som generiskt pronomen. (Milles 2008:50ff.) 

Användingen av hen har visserligen ökat under senare tid som ersättare av uttryck 

som vederbörande, hon eller han eller den. Därtill kan hen förmedla kritik mot 

den tvådelade könsuppfattningen. Hen kan inte betraktas som omarkerat och 

kommunikativt neutralt val, eftersom det kan irritera läsaren och/eller dra 

uppmärksamheten från själva texten. Därför rekommenderas att skribenten tar 

hänsyn till sammanhanget och mottagarna i användningen av hen i texten. Å 

andra sidan har alltfler sammanhang har blivit lämpliga för hen i takt med den 

ökade användningen. (Institut för språk och folkminnen [www]) 

Hos svenska personsubstantiv är explicit könsspecificering mera sällsynt men 

iakttagbar i t.ex. sammansättningar där en beteckning på -man har fått en 

motsvarighet på -kvinna, t.ex. taleskvinna och affärskvinna. Ibland använder man 

även femininavledningar i stället för den omarkerade beteckningen i vissa 

kontexter. Könsspecificering sker hos många substantivgrupper, även om det 

påstås att det finns en allmän tendens bort från könsspecificering hos 

personsubstantiv i nusvenskan. Det finns strategier för både neutralisering och 

könsspecificering, och strategierna förekommer sida vid sida och ofta med samma 

ord och fraser. Svenskan verkar vara i ett övergångsskede av variation där 

förändringens riktning inte ännu är klar. (Hornscheidt 2003:342f., 156) Även 

Jobin (2004:124 [www]) konstaterar att tendensen till neutralisering inte är lika 

entydig i svenskan som tendensen till femininisering (se nedan) är i tyskan. 

I Tyskland betraktas femininisering som viktigt medel i kvinnornas språkliga 

synliggörande. Synliggörandet rekommenderas och stöds i kontexter som 

omfattar kvinnliga referenter, men det är obligatoriskt i könsspecifika kontexter. 

Till exempel feminina yrkesbeteckningar rekommenderas normativt. (Samel 

2000:97; Buβmann & Hellinger 2003:166; Jobin 2004:13 [www]; Edlund et al. 

2007:198) Den tyska debatten har karakteriserats av två argument. För det första 

blir kvinnor synliga, och det blir tydligt att de är representerade i en rad olika 
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yrken. För det andra blir alla yrken tillgängliga för både män och kvinnor. 

(Edlund et al. 2007:198) Användningen av maskulina beteckningar i neutrala 

kontexter (då de även borde omfatta kvinnor) har mer och mer börjat betraktas 

som sexistisk praxis. I framtiden fortsätter tyska maskulina personsubstantiv 

sannolikt att förlora sin generiska potential. (Buβmann & Hellinger 2003:158, 

167) 

Att man främjar femininisering baserar sig på många faktorer som gäller det 

tyska språket. Tyskan har ett grammatiskt genus som tenderar att överensstämma 

med referentiellt eller semantiskt genus. Bruket att avleda feminina 

personsubstantiv är också djupt rotat i det tyska ordbildningssystemet. Som 

motsats till morfologiska ekvivalenter i andra språk lämpar det tyska suffixet -in 

sig väl för att uttrycka feminin referens, eftersom det är produktivt och inte har 

några negativa konnotationer. Det kan lätt fogas även till lånord, t.ex. 

Cheerleaderin (sv. ”cheerleader + inna”; kvinnlig cheerleader). I skriven text har 

man många ortografiska alternativ att inkludera både manliga och kvinnliga 

referenter. Det finns olika former av spjälkning (splitting), vilket betyder 

koordination av ett feminint substantiv med ett maskulint substantiv, t.ex. alle 

Lehrerinnen und Lehrer (sv. alla lärarinnor och lärare) (se även Hellinger 

1990:79). I vissa fall kan man använda olika ortografiska symboler (s.k. 

Sparformen), t.ex. BürgerInnen som är en kombination av orden Bürger och 

Bürgerinnen (sv. medborgare, medborgarinnor). Den tredje typen av spjälkning är 

dubbel adjektivmodifikation, t.ex. männliche und weibliche Abgeordneten (sv. 

manliga och kvinnliga anställda), vilket betonar att båda könen avses särskilt när 

uttryckets sociala genus är maskulint (t.ex. Senatsmitglied, sv. senatsmedlem). 

(Buβmann & Hellinger 2003:154ff., 166f.) 
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4 Kognitiv lingvistik 

I allmänhet kan kognitiv lingvistik beskrivas som syn på språket som baserar sig 

på hur människan upplever, iakttar och konceptualiserar världen (Ungerer & 

Scmidt 1996:x). Kognitivt orienterade språkforskare lägger stor vikt vid semantik 

och utgår från att det är meningsfullt att granska ordbetydelser som företeelse 

inom sinnet, i oskiljbart samband med kognition (Onikki 2000:89). Enligt Talmy 

(2003:2) handlar förhållandet mellan språket och kognitionen om hur begreppsligt 

innehåll är organiserat i språket. Omvänt kan man säga att språket är ett verktyg 

som uttrycker det begreppsliga innehållet (Coulson & Fauconnier 1999:144). Det 

är motiverat att framhäva den språkliga betydelsens natur som mental 

konceptualisering, eftersom kognitionen kan uppfattas som tolkare av språkets 

symboliska karaktär. Kognitionen bör i detta sammanhang uppfattas i en bredare 

mening. Det handlar inte enbart om perception och handlingssätt utan även om 

kultur och kommunikation. Kulturen och kommunikationen är representerade i 

människans kognition som i sin del begränsar deras möjliga uttryckssätt. (Onikki 

2000:90f.) 

Det är svårt att samla kognitiv lingvistik under någon väldefinierad teori. Det 

finns ingen enhetlig teoretisk doktrin, och kognitiv lingvistik kan snarare 

betraktas som flexibel referensram än som enstaka språkteori. (Geeraerts 2006:2) 

Även Onikki (2000:89) beskriver kognitiv lingvistik som gemensamt forum för 

forskare som på olika sätt intresserar sig för språklig betydelse.  Kanske därför 

används termerna kognitiv lingvistik, kognitiv grammatik och kognitiv semantik 

ibland vagt och överlappande i olika källor. I denna avhandling används samma 

term som i källorna när det är fråga om referering. Annars betraktas termen 

kognitiv lingvistik som överbegrepp för kognitivbaserad forskningstradition i 

enlighet med t.ex. Talmy (2003:4). Termen kognitiv grammatik används specifikt 

om Ronald W. Langackers språkteori (cognitive grammar, se Langacker 1987; 

1990; 1991; 2006a; 2006b). Däremot är termen kognitiv semantik avsedd att 

bredare beskriva semantiska utgångspunkter inom kognitiv lingvistik; enligt 

Saariluoma (2000:44) finns det inte någon rent kognitionsvetenskaplig synvinkel 

på semantiken, vilket så vitt jag vet gäller fortfarande. 

I avsnitt 4.1 behandlas synpunkter på förhållandet mellan språk, betydelse 

och verklighet, eftersom detta tema kan anses beskriva den allmänna 

utgångspunkten för forskning inom kognitiv lingvistik. Man kan dessutom se 

likheter mellan den genusvetenskapligt inspirerade språkvetenskapens syn på 

språket och den kognitiva lingvistikens uppfattning om förhållandet mellan språk, 
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betydelse och verklighet. I kapitel 4 påpekas genomgående sambanden mellan 

kognition och könskonstruktion med syftet att belysa varför kognitiv lingvistik 

lämpligen kan utnyttjas som teoretisk referensram för genusvetenskapligt 

inspirerad språkvetenskap. 

Avsnitt 4.2 handlar om människans kognitiva förmågor och hur kunskap om 

vissa bredare kognitiva förmågor (t.ex. kategorisering) kan utnyttjas inom 

språkvetenskap. I avsnitten 4.3 och 4.4 redogörs för det som i denna avhandling 

avses med semantisk struktur. Avsnitt 4.3 handlar om vad en betydelse består av, 

vilket i denna avhandling beaktas inom ramen för s.k. semantisk dekomposition. 

Huvudidén med semantisk dekomposition är att ordbetydelser består av mindre 

komponenter. Semantisk dekomposition begränsar sig inte enbart till den 

kognitiva semantikens domän utan utnyttjas även vid många andra semantiska 

teorier. I avsnitt 4.4 behandlas de centrala aspekterna av Langackers kognitiva 

grammatik som delvis tillämpas i denna avhandling 15 . Kortfattat utgår den 

kognitiva grammatiken från att grammatiska strukturer är semantiskt motiverade 

och att dessa strukturer kan uppfattas och beskrivas inom ramen för bredare 

kognitiva funktioner (Langacker 1987:2, 64). Betydelser bör också behandlas som 

mentala representationer och som uttryck av den begreppsliga strukturen 

(Jackendoff 1983:109f.). I avsnitt 4.5 beskrivs vilka slags strukturer 

begreppssystemet kan ha. Huvudvikten läggs på Langackers (1987; 1990; 2006a) 

och Jackendoffs (1993) beskrivningsmodeller. Analysdelen som börjar i kapitel 6 

förbereds genomgående i kapitel 4 med exempel på hur den kognitiva synvinkeln 

fungerar i analysen av suffixavledda feminina personbeteckningar. 

4.1 Förhållandet mellan språk, betydelse och verklighet 

Enligt Langacker kan språklig betydelse inte endast vara en objektiv beskrivning 

av den utomspråkliga situationen. Lika viktigt är hur människan väljer att 

konstruera situationen och uttrycka den språkligt. (Langacker 1990:315) Det är 

således människans uppfattning om verkligheten – konceptualisering – som är 

relevant, inte verkligheten i sig. En kognitivt orienterad språkforskare kan inte 

beskriva en betydelse genom att beskriva den objektiva verkligheten. I stället 

måste han/hon beskriva konceptualiseringarna. (Langacker 1987:114, 194) 

                                                        
15 Trots ordet grammatik i uttrycket kognitiv grammatik behandlas denna språkteori i föreliggande 
avhandling som del av den semantiska strukturen. Som sagt är kognitiv grammatik semantikbaserad 
och gör dessutom ingen skarp gräns mellan olika grenar inom språkvetenskapen; detta kan vara en 
orsak varför termbruket inom kognitiv lingvistik inte alltid är konsekvent. 
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Utgångspunkten för denna undersökning är således att omskrivningar är vissa 

slags konceptualiseringar som skapar den slutliga betydelsen hos ord som 

lärarinna, turkinna, prästinna och grevinna. Den kognitiva synvinkeln är ett 

lämpligt verktyg för forskning inom genusvetenskapligt inspirerad 

språkvetenskap eftersom båda utgår från samma hypotes: verkligheten 

konstrueras inte på ett objektivt sätt utan ur ett visst perspektiv. Detta subjektiva 

perspektiv förmedlar uppfattningar om kön och ibland avspeglar tänkesättet att 

män och kvinnor inte är lika värda. Ur kognitiv synvinkel handlar det om 

konceptualiseringar, och konceptualiseringarna symboliseras av språkets 

strukturer. 

Jackendoff beskriver förhållandet med verkligheten och människans 

uppfattning om den med hjälp av uttryckena real värld (real world) och 

projicerad värld (projected world), d.v.s. världen så som människan uppfattar den. 

Man har medveten tillgång endast till den projicerade världen. Man kan tala om 

saker bara om de har nått en mental representation via sensoriska processer. Den 

information som uttrycks med språket handlar således om den projicerade världen 

vars struktur kan skilja mellan olika människor och kulturer. (Jackendoff 

1983:28f.) Onikki (2000:90) betraktar språket som nyckel till människans 

medvetna mentala upplevelsevärld, eftersom språket har ett nära förhållande till 

den sociala verkligheten och begreppssystemet. Denna undersökning handlar om 

hur den projicerade världen genom språket kan strukturera en företeelse som 

existerar i den reala världen, i detta fall kön, och vad dessa språkliga uttryck kan 

berätta om hur människan uppfattar eller konceptualiserar könet. Uttryckena real 

värld och projicerad värld kan tillämpas på indelningen av könet i biologiskt kön 

och socialt kön. Biologiskt kön kan anses representera den reala världen – det 

finns två slags människor som skiljer från varandra på ett grundläggande 

biologiskt sätt. Att man värderar skillnaderna som olikvärda handlar däremot om 

den projicerade världen, och då kommer det i fråga att betrakta könet som 

kulturellt och socialt skapad konstruktion. 

Den genusvetenskapligt inspirerade språkvetenskapens syn på språket står 

nära den kognitiva synen på förhållandet mellan språket och verkligheten. Edlund 

och andra (2007:203) skriver: ”Den version av verkligheten som språkbrukare 

hanterar genom sitt språk har redan filtrerats genom det nät av begreppsliga 

kategorier som vårt språk är uppbyggt av.” Koivunen i sin del beskriver språket 

som icke-genomskinligt och icke-neutralt betydelseproducerande system. Språket 

visar alltid verkligheten partiellt, ur en vald synvinkel och således som bristfällig. 

(Koivunen 1996:48, 51) Enligt Kram begränsar språket i hög grad människans 



80 

vardagliga uttrycksmöjligheter. Det som språket tillåter en att uttrycka styr det 

som kan tänkas. (Kram 1998:160) Heinämaa och Saarinen i sin del påpekar att 

språket i sig binder människan till en viss uppfattning om verkligheten. 

Könsskillnad är djupt rotad i livet och språket. Språket ger uttryck för en 

verklighetsbild enligt vilken den första och viktigaste skillnaden som görs mellan 

kategorin människor är kön. Givetvis finns det män och kvinnor i den 

utomstående verkligheten. Men människor skiljer sig också med avseende på 

andra biologiska och sociala egenskaper, t.ex. ögonfärg, längd, ålder, ras, etnicitet 

och samhällelig status. Vissa av dem är föränderliga, vissa permanenta. 

Emellertid avspeglar språket den könsmässiga indelningen i helt annorlunda grad 

än de andra distinktionerna. Att språket indelar människor först och främst i män 

och kvinnor i stället för t.ex. blå- och brunögda visar hur grundläggande denna 

skillnad betraktas av språkbrukarna. (Heinämaa & Saarinen 1983:55, 58, 95) 

Tanken om språket som kulturens spegel kan relateras till den s.k. Sapir-

Whorf-hypotesen som handlar om förhållandet mellan språk och tanke. Ett känt 

exempel på hur kulturellt viktiga begrepp får fler uttrycksformer i språket är de 

många olika ord som inuiterna har för ’snö’ i kontrast till de få ord som 

engelsmännen har (Mills 1995:84). Ett vidare exempel som har med 

genusvetenskapligt inspirerad språkvetenskap att göra är den stora mängden 

skällsord för sexuellt aktiva kvinnor jämfört med brist på sådana negativa ord för 

sexuellt aktiva män (se Cameron 1992:135; Mills 1995:93; Romaine 1999:98; 

Edlund et al. 2007:179). Språket är således i hög grad en nyckel till vilka slags 

företeelser som anses vara kulturellt relevanta att uttrycka med språket. Med 

hänsyn till denna undersökning kan man konstatera att (det kvinnliga) könet i 

vissa sammanhang betraktas så kulturellt viktigt att man anser (eller har ansett) 

det nödvändigt att explicit uttrycka det bl.a. med hjälp av femininavledningar. 

4.2 Kognitiva förmågor 

Vissa kognitiva förmågor är ett självklart och viktigt element i beskrivning av 

språkliga strukturer (Langacker 1987:98). I avsnitten 4.2.1 och 4.2.2 beskrivs 

kategorisering och figur-grundfenomen, vilka båda är grundläggande kognitiva 

förmågor. 
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4.2.1 Kategorisering 

De flesta ord och begrepp betecknar kategorier (Lakoff 1987:xiii). Kategorisering 

baserar sig på att människorna iakttar sin omgivning, lägger märke till centrala 

drag hos objekten och ser både skillnader och likheter mellan dragen (Winters 

1990:285; se även Brown 1990:17; Leino 1993:55). Förmågan att kategorisera 

innebär förmågan att bedöma om en viss sak ingår i en viss kategori eller inte 

(Jackendoff 1983:77). Själva könsskillnaden utgår från kategorisering: en 

observerad skillnad mellan människor indelar dem i två kategorier, män och 

kvinnor. Kategorins centrala egenskaper är binäritet och komplementäritet, d.v.s. 

det finns bara två polariserade könskategorier som betraktas som kompletterande 

motsatser till varandra (jfr Eckert & McConnell-Ginet 2003:242; Croft & Cruse 

2004:164f.). Kategoriseringen utgör grunden till företeelser som prototyper och 

stereotyper (se nedan). 

Prototyper 

Experiment har visat att informanterna anser vissa representanter för kategorin 

vara mera representativa än andra; t.ex. en rödhake är en mera representativ fågel 

än en pingvin (Lakoff 1987:40f.; se även Lakoff & Johnson 1980:71). 

Kategorimedlemmar som bäst exemplifierar kategorin enligt infödda 

språkbrukare kallas prototyper (Winters 1990:287; Lakoff 1987:40). Kategorierna 

är bildade omkring prototyper vilka fungerar som ett slags kognitiva 

referenspunkter (Ungerer & Schmidt 1996:14). Prototyper hänger ihop med 

föreliggande undersökning på så sätt att kategorier som syftar på människor 

omfattar både manliga och kvinnliga medlemmar. Som vid andra kategorier finns 

det både mer eller mindre typiska medlemmar. (Hellinger 1990:100) Enligt 

Engelberg kan mannen betraktas som människans prototyp. Man kan föreställa 

sig ett slags begreppslig kärna man, omkring vilken uttrycken organiserar sig. 

Uttryck som juristi, lakimies, kuluttaja och tiedemies (sv. jurist, lagkarl, 

konsument, vetenskapsman) står gradvis närmare eller längre ifrån prototypen 

man. (Engelberg 1993:47f.) I språket avspeglas detta framför allt som generiska 

maskuliner (se Engelberg 2007:8 och även Hellinger 1990:100), men även så att 

man oftast inte kan använda femininavledningar för att beteckna hela kategorin 

människor, medan maskulina/könsneutrala beteckningar vanligtvis kan fungera på 

så sätt. 
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Stereotyper 

Förmågan att iaktta skillnader och upptäcka prototyper leder till förmågan att 

skapa stereotyper, d.v.s. att förknippa vissa egenskaper med vissa 

kategorimedlemmar. Stereotyper kan beskrivas som systematiska föreställningar 

av egenskaper hos en viss grupp (Hyyppä 1995:12). Stereotyper kan betraktas 

som kognitiva prekonceptualiseringar som förekommer när individer ses som 

medlemmar av en viss grupp och således anses ha någonting gemensamt. De 

berör ofta sådana centrala fysiska egenskaper som etnicitet, ålder och givetvis kön. 

(LaFrance & Hahn 1994:352) Könsmässiga stereotyper varierar från en kultur till 

en annan, men de grundläggande dragen är förvånansvärt enhetliga. Egenskaper 

som associeras till kvinnor är t.ex. benägenhet till omsorg och underkastelse, brist 

på fysiska krafter, svaghet och känslosamhet. Kvinnor associeras till passivitet, 

män till dominans och initiativtagande. Stereotypiskt sett är män 

handlingsorienterade och maktlystna. Kvinnor är däremot mera intresserade av 

känslor och relationer till andra människor. (Hyyppä 1995:18, 20, 25) 

Könsmässiga stereotyper handlar således om en persons benägenhet att bete sig 

på vissa sätt på grund av hans/hennes kön (LaFrance & Hahn 1994:352) och 

avspeglar uppfattningar om manlighet och kvinnlighet (Hyyppä 1995:20). 

Egenskaper som kommer till uttryck i t.ex. skällsord för män och kvinnor är 

framför allt stereotyper (Svahn 1999:11). 

Både prototyperna och stereotyperna fungerar som källa till socialt och 

referentiellt genus. Femininavledningarna kan visa kvinnor i stereotypa roller som 

hustrur, tjänare och skötare. Å andra sidan kan man tänka att en prototypisk 

sjuksköterska är en kvinna och en prototypisk brandman är en man, vilket även 

avspeglas i språket som könsspecifika beteckningar. Som ordbildningsmönster 

handlar femininavledning också om vilka egenskaper och aktiviteter som har 

ansetts väsentliga att beteckna med en särskild femininform. De generiska 

femininerna sjuksköterska och barnmorska är tydliga exempel på detta. 

Stereotypen om kvinnans antagna passivitet framkommer särskilt vid 

sexualitetsrelaterat ordförråd (se vidare avsnitt 8.2.2). 

4.2.2 Figur-grundfenomen 

Inom psykologi handlar figur-grundfenomen (figure/ground organization) om hur 

den information som fås via synen och hörseln är organiserade (Ungerer & 

Schmid 1996:156f.). Eftersom denna organisering existerar i begreppslig struktur, 
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är den viktig för den semantiska och grammatiska strukturen. Figur är en 

substruktur som observeras framträdande gentemot bakgrunden som i sin del 

kallas grund. För att beskriva förhållandet mellan figur och grund utnyttjar 

Langacker en s.k. scen-metafor. Man kan föreställa sig en scen med kulisser 

(grund) och skådespelare (figur). Figuren är den mest centrala varelsen, och 

scenen är organiserad omkring den. Organiseringen är inte automatisk och det är 

möjligt att konstruera samma scen genom att välja ett annat element till figur. 

Många faktorer styr emellertid att ett visst val är mera naturligt och mera 

sannolikt än andra. En relativt kompakt region som utgör en tydlig kontrast mot 

sin omgivning har en stark tendens att urskiljas som figur, t.ex. en vit punkt mot 

svart bakgrund. Det kräver ytterligare ansträngningar att tolka detta som svart 

figur med ett hål i mitten mot en vit bakgrund. (Langacker 1987:120; se även 

Taylor 1995:5; Talmy 2000:311f.; Croft 2001:330; Croft & Cruse 2004:56) Talmy 

i sin del betraktar figur-grundfenomenet som exempel på ett center-periferi-

mönster (center-periphery pattern) som berör hur man riktar uppmärksamheten. 

Den varelse som uppmärksammas som figur i en viss situation drar 

uppmärksamheten till sig. Dess karakteristiska egenskaper är centrala för 

situationen. Grunden däremot är periferin för uppmärksamheten och fungerar som 

referenspunkt för figurens egenskaper. (Talmy 2003:12f.) 

Figur-grundfenomenet kan även iakttas i språket. Ett visst begrepp kan anges 

språkligt som referenspunkt för ett annat begrepp. Figur är då det begrepp som 

behöver en referenspunkt, medan det begrepp som fungerar som referens utgör 

grunden. I den språkvetenskapliga användningen har figur-grundfenomenet 

således följande tolkning: figur är en begreppsligt rörlig varelse vars väg, plats 

eller orientering betraktas som variabel. Grunden däremot har en stabil roll som 

referensram. (Talmy 2003:311f.) Man kan betrakta t.ex. subjekt-verb-

komplement-mönstret som avspegling av den allmänna kognitiva principen för 

figur-grundfenomenet. I en enkel transitivsats är subjektet figuren och objektet 

grunden, medan verbet uttrycker förhållandet mellan dem. Principens effekter är 

lättast att se i symmetriska satser: Susan resembles my sister eller My sister 

resembles Susan. (Ungerer & Schmid 1996:172; se även Langacker 1990:9) 

Figur-grundfenomenet blir aktuellt i denna undersökning när det gäller att få fram 

förhållandena mellan olika komponenter i omskrivningen genom att ur olika 

synvinklar analysera de konkreta fraserna och satserna som man använder för att 

omskriva femininavledningarna, t.ex. kvinnlig lärare (för lärarinna) och kvinna 

som tjänstgör såsom präst särskilt i icke-kristna religioner (för prästinna). Då är 
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det möjligt att upptäcka om det råder ett figur-grundförhållande mellan elementen 

i omskrivningen och i så fall reflektera över hur detta förhållande kan tolkas. 

4.3 Semantisk struktur: semantisk dekomposition 

Synpunkten att språket slutligen har en semantisk bas är central för kognitiva 

språkteorier (Winters 1990:287). Avsnitten 4.3 och 4.4 handlar om semantisk 

struktur som representationsnivå som inte är lika konkret som själva lexemet (t.ex. 

lärarinna) eller dess grammatiska struktur (t.ex. lär-ar-inna) men inte lika 

abstrakt som begreppslig struktur. Avsnitt 4.3 beskriver semantisk struktur 

utgående från semantisk dekomposition. 

Semantiska strukturer kan anses vara komponentiella i hög grad. Detta 

beskrivs av en teori som kallas semantisk dekomposition. Andra termer som 

används om semantisk dekomposition är lexikal dekomposition (t.ex. Lyons 

1995:108) och komponentanalys (t.ex. Kempson 1979:18). Det handlar om att 

bryta ned ett ords betydelse i en viss mängd mindre delar (Jackendoff 1983:112). 

Dessa delar i sin del kan kallas semantiska komponenter, semantiska särdrag, 

semantiska primitiver eller semantiska markörer (Atkinson, Kilby & Roca 

1988:189). I föreliggande avhandling används termerna semantisk dekomposition 

och semantisk komponent bortsett från referering. 

Komponentanalys har tillämpats med framgång i synnerhet på 

släktskapsterminologi. Enligt semantisk dekomposition skiljer orden mother och 

wife sig från father och husband med avseende på dragen [FEMALE] – [MALE]. 

Wife och husband skiljer sig från mother och father, eftersom de delar egenskapen 

[MARRIED]. Mother omfattar både moderskap och kvinnlighet. (Chierchia & 

McConnell-Ginet 1990:351) Kanske det mest kända exemplet inom teorin om 

semantisk dekomposition är ordet kill. Detta ord var något som en klassiker inom 

den språkvetenskapliga litteraturen på 1960-talet när det bröts ned i [CAUSE], 

[BECOME] och [NOT ALIVE]. (Ungerer & Schmid 1996:103) Skillnaden 

mellan t.ex. begreppen ’murder’ och ’kill’ är att komponenterna hos ’murder’ 

representerar avsiktlighet, kausalitet och död, medan bara kausalitet och död ingår 

i betydelsen av ’kill’ (Kempson 1979:18f.). När t.ex. kvinnlig lärare betraktas 

som semantisk struktur, kan lärarinna dekomposeras till [KVINNLIG] och 

[LÄRARE]. I denna undersökning fästs uppmärksamhet på hurdana grammatiska 

strukturer omskrivningarna tar, eftersom betydelsen inte endast handlar om 

innehåll utan även på vilket sätt innehållet är konstruerat (jfr Langacker 

2006b:53). 
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Dekompositionerna leder emellertid till problemet att man förr eller senare 

påträffar en komponent som inte kan analyseras vidare. I analysen av 

beteckningar för färg händer detta nästan omedelbart; t.ex. om ordet red kan det 

bara konstateras att det är fråga om en färg. Dekompositionen har visat sig vara 

mest framgångsrik i analysen av verb med hjälp av sådana komponenter som 

kausalitet, förändring och handling (jfr ovan). Även i sådana fall förblir 

dekompositionen slutligen bristfällig när en oanalyserbar komponent dyker upp. 

(Jackendoff 1983:113) Komponentanalysen kan endast konstatera att betydelse är 

en komplex företeelse. Även om man slipper analysera själva orden, finns 

komponenterna kvar. Till exempel ordet spinster består av komponenterna 

[FEMALE], [NEVER MARRIED], [ADULT] och [HUMAN]. Men hur kan t.ex. 

ordet human beskrivas inom ramen för komponentanalysen? (Se Kempson 

1979:18ff.) Även om man inte fullständigt kan beskriva den semantiska 

strukturen med semantisk dekomposition, påpekar Jackendoff att det är svårt att 

föreställa sig en alternativ teori som inte är någon variant av dekomposition. 

Teorin har tillämpats med betydande resultat, och således borde bevisbördan 

läggas på den som utnyttjar en annorlunda metod. (Jackendoff 1990:284) I denna 

undersökning är semantisk dekomposition inte en förklaringsmodell utan en 

analysmetod. Dekompositionen fungerar som medel att få fram de semantiska 

komponenterna hos femininavledningarna. 

Wierzbicka föreslår s.k. semantiska primitiver som möjlig lösning till 

problemet med semantiska komponenter som inte kan dekomposeras vidare. 

Enligt Wierzbicka är semantiska primitiver element med hjälp av vilka det är 

möjligt att definiera betydelsen hos ett ord, men själva primitiverna kan inte 

definieras. Det finns vissa grundbegrepp som är medfödda och möjliggör 

kommunikationen mellan människor som har olika modersmål. Exempel på 

semantiska primitiver är someone, one, two, many, think, good, big, when, not och 

if. (Wierzbicka 1996: 10, 14, 35f.; se även Lakoff & Johnson 1980:69; Langacker 

1987:87) När man dekomposerar lärarinna till [KVINNLIG] och [LÄRARE], 

påträffar man vid [KVINNLIG] en sådan komponent som är svår att bryta ned i 

mindre delar. I denna undersökning är det inte viktigt om och när man påträffar en 

oanalyserbar komponent. Tanken om att det finns ett slags primitiva semantiska 

komponenter är emellertid relevant för denna undersökning i det avseendet att 

sådana primitiva element länkar de semantiska strukturerna till mera abstrakta 

begreppsliga strukturer. Även Wierzbicka (1996:170f.) påpekar att icke-

slumpmässiga semantiska grupperingar kan analyseras på ett systematiskt och 

metodologiskt sätt med hjälp av semantiska primitiver, eftersom det är 
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primitiverna som skiljer de olika betydelserna från varandra. Man kan således 

granska de semantiska komponenterna i omskrivningen (i synnerhet sådana som 

är svåra att dekomposeras vidare, t.ex. [KVINNLIG]) som representanter för 

begreppsliga komponenter. Därmed kan man skapa mönster som visar hur 

betydelserna av femininavledningar som lärarinna, turkinna, prästinna och 

grevinna skiljer sig från varandra på en mera abstrakt nivå. 

4.4 Semantisk struktur: kognitiv grammatik 

Detta avsnitt beskriver semantisk struktur inom ramen för kognitiv grammatik. 

Enligt kognitiv grammatik har grammatiken en kognitiv bas (Lakoff 1987:463). 

Man utgår också från att språket i första hand handlar om betydelse (Geeraerts 

2006:3). Grammatikens symboliska resurser kan vara av två olika slag: specifika 

symboliska enheter (morfem, polymorfemiska lexikala enheter och bredare 

konventionella uttryck) och mönster med hjälp av vilka de nämnda enheterna kan 

kombineras. Mönstren bildar således komplexa symboliska strukturer av enklare 

strukturer. (Langacker 1987:66; Casad 1995:44) Enligt Onikki (2000:89) ger 

kognitiv grammatik ett exakt redskap för beskrivning av en sådan grammatik där 

grammatiska strukturer anses vara semantiskt motiverade. Detta avsnitt börjar 

med behandlingen av de viktigaste principerna inom kognitiv grammatik som är 

formulerade som tre grundläggande teser. Sedan behandlas kompositionalitet och 

grammatisk valens vilka är centrala aspekter av kognitiv grammatik. 

4.4.1 Tre grundläggande teser 

Ur den kognitiva grammatikens synvinkel utgår forskningen om språkliga 

strukturer från tre teser. I det följande presenteras teserna med tanke på hur de kan 

förknippas med föreliggande undersökning. 

Den första tesen: samma situation kan uttryckas språkligt ur olika 

perspektiv 

Enligt den första tesen baserar betydelser sig på konventionaliserade bilder eller 

föreställningar (conventionalized imagery). Detta betyder att en viss situation kan 

konstrueras språkligt på alternativa sätt och på så sätt uttrycka eller betona en viss 

aspekt, t.ex. abstrahera, specificera eller betrakta situationen ur olika perspektiv. 

Satserna The clock is on the table, The clock is lying on the table, The clock is 
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resting on the table och The table is supporting the clock är inte identiska till 

betydelsen. Var och en av dem lyfter fram en specifik aspekt av samma situation. 

Den första satsen är mest neutral. Verbet lie däremot riktar uppmärksamheten på 

klockans position på bordets horisontala yta. Rest i sin del betonar att den lokativa 

relationen är statisk, medan support framhäver att bordet motstår gravitationen 

som klockan utsätts för. Dessa kan betraktas som olika sätt att konceptualisera 

den utomspråkliga situationen, en klocka på bordet. (Langacker 1987:2, 110f.; se 

även Casad 1995:24f.) Talmy (2003:13) använder uttrycket windowing of 

attention om samma företeelse. Språklig betydelse i sig tyder således på ett visst 

perspektiv på världen. (Geeraerts 2006:4) När den första tesen betraktas i 

förhållande till föreliggande undersökning kan man anse att de olika 

omskrivningarna av suffixavledda feminina personbeteckningar betonar olika 

aspekter av samma situation. Situationen i fråga kan beskrivas som ”en kvinna 

med viss funktion, d.v.s. yrke, egenskap, verksamhet, nationalitet, etnicitet eller 

äktenskaplig status”. 

Den andra tesen: grammatiken har en symbolisk karaktär 

Ur kognitiv synvinkel utgör grammatiken (eller syntaxen i den generativa 

traditionen) inte någon autonom representationsnivå (Langacker 1987:2). 

Uppfattningen om autonom syntax är en djuprotad och nästan arketypisk syn på 

grammatiken. Syntaxen är då en autonom komponent som tydligt kan separeras 

från både semantiken och lexikonet och som består av allmänna regler. 

(Langacker 1990:101) I stället är grammatiken i hög grad symbolisk och kan 

beskrivas som konventionaliserad symbolisering av den semantiska strukturen 

(Langacker 1987:2). Detta kan förknippas med synen på språket som dubbelt 

betydelsesystem. Språkets specifika delar betyder någonting, men också själva 

språket är en helhet som symboliserar och betyder någonting. (Se Heinämaa & 

Saarinen 1983:54) 

De grammatiska strukturer som producerar feminina uttryck är sexistiska i 

grunden därför att de symboliserar uppfattningen om mannen som norm och 

kvinnan som avvikelse, d.v.s. androcentricitet. Feminina beteckningar är typiskt 

avledda ur redan existerande maskulina beteckningar och har därför beskrivits 

som markerade och sekundära (Buβmann & Hellinger 2003:157; se även Baron 

1986:116). Den maskulina formen är oftast ändelselös och således omarkerad 

(Karlsson 1974:26). En avledd form förutsätter alltid en grundform som är primär 

och ger avledningen sin betydelse (Tiittula 1988:25; se även Hellinger 1990:75). 
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Att de feminina beteckningarna avleds av de maskulina tyder på att maskulinum 

är en grundkategori inom genussystemet och fungerar som semantisk och 

begreppslig bas (Karlsson 1974:26; se även Tiittula 1988:19). Detta leder till 

synen på kvinnor som avvikelse från den universella manliga normen (Mills 

1995:93; se även Hellinger 1990:75; Engelberg 1998:74f.; Buβmann & Hellinger 

2003:158). Feminina avledningsaffix förekommer i många språk, medan det 

däremot är svårare att finna affix som gör en feminin beteckning maskulin (Eckert 

& McConnell-Ginet 2003:259). Man kan säga att androcentriciteten är en 

konceptualisering av män som begreppslig grundkategori. Konceptualiseringen 

symboliseras språkligt av t.ex. att man avleder feminina ord av maskulina. Även 

användning av formellt maskulina ord om kvinnor kan anses symbolisera denna 

konceptualisering. 

Den tredje tesen: det finns inga skarpa gränser mellan olika delområden 
av språket 

Den tredje tesen tar ställning till förhållandet mellan grammatik, lexikon och 

syntax. Det görs inga tydliga distinktioner utan grammatiken, lexikonet och 

syntaxen bildar ett kontinuum av symboliska strukturer (Langacker 1987:3). Man 

brukar inte heller begränsa pragmatiken utanför semantiken och betrakta den som 

tydligt separerat forskningsområde (Onikki 2000:103). Betydelserna bildas både 

subjektivt och intersubjektivt: varje språkbrukares kunskap om världen är 

individuell i sin helhet, men den pågående interaktionen garanterar att 

kommunikationen lyckas (Onikki-Rantajääskö 2010:48). Vidare gör kognitiv 

grammatik ingen tydlig gräns mellan innehållsord och funktionsord med avseende 

på deras semantiska värde. Även de minsta grammatiska enheterna (t.ex. 

grammatiska morfem) är betydelsefulla. Vissa grammatiska enheter är semantiskt 

t.o.m. lika utvecklade som innehållsord; t.ex. prepositioner har mer semantisk 

innebörd än innehållsord som thing eller have, och de är inte mera abstrakta än 

innehållsord som entity, exist och proximity. Grammatiska morfem har således en 

egen semantisk roll i den konstruktion där de förekommer. (Langacker 1987:3, 

18f.) Också större enheter (fraser och mera komplexa syntaktiska konstruktioner) 

anses ha en betydelse på samma sätt som lexikala enheter (Winters 1990:287). 

För en undersökning som handlar om omskrivningar (d.v.s. fraser och mera 

komplexa syntaktiska konstruktioner) är detta en viktig utgångspunkt. När 

undersökningsobjektet dessutom utgörs av suffixavledda beteckningar kan man 

inte underskatta den semantiska innebörden hos femininsuffixen endast därför att 
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de inte är innehållsord i traditionell mening. Suffixens innebörd ’feminin’ spelar 

utan tvivel en central roll i den semantiska och den begreppsliga strukturen inom 

suffixavledda feminina personbeteckningar. 

Ofta är det inte självklart om en lexikal enhet kan bildas med hjälp av en 

regel eller om den ska betraktas som lexikaliserad, och bl.a. därför skiljer man 

inte gärna grammatiken och lexikonet från varandra. Detta kan exemplifieras med 

förhållandet mellan ett komplext lexikalt element och ett produktivt 

avledningsmönster. I Langackers nedanstående exempel kan avledningsmönstret 

formuleras som V (verb) + -er (suffix) 16 . Han frågar om ordet stapler kan 

betraktas som avledning med hjälp av regeln V + -er, d.v.s. som produkt av ett 

grammatiskt mönster. Betydelsen av konstruktionen stapler är någonting mer än 

bara ’something that staples’. Trots detta är det inte logiskt att betrakta ordet som 

lexikaliserat, eftersom en produktiv regel existerar och har en egen roll i 

konstruktionens betydelse. Den kognitiva grammatikens lösning är att 

konstruktionen kan vara båda: betydelsen bestäms i stort sett av regeln, men den 

kan också ha egenskaper som går utanför regeln. Det semantiska innehållet hos 

stapler specialiseras på ett sätt som inte framgår av regeln, och i det avseendet är 

det fråga om en lexikal enhet. (Langacker 1987:15, 28) 

Hos följande femininavledningar är det lätt att iaktta en regel: 

maskulin/könsneutral beteckning + -inna 17 . I tabell 4 tillämpas regeln på 

exempelorden lärarinna, turkinna, prästinna och grevinna (se Svensk ordbok 

1992 s.v. lärarinna, prästinna, grevinna; Svenska Akademiens ordbok 2007 T 1894 

s.v. turkinna). 

Tabell 4. Regeln maskulin/könsneutral beteckning + -inna tillämpad på 

femininavledningarna lärarinna, turkinna, prästinna och grevinna. 

Regel Femininavledning Omskrivning 

lärar(e) + -inna lärarinna kvinnlig lärare 

turk + -inna turkinna turkisk kvinna 

präst + -inna prästinna kvinna som tjänstgör såsom präst särskilt i icke-kristna 

religioner 

grev(e) + -inna grevinna en greves hustru 

                                                        
16 Kursiveringarna är mina egna. 
17 -inna är inte det enda svenska femininsuffixet, men det används i exemplen därför att det framhäver 
det gemensamma ordbildningsmönstret och samma grammatiska regel vid lärarinna, turkinna, 
prästinna och grevinna. 
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Det ovanstående exemplet sammanfattar frågeställningen i denna undersökning 

med hjälp av den kognitiva grammatikens syn på förhållandet mellan grammatik 

och lexikon. Alla exempelord är bildade med hjälp av samma regel och har 

följaktligen samma grammatiska struktur. Ändå producerar regeln olika resultat. 

Det skulle vara logiskt om regeln maskulin/könsneutral beteckning 18  + -inna 

producerade betydelseinnehållet ’en kvinnlig representant för den funktion som 

den maskulina/könsneutrala beteckningen uttrycker’. Detta sker emellertid endast 

vid lärarinna och turkinna. Prästinna och grevinna har sådana semantiska 

egenskaper som inte går an att härleda från regeln maskulin/könsneutral 

beteckning + -inna. Det kan inte förutses att prästinna enbart kan användas på tal 

om icke-kristna religioner, inte om nutida kvinnliga präster inom den kristna 

kyrkan. Grevinna i sin del är en hustru till en greve, inte en kvinna med samma 

funktion som greve. Därför måste dessa drag nämnas explicit i ordboken. Alla 

dessa exempelord förekommer som uppslagsord i en enspråkig ordbok, d.v.s. de 

har ansetts höra till lexikonet även om det finns ett grammatiskt mönster för deras 

bildande. 

4.4.2 Kompositionalitet 

I språket finns inte etablerade uttryck för varje tänkbar situation. I stället finns det 

ett förråd av etablerade uttryck (som i sig lämpar sig för att koda endast en viss 

aspekt av situationen) som kan kombineras med varandra. (Langacker 1987:278) 

Vissa enheter fungerar som komponenter för andra, och dessa komponenter 

förenas på ett specifikt sätt till en kompositstruktur (composite structure). Det 

förhållande som råder mellan komponenterna och den kompositstruktur som 

avleds av dem kallas kompositionalitet (compositionality). (Langacker 1987:73, 

448; 2006b:54) 

Kompositionalitet kan vara av fullständigt eller partiellt slag. Fullständig 

kompositionalitet (full compositionality) betyder att det finns en viss 

regelbundenhet mellan komponenternas betydelser och kompositstrukturens 

betydelse. Fullständig kompositionalitet kan beskrivas med en s.k. building block 

metaphor (sv. byggklossmetafor): kompositstrukturens betydelse består av 

delarnas betydelser helt enkelt på så sätt att delarna fogas till varandra. Oftare är 

                                                        
18 Vanligtvis bildas femininavledningar av maskulina/könsneutrala beteckningar. Det är emellertid 
möjligt men sällsynt att det inte existerar någon motsvarande maskulin/könsneutral beteckning (t.ex. 
barnmorska används även om män), och då är det givetvis inte möjligt att analysera den feminina 
beteckningen som kombination av en maskulin/könsneutral beteckning och ett femininsuffix. 



91 

kompositstrukturerna bara partiellt kompositionella (partial compositionality). 

Detta innebär att de flesta komposita uttryck har en konventionell betydelse som 

är mera specifik än vad delarna skulle tyda på. Ett illustrerande exempel är ordet 

computer som inte är bara ’something that computes’. Det krävs således mer än 

att man bara sätter komponenterna bredvid varandra, och kombinationen kan ha 

egenskaper som går utanför de enskilda komponenternas betydelser. (Langacker 

1987:75; Winters 1990:287) Partiell kompositionalitet kan beskrivas med en s.k. 

scaffolding metaphor (sv. byggnadställningsmetafor): komponenterna är inte 

byggklossar utan motiverar olika aspekter av kompositstrukturen, och 

kompositstrukturen bör betraktas som koherent struktur i sig (Langacker 

1987:449, 452, 456). Bland annat lexikalisering handlar om partiell 

kompositionalitet. 

Kompositionalitet återkommer till den företeelse som har behandlats tidigare, 

d.v.s. hur femininavledningar som bildas med samma suffix kan ha olika 

omskrivningar. Lärarinna betyder det som kunde förväntas på basis av 

avledningsbasen och femininsuffixet (’en kvinnlig representant för den funktion 

som den maskulina/könsneutrala beteckningen uttrycker’, d.v.s. ’kvinnlig lärare’) 

och är således fullständigt kompositionellt. Däremot är det fråga om partiell 

kompositionalitet hos prästinna, vars betydelse inte på samma sätt kan härledas 

från dess komponenter: det kan inte ses från ytan att det avses en kvinnlig präst i 

icke-kristna religioner, inte nutida kvinnliga präster inom den kristna kyrkan. 

4.4.3 Grammatisk valens 

När två eller flera symboliska strukturer kombineras så att de bildar ett nytt 

uttryck, finns det en grammatisk valensrelation (grammatical valence relation) 

mellan strukturerna. Komponenterna har inre egenskaper som bestämmer hur det 

är möjligt att kombinera dem och vilken kombination som är sannolikast att bli 

utnyttjad. (Langacker 1987:277f.) Både femininavledningar och deras 

omskrivningar kan betraktas som grammatiska konstruktioner, och det råder 

valensrelationer mellan konstruktionens beståndsdelar. För denna undersökning är 

kompositionsstigar och dependens de mest relevanta aspekterna av grammatisk 

valens. 
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Kompositionsstigar 

Språket är ett symbolsystem där formen uttrycker betydelse. Formen förmedlar 

betydelser på så sätt att skillnader i formen avspeglar skillnader i betydelsen. 

Omvänt borde betydelsemässiga skillnader avspeglas på språkets uttrycksnivå. 

(Onikki 2000:88, 100) Konceptualiseringens roll i språket framkommer tydligast 

när ett språk har alternativa uttryck för situationer som är likvärdiga till 

sanningsvärdet, t.ex. dad/father och spend/waste. I många situationer föredras 

emellertid en viss konceptualisering framför andra möjligheter så att alla uttryck 

inte kan accepteras. (Croft & Cruse 2004:40) I människans kognition är 

hierarkiska strukturer en grundläggande egenskap: element på en viss nivå 

kombineras så att de bildar en komplex struktur på den näst högsta nivån 

(Langacker 1987:310). En kompositionsstig (compositional path) kan beskrivas 

som den hierarki av semantiska strukturer som avspeglar hur uttrycket härleds 

från komponenternas betydelser. Två uttryck som har samma kompositstruktur 

kan nå denna struktur via olika kompositionsstigar. Som konsekvens skiljer sig 

uttrycken semantiskt från varandra. Den semantiska kontrasten gäller hur viktiga 

olika aspekter är för situationen. Till exempel sammansättningen corn kernel och 

nominalfrasen kernel of the corn skiljer sig semantiskt från varandra, eftersom 

närvaron av prepositionen of i den senare lyfter fram aspekten att det är fråga om 

ett förhållande mellan en helhet (corn) och en begränsad del av denna helhet 

(kernel). Prepositionen of är relativt abstrakt och lägger inte till någonting till de 

andra morfemens betydelser, men ändå är de två konstruktionerna inte synonyma. 

(Langacker 1987:294ff.; 1990:10f., 109; jfr Casad 1995:34ff.) 

Den semantiska kontrasten mellan två kompositionsstigar kan beskrivas med 

hjälp av termen analyserbarhet (analyzability). Enligt Langacker betyder 

analyserbarhet att man känner igen varje komponents insats i den komposita 

konceptualiseringen. Analyserbarhet kan bäst beskrivas med hjälp av semantiska 

kontraster mellan uttryck som father vs. male parent, triangle vs. three-sided 

polygon, acorn vs. fruit of an oak tree och puppy vs. puppy dog. Även om man 

bortser från beteckningarnas konnotationer och koncentrerar sig på denotationer, 

kan det konstateras att delarna i paren inte är likadana till betydelsen. Male parent 

uttrycker dragen [MALE] och [PARENT] på ett mera precist sätt än father, även 

om father omfattar båda dragen. På samma sätt är dragen [POLYGON] och [OAK] 

märkbart mindre prominenta i triangle och acorn än i deras perifrastiska 

motparter som explicit nämner dessa drag. (Langacker 1987:292f.) Även om 

sådana formella skillnader ofta är små, är relativ prominens en viktig dimension i 
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semantiska och grammatiska strukturer. Explicit symbolisering preciserar och 

förtydligar begreppet. Även om beteckningen father innehåller de två dragen 

[MALE] och [PARENT], anger father inte dem var för sig och betonar dem inte 

på samma sätt som male parent. Father är en oanalyserbar enhet vars semantiska 

värde endast består av en förenad konceptualisering där ingenting får de två 

dragen att framträda. (Langacker 1987:293f.) 

Kompositionsstigar är ett användbart verktyg vid analysen av suffixavledda 

feminina personbeteckningar. Till exempel lärarinna och kvinnlig lärare är 

kompositionsstigar som når samma begreppsliga innehåll genom antingen direkt 

symbolisering eller integration av komponentstrukturerna på samma sätt som 

Langacker gör i sin analys. Kvinnlig lärare lyfter fram komponenterna på ett sätt 

som lärarinna inte gör. Innehållsligt motsvarar lärarinna den syntaktiska 

konstruktionen kvinnlig lärare med avseende på att den består av samma 

komponenter, d.v.s. [KVINNLIG] och [LÄRARE]. Lärarinna och kvinnlig lärare 

är emellertid inte identiska konstruktioner. Skillnaden mellan dem är densamma 

som mellan father och male parent, d.v.s. kvinnlig lärare ger mer prominens till 

de enstaka komponenterna. I den terminologi som utnyttjas i denna avhandling är 

male parent en omskrivning av father. Både male parent och kvinnlig lärare kan 

anses representera den semantiska strukturen hos father respektive lärarinna: de 

anger explicit de semantiska komponenter som tillsammans utgör ordets 

betydelse. 

Dependens 

Grammatisk valens gör en distinktion mellan s.k. autonoma och dependenta 

element. En begreppsligt dependent struktur behöver en annan struktur för sin 

fulla betydelse. Det är svårt att föreställa sig t.ex. jagande utan att i viss grad 

tänka på den som jagar och den som blir jagad. I detta avseende kan relationella 

begrepp betraktas som dependenta, eftersom de förutsätter att talaren hänvisar till 

de varelser som deltar i relationen. (Langacker 1987:298ff.) När två komponenter 

kombineras, finns det normalt en asymmetri mellan dem. Den ena kan betraktas 

som begreppsligt autonom, medan den andra är begreppsligt dependent. Till 

exempel i konstruktionen pin-s är stamordet autonomt och suffixet dependent. 

Det finns emellertid också mindre typiska fall (se vidare avsnitt 8.6.2). 

(Langacker 1990:122, 177; jfr Casad 1995:32ff.) 

När det gäller syntaxen baserar sig förhållandet mellan huvudord och 

modifierare på samma princip. I detta fall kan en tydlig asymmetri iakttas: 
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huvudordet är autonomt och modifieraren dependent. (Langacker 1990:175) När 

det gäller t.ex. nominalfrasen kvinnlig lärare är ordet kvinnlig dependent i 

förhållande till lärare, eftersom det fungerar som modifierare. Beteckningen 

grevinna och omskrivningen en greves hustru kan beskrivas på motsvarande sätt 

som Langackers exempel ovan. På samma sätt som jagande har äktenskap två 

parter: en person som är gift och den som han/hon är gift med. I nominalfrasen en 

greves hustru är hustru det autonoma elementet och en greves det dependenta (se 

emellertid vidare avsnitt 9.3.2). Dependensrelationerna i omskrivningen avspeglar 

således en viss inneboende hierarki hos begreppen ’lärarinna’ och ’grevinna’. 

Detta utnyttjas vidare i analysen av förhållandena mellan komponenterna i den 

semantiska och den begreppsliga strukturen. 

4.5 Begreppslig struktur 

Enligt Wierzbicka (1996:350) kan man få fram hur man konceptualiserar och 

strukturerar världen genom att studera ordförrådet på ett systematiskt och 

metodiskt sätt. Femininavledningar som lärarinna, turkinna, prästinna och grev-

inna fungerar som källa till hur begrepp som ’lärarinna’, ’turkinna’, ’prästinna’ 

och ’grevinna’ är organiserade i begreppssystemet. Denna organisering i sin del 

kan tyda på hur språkbrukare konceptualiserar kön i samband med funktionerna 

yrke, egenskap, verksamhet, nationalitet, etnicitet och äktenskaplig status. 

Konceptualisering och kognitiva processer är viktiga för semantisk analys. 

Den semantiska analysen förutsätter således att även den begreppsliga strukturen 

beskrivs explicit. (Langacker 1987:99) I fråga om semantisk struktur och 

begreppslig struktur varierar termbruket hos olika forskare. Enligt Jackendoff 

(1983:95) är den semantiska strukturen samma sak som den begreppsliga, och han 

använder båda termerna om en och samma mentala representation. Denna 

representation omfattar både språkliga och icke-språkliga aspekter. Det finns 

således inte något mellanstadium som endast skulle omfatta språket, utan den 

semantiska eller begreppsliga strukturen hanterar både språklig och icke-språklig 

information. (Jackendoff 1983:95, 105) Däremot gör Langacker en terminologisk 

skillnad mellan semantisk struktur och begreppslig struktur. Begreppslig struktur 

handlar om kognitionen i allmänhet (t.ex. tankar och begrepp) i både språklig och 

icke-språklig mening. Den semantiska strukturen är däremot specifikt språklig. 

Semantiska strukturer är i själva verket begreppsliga strukturer så som språkliga 

konventioner formar dem. Semantiska strukturer är m.a.o. konventionaliserade 

begreppsliga strukturer. (Langacker 1990:108f.; Leino 1993:55) I denna 
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undersökning föredras Langackers terminologi framför Jackendoffs, och det görs 

en skillnad mellan semantisk och begreppslig struktur. 

Syftet med avsnitt 4.5.1 är att ge några beskrivningar av den begreppsliga 

strukturen. Det finns många olika beskrivningar med varierande terminologi om 

hurdana former begreppsliga strukturer kan ha (se t.ex. Gärdenfors 1999; Coulson 

& Fauconnier 1999; Talmy 2003; Fillmore 2006) (jfr Langacker 

2006b:77). ’Kognitiva modeller’ används i denna avhandling som överbegrepp 

för olika sätt att beskriva den begreppsliga strukturen såsom t.ex. Ungerer och 

Schmid (1996) gör. I avsnitt 4.5.2 belyses förhållandet mellan kognitiva modeller 

och kultur ur den synvinkeln hur man konceptualiserar kön. 

4.5.1 Kognitiva modeller 

Kognitiva modeller handlar om hur informationen är representerad och 

organiserad i begreppssystemet. Enligt Langacker (1987:147) fungerar kognitiva 

modeller som viss typ av kontext. Man har en rad interrelaterade kontexter för 

alla slags företeelser som man påträffar i det vardagliga livet. Termen kognitiv 

modell syftar på alla kognitiva representationer som hör till ett visst område. 

Kognitiva modeller är inte isolerade utan står i olika slags förhållanden till 

varandra. Till exempel kategorierna människor, sjö och sand kan både förekomma 

i olika kontexter och tillsammans bilda modellen på stranden. (Ungerer & 

Schmid 1996:47f.) Eftersom kognitiva modeller har en så grundläggande roll i 

människans kognition, är det meningsfullt att anta att även femininavledningar 

representeras i begreppssystemet som kognitiva modeller. 

Kognitiva modeller har ingen omedelbar fysisk manifestation. De är abstrakta 

modeller som är avsedda att beskriva mentala aktiviteter. Det är inte heller möjligt 

att fullständigt lista alla modeller. En del av dem är medfödda, en del inlärda och 

kulturavhängiga. (Se Gärdenfors 1995:6) I detta sammanhang beskrivs två olika 

modeller som beskriver den begreppsliga strukturen: Langackers kognitiva 

domäner (cognitive domains) och Jackendoffs begreppsliga primitiver 

(conceptual primitives). Med hjälp av dem belyses centrala egenskaper hos 

kognitiva modeller. Därefter presenteras och diskuteras den term som används om 

kognitiva modeller i denna undersökning, scheman. 
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Kognitiva domäner 

Langacker (1990:3) beskriver semantiska strukturer i förhållande till s.k. 

kognitiva domäner. Han betonar synen på kognitiva modeller som kontext och 

definierar sitt centrala begrepp domän som ”a context for the characterization of 

a semantic unit”. Domänerna är kognitiva företeelser, t.ex. mentala upplevelser, 

begrepp eller begreppsliga komplex. En viktig term i föreliggande avhandling är 

matris (matrix. Varje begrepp kan relateras till en eller flera kognitiva domäner, 

vilka kollektivt kallas begreppets matris. (Langacker 1987:147, 152; se även 

Ungerer & Schmid 1996:188) Matris är således en kombination av de kognitiva 

domäner (när man använder Langackers terminologi) som deltar i 

betydelsekonstruktionen hos begrepp som ’lärarinna’, ’turkinna’, ’prästinna’ 

och ’grevinna’. Man kan anse att de domäner som deltar i konstruktionen av 

t.ex. ’lärarinna’ och utgör dess matris är yrke och kön. 

De olika domäner som ingår i ett begrepp beskriver begreppets olika aspekter. 

Till exempel de engelska orden roe och caviar syftar båda på ’rom’. Det 

kunskapssystem som berör fiskarnas reproduktion är den primära domänen för 

roe och det som har med mat, konsumtion och social status att göra är primärt för 

caviar. (Langacker 1990:62) Figur-grundfenomen kan tillämpas på kognitiva 

domäner på så sätt att en viss domän fungerar som grund till figuren. Cirkel 

omfattar domänen för båge, eftersom bågen är en del av cirkeln. I en matris finns 

en grund mot vilken kognitiva enheter urskiljs som figurer. Processen är 

prelingvistisk i det avseendet att det inte är givet hurdant språkligt uttryck som 

används när den kognitiva enheten kodas till en språklig enhet. (Ungerer & 

Schmid 1996:189f.) Detta stöder tanken om att den begreppsliga strukturen är 

icke-språklig. Den organisering av information som kan ses i figur-

grundfenomenet på språkets nivå kan vidare iakttas i den begreppsliga strukturen. 

De kognitiva modellernas roll som kontext har också med begreppssystemets 

inre strukturer att göra. Langacker påpekar att de flesta begrepp inte kan 

definieras utan att man hänvisar till andra begrepp antingen implicit eller explicit. 

Det är omöjligt att förklara t.ex. begreppet [KNUCKLE]19 utan att nämna fingret 

som helhet. Begreppet [FINGER] i sin del förutsätter [HAND] som behöver 

                                                        
19 Vanligen anges begrepp med gemena bokstäver och inom två apostrofer (’knuckle’), men i detta fall 
följs Langackers egna markeringskonventioner, d.v.s. [KNUCKLE]. 
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[ARM] för sin kontext osv.20. För att kunna beskriva begreppet måste man således 

hänvisa till de riktiga nivåerna i vissa hierarkier. (Langacker 1987:147f.) Man kan 

inte uppfatta t.ex. begreppet ’lärarinna’ utan att hänvisa till begreppen ’yrke’ 

och ’kvinnlig’. Det senare i sin del kan inte förstås utan begreppet ’kön’ och, som 

det har visat sig, utan begreppet ’manlig’ som sin kompletterande motsats. 

Begreppsliga primitiver 

Enligt Jackendoff har man ett förråd av ”delar av tankar” eller ”enkla begrepp” 

och mönster som kombinerar dem till mera komplexa tankar. Om dessa delar 

använder han termen begreppsliga primitiver. Varje ord kan associeras till en viss 

begreppslig primitiv i hjärnan. Med hjälp av primitiverna kan man beskriva 

förhållandena mellan betydelser. Ord som har någonting gemensamt har också 

likheter i den begreppsliga strukturen. Committee, herd och bouquet har en 

gemensam del som beskriver att de är kollektiver, men det som skiljer dem åt är 

den del som beskriver vilka varelser det är fråga om (människor, djur eller 

blommor). (Jackendoff 1993:188) På motsvarande sätt har lärarinna, turkinna, 

prästinna och grevinna någonting gemensamt i den begreppsliga strukturen: i 

varje ord är det fråga om en kvinna. De som skiljer beteckningarna åt är vilken 

funktion det är fråga om (yrke, nationalitet eller äktenskaplig status). Vid sidan av 

kön kan funktionerna betraktas som begreppsliga primitiver (när man använder 

Jackendoffs terminologi). 

Scheman 

Ovan har det beskrivits två kognitiva modeller som sammanfattar vilka drag som 

är karakteristiska hos kognitiva modeller: att de är primitiva och abstrakta, 

fungerar som kontext, står i olika förhållanden till varandra och bildar hierarkier. 

Alla dessa aspekter kan förenas i termen schema. I denna avhandling används 

termen schema för följande skäl. För det första kan termen anses vara etablerad 

och accepterad i kognitiv psykologi (Stuart-Hamilton 1995:108). För det andra är 

schema ganska allmänt till innehållet och kunde fungera som synonym eller 

hyperonym till de redan presenterade termerna. Eftersom både kognitiv domän 

                                                        
20 Problemet med fullständig dekomposition av begrepp är detsamma som i den semantiska strukturen. 
Med hänsyn till exemplet ovan kan man fråga vad som är domänen för t.ex. [BODY] (Langacker 
1987:148). Problemet stöder tanken om att semantiska strukturer avspeglar begreppsliga strukturer. 
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och begreppslig primitiv kunde utnyttjas i beskrivningen av den begreppsliga 

strukturen hos suffixavledda feminina personbeteckningar, används schema i 

stället utan att det närmare specificeras vilken typ av kognitiv modell som är den 

mest relevanta.  Betydelsen av schema kan då beskrivas som ’begreppslig 

komponent’. 

Langacker definierar schema på följande sätt: ”A schema [...] is an abstract 

characterization that is fully compatible with all the members of the category it 

defines [---]; it is an integrated structure that embodies the commonality of its 

members, which are conceptions of greater specificity and detail that elaborate 

the schema in contrasting ways.” (Langacker 1987:371) Scheman handlar således 

om specifikation, d.v.s. hur detaljerat någonting beskrivs. Till exempel begreppet 

[TREE] förhåller sig till begreppet [OAK] så att [TREE] är ett schema och [OAK] 

ett exemplar av det, en elaboration. Elaborationen är betydelsemässigt enhetlig 

(compatible, se ovan) med schemat, men den är mera detaljerad. (Langacker 

1987:68) I föreliggande undersökning kan t.ex. [YRKE] betraktas som schema. 

Schemat kan specificeras vidare i elaborationer som [LÄRARINNA], 

[SKÅDESPELERSKA] och [MASKINSKRIVERSKA]. Med tanke på hierarkier 

mellan begrepp är det inte möjligt att definiera elaborationerna utan att hänvisa 

till schemat [YRKE]. Schemana är således också ett sätt att abstrahera 

undersökningsmaterialet och därmed klassificera beteckningarna i grupper som 

yrkesbeteckningar och nationalitetsbeteckningar. 

Omskrivningarna fungerar som källa till semantiska strukturer. De kan ge 

information även om begreppsliga strukturer, eftersom semantisk och begreppslig 

struktur har ett nära förhållande till varandra. Med tanke på att semantiska 

strukturer karakteriseras av komponentialitet kan även begreppliga strukturer 

uppfattas som bestående av komponenter, vilka i detta sammanhang kallas 

scheman. Femininavledningarnas begreppsliga strukturer kan beskrivas som 

matriser, d.v.s. kombinationer av schemana som [KÖN] och [YRKE], vilka 

tillsammans utgör matrisen för ’lärarinna’. Kombinationen av schemana i sin del 

sker på ett visst sätt. Olika typer av feminina beteckningar representerar olika 

kombinationssätt och olika förhållanden mellan schemana, vilka i sin del 

avspeglas via den semantiska strukturen i omskrivningens form. 

4.5.2 Kognitiva modeller, kultur och kön 

Det är en central egenskap hos kognitiva modeller att de är kulturbetingade. 

Kulturen fungerar som bakgrund till alla situationer som man måste uppleva för 
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att kunna bilda en kognitiv modell. Kulturella modeller kan beskrivas som 

kognitiva modeller som är gemensamma för människor ur samma sociala grupp. 

Kulturella modeller kan delvis bestå av antaganden som är tvivelaktiga eller 

inexakta ur vetenskaplig synvinkel, eftersom de baserar sig på vardagliga 

upplevelser av företeelser i omgivningen. Till kulturella modeller hör t.ex. 

uppfattningen att hundar som viftar på svansen är vänliga, medan morrande 

hundar är arga, även om det inte alltid stämmer. För att klara sig i det vardagliga 

livet behöver lekmän emellertid inte vetenskapligt korrekta modeller utan sådana 

som fungerar. Så länge som en modell är konsekvent med iakttagelserna och 

möjliggör funktionellt korrekta förutsägelser, är det inte skadligt att den kanske är 

tekniskt bristfällig. (Ungerer & Schmid 1996:50, 52f.; jfr även Lakoff 1987:119 

och Kamppinen, Jokinen & Saarimaa 2001) 

Synen på kognitiva modeller som kulturella produkter passar ihop med 

synpunkten att människans uppfattning om världen inte alltid är konsekvent i 

förhållande till den reala världen utan representerar den projicerade världen (jfr 

Jackendoff 1983:28f.). Könskonstruktionen är ett typexempel på en kulturell 

kognitiv modell. Det kan iakttas en skillnad i hur könet förekommer i den reala 

världen och hur människor konceptualiserar det bl.a. genom språket. Ett redan 

nämnt exempel på en kulturell modell för kön är uppfattningen om könet som 

binär, komplementär och exklusiv kategori som bara består av män och kvinnor 

och ingenting däremellan (jfr Sipilä 1998:38; Edlund et al. 2007:30f.). I 

verkligheten hör alla människor inte till dessa kategorier vare sig biologiskt (t.ex. 

interkönade) eller socialt (t.ex. transpersoner). Ett språkvetenskapligt exempel på 

kontrasten mellan den reala och projicerade världen är svenska sexualfärgade 

skällsord och den föreställningen av kvinnlig och manlig sexualitet de ger uttryck 

för från medeltiden till 1990-talet. Enligt Svahn är det påfallande att majoriteten 

av svenska skällsord för kvinnor t.o.m. på 1990-talet baserar sig på sexuell 

lösaktighet, även om synen på kvinnlig sexualitet och på sexualitet 

överhuvudtaget radikalt har förändrats sedan medeltiden (t.ex. föräktenskapliga 

relationer är numera en regel, många par gifter sig inte alls och det är vanligt att 

barn föds utom äktenskapet). Hon konstaterar att åsikter om könen inte 

nödvändigtvis motsvarar den samhälleliga ställning som män och kvinnor har, 

och skällsorden kan betraktas som representanter för ett folkligt tanke- och 

synsätt på bl.a. kön. (Svahn 1999:11f., 181) I modellen ingår således en rad 

stereotypier om vad som är kvinnligt och manligt. Modellen kan anses tyda på en 

potentiell värdeladdning att det manliga skattas högre än det kvinnliga och på ett 

eller annat sätt uppfattas som det allmängiltiga och det mänskliga. 
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5 Material och metod 

I detta kapitel presenteras undersökningsmaterialet och -metoden. Det förra 

innebär en presentation av de ordböcker som utnyttjas i denna undersökning, det 

senare en beskrivning av de förfaringssätt enligt vilka materialet samlas in, 

grupperas och tolkas. 

5.1 Material 

Materialkällorna i denna undersökning utgörs av tre typer av ordböcker: en 

svensk baklängesordbok, tvåspråkiga svensk-finska och svensk-tyska ordböcker 

samt enspråkiga svenska, finska och tyska ordböcker. Alla dessa ordböcker är 

allmänspråkliga, d.v.s. de beskriver det allmänna språkbruket utan att vara 

specialiserade på ett visst ämnesområde och dess terminologi. Stilistiskt, 

tidsmässigt eller annars markerade ord behandlas i viss mån och förses med 

etiketter som neds. eller åld. (nedsättande, ålderdomligt). Ordböckerna är i 

huvudsak beskrivande snarare än normerande och syftar till att beskriva 

språkbruket, inte att föreskriva ett visst språkbruk. De flesta är synkroniska och 

beskriver således nutidsspråket på den tidpunkt då ifrågavarande ordböcker har 

skrivits. (Se Svensén 1987:18f.) Beträffande ordböckernas makrostruktur kan det 

i korthet konstateras att alla ordböckerna i undersökningen är alfabetiserade och 

att polysemifall vanligen anges med nummer 1, 2 osv. Avledningar och 

sammansättningar anges oftast i samband med avledningsbasen, men alla möjliga 

avledningar och sammansättningar har inte behandlats. 

5.1.1 Baklängesordbok 

I baklängesordböcker (eller finalalfabetiska ordböcker) är orden sorterade först 

efter den sista bokstaven, sedan efter den näst sista osv. På det sättet hamnar ord 

som slutar på samma sätt bredvid varandra. Baklängesordböcker är användbara 

hjälpmedel när man vill studera bl.a. avledningar. (Svensén 2004:42) Därför har 

Norstedts svenska baklängesordbok (1993, i fortsättningen NSB) valts till 

materialkälla till svenska femininavledningar. NSB är utarbetad vid Språkdata, 

Avdelningen för språkvetenskaplig databehandling vid Göteborgs universitet. 

Uppslagsorden är hämtade från Språkbankens lexikaliska samlingar och 

textmaterial. (NSB:Förord) 
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5.1.2 Tvåspråkiga ordböcker 

Tvåspråkiga ordböcker visar hur ord och uttryck på källspråk kan återges på 

målspråk semantiskt och pragmatiskt så likvärdigt som möjligt (Svensén 1987:19, 

134; 2004:310). De tvåspråkiga källorna består av äldre ordböcker (från åren 

1963, 1982 och 1987) eftersom materialet till stora delar består av ålderdomliga 

ord som inte nödvändigtvis anges i nyare tvåspråkiga ordböcker. I denna 

undersökning utnyttjas följande svensk-finska och svensk-tyska tvåspråkiga 

ordböcker (förkortningarna anges inom parentes): 

Tabell 5. De tvåspråkiga ordböckerna i undersökningen. 

Språk Ordbok och förkortning 

Finska Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja (1982) (IRSS) 

Tyska Svensk-tysk ordbok (1963) (STO) 

 Modern svensk-tysk ordbok (1987) (MSTO) 

Vid insamlingen av det finska materialet är IRSS tillräckligt omfattande, men för 

tyskans del behövs två ordböcker eftersom de innehåller färre uppslagsord. 

Redaktionsarbetet av Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja inleddes i början 

av 1960-talet. Den primära källan till dess uppslagsord är Illustrerad svensk 

ordbok (1964). Det centrala finska materialet är mestadels hämtat från 

Nykysuomen sanakirja (1966). (IRSS:8f.) 

Svensk-tysk ordbok har följt Svenska Akademiens ordlista (9:e upplaga, 1950) 

och Duden, Rechtscreibung (14:e upplaga, 1954) för stavning, böjningsformer 

m.m. Redaktionen av STO har också utnyttjat senare utkomna svenska och tyska 

ordböcker, bl.a. Illustrerad svensk ordbok (1955) och Duden, Stilwörterbuch (4:e 

upplaga, 1955) vid urvalet och behandlingen av uppslagsord och exempel. I andra 

upplagan som används i denna undersökning har det gjorts smärre tillägg, 

rättelser och förtydliganden och andra förbättringar. (STO:VI; Förord) 

Det svenska utgångsmaterialet till Modern svensk-tysk ordbok är i första hand 

hämtat från Modern svensk-engelsk ordbok (3:e upplaga, 1984) och ur Svenska 

Akademiens ordlista (10:e upplaga, 1974). För det tyska materialets del har 

MSTO utnyttjat bl.a. Das grosse Wörterbuch der deutschen Sprache (DUDEN) 

(1976). (MSTO:Förord) 
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5.1.3 Enspråkiga ordböcker 

Enspråkiga ordböcker beskriver och förklarar betydelser hos lexikala enheter med 

hjälp av en eller flera likbetydande enheter på samma språk som uppslagsordens 

(Svensén 2004:258; se även Svensén 1987:7, 18f.). I denna undersökning 

utnyttjas åtta enspråkiga ordböcker: 

Tabell 6. De enspråkiga ordböckerna i undersökningen. 

Språk Ordbok och förkortning 

Svenska Svenska Akademiens Ordbok (1898–) (SAOB) 

 Svensk ordbok (1992) (SO) 

 Östergrens Nusvensk ordbok (1919–1972) (NO) 

Finska Nykysuomen sanakirja (1966) (NS) 

 Suomen kielen perussanakirja (1992) (SKP) 

Tyska Wahrig Deutsches Wörterbuch (1977) (Wahrig) 

 Duden Deutsches Universalwörterbuch (1996) (Duden) 

 Duden [www] www.duden.de 

Svenska Akademiens Ordbok är inte direkt avsedd för lekmän (Svensén 1987:20). 

Artiklarna är långa och betydelsebeskrivningarna detaljerade. Inom samma verk 

behandlas både nusvenska (d.v.s. det som är nusvenska när respektive del av 

ordboken skrivits) och äldre svenska ned till år 1521. (Jonsson 1992:231f.) 

Ordförrådet i SAOB är det svenska litteratur- eller skriftspråkets. De excerperade 

skrifterna omfattar alla slag av litteratur, t.ex. lagtexter, facklitteratur och 

tidningar. (Mattisson 2007:175) 

Svensk ordbok är ett resultat av ett projekt som bedrivits vid Institutionen för 

språkvetenskaplig databehandling vid Göteborgs universitet. Autentiska 

språkprov som är hämtade från samlingarna i Språkbanken, tryckta ordböcker och 

ordlistor har fungerat som källa till ordförrådet tillsammans med redaktörernas 

egna iakttagelser av språkbruket. Redaktionen har lagt särskild vikt vid semantisk 

centrala ord och utformning av deras definitioner. Strävan har varit att hålla ord 

som används i definitionerna så enkla som möjligt och i relativt litet antal. I 

kombination med det dynamiska ordbildningssystemet ger detta en hög täckning 

av det svenska allmänspråket. (SO:Vf.; Förord) 

Nusvensk ordbok är Olof Östergrens (1874–1963) livsverk. Materialet är till 

betydande del hämtat från det talspråk som Olof Östergren själv använde eller 

kände till: från t.ex. bibeln, lagar, uppslagsböcker, vetenskapliga framställningar, 

skönlitteratur och tidningar.  Exempel är ofta bildade eller ombildade av 
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Östergren själv. (NO: 888; Anvisningar till ordbokens begagnande21) Betydelsen 

anges inte för entydiga eller självklara ord som häst, rev och gran. 

Ordförklaringarna och betydelseuppgifterna är i första hand avsedda att ge en kort 

översikt över ett ords betydelse(r). (NO:892, 900; Efterskrift) 

I Nykysuomen sanakirja förklaras uppslagsordets betydelse med hjälp av 

definitioner eller synonymer. I fråga om avledningar är det vanligt att bara 

hänvisa till stamordet. Exemplen belyser ordets användningssätt och påpekar 

kontexter där ordet kan användas. Ibland får exemplen ersätta definitionen. Av 

sammansättningar och avledningar har bara de vanligaste tagits med. Vid sidan av 

den sakliga normalprosan har andra stilarter selektivt tagits med. (NS: Förord) 

Suomen kielen perussanakirja baserar sig på ordarkivet över standardspråket 

som har samlats från t.ex. tidningar, skönlitteratur och facklitteratur. SKP är den 

andra omfattande ordboken över det finska allmänspråket. Ursprungligen var det 

meningen att skapa ett uppdaterat sammandrag av NS, men på grund av bl.a. 

ordförrådets snabba utveckling behövdes en mera omfattande och detaljerad 

beskrivning av standardspråket. (SKP: Förord) 

Wahrig Deutsches Wörterbuch baserar sig på tidigare ordböcker och på 

Lexikon-Institut Bertelmanns materialinsamlingar. Wahrig är den första tyska 

ordboken som är både praktisk och omfattande och som ger information om ett 

meningsfullt urval av det tyska ordförrådet. Ordförklaringarna är så enkla som 

möjligt, och de är inte avsedda att vara en vetenskaplig definition. Användaren 

bör också utnyttja sin egen språkkompetens för att komma åt det som är okänt för 

honom/henne. (Wahrig:16, 22f.; Förord) 

Duden Deutsches Universalwörterbuch baserar sig på belägg från 

Sprachkartei av Duden-redaktionen. Betydelserna anges i form av förklarande 

omskrivningar (definitioner) eller synonymer. Betydelseuppgifterna är avsedda att 

beskriva ordets innehåll och betydelsestrukturer, och de ska vara lättförståeliga 

för genomsnittsanvändaren. (Duden:7, 10f.; Förord) I denna undersökning 

utnyttjas också internetversionen av Duden på adressen <www.duden.de> när 

beteckningen varken förekommer i Wahrig eller Duden. 

Valet av de lexikografiska källorna baserar sig på att det finns två olika 

ordböcker för varje språk: en äldre och en nyare från 1900-talet. Det svenska 

materialet har tre källor eftersom SAOB endast omfattar ord från A till 

                                                        
21 Eftersom Östergren inte gav någon fullkomlig inledning till NO (bara en plan för ordboken och 
uppgifter om ordbokartiklarnas innehåll och uppställning), har redaktionen skrivit Anvisningar till 
ordbokens begagnande och Efterskrift i det sista bandet av NO (1972) (se NO: Anvisningar till 
ordbokens begagnande:888). 
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UPPHÄVA, och då fungerar NO som källa till de ord som inte ännu har 

behandlats i SAOB. Figur 2 visar de enspråkiga ordböckerna i en tidslinje. 

 

Figur 2. De enspråkiga ordböckerna i en tidslinje. 

Att ha två enspråkiga ordböcker är motiverat därför att materialet då kan 

kontrolleras så att det inte baserar sig på en enda källa. Dessutom är äldre 

ordböcker nödvändiga på grund av mängden ålderdomliga ord i materialet. 

Huvudkriteriet för att en ordbok kvalificeras som materialkälla har varit att 

ordboken är tillräckligt omfattande, d.v.s. innehåller så många uppslagsord som 

möjligt jämfört med andra enspråkiga ordböcker. Dessutom bör ordboken vara ett 

känt verk som ofta används av t.ex. professionella språkbrukare.  

Ordböckerna är i första hand skrivna för praktiska ändamål, inte för en 

systematisk lingvistisk och kognitiv analys (se Ungerer & Schmid 1996:21; 

Romppanen 2001:10). Ordböckerna bör vara praktiska och kommersiella, och 

kompletta definitioner ska rymmas på ett förnuftigt sidantal. Beskrivningen av 

ordets betydelse kan således variera i längd mellan olika verk. (Wierzbicka 

1996:258f.) Även de ordböcker som har utnyttjats i denna undersökning skiljer 

sig i fråga om omfattning. SAOB utges i 35 band, NS och SKP i tre band, SO i 

två band och Wahrig och Duden i bara ett band. Konsekvensen är att SAOB 

beskriver betydelserna noggrannare än de andra verken i synnerhet i fråga om 

etymologin. Det är emellertid sannolikt att man oftast kan lita på att det 

grundläggande betydelseinnehållet hos uppslagsordet anges i varje ordbok, även 

om t.ex. etymologiska uppgifter har fått mindre utrymme. 

5.2 Metod 

Metoden kan indelas i sex faser. De tre första faserna handlar om insamling av 

materialet: insamling av svenska femininavledningar från baklängesorden, 

insamling av dessas finska och tyska ekvivalenter från de tvåspråkiga 

ordböckerna och insamling av betydelsebeskrivningar av de svenska, finska och 

tyska beteckningarna från de enspråkiga ordböckerna. I den fjärde fasen 

grupperas materialet och den femte fasen handlar om huvudsyftet i denna 

undersökning, tolkning av betydelsebeskrivningar som omskrivningar, d.v.s. 

representanter för semantiska och begreppsliga strukturer och därmed som 

SAOB 1    NO 1                           NS            NO 6    Wahrig SO, SKP    Duden SAOB 35

1898___1919__________1966____1972__1977___________1992__1996________2010
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konceptualiseringar av kön i samband med olika funktioner. I den sjätte fasen 

granskas förhållandet mellan konceptualiseringarna och den utomstående 

verkligheten inom ramen för användning av svenska, finska och tyska 

femininavledningar. Reliabilitet och metodologisk exakthet kräver att 

förfaringssätt vid materialinsamlingen och grupperingen av materialet beskrivs i 

det följande så detaljerat som möjligt. 

5.2.1 Den första fasen: insamling av svenska femininavledningar 

Materialet ur baklängesordboken har begränsats enligt vissa kriterier. 

Femininavledningar som i sin grundbetydelse syftar på djurhonor (t.ex. lejoninna) 

har lämnats utanför undersökningsmaterialet. Med avsikt att undvika redundans 

har genomskinliga sammansättningar som kan bytas ut mot efterledet inte tagits 

med i materialet (t.ex. musiklärarinna – lärarinna). I sådana fall tas bara 

efterledet (lärarinna) med. Samma förfaringssätt tillämpas på ord med prefix: om 

prefixet inte väsentligt förändrar ordets betydelse, tas endast det prefixlösa ordet 

med (t.ex. beskyddarinna – skyddarinna). Vidare har det inte varit nödvändigt att 

ta med alla feminina nationalitets- och etnicitetsbeteckningar som förekommer i 

baklängesordboken, eftersom det avledningsmönster som de bildas med i 

svenskan är produktivt till skillnad från de andra svenska femininavledningarna. 

Därför har materialet begränsats även för nationalitets- och 

etnicitetsbeteckningarnas del. I materialet inkluderas endast sådana beteckningar 

som i NSB anges i sådana spalter där också andra femininavledningar nämns. I 

fråga om nationalitetsbeteckningar har dessutom bara sådana som syftar på 

invånare i självständiga stater tagits med, och namn på invånare i städer och 

landskap har utelämnats22. 

5.2.2 Den andra fasen: insamling av finska och tyska ekvivalenter 

I den andra fasen av undersökningen utnyttjas tvåspråkiga ordböcker. Varje 

svensk femininavledning ska få en finsk och en tysk ekvivalent i form av en 

femininavledning om möjligt. 

Som företeelse betyder ekvivalens en överensstämmelse mellan källspråkliga 

och målspråkliga uttryck (Svensén 1987:134). Man brukar göra en indelning i tre 

                                                        
22 De enda avvikelserna är beteckningarna romarinna och romerska, eftersom Rom inte enbart är en 
benämning på staden Rom utan kan syfta även på det romerska imperiet. 
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huvudtyper av ekvivalens: fullständig ekvivalens, partiell ekvivalens och 

nollekvivalens. Det handlar om en skala från mer eller mindre fullkomlig isomorfi 

(d.v.s. begreppsmässig överensstämmelse) via olika grader av partiell 

överensstämmelse till mer eller mindre fullkomlig anisomorfi (d.v.s. brist på 

begreppsmässig överensstämmelse). Fullständig ekvivalens (att orden fullständigt 

överensstämmer i två språk i fråga om både betydelse och bruklighet) är sällsynt 

och förekommer främst inom vissa typer av fackterminologi. Partiell ekvivalens 

är betydligt vanligare. Då råder viss men inte fullkomlig överensstämmelse 

mellan uttryckens betydelse och bruklighet. (Svensén 1987:138; 2004:315f.) 

Koller (1992:187ff.) nämner fem olika ekvivalenstyper: den denotativa 

ekvivalensen (som är relaterad till sakinnehållet), den konnotativa ekvivalensen 

(som är beroende på stil, sociolekter och varieteter), den textnormativa 

ekvivalensen (som är relaterad till texten och språknormen), den pragmatiska 

ekvivalensen (som är relaterad till mottagaren) och den formella ekvivalensen 

(som är relaterad till källtexten) (se även Romppanen 2001:40)23. Nollekvivalens 

betyder att målspråket saknar både fullständiga och partiella ekvivalenter, framför 

allt vid kulturspecifika begrepp. Då måste betydelsen ofta specificeras med hjälp 

av t.ex. encyklopediska uppgifter eller formuleras som definition eller förklaring. 

(Svensén 2004:319f.) 

Partiell ekvivalens och nollekvivalens resulteras av att begreppsvärlden 

utvecklar sig olika i olika språk till följd av bl.a. historiska, geografiska, sociala, 

kulturella och ekonomiska skillnader mellan de länder där de olika språken 

används (Svensén 1987:134; 2004:311). Ett exempel på partiell ekvivalens vid 

kulturspecifika begrepp i undersökningsmaterialet är de svenska orden slavinna 

och trälinna som i både finskan och tyskan motsvaras av en enda ekvivalent, 

orjatar och Sklavin (se IRSS; MSTO; STO s.v. slavinna; trälinna). Det är bara 

svenskan som har ett specifikt ord trälinna för kvinnliga slavar under äldre 

nordiska förhållanden. Också vid andra beteckningar är det möjligt att man inte 

har olika finska och tyska ekvivalenter till begrepp som representeras av olika ord 

i svenskan. Till exempel det finska ordet kirjailijatar täcker både författarinna 

och skriftställarinna (se IRSS s.v. författarinna; skriftställarinna), och det tyska 

ordet Kellnerin fungerar som ekvivalent till både servitris och uppasserska (se 

MSTO; STO s.v. servitris och uppasserska). Dessa tre exempel illustrerar en 

partiell ekvivalensrelation som kallas konvergens: summan av betydelserna hos 

två uttryck på källspråket motsvaras av ett enda uttryck på målspråket (se Svensén 

                                                        
23 Termerna är översatta av Romppanen (2001:42). 



108 

2004:317). I Kollers termer (se ovan) kan man tala om denotativ ekvivalens. När 

ett och samma ord förekommer som ekvivalent till två eller fler olika svenska 

femininavledningar, räknas ordet med i det totala antalet bara en gång (i 

materialet finns således t.ex. bara en kirjailijatar och en Kellnerin). 

Förfaringssätten för materialinsamlingen förutsätter att man svarar på 

följande frågor: Vad gör man 1) när den finska ekvivalent som ordboken anger 

inte är en femininavledning, 2) när den svenska femininavledningen inte alls 

anges som uppslagsord i en tvåspråkig ordbok eller 3) när det tvärtom finns flera 

ekvivalenter att välja? I det följande klargörs för de förfaringssätt som tillämpas i 

sådana fall. 

Den finska ekvivalenten är inte en femininavledning 

Romppanen (2001:42) konstaterar att problem med ekvivalens är minst mellan 

språk från samma språkgrupp och att problemen blir desto större ju längre två 

språk ligger från varandra lingvistiskt och kulturellt. Att svenska och tyska är nära 

besläktade germanska språk syns i undersökningsmaterialet. Vanligen finns det en 

femininavledning som motsvarar det svenska ordet, eftersom femininavledningar 

är både produktiva och brukliga i tyskan. Vid insamlingen av det finska materialet 

är det största ekvivalensrelaterade problemet däremot att femininavledningar är 

sällsynta i finskan. Således är det inte alltid möjligt att hitta en ekvivalent som är 

avledd med ett feminint suffix. Vid sidan av femininavledningar har alla slags 

ekvivalenter tagits med i analysen. Dessa ekvivalenter ger information om hur de 

svenska suffixavledda feminina beteckningarna uttrycks i det finska språk- och 

begreppssystemet när en suffixavledd finsk feminin beteckning inte är tillgänglig.  

Det bör emellertid påpekas att den svensk-finska ordboken IRSS har visat sig 

vara en bra materialkälla i denna undersökning, eftersom den innehåller många sk. 

spökord. Spökord är ord som anges i ordboken även om de inte längre är brukliga, 

och deras existens i ordböckerna beror på att författarna har kritiklöst använt 

tidigare ordböcker som materialkällor i stället för autentiska källor (Svensén 

1987:76; se även Pilke & Puskala 2013:159). Sådana ord kan i allmänhet 

uppfattas som problematiska i ordböckerna, men i denna undersökning är det en 

fördel att IRSS har många gamla svenska femininavledningar som uppslagsord. 

När den svenska femininavledningen inte har någon finsk femininavledning 

som ekvivalent, ger IRSS ungefärliga ekvivalenter. Det är vanligt att ekvivalenten 
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är den motsvarande könsneutrala beteckningen och/eller en hänvisning till denna 

beteckning som i följande exempel24: 

angiverska fem. ilmiantaja (IRSS s.v. angiverska) 

lyssnerska fem. kuuntelija; vrt. lyssnare (IRSS s.v. lyssnerska) 

rymmerska fem. ks. rymmare (IRSS s.v. rymmerska) 

Det feminina uppslagsordet kan också nämnas i samband med det 

maskulina/könsneutrala uppslagsordet (i de finska exemplen nedan är 

uppslagsordet könsneutralt): 

fostrare, fostrarinna fem. kasvattaja (IRSS s.v. fostrare, fostrarinna) 

Även parafraser utnyttjas: 

bärarinna fem. (naispuolinen) kantaja (IRSS s.v. bärarinna) 

redaktris naistoimittaja (IRSS s.v. redaktris) 

Sådana ungefärliga ekvivalenter som ovan kan tolkas så att läsaren informeras om 

att det är fråga om en femininform till ett könsneutralt uppslagsord. Det 

könsneutrala uppslagsordet leder läsaren till betydelsen hos den svenska 

femininavledningen. Grundbetydelsen av femininavledningen är densamma som 

hos den könsneutrala beteckningen. Detta kan tolkas som instruktion att använda 

en könsneutral ekvivalent som finsk motsvarighet till den svenska 

femininavledningen. Därför får könsneutrala beteckningar som ilmiantaja, 

kuuntelija, karkaaja, kasvattaja, kantaja och toimittaja fungera som ekvivalenter 

till angiverska, lyssnerska, rymmerska, fostrarinna, bärarinna och redaktris i det 

finska materialet. I enlighet med Koller (1992) handlar det i detta fall om 

pragmatisk ekvivalens. 

Även om de enspråkiga ordböckerna har sin största roll i den tredje fasen av 

materialinsamlingen, kan de även utnyttjas i den andra fasen. Med hjälp av dem 

är det möjligt att kontrollera om det är säkert att man inte kan avleda en 

konventionaliserad femininavledning av den könsneutrala ekvivalenten i den 

                                                        
24  Excerpt från ordböcker i detta avsnitt är direkta citat för ekvivalenternas och 
betydelsebeskrivningarnas del, men eventuella böjningsuppgifter, närsynonymer, språkprov och 
etymologiska uppgifter har utelämnats. När uppslagsordet eller ekvivalenten representeras av ett suffix 
i ordboken (t.ex. -re, -erska och -tar), skrivs uppslagsordet i sin helhet (t.ex. smickrare, avskriverska 
och tarjoilijatar, se IRSS s.v. smickrare; avskriverska; servitris). Kursiveringarna är mina egna. 
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tvåspråkiga ordboken. I figur 3 ges ett exempel på bestämning av den finska 

ekvivalenten i fråga om den svenska femininavledningen målarinna. 

Figur 3. Valet av den finska ekvivalenten till den svenska femininavledningen 

målarinna. 

I den tvåspråkiga ordboken anges ekvivalenten till målarinna som hänvisning till 

den motsvarande maskulina/könsneutrala beteckningen målare (se IRSS s.v. 

målare 1). Målare i sin del får den könsneutrala ekvivalenten maalaaja som enligt 

det föregående förfaringssättet skulle stå i det finska materialet som ekvivalent till 

målarinna. Grammatiskt är det emellertid möjligt att bilda en femininavledning 

av maalaaja a (i finskan har man bildat femininavledningar genom att foga 

suffixet -tAr till könsneutrala personsubstantiv som slutar på t.ex. -jA). En 

femininavledning – d.v.s. ?maalaajatar25 – är således grammatiskt möjlig. Då 

gäller det att söka i SKP och NS om ett sådant ord existerar. SKP nämner inte 

maalaajatar, men i NS anges det som uppslagsord (se NS s.v. maalaajatar). 

Således blir maalaajatar ekvivalenten till målarinna i det finska materialet. 

Den svenska femininavledningen saknas som uppslagsord i en tvåspråkig 

ordbok 

I såväl det finska som det tyska undersökningsmaterialet förekommer fall där det 

svenska ordet inte alls anges som uppslagsord i någon tvåspråkig ordbok som har 

konsulterats. Oftast är det emellertid möjligt att komma åt en lämplig ekvivalent. 

Även om ordboken inte anger en viss femininavledning som uppslagsord, anger 

den oftast en maskulin/könsneutral beteckning och/eller ett verb som kan fungera 

som avledningsbas för femininavledningen. Då kan beteckningen eller verbet 

utnyttjas som utgångspunkt för ekvivalenten. I sådana fall är de enspråkiga 

ordböckerna till hjälp på samma sätt som i exemplet med maalaajatar ovan. En 

                                                        
25 Ord som är grammatiskt korrekt bildade men inte nödvändigtvis konventionella markeras i denna 
avhandling med ett frågetecken framför ordet, t.ex. ?maalaajatar och ?kvinnolärare. Sådana ord och 
konstruktioner som bryter mot grammatiska eller semantiska regler förses med en asterisk, t.ex. 
*juutalaistar och *kvinnlig greve. Detsamma gäller tillfälligt påhittade ord, t.ex. *kvinnoslukerska, 
*konstväninna och *barnafödare. 

målarinna fem. ks. målare 1 (IRSS s.v. målarinna) 
målare 1 maalari (IRSS s.v. målare 1)
En möjlig femininavledning till den könsneutrala beteckningen maalaaja: ?maalaajatar
Finns femininavledningen i någon enspråkig ordbok? Ja (NS s.v. maalaajatar) 
Ekvivalenten till målarinna i det finska materialet: maalaajatar
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sådan ekvivalent som anges i IRSS, STO eller MSTO eller en sådan som kan 

härledas från avledningsbasen kan tas med i materialet när ekvivalenten 

förekommer i åtminstone en enspråkig ordbok (se exemplen nedan). 

I IRSS kan man inte hitta ordet underhandlerska. I stället anges den 

motsvarande maskulina/könsneutrala beteckningen underhandlare som 

uppslagsord i figur 4. 

Figur 4. Valet av den finska ekvivalenten till den svenska femininavledningen 

underhandlerska. 

Underhandlerska är en femininavledning av underhandlare. I finskan kan 

könsneutrala ord stå som ekvivalenter till femininavledningar i ordböckerna, och 

man kan vidare deducera att underhandlerska i finskan motsvaras av neuvottelija. 

Grammatiskt skulle femininavledningen ?neuvottelijatar vara möjlig. De 

enspråkiga finska ordböckerna NS och SKP nämner emellertid bara den 

könsneutrala beteckningen neuvottelija. Således får neuvottelija stå som 

ekvivalent till underhandlerska i det finska materialet. Om ordet ?neuvottelijatar 

däremot hade angetts i antingen NS eller i SKP trots att det saknas i IRSS, skulle 

ordet ha tagits med i materialet som ekvivalent till underhandlerska (jfr 

maalaajatar). 

På det tyska materialet tillämpas samma praxis när den svenska 

femininavledningen inte är tillgänglig i vare sig MSTO eller STO, t.ex. i fallet 

skriftställarinna. I stället för skriftställarinna anges den maskulina beteckningen 

skriftställare. I figur 5 tas dess ekvivalent, Schriftsteller, som avledningsbas för 

den eventuella motsvarande femininavledningen. 

Figur 5. Valet av den tyska ekvivalenten till den svenska femininavledningen 

skriftställarinna. 

Med tanke på att de feminina beteckningarna avleds med femininsuffixet -in ur 

maskulina substantiv som slutar på t.ex. -er är det motiverat att söka ordet 

Schriftstellerin i Duden och Wahrig. Ordet förekommer inte i Wahrig, men i 

underhandlare neuvottelija (IRSS s.v. underhandlare)
En möjlig femininavledning till den könsneutrala beteckningen neuvottelija: ?neuvottelijatar
Finns femininavledningen i någon enspråkig ordbok? Nej
Ekvivalenten till underhandlerska i det finska materialet: neuvottelija

skriftställare Schrisftsteller (MSTO; STO s.v. skriftställare)
En möjlig femininavledning till den maskulina beteckningen Schriftsteller: Schriftstellerin
Finns femininavledningen i någon enspråkig ordbok? Ja (Duden; Wahrig s.v. Schriftstellerin) 
Ekvivalenten till skriftställarinna i det tyska materialet: Schriftstellerin
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Duden anges det (se Duden s.v. Schriftstellerin), och Schriftstellerin kan tas med i 

materialet. 

Beteckningen bedjerska är ett exempel på hur ett verb fungerar som 

utgångspunkt för ekvivalenten. I detta fall anger MSTO och STO varken 

femininavledningen bedjerska eller den maskulina beteckningen bedjare utan 

verbet bedja vars tyska ekvivalent är beten. Av verbet kan man skapa en eventuell 

femininavledning på så sätt som i figur 6. 

Figur 6. Valet av den tyska ekvivalenten till den svenska femininavledningen bedjerska. 

I tyskan bildar man nomina agentis ur verbet med hjälp av t.ex. suffixet -er som i 

sin del kan fogas till femininsuffixet -in. Både Beter och Beterin anges i en 

enspråkig ordbok, och således kan Beterin tas med i materialet. Om 

Schriftstellerin och Beterin däremot inte hade funnits i någon av de enspråkiga 

tyska ordböckerna, skulle de inte ha accepterats i materialet. Då hade man inte 

heller kunnat låta Schriftsteller och Beter stå för skriftställarinna och bedjerska i 

det tyska materialet eftersom de förstnämnda är maskulina ord. I finskan är det 

däremot möjligt att ta med sådana ord som neuvottelija som ekvivalenter till de 

svenska femininavledningarna, eftersom finska avledda nomina agentis är 

könsneutrala. 

Det finns flera ekvivalentalternativ 

Det är vanligt att uppslagsordet förses med flera ekvivalentalternativ. Alternativen 

är ofta närsynonymer som tillsammans ger en bild av den aktuella betydelsens 

semantiska omfattning, t.ex. difficile: svår, besvärlig, mödosam. Då ger 

ekvivalentalternativ inte någon ytterligare information om betydelsen utan 

erbjuder användaren fler uttrycksmöjligheter på modersmålet. (Svensén 1987:152) 

När man anger flera alternativa ekvivalenter till den svenska femininavledningen i 

de tvåspråkiga ordböckerna, uppstår frågan om vilken ekvivalent som väljs att 

motsvara det svenska ordet i det finska eller det tyska materialet. Vanligen är alla 

alternativ likvärdiga med avseende på denotationen. Därför behövs vissa explicita 

förfaringssätt enligt vilka en viss ekvivalent blir vald. 

bedja beten (STO s.v. bedja)
En möjlig maskulin personbeteckning avledd av verbet beten: Beter 
En möjlig femininavledning till den maskulina beteckningen Beter: Beterin
Finns femininavledningen i någon enspråkig ordbok? Ja (Wahrig s.v. Beterin)
Ekvivalenten till bedjerska i det tyska materialet: Beterin
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När ordboken anger en lista över flera ekvivalenter, tillämpas två 

huvudsakliga förfaringssätt. Det första förfaringssättet är att den ekvivalent som 

anges först på listan väljs i materialet (se figur 7). 

Figur 7. Valet av den finska ekvivalenten till den svenska femininavledningen 

beskyddarinna. 

Det andra förfaringssättet är att ekvivalenten måste förekomma i minst en 

enspråkig ordbok på ifrågavarande språk. Om det första ordet inte anges i någon 

enspråkig ordbok, måste den andra möjliga ekvivalenten som förekommer där 

väljas. Till exempel verbet sladdra får flera ekvivalenter i de svensk-tyska 

ordböckerna i den ordning som beskrivs i figur 8. 

Figur 8. Valet av den tyska ekvivalenten till den svenska femininavledningen 

sladdrerska. 

Plappern är emellertid det enda verb för vilket en femininavledning (Plapperin) 

kan hittas i en enspråkig tysk ordbok (se Duden s.v. Plapperin) när 

femininavledningen bildas genom en motsvarande process som hos Beterin. 

Det finns även andra skäl till att välja någon annan än den första ekvivalenten 

även om den står i en enspråkig ordbok. I IRSS kan det hända att det först anges 

könsneutrala ekvivalenter och en femininavledning står sist som vid servitris i 

figur 9. 

Figur 9. Valet av den finska ekvivalenten till den svenska femininavledningen servitris. 

Ett annat fall där den första ekvivalenten inte väljs är t.ex. mätress (se figur 10). 

Figur 10. Valet av den finska ekvivalenten till den svenska femininavledningen 

mätress. 

Jalkavaimo motsvarar både stilistiskt och tidsmässigt mätress bättre än 

rakastajatar som lämpligen fungerar som ekvivalent till älskarinna. Enligt 

Kollers (se 1992:187–191) terminologi handlar det då om konnotativ ekvivalens. 

beskyddarinna suojelijatar; suosijatar (IRSS s.v. beskyddarinna)
Ekvivalenten till beskyddarinna i det finska materialet: suojelijatar

sladdra tratschen, klatschen (STO s.v. sladdra)
sladdra tratschen, klatschen, plappern (MSTO s.v. sladdra)
Ekvivalenten till sladdrerska i det tyska materialet: Plapperin

mätress rakastajatar, jalkavaimo (IRSS s.v. mätress)
Ekvivalenten till mätress i det finska materialet: jalkavaimo

servitris tarjoilija, tarjoilijatar (IRSS s.v. servitris)
Ekvivalenten till servitris i det finska materialet: tarjoilijatar
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I de svensk-tyska ordböckerna ger ordets form också anvisning till vilken 

ekvivalent som tas med i materialet (se figur 11). 

Figur 11. Valet av den tyska ekvivalenten till den svenska femininavledningen 

angiverska. 

Som ekvivalent till angiverska väljs det besläktade ordet Angeberin i stället för 

Denunziatin, och då är det enligt Kollers (1992) terminologi fråga om formell 

ekvivalens. 

5.2.3 Den tredje fasen: insamling av betydelsebeskrivningar av 
svenska femininavledningar och deras finska och tyska 

ekvivalenter 

Ett ords betydelse är en summa av många faktorer: ordets förhållande till den 

reala världen, associationer som det bär med sig, dess förhållande till andra ord i 

ordförrådet och de sätt på vilka det kan kombineras med andra ord i satser och 

textstrukturer (Jackson 2003:15). Utgångspunkten för en undersökning av 

semantiska strukturer hos de svenska femininavledningarna och deras finska och 

tyska ekvivalenter är att skaffa information om dessa ords betydelse. Eftersom 

betydelsebeskrivning är en av ordböckers huvuduppgifter, är ordböcker en valid 

källa till denna information. Att leta efter betydelsebeskrivningar för orden i 

materialet i enspråkiga svenska, finska och tyska ordböcker utgör den tredje fasen 

av materialinsamlingen. I detta avsnitt presenteras sådana 

betydelsebeskrivningssätt som är relevanta för denna undersökning. Det beskrivs 

också hur betydelsebeskrivningarna tolkas i undersökningsmaterialet. Den 

relevanta frågan i den tredje fasen är hur olika slags betydelsebeskrivningar tolkas. 

Det belyses också vilka förfaringssätt som tillämpas t.ex. när det finns flera olika 

betydelsebeskrivningar att välja. 

Olika slags betydelsebeskrivningar 

Nedan behandlas parafraser, definitioner och hänvisningar, vilka alla 

förekommer i de ordböcker som utnyttjas i denna undersökning. Dessutom 

belyses uppslagsordets betydelse ofta med hjälp av språkprov med semantisk och 

syntagmatisk information om uppslagsordet. 

angiverska Denunziantin, Angeberin (STO s.v. angiverska)
Ekvivalenten till angiverska i det tyska materialet: Angeberin
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En parafras är en syntaktisk enhet som består av fler än ett lexem. Samtidigt 

är parafrasen en semantisk enhet som består av fler än en semantisk komponent. 

En parafrasrelation råder mellan två språkliga enheter som har samma eller 

liknande betydelse. När en enhet (ett ord) bryts ned i dess komponenter, uppstår 

en parafras. Komponenterna i sin del får sitt språkliga uttryck i självständiga 

lexikala element. Den kognitiva grunden till parafraser är expansion och 

kondensation. En parafras kan betraktas som expansion av ett lexem, m.a.o. en 

formellt mera komplex motsvarighet till lexemet. Lexemet i sin del är en 

kondensation av parafrasen som emellertid omfattar samma semantiska 

komponenter. (Agricola 1979:13) Det lexikala uttrycket representeras då av en 

syntaktisk struktur. Nedan anges exempel på parafraser i undersökningsmaterialet: 

plockerska kvinna som plockar ngt (SAOB P 1194 s.v. plockerska) 

skulptris kvinnlig skulptör (SO s.v. skulptris) 

spanjorska spansk kvinna (SO s.v. spanjorska) 

Det språkliga tecknet har tre dimensioner: uttryck (en viss form), innehåll (en viss 

betydelse) och funktion (ett visst sätt att förekomma tillsammans med andra 

språkliga tecken). Parafraser tar sikte på tecknets uttryckssida och ger en 

kortfattad omskrivning av benämningen. Man kan emellertid inte bortse från 

innehållssidan vid utformningen av en parafras, utan man går från tecknets 

uttryckssida till dess innehållssida. När man har klargjort teckeninnehållet, går 

man tillbaka till uttryckssidan och låter innehållet representeras av en annan 

benämning än den ursprungliga. Parafraser är vanliga som ordförklaringar, t.ex. 

missljud: obehagligt ljud, snål: överdrivet sparsam och medla: uppträda som 

skiljedomare. Ordförklaringar som anges i form av synonymer till uppslagsordet 

räknas också till parafraser. (Svensén 1987:4, 110ff.) Ett exempel på synonymer i 

materialet är ordet undergörerska vars betydelsebeskrivning utgörs av synonymen 

kvacksalverska (se NO s.v. undergörerska). 

Medan parafraser beskriver betydelsen utgående från tecknets uttryckssida, 

utgår definitioner från innehållssidan och syftar till att definiera begreppet bakom 

uttrycket. I ordboken representeras begreppet av uppslagsordet, och definitionen 

är en verbal beskrivning av begreppet. (Svensén 1987:115, 118) Definitionerna 

baserar sig i hög grad på kompositionalitet, d.v.s. ett betydelseinnehåll är en 

kombination av olika komponenter. Widell skriver om principen för s.k. 

meningskompositionalitet som grund till definitionsbegreppet. För att 

betydelseenheten ska vara kompositionellt sammansatt krävs det att den är bildad 
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av vissa betydelseelement med hjälp av regler för deras sammansättning. (Widell 

1992:146) Svensén i sin del påpekar att en semantisk komponentanalys är 

nödvändig för att åstadkomma en så korrekt definition som möjligt. Formulering 

av ordboksdefinitioner inleds med att man klarlägger vilka betydelsekomponenter 

som behöver redovisas. (Svensén 1987:114) Eftersom föreliggande analys utgår 

från att betydelser är komponentiella, är lexikografiska betydelsebeskrivningar en 

valid materialkälla därför att principen för kompositionalitet har tillämpats på 

deras formulering. Exempel på definitioner i undersökningsmaterialet anges 

nedan: 

direktris kvinnlig chef spec. i modebranschen 

frisörska kvinna som yrkesmässigt ägnar sig åt hårvård vanligen för kvinnor 

(SO s.v. direktris) 

prästinna kvinna som tjänstgör såsom präst särsk. i icke-kristna religioner 

(SO s.v. prästinna) 

Exemplen illustrerar partiell kompositionalitet. Jag har markerat med kursiv 

sådana semantiska komponenter som är obligatoriska för att ordets betydelse blir 

klar men som inte kan härledas från uttryckets bildningssätt, d.v.s. 

maskulin/könsneutral avledningsbas + femininsuffix (direkt[ör] + -tris, frisör + -

ska, präst + -inna). Därför är det nödvändigt att explicit nämna sådana 

komponenter i betydelsebeskrivningen. 

Det vanligaste sättet att bilda ordboksdefinitioner är s.k. intentionella 

definitioner. Med intention avses en sammanfattning av de karakteristiska drag 

som ingår i begreppet. Intentionen hos t.ex. begreppet ’motorfordon’ skulle kunna 

anges som ’fordon + motordrift + förekomst av styranordning + terrängtransport 

ej huvudändamål’. (Svensén 1987:115) Intentionen hos t.ex. begreppet ’prästinna’ 

kan formuleras som ’kvinna + präst + icke-kristen’. Intentionella definitioner 

anger också det närmaste överbegreppet till det som ska definieras och en 

tillräcklig mängd särdrag som avgränsar begreppet från andra element i klassen 

(Svensén 2004:274; se även Haarala 1981:45). I t.ex. definitionen kvinna som 

tjänstgör såsom präst särskilt i icke-kristna religioner fungerar ’kvinna’ som 

överbegrepp som sedan följs av bestämningar som skiljer ’prästinna’ från andra 

kvinnor. Alternativt kan ’präst’ tolkas som överbegrepp medan ’prästinna’ 

hänvisar till en undergrupp för kvinnliga präster. Medlemmarna i undergruppen 

har dessutom ett ytterligare drag som skiljer dem från ’präster’, nämligen att 

begreppet ’prästinna’ inte beskriver nutida kristna religioner. 
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En hänvisning visar vägen till den information som man söker eller fördjupar 

den information som redan har getts (Svensén 2004:458). När ett och samma 

betydelseinnehåll på uttryckssidan motsvaras av olika ord, räcker det ofta i 

ordboken att redovisa betydelsen under ett av dessa ord med en hänvisning. 

Hänvisningar förhindrar informationsförlust när olika delar av samma 

betydelseenhet behandlas på olika ställen. Hänvisningar kan vara implicita eller 

explicita. En implicit hänvisning ingår normalt i en utsaga om uppslagsordet. En 

formulering som pl. (fem., komp., perf.part.) av X betyder: ”detta är en på 

specificerat sätt böjd form av X – om mer information önskas, slå upp X”. En 

explicit hänvisning är formulerad som uppmaning, inledd av ord som se, jfr och 

liknande. En formulering som se X kan lämpligen få betyda ”ordet behandlas inte 

här, slå i stället upp X”. En formulering som jfr X har i sin del innebörden: ”slå 

upp X, där mer information om ordet ges”. Ordet se innebär således en starkare 

uppmaning än jfr. Den förra uppmaningen måste man följa om man 

överhuvudtaget vill ha någon information, den senare bara om man behöver 

kompletterande upplysningar. Man kan också utnyttja användarens förmåga till 

analogibildningar vid besläktad form och besläktad betydelse, i synnerhet hos 

avledningar. Denna praxis är vanlig i språk som har lätt att bilda avledningar. I en 

enspråkig ordbok är det inte heller meningsfullt att ta med genomskinliga 

avledningar och sammansättningar som särskilda uppslagsord. (Svensén 

1987:29f., 187f., 190; 2004:460ff.) 

Betydelsebeskrivningar som baserar sig på analogier är vanliga i 

undersökningsmaterialet. I både en- och tvåspråkiga ordböcker kan 

femininavledningar beskrivas så att det hänvisas till den maskulina/könsneutrala 

beteckning som är avledningsbasen för femininavledningen. Nedan ges exempel 

på explicita formuleringar: 

bråkmakerska jfr bråkmakare (SAOB B 4436 s.v. bråkmakerska) 

efterträderska motsv. efterträdare 2 (SAOB E 276 s.v. efterträderska 1) 

ockrerska fem. ks. ockrare (IRSS s.v. ockrerska) 

Det förekommer också implicita hänvisningar som informerar läsaren om att det 

är fråga om en femininform till en maskulin/könsneutral beteckning: 

diktarinna fem. till diktare 2 (SAOB D 1359 s.v. diktarinna) 

anhängarinna fem. till föreg. (SAOB A 1462 s.v. anhängarinna) 

Lehrerin weibl. Form zu Lehrer (Duden s.v. Lehrerin) 
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skådespelerska fem. näyttelijätär (IRSS s.v. skådespelerska) 

Ibland nämns femininavledningen i samband med avledningsbasen (verbet eller 

det maskulina/könsneutrala uppslagsordet) utan någon som helst 

betydelsebeskrivning. Då fungerar femininavledningen som exempel på möjliga 

avledningar av uppslagsordet: 

uppköpa uppköpare, uppköperska (NO s.v. uppköpa) 

Det är också möjligt att femininavledningen står ensam som uppslagsord försedd 

med ett språkprov: 

uppviglerska Varefter hans mor arkebuseras som uppviglerska A. Österling  

(NO s.v. uppviglerska) 

I de ordböcker som utnyttjas i denna undersökning är betydelsebeskrivningarna 

ofta försedda med lexikografiska exempel, språkprov 26. Ibland får språkprovet 

stå ensamt som betydelsebeskrivning. Språkprov ger i synnerhet syntagmatisk och 

semantisk information om uppslagsordet genom att visa hur uppslagsordet 

används i kontext, t.ex. hur det fungerar som sammansättningsled eller hur det 

kan användas i fraser och satser (se Svensén 2004:341, 348). Många forskare (se 

t.ex. Nikula 1997; Kram 1998; Mantila 1998; Pilke 2010) har fäst uppmärksamhet 

på hurdan bild lexikografiska exempel ger av kön, i synnerhet av kvinnor. 

I denna undersökning är språkproven till nytta eftersom det är möjligt att 

klargöra och stöda analysen genom att hänvisa till språkprov som illustrerar 

betydelsen hos ett visst ord. Till exempel finns det anledning att misstänka att 

betydelsen hos prästinna till vissa delar är sexualiserad jämförd med präst på 

samma sätt som hos de engelska ekvivalenterna priestess och priest (se Mills 

1995:111f.). Då kan man plocka fram språkprovet syndens prestinnor (se SAOB P 

2271) som hänvisar till prostituerade och dessutom konstatera att ett motsvarande 

uttryck även kan hittas i den finska betydelsebeskrivningen. 

                                                        
26 I enlighet med Svensén används termen språkprov i denna avhandling synonymt med exempel. 
Båda termerna hänvisar till ett textfragment (en flerordsenhet, en ordförbindelse, en sats eller en 
mening) som förekommer i en ordboksartikel och som innehåller en form av lemmatecknet. (Svensén 
2004:343) Termen exempel används där den citerade författaren själv har använt den. 
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Förfaringssätt för insamlingen av betydelsebeskrivningarna 

På samma sätt som i den andra fasen kan det även i den tredje fasen hända att det 

inte är självklart vilken betydelsebeskrivning som tas med i materialet. Många 

ordböcker ger kombinerade förklaringar som består av en definition eller en 

parafras följd av en eller flera synonymer (Svensén 1987:110; 2004:268). I det 

följande behandlas frågan om vilken betydelsebeskrivning som i så fall tas med. 

Huvudprincipen är att när ordboken anger en kombinerad betydelsebeskrivning, 

väljs den första på listan som i figur 12. 

Figur 12. Valet av betydelsebeskrivningen av den svenska femininavledningen 

sångerska. 

Vid valet av betydelsebeskrivningen finns vissa avvikelser som gäller 

hänvisningar och synonymer. Som representanter för semantiska strukturer är 

hänvisningar och synonymer problematiska för analysen, eftersom de inte anger 

betydelseinnehållet lika precist än definitioner och parafraser. Hänvisningarna ger 

bara morfologisk information om uppslagsordet, d.v.s. att det är fråga om en 

femininform till ett visst ord. När den första betydelsebeskrivningen är en 

hänvisning, väljs således den nästa betydelsebeskrivningen (se figur 13). 

Figur 13. Valet av betydelsebeskrivningen av den svenska femininavledningen 

samlerska. 

När uppslagsordet förekommer i två enspråkiga ordböcker, kan hänvisningen 

utelämnas om den andra ordboken ger en parafras eller definition som 

betydelsebeskrivning som i figur 14 nedan. 

Figur 14. Valet av betydelsebeskrivningen av den tyska femininavledningen Lehrerin. 

Synonymer fungerar dåligt som betydelsebeskrivningar, eftersom synonymer är 

enstaka ord och utgör således ingen syntaktisk struktur som kan analyseras vidare. 

Dessutom är fullkomlig synonymi sällsynt. Antalet synonymer i materialet kan 

minskas när synonymen till uppslagsordet är en avledning av samma ord med ett 

annat feminint suffix (se figur 15). 

sångerska f. kvinna som sjunger (yrkesmässigt), kvinnlig sångare (SAOB S 15953 s.v. sångerska)
Betydelsebeskrivningen av sångerska i det svenska materialet: kvinna som sjunger (yrkesmässigt)

samlerska f. till samlare 1: kvinnlig samlare (SAOB S 569 s.v. samlerska)
Betydelsebeskrivningen av samlerska i det svenska materialet: kvinnlig samlare

Lehrerin weibl. Form zu Lehrer (Duden s.v. Lehrerin)
Lehrerin weiblicher Lehrer (Wahrig s.v. Lehrerin)
Betydelsebeskrivningen av Lehrerin i det tyska materialet: weiblicher Lehrer
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Figur 15. Valet av betydelsebeskrivningen av den svenska femininavledningen 

sminkerska. 

Då tas synonymens betydelsebeskrivning med i materialet som 

betydelsebeskrivning till uppslagsordet 27 . Eftersom det enda som skiljer 

synonymerna är suffixet, kan de betraktas som exempel på mer eller mindre 

fullständig synonymi. När synonymen däremot är någon annan beteckning (t.ex. 

skådespelerska som synonym till komediantska, se SAOB K 1929 s.v. 

komediantska), kan man inte vara säker om deras betydelser är innehållsligt 

likvärdiga. Komediantska kan inte ersättas med skådespelerska i texten, eftersom 

komediantska är en nedsättande beteckning (se SAOB K 1929 s.v. komediantska). 

Synonymer och hänvisningar får stå som betydelsebeskrivning av ordet endast när 

det inte finns några andra alternativ i de enspråkiga ordböckerna. 

Slutligen måste man ta hänsyn till sådana fall där båda enspråkiga 

ordböckerna anger en parafras och/eller en definition som betydelsebeskrivning. 

Då bestäms betydelsebeskrivningen i materialet av ordbokens ålder: den 

betydelsebeskrivning som anges i en nyare ordbok tas med i analysen. För 

svenskans del bör det anmärkas att SAOB är nyare än SO när det gäller de band 

som har utgivits efter år 1993 då SO är utgiven. I praktiken betyder detta att de 

beteckningar som befinner sig mellan STOD och UPPHÄVA har SAOB som 

primär källa, medan SO föredras hos andra beteckningar ( se figurerna 16 och 17). 

Figur 16. Valet av betydelsebeskrivningen av den svenska femininavledningen judinna. 

Figur 17. Valet av betydelsebeskrivningen av den svenska femininavledningen 

tjänarinna. 

                                                        
27  Det bör påpekas att synonymens betydelsebeskrivning endast accepteras i materialet när 
betydelsebeskrivningen är en parafras eller en definition. Om synonymens betydelsebeskrivning 
däremot är en hänvisning, finns det ingen mening med att ta hänvisningen med i materialet. Då får 
synonymen stå som betydelsebeskrivning av uppslagsordet. 

sminkerska sminkös (SO s.v. sminkerska) 
sminkös kvinnlig sminkör (SO s.v. sminkös) 
Betydelsebeskrivningen av sminkerska i det svenska materialet: kvinnlig sminkör

judinna judisk kvinna (SO s.v. judinna)
judinna kvinna av judisk börd (SAOB J 229 s.v. judinna)
Betydelsebeskrivningen av judinna i det svenska materialet: judisk kvinna

tjänarinna kvinnlig tjänare (SO s.v. tjänarinna)
tjänarinna kvinna som tjänar ngn; kvinnlig tjänare (SAOB T 1765 s.v. tjänarinna)
Betydelsebeskrivningen av tjänarinna i det svenska materialet: kvinna som tjänar
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5.2.4 Den fjärde fasen: gruppering av materialet 

I grupperingen av materialet indelas de svenska femininavledningarna och deras 

finska och tyska ekvivalenter i fyra typer (se Harjuniemi 2004; 2006; 2007). 

Grupperingen sker i tre faser där betydelsebeskrivningens form, ordets 

förhållande till den eventuella motsvarande maskulina/könsneutrala beteckningen 

och ordets betydelse fungerar som kriterier. I detta avsnitt redogörs också för hur 

dessa kriterier tillämpas på det finska och det tyska materialet. 

Gruppering på grundval av betydelsebeskrivningens form 

Den första grupperingen sker på basis av betydelsebeskrivningens form, och 

beteckningarna indelas i fyra typer på följande sätt: 

parafrasen kvinnlig X typ 1 

parafrasen X kvinna typ 2 

definition typ 3 

parafrasen en X:s hustru, hustru till X  typ 4 

I ovanstående mönster står X för en maskulin/könsneutral beteckning i typerna 1 

och 4. I typ 2 är X ett adjektiv. 

Gruppering på grundval av ordets förhållande till den eventuella 
motsvarande maskulina/könsneutrala beteckningen 

Den första grupperingen gäller bara parafraser och definitioner. Det finns många 

beteckningar som blir utanför grupperingarna, t.ex. de vars 

betydelsebeskrivningar utgörs av en parafras som har någon annan form än de 

ovannämnda, av en hänvisning eller av en synonym. I den andra grupperingen 

granskas de feminina beteckningarnas förhållande till de eventuella motsvarande 

maskulina/könsneutrala beteckningarna. Även sådana ord som redan har placerats 

i någon grupp i den första grupperingen utsätts för granskandet av detta 

förhållande; på så sätt ska grupperingen kontrolleras, bekräftas och preciseras. 

Vanligen är den motsvarande maskulina/könsneutrala beteckningen det ord som 

fungerar som avledningsbas hos den feminina beteckningen, t.ex. lärare – 

lärarinna. Ibland är den motsvarande maskulina/könsneutrala beteckningen inte 

formellt besläktad med den feminina beteckningen, t.ex. skräddare – sömmerska. 
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En viktig grupp av femininavledningar är sådana som inte har någon som helst 

maskulin/könsneutral motsvarighet, t.ex. barnmorska. 

Denna fas förutsätter naturligtvis att även de eventuella motsvarande 

maskulina/könsneutrala beteckningarna söks i de enspråkiga ordböckerna så att 

deras betydelser kan jämföras med det feminina ordet. Det viktigaste i denna fas 

är att leta efter betydelsemässiga asymmetrier mellan den feminina och den 

maskulina/könsneutrala beteckningen. Orsaken till betydelsemässiga asymmetrier 

ligger ofta i polysemin, och därför är det nödvändigt att klargöra vilka polysema 

betydelser som tas hänsyn till i analysen. Polysemi är en vanlig företeelse i 

ordförrådet, och t.ex. Onikki (2003:95) påpekar att de flesta uttryck är polysema. 

Femininavledningar är ofta snäva till betydelsen. De är antingen monosema eller 

har högst tre polysema betydelser. Däremot har de motsvarande 

maskulina/könsneutrala nomina agentis fler betydelser än femininavledningarna. 

Femininavledningarnas betydelser är vanligen avledda av huvudbetydelsen hos de 

maskulina/könsneutrala beteckningarna. Så länge som femininavledningen har 

samma huvudbetydelse som det maskulina/könsneutrala ordet, betraktas 

förhållandet mellan den feminina och den maskulina/könsneutrala beteckningen 

som symmetriskt. Till exempel meddelare kan vid sidan av ’person som lämnar 

information’ (se SO s.v. meddelare och SAOB M 589 s.v. meddelare 2) mera 

tillfälligt betyda ’person som utdelar något’ eller ’givare’ (se SAOB M 589 s.v. 

meddelare 1), men eftersom den första av dem är huvudbetydelsen och 

femininavledningen meddelerska motsvarar denna betydelse (se SAOB M 589 s.v. 

meddelerska), kan de betraktas som symmetriska och meddelerska placeras i typ 

1 där det redan har placerats på grund av betydelsebeskrivningen kvinnlig 

meddelare (se SAOB M 589 s.v. meddelerska). Förhållandet till den 

maskulina/könsneutrala beteckningen bekräftar således den tidigare grupperingen. 

Däremot kan det anses förekomma betydelsemässiga asymmetrier när 

betydelsen av en feminin beteckning är någon annan än huvudbetydelsen hos den 

maskulina/könsneutrala beteckningen. Den feminina beteckningen kan omfatta en 

av den maskulina/könsneutrala beteckningens polysema betydelser, t.ex. 

prästinna syftar inte på präster inom den kristna kyrkan (som är huvudbetydelsen 

hos präst) utan på icke-kristna präster (som är en delbetydelse av präst) (se SO 

s.v. prästinna; präst). Också kan det hända att den feminina beteckningen har en 

betydelse som saknas hos den maskulina/könsneutrala beteckningen; t.ex. stickare 

syftar endast på användare av stickmaskin i en fabrik, medan stickerska också 

stickar för hand (se SAOB S 11636 s.v. stickare 2; SAOB S 11628 s.v. stickerska). 

Sådana polysema strukturer är en viktig källa till olika könskulturella traditioner, 
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t.ex. att kvinnor inte kunde bli kristna präster förrän 1900-talet i Sverige och att 

textilarbete uppfattas som kvinnors intresseområde snarare än mäns (som däremot 

använder stickarmaskiner).28 

Vid jämförelsen av de feminina och de maskulina/könsneutrala 

beteckningarna spelar betydelsebeskrivningens form ingen roll utan det är 

innehållet som är viktigare. Syftet är att få så mycket information som möjligt om 

betydelsen hos den eventuella maskulina/könsneutrala beteckningen. Därför 

granskar jag betydelserna i både de äldre och de nyare ordböckerna för att få fram 

kärnbetydelsen. Vid de svenska ordböckerna kan jag på så sätt också kontrollera 

polysemin (d.v.s. vilken som är huvudbetydelsen), eftersom SAOB och SO 

markerar polysema betydelser på olika sätt. Huvudbetydelsen är den som 

markeras med nummer 1 i SO. I SAOB anger nummer 1 däremot den äldsta 

betydelsen (Jonsson 1992:232). Ifall motstridig information förekommer, är det 

den nyare ordboken som avgör vilken typ en beteckning hör till. 

En viss typ av betydelsebeskrivning kan relateras till en viss typ av 

förhållande mellan den feminina beteckningen och den eventuella motsvarande 

maskulina/könsneutrala beteckningen. Det finns tre kriterier som ska uppfyllas för 

att beteckningen placeras i en viss typ (se figur 18): 

                                                        
28 En självklar gränsdragning i en undersökning om personsubstantiv är att sådana betydelser som inte 
är personbetydelser lämnas utanför analysen. Exempelvis ordet kåsös kan syfta på en liten för två 
personer avsedd soffa (se SAOB K 3592 s.v. kåsös 2) och skräddare (en maskulin motsvarighet till 
sömmerska) på en viss typ av insekt (se SO s.v. skräddare 2). Många feminina 
nationalitetsbeteckningar syftar på språket vid sidan av personen, t.ex. ordet norska betyder både 
en ’norsk kvinna’ och ’det norska språket’ (se SO s.v. norska).  
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Figur 18. Kriterier för bestämning av typtillhörighet i det svenska materialet i typerna 

1–4. 

Till exempel ordet barnmorska saknar en motsvarande maskulin/könsneutral 

beteckning och förblir i typ 3 där det redan i den första grupperingen har placerats 

eftersom betydelsebeskrivningen är en definition. I alla typerna är det möjligt att 

det finns en motsvarande maskulin/könsneutral beteckning. Det som skiljer dem 

åt är huruvida denna beteckning kan användas om båda könen. Lärare och präst 

kan användas om båda könen, medan t.ex. turk, gud och greve är mansspecifika. 

De tre senare får sin specifika plats bekräftade i typerna 2, 3 och 4 där de redan 

har placerats i den första grupperingen. Däremot flyttas t.ex. gudinna från typ 1 

till typ 3, eftersom gud inte kan användas om en kvinna, även om gudinna får 

betydelsebeskrivningen kvinnlig gud (se SO sv. gudinna). Även om den 

motsvarande maskulina/könsneutrala beteckningen kan användas om kvinnor, är 
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det möjligt att det finns betydelsemässiga asymmetrier mellan beteckningen. I så 

fall går beteckningen till typ 3 (präst kan användas om en kvinna men då ändrar 

sig betydelsen till att endast omfatta nutida kristna religioner). När den feminina 

och den maskulina/könsneutrala beteckningen däremot är semantiskt symmetriska, 

är det fråga om en typ 1-beteckning. 

Språkbruket är en aspekt som inte direkt studeras i denna undersökning, och 

därför utnyttjas andra forskares resultat på detta område. Studier som täcker 

användningen av varje ord i materialet (d.v.s. berättar om den motsvarande 

maskulina/könsneutrala beteckningen kan användas om en kvinna) finns givetvis 

inte till hands. Mycket kan emellertid deduceras på basis av 

betydelsebeskrivningen, kombinerat med kunskapen om femininavledningarnas 

allmänna roll i det svenska, finska och tyska språkbruket. Dessutom är 

femininavledningarna oftast avledda av de motsvarande maskulina/könsneutrala 

beteckningarna och avsedda att fungera parvis med dem. Då är utgångspunkten 

att femininavledningen följer avledningsbasens betydelse. Till exempel är det 

möjligt att den feminina beteckningen har sådana betydelsemässiga särdrag att 

den självklart inte kan ersättas med den maskulina/könsneutrala motsvarigheten 

(och betydelsen således är något annat än ’en kvinnlig representant för den 

funktion som den maskulina/könsneutrala beteckningen uttrycker’). I sådana fall 

kan man lita på att betydelsen då skulle beskrivas mera detaljerat i ordböckerna 

och sannolikt på ett mera utförligt sätt än bara med t.ex. en hänvisning eller 

nämnande i samband med den maskulina/könsneutrala beteckningen. 

Gruppering på grundval av ordets betydelse 

Den sista grupperingen sker på semantiska grunder och görs för gränsfall, d.v.s. 

sådana ord som inte tydligt ha kunnat placeras i någon typ i de två första 

grupperingarna. Suffixavledda feminina personbeteckningar kan indelas i olika 

betydelsekategorier med varierande precision. I Språkriktighetsboken (2005:84; 

se även Lindgren 2004:55) redogörs för sju olika grupper: bördstitlar (grevinna), 

frutitlar (majorska), nationalitets-, religions- och etnicitetsbenämningar (svenska, 

judinna), beteckningar för djurhonor (lejoninna), yrkestitlar (lärarinna), 

benämningar för idrottsutövare (simmerska) och benämningar för tillfälliga 

sysselsättningar (bedragerska). Malmgren (1994:51) och Josefsson (2005:127) 

gör en mindre precis indelning i tre grupper: hustrubeteckningar, 

yrkesbeteckningar och nationalitetsbeteckningar. Wessén (1965:127) i sin del 

indelar beteckningarna i två grupper: funktionella (t.ex. skaldinna) och 
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matrimoniella (t.ex. prostinna). Söderbergh (1971:63) kategoriserar nomina 

agentis i två huvudkategorier som kan förses med rubrikerna verksamhet (utövare 

av verksamhet) och status (bärare av status). Himanen (se 1987:14) tillämpar 

Söderberghs gruppering på femininavledningar och lägger till två underkategorier 

till verksamhet (yrkesbeteckningar och allmännare beteckningar för verksamhet, 

t.ex. konstnärinna och läsarinna) och tre underkategorier till status 

(nationalitetsbeteckningar, titlar och hustrubeteckningar och övriga 

statusbeteckningar, t.ex. kinesiska, biskopinna och drömmerska). 

Dessa grupperingar (i synnerhet av Himanen 1987) kan tillämpas även på 

föreliggande undersökning. I de två första grupperingarna har det framkommit att 

vissa betydelsegrupper dominerar hos typerna 1, 2 och 4, medan typ 3 är 

betydelsemässigt heterogent. I gränsfall är det ordets betydelse som avgör typen i 

enlighet med det följande: 

Yrke, egenskap, verksamhet  typ 1 

Nationalitet, etnicitet  typ 2 

Hustru- och bördstitlar  typ 4 

Till exempel prinsessa har en definition som betydelsebeskrivning, och den 

motsvarande maskulina beteckningen prins kan inte användas om kvinnor, vilket i 

princip motiverar grupperingen av prinsessa i typ 3. Semantiskt hör prinsessa 

emellertid tydligare ihop med hustru- och bördstitlar (t.ex. furstinna, grevinna, 

hertiginna). När det gäller i synnerhet yrkes-, egenskaps- och 

verksamhetsbeteckningar bör det påpekas att den betydelsemässiga 

kategoriseringen i viss mån är subjektiv (se vidare avsnitt 6.1). Till exempel typ 

1-beteckningen lögnerska kan syfta på både egenskap och verksamhet. Detta 

orsakar emellertid inte problem för analysen eftersom det inte påverkar själva 

typtillhörigheten; lögnerska hör åndå till typ 1 oberoende av huruvida den 

betraktas som egenskapsbeteckning eller som verksamhetsbeteckning. 

Gruppering av det finska och det tyska materialet 

De finska feminina beteckningarna analyseras på samma sätt som de svenska. En 

feminin beteckning är i det finska materialet antingen en femininavledning (t.ex. 

opettajatar som i det svenska materialet motsvaras av lärarinna), en 

sammansättning med ett kvinnospecifikt element som efterled (t.ex. mulattinainen, 

tietäjäeukko, sv. mulatska, lövjerska) eller ett semantiskt kvinnospecifikt ord (t.ex. 
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emäntä, sv. värdinna). Då sker den första grupperingen på grund av följande 

betydelsebeskrivningar där tolkningen av X i mönstren är samma som i svenskan: 

parafrasen naispuolinen X, naisX typ 1 

parafrasen X nainen typ 2 

definition typ 3 

parafrasen X:n puoliso typ 4 

Största delen av det finska materialet består emellertid av könsneutrala 

beteckningar som givetvis inte får någon betydelsebeskrivning med parafraser 

som naispuolinen X eller X nainen i ordböckerna. Sådana beteckningar måste 

granskas med tanke på att även språk med färre möjligheter till språklig 

könsmarkering har könade dimensioner i synnerhet i form av socialt och 

referentiellt genus. Med hjälp av följande tre kriterier i figur 19 är det möjligt att 

få fram om ett formellt könsneutralt finskt ord kan betraktas som könat. 
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Figur 19. Kriterier för bestämning av typtillhörighet i det finska materialet hos formellt 

könsneutrala ord. 

Även om ordet enkelintekijä (sv. änglamakerska) är könsneutralt, beskrivs dess 

betydelse i ordboken med laitonta sikiönlähdetystä toimittavasta henkilöstä 

(naisesta) käytetty nimitys; myös naisesta, joka ottaa pikkulapsia hoitoonsa ja 

antaa niiden kuolla [NS s.v. enkelintekijä; sv. benämning på en person (kvinna) 

som utövar olaglig fosterfördrivning; även om en kvinna som tar hand om 

småbarn och låter dem dö]. Enligt denna definition är referenten en kvinna. 

Uppmärksamhet fästs också på hur referentens kön påverkar betydelsestrukturen 

hos könsneutrala ord som leski (sv. änka/änkling; i denna undersökning en 

ekvivalent till efterleverska). När leski används om en kvinna, är den person hon 

är gift med en man. När leski däremot används om en man, förändras partnerns 

NEJJA

typ 3, typ 4
enkelintekijä; infantti

typ 1, typ 3
kuvanveistäjä; leski, kätilö

Den könsneutrala beteckningen kan användas om både män
och kvinnor, men dess betydelse ändras efter referentens kön.

JA NEJ

typ 3
leski

typ 1, typ 3
kuvanveistäjä; kätilö

Man tenderar anta att beteckningen först och främst syftar på
en kvinna, även om den är formellt könsneutral.

JA NEJ

typ 3
kätilö

typ 1
kuvanveistäjä

Det finns könsbundna ord (t.ex. nainen) i betydelsebeskrivningen
av en formellt könsneutral beteckning.
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kön till kvinnligt. Detta kan betraktas som implicit betydelsemässig asymmetri. 

(Se vidare avsnitt 8.2) I fråga om det tredje kriteriet utnyttjas källor där feminina 

konnotationer hos formellt könsneutrala finska ord behandlas av t.ex. Heinämaa 

och Saarinen (1983), Koski (1983) och Engelberg (2001) (jfr även Romaine 1999; 

Edlund et al. 2007; Milles 2008). Till exempel Koski (1983:165f.) påpekar att 

ordet kätilö (sv. barnmorska, ackuschörska) har en feminin konnotation. De 

könsneutrala beteckningar som går till typ 1 räknas med i det totala antalet 

beteckningar i materialet, men deras betydelsebeskrivningar analyseras inte 

vidare. Däremot analyseras sådana könsneutrala beteckningar som går till typerna 

3 och 4 på grund av könade aspekter i deras betydelsestrukturer. 

Grupperingen av det tyska materialet sker på motsvarande sätt som det 

svenska eftersom största delen av materialet är femininavledningar. Bland 

feminina beteckningar finns det också sammansättningar med ett kvinnospecifikt 

efterled, t.ex. Krankenschwester (sv. sjuksköterska) Även dessa kan analyseras 

enligt följande kriterier: 

parafrasen weiblicher X typ 1 

definition typ 3 

parafrasen Frau eines X:(e)s/n typ 4 

I mönstren syftar X på en maskulin beteckning. I det tyska materialet finns inget 

betydelsebeskrivningsmönster med hjälp av adjektivattribut som formellt skulle 

motsvara svenskans X kvinna och finskans X nainen (d.v.s. X Frau). 

I samband med gruppering av det finska och det tyska materialet blir det 

nödvändigt att vidare begränsa undersökningsmaterialet för att precisera och 

begränsa undersökningsobjektet. Drygt femtio svenska beteckningar får nämligen 

en sådan finsk och/eller tysk ekvivalent som hör till någon annan semantisk och 

begreppslig typ än den svenska beteckningen. Endast sådana beteckningar som 

representerar samma semantiska och begreppsliga typ i både svenskan, finskan 

och tyskan har tagits med i undersökningen. Dessutom är beteckningarna med 

skiljaktiga semantiska och begreppsliga strukturer en tydlig minoritet i materialet. 
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5.2.5 Den femte fasen: tolkning av betydelsebeskrivningar som 
representanter för semantiska och begreppsliga strukturer och 

därmed som konceptualiseringar 

Den femte fasen svarar på forskningsfrågorna 1 och 2. Betydelsebeskrivningarna 

tolkas som omskrivningar, representanter för semantiska och begreppsliga 

strukturer. Tolkningen följer en tredelning från form via betydelse till begrepp. 

Formen utgörs av beteckningens lexikala och grammatiska struktur, betydelsen av 

dess semantiska struktur och begreppet av dess begreppsliga struktur. 

Utgångspunkten för den semantiska strukturen är omskrivningen som analyseras 

med hänsyn till semantisk dekomposition, kompositionsstigar, 

ordklasstillhörighet, konstituens och dependens. Analysen av den begreppsliga 

strukturen i sin del sker med hjälp av scheman, figur-grundfenomen och 

konceptualiseringar.  

5.2.6 Den sjätte fasen: förhållandet mellan konceptualiseringar och 
den utomstående verkligheten 

Den sjätte fasen svarar på forskningsfrågorna 3 och 4. Språket är inte enbart en 

privat upplevelse utan ett intersubjektivt handlingssätt som tillägnas via 

kommunikation (Onikki 2000:90; Edlund et al. 2007:224). I denna undersökning 

belyses femininavledningarnas intersubjektiva och kommunikativa karaktär med 

hjälp av språkbruket, d.v.s. om, hur och varför människor använder suffixavledda 

feminina personbeteckningar. I kognitiv grammatik görs ingen tydlig distinktion 

mellan semantik och pragmatik, eftersom en semantisk analys förutsätter att man 

tar hänsyn till konceptualiseringar och kunskapsstrukturer vid beskrivning av 

språkliga element (Langacker 1990:35; Onikki 2000:103). Kunskapen om ordets 

användning är således en del av dess betydelse, och det är därför motiverat att ta 

språkbruket till hänsyn29. Språkbruket handlar i detta sammanhang om valet att 

markera referentens kvinnliga kön språkligt med hjälp av femininsuffixering. 

Förhållandet mellan konceptualiseringen och den utomstående verkligheten 

belyses med hjälp av tre faktorer: språktyp, strategi för jämställt språk och 

könskultur som tillsammans bildar den kontexten där femininavledningar används 

eller överges. Dessa faktorer används för att förklara varför det finns både 

                                                        
29 Språkbruket kommer med i analysen redan i den fjärde fasen när det gäller att granska om den 
feminina beteckningen kan ersättas med den motsvarande maskulina/könsneutrala beteckningen. 
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skillnader och likheter i användningen av femininavledningar både mellan 

svenska, finska och tyska.  
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6 Typ 1: lärarinna 

Den första av de fyra semantiska och begreppsliga typerna i materialet, typ 1, 

omfattar 282 svenska ord, 203 finska ord och 180 tyska ord (totalt 666 

beteckningar i materialet). De flesta orden i undersökningsmaterialet hör till typ 1 

i alla tre språken. Typ 1 illustreras av exempelordet lärarinna. När även finska 

och tyska behandlas, används opettajatar och Lehrerin som exempelord. Följande 

omskrivningsmönster dominerar i typ 1: 

lärarinna: kvinnlig lärare    kvinnlig X 

Det abstrakta mönstret formuleras som kvinnlig X där X syftar på vilken som helst 

maskulin/könsneutral avledningsbas. 

6.1 Tre underkategorier i typ 1 

Många av de betydelsemässiga grupper som presenterats i avsnitt 5.2.4 omfattar 

olika typer av beteckningar. Himanen (1987:14) placerar t.ex. beteckningarna 

drömmerska och älskarinna i samma grupp, även om de skiljer sig från varandra 

både semantiskt och i fråga om användning. I denna avhandling indelas typ 1 i tre 

betydelsemässiga underkategorier: 

Typ 1a: Yrkesbeteckningar 

Typ 1b: Egenskapsbeteckningar 

Typ 1c: Verksamhetsbeteckningar 

De flesta indelningarna i avsnitt 5.2.4 nämner kategorin för yrkesbeteckningar 

som kan inkluderas även i denna undersökning i typ 1a. Typ 1 omfattar emellertid 

även andra slags beteckningar än sådana som syftar på yrken, t.ex. drömmerska, 

arvtagerska, landsmaninna och läsarinna. Ordet drömmerska uttrycker 

vanemässig och upprepad verksamhet, arvtagerska i sin del verksamhet som kan 

beskrivas som varken vanemässig eller upprepad, och landsmaninna syftar inte 

alls på någon verksamhet. Sådana beteckningar placeras i en kategori som kallas 

egenskapsbeteckningar (typ 1b). Ordet läsarinna i sin del beskriver tillfällig 

verksamhet (jfr Himanen 1987; Språkriktighetsboken 2005) och kategoriseras 

som verksamhetsbeteckning (typ 1c). Föreliggande indelning skiljer sig möjligen 

från de andra källorna, även om samma kategorier utnyttjas delvis. Ibland är det 

svårt att avgöra om ett ord är t.ex. en yrkes- eller verksamhetsbeteckning (se 
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Lindgren 2004:55). Likaså är det inte alltid klart om det handlar om tillfällig eller 

vanemässig verksamhet. 

6.1.1 Typ 1a: Yrkesbeteckningar 

Antalet feminina yrkesbeteckningar av typ 1a är 106 i svenska, 76 i finska och 68 

i tyska (totalt 250 beteckningar i materialet, se bilaga 1). I allmänhet är 

yrkesbeteckningar ett givande undersökningsobjekt, eftersom förändringar i 

samhällets yrkesstrukturer avspeglas i yrkesbeteckningarna snabbt och tydligt. 

Det är en välkänd diakronisk tendens att språkförändringar först berör ordförrådet. 

Kanske det mest kända exemplet på förändringar i arbetslivet vilka märkbart har 

påverkat yrkesbeteckningarna är kvinnornas inträde i yrken som traditionellt har 

betraktats som manliga. (Oksaar 1976:21f.) 

Inom yrkesforskning betraktas en verksamhet som yrke när verksamheten är 

offentlig och avlönad, medan utbildningen är sekundär (Silius 1992:46). 

Yrkesbeteckningarna kan skiljas från andra verksamhetsbeteckningar på basis av 

semantiska markörer. I det följande utnyttjas Oksaars (1976) och Samels (2000) 

beskrivningar av karakteristiska drag hos tyska yrkesbeteckningar. Dessa drag kan 

även tillämpas på svenska och finska. Oksaar definierar yrket med markörerna 

långvaraktighet, regelbundenhet och socialt samband. Ett yrke innebär således en 

långvarig verksamhet som man regelmässigt utför i samhället. 

Yrkesbeteckningarna kan användas både potentiellt och tillfälligt. (Oksaar 

1976:43) Någon kan vara Lehrer eller Lehrerin även när han/hon är arbetslös eller 

för tillfället inte undervisar. Alla som undervisar är inte heller utbildade lärare. 

(Samel 2000:99f.; se även Oksaar 1976:43) 

Enligt Lindgren är yrkestitlar kanske det som man främst i dag tänker på när 

man talar om femininavledningar (Lindgren 2004:56). Att det överhuvudtaget 

finns feminina yrkesbeteckningar tyder på att (det kvinnliga) könet har (haft) en 

specifik betydelse i yrket. Yrke är en kategori som karakteriseras av både 

prototyper och stereotyper med anknytning till bl.a. yrkesutövarnas kön. Det 

handlar om uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt arbete och hurdan 

en prototypisk yrkesutövare på ifrågavarande bransch är. Många yrken som är 

representerade i undersökningsmaterialet hör till kvinnodominerade branscher. 

Dessa branscher associeras ofta till egenskaper som betraktas som typiskt 

kvinnliga. Då kan femininsuffixeringen anses markera normen. 

Kvinnodominerade branscher får feminina yrkesbeteckningar, eftersom den 

prototypiska yrkesrepresentanten är en kvinna. Dessutom kännetecknas 
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branscherna av stereotypa associationer till traditionellt kvinnligt betraktade 

egenskaper. Bradley beskriver stereotypier som förknippas till ett typiskt 

kvinnoyrke på följande sätt. Vanligen är det fråga om ett arbete som utförs 

inomhus och som tänkas vara lättare än mäns arbete. Arbetet är inte smutsigt eller 

farligt, det är ofta rutinmässigt och t.o.m. tråkigt, det kräver snarare 

fingerfärdighet än kunskap och har ofta associationer till hushållets sysslor. Ett 

typiskt kvinnoyrke tenderar att vara bundet till ett visst arbetsställe utan att man 

behöver resa omkring. Det kan också ha associationer till och krav på skönhet och 

glamour. (Bradley 1997:345) 

I materialet finns fem tydligt representerade yrkesbranscher: industriella 

yrken, kontorsyrken, yrken som har med jordbruk och livsmedelsproduktion att 

göra, konstnärliga yrken och idrott. Beteckningar för olika yrken inom industrin i 

materialet (t.ex. falserska, karderska, plyserska och stanserska) kan anses 

reflektera den samhälleliga utveckling till industrialism som pågick i hela 

Västeuropa på 1800-talet. Då började alltfler kvinnor ett lönearbete utanför 

hemmet. (Se t.ex. Utrio 1985:363, 366; Ericsson 1993:32f.; Simonton 1998:133ff.) 

När det var ovanligt att kvinnorna yrkesarbetade utanför hemmet, behövde man 

nya feminina yrkesbeteckningar. På så sätt kan femininsuffixeringen även 

markera avvikelsen från normen på den tiden då en prototypisk arbetsutövare 

utanför hemmet var en man. Senare ersattes de feminina beteckningarna med de 

maskulina yrkesbeteckningarna vilka sedan dess har tolkats som könsneutrala. 

(Jfr Milles 2002:190f.) Kontorsarbetet är också en yrkesbransch där 

arbetsuppgifterna snabbt intogs av kvinnor (se Sundman 1986:86f., 89). Exempel 

på beteckningar för kontorsyrkena i materialet är bl.a. avskriverska, bokförerska, 

maskinskriverska och texterska. Yrkesbeteckningar som i sin del har med 

jordbruk och livsmedelsproduktion att göra är t.ex. bagerska, mjölkerska, servitris 

och ysterska. 

Beteckningar för kvinnliga konstnärer (t.ex. diktarinna, författarinna, 

skådespelerska och sångerska) är väl representerade i materialet. I själva verket är 

de flesta av de få finska femininavledningarna konstnärsbeteckningar. I svenskan 

och finskan används feminina konstnärsbeteckningar fortfarande då och då t.ex. i 

tidningsspråket (se Holmberg 1995:71; Kyrölä 1990:10; Engelberg 1998:79; ISK 

2004:214; Lindgren 2004:58; Språkriktighetsboken 2005:84). Detsamma gäller 

idrottarbeteckningar (t.ex. ryttarinna, simmerska, skridskoåkerska och tennis-

spelerska). Både konst och idrott har könsbundna dimensioner. 



136 

6.1.2 Typ 1b: Egenskapsbeteckningar 

Feminina egenskapsbeteckningar av typ 1b omfattar 96 ord i svenska, 72 ord i 

finska och 68 ord i tyska (sammanlagt 236 ord i materialet, se bilaga 1). Kriteriet 

för att en beteckning grupperas i typ 1b baserar sig på att beteckningen kan 

användas både potentiellt och tillfälligt (jfr Oksaar 1976:43; Samel 2000:99f.). 

Det är möjligt att säga Hon är en skvallrerska även om referenten inte för tillfället 

håller på att skvallra. Egenskapsbeteckningarna har det gemensamt med 

yrkesbeteckningarna att de uttrycker långvaraktighet och vanemässighet. Det som 

skiljer dem från yrkesbeteckningarna är att man mera sällan kan ha verksamheten 

som de syftar på som yrke. Yrkesbeteckningarna framställer människan som 

samhällsmedlem genom hennes offentliga yrkesroll. Vid egenskapsbeteckningar 

är det snarare fråga om människan som privatperson. 

Egenskapsbeteckningarna hänvisar oftast till olika slags verksamheter. För 

det första kan verksamheten vara långvarig som hos t.ex. försörjerska, 

rekordhållerska, samlerska och ägarinna. Till exempel samlerska brukar samla 

olika slags föremål (frimärken, böcker, fjärilar osv.) som hobby. Beteckningen 

syftar inte på en enstaka handling utan på en serie av handlingar som upprepas 

vanemässigt. Varken samlande, försörjande, rekordhållande eller ägande kan 

betraktas som yrke. För det andra kan verksamheten ha en sådan konsekvens att 

en enstaka handling eller egenskap präglar människans identitet möjligen för 

resten av livet, t.ex. hos orden arvtagerska, förbryterska, mörderska och 

äktenskapsbryterska. En mörderska har kanske bara en gång gjort sig skyldig till 

mord, men gärningen kan prägla hennes identitet permanent. För det tredje kan 

verksamheten bakom egenskapsbeteckningen (t.ex. drömmerska, klåperska, 

skojerska och skvallrerska) uttrycka ett vanemässigt karakteristiskt drag hos 

referenten. Till exempel skvallrerska är benägen att skvallra. Sådana beteckningar 

syftar på verksamhet i betydelsen ’verksamhet som anses vara karakteristisk för 

en viss person’ och beskriver snarare hurdan man är än vad man gör (jfr Himanen 

1987:14). För det fjärde omfattar materialet egenskapsbeteckningar som i hög 

grad är metaforiska, t.ex. fjärrskåderska, jasägerska, ljusbringerska och 

sjusoverska. Till exempel jasägerska är inte bokstavligen någon som säger ja hela 

tiden utan någon som brukar instämma med andra utan att uttrycka sina egna 

åsikter. För det femte finns det beteckningar som landsmaninna, medborgarinna 

och miljonärska vilka saknar en verbal bas. Då handlar det inte om någon 

verksamhet, utan sådana ord betecknar ett slags identitet. 
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Lindgren (2004:60ff.) gör en indelning av femininavledningar i s.k. neutrala 

benämningar och sådana som syftar på antingen ”otrevliga och kriminella kvinnor” 

eller på ”trevliga och positiva kvinnor”. Många av dessa beteckningar 

förekommer som typ 1b-beteckningar. I materialet är arvtagerska, fjärrskåderska, 

företräderska, gengångerska, innehavarinna, sierska, sömngångerska, 

tronföljerska, uppfostrarinna och ägarinna sådana beteckningar som Lindgren 

betraktar som neutrala benämningar. Feminina ord som enligt henne står för 

utövare av otrevliga, t.o.m. kriminella handlingar är bråkmakerska, försnillerska, 

grälmakerska, hämnerska, häcklerska, klåperska, lycksökerska, lögnerska, 

mörderska, skrymterska, skvallrerska och äktenskapsbryterska. Däremot syftar 

främjerska, hjälparinna, hjältinna, hugsvalerska, ljusbringerska och skyddarinna 

på utövare av direkt positiva sysselsättningar eller aktiviteter. (Lindgren 

2004:60ff.) Den bild som typ 1b ger av kvinnor är relativt negativ. I materialet är 

beteckningar för otrevliga kvinnor vanliga (och ofta nedsättande), i synnerhet 

sådana som hänvisar till pratsamhet (t.ex. pladdrerska och pratmakerska) eller på 

andra sätt syftar på talakter (t.ex. bråkmakerska och skrävlerska). Med tanke på 

den allmänna uppfattningen att kvinnor talar mycket kan man anse att existensen 

av femininavledningar på detta lexikala fält avspeglar könsmässiga stereotypier. 

6.1.3 Typ 1c: Verksamhetsbeteckningar 

Feminina verksamhetsbeteckningar av typ 1c består av 80 svenska ord, 55 finska 

ord och 45 tyska ord (totalt 180 beteckningar i materialet, se bilaga 1). Till 

skillnad från typerna 1a och 1b syftar typ 1c på tillfälliga handlingar. Enligt 

Oksaar (1976:43) är verksamhetsbeteckningar bundna till vissa situationer och 

saknar den semantiska markören för långvaraktighet. Kriteriet för tillfällighet hos 

de feminina verksamhetsbeteckningarna i denna avhandling är att en 

verksamhetsbeteckning kan användas tillfälligt men inte potentiellt, d.v.s. 

beteckningen kan enbart användas om en referent som vid det tillfället gör det 

som beteckningens verbbas syftar på (jfr Oksaar 1976:43; Samel 2000:99f.). Man 

kan således säga Hon är lärarinna om en lärare på sommarlovet och Hon är en 

skvallrerska om en skvalleraktig kvinna som har ont i halsen och inte kan tala, 

men inte Hon är läsarinna om referenten inte just då håller på att läsa. Därför har 

verksamhetsbeteckningarna ett mera konkret samband med den verbala basen än 

yrkes- och egenskapsbeteckningarna. Medan lärarinna också innehåller en social 

dimension av långvarig yrkesmässig verksamhet och skvallrerska syftar på en 
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långvarig karakteristisk verksamhet, hänvisar läsarinna bara till verksamheten 

utan ytterligare aspekter. 

6.2 Betydelsebeskrivningarna i de enspråkiga svenska, finska och 
tyska ordböckerna 

I det följande redogörs för vilka slags betydelsebeskrivningar de svenska, finska 

och tyska enspråkiga ordböckerna utnyttjar för att förklara innehållet av 

femininavledningarna i typ 1. Tidigare har typ 1 hänförts med mönstren kvinnlig 

X, naispuolinen X och weiblicher X, vilket emellertid är förenklat. Det finns i 

själva verket en variation i vilka slags betydelsebeskrivningar (d.v.s. parafraser, 

definitioner och hänvisningar) som har utnyttjats i de använda källorna. Dessa 

alternativ kan emellertid betraktas som likvärdiga med kvinnlig X, naispuolinen X 

och weiblicher X av många skäl. Syftet med den kvantitativa analysen är att få 

fram de sätt som ordböckerna utnyttjar för att beskriva betydelser av 

beteckningarna i materialet så att man ur dem kan påpeka en viss semantisk 

struktur som bas till den kvalitativa analysen av beteckningarna ur en kognitiv 

synvinkel. 

Betydelsebeskrivningarna i det svenska materialet 

Det svenska materialet omfattar 106 feminina yrkesbeteckningar, 96 

egenskapsbeteckningar och 80 verksamhetsbeteckningar. I svenskan förekommer 

det variation i femininavledningarnas betydelsebeskrivningar i synnerhet i SAOB 

som är skriven av olika författare i olika tider. När det gäller det svenska 

materialet i typ 1a, finns det sammanlagt sex sätt att ange betydelsen hos 

femininavledningarna (se tabell 730; tabellen fortsätter på nästa sida). 

Tabell 7. Antal betydelsebeskrivningar i det svenska materialet i typerna 1a–c. 

Betydelsebeskrivning Typ 1a Typ 1b Typ 1c Sammanlagt 

parafras: kvinnlig X 56 42 23 121 

parafras: X kvinna 0 4 0 4 

parafras: relativ bisats 21 13 17 51 

hänvisning: fem. till X / jfr X 17 20 15 52 

                                                        
30 I de tabeller som anger betydelsebeskrivningar är betydelsebeskrivningarna inte ordnade från den 
vanligaste till den mindre vanligaste. Först behandlas olika slags parafraser. Sedan kommer 
hänvisningarna, fallen där beteckningen anges utan betydelsebeskrivning och slutligen synonymerna. 
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Betydelsebeskrivning Typ 1a Typ 1b Typ 1c Sammanlagt 

utan betydelsebeskrivning 10 14 24 48 

synonym 2 3 1 6 

Det vanligaste sättet att ange betydelsen av femininavledningar i typ 1a och typ 

1b är en parafras som utgörs av en nominalfras med adjektivisk modifierare, 

kvinnlig X (t.ex. lärarinna: kvinnlig lärare, SO s.v. lärarinna) där X står för en 

maskulin/könsneutral yrkesbeteckning. Därtill utnyttjas nominalfrasen X kvinna 

där kvinna är huvudordet som modifieras av ett adjektivattribut (t.ex. sladdrerska: 

sladderaktig kvinna, SAOB S 6257 s.v. sladdrerska) eller av ett presensparticip 

(t.ex. hycklerska: hycklande kvinna, SAOB H 1597 s.v. hycklerska). Denna 

betydelsebeskrivning är marginell i det svenska typ 1-materialet eftersom den 

endast förekommer i typ 1b hos 4 ord. I ordböckerna förekommer också en tredje 

parafrastyp: nominalfras vars huvudord kvinna modifieras av ett satsattribut i 

form av relativ bisats, t.ex. plockerska: kvinna som plockar något (SAOB P 1194 

s.v. plockerska). 

I de använda källorna är det vanligt att låta en hänvisning stå som 

betydelsebeskrivning. Femininavledningens betydelse anges med hjälp av en 

hänvisning till den maskulina/könsneutrala beteckningen, t.ex. diktarinna: fem. 

till diktare (SAOB D 1359 s.v. diktarinna) eller karderska: jfr kardare (SAOB K 

550 s.v. karderska). Det händer också att den feminina beteckningen enbart nämns 

i samband med avledningsbasen som är antingen verbet eller den motsvarande 

maskulina/könsneutrala beteckningen. Då har femininavledningen ingen explicit 

betydelsebeskrivning. Ett exempel på hänvisningar i materialet är ordet 

tennisspelerska; suffixet -erska anges inom parentes i samband med tennisspelare 

(SAOB T 813 s.v. tennisspelare). I typ 1c är hänvisningarna den vanligaste 

betydelsebeskrivningsformen, medan antalet sådana betydelsebeskrivningar är 

mindre i typerna 1a och 1b. En mindre vanlig betydelsebeskrivning i materialet är 

beteckningar vars betydelsebeskrivning är en synonym (t.ex. komediantska: 

skådespelerska, SAOB K 1929 s.v. komediantska). 

Ord som plockerska, karderska, diktarinna, tennisspelerska och 

komediantska kan betraktas som typ 1-beteckningar, även om parafrasen kvinnlig 

X inte förekommer i ordböckerna som deras betydelsebeskrivning. Sådana 

beteckningar har inte hittat sin typ i den första grupperingen av materialet som 

utgår från betydelsebeskrivningens form. De har placerats i typ 1 på basis av den 

andra grupperingen av materialet, d.v.s. femininavledningens förhållande till den 

motsvarande maskulina/könsneutrala beteckningen. För det första har alla 
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femininavledningar av typ 1 en maskulin/könsneutral motsvarighet, vilka i dessa 

fall är plockare, kardare, diktare, tennisspelare och komediant. För det andra kan 

man säga att femininavledningar av typ 1 inte har några sådana betydelser som 

saknas hos den maskulina/könsneutrala beteckningen (som betydelsen ’hustru’ 

hos t.ex. typ 4-beteckningen grevinna, se SO s.v. grevinna; greve), givetvis 

bortsett från betydelsen ’feminin’. För det tredje har femininavledningen och den 

maskulina/könsneutrala beteckningen samma huvudbetydelser (medan t.ex. typ 3-

beteckningarna prästinna och präst har olika huvudbetydelser med avseende på 

att prästinna endast kan användas i fråga om icke-kristna religioner, se SO s.v. 

prästinna; präst). För det fjärde är den maskulina/könsneutrala beteckningen inte 

könsspecifik och kan således sannolikt användas könsneutralt om både män och 

kvinnor (vilket inte är möjligt vid t.ex. turk som är den maskulina motsvarigheten 

till typ 2-beteckningen turkinna). 

Betydelsebeskrivningarna i det finska materialet 

I det finska materialet är femininavledningar sällsynta. Materialet består av 76 

yrkesbeteckningar (av vilka 18 ord är femininavledningar), 72 

egenskapsbeteckningar (av vilka 6 är femininavledningar) och 55 

verksamhetsbeteckningar (av vilka 4 är femininavledningar). De flesta svenska 

femininavledningar har ingen suffixavledd feminin ekvivalent i finskan utan 

femininavledningen motsvaras av en könsneutral beteckning. De könsneutrala 

beteckningarna i denna typ (t.ex. kuvanveistäjä) kan emellertid placeras i typ 1, 

eftersom det inte finns sådana betydelsedrag som är listade i figur 18 i avsnitt 

5.2.4. I de tabeller som visar antalet finska betydelsebeskrivningar i typ 1 anges 

enbart femininavledningarnas betydelsebeskrivningar. I de finska ordböckerna 

förekommer variation mellan olika betydelsebeskrivningar men inte i samma mån 

som i de svenska. Ordböckerna nämner tre olika betydelsebeskrivningar (se tabell 

8): 

Tabell 8. Antal betydelsebeskrivningar i det finska materialet i typerna 1a–c. 

Betydelsebeskrivning Typ 1a Typ 1b Typ 1c Sammanlagt 

parafras: naispuolinen X 4 5 0 9 

parafras: naisX 12 1 2 15 

utan betydelsebeskrivning 2 0 2 4 
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I typ 1a sker betydelsebeskrivningen av femininavledningarna mestadels genom 

parafraser. Nominalfrasen naispuolinen X motsvarar svenskans kvinnlig X, t.ex. 

naispuolinen taiteilija (se NS s.v. taiteilijatar; sv. kvinnlig konstnär). Den andra 

parafrastypen är en sammansättning som är bildad enligt mönstret naisX där 

förledet nais- kombineras med en könsneutral beteckning, t.ex. naismyyjä, (se 

SKP s.v. myyjätär; sv. ”kvinno + expedit”). Denna parafras är vanligast i 

materialet. I de finska ordböckerna är det mindre vanligt att femininavledningen 

bara nämns i samband med den motsvarande könsneutrala beteckningen utan att 

någon explicit betydelsebeskrivning ges. 

Betydelsebeskrivningarna i det tyska materialet 

I det tyska materialet finns 68 yrkesbeteckningar, 68 egenskapsbeteckningar (av 

vilka 65 är femininavledningar) och 45 verksamhetsbeteckningar. Tyska 

ekvivalenter till de svenska femininavledningarna är vanligen femininavledningar 

på suffixet -in, men i typ 1b förekommer 3 ord som inte är femininavledningar: 

Gespenst, Störenfried och Meineidige (som är ekvivalenter till gengångerska, 

bråkmakerska och menederska). Eftersom enbart femininavledningarna 

analyseras vid det finska materialet, gäller samma princip även tyskan. De tyska 

ordböckerna beskriver betydelserna hos femininavledningarna på tre sätt (se 

tabell 9). 

Tabell 9. Antal betydelsebeskrivningar i det tyska materialet i typerna 1a–c. 

Betydelsebeskrivning Typ 1a Typ 1b Typ 1c Sammanlagt 

parafras: weiblicher X 34 23 9 66 

hänvisning: weibl. Form zu X 33 40 36 109 

synonym 1 2 0 3 

Till skillnad från svenskan och finskan är hänvisning [t.ex. Dichterin: weibl. 

Form zu Dichter (Duden s.v. Dichterin; sv. femininform till diktare)] den 

vanligaste betydelsebeskrivningen i det tyska materialet. Svenskans kvinnlig X 

motsvaras strukturellt av parafrasen weiblicher X där X står för en maskulin 

beteckning, t.ex. Lehrerin: weiblicher Lehrer (Wahrig s.v. Lehrerin; sv. kvinnlig 

lärare). Synonymer som Seherin: Prophetin (se Wahrig s.v. Seherin) är mindre 

vanliga i det tyska materialet. 

I det tyska materialet beror variationen mellan parafras och hänvisning på 

olika lexikografiska konventioner i Wahrig och Duden: i Wahrig används 
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parafrasen weiblicher X  och i Duden utnyttjas hänvisningen weibl. Form zu X. 

Som det framgår av exemplet ovan kan parafrasen och hänvisningen förekomma 

sida vid sida för att beskriva samma ord i de två ordböckerna. Även om 

parafrasen weiblicher X inte är tillgänglig för sådana ord som inte nämns i Wahrig, 

kan sådana ord räknas med i typ 1 enligt den andra grupperingen av materialet. 

Även om de tyska femininavledningarna vanligen inte ersätts med den 

motsvarande maskulina beteckningen i språkbruket, finns det ingen semantisk 

asymmetri som skulle omöjliggöra utbytet. Man måste emellertid vara varsam 

med denna tolkning, eftersom Duden utnyttjar hänvisningen för att beskriva 

relativt olika beteckningar, och hänvisningar förekommer också hos de andra 

typerna. 

I de följande avsnitten 6.3–6.5 analyseras typ 1 ur kognitiv synvinkel. I 

avsnitten 4.3 och 4.4 har det redogjorts för semantisk struktur och i avsnitt 4.5 för 

begreppslig struktur. Eftersom utgångspunkten i denna analys är ett lexem med 

grammatisk struktur – beteckningen lärarinna; vid behov även opettajatar 

respektive Lehrerin som exempelord – är det meningsfullt att ta med två mera 

konkreta strukturer, nämligen lexikal struktur och grammatisk struktur. Analysen 

utförs från den lexikala via den grammatiska via den semantiska till den 

begreppsliga strukturen så att abstraheringsgraden hela tiden ökar. De tre första 

strukturerna är språkliga, medan den begreppsliga strukturen består av icke-

språklig information. De lexikala och grammatiska strukturerna berör form, 

medan den semantiska strukturen handlar om betydelse och den begreppsliga 

strukturen om begrepp och kognition. Alla strukturerna bortsett från den lexikala 

karakteriseras starkt av kompositionalitet, och i det följande redogörs för både 

grammatiska, semantiska och begreppsliga komponenter. 

6.3 Lexikal och grammatisk struktur 

Lexikal struktur omfattar den konkreta fonetiska och ortografiska konstruktionen 

lärarinna som fungerar som utgångspunkt för analysen. Skillnader mellan de tre 

språken manifesteras i den lexikala strukturen. I svenskan symboliseras ’lärarinna’ 

av fonemsekvensen lärarinna, i finskan av opettajatar och i tyskan av Lehrerin. 

Betydelseskillnader inom ett språk framkommer i lexikal struktur även så att en 

kvinna som lär yrkesmässigt symboliseras av enheten lärarinna, kvinna som är 

benägen att skvallra av enheten skvallrerska och en kvinna som just då håller på 

att läsa av enheten läsarinna. 
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Grammatisk struktur gäller bildande av femininavledningar. Resultatet av 

avledningsprocessen är lexemet lärarinna. I finskan och tyskan är opettajatar 

respektive Lehrerin motsvarande konstruktioner. Dessa tre beteckningar är 

kompositita grammatiska konstruktioner som kan brytas ned i komponenter, d.v.s. 

enstaka morfem: 

lär-ar-inna 

opetta-ja-tar 

Lehr-er-in 

Beteckningarna är ursprungligen avledda av verben lära, opettaa och lehren. Med 

hjälp av suffixen -ar(e), -ja och -er bildas maskulina/könsneutrala nomina agentis 

av stammarna lär-, opetta- och lehr- och därmed ändras ordklassen från verb till 

substantiv. Slutligen har femininsuffixen -inna, -tar och -in fogats till 

konstruktionen. Stammarna är fria morfem och suffixen bundna morfem. 

6.4 Semantisk struktur 

Analysen av semantiska strukturer tar sikte på betydelseinnehållet. Själva 

beteckningen är bara en fonemsekvens, och förhållandet mellan fonem och 

betydelse är oftast arbiträrt. Den semantiska strukturen, omskrivningen, utgår från 

betydelsebeskrivningarna i ordböckerna. Tabell 10 visar en sammanfattning av 

vilka betydelsebeskrivningar ordböckerna utnyttjar för att beskriva 

femininavledningar av typ 1 i svenska, finska och tyska. 
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Av ovanstående betydelsebeskrivningar betraktas parafraser som omskrivningar. 

Hänvisningar, synonymer och det att femininavledningen bara nämns i samband 

med den maskulina/könsneutrala beteckningen kan inte fungera på så sätt, 

eftersom de inte avslöjar lika mycket om ordens betydelse som parafraser. I 

synnerhet hänvisningar erbjuder rent lexikografisk information om ordets 

formella egenskaper, d.v.s. att ordet är en femininform till ett visst ord. 

I det svenska typ 1-materialet är kvinnlig X det vanligaste 

omskrivningsmönstret med totalt 121 belägg, och därför har det valts att 

representera den semantiska och begreppsliga strukturen i typ 1. Den semantiska 

strukturen av typ 1 representeras i analysen av omskrivningen kvinnlig lärare (se 

SO s.v. lärarinna). Vid behov analyseras och jämförs även de vanligaste 

omskrivningsmönstren i det finska respektive det tyska materialet. I finskan är 

naisX det vanligaste mönstret med 15 belägg, och i tyskan dominerar mönstret 

weiblicher X med 66 belägg. Den semantiska strukturen analyseras i det följande 

med hjälp av semantisk dekomposition, kompositionsstigar, adjektiv-

substantivförhållande, konstituentanalys och dependens. 

6.4.1 Semantisk dekomposition 

Betydelsen kan enligt komponentanalys beskrivas som lista över drag som utgör 

ordets betydelse. Omskrivningen kvinnlig lärare ger uttryck till de mest 

väsentliga komponenterna för lärarinnas betydelse i en viss syntaktisk form. I 

föreliggande analys är semantisk dekomposition inte en förklaringsmodell utan ett 

tillvägagångssätt som avslöjar de semantiska komponenterna. Därför är det 

motiverat att modifiera de lingvistiska konventioner som berör markering av 

semantiska komponenter. I den traditionella komponentanalysen brukar man ange 

de betydelsemässiga komponenterna med versaler inom hakparentes, t.ex. 

[KVINNLIG]. För enkelhetens skull har jag hittills följt denna tradition. I 

fortsättningen använder jag emellertid kursiv och gemena bokstäver för att 

framhäva att kvinnlig och lärare inte bara är några enstaka komponenter utan 

delar av det konventionella uttrycket kvinnlig lärare där delarnas grammatiska 

form, ordklasstillhörighet och syntaktiska förhållanden till varandra har en central 

betydelse. Enligt den traditionella komponentanalysen analyseras ordet lärarinna 

så att det består av komponenterna [MÄNSKLIG], [VUXEN], [KVINNLIG] och 

[LÄRA] i grundform. Då tas det inte hänsyn till hur komponenterna tillsammans 

bildar ett komposit uttryck. Även enligt Jackendoff (1992:193) kan begrepp inte 
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kodas mentalt som listor utan de består snarare av en finit mängd mentala 

primitiver och kombinationsprinciper för primitiverna. 

När komponentanalysen utnyttjas som verktyg som avslöjar de semantiska 

komponenterna, kan ordet lärarinna brytas ned i komponenterna kvinnlig (som 

uttrycker kön) och lärare (som uttrycker yrke) så som de förekommer i 

omskrivningen kvinnlig lärare. De motsvarar de grammatiska komponenterna, 

d.v.s. stamordet (lärar-) och suffixet (-inna), och konstruktionen i sig kan 

betraktas som genomskinlig och fullständigt kompositionell. De finska respektive 

tyska omskrivningsmönstren naisX och weiblicher X är parallella med kvinnlig 

lärare i fråga om komponenternas ordning och innehåll: komponenterna nais- och 

weiblicher uttrycker kön, medan X syftar på yrket. När man tillämpar semantisk 

dekomposition, påträffar man förr eller senare en komponent som inte kan 

analyseras vidare. I fallet kvinnlig lärare är komponenten kvinnlig svår att 

dekomposera. I föreliggande undersökning är oanalyserbara element inte ett 

problem utan en nyckel till primitiva semantiska och begreppsliga strukturer. 

6.4.2 Kompositionsstigar 

I föregående avsnitt tillämpas semantisk dekomposition på de vanligaste 

omskrivningarna. Av tabell 10 framgår att det även finns andra omskrivningar 

som är representerade i ordböckerna. I enlighet med den kognitiva grammatikens 

principer kan man säga att det finns många grammatiska möjligheter att 

konstruera lärarinna, opettajatar och Lehrerin och på så sätt betona olika 

aspekter, d.v.s. det finns olika kompositionsstigar som leder till beteckningen. 

Omskrivningarna betraktas i detta avsnitt som kompositionsstigar. Alla möjliga 

omskrivningsmönstren tillämpas på beteckningarna lärarinna, opettajatar och 

Lehrerin. Olika kompositionsstigar granskas med avseende på frekvens, 

grammatikalitet och konventionalitet. Även om svenskan är det huvudsakliga 

undersökningsobjektet, behandlas de finska och de tyska kompositionsstigarna i 

jämförelse med de svenska. På så sätt är det möjligt att studera hur språkspecifika 

drag påverkar deras formulering och förklara varför vissa omskrivningar 

förekommer i ordböcker på vissa språk men inte på andra. 

Svenska omskrivningar som kompositionsstigar 

I tabell 10 finns sammanlagt fyra typer av parafraser, d.v.s. fyra olika 

omskrivningar eller kompositionsstigar. Dessa tillämpas på beteckningen 
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lärarinna. Själva beteckningen lärarinna har naturligtvis bara en omskrivning (i 

detta sammanhang en kompositionsstig) i materialet, kvinnlig lärare som anges 

som betydelsebeskrivning av lärarinna i SO. Det är emellertid möjligt att tillämpa 

de andra omskrivningsmönstren på lärarinna och se om de resulterande 

kompositionsstigarna är grammatiska och konventionella. Vidare förekommer en 

av dessa fyra omskrivningar (kompositionsstigar) inte i det svenska materialet, 

nämligen sammansättning med kvinnospecifik förled som endast kan hittas i det 

finska materialet. Jag granskar även sådana kompositionsstigar som inte 

förekommer i materialet på ifrågavarande språk för att testa om resultaten är 

grammatiska och konventionella. På så sätt är det i vissa fall möjligt att förklara 

varför en viss omskrivning (kompositionsstig) inte förekommer i ordböckerna på 

ifrågavarande språk. 

I tabell 11 tillämpas möjliga kompositionsstigar (d.v.s. parafraser i tabell 10) 

på beteckningen lärarinna: 

Tabell 11. Omskrivningar som kompositionsstigar hos beteckningen lärarinna. 

Beteckning Omskrivningsmönster Omskrivning / kompositionsstig 

lärarinna kvinnlig X kvinnlig lärare 

 X kvinna lärande kvinna 

 sammansättning ?kvinnolärare 

 relativ bisats kvinna som lär 

I de svenska ordböckerna förekommer tre grammatiska och konventionella 

kompositionsstigar till typ 1-beteckningar: två slags nominalfraser med 

adjektivisk modifierare och substantiviskt huvudord (kvinnlig lärare och lärande 

kvinna när man tillämpar dem på beteckningen lärarinna) och en nominalfras 

vars huvudord modifieras av en relativ bisats (kvinna som lär). Mönstret X kvinna 

är lättast att tillämpa på svenskan genom att låta X stå för ett presensparticip av 

verbet lära. Participet fungerar som modifierare i nominalfrasen lärande kvinna. 

Enligt SAG fungerar participen syntaktiskt i stor utsträckning som adjektiv. 

Participets predikationsbas motsvarar referenten för det avledda verbets subjekt, 

t.ex. en leende hovmästare är en hovmästare som ler. (SAG 2 1999:582, 610) 

Lärande kvinna har således ett samband med både adjektiv och verb, eftersom 

lärande å ena sidan fungerar som adjektivisk modifierare, men å andra sidan kan 

hela konstruktionen likställas med bisatskonstruktionen kvinna som lär. 

Språksystemet tillåter forma även andra kompositionsstigar som emellertid 

inte utnyttjas i ordböckerna och kan bl.a. därför anses vara mindre konventionella. 
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Termen konventionell används i denna avhandling i något annorlunda betydelse 

än vad Langacker gör. För honom är konventionell samma som grammatisk, och 

ett uttryck är grammatiskt när det passar i den språkliga konventionen (Langacker 

1987:66). Även helt grammatiska uttryck kan emellertid vara okonventionella. Ett 

exempel på detta är sammansättningen som är bildad enligt den finska modellen 

naisX, d.v.s. kvinnoX 31  på svenska. Tillämpad på svenskan ger den 

resultatet ?kvinnolärare. Beträffande kriterier för att en sammansättning kan 

betraktas som konventionell konstaterar Jonsson att dess betydelse måste vara 

allmänt känd inom en viss språkgemenskap, medan en tillfällig sammansättning 

måste ha en kontext som ger den dess betydelse. Även om sammansättningar är 

tolkbara, kan de emellertid vara dåliga eller icke välformade. (Jonsson 2005:89f.) 

Man kan säga att sammansättningen ?kvinnolärare är grammatisk och kanske 

tillfälligt användbar, men inte konventionell. 

Alla kompositionsstigar för lärarinna har det gemensamt att de uttrycker yrke 

och kvinnligt kön. Därför måste man gå in på de finurliga skillnaderna mellan 

kompositionsstigarna och granska dem i fråga om analyserbarhet. 

Analyserbarheten utgår från att två olika strukturer med samma referent inte är 

semantiskt fullständigt likadana, eftersom de implicerar olika konceptualiseringar 

i synnerhet med avseende på vilken slags prominens de ger till olika 

betydelsemässiga aspekter. När man jämför lärarinna och kvinnlig lärare [jfr 

Langackers (1987: 292f.) exempel med father och male parent], representeras 

lärarens kön endast av suffixet -(ar)inna hos lärarinna. Även om kognitiv 

grammatik betonar synen på att grammatiska morfem i sig är betydelsefulla, är 

suffixet emellertid en bunden enhet eftersom det inte kan förekomma 

självständigt. I kvinnlig lärare uttrycks könet däremot av ett självständigt ord 

(kvinnlig) som i princip kan stå ensamt, även om det har en modifierande funktion 

i denna konstruktion. Det kan således konstateras att kvinnlig lärare ger könet 

mer prominens än lärarinna. 

Kvinnlig lärare och ?kvinnolärare liknar varandra i det avseendet att yrket 

uttrycks av ett huvudord i en nominalfras och av ett efterled i en sammansättning. 

Yrket får således mer prominens än könet som representeras av en modifierare 

och av ett förled. Däremot får könet mer prominens som substantiviskt huvudord i 

den kompositionsstig som inkluderar relativ bisats – kvinna som lär – än det är i 

                                                        
31 Om ett visst omskrivningsmönster inte förekommer i ordböckerna på ifrågavarande språk, översätts 
omskrivningsmönstret till detta språk (i detta fall motsvaras finskans naisX således av kvinnoX i 
svenskan). 
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kvinnlig lärare. Relativsatskonstruktionen ger mer prominens också till 

verksamheten, att lära, eftersom den uttrycker verksamheten med hjälp av ett verb 

(lär) i stället för ett avlett nomen agentis (lärare). Bisatsen betonar således både 

könet och verksamheten på ett sätt som kvinnlig lärare inte gör. Nominalfraser av 

typ kvinnlig lärare är vanligare i materialet, men man kan utnyttja 

kompositionsstigen kvinna som lär om man vill betona de ovannämnda 

aspekterna, kön och verksamhet. Också lärande kvinna betonar både kön och 

verksamhet på ett sätt som är jämförbart med bisatskonstruktionen. Könet 

uttrycks igen av ett substantiviskt huvudord, och participkonstruktionen riktar 

uppmärksamheten på verksamheten i sig, inte så mycket på den som utför 

verksamheten. 

Finska omskrivningar som kompositionsstigar 

I tabell 12 analyseras den finska beteckningen opettajatar med hjälp av finska 

motsvarigheter till de alternativa svenska kompositionsstigarna i tabell 11. 

Tabell 12. Omskrivningar som kompositionsstigar hos beteckningen opettajatar. 

Beteckning Omskrivningsmönster Omskrivning / kompositionsstig 

opettajatar naispuolinen X naispuolinen opettaja 

 X nainen opettava nainen 

 sammansättning naisopettaja 

 relativ bisats nainen joka opettaa 

I de finska ordböckerna förekommer två grammatiska och konventionella 

kompositionsstigar för typ 1-beteckningarna: en sammansättning med det 

kvinnospecifika förledet nais- (naisopettaja, se NS s.v. opettajatar) och 

nominalfras som består av adjektivisk modifierare och substantiviskt huvudord 

(naispuolinen opettaja när mönstret naispuolinen X tillämpas på beteckningen 

opettajatar). Kompositionsstigarna naispuolinen opettaja och naisopettaja liknar 

varandra med avseende på att de ger samma prominens till yrket genom antingen 

huvudordet eller efterledet. Naispuolinen opettaja ger emellertid mer prominens 

till könet, eftersom det representeras av ett självständigt ord (naispuolinen). I 

sammansättningen naisopettaja representeras könet av förledet i ett sammansatt 

ord och är således mera integrerat i yrket. Naisopettaja drabbas också av en 

likadan tvetydighet som kvinnolärare. Förleden kan tolkas som underliggande 

objekt, även om opettajatar enligt ordböckerna syftar på subjektet, d.v.s. på en 
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kvinna som undervisar. Nominalfrasen och sammansättningen ligger emellertid 

inte semantiskt alltför långt ifrån varandra. De förekommer ofta sida vid sida i 

ordböckerna så att ett och samma ord kan beskrivas på båda sätten. Till exempel 

näyttelijätär omskrivs med naispuolinen näyttelijä i NS och med naisnäyttelijä i 

SKP (se NS och SKP s.v. näyttelijätär). 

Finskan skiljer sig från svenskan i att nominalfrasomskrivningen med hjälp av 

relativ bisats inte förekommer i ordböckerna vid typ 1. Den relativa bisatsen (i 

detta fall nainen joka opettaa) är emellertid både grammatisk och konventionell. 

För att exemplifiera mönstret X nainen (som inte heller förekommer i 

ordböckerna) är det möjligt att utnyttja en aktiv participstruktur opettava som är 

bildad av verbet opettaa och som modifierar huvudordet i nominalfrasen opettava 

nainen.  

Tyska omskrivningar som kompositionsstigar 

I tabell 13 granskas den tyska beteckningen Lehrerin med hjälp av tyska 

motsvarigheter till de kompositionsstigar som utnyttjas vid lärarinna och 

opettajatar (jfr tabellerna 11 och 12). 

Tabell 13. Omskrivningar som kompositionsstigar hos beteckningen Lehrerin. 

Beteckning Omskrivningsmönster Omskrivning / kompositionsstig 

Lehrerin weiblicher X weiblicher Lehrer 

 X Frau lehrende Frau 

 sammansättning ?Fraulehrer 

 relativ bisats Frau die lehrt 

De tyska ordböckerna nämner bara en grammatisk och konventionell 

kompositionsstig för typ 1-beteckningarna. Kompositionsstigen utgörs av en 

nominalfras med adjektivisk modifierare och substantiviskt huvudord. Lehrerin 

omskrivs i ordboken som weiblicher Lehrer (Wahrig s.v. Lehrerin). Annars liknar 

de tyska kompositionsstigarna de svenska, även med avseende på analyserbarhet. 

För att exemplifiera mönstret X Frau är det möjligt att bilda en grammatisk och 

konventionell presensparticipstruktur lehrende Frau av verbet lehren, även om 

denna kompositionsstig inte förekommer i de tyska ordböckerna i typ 1. 

Detsamma gäller relativsatsen som dock är möjlig att bilda och kan betraktas som 

både grammatisk och konventionell. Inte heller sammansättningar utnyttjas i 

ordböckerna. När sammansättningsmönstret tillämpas på tyskan är 
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resultatet ?Fraulehrer som kan betraktas som grammatiskt men knappast 

konventionellt. 

Analysen av de svenska, finska och tyska kompositionsstigarna visar att en 

omskrivning kan betraktas som konventionell kompositionsstig. Den specifika 

kompositionsstigen kvinnlig lärare (och naisopettaja respektive weiblicher 

Lehrer) har konventionaliserats ur ett förråd av alternativa kompositionsstigar, av 

vilka vissa är mera etablerade än andra. Nästa fas i analysen innebär en detaljerad 

analys av omskrivningens syntaktiska och semantiska egenskaper. 

6.4.3 Adjektiv-substantivförhållande 

Den allra första iakttagelsen i en vidare analys av kvinnlig lärare är att 

omskrivningen består av ett adjektiv (kvinnlig) och av ett substantiv (lärare). Det 

är typiskt för adjektiv att de beskriver referenten, medan substantiven klassificerar 

och hänför den till en viss klass av referenter (SAG 2 1999:156). Denna 

systematiska, semantiska skillnad mellan adjektiv och substantiv manifesteras bl.a. 

i att liknande betydelser kan kodas med hjälp av båda ordklasserna, men 

betydelserna är då inte identiska. Som exempel fungerar de engelska orden clever 

(adjektiv) och genius. Klokhet som uttrycks av ett adjektiv betraktas som en 

egenskap bland många andra. Genialitet däremot är en så betydande egenskap att 

den inte betraktas som likvärdig med andra egenskaper utan som bas för en 

särskild kategori av människor. När man kategoriserar en person som t.ex. genius 

nämner man således inte bara en egenskap bland andra utan placerar denna person 

i en viss kategori. (Wierzbicka 1996:464, 467f.) 

I typ 1 uttrycks könet oftast av ett adjektiv (kvinnlig), medan yrke, egenskap 

eller verksamhet representeras av ett substantiv (lärare, skvallrare, läsare). I 

konstruktionen kvinnlig lärare uttrycker adjektivet ett enda drag hos läraren, d.v.s. 

kvinnlighet, medan lärare anger en kategori. Könet är den egenskap som vidare 

indelar kategorin lärare i subkategorierna manliga lärare och kvinnliga lärare. 

Denna kategorisering som baserar sig på förhållandet mellan adjektiv och 

substantiv i omskrivningen implicerar således en viss hierarki mellan kvinnlig och 

lärare på kategorinivån. 

6.4.4 Konstituens och dependens 

Konstituens är en syntaktisk företeelse, men den behandlas under rubriken 

semantisk struktur (5.2.2). Enligt kognitiv grammatik är det inte meningsfullt att 
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dra några skarpa gränser mellan morfologi, syntax och lexikon vilka snarare kan 

uppfattas som kontinuum. Syntaxen är symbolisk, och därför kan den betraktas 

som aspekt av den semantiska strukturen (jfr Langacker 1987:2f.). I detta 

perspektiv kan man inte säga att syntaxen är autonom i förhållande till semantiken: 

om betydelsen utelämnas, upphör symboliska relationer att existera och bara en 

fonologisk struktur blir kvar (Langacker 1987:85). I omskrivningen kvinnlig 

lärare är således betydelseinnehållet hos kvinnlig och lärare det viktigaste. 

Syntaxen i sin del avspeglar förhållandet mellan kvinnlig och lärare. Kognitiv 

grammatik utgår från att det inte existerar någon autonom syntaktisk struktur, 

men en syntaktisk teori kan användas som hjälpmedel då man studerar 

förhållandena mellan omskrivningens delar. 

En konstituent är ett ord, en konstruktion eller ett morfem som hör till en 

större konstruktion. Detta gäller både satser, fraser och ord. (Fleischer & Barz 

1992:42) På ordnivå är lärarinna en avledningskonstruktion med bas och suffix. 

På frasnivå är kvinnlig lärare i sin del en nominalfraskonstruktion. En 

nominalfras kan definieras som ett substantiv med dess bestämning (specification) 

eller modifierare (modifier). (Jackson 1990:125, 132) Ett substantiv kan 

bestämmas av framförställda och/eller efterställda attribut. Syntaktiskt definierad 

är kvinnlig lärare en nominalfraskonstruktion där ett framförställt adjektivattribut 

modifierar huvudordet lärare. Kvinnlig lärare består av två konstituenter, d.v.s. en 

maskulin/könsneutral yrkesbeteckning som modifieras av ett adjektiv som 

uttrycker kvinnligt kön. De hierarkiska förhållandena mellan omskrivningens 

konstituenter avslöjas med hjälp av s.k. X-bar theory (se Chomsky 1972:52f.). 

Teorin representerar i stort sett den vanligaste teoretiska linjen inom syntaxen. 

Emellertid tillämpas teorin i en relativt enkel och grundläggande form, även om 

den är utvecklad på 1970-talet och sedan dess har fått många omformuleringar av 

bl.a. Jackendoff (1983). 

Jackendoff sammanfattar X-bar theory med konstaterandet att denna teori gör 

en skillnad mellan lexikala kategorier (substantiv N, verb V, adjektiv A och 

preposition P) och fraskategorier (nominalfras NP, verbfras VP, adjektivfras AP, 

prepositionsfras PP och sats S). Varje fras består av ett huvudord och möjligen 

också av modifierare 32 . En primär fraskategori (major phrasal category) 

                                                        
32 I denna avhandling används termen huvudord i betydelsen ’den konstituent som på något sätt 
dominerar och representerar hela frasen’ (se Zwicky 1985:2; se även Jespersen 1924:96; Corbett, 
Fraser & McGlashan 1993:1). Många författare anser att distinktionen mellan huvudord och 
modifierare är semantisk i grunden: i kombinationen Y + X är X det semantiska huvudet om Y + X 
beskriver saken som representeras av X. Betydelsen av hela konstruktionen är en subtyp av 
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motsvarar varje lexikal kategori. Den primära fraskategorin som motsvarar N är 

NP och den som motsvarar V är S. Den syntaktiska strukturen kan illustreras med 

hjälp av ett träd som består av hierarkiska noder och fungerar som strukturellt 

skelett till satsstrukturen. (Jackendoff 1983:63f.) Konstituentanalysen av kvinnlig 

lärare presenteras i figur 20. 

Figur 20. Konstituentanalys av nominalfrasen kvinnlig lärare. 

Vidare kan förhållandet mellan huvudord och modifierare också analyseras med 

hjälp av dependens. Då är lärare ett autonomt element och kvinnlig ett dependent. 

Den semantiska strukturen kvinnlig lärare symboliserar ett visst sätt att 

konceptualisera en kvinnlig yrkesutövare genom komponenternas förhållande till 

varandra. Först och främst framkommer det asymmetriska förhållandet i 

ordklassen: kvinnlig är ett adjektiv och semantiskt underordnat i förhållande till 

substantivet lärare. Lärare är den kategori som lärarinna först och främst hör till, 

medan kvinnlighet bara är en egenskap vid sidan av t.ex. hårfärg. Könet är även 

syntaktiskt underordnat: komponenten som representerar könet är en (dependent) 

modifierare inom nominalfrasen, där yrket står som (autonomt) huvudord. Dessa 

faktorer symboliserar ett visst förhållande mellan yrke och kön. Yrket är 

någonting primärt, dominerande och betydelsefullt. Könet däremot är någonting 

sekundärt och fakultativt med avseende på att kvinnlig kan utelämnas i kvinnlig 

lärare. Betydelsen förändras bara så att lärarens kön inte längre är känt eller 

relevant. Komponenterna är strukturerade i begreppssystemet på ett visst sätt, och 

det är troligt att en viss medvetenhet om ordets inre struktur hör till kunskapen om 

dess betydelse och användning. 

                                                                                                                                    
huvudordets betydelse; t.ex. red apple hänvisar till en viss subtyp av äpplen. Huvudordet bestämmer 
också vilken syntaktisk kategori frasen hör till. (Zwicky 1993:296f.) 
 

NP
kvinnlig lärare

AP
kvinnlig

NP
lärare

A
kvinnlig

N
lärare
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6.5 Begreppslig struktur 

Den begreppsliga strukturen är den mest abstrakta representationen som består av 

icke-språklig information. Semantiska komponenter motsvaras då av begreppsliga 

komponenter (jfr Jackendoff 1992:200). I denna avhandling behandlas och 

beskrivs dessa begreppsliga komponenter som scheman, vilka slutligen ger 

uttryck till hur begreppet ’lärarinna’ är organiserat i begreppssystemet. Denna 

organisering betraktas sedan som konceptualisering, d.v.s. ett specifikt perspektiv 

på kön i samband med yrken, egenskaper och verksamheter. 

6.5.1 Scheman: matrisen av begreppet ’lärarinna’ 

Hittills har det redogjorts för de semantiska komponenter som ingår i betydelsen 

av lärarinna och förhållandet mellan komponenterna. Med tanke på all denna 

information kan man slutligen ställa frågan hur begreppet ’lärarinna’ är 

organiserat i begreppssystemet. 

I den begreppsliga strukturen ersätts de semantiska komponenterna kvinnlig 

och lärare med begreppsliga komponenter. De begreppsliga komponenterna 

kallas scheman i denna avhandling. Den semantiska komponenten kvinnlig (kön) 

representerar schemat KÖN33 i den begreppsliga strukturen. Lärare (yrke) i sin 

del motsvarar schemat YRKE. Tillsammans bildar dessa scheman begreppets 

matris. För det första består matrisen av de scheman som ingår i begreppets 

betydelse och för det andra av principer för hur dessa scheman kan kombineras. 

Förhållandet mellan komponenterna förblir detsamma som i den semantiska 

strukturen. YRKE dominerar över KÖN även i den begreppsliga strukturen. I 

föreliggande undersökning betraktas YRKE följaktligen som primärt schema och 

KÖN som sekundärt schema när det gäller begreppet ’lärarinna’ (se figur 21). 

                                                        
33 I avsnitt 4.4.1 har scheman angetts med versaler inom hakparentes (t.ex. [KÖN]) i enlighet med 
Langackers (1987) markeringssätt. I fortsättningen lämnas hakparentesen bort. 
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Figur 21. Matrisen för begreppet ’lärarinna’. 

Figuren visar grafiskt förhållandet mellan de begreppsliga komponenterna, d.v.s. 

schemana. Eftersom den begreppsliga strukturen är icke-språklig, beskrivs 

begreppsligt innehåll med hjälp av en figur. Även om schemana har markerats 

med de svenska orden kvinnlig (KÖN) och lärare (YRKE) i figuren, manifesteras 

denna information inte språkligt i den begreppsliga strukturen. Markeringarna 

tjänar bara till att klargöra figuren. 

Ovan behandlas typ 1a-beteckningen lärarinna, men även typ 1b- och typ 1c-

beteckningarna kan analyseras på samma sätt. Ord som skvallrerska och 

läsarinna kan beskrivas med hjälp av schemana EGENSKAP och 

VERKSAMHET. Schemana deltar i den semantiska och begreppsliga 

konstruktionen av skvallrerska och läsarinna på samma sätt som vid lärarinna. 

EGENSKAP och VERKSAMHET dominerar KÖN, och i den begreppsliga 

strukturen är det således schemana YRKE, EGENSKAP och VERKSAMHET 

som skiljer begreppen ’lärarinna’, ’skvallrerska’ och ’läsarinna’ från varandra. 

Det är möjligt att tillämpa figur-grundfenomen (se avsnitt 4.2.2) på 

femininavledningar genom att avledningarna uppfattas som kombinationer av två 

egenskaper – t.ex. yrke och kön som hos lärarinna – och i så fall följaktligen som 

kombinationer av de två schemana YRKE och KÖN. I den semantiska och 

begreppsliga strukturen kan den ena egenskapen urskiljas som figur, medan den 

andra utgör grunden. Således kan YRKE betraktas som figur och KÖN som grund 

i den begreppsliga strukturen av lärarinna. Detta avspeglas i nominalfrasen 

kvinnlig lärare så att lärare (huvudordet) uppmärksammas som den syntaktiska 

figuren och kvinnlig (modifieraren) som den syntaktiska grunden. I figur 22 

illustreras denna uppdelning med hjälp av en modifikation av det exempel som 

kvinnlig
(KÖN) lärare

(YRKE)
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Langacker (1987:120) använder för att beskriva förhållandet mellan figur och 

grund34. 

Figur 22. Figur-grundfenomen i typ 1. 

En svart punkt på vit bakgrund tolkas oftast så att den svarta punkten urskiljas 

som figur och det vita området utgör grunden. Det är emellertid möjligt att tolka 

det vita området som figur och den svarta punkten som grund, d.v.s. som vit 

fyrhörning figur med ett hål i mitten mot en svart bakgrund, men detta är mindre 

sannolikt och kräver ytterligare ansträngningar. (Jfr Langacker 1987:120) 

Redan i avsnitt 6.4.3 har det konstaterats att substantiv anger 

kategoritillhörighet, medan adjektiv beskriver, vilket framkommer även i kvinnlig 

lärare. Med de resultat som hittills fåtts kan man säga att det primära schemat 

anger den kategori som lärarinnor tillhör, lärare. De kategoriseras inte primärt 

som kvinnor utan som lärare. Det sekundära schemat anger subkategorin, 

kvinnliga lärare. 

6.5.2 Konceptualisering av kön i samband med yrken, egenskaper 

och verksamheter 

Enligt kognitiv lingvistik kan betydelser betraktas som konceptualiseringar: man 

konstruerar ett visst betydelseinnehåll på ett visst sätt. Den begreppsliga 

strukturen av typ 1-beteckningarna (d.v.s. YRKE, EGENSKAP eller 

VERKSAMHET som primärt schema och KÖN som sekundärt) kan tolkas som 

konceptualisering. Konceptualiseringen är i detta fall ”KÖN som sekundärt 

schema”. Typ 1-beteckningarna baserar sig begreppsligt på denna 

konceptualisering. Konceptualiseringen fungerar samtidigt som princip för 

kombinationen av schemana KÖN och YRKE, EGENSKAP eller 

                                                        
34  Langackers (se 1987:120) exempel berör sannolikheten att en vit punkt mot svart bakgrund 
uppmärksammas som figur. Denna sannolikhet är emellertid lämpligare att illustreras grafiskt som 
omvänt (d.v.s. svart punkt mot vit bakgrund) med tanke på att sidorna är vita. 

Grund (vit): KÖN

Figur (svart): YRKE, EGENSKAP,
VERKSAMHET
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VERKSAMHET. Strukturer som man utnyttjar för att språkligt uttrycka denna 

konceptualisering (kvinnlig lärare i fallet lärarinna) symboliserar hur könet och 

yrket, egenskapen eller verksamheten konceptualiseras i förhållande till varandra. 

Att KÖN konceptualiseras som sekundärt i förhållande till YRKE, EGENSKAP 

eller VERKSAMHET tyder på ett visst hierarki mellan schemana. Denna hierarki 

kan vidare granskas inom ramen för Butlers (se 1990:136) performansteori. 

Kön och yrken, egenskaper och verksamheter som performanser 

I denna fas kan man ställa frågan vad konceptualiseringen ”KÖN som sekundärt 

schema” i samband med yrken, egenskaper och verksamheter egentligen innebär. 

Varför står yrket, egenskapen och verksamheten högre i hierarkin än könet?  

De flesta typ 1-beteckningar har en verbal bas, d.v.s. de baserar sig på olika 

slags handlingar vilka framstår som mest konkreta i typ 1c. Yrken, olika 

egenskaper och olika verksamheter handlar om att man gör någonting. Med tanke 

på att man gör kön med olika slags performanser är det möjligt att det även finns 

performanser som kan relateras till t.ex. yrken. Det viktigaste är att sådana 

performanser är lätta att påpeka. En lärare undervisar, rättar prov, sätter betyg, 

deltar i möten med andra lärare och elevernas föräldrar m.m. Allting han/hon gör 

under sin arbetsdag kan egentligen betraktas som yrkesmässiga performanser. För 

att någon kan benämnas som skvallrare måste han/hon göra skvallrandet med 

performanser, d.v.s. genom att skvallra. Ännu mera förståeligt är att en läsare 

verkligen måste läsa vid tillfället för att överhuvudtaget kunna kallas läsare. 

Sådana handlingar blir mera synliga när de förekommer vid sidan av kön och drar 

uppmärksamheten till sig. Könet förblir i bakgrunden i detta sammanhang. Även 

enligt Jobin är könet så självklart för människor att det smälter in i bakgrunden 

och blir föremål för uppmärksamhet endast när den omedvetna klassificeringen 

inte fungerar, t.ex. när man möter en transsexuell person35. Hon fortsätter att 

könet borde ha liten relevans för daglig verksamhet i den västerländska världen. 

(Jobin 2004:157 [www]) Könet kan således anses vara mera abstrakt jämfört med 

yrken, egenskaper och verksamheter. Visserligen kan man utan stora svårigheter 

                                                        
35 Man bör hellre använda uttrycken transkönad person eller transperson i stället för transsexuell 
person, eftersom de förra framhäver det faktum att det inte handlar om ens sexualitet och sexuell 
läggning utan om könsidentitet. Transperson kan också betraktas som samlingsbegrepp för personer 
vars könsidentitet skiljer sig från normen för det kön som registrerats vid födseln, t.ex. transkönade, 
dragqueens och transvestiter. (Se Regnbågsankan. Transperson. [www]) 
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påpeka performanser som gör kön, men performanser som kan relateras till yrken, 

egenskaper och verksamheter är mera konkreta, enklare och lättare att iaktta. 

Performanser och figur-grundfenomen 

Performanser kan länkas till kognition med hjälp av figur-grundfenomen där 

figuren anger den mera prominenta egenskapen, medan grunden fungerar som 

bakgrundsinformation eller kontext. Att man är benägen att tolka den svarta 

punkten som figuren och det vita området som grunden styrs således av 

människans kognition och perception. På samma sätt är det möjligt att 

människans kognitiva förmågor styr henne att urskilja yrket, egenskapen eller 

verksamheten som figur (”den svarta punkten” i figur 22) och kön som grund 

(”den vita bakgrunden”) när dessa två förekommer tillsammans som i 

femininavledningar. Benägenheten att observera på så sätt beror på de kognitiva 

karakteristika av kön och yrken, egenskaper och verksamheter, d.v.s. att de tre 

senare är mera konkreta och syftar på handlingar (eller performanser) som är lätta 

att iaktta, medan könet förblir i bakgrunden när det förekommer i kontext av 

yrken, egenskaper och verksamheter. 

6.5.3 Sammanfattning: från konceptualiseringen till beteckningen 

Analysen har inletts med den konkreta beteckningen lärarinna och slutligen 

kommit till dess begreppsliga struktur. Den kognitiva processen vars resultat är 

lärarinna sker givetvis i motsatt riktning från konceptualiseringen till 

beteckningen, vilket illustreras i figur 23. 

Figur 23. Den kognitiva processen från konceptualiseringen ”KÖN som sekundärt 

schema” till beteckningen lärarinna. 

De olika element som bestämmer formen och betydelsen av lärarinna kallas 

grammatiska komponenter i den grammatiska strukturen, semantiska 

komponenter i den semantiska strukturen och scheman (som likaså kan kallas 

begreppsliga komponenter) i den begreppsliga strukturen. Utgångspunkten är 

konceptualiseringen ”KÖN som sekundärt schema” som konstrueras av schemana 

Konceptualisering
Begreppslig struktur
Semantisk struktur 
Grammatisk struktur 
Lexikal struktur

”KÖN som sekundärt schema”
KÖN YRKE
kvinnlig lärare

lär-ar-inna
lärarinna
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YRKE och KÖN så att förhållandet mellan dem är asymmetriskt och YRKE är 

primärt i förhållande till KÖN. I den begreppsliga strukturen är begreppen inte 

ännu kodade till språkliga uttryck, men de semantiska komponenternas 

förhållanden till varandra kan iakttas i de motsvarande begreppsliga 

komponenterna. I den begreppsliga strukturen finns i princip alla möjligheter att 

kombinera komponenter på vilket sätt som helst. Det är människans kognition 

som inskränker dem till vissa former som slutligen konventionaliseras språkligt i 

den semantiska, grammatiska och lexikala strukturen. 

I den semantiska strukturen får schemana KÖN och YRKE sitt språkliga 

uttryck i kvinnlig lärare som samtidigt specificerar schemana. Förhållandet 

mellan schemana får sitt uttryck och symboliseras i strukturens syntaktiska form. 

Det primära schemat YRKE uttrycks av ett substantiviskt (autonomt) huvudord 

och det sekundära schemat KÖN av en adjektivisk (dependent) modifierare. I den 

lexikala strukturen kondenseras kvinnlig lärare morfologiskt till ett enda ord 

genom en avledningsprocess vars resultat är det konkreta lexemet lärarinna. 

Denna process måste vara snabb, och sannolikt är man sällan aktivt medveten om 

den. Med andra ord tänker man inte nödvändigtvis på kvinnlig lärare när man 

använder ordet lärarinna, men man måste vara medveten om närvaron av 

komponenten som uttrycker kvinnlighet till skillnad från det könsneutrala ordet 

lärare. I den semantiska strukturen finns denna komponent som språklig 

information. Normalt är den emellertid implicit, och den semantiska strukturen 

blir explicit t.ex. när man ber någon definiera ordet lärarinna. 

6.6 Språklig könsmarkering med hjälp av femininsuffixering som 

uttryck för förhållandet mellan konceptualiseringen och den 
utomstående verkligheten 

Konceptualiseringen fungerar som förmedlare mellan den fysiska verkligheten 

och dess språkliga beskrivning. Konceptualiseringen påverkar vilket uttryck 

språkbrukaren väljer att beskriva en viss situation. (Ojutkangas 2008:385) 

Förhållandet mellan konceptualiseringen och den utomstående verkligheten 

handlar om språkbruket, d.v.s. om man använder en femininavledning eller en 

maskulin/könsneutral beteckning när man ska hänvisa till en kvinnlig referent 

(som är t.ex. lärare till yrket, benägen att skvallra eller håller på att läsa) i den 

utomstående verkligheten. Språklig könsmarkering med hjälp av 

personbeteckningars femininsuffixering påverkas av både konceptualiseringen 

(”den inomstående verkligheten”) och den utomstående verkligheten (se figur 24). 
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Figur 24. Språklig könsmarkering med hjälp av femininsuffixering i förhållande till 

konceptualiseringen och den utomstående verkligheten. 

Konceptualiseringen implicerar vilken roll könet har i begreppet. Den 

utomstående verkligheten i sin del beskriver vilken roll könet har i språket och 

kulturen. Därtill omfattar den utomstående verkligheten givetvis de referenter 

som beteckningen hänvisar till, men i detta sammanhang betonas den 

utomspråkliga verklighetens roll som kontext. Konceptualiseringen av en viss 

referent skapas utifrån den utomstående verkligheten, men det bör påpekas att 

konceptualiseringen inte är någon objektiv avspegling av den utomstående 

verkligheten. 

I denna avhandling består den utomspråkliga verkligheten av språktyp, 

strategi för jämställt språk och könskultur. Språklig könsmarkering med hjälp av 

femininsuffixering behandlas framför allt genom både skillnader och likheter i 

användning av femininavledningar mellan svenska, finska och tyska. Skillnaderna 

och likheterna beskrivs således som resultat av både konceptualiseringen och den 

utomstående verkligheten. Det finns en viktig skillnad i användningen av sådana 

svenska, finska och tyska femininavledningar som hör till typ 1: i finskan och i 

svenskan har de officiellt övergetts, men i tyskan hör de till det nutida 

standardspråket. 

Många femininavledningar i typ 1 syftar på sådana omständigheter som inte 

längre råder, t.ex. fosterfördriverska och skaldinna, och därför är sådana 

beteckningar inte brukliga i det nutida standardspråket i vare sig svenskan, 

finskan eller tyskan. Det finns emellertid femininavledningar som även kunde 

användas om nutida svenska och finska omständigheter. Det finns t.ex. kvinnliga 

lärare, falsare, mäklare, förbrytare, lögnare, skvallrare, läsare, skapare och 

ställföreträdare såväl i det nutida Sverige och Finland som i Tyskland, men ändå 

är beteckningar som lärarinna, falserska, mäklerska, förbryterska, lögnerska, 

skvallrerska, läsarinna, skaparinna och ställföreträderska inte brukliga i det 

svenska och det finska standardspråket. 
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med hjälp av 
femininsuffixering
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femininavledning eller en 
maskulin/könsneutral  
beteckning?
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Femininsuffixeringen kan betraktas som fakultativ i typ 1. Det är möjligt att 

välja om man använder en femininavledning eller den motsvarande 

maskulina/könsneutrala beteckningen. Förutsättningen för att man 

överhuvudtaget kan välja är att typ 1-femininavledningarna har en motsvarande 

maskulin/könsneutral beteckning. Det som möjliggör valet är att typ 1 är 

semantiskt enkel. I den semantiska strukturen finns inte några stora 

betydelsemässiga skillnader mellan den feminina och den maskulina/könsneutrala 

beteckningen. Det är bara de fakultativa semantiska komponenterna kvinnlig, 

naispuolinen och weiblich som skiljer t.ex. lärarinna, opettajatar och Lehrerin 

från lärare, opettaja och Lehrer. Femininavledningar av typ 1 är helt utbytbara 

mot de motsvarande könsneutrala/maskulina beteckningarna, d.v.s. 

femininavledningarna kan ersättas med dem utan betydelseförändring. Om man 

inte vill uttrycka kvinnligt kön, är allt som krävs att man utelämnar 

femininsuffixet. Man kan också använda lärare, opettaja och Lehrer om både 

män och kvinnor, och de betraktas av åtminstone svenska och finska språkbrukare 

inte som maskulina utan som könsneutrala beteckningar. Det är sannolikt att 

svenska och finska språkbrukare oftast väljer en maskulin/könsneutral beteckning 

i stället för en femininavledning i standardspråket. Även om tyska språkbrukare 

vanligen markerar det feminina könet språkligt genom femininavledningar, är det 

semantiskt helt möjligt att använda en maskulin beteckning istället. I själva verket 

händer detta i vissa sammanhang  (se t.ex. Samel 2000:57). 

6.6.1 Den utomstående verkligheten och dess inflytande på 
femininsuffixering 

Femininsuffixering i det svenska, det finska och det tyska 

undersökningsmaterialet beskrivs och jämförs i förhållande till språktyp, strategi 

för jämställt språk och könskultur. Att språktypen och könskulturen fungerar som 

förklarande faktorer baserar sig på Hellingers (1990), Engelbergs (1998) och 

Jobins (2004 [www]) iakttagelser om inflytandet av språkliga och kulturella 

faktorer i fråga om femininsuffixering. I denna avhandling har även strategi för 

jämställt språk tagits med, eftersom den kan ses som sammanställning av 

språktypen och könskulturen. De språkliga och de kulturella faktorer som 

påverkar femininsuffixeringen beskrivs i det följande. 
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Språktyp och strategi för jämställt språk 

Användningen av femininavledningar har ett nära samband med språktyp och 

strategi för jämställt språk. Med språktyp avses i detta sammanhang de 

strukturella möjligheterna att uttrycka kön, i synnerhet med anknytning till 

genussystemet (jfr Hellinger 1990; Jobin 2004 [www]). Strategi för jämställt 

språk handlar om det som betraktas som sexistiskt språkbruk och om konkreta 

strategier som berör hur sådant språkbruk kan undvikas. Grammatiskt genus och 

därmed existensen av oppositionen maskulinum/femininum är enligt Hellinger en 

grundläggande faktor som bildandet och användningen av femininavledningar 

baserar sig på. När den grammatiska oppositionen är närvarande i språket, väljer 

talarna femininisering om denna opposition är fast förankrad i språksystemet. Då 

finns det ett tillräckligt antal kongruensregler och ett etablerat och produktivt 

ordbildningsmönster för bildandet av femininavledningar. När språket däremot 

saknar både grammatisk opposition och ett etablerat mönster för bildande av 

femininavledningar, främjas neutralisering som strategi för jämställt språk. På så 

sätt kan språktypen anses styra utvecklingen av strategierna. (Hellinger 1990:119, 

121) I det följande beskrivs svenska, finska och tyska med fokus på Hellingers 

synpunkter som gäller språktypens betydelse för femininsuffixering.  

Enligt Hellinger (1990:83) finns det tre faktorer som har lett till att tyskan 

tenderar att språkligt synliggöra både män och kvinnor: 1) existensen av den 

grammatiska kategorin genus och dess morfosyntaktiska konsekvenser, 2) 

överensstämmelsen mellan grammatiskt och biologiskt genus hos vissa grupper 

av tyska personbeteckningar och 3) femininavledningarnas historiskt starka 

position. Språktypen är således gynnsam för språklig könsmarkering och därmed 

könsspecificering som strategi för jämställt språk. I undersökningsmaterialet syns 

detta som stort antal tyska femininavledningar. Finskan däremot är ett typexempel 

på ett språk som främjar könsneutralitet. Finskan saknar både grammatiskt genus 

och ett produktivt mönster för bildandet av femininavledningar. Eftersom 

språksystemet tillåter få möjligheter till könsmarkering, är det knappast möjligt 

att könsspecificeringen skulle fungera som allmän strategi för jämställt språk. Det 

finska undersökningsmaterialet omfattar ett betydligt mindre antal 

femininavledningar jämfört med det svenska och det tyska materialet. Visserligen 

har de feminina beteckningar som nämns i ordböckerna använts i viss mån vid 

någon tidpunkt, eftersom sådana ord överhuvudtaget existerar i språket. Enligt 

Niemikorpi omfattar språket emellertid också förgångna lager som resultat av sin 

historiska utveckling. Således förblir äldre maskulina och feminina ord (som en 
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gång var brukliga) en del av språket även om språket förändras. (Niemikorpi 

1998:46; jfr Jonsson 1992:232; Milles 2008:41) 

I fråga om tyskan och finskan kan det konstateras att det råder en 

överensstämmelse mellan språktyp och strategi för jämställt språk. Svenskan 

däremot ligger emellan dem i dessa avseenden. I sin jämförelse av svenska och 

tyska femininavledningar anmärker Jobin att det svenska genussystemet lämpar 

sig bättre för könsneutrala uttryckssätt än det tyska, även om de tyska och de 

svenska genussystemen har samma ursprung och ett liknande morfologiskt 

inventarium att bilda feminina personbeteckningar med. Könsneutraliteten baserar 

sig språktypologiskt på det ”generiska” substantivgenuset utrum. Utrum 

bestämmer inte vilken form ett könsspecifikt pronomen bör ha, utan man kan 

välja det pronomen som bäst passar i kontexten. En ytterligare orsak varför 

femininavledningar är sällsynta i svenskan är att det finns två olika femininsuffix 

-inna och -ska men ingen entydig regel för valet mellan dem. I tyskan är bara -in 

produktivt, vilket underlättar bildandet av femininavledningar. (Jobin 2004:13, 99, 

125 [www] 

I materialet är antalet svenska femininavledningar betydligt större än antalet 

finska femininavledningar, vilket ger upphov till antagandet att 

femininavledningarna har haft en starkare ställning i svenskan än i finskan. Detta 

kan hänga ihop med att svenskan i ett tidigare språkskede har haft ett könsbaserat 

tregenussystem. Bildandet av femininavledningar lånades i svenskan från tyskan 

som följd av den typologiska släktskapen mellan dessa språk och lågtyskans 

starka inflytande på nysvenskan under 1800-talet (se Pamp 1971:195f.). 

Könsmarkeringen med hjälp av femininavledningar blev emellertid inte långvarig 

i svenskan, vilket kan kan bero på att det grammatiska genuset redan baserade sig 

snarare på animathet än på kön i det språkskedet då man började låna och bilda 

femininavledningar. Maskulinum och femininum började smälta samman redan 

under den äldre nysvenska tiden (ungefär i slutet av 1700-talet), strax innan de 

första suffixavledda feminina orden lånades in från lågtyskan. Således bidrog 

förändringen i det svenska genussystemet till att feminina suffix inte blev lika 

produktiva som i tyskan, och slutligen förlorade suffixen sin produktivitet. År 

1925 skriver Tegnér (1925:4) att ”ordens gruppering efter kön har visserligen sin 

stora betydelse för vårt språk [svenskan], men en ännu större betydelse ha 

numera andra indelningar och andra synpunkter”. 

Det kan konstateras att finskan och tyskan befinner sig i två extrema ändar i 

fråga om könsneutralitet och könsspecificering. Svenskan däremot ligger emellan 

ändarna. Språktypen kan indelas i tre positioner med hänsyn till 
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undersökningsspråkens strukturella möjligheter till språklig könsmarkering: 

många möjligheter till könsmarkering (tyska), få möjligheter till könsmarkering 

(finska) och vissa möjligheter till könsmarkering (svenska). Likaledes har 

strategin för jämställt språk tre positioner: könsspecificering (tyska), 

könsneutralitet (finska) och en mellanposition som har både könsneutrala och 

könsspecificerande element (svenska). 

Könskultur 

Vid sidan av den språkliga kontexten kan språklig könsmarkering med hjälp av 

femininsuffixering förknippas med kulturella faktorer, av vilka uttrycket 

könskultur används i denna avhandling. Könskulturen omfattar förhållandet 

mellan de två könen, hur man förhåller sig till skillnader mellan män och kvinnor 

och vad som uppfattas med jämställdhet. Den rådande ideologin om jämställdhet 

mellan könen spelar en viktig roll (jfr Hellinger 1990; Jobin 2004 [www]). 

Könskulturen handlar inte om absoluta värden utan tendenser, men tendenserna 

har beskrivits av många författare (se t.ex. Holmberg 1993; Lindvert 2002; 

Mazari, Gerhard & Wischermann 2002; Tuori & Silius 2002; Hornscheidt 2003; 

Pfau-Effinger 2004; Edlund et al. 2007). Den centrala frågeställning som berör 

språklig könsmarkering med hjälp av femininsuffixering är utplåning och 

framhävande av könsskillnad, vilka fungerar som positioner när könskultur 

betraktas som förklarande faktor. Utplåningen och framhävandet manifesteras 

både språkligt och kulturellt. I typ 1 handlar det specifikt om en valmöjlighet – att 

man verkligen kan välja mellan en feminin och en maskulin/könsneutral 

beteckning – och valet avspeglar för sin del kulturens inställning till könsskillnad, 

givetvis inom ramen för de möjligheter som språket ger för könsmarkering. Både 

Hellinger (1990:112) och Jobin (2004:13 [www]) tar upp utomspråkliga 

samhällspolitiska faktorer som möjlig förklaring till att strategier för jämställt 

språk skiljer sig i olika språk. Enligt Hellinger (1990:112) handlar det om 

förhållandet mellan män och kvinnor på sociala, politiska, religiösa och kulturella 

nivåer. I allmänhet associeras könsneutralitet till likhet (d.v.s. man betonar 

likvärdighet och t.o.m. likhet mellan män och kvinnor) och könsspecificering till 

särart (d.v.s. kvinnor ses som något olikt än män) (se Jobin 2004:90 [www]). 

Enligt Jobin uppfylls de samhälleliga förutsättningarna för femininisering inte 

i Sverige. Det saknas såväl förebilder som politisk vilja att göra kvinnor tydligt 

synliga i språket. Språket betraktas inte som utgångspunkt för 

jämställdhetspolitiken. (Jobin 2004:13, 149 [www]) Motvilligheten att markera 
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kvinnor språkligt hänger ihop med likhetsideologin. När man väljer att inte 

markera det feminina könet i språket och använder en maskulin/könsneutral 

beteckning istället, handlar det om symbolisk utplåning av könsskillnaden. Enligt 

Engelberg är denna symbolik en förutsättning för könsneutralitet. Hon anmärker 

emellertid att könsneutraliteten i detta sammanhang innebär att det är det 

kvinnliga som inte får synas i språket. Synbarheten av det manliga betraktas inte 

som problem – i själva verket representerar det manliga det mänskliga. Ju mindre 

det kvinnliga syns, desto längre anser man att jämställdheten har utvecklats. Att 

femininavledningarna har blivit sällsynta tolkas vanligen som tecken på ökad 

jämställdhet mellan könen. (Engelberg 1998:79f.) Milles (2008:45) i sin del 

skriver på följande sätt om könsneutralitet i både språket och 

kulturen: ”Argumentet för den svenska modellen med en könsneutral strategi är 

att funktionen snarare än kön bör vara det viktiga när man talar om vad folk 

sysslar med. Eftersom alla svenska yrken är öppna för båda könen, och kvinnor 

och män ska ha samma villkor i arbetslivet, finns det ingen anledning att ha 

yrkesbeteckningar som ger information om innehavarens kön.” Användningen av 

i synnerhet yrkesbeteckningar kan anknytas till könsideologin, d.v.s. hurdan en 

ideal könskultur är och vad man kan göra för nå den bl.a. genom språkbruket. 

Engelbergs (1998) och Milles (2008) synpunkter kan betraktas som exempel 

på hur könskulturen och -ideologin hänger ihop med språkbruket när kontexten 

utgörs av könsneutralitet. När man däremot strävar efter att snarare framhäva än 

utplåna könsskillnaden, syftar man till att synliggöra kvinnor i stället för att 

betona likheter mellan män och kvinnor. Att femininavledningar har blivit allt mer 

vanligare i tyskan är en följd av den feministiska språkkritiken och ökade krav på 

kvinnornas synbarhet i olika yrken (Jobin 2004:13 [www]). När språket uppfattas 

som aktivt medel för samhälleliga förändringar, bidrar det föregående till att 

alltfler yrken också blir tillgängliga för kvinnor (se Edlund et al. 2007:198). Det 

handlar m.a.o. om symboliskt framhävande av könsskillnad genom språket. Det 

bör påpekas att tyskan i allmänhet (d.v.s. inte med hänsyn till 

undersökningsmaterialet) är det enda språk vars brukare i princip har en 

valmöjlighet mellan en femininavledning och en motsvarande maskulin 

personbeteckning. Vanligen är båda alternativen tillgängliga. I svenskan och 

finskan begränsas valet av språktypen: de flesta maskulina/könsneutrala 

beteckningar har ingen motsvarande femininavledning. Därför kan könskulturens 

inflytande på femininsuffixering iakttas i synnerhet i fråga om tyskan. 

Som sammanfattning av avsnitt 6.6.1 anges nedan vad faktorerna språktyp, 

strategi för jämställt språk och könskultur innebär i svenskan, finskan och tyskan i 
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denna undersökning. Tabell 14 utnyttjas i nästa avsnitt när det hänvisas till den 

utomspråkliga verkligheten. 

Tabell 14. Språktyp, strategi för jämställt språk och könskultur och vad de innebär i 

svenska, finska och tyska. 

Språk Språktyp Strategi för jämställt språk Könskultur 

Svenska vissa möjligheter till språklig 

könsmarkering 

könsneutralitet och 

könsspecificering 

utplåning av könsskillnad 

Finska få möjligheter till språklig 

könsmarkering 

könsneutralitet utplåning av könsskillnad 

Tyska flera möjligheter till språklig 

könsmarkering 

könsspecificering 

 

framhävande av könsskillnad 

6.6.2 Konceptualiseringens inflytande på femininsuffixering 

I avsnitt 6.6.1 har femininsuffixering betraktats inom ramen för den utomstående 

verkligheten med hjälp av språktyp, strategi för jämställt språk och könskultur. 

Detta avsnitt i sin del belyser förhållandet mellan femininsuffixeringen och ”den 

inomstående verkligheten”, konceptualiseringen. 

Konceptualiseringen påverkar femininsuffixeringen på följande sätt. 

Konceptualiseringen kan tolkas som antydan om sannolikhet att använda en 

femininavledning. Detta baserar sig på hierarkin mellan de scheman som deltar i 

begreppets matris. I typ 1 formuleras konceptualiseringen som ”KÖN som 

sekundärt schema”. Konceptualiseringen ”KÖN som sekundärt schema” 

implicerar att könet är någonting sekundärt. Därför kan man låta bli att språkligt 

markera referentens kvinnliga kön och använda en maskulin/könsneutral 

beteckning i stället för en femininavledning. Med andra ord härstammar fakultativ 

femininsuffixering från den begreppsliga strukturen. I den begreppsliga strukturen 

kan schemat KÖN utelämnas, i den semantiska strukturen kan den komponent 

som anger kvinnligt kön utelämnas, i den grammatiska strukturen kan 

femininsuffixet utelämnas, och den slutliga lexikala strukturen är inte en 

femininavledning utan en maskulin/könsneutral beteckning. Vilketdera 

alternativet man slutligen väljer påverkas av den utomstående verkligheten. I 

figur 25 beskrivs fakultativ femininsuffixering i typ 1 i det svenska materialet. 
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Figur 25. Fakultativ femininsuffixering i typ 1 i det svenska materialet. 

I svenskan styr den utomspråkliga verkligheten valet så att man oftare använder 

en maskulin/könsneutral beteckning i stället för en femininavledning i typ 1. 

Detta baserar sig på följande faktorer som har med den utomstående verkligheten 

att göra. För det första ger språktypen vissa möjligheter till språklig 

könsmarkering, men i detta sammanhang betonas könsneutrala element i 

språktypen och strategin för jämställt språk. För det andra karakteriseras 

könskulturen av utplåning av kön och likhetsideologi, vilket stöder den 

könsneutrala sidan och bidrar till att man vanligen använder en 

maskulin/könsneutral beteckning. I synnerhet hos yrkesbeteckningar handlar det 

om en uttalad ideologi att det är likgiltigt om yrkesutövaren är en man eller en 

kvinna, vilket även bör synas i språket som könsneutrala yrkesbeteckningar. 

I allmänhet kan det konstateras att språklig könsmarkering med hjälp av 

femininsuffixering är mera sannolik i vissa språkliga och/eller könskulturella 

kontexter än andra. I fråga om finskan är sannolikheten att välja en könsneutral 

beteckning ännu större än i svenskan på grund av språkliga faktorer: det finns 

bara få möjligheter till språklig könsmarkering, strategin för jämställt språk 

karakteriseras starkt av könsneutralitet, och kulturellt stöder utplåningen av kön 

de språkliga faktorerna. I fråga om tyskan använder man däremot oftare en 

femininavledning, eftersom språktypen och strategin för jämställt språk främjar 

könsspecifika uttryck, och könskulturen är mera inriktad mot framhävande 

snarare än utplåning av könsskillnaden. 

Fakultativ feminin-
suffixering

Man kan välja att använda 
antingen en femininavledning 
eller en maskulin/könsneutral  
beteckning 
lärarinna eller lärare

Konceptualisering

”KÖN som sekundärt 
schema”

Den utomstående 
verkligheten 

Språktyp: vissa 
möjligheter till språklig 
könsmarkering

Strategi för jämställt språk: 
könsneutrala  och 
könsspecifika element

Könskultur: utplåning av 
könsskillnad

Det sannolikaste valet 
mellan de två alternativen

Man använder en 
maskulin/könsneutral  
beteckning 
 lärare
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När svenskan jämförs med finskan och tyskan, kan det iakttas att svenskan 

språktypologiskt påminner om tyskan mera än om finskan. Båda hör till 

germanska språk, och det som förenar dem och skiljer dem från finskan är 

framför allt existensen av ett genussystem. Könskulturellt står Sverige däremot 

närmare Finland än Tyskland. Strategin för jämställt språk har i sin del 

gemensamma drag med både finskan (i fråga om t.ex. femininavledningar) och 

tyskan (t.ex. personliga pronomen). Användningen av de svenska typ 1-

beteckningarna påminner mera om finskan än om tyskan, vilket ger anledning att 

tänka att de liknande könskulturella tendenserna med finskan styr den svenska 

femininsuffixeringen starkare än språkliga faktorer. Det är emellertid värt att 

noteras att även om femininavledningar började användas i en större utsträckning 

som medel att öka kvinnornas språkliga synbarhet, kvarstår problemet att 

svenskan saknar ett färdigt könsbaserat genusparadigm (Jobin 2004:149 [www]). 

Skillnaderna och likheterna mellan språken i fråga om femininsuffixering kan 

förklaras med hjälp av både den underliggande konceptualiseringen (och det 

användningssätt som den implicerar) och en bredare kontext som utgörs av 

språktypen, strategin för jämställt språk och könskulturen i allmänhet. Det finns 

emellertid skillnader även inom språken, och femininavledningar förekommer då 

och då i svenskan och finskan. Förklaringar till varför vissa svenska och finska 

beteckningar fortfarande är brukliga och varför vissa feminina ord men inte andra 

förekommer har oftast baserat sig på kontexten. Könet är kontextberoende, och 

vissa sammanhang är mera könsrelevanta än andra (Holmberg 1993:46). Till 

exempel historiska, fiktiva och exotiska kontexter främjar femininavledningar (se 

Holmberg 1995:70ff.), liksom kontexter som har med privata och intima 

förhållanden att göra (se Hornscheidt 2003:348; Milles 2008:48; jfr Riber 

Petersen 1975:59, 62). Femininavledningar förekommer också på 

kvinnodominerande branscher (se Josefsson 2005:127). 

I enlighet med ovanstående iakttagelser om kontextens betydelse för 

femininsuffixering kan även den specifika situationskontexten anses spela en roll 

i användningen av femininavledningar. Inom en könskultur vars könsideologi i 

allmänhet betonar könsneutralitet och likhet mellan könen kan det förekomma 

kontexter som framhäver kön. Det finns således specifika kontexter som påverkar 

att man markerar det feminina könet språkligt, även om man normalt inte gör så. 

Till exempel konst och idrott kan betraktas som könskulturella kontexter där 

könsskillnaden framhävs trots att den allmänna könsideologin tyder på annat. 

Eftersom femininsuffixeringen emellertid är fakultativ i typ 1, kan man lämpligen 

(eller gärna) använda en maskulin/könsneutral beteckning. Det är möjligt att 
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sannolikheten att man använder en femininavledning är större i svenskan än i 

finskan, eftersom språktypen och strategin för jämställt språk innehåller också 

könsspecificerande element. 

Situationskontextens betydelse för femininsuffixeringen fungerar också i 

motsatt riktning. På motsvarande sätt kan det finnas kontexter som betonar 

könsneutralitet i en könskultur som i allmänhet är orienterad mot framhävande av 

kön. Exempel på sådana kontexter är beteckningar för tillfällig verksamhet och 

yrkesbeteckningar på branscher med hög status. I tyskan har femininavledningar 

för tillfälliga handlingar blivit sällsynta (se Weinreich 1993:332). Enligt 

Språkriktighetsboken (2005:84) har feminina beteckningar för tillfällig 

verksamhet en svag ställning också i det svenska språkbruket. I det finska och det 

tyska undersökningsmaterialet är femininavledningar mest sällsynta inom typ 1. 

Tillfällig verksamhet kan betraktas som kontext där könet antas vara irrelevant för 

funktionen. Verksamhetsbeteckningar handlar endast om vad man gör, medan 

yrkes- och egenskapsbeteckningar också tyder på någonting som man är 

(yrkesidentitet och karaktärsdrag). Då är verksamheten i sig mera relevant än 

utförarens kön. I fråga om yrken med hög status påpekar Samel (se 2000:57) att 

man åtminstone i sekelskiftet har tenderat att undvika särskilda feminina 

yrkesbeteckningar. Kvinnor kallas med samma yrkesbeteckning som sina manliga 

kollegor troligen därför att de vill framhäva sin yrkesskicklighet utan att man 

onödigt fäster uppmärksamhet på könet. 
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7 Typ 2: turkinna 

Typ 2 består betydelsemässigt av feminina nationalitets- och 

etnicitetsbeteckningar. Typ 2 illustreras av exempelordet turkinna och vid behov 

också turkitar och Türkin. Följande omskrivningsmönster dominerar bland typ 2-

beteckningarna: 

turkinna: turkisk kvinna    X kvinna 

I mönstret representerar X ett adjektiv som syftar på nationalitet eller etnicitet. 

Följaktligen finns det två betydelsegrupper inom typ 2. I undersökningsmaterialet 

hör följande ord till typ 2 (se tabell 15).  

Tabell 15. Nationalitets- och etnicitetsbeteckningar i typ 2. 

Betydelsegrupp Den svenska beteckningen Den finska beteckningen Den tyska beteckningen 

Nationalitet argentinska argentiinalainen nainen Argentienerin 

 grekinna kreikatar Griechin 

 macedonska36 – – 

 norska norjatar Norwegerin 

 romarinna roomatar Römerin 

 romerska (roomatar)37 (Römerin) 

 rumänska romanialainen nainen Rumänin 

 spanjorska espanjatar Spanierin 

 turkinna turkitar Türkin 

 ungerska unkaritar Ungerin 

Etnicitet hottentotska hottentottinainen Hottentottin 

 judinna juutalainen nainen Jüdin 

 mulatska mulattinainen Mulattin 

 tatterska tataarinainen Zigeunerin 

Feminina nationalitets- och etnicitetsbeteckningar omfattar 14 svenska ord, 12 

finska ord och 12 tyska ord, d.v.s. sammanlagt 38 ord i materialet. 

Nationalitetsbeteckningarna utgör den största betydelsemässiga gruppen inom typ 

2 och omfattar benämningar på kvinnliga invånare av Argentina, Grekland, 

                                                        
36 Den nutida ortografiska formen är makedonska, men trots detta anger NSB formen macedonska. I 
SAOB förekommer uppslagsordet i formen macedoniska (SAOB M 2 s.v. macedoniska). 
37 En finsk eller en tysk beteckning anges inom parentes när den redan har förekommit i materialet 
som ekvivalent till någon annan svensk beteckning i samma typ. Därför räknas beteckningen inte med 
i det totala antalet beteckningar i de respektive språken. 
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Makedonien, Norge, Rumänien, Spanien, Turkiet och Ungern. Beteckningarna 

romarinna och romerska syftar på invånare i Italiens huvudstad Rom i den 

moderna betydelsen, men de används också om kvinnliga invånare i det romerska 

imperiet som omfattade regioner från Mellersta Europa till Fjärran Östern och 

Afrika (se SAOB R 2420 s.v. romare). Även beteckningen grekinna kan syfta på 

kvinnlig invånare i det nutida och det antika Grekland (se SAOB G 878 s.v. grek). 

I materialet hör hottentotska, judinna, mulatska och tatterska till 

etnicitetsbeteckningar. Hottentotska hänvisar till en kvinna som hör till 

en ”småväxt svarthyad folkstam i södra Afrika” (se SO s.v. hottentott och 

hottentotska). Judinna hänvisar både till ett folkslag och till en religion (se 

Thorell 1981:120; SO s.v. jude). I denna avhandling betraktas judinna som 

etnicitetsbeteckning i enlighet med SO som definierar judar som ett semitiskt 

folkslag som bodde i Palestina under gammaltestamentlig tid men har sedan dess 

levt spritt i olika länder (se SO s.v. jude). Mulatska används om kvinnlig 

avkomling av en vithyad och en svarthyad människa (se SO s.v. mulatt; SAOB M 

1524 s.v. mulatska). Med tatterska avses en kvinna som hör till en ”turktalande 

folkgrupp inom dåtida Ryska federationen” (se SAOB T 537 s.v. tattare 1 och T 

541 s.v. tatterska). Denna beteckning kan också användas nedsättande om en 

medlem av en socialt utstött grupp som ofta inte är bofast (SO s.v. tattare, se även 

SAOB T 537 s.v. tattare 2). 

7.1 Betydelsebeskrivningarna i de enspråkiga svenska, finska och 
tyska ordböckerna 

Nedan presenteras betydelsebeskrivningarna i de enspråkiga ordböckerna. 

Betydelsebeskrivningarna i det svenska materialet 

Det svenska materialet i typ 2 består av sammanlagt 14 ord. I ordböckerna 

beskrivs femininavledningarnas betydelser på fyra sätt (se tabell 16). 

Tabell 16. Betydelsebeskrivningarna i de svenska enspråkiga ordböckerna i typ 2. 

Betydelsebeskrivning Antal beteckningar 

parafras: X kvinna 8 

parafras: kvinnlig X  1 

parafras: sammansättning Xkvinna 1 

parafras: kvinna X  4 
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Den vanligaste betydelsebeskrivningen är parafrasen X kvinna (t.ex. spansk 

kvinna, se SO s.v. spanjorska). Dess huvudord är kvinna som modifieras av ett 

adjektiv som syftar på nationalitet eller etnicitet. Den enda beteckningen vars 

betydelsebeskrivning följer mönstret kvinnlig X är romarinna (se SO s.v. 

romarinna). Mulatska i sin del beskrivs med hjälp av sammansättningen 

mulattkvinna (SAOB M 1524 s.v. mulatska) på basis av vilken det är möjligt att 

skapa sammansättningsmönstret Xkvinna. I typ 2 förekommer dessutom 

parafrasen kvinna X där X står för ett efterställt prepositionsattribut som 

modifierar huvudordet kvinna, t.ex. kvinna från Argentina (se SO s.v. argentinska) 

och kvinna av tattarsläkt (se SAOB T 541 s.v. tatterska). 

Betydelsebeskrivningarna i det finska materialet 

Det finska materialet består av sammanlagt 12 ord. Av dessa är 6 ord avledda med 

hjälp av femininsuffixet, 3 är sammansättningar med -nainen som efterled (t.ex. 

mulattinainen) och 3 är nominalfraser med nainen som huvudord (t.ex. 

juutalainen nainen). I typ 2 tas sammansättningarna och nominalfraserna med 

eftersom de inte är könsneutrala utan feminina på grund av efterleden och 

huvudorden. I ordböckerna utnyttjas två slags parafraser (se tabell 17). 

Tabell 17. Betydelsebeskrivningarna i de finska enspråkiga ordböckerna i typ 2. 

Betydelsebeskrivning Antal beteckningar 

parafras: X nainen 7 

parafras: sammansättning Xnainen  5 

Nominalfras med adjektivisk modifierare följer mönstret X nainen som är 

jämförbar med det svenska mönstret X kvinna, t.ex. norjalainen nainen (se NS s.v. 

norjatar). Sammansättning med efterledet -nainen följer mönstret Xnainen där X 

står för en böjningsform av ett nationalitetsadjektiv, t.ex. roomalaisnainen (se 

SKP s.v. roomatar). 

Betydelsebeskrivningarna i det tyska materialet 

De 12 tyska nationalitets- och etnicitetsbeteckningarna beskrivs i ordböckerna 

med hjälp av tre olika slags betydelsebeskrivningar (se tabell 18). 
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Tabell 18. Betydelsebeskrivningarna i de tyska enspråkiga ordböckerna i typ 2. 

Betydelsebeskrivning Antal beteckningar 

parafras: weiblicher X 4 

parafras: Einwohnerin von X 1 

hänvisning: weibl. Form zu X 7 

Parafrasen weiblicher X (t.ex. weiblicher Jude, se Wahrig s.v. Jüdin) förekommer 

i Wahrig, och i Duden utnyttjas hänvisningen weibl. Form zu X (t.ex. weibl. Form 

zu Türke, se Duden s.v. Türkin). Av dessa är hänvisningen vanligare i typ 2. 

Därtill beskrivs betydelsen av Griechin genom parafrasen Einwohnerin von 

Griechenland (se Wahrig s.v. Griechin; sv. ”invånar + inna” av Grekland). 

7.2 Lexikal och grammatisk struktur 

Utgångspunkten för den semantiska och den begreppsliga analysen är 

beteckningen turkinna som lexikal struktur. I finska och tyska motsvaras 

begreppet ’turkinna’ av lexemen turkitar och Türkin. Som grammatiska strukturer 

kan dessa ord brytas ned i stam och suffix på följande sätt: 

turk- inna 

turki- tar 

Türk- in 

I svenskan fogas suffixet till den maskulina nationalitetsbeteckningen turk. 

Avledningsbasen för de svenska feminina nationalitetsbeteckningarna kan variera. 

I undersökningsmaterialet är beteckningarna grekinna, judinna, mulatska, 

romarinna, romerska, spanjorska, tatterska och turkinna avledda av de 

substantiviska maskulina beteckningarna grek, jude, mulatt, romare, spanjor, 

tattare och turk. Vid argentinska, hottentotska, macedonska, norska, rumänska 

och ungerska bildas femininavledningarna emellertid ur en adjektivisk bas 

(argentinsk, hottentotsk, norsk, rumänsk och ungersk). 

Hos den finska beteckningen turkitar fungerar ortnamnet Turkki som 

avledningsbas. De andra avledningsbaserna i typ 2 är Norja, Kreikka, Rooma, 

Espanja och Unkari. I det finska materialet är alla femininavledningar 

nationalitetsbeteckningar. Det är inte möjligt att bilda femininavledningar för 

etnicitetsbeteckningarna, eftersom det inte finns något ortnamn som skulle tjäna 

som avledningsbas. 
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Den tyska beteckningen Türkin är en avledning som består av det maskulina 

ordet Türke och femininsuffixet -in. När den maskulina beteckningen slutar på -e, 

utelämnas vokalen före suffixet -in (jfr Griechin, Hottentottin och Jüdin). 

Vanligen bildas tyska maskulina nationalitetsbeteckningar med hjälp av suffixet -

er (Fleischer & Barz 1992:154). I materialet fungerar Argentiner, Norweger, 

Römer, Spanier, Ungerer och Zigeuner som avledningsbaser för de motsvarande 

feminina beteckningarna. Bland avledningsbaserna finns också sådana som inte är 

bildade med suffixet -er: Grieche, Hottentotte, Jude, Mulatt, Türke och Rumän. 

7.3 Semantisk struktur 

Nästa steg i analysen är att studera betydelsebeskrivningarna som omskrivningar 

tillämpade på exempelordet turkinna (vid behov även turkitar respektive Türkin). 

Den semantiska strukturen granskas med hjälp av semantisk dekomposition, 

kompositionsstigar, adjektiv-substantivförhållande, konstituens och dependens. 

7.3.1 Semantisk dekomposition och kompositionsstigar 

I ordböckerna förekommer sammanfattningsvis fyra typer av parafraser och en 

hänvisning (se tabell 19). 
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Av betydelsebeskrivningarna i tabell 19 betraktas parafraser som omskrivningar. I 

det svenska undersökningsmaterialet är mönstret X kvinna det vanligaste med 8 

belägg, i det finska materialet mönstret X nainen (4 belägg) och i det tyska 

materialet mönstret weiblicher X (4 belägg). I det följande representeras den 

semantiska strukturen i typ 2 av omskrivningen turkisk kvinna (se SAOB T 1894 

s.v. turkinna). Den semantiska strukturen turkisk kvinna består av de semantiska 

komponenterna turkisk och kvinna varav den första uttrycker nationalitet och den 

senare kön. I det vanligaste finska mönstret X nainen förekommer samma 

komponenter i samma ordning, och mönstret är på så sätt parallellt med turkisk 

kvinna. I det vanligaste tyska mönstret weiblicher X uttrycks komponenterna 

däremot i en omvänd ordning: könet av weiblicher och nationalitet av X. De 

tänkbara sätten att med andra ord ange betydelsen av turkinna, turkitar och 

Türkin har samlats i tabellerna 20–22 som kompositionsstigar. 

Kompositionsstigarna analyseras med fokus på konventionalitet, grammatikalitet 

och analyserbarhet. 

Svenska omskrivningar som kompositionsstigar 

I tabell 20 behandlas omskrivningarna i typ 2 som kompositionsstigar hos 

beteckningen turkinna. 

Tabell 20. Omskrivningar som kompositionsstigar hos beteckningen turkinna. 

Beteckning Omskrivningsmönster Omskrivning / kompositionsstig 

turkinna X kvinna turkisk kvinna 

 kvinnlig X *kvinnlig turk 

 sammansättning ?turkkvinna 

 kvinna X kvinna från Turkiet 

Kompositionsstigen *kvinnlig turk är inte grammatisk eftersom adjektivattributet 

kvinnlig uttrycker femininitet, medan turk i singularis syftar på maskulinitet. 

Enligt SAG (3 1999: 73) måste adjektivattributets betydelse passa ihop med det 

substantiviska huvudordet; således är det möjligt att säga en livlig präst men inte 

*en livlig dörr. I typ 1 är en motsvarande struktur – kvinnlig lärare – möjlig 

eftersom lärare kan användas om kvinnor också i singularis. Det är emellertid 

möjligt att säga kvinnliga turkar, eftersom de annars maskulina 

nationalitetsbeteckningarna är könsneutrala i pluralis. Att romarinna omskrivs 



 

178 

med kvinnlig romare (se SO s.v. romarinna) kan bero på att denna beteckning 

påminner om typ 1-beteckningarna med avseende på suffixet; -(ar)inna är ett 

ovanligt suffix i bildande av feminina nationalitetsbeteckningar. Dessutom slutar 

den motsvarande maskulina beteckningen romare på -are liksom vid -(ar)inna-

avledningarna i typ 1, vilket kanske har gett upphov till utnyttjandet av ett 

karakteristiskt typ 1-mönster vid romarinna. Däremot bildas synonymen 

romerska med hjälp av suffixet -a som är det vanligaste femininsuffixet varmed 

feminina nationalitetsbeteckningar bildas, och romerska i sin del omskrivs med 

romersk kvinna (se SO s.v. romerska 2). På samma sätt som exemplet med ordet 

hycklerska kan mönstret kvinnlig X här betraktas som alternativ kompositionsstig 

och konceptualisering som i detta fall kan relateras till språkets strukturella 

egenskaper (d.v.s. suffixets form). 

 Sammansättningen ?turkkvinna (jfr mulattkvinna) är grammatisk men hör 

knappast till det konventionella språkbruket, och det är tvivelaktigt om den 

används ens tillfälligt. I turkinna ingår en implicit lokativ dimension, d.v.s. man 

har ett visst förhållande till ett land som heter Turkiet. Förhållandet syftar på 

ursprung eller härkomst och uttrycks av prepositionsparafrasen kvinna från 

Turkiet. Denna kompositionsstig är grammatisk och sannolikt också konventionell. 

Kompositionsstigen turkisk kvinna framställer nationalitet som egenskap (genom 

ett adjektiv), medan kvinna från Turkiet konstruerar nationaliteten i förhållande 

till lokation (genom en prepositionsstruktur med från). Det är möjligt att betona 

den lokativa dimensionen genom denna alternativa kompositionsstig. 

I samband med kompositionsstigen X kvinna är det värt att återkomma till typ 

1 och de tre beteckningar i typ 1b som följer detta mönster, t.ex. hycklerska: 

hycklande kvinna (SAOB H 1597 s.v. hycklerska) (se avsnitt 6.2). Då kan X 

kvinna betraktas som alternativ kompositionsstig och konceptualisering som ger 

olika prominens på olika semantiska komponenter. Det som är gemensamt med 

typ 2 och typ 1b är att beteckningarna ofta syftar på vad man är i stället för vad 

man gör. Hycklande kvinna visar hycklandet som egenskap (genom 

adjektivpositionen) tydligare än kvinnlig hycklare. Detta stöds av iakttagelsen att 

X kvinna inte förekommer vid andra ord av typ 1 än beteckningar som anger 

karakteristisk verksamhet.  

Finska omskrivningar som kompositionsstigar 

I tabell 21 anges de kompositionsstigar som leder till beteckningen turkitar. 
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Tabell 21. Omskrivningar som kompositionsstigar hos beteckningen turkitar. 

Beteckning Omskrivningsmönster Omskrivning / kompositionsstig 

turkitar X nainen turkkilainen nainen 

 naispuolinen X ?naispuolinen turkkilainen 

 sammansättning turkkilaisnainen 

 nainen X ?nainen Turkista 

Alla omskrivningar som presenteras i tabell 21 är grammatiska, men 

konventionaliteten varierar. I ordboken omskrivs turkitar med hjälp av 

sammansättningen turkkilaisnainen (NS s.v. turkitar). Turkkilainen nainen är 

också konventionell, och formellt är denna omskrivning jämförbar med 

sammansättningen (jfr naisopettaja och naispuolinen opettaja). Det finns 

emellertid en skillnad mellan nominalfrasen och sammansättningen i hur tydligt 

de uttrycker könet; som huvudord i nominalfrasen är nainen mera framträdande 

än som efterled i sammansättningen. I kontrast till svenskan är 

kompositionsstigen ?naispuolinen turkkilainen grammatisk eftersom adjektivet 

naispuolinen och det könsneutrala huvudordet turkkilainen inte semantiskt strider 

mot varandra. Konventionaliteten kan däremot ifrågasättas. Ordet turkkilainen 

kan tolkas som både adjektiv och substantiv. Turkkilainen är inte ett typiskt 

substantiv med avseende på att ordklasstillhörigheten inte är entydig, 

och ?naispuolinen turkkilainen kan låta som om man hade två adjektiv bredvid 

varandra utan något huvudord. Denna kompositionsstig förekommer inte i de 

finska ordböckerna. 

Kompositionsstigen ?nainen Turkista är grammatisk, men de finska 

ordböckerna nämner inte sådana strukturer som omskrivningar till typ 2-

beteckningarna. Bristen på lokativa uttryck i omskrivningen av typ 2-

beteckningarna i de finska ordböckerna beror kanske på att ?nainen Turkista 

egentligen inte är semantiskt likvärdig med kvinna från Turkiet ur 

analyserbarhetens synvinkel. Den svenska konstruktionen uttrycker den lokativa 

relationen med hjälp av en prepositionsfras. Samma tankeinnehåll uttrycks med 

hjälp av en kasusform (elativ) i den finska konstruktionen. Prepositionsstrukturer 

har mer semantisk prominens än kasusstrukturer. Den svenska 

prepositionsstrukturen tjänar till att tydligare framhäva lokation, eftersom 

lokationen representeras av det grafiska ordet från. Däremot lägger den finska 

suffixstrukturen mindre vikt vid lokationen, eftersom lokationen uttrycks av ett 

bundet morfem (-sta) som fogas till ett stamord (jfr förleden nais- och turkkilais-). 

Således skiljer sig ?nainen Turkista inte märkbart från turkkilainen nainen med 



 

180 

avseende på den betoning som läggs på lokationen. I svenskan finns det 

emellertid en tydlig skillnad mellan turkisk kvinna och kvinna från Turkiet, vilket 

motiverar deras förekomst som alternativ till varandra med olika betoningar på 

egenskap och lokation. 

Tyska omskrivningar som kompositionsstigar 

De tyska omskrivningarna i typ 2 behandlas som kompositionsstigar i tabell 22 

med Türkin som exempelord. 

Tabell 22. Omskrivningar som kompositionsstigar hos beteckningen Türkin. 

Beteckning Omskrivningsmönster Omskrivning / kompositionsstig 

Türkin X Frau türkische Frau 

 weiblicher X ?weiblicher Türke 

 sammansättning ?Türkfrau 

 Frau X Einwohnerin von Türkei 

Även om mönstret weiblicher X förekommer i Wahrig, kan man ifrågasätta om 

det verkligen är konventionellt i typ 2. Mönstret måste vara grammatiskt eftersom 

det har inkluderats i en ordbok. Weiblicher X förekommer hos 4 ord, men det är 

värt att notera att ordet Türkin inte är ett av dem. Ordet Türkin beskrivs i Duden 

(se sv. Türkin 1) med hjälp av en hänvisning som inte räknas som 

kompositionsstig, och kompositionsstigen ?weiblicher Türke har bildats med det 

vanligaste omskrivningsmönstret weiblicher X. Därför är det inte säkert om just 

konstruktionen ?weiblicher Türke är grammatisk, eftersom ?weiblicher Türke 

anges i varken Duden eller Wahrig. 

Det finns även andra faktorer som motiverar varför det är möjligt att betrakta 

omskrivningen ?weiblicher Türke som ogrammatisk. För det första är 

konstruktionen *kvinnlig turk inte grammatisk i svenskan. Det tyska ordet Türke 

är också mansspecifikt och dessutom av maskulint genus. Det är inte logiskt att 

tyskan som har ett könsbaserat genusparadigm skulle tillåta bildandet av sådana 

konstruktioner som ?weiblicher Türke när dessa inte är möjliga i svenskan vars 

genussystem baserar sig på andra distinktioner än könet. För det andra är det 

tvivelaktigt om man verkligen använder uttryck som ?weiblicher 

Türke, ?weiblicher Grieche och ?weiblicher Spanier. Inga sådana uttryck kan 

hittas i t.ex. internet med hjälp av sökmaskinen Google. För det tredje ger Google 

däremot flera exempel på uttryck som türkische Frau, griechische Frau och 
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spanische Frau. Till exempel türkische Frau förekommer bl.a. på nätsidorna av 

tidningen Süddeutche Zeitung i artikeln Sexualität von türkischen Frauen (se Düz 

2012 [www]). Det finns således en paradox mellan de två kompositionsstigarna. 

Weiblicher X förekommer i ordböckerna men inte i språkbruket (åtminstone enligt 

Google) och kan därför inte betraktas som konventionellt. X Frau däremot 

förekommer i språket men inte i ordböckerna. Frågan om skillnaderna i 

betydelsebeskrivningarna mellan svenskan, finskan och tyskan i typ 2 kan snarare 

betraktas som lexikografisk än strukturell. Det handlar inte om kompositionsstigar 

utan om lexikografiska konventioner. Således måste man fråga varför mönstret 

weiblicher X utnyttjas i de tyska ordböckerna, även om det inte är konventionellt. 

Orsaken kan ligga i iakttagelsen att de tyska feminina nationalitets- och 

etnicitetsbeteckningarna liknar typ 1-beteckningarna mer än de svenska och de 

finska. I svenskan och finskan bildas feminina nationalitetsbeteckningarna på ett 

sätt som avviker från de andra femininavledningarna. I stället för den 

maskulina/könsneutrala beteckningen är avledningsbasen ofta ett 

nationalitetsadjektiv i svenskan och ett ortnamn i finskan. I tyskan bildar man 

emellertid feminina nationalitetsbeteckningar med samma mönster som yrkes-, 

egenskaps- och verksamhetsbeteckningar, d.v.s. genom att foga suffixet -in till 

den maskulina beteckningen. I svenskan är avledningarna dessutom ofta 

synonyma med språkbeteckningar (t.ex. svenska och norska). Därför kan de inte 

grupperas med andra femininavledningar på samma sätt som i tyskan. Det är 

möjligt att ord som Türkin (typ 2) och Lehrerin (typ 1) tänkas höra till samma 

grupp, eftersom de bildas enligt samma ordbildningsmönster. Det finns inte heller 

några semantiska asymmetrier mellan det feminina och det maskulina ordet. 

Dessutom borde ordböcker beskriva ord från samma betydelsegrupp på ett 

enhetligt sätt (Svensén 1987:118). 

Tanken om att det finns en grundläggande skillnad mellan tyska och svenska 

respektive finska femininavledningar stöds av Jobin (2004 [www]). Hon jämför 

svenska och tyska femininavledningar och påpekar att svenska 

femininavledningar semantiskt har en betydligt lägre status än tyska. I tyskan 

bildas femininavledningar däremot så automatiskt och självklart att 

betydelsen ’kvinnlig’ har förlorat sitt informationsvärde och knappast drar 

uppmärksamheten till kvinnor. Den könsspecificerande funktionen har börjat 

upplösas i samband med den höga användningsgraden. Detta innebär att de 

betydelsemässiga skillnaderna mellan feminina och maskulina 

personbeteckningar har krympt. (Jobin 2004:125, 135, 157 [www]) I ett 

språksystem där femininavledningen är produktiv, sker avledningen av nomina 
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agentis sida vid sida för män och kvinnor. Båda beteckningarna är brukliga i 

samma mån. Således är det sannolikt att också konnotationerna och polysemin 

utvecklas symmetriskt hos dem. Eftersom femininavledningen är lika bruklig som 

den maskulina beteckningen, drabbas den inte av en sådan lexikalisering där 

femininavledningen blir obruklig och därmed inte utvecklas vidare utan begränsar 

sig på en viss betydelse, medan den maskulina beteckningen fortsätter sin 

semantiska utveckling. 

I det tyska materialet har hänvisningar hittills förekommit som 

betydelsebeskrivning i både typ 1 och typ 2, medan det svenska och det finska typ 

2-materialet saknar hänvisningar. Som betydelsebeskrivning är hänvisningen 

weibl. Form zu X allmännare och bredare än parafrasen weiblicher X. Med den 

informeras läsaren om att det är fråga om en femininform till ett visst maskulint 

ord. I princip kan man på så sätt beskriva alla sådana tyska feminina beteckningar 

som har en maskulin motsvarighet. Det är således möjligt att konstatera att ordet 

Prinzessin (sv. prinsessa) är en motsvarande femininform till ordet Prinz (sv. 

prins) även om det inte går an att omskriva med *weiblicher Prinz (sv. *kvinnlig 

prins) (jfr Hellinger 1990:95). Man kan inte heller hänvisa till en prinsessa med 

ordet Prinz, medan t.ex. kvinnliga lärare potentiellt kan kallas Lehrer. Att 

betydelsebeskrivningen är en hänvisning betyder således inte nödvändigtvis att 

mönstret weiblicher X kan tillämpas på ordet. Bristen på mönstret X Frau i typ 2 

(där X står för ett adjektiv som modifierar huvudordet Frau) kan förklaras med 

lexikografiska konventioner, eftersom språket tillåter en sådan konstruktion. I 

tyska ordböcker kan hänvisningar kanske användas friare än i svenska och finska, 

eftersom femininavledningar och deras bildande kan tänkas vara mera bekant för 

tyska än svenska och finska språkbrukare. Därför kan ordboksförfattare i större 

grad lita på att de tyska språkbrukarna tolkar hänvisningen på ett korrekt sätt. 

Beträffande de andra kompositionsstigarna i det tyska typ 2-materialet kan 

det konstateras att sammansättningen ?Türkfrau är grammatiskt bildad men 

konventionaliteten kan ifrågasättas. I tyskan får mönstret Frau X formen 

Einwohnerin von Türkei (jfr Griechin: Einwohnerin von Griechenland, Duden s.v. 

Griechin). Då uttrycks kvinnligt kön inte med ordet Frau utan med 

femininavledningen Einwohnerin. Detta mönster förekommer bara hos ett ord i 

materialet men kan tillämpas på Türkin både grammatiskt och konventionellt. 
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7.3.2 Adjektiv-substantivförhållande, konstituens och dependens 

Det har redan konstaterats att utgångspunkten för adjektiv-substantivförhållandet 

baserar sig på att substantiv syftar på den egenskap som är semantiskt överordnad 

i begreppet (se avsnitt 6.4.3). I turkisk kvinna hänför könet (som uttrycks av 

substantivet kvinna) referenten till en viss grupp, kategorin kvinnor. 

Nationaliteten (som representeras av adjektivet turkisk) är däremot bara ett 

enstaka drag bland många andra. Ur syntaktisk synvinkel är turkisk kvinna en 

nominalfras där huvudordet kvinna modifieras av framförställt adjektivattribut. I 

figur 26 anges konstituensträdet för turkisk kvinna. 

Figur 26. Konstituentanalys av nominalfrasen turkisk kvinna. 

När turkisk kvinna analyseras med avseende på dependens, är huvudordet kvinna 

det autonoma elementet och modifieraren turkisk det dependenta. I semantisk 

dekomposition kan turkisk kvinna brytas ned till två betydelsemässiga 

komponenter: nationalitet (som representeras av turkisk) och kön (kvinna). 

Konstituens, dependens och adjektivens och substantivens semantik avspeglar 

förhållandet mellan komponenterna så att könet visar sig som viktig, autonom och 

primär komponent, medan nationaliteten är någonting mindre relevant, dependent 

och sekundärt. 

7.4 Begreppslig struktur 

Hierarkin mellan komponenterna kan iakttas även i den begreppsliga strukturen 

där de semantiska och syntaktiska komponenterna motsvaras av scheman. Kön är 

primärt i förhållande till nationaliteten eller etniciteten och således den semantiskt 

viktigare egenskapen. I typ 2 heter de relevanta schemana KÖN och 
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turkisk kvinna

AP
turkisk
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kvinna

A
turkisk

N
kvinna



 

184 

NATIONALITET (ETNICITET vid beteckningarna hottentotska, judinna, 

mulatska och tatterska), vilket illustreras i figur 27. 

 

Figur 27. Matrisen för begreppet ’turkinna’. 

När typ 2 jämförs med typ 1 förblir schemat KÖN detsamma i den begreppsliga 

strukturen av begreppen ’turkinna’ och ’lärarinna’, men dess förhållande till den 

andra komponenten (YRKE och NATIONALITET) definierar uttryckets 

komposita betydelse. I betydelsen av beteckningen turkinna kan KÖN betraktas 

som primärt schema, medan NATIONALITET endast är ett sekundärt schema. 

Med avseende på figur-grund-fenomen kan KÖN urskiljas som figur, medan 

NATIONALITET eller ETNICITET fungerar som grund (jfr figur 22). Även i 

detta sammanhang kan man utnyttja en modifikation av Langackers (1987:120) 

exempel på figur-grundfenomenet, en svart punkt mot en vit bakgrund (se figur 

28). 

Figur 28. Figur-grundfenomen i typ 2. 

På basis av förhållandet mellan schemana kan den konceptualisering som ligger 

under den semantiska och den begreppsliga strukturen hos beteckningen turkinna 

formuleras som ”KÖN som primärt schema”. I figur 29 beskrivs den mentala 

representationen av turkinna bestående av den underliggande konceptualiseringen 

turkisk
(NATIONALITET)

kvinna
(KÖN)

Grund (vit): NATIONALITET,
ETNICITET

Figur (svart): KÖN
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och de fyra strukturer som utnyttjas i denna analys: begreppslig, semantisk, 

grammatisk och lexikal.  

Figur 29. Den kognitiva processen från konceptualiseringen ”KÖN som primärt 

schema” till beteckningen turkinna. 

Ur kategoriseringssynvikel är kvinnor den kategori som turkinnor primärt hör till. 

Det sekundära schemat anger subkategorin inom kategorin kvinnor, d.v.s. turkiska 

kvinnor. När man tänker på konceptualiseringen ”KÖN som primärt schema” i 

samband med nationalitet uppstår en fråga: hur kan man säga att könet är primärt? 

Varför är könet däremot sekundärt i samband med yrken, egenskaper och 

verksamheter? Vad gör således nationaliteten och etniciteten till ett sådant tema 

att könet uppfattas som primärt? 

Kontexten påverkar givetvis vilka mänskliga egenskaper som blir objekt för 

uppmärksamhet i en viss situation. Till exempel Phoenix (1995:40) och Camaüer 

(2000:65, 68) påpekar att nationalitet och etnicitet ofta är någonting som man inte 

aktivt fäster uppmärksamhet på. Till exempel en vithyad finsk person möter 

antagligen oftare människor av det motsatta könet än personer av främmande 

nationalitet och/eller etnicitet i sin omedelbara omgivning. På så sätt är könet den 

skillnad han/hon iakttar oftare än nationaliteten och/eller etniciteten. Detta utgår 

givetvis från antagandet att det inte finns någon anledning att speciellt framhäva 

eller lägga märke till nationaliteten och/eller etniciteten. Med neutral kontext 

avses således i detta sammanhang en kategorisk och en geografisk kontext, d.v.s. 

den nation som man hör till och det geografiska området där 

majoritetsbefolkningen består av denna nationalitet och/eller etnicitet. Under 

dessa omständigheter är nationalitet och/eller etnicitet omarkerade egenskaper. 

Situationen blir givetvis annorlunda t.ex. när man är utomlands eller annars 

kommer i kontakt med människor av en annan nationalitet och/eller etnicitet. 

Konceptualiseringen ”KÖN som primärt schema” kan även granskas med 

jämförelse till typ 1-konceptualiseringen ”KÖN som sekundärt schema”. Då 

tillämpas Butlers (1990) performansteori. Yrken, egenskaper  och verksamheter 

syftar kognitivt på någonting man gör, medan kön, nationalitet och etnicitet 

snarare beskriver vad man är. I samband med typ 1 har det konstaterats att 
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performanser som kan relateras till yrken, egenskaper och verksamheter oftast är 

mera konkreta och lättare att iaktta när de förekommer i samband med kön som i 

sin del förblir en mera abstrakt och stabil bakgrundsfaktor. Men i beteckningar 

som turkinna och mulatska ställs könet i jämförelse med någonting som är ännu 

mera abstrakt, d.v.s. nationalitet eller etnicitet. Performanser som gör kön är mera 

konkreta och vardagliga än de som producerar nationalitet och etnicitet, och man 

är mera medveten om dessa performanser. Man gör kön tydligt t.ex. i en 

traditionell stereotypisk kvällstillställning där männen dricker öl i vardagsrummet 

och talar om idrott och bilar, medan kvinnorna sitter i köket, lagar mat, dricker 

cider och pratar om barn, inredning och mänskliga relationer. I en nationellt 

neutral kontext är det däremot svårt att urskilja några konkreta performanser för 

nationalitet eller etnicitet. 

7.5 Språklig könsmarkering med hjälp av femininsuffixering som 
uttryck för förhållandet mellan konceptualiseringen och den 

utomstående verkligheten 

Femininavledningar som syftar på nationalitet och etnicitet är brukliga i svenska 

och tyska men inte i finska. I singularis kan de svenska femininavledningarna av 

typ 2 inte bytas ut mot de maskulina varianterna grek, jude, turk, romare, ungrare 

osv., vilka endast betecknar manliga representanter för nationen eller etniciteten. 

Detta gör femininsuffixeringen obligatorisk hos de svenska och de tyska typ 2-

beteckningarna. Obligatorisk femininsuffixering innebär att man inte kan välja 

om man använder en femininavledning eller en maskulin beteckning: man måste 

använda en femininavledning för att hänvisa till en referent som är en kvinna av 

t.ex. turkisk nationalitet. 

Vid typ 2 är den underliggande konceptualiseringen ”KÖN som primärt 

schema”. Denna konceptualisering implicerar obligatorisk femininsuffixering: 

könet är någonting som inte kan utelämnas när man ska namnge en referent. 

Femininsuffixeringen kan vidare relateras till den utomspråkliga verkligheten, 

d.v.s. en viss språklig och könskulturell kontext. I figur 30 illustreras förhållandet 

mellan konceptualisering, obligatorisk femininsuffixering och den utomstående 

verkligheten hos de svenska typ 2-beteckningarna. 
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Figur 30. Obligatorisk femininsuffixering i typ 2 i det svenska materialet. 

I typ 2 påverkas obligatoriet i den svenska femininsuffixeringen av språkliga 

faktorer: att det ändå finns vissa möjligheter till könsmarkering i språktypen och 

att strategin för jämställt språk tillåter könsspecificerande element. Det kan iakttas 

två specifika språkliga faktorer som bidrar till obligatorisk femininsuffixering: 

femininsuffixets form och s.k. uppmärksamhetsfaktor. Enligt Jobin (2004:135 

[www]) kan svenska femininavledningar anses ha en hög uppmärksamhetsfaktor 

(Aufmerksamkeitsfaktor), eftersom mönstren för bildandet av 

femininavledningarna i stort sett har förlorat produktiviteten. Hos t.ex. -(ar)inna-

avledningar av typ 1 väcker det uppmärksamhet om man använder en 

femininavledning i stället för en maskulin/könsneutral beteckning, och 

femininavledningen kan kännas som onödigt framhävande av kön. Det vanligaste 

suffixet varmed man bildar svenska feminina nationalitetsbeteckningar är 

emellertid inte -(ar)inna utan -a som fogas till nationalitetsadjektivet eller till den 

maskulina nationalitetsbeteckningen. Detta suffix är produktivt, och därför kan 

det antas ha en lägre uppmärksamhetsfaktor än de andra femininsuffixen. Det 

finns även andra orsaker som kan bidra till en låg uppmärksamhetsfaktor. För det 

första är ’feminin’ inte det enda betydelseinnehållet hos suffixet -a utan suffixet 

markerar också pluralis eller bestämdhet hos adjektiv och particip. För det andra 

är resultaten av kombinationen av ett nationalitetsadjektiv och -a ofta polysema 

med språkbeteckningar. Suffixet -a bär således inte en sådan feminin prägel som  

-(ar)inna och är inte bunden till de konnotationer som -(ar)inna möjligen för med 

sig. 

Obligatorisk feminin-
suffixering

Man måste använda en 
femininavledning 
turkinna

Konceptualisering

”KÖN som primärt 
schema”

Den utomstående 
verkligheten

Språktyp: vissa 
möjligheter till språklig 
könsmarkering

Strategi för jämställt språk: 
könsneutrala och 
könsspecificerande 
element

Könskultur: utplåning av 
könsskillnad
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I undersökningsmaterialet är t.ex. argentinska, norska och ungerska38 sådana 

ord som kan anses ha en låg uppmärksamhetsfaktor jämfört med typ 1-

beteckningar som lärarinna. När man jämför lärarinna med argentinska, norska 

och ungerska har lärarinna en högre uppmärksamhetsfaktor på grund av suffixet, 

och man lägger märke till ’feminin’ i större grad än hos argentinska, norska och 

ungerska. Uppmärksamhetsfaktorn fungerar i finskan så att t.ex. norjatar, 

unkaritar och opettajatar har en hög uppmärksamhetsfaktor eftersom 

femininsuffixet -tAr har förlorat produktivitet. Hos de tyska beteckningarna 

Argentienerin, Norwegerin, Ungerin och t.ex. Lehrerin är 

uppmärksamhetsfaktorn däremot låg därför att suffixet -in är produktivt och 

frekvent. 

Med avseende på språktyp, strategi för jämställt språk och könskultur följer 

femininsuffixeringen i finskan och tyskan samma linjer som i typ 1. I fråga om 

finskan bidrar den utomstående verkligheten till att femininsuffixeringen är 

fakultativ i typ 2, även om konceptualiseringen implicerar annat. Det könsneutrala 

språket ger könsneutrala alternativ till femininavledningar (kreikkalainen, 

juutalainen, turkkilainen, roomalainen, unkarilainen osv.). Också den 

femininsuffixeringen påverkas av samma faktorer som i typ 1, men i typ 2 är 

femininsuffixeringen obligatorisk. Medan det finns exempel på användning av 

maskulina tyska typ 1-beteckningar könsneutralt om kvinnor (se Weinreich 

1993:332; Samel 2000:57), är det inte lika klart att t.ex. Türke skulle fungera på 

så sätt i vare sig singularis eller t.o.m. pluralis (jfr Buβmann & Hellinger 

2003:158f.). 

I användningen av nationalitetsbeteckningar kan även situationskontexten 

spela en roll. Av de tre undersökningsspråken är finskan det enda vars typ 2-

femininavledningar inte används i standardspråket. På ett liknande sätt som i typ 

1 finns det emellertid specifika kontexter som framhäver kön och där finska 

feminina nationalitetsbeteckningar då och då förekommer. Ett exempel på sådana 

kontexter är sportsnyhetstexter (se Kyrölä 1990:10). En idrottstävling med 

deltagare från många olika länder och med olika klasser för män och kvinnor är 

en kontext som framhäver både kön och nationalitet i större utsträckning än 

vanligt. I en sådan kontext är det logiskt att det förekommer både feminina 

                                                        
38 I detta fall är turkinna inte något bra exempel på användningen av typ 2-femininavledningarna, 
eftersom det inte representerar typfallet hos nationalitetsbeteckningar på grund av suffixet -(ar)inna. 
Åtminstone enligt NSB verkar grekinna, romarinna, turkinna och judinna vara de enda -(ar)inna-
avledningarna som anger nationalitet eller etnicitet i det svenska språket. 



 

189 

nationalitetsbeteckningar av typ 2 och även feminina idrottarbeteckningar av typ 

1 i finskan. 
  



 

190 

 



 

191 

8 Typ 3: prästinna 

Typ 3 består betydelsemässigt i synnerhet av beteckningar för yrken och för olika 

slags relationer mellan människor. Antalet beteckningar är 36 i det svenska, 28 i 

det finska och 26 i det tyska materialet, sammanlagt 90 ord. Typ 3 representeras 

av exempelordet prästinna. I typ 3 har den språkliga könsmarkeringen ytterligare 

dimensioner än bara referentens kvinnliga kön. Betydelsemässiga asymmetrier 

mellan den feminina och den eventuella motsvarande maskulina/könsneutrala 

beteckningen är vanliga. Därför behandlas varje femininavledning var för sig. 

8.1 Yrkesbeteckningar 

Ungefär hälften av typ 3-beteckningarna är yrkesbeteckningar. 

Yrkesbeteckningarna anges i tabell 23 i den ordningsföljd som det är logiskt att 

presentera dem i detta avsnitt (d.v.s. inte nödvändigtvis i alfabetisk ordning). 

Beteckningarna behandlas som betydelsegrupper: födelse och död, 

religionsrelaterad verksamhet, hushållning och service samt mode och textilarbete. 

Tabell 23. Yrkesbeteckningar i typ 3. 

Betydelsegrupp Den svenska beteckningen Den finska beteckningen Den tyska beteckningen 

 barnmorska kätilö Hebamme 

 ackuschörska (kätilö) (Hebamme) 

 sjuksköterska sairaanhoitajatar Krankenschwester 

 änglamakerska enkelintekijä Engelmacherin 

Religionsrelaterad 

verksamhet 

prästinna papitar Priesterin 

 abbedissa abbedissa Äbtissin 

Hushållning och 

service 

husföreståndarinna taloudenhoitajatar Wirtschafterin 

 hushållerska huushollerska Haushälterin 

 hovmästarinna hovinainen – 

 lillvärdinna – Empfangsdame 

 småvärdinna – – 

Mode och 

textilarbete 

frisörska kampaaja Friseuse 

 sömmerska ompelijatar Näherin 

 spinnerska kehrääjätär Spinnerin 

 stickerska kutojatar Strickerin 

 direktris johtajatar Directrice 
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8.1.1 Födelse och död 

Under många århundraden var kvinnorna mestadels utestängda från den 

europeiska litterära kulturen. I stället engagerade de sig för olika former av 

kollektiva traditioner, t.ex. sådana som hade med viktiga livsskeden att göra. 

Kvinnorna fungerade som bl.a. barnmorskor, gråterskor, äktenskapsförmedlare 

och bröllopssångare. (Nenola 1986:126, 133) Traditionellt har det också varit 

kvinnornas uppgift att ta hand om barn, sjuka och gamlingar. Detta framkommer i 

undersökningsmaterialet så att de beteckningar som syftar på födelse och död ofta 

saknar maskulina motsvarigheter. 

Barnmorska, kätilö och Hebamme 

I barnomsorgens och sjukvårdens rutinartade omsorgsuppgifter arbetade ännu år 

2005 i stort sett enbart kvinnor i Sverige (Nordberg 2005:68). Barnmorskeyrket 

blev tidigt ett utbildningsyrke för kvinnor av lägre samhällsklasser t.ex. i Finland. 

Redan på 1700-talet fanns det offentligt anställda barnmorskor. (Wrede 

1998:112f.) Det som gör ordet barnmorska en typ 3-beteckning är bristen på 

motsvarande maskulin/könsneutral beteckning och bruket att även referera till 

män med denna formellt feminina beteckning. Därtill är barnmorska en 

sammansättning av orden barn och moder, och det är således inte bara suffixet 

som markerar kvinnligt kön (Holmberg 1995:70). 

Det finska ordet kätilö härstammar etymologiskt från ordet käsi (sv. hand) 

(Häkkinen 2005 s.v. kätilö). Endast i finskan är det ord som betyder ’barnmorska’ 

könsneutralt, åtminstone vad beträffar formen. Man kan emellertid ställa frågan 

om huruvida kätilö verkligen är könsneutralt. Enligt Milles syns segregation på 

arbetsmarknaden i att många människor har mer eller mindre välgrundade 

föreställningar om vilket kön som dominerar inom olika yrken. Således kan 

många språkligt sett könsneutrala beteckningar tolkas som könsbestämda. (Milles 

2008:36; se även Heinämaa & Saarinen 1983:86; Edlund et al. 2007:189) 

Engelberg kallar denna företeelse dolt kön (piilosukupuoli). Även hon konstaterar 

att dolt kön förekommer systematiskt hos formellt könsneutrala 

personbeteckningar. Till exempel sairaanhoitaja (sv. sjuksköterska) är dolt 

feminint och sotilas (sv. soldat) i sin del är dolt maskulint. (Engelberg 2001:7) 

Ur semantisk synvinkel kan företeelsen beskrivas så att vissa 

yrkesbeteckningar innehåller komponenten eller åtminstone konnotationen 

[maskulin] eller [feminin]. Vid sådana beteckningar använder man vanligen inte 
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någon modifierare som syftar på samma kön, och det är mera sällan som man 

säger t.ex. miesteurastaja, miesluutnantti eller naiskätilö (sv. manlig slaktare, 

manlig löjtnant, kvinnlig barnmorska) om man inte specifikt vill betona 

referentens kön. Om personer av det motsatta könet inträder på sådana branscher, 

kan man däremot lämpligen använda ord som naisteurastaja, naisluutnantti och 

mieskätilö (sv. kvinnlig slaktare, kvinnlig löjtnant, manlig barnmorska). (Koski 

1983:165f.; se även Heinämaa & Saarinen 1983:86) Även i engelska kan man 

hitta exempel på att manligt kön markeras explicit eftersom kvinnan är normen, 

t.ex. male midwife och male nurse (Romaine 1999:131). I materialet är ordet 

kätilö en typ 3-beteckning därför att det är formellt könsneutralt men präglas 

starkt av feminina konnotationer. Oftast associeras ordet till kvinnor om det inte 

framgår av kontexten att man avser en manlig barnmorska. 

Den tyska beteckningen Hebamme är inte en femininavledning utan har sitt 

ursprung i det gammalhögtyska ordet hev(i)anna som betyder ’mormor’ 

och ’farmor’ (Duden och Wahrig s.v. Hebamme). Det som gör Hebamme till en 

typ 3-beteckning är att den maskulina motsvarigheten inte är formellt besläktad 

med den feminina beteckningen. Man har skapat en särskild yrkesbeteckning 

Entbindungspfleger (sv. ”förlossning + s + skötare”) för manliga barnmorskor i 

stället för att beteckna dem med den feminina beteckningen som i svenskan eller 

för att ha en formellt könsneutral beteckning som i finskan (se Hellinger 1990:75; 

Samel 2000:106; Buβmann & Hellinger 2003:157). Enligt Samel (2000:105) 

fanns det också andra alternativ – t.ex. Hebammer39 och Geburtenassistent – men 

de var inte lika prestigefyllda som Entbindungspfleger, och Samel anser att det är 

fråga om en eufemism som är avsedd att locka män till yrket. 

Ackuschörska 

I det svenska materialet finns en beteckning med ungefär samma 

betydelseinnehåll som barnmorska, nämligen ackuschörska som visserligen är ett 

något föråldrat ord (se SAOB A 41 och SO s.v. ackuschörska). På finska och 

tyska kan kätilö och Hebamme användas. För ackuschörska finns en 

maskulin/könsneutral motsvarighet ackuschör. Dessa två beteckningar kan 

emellertid inte anses vara utbytbara med varandra, eftersom ackuschör 

betyder ’person (vanligen läkare) som biträder vid förlossning’ (SO s.v. ackuschör; 

                                                        
39 Den maskulina beteckningen Hebammer är en avledning av Hebamme som har försetts med det 
maskulina suffixet -(e)r (jfr Witwe – Witwer, s.v. änka – änkling). 
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SAOB A 41 s.v. ackuschör). Ordet ackuschör är inte en bra benämning på 

manliga barnmorskor eftersom det betyder ’förlossningsläkare’ (Grünbaum 

1996:117f.). Med andra ord syftar den maskulina/könsneutrala beteckningen 

ackuschör på en person som har högre status än ackuschörska, vilket kan 

betraktas som exempel på språklig sexism. 

Sjuksköterska, sairaanhoitajatar och Krankenschwester 

Viljan att ta hand om andra har betraktats som typiskt kvinnlig egenskap. 

Hälsovården har traditionellt varit en segregerad kvinnodominerad bransch såväl 

på den tiden då kvinnor vanligen inte hade tillträde till yrkesutbildning som när 

välfärdssamhället utvecklades och den tredje sektorn började sysselsätta kvinnor. 

Enligt Samel var kvinnorna i nunnekloster de första som var verksamma inom 

sjukvården. Också på så sätt kan man historiskt förklara varför sjukvård så länge 

enbart var en kvinnosysselsättning. (Samel 2000:104f.) Bruket att tilltala svenska 

sjuksköterskor med syster och själva tyska yrkesbeteckningen Krankenschwester 

(sv. sjuksyster) har således sitt ursprung inte bara direkt i släktskapsbeteckningen 

utan också i det kyrkliga beteckningssättet (se Samel 2000:104; 

Språkriktighetsboken 2005:127). 

Liksom barnmorska representerar sjuksköterska det extrema fallet bland 

feminina personbeteckningar i svenskan. Funktionen har så starkt associerats till 

kvinnor att den feminina beteckningen har kommit att omfatta även manliga 

yrkesrepresentanter. I finlandssvenskan går det an att använda den formellt 

besläktade maskulina/könsneutrala beteckningen sjukskötare om män (se 

Språkriktighetsboken 2005:84). I Sverige syftar denna beteckning däremot på en 

vårdare på mentalsjukhus (Grünbaum 1996:116; SO s.v. sjukskötare; SAOB S 

2849 s.v. sjukskötare). Eftersom sjukskötare används särskilt om vårdare på 

mentalsjukhus, kan man dra den slutsatsen att mentalsjukhus har varit de första 

arbetsplatserna inom sjukvården där män har inträtt. Männens fysiska krafter är 

utan tvivel till nytta med våldsamma eller motvilliga patienter. 

I finskan används numera den könsneutrala beteckningen sairaanhoitaja i 

stället för sairaanhoitajatar. Konnotationen till kvinnligt kön är emellertid 

iakttagbar även hos den formellt könsneutrala beteckningen. I NS (se s.v. 

sairaanhoitaja) används det könsspecifika ordet naishenkilö i 

betydelsebeskrivningen (määräpätevyyden omaava sairaanhoitokoulutuksen 
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saanut naishenkilö 40 , sv. kvinnlig person med sjuksköterskeutbildning och -

behörighet). Den feminina konnotationen skiljer sig något från kätilö, eftersom 

man kan bilda en suffixavledd femininform av sairaanhoitaja, vilket inte är 

möjligt vid kätilö. På samma sätt som vid kätilö kan man emellertid använda 

miespuolinen sairaanhoitaja även i kontexter där könet inte är relevant, medan 

naispuolinen sairaanhoitaja är redundant om man inte specifikt vill framhäva 

könet (jfr Koski 1983:165f.; Romaine 1999:131). 

Vid den tyska beteckningen Krankenschwester framhävs den könsavhängiga 

funktionen genom det feminina efterledet -schwester (sv. syster). 

Yrkesbeteckningar med efterledet -schwester omfattar många olika branscher som 

associeras till sjukvård. Motsvarande maskulina beteckningar bildas med hjälp av 

-pfleger (sv. -vårdare). (Samel 2000:106) I detta fall är den maskulina 

beteckningen således Krankenpfleger (se Duden; Wahrig s.v. Krankenpfleger). 

Änglamakerska, enkelintekijä och Engelmacherin 

Beteckningarna änglamakerska, enkelintekijä och Engelmacherin kan kulturellt 

relateras till den tiden då effektiva preventivmedel inte stod till buds och då 

samhället ställde sig negativt till ogifta mödrar. Enligt Nenola drabbades en 

kvinna som hade fött ett oäkta barn av många sociala, religiösa och ekonomiska 

sanktioner. Mot denna bakgrund är det inte överraskande att så många 

utomäktenskapliga förlossningar ledde till barnamord. (Nenola 1986:182f., se 

även Svahn 1999:176) Bland oäkta barn var spädbarnsdödligheten betydligt större 

än bland barn som föddes i äktenskap. Dödsorsaken var oftast passivt barnamord. 

Modern var tvungen att antingen avsiktligt eller på grund av omständigheterna 

låta barnet svälta ihjäl. (Pohjola-Vilkuna 1995:6) 

Bruket att låta oönskade barn dö fick också yrkesmässiga dimensioner. Det 

var möjligt att mot betalning överge det oönskade barnet till en s.k. 

änglamakerska. Sedan tilläts barnet dö genom vanvård. (Se SO s.v. 

änglamakerska) Beteckningarna änglamakerska, enkelintekijä och Engelmacherin 

fortsätter tendensen att associera allt som har med barn att göra till kvinnor (jfr 

barnmorska). Till och med den finska beteckningen enkelintekijä som är formellt 

könsneutral har en så stark feminin konnotation att ordet enligt 

                                                        
40 Kursiveringarna i betydelsebeskrivningarna är mina egna. Betydelsebeskrivningen kursiveras när 
dess form har betydelse för analysen, och då är betydelsebeskrivningen också ett direkt citat. När 
syftet endast är att beteckna betydelsen hos uppslagsordet, anges betydelsebeskrivningen inom 
apostrofer och inte nödvändigtvis ordagrant. 
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betydelsebeskrivningen oftast har en kvinnlig referent (se NS s.v. enkelintekijä). I 

princip är det möjligt att bilda en motsvarande maskulin/könsneutral beteckning 

på svenska och tyska. Ordet änglamakare presenteras i samband med 

femininavledningen (se NO s.v. änglamakerska), vilket är ovanligt med tanke på 

att det typiskt är femininavledningen som nämns i samband med den 

maskulina/könsneutrala beteckningen. Även i Wahrig kommenteras vid ordet 

Engelmacher att det är fråga om en omvänd avledning (Rückbildung) av 

Engelmacherin (se Wahrig s.v. Engelmacher). 

Änglamakerska, enkelintekijä och Engelmacherin har både eufemistiska och 

metaforiska drag. Antagligen var bruket att döda oönskade barn ett tabu som inte 

kunde omtalas direkt. Man har kanske syftat till att göra dödandet av barnen mera 

berättigat genom att använda ett sådant tämligen positivt och religiöst laddat ord 

som ängel: en änglamakerska dödar inte barn utan gör dem till änglar. Detta kan 

även avspegla en uppfattning att det kanske var bättre för ett oönskat barn att dö 

än att leva i fattiga omständigheter. 

Gråterska, itkijänainen och Klageweib 

Gråterska, itkijänainen och Klageweib syftar på ’kvinna vars uppgift är att 

begråta en död person vid begravning särskilt i utomeuropeiska kulturer’ (se SO 

och SAOB G 1131 s.v. gråterska; SKP och NS s.v. itkijänainen; Duden och 

Wahrig s.v. Klageweib). Då fungerar kvinnor som rituella sörjare och uttrycker 

känsloelement som förknippas med döden t.ex. genom att framföra gråtkväden 

(Nenola 1986:130f). Det har oftast varit enbart kvinnor som har fått framföra 

gråtkväden. Gråtkvädena hör således till s.k. esoterisk poesi som har med 

könsspecifika riter att göra och som är förbjuden för det motsatta könet. (Apo 

1989b:24; se även Lindgren 2004:60) 

Att funktionen som rituell sörjare är könsspecifik syns i synnerhet i finskan 

och tyskan. I finskan har det könsneutrala ordet itkijä samma betydelse som 

itkijänainen (se SKP och NS s.v. itkijä). I tyskan finns ingen maskulin 

motsvarighet till Klageweib. SAOB anger en maskulin motsvarighet gråtare med 

betydelsen ’mansperson som jämte andra är lejd att gråta och sjunga klagosånger 

o.d. över en död’ (se SAOB G 1131 s.v. gråtare). I vissa kulturer har även män 

ibland framfört gråtkväden, men de har gjort det för andra män (Apo 1989a:29). 

Enligt Apo finns det många förklaringar till att det vanligen är kvinnans rituella 

gråt, inte mannens, som beledsagar de avlidna till dödsriket. När man offentligt 

visar sorg visar man också svaghet, vilket ofta har varit mera tillåtet för de 
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svagare samhällsmedlemmarna. Psykologiskt och socioekonomiskt betraktat är 

kvinnor också mera beroende av sina närmaste anhöriga och således mera bundna 

till familjeband – förlusten kan således tänkas vara större för kvinnan än för 

mannen. En biologibaserad förklaringsmodell i sin del lyfter fram kvinnans 

förmåga att skapa nytt liv. Det är kvinnan som föder människan, och det är 

således naturligt att det är kvinnan som sörjer hennes död. (Apo 1989a:29; se 

även Nenola 1986:163) 

8.1.2 Religionsrelaterad verksamhet 

I största delen av kristendomen anses mannen vara det kön som Gud utvalt som 

förvaltare av den apostoliska successionen (Näsström 2003:8). År 1959 fanns det 

inga kvinnliga präster i Sverige. År 2003 utgjorde kvinnor drygt 30 % av 

prästkåren. I takt med att kyrkan har förlorat status i samhället har allt fler 

kvinnor valts till kyrkofullmäktige och kyrkoråd. (Eriksson 2003:19) 

Prästinna, papitar och Priesterin 

Beteckningarna prästinna, papitar och Priesterin står i samband med 

kristendomens patriarkala sida. Dessa beteckningar och de 

maskulina/könsneutrala motsvarigheterna präst, pappi och Priester illustrerar 

gränsdragning mellan kristendomen och hedniska religioner. De karakteriseras av 

liknande drag som Mills har upptäckt hos de engelska ekvivalenterna priestess 

och priest. Femininavledningen har fått sexuella och mindre prestigefulla 

betydelser och t.o.m. negativa konnotationer, medan priest associeras till makt 

och prestige. Priest syftar på någon som har makt och status inom den etablerade 

kyrkan, medan priestess organiserar religiösa ceremonier i en kult utanför den 

kristna tron. (Mills 1995:111f., se även Kyrölä 1990:10) I svenskan, finskan och 

tyskan syftar femininavledningen endast på icke-kristna religioner (se SO s.v. 

prästinna; SAOB P 2271 s.v. prästinna 3; SKP och NS s.v. papitar; Duden s.v. 

Priesterin 1; Wahrig s.v. Priesterin). På grund av betydelseskillnaden (d.v.s. de 

olika funktionerna) kan en kvinnlig präst inom den kristna kyrkan inte kallas 

prästinna, papitar och Priesterin, och en kvinnlig präst i en icke-kristen religion 

kan inte betecknas med präst, pappi och Priester. 

Det kan konstateras att femininavledningarna och de maskulina/könsneutrala 

beteckningarna är likvärdiga till betydelsen endast i fråga om icke-kristna 

religioner. Särskilt i tyskan är det tydligt att Priesterin inte kan vara en kvinnlig 
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präst i modern mening, eftersom den betydelse som anknytas till kristendomen 

hos Priester syftar på en katolsk präst (se Duden och Wahrig s.v. Priester 2), och 

kvinnliga präster accepteras inte inom katolicismen. Inom den tyska evangeliska 

kyrkan kallas kvinnliga präster och teologer med benämningar som Pfarrerin, 

Pfarrhelferin och Pfarrvikarin (se Duden s.v. Pfarrerin; Pfarrhelferin; 

Pfarrvikarin). Åtminstone prästinna och papitar har också sexualiserade 

konnotationer (jfr Mills 1995:111), eftersom de även har betecknat prostituerade 

och ett slags erotisk symbolfigur. I SAOB förekommer uttrycket syndens 

prästinnor, och SKP nämner uttrycket rakkauden papitar (sv. kärlekens prästinna) 

(Se SAOB P 2271 s.v. prästinna 4a; SKP s.v. papitar) Uttryckets ursprung ligger i 

metaforen för prostituerad som prästinna i tjänst hos Venus (se SAOB K 3731 s.v. 

kärleksprästinna). 

Abbedissa, abbedissa och Äbtissin 

Även om kvinnor bara från och med den senare hälften av 1900-talet har kunnat 

arbeta som präster inom kristna samfund, finns det andra kyrkliga uppgifter som 

kvinnorna hade tillträde till tidigare. Beteckningarna abbedissa, abbedissa och 

Äbtissin är exempel på sådana uppgifter. Inom klosterväsendet är gränsen mellan 

könen klar, eftersom munkarna och nunnorna lever separata från varandra. Man 

kan iaktta en viss symmetri mellan abbedissa, abbedissa samt Äbtissin och abbot, 

apotti samt Abt: betydelseinnehållet är detsamma hos både den feminina och den 

maskulina beteckningen, men abbedissa förestår alltid för ett nunnekloster och 

abbot för ett munkkloster (se SO s.v. abbedissa och abbot; se även SAOB A 5 s.v. 

abbedissa a; SAOB A 7 s.v. abbot a; SKP och NS s.v. abbedissa och apotti; Duden 

och Wahrig s.v. Äbtissin och Abt). Gränsen mellan ’maskulin’ och ’feminin’ är 

lika tydlig i de tre språken. Även om de feminina och de maskulina 

beteckningarna är betydelsemässigt symmetriska, kan de inte bytas ut mot 

varandra, och t.ex. en abbedissa kan inte kallas abbot. 

8.1.3 Hushållning och service 

Att sköta om hushållet har traditionellt varit mer på kvinnans än mannens ansvar i 

hemmet. Yrkesmässigt har kvinnor också gjort det åt andra personer, och även 

unga flickor har varit sysselsatta med serviceuppgifter. 
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Husföreståndarinna, taloudenhoitajatar och Wirtschafterin 

Beteckningarna husföreståndarinna, taloudenhoitajatar och Wirtschafterin syftar 

på en ’kvinna som är anställd för att förestå ett hushåll’. Det påpekas också i 

SAOB (H 1465 s.v. husföreståndarinna) att en husföreståndarinna i synnerhet 

arbetar i ett hushåll där husmodern saknas, vilket ännu tydligare specificerar yrket 

till kvinnornas ansvarsområde. (Se SO och SAOB H 1465 s.v. husföreståndarinna; 

SKP s.v. taloudenhoitajatar, taloudenhoitaja 2; NS taloudenhoitajatar och 

taloudenhoitaja 3; Wahrig s.v. Wirtschafterin) Den svenska beteckningen 

husföreståndarinna saknar ett motsvarande maskulint/könsneutralt ord. Däremot 

har taloudenhoitajatar och Wirtschafterin formellt besläktade 

maskulina/könsneutrala motsvarigheter, men det råder en viss semantisk 

asymmetri mellan dem och femininavledningarna. Asymmetrin baserar sig på att 

hushållning kan betraktas på två sätt: antingen som skötsel av hushållsarbetet 

(städning, matlagning osv.) eller som tillsyn på hushållets ekonomiska 

angelägenheter. 

Beteckningarna taloudenhoitajatar och Wirtschafterin har inga andra 

betydelser än ’husföreståndarinna’ (se SKP s.v. taloudenhoitajatar, taloudenhoitaja 

1; NS taloudenhoitajatar och taloudenhoitaja 1; Duden och Wahrig s.v. 

Wirtschafterin). Till och med den formellt könsneutrala finska beteckningen 

taloudenhoitaja har en feminin konnotation, eftersom ordet enligt 

betydelsebeskrivningen används om kvinnor i den betydelse som har med 

hushållsuppgifter att göra (jfr sairaanhoitaja och enkelintekijä) (se SKP s.v. 

taloudenhoitaja 2; NS taloudenhoitaja 3). En person som tar hand om ekonomiska 

angelägenheter vid en förening e.d. kan däremot vara en man eller en kvinna (se 

SKP och NS s.v. taloudenhoitaja 1). I tyskan saknar det maskulina ordet 

Wirtschafter den betydelse som har med hushållsuppgifter att göra, och med detta 

ord avses i stället bl.a. ’företagare som är en ledande person inom ekonomi’ (se 

Duden s.v. Wirtschafter). Med den maskulina beteckningen hänvisas således till 

en högre status än med den feminina. Asymmetrin liknar den betydelseskillnad 

som råder mellan kassör och kassörska (se Hornscheidt 2003:348). 
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Hushållerska, huushollerska och Haushälterin 

Även hushållerska, huushollerska 41  och Haushälterin inskränker sig till 

hushållets mera konkreta sysslor (se SO s.v. hushållerska; SAOB H 1504 s.v. 

hushållerska 2; NS huushollerska; Duden och Wahrig s.v. Haushälterin). En 

formenlig maskulin/könsneutral motsvarighet saknas i både svenskan och finskan. 

I tyskan finns däremot en motsvarande maskulin beteckning Haushalter. 

Femininavledningen är emellertid snävare i betydelsen med avseende på att den 

endast omfattar yrket som hushållerska (se Duden och Wahrig s.v. Haushälterin). 

Den maskulina beteckningen hänvisar däremot också till skötseln av eget hushåll 

och bredare till förmågan att förestå ett hushåll, t.ex. Er ist sein eigener 

Haushalter (sv. Han är sin egen hushållare; Han tar själv hand om sitt hushåll) (se 

Duden och Wahrig s.v. Haushalter). 

Hovmästarinna och hovinainen 

De feminina beteckningarna hovmästarinna och hovinainen (en sammansättning 

med -nainen som efterled, sv. ”hov + kvinna”) begränsar sig till en viss historisk 

kontext. Båda syftar på en adelskvinna som betjänade vid hovet (se SAOB H 

1297 s.v. hovmästarinna 1; SKP och NS s.v. hovinainen). Adliga kvinnor 

förväntades inte skaffa sig yrkesutbildning, och i allmänhet hade de inga 

karriärmöjligheter. Inom den högre adeln fanns emellertid en möjlighet att skapa 

någon slags karriär vid hovet. (Paaskoski 2006:10) De motsvarande 

maskulina/könsneutrala beteckningarna –  svenskans hovmästare och finskans 

hovimestari – syftar på en ceremonimästare eller en ämbetsman vid hovet som 

hade det högsta inseendet över hus- och hovhållningen. Också ett förnämt hus 

kunde ha en hovmästare som ansvarade för serveringen. (Se SAOB H 1296 s.v. 

hovmästare 1; NS hovmästare 1) Till skillnad från de maskulina/könsneutrala 

beteckningarna kan hovmästarinna och hovinainen inte användas i dessa 

betydelser. Vidare har hovmästare och hovimestari också en modern 

betydelse ’person som förestår serveringen på en restaurang’ (SAOB s.v. 

hovmästare 2; SKP s.v. hovimestari; NS s.v. hovimestari 2). I denna betydelse kan 

de användas om kvinnor. 

                                                        
41  Det finska ordet huushollerska är ett direkt lån från svenskan och betraktas numera som 
gammaldags och vardagligt (se NS s.v. huushollerska). 
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Lillvärdinna och Empfangsdame 

På den tiden då det ännu inte fanns lagar mot utnyttjande av barn och ungdomar 

som arbetskraft och då alla inte hade möjlighet att gå i skola var det vanligt att 

man redan som ung var sysselsatt i olika arbetsuppgifter. Beteckningen 

lillvärdinna betyder ’ung flicka som hjälper huvudvärdinnan vid mottagning’ (SO 

s.v. lillvärdinna), och den syftar således specifikt på unga arbetare. Däremot 

används den tyska partiella ekvivalenten Empfangsdame om vuxna kvinnor 

eftersom efterledet -dame betyder ’dam’. Empfangsdame är också en officiell 

yrkesbeteckning. 

Eftersom arbetsfördelningen ofta är könad i vuxnas arbetsliv, är det troligt att 

uppgifterna har skilt sig också mellan pojkar och flickor, vilket avspeglas hos 

lillvärdinna som brist på en maskulin/könsneutral motsvarighet som *lillvärd. 

Sannolikt har det inte varit vanligt att unga pojkar hjälpte till värdinnan. Till 

Empfangsdame finns en maskulin motsvarighet som emellertid inte är bildad 

enligt samma modell. En manlig yrkesrepresentant är således inte *Empfangsherr 

(sv. ”mottagning + s + herre”) utan Empfangschef (sv. mottagningschef) (se 

Duden och Wahrig s.v. Empfangsdame och Empfangschef) där efterledet -chef 

skapar associationer till status och prestige. 

Småvärdinna 

Småvärdinna står semantiskt nära lillvärdinna, och enligt SAOB (se S 7756 s.v. 

småvärdinna) är dessa beteckningar synonyma. De skiljer sig från varandra med 

avseende på att en småvärdinna är anställd på hotell, pensionat e.d. (se SAOB 

7756 s.v. småvärdinna), medan en lillvärdinna hjälper till vid vanliga 

tillställningar. Det finns inte heller någon maskulin/könsneutral motsvarighet som 

*småvärd. 

8.1.4 Mode och textilarbete 

Branscher som har med mode och textilarbete att göra har ofta könade 

dimensioner. Enligt ordböckerna syr kvinnor kläder och lagar hår åt kvinnor, 

medan män engagerar sig med männens kläder och hårvård. Kvinnorna tillverkar 

också textiler hemma på hand, medan männen sköter om maskiner i textilfabrik. 
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Frisörska, kampaaja och Friseuse 

Frisörskeyrket är kraftigt feminint kodat i Sverige. Tidigare under 1900-talet var 

de flesta frisörskor kvinnor, och även år 2005 var män underrepresenterade. 

(Nordberg 2005:17) Mellan frisörska och den motsvarande 

maskulina/könsneutrala beteckningen frisör råder en symmetrisk betydelsemässig 

distinktion. I detta fall är betydelseskillnaden reciprok på så sätt att en frisörska 

vanligen vårdar kvinnors hår, en frisör mäns hår (se SO s.v. frisörska och frisör; 

SAOB F 1558 s.v. frisörska och F 1557 s.v. frisör). Den kvinnliga och den 

manliga yrkesutövaren har samma uppgifter, det är bara kundernas kön som 

varierar. Ordet frisör kan också användas om en kvinna, särskilt i 

betydelsen ’frisörsbiträde’ (SAOB F 1557 s.v. frisör). Även om en frisör är en 

kvinna, ägnar hon sig åt hårvård för män. Således är frisörska och frisör inte 

fullständigt utbytbara mot varandra trots att en frisör kan vara en kvinna. 

Den finska beteckningen kampaaja är formellt könsneutral men har en 

feminin konnotation. Beteckningen kan användas om en man, men även då lagar 

han hår åt kvinnor (se SKP s.v. kampaaja). Den yrkesidkare som vårdar mäns hår 

kallas parturi oavsett könet. Könsspecificeringen framkommer implicit i 

betydelsebeskrivningen; parturi både rakar skägg och upplägger hår (se SKP och 

NS s.v. parturi). Däremot hör rakning inte till arbetsuppgifterna av kampaaja på 

grund av det uppenbara biologiska faktum att kvinnor inte har skägg. Dessutom är 

ordet parturi en avledning av ordet parta (sv. skägg) (Häkkinen 2005 s.v. parturi). 

Vid Friseuse och den motsvarande maskulina beteckningen Friseur 

specificerar man åtminstone enligt ordböckerna inte funktionen efter kundernas 

kön (se Duden och Wahrig s.v. Friseuse). Däremot skiljer Friseuse och Friseur 

sig i fråga om konnotationer. Det finns två alternativ för bildandet av en 

femininavledning som betyder ’frisörska’: ett lånord med franskt suffix som 

sådant (Friseuse) eller samma ord med germanskt suffix (Friseurin). Enligt 

Buβmann och Hellinger är avledningar på -ette eller -euse laddade med negativa 

konnotationer. Friseuse har trivialiserande och sexualiserade konnotationer, och 

den officiella feminina beteckningen är därför Friseurin.  (Buβmann & Hellinger 

2003:153f.) 

Sömmerska, ompelijatar och Näherin 

Sömmerska, ompelijatar och Näherin är benämningar på kvinnor som syr 

yrkesmässigt. Enligt Isaksson har kvinnor sytt både för familjens behov och för 
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att skaffa ytterligare inkomster. Uppfinnandet av symaskinen var en 

genomgripande förändring för både sömmerskor och skräddare. Vid sidan av 

skräddarverkstäder började det uppstå syateljéer som leddes av kvinnor. (Isaksson 

1990: 18, 36) I undersökningsmaterialet framkommer den könade dimensionen av 

sömmerskeyrket så att män i de tre språken har en egen yrkesbeteckning som inte 

är formellt besläktad med den motsvarande feminina beteckningen. Sömmerska, 

ompelijatar och Näherin syr kläder för i synnerhet kvinnor (se SO och SAOB S 

16549 s.v. sömmerska; NS s.v. ompelijatar och ompelija; Duden och Wahrig s.v. 

Näherin), medan skräddare, vaatturi och Schneider syr i synnerhet herrkläder (se 

SO och SAOB S 5157 s.v. skräddare 1; SKP och NS s.v. räätäli; Duden s.v. 

Schneider 1; Wahrig s.v. Schneider). 

Vid sidan av skräddare finns det en formenlig maskulin motsvarighet 

sömmare i svenskan. Ordet betyder ’(mans)person som yrkesmässigt syr’ och 

används närmast som efterled i vissa sammansättningar, t.ex. segelsömmare (se 

SO och SAOB S 16549 s.v. sömmare). En sömmerska däremot syr specifikt 

kläder (se SO och SAOB S 16549 s.v. sömmerska). För det tyska ordet Näherin 

finns det ingen formellt besläktad maskulin motsvarighet som *Näher. Det finska 

ordet ompelijatar i sin del har en motsvarande könsneutral beteckning ompelija, 

men enligt betydelsebeskrivningen är referenten en kvinna, och beteckningen har 

således en feminin konnotation (jfr sairaanhoitaja, enkelintekijä, itkijä och 

taloudenhoitaja) (se NS s.v. ompelija). Den yrkesutövare som tillverkar kläder för 

män kallas vaatturi (SKP och NS s.v. vaatturi). 

Spinnerska, kehrääjätär och Spinnerin 

I svenska och tyska kan det iakttas en betydelseskillnad mellan den feminina och 

den motsvarande maskulina/könsneutrala beteckningen: spinnerska och Spinnerin 

spinner för hand på spinnrock (se SAOB S 9727 s.v. spinnerska; Duden s.v. 

Spinnerin), medan spinnare och Spinner betjänar en spinnmaskin i ett spinneri 

eller äger ett spinneri (se SAOB S 9725 s.v. spinnare I 1; Duden s.v. Spinner 1; 

Wahrig s.v. Spinner). Även en kvinna kan arbeta på ett spinneri, men av 

betydelsebeskrivningen att döma kan hon inte äga ett (se SAOB S 9727 s.v. 

spinnerska). Dessutom hänvisar spinnerska också till den spånad som kvinnorna 

gjorde hemma, medan spinnare syftar på yrkesmässig verksamhet och implicerar 

att män inte brukade spinna hemma. 

Det finska ordet kehrääjätär används mera sällan i betydelsen ’kvinnlig 

spinnare’ (NS s.v. kehrääjätär) utan oftare med anknytning till mytologi. Då 
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hänvisar ordet till en av de tre ödesgudinnor (NS s.v. kehrääjätär) som 

förekommer i både den grekiska, romerska och skandinaviska mytologin. I den 

grekiska mytologin kallas de moirer, i den romerska parcer och i den 

skandinaviska nornor, och mytologin framställer människans liv som tråd som 

spinns av ödesgudinnorna (se Bergstedt 1963:25; Bellingham 1992:8, 16). Man 

kan även använda det motsvarande könsneutrala ordet kehrääjä i denna betydelse 

(se NS kehrääjä 1), men då är referensen ändå kvinnlig, eftersom ödesgudinnorna 

är kvinnor. 

Stickerska, kutojatar och Strickerin 

Det finns en betydelseskillnad mellan svenskans stickerska och stickare samt 

mellan tyskans Strickerin och Stricker. Betydelseskillnaden följer samma logik 

som vid spinnerska och Spinnerin. En kvinna stickar för hand, medan en man 

sköter en stickmaskin i en textilfabrik (se SAOB S 11628 s.v. stickerska 2 och S 

11635 s.v. stickare I 2; Duden och Wahrig s.v. Strickerin; Duden s.v. Stricker). 

Även i finskan står kutojatar nära kehrääjätär. Betydelsen ’kvinna som stickar’ är 

sällsynt, och kutojatar är snarare en synonym till kehrääjätär i 

betydelsen ’ödesgudinna’ (se NS kutojatar). Kehrääjätär är dock en lämpligare 

benämning på ödesgudinnan, eftersom hon egentligen inte stickar livstråden utan 

spinner dem. Den motsvarande könsneutrala beteckningen kutoja syftar endast på 

en person som stickar (se NS s.v. kutoja). 

Direktris, johtajatar och Directrice 

Beteckningen direktris behandlas i samband med mode och textilarbete, eftersom 

direktris är en benämning på en ’kvinnlig chef speciellt i modebranschen’ (se SO 

s.v. direktris), vilket skiljer femininavledningen betydelsemässigt från den 

motsvarande maskulina/könsneutrala beteckningen direktör (se SO s.v. direktör). 

Betydelsen härstammar sannolikt från att kvinnornas väg till ledande positioner i 

arbetslivet troligen har börjat i syateljéer (jfr SAOB D 1497 s.v. direktris). 

Sömmerskeyrket var ett vanligt kvinnoyrke och de första syateljéerna leddes 

således av kvinnor (se Isaksson 1990:36). 

I såväl svenska, finska och tyska är den maskulina/könsneutrala beteckningen 

bredare till betydelsen och syftar på högre status än femininavledningen. Till 

exempel direktör betyder en ’person som har det direkta ansvaret för ledningen av 

större organisation’, och t.ex. ordet bankdirektör nämns bland språkproven (SO 
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s.v. direktör). Statusskillnaden framgår i synnerhet av de språkprov som illustrerar 

betydelsen av de finska beteckningarna johtajatar och johtaja. Johtajatar kan 

enligt språkproven i SKP och NS förestå för ett flickhem, en skola, en restaurang, 

ett barnhem eller ett tvätteri (SKP och NS s.v. johtajatar). Johtaja däremot leder 

större institutioner som företag, fängelse och teater. Många språkprov om johtaja 

är sådana som inte kan förknippas med johtajatar, t.ex. retkikunnan johtaja, 

uskonnollinen johtaja, kansanjohtaja och puheenjohtaja (sv. expeditionsledare, 

religiös ledare, folkledare, ordförande). (Se SKP och NS s.v. johtaja 1) Tidigare 

har det förekommit fall där ett formellt könsneutralt finskt ord (kätilö, 

enkelintekijä, sairaanhoitaja, taloudenhoitaja och ompelija) är dolt könat så att 

det har en feminin konnotation. Ordet johtaja förefaller representera ett motsatt 

fall där det dolda könet är maskulinum, och ordet har således en stark maskulin 

konnotation (Engelberg 1998:78; se även Niemikorpi 1998:44). 

För tyskans del finns det två ekvivalentalternativ till direktris: det franska 

lånordet Direktrice och den förtyskade formen Direktorin. Mellan dem kan en 

betydelse- och statusskillnad iakttas: Direktrice syftar på en chef i modebranschen 

på samma sätt som direktris, medan Direktorin är en feminin motsvarighet till 

Direktor med samma betydelseinnehåll och status (se Duden och Wahrig 

Direktice och Direktor; Wahrig s.v. Direktorin; se även Hellinger 1990:72; 

Buβmann & Hellinger 2003:154). 

8.2 Beteckningar för relationer och sexualitet 

Beteckningarna på lista 3 hänvisar till olika slags (bl.a. sexuella) relationer mellan 

människor, vilket är det andra huvudtemat i typ 3 vid sidan av 

yrkesbeteckningarna. Relationsbeteckningarna indelas i betydelsegrupperna 

förtjusande kvinnor, förföriska kvinnor och övriga relationer mellan män och 

kvinnor (se tabell 24; tabellen fortsätter på nästa sida). Analysen av dessa 

beteckningar inleds med behandling av temata kön, sexualitet och 

heteronormativitet. 

Tabell 24. Beteckningar för relationer och sexualitet i typ 3. 

Betydelsegrupp Den svenska beteckningen Den finska beteckningen Den tyska beteckningen 

Förtjusande kvinnor hjärtekrosserska sydäntenmurskaaja Herzensbrecherin 

 förtrollerska lumoojatar  – 

 förtjuserska (lumoojatar) – 

Förföriska kvinnor manslukerska miestennielijä Vamp 
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Betydelsegrupp Den svenska beteckningen Den finska beteckningen Den tyska beteckningen 

 manäterska – – 

 förförerska viettelijätär Verführerin 

 förlederska (viettelijätär) (Verführerin) 

 älskarinna rakastajatar Geliebte 

 mätress jalkavaimo Mätresse 

Övriga relationer väninna ystävätär Freundin 

 manhaterska – – 

 livsledsagarinna elämäntoveri Lebensgefährtin 

 efterleverska leski – 

 värdinna emäntä  Wirtin 

 svägerska käly Schwägerin 

Kön och sexualitet 

Könsordningen är tätt sammanlänkad med sexualordningen (Nordberg 2005:23). 

Könet har en avgörande betydelse för mänskliga relationer och särskilt för 

sexualitet. Således är det inte förvånansvärt att detta tematiska område är rikt i 

fråga om könsspecifika personbeteckningar. De representerar fall där män och 

kvinnor har begränsade könsavhängiga funktioner i förhållande till varandra (jfr 

Riber Petersen 1975). Beteckningarna kan handla om relationer mellan människor 

eller kvinnans förmåga att charma och locka till älskog (se Lindgren 2004:62). 

Till sexuella aktiviteter hör förståelsen om vad man ”får” eller ”inte får” göra. Det 

språk som man i olika tider och olika samhällen haft tillgång till för att tala om 

sex och sexualitet har stor betydelse för vad som uppfattas som möjligt, normalt 

och önskvärt. (Edlund et al. 2007:213) Kommunikation om sexualitet baserar sig 

ofta på antagen heterosexualitet. Dessutom står den maskulina sexualiteten ofta i 

fokus. Det finns givetvis många sätt att tala om sexuell åtrå och sexuella 

aktiviteter utan att förmedla heterosexuella eller sexistiska förväntningar. 

Eftersom kulturella antaganden om normenlig sexualitet är starka, tenderar 

kommunikationen om sex emellertid att förstärka snarare än att utmana normerna. 

(Eckert & McConnell-Ginet 2003:207) 

Vissa aspekter av kön och sexualitet har ingen mening om man inte vet om en 

viss person är manlig eller kvinnlig. Kategorier som homosexuella och 

heterosexuella förutsätter att referentens kön är känt. Homosexuella och 

heterosexuella syftar på människor som har klassificerats utgående från sitt eget 

kön och sin partners kön. Sådana kategoriseringar baserar sig på den kulturella 

benägenheten till dikotomier och bidrar till uppfattningen att det finns en objektiv 
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verklighet med två biologiska kön. (Cealey Harrison & Hood-Williams 2002:38f.) 

Till synes könsneutrala ord kan användas på ett könsspecifikt sätt. Top people told: 

take a mistress är en rubrik i en tidningsartikel som handlar om AIDS och 

diskuterar vad man kan göra för att förhindra överföringen av HIV-viruset. Det 

finns elitpersoner som har utomäktenskapliga affärer på tjänsteresor, och man ger 

dem rådet att i så fall ha sex med bara en viss person i stället för att ha flera olika 

partner. Uttrycket top people är könsövergripande, men satsen take a mistress och 

berättelsen som följer gör det tydligt att skribenten bara hänvisar till män, 

eftersom läsarna antas tolka det så att man inte föreslår att kvinnliga elitpersoner 

också skulle ta en älskarinna. (Mills 1995:92f.) I det följande fästs 

uppmärksamhet på implicita sätt att uttrycka heterosexualitet i 

relationsbeteckningarnas betydelsebeskrivningar. Företeelsen beskrivs i denna 

undersökning med hjälp av uttrycket heteronormativ deixis. 

Heteronormativ deixis 

Betydelsebeskrivningar av beteckningar för relationer mellan människor styrs av 

en princip som kan kallas heteronormativ deixis. Deixis i sig betyder att uttryckets 

referent inte är stabil utan bestäms av talsituationen. Detta framkommer tydligt 

hos personliga pronomen: med jag hänvisar man till sig själv, med du till en 

annan person. I en situation där två människor talar med varandra finns det två 

jag och du, men orden har olika referenter beroende på vem som talar. 

Heteronormativ deixis illustrerar hur den heterosexuella normen ligger 

underförstådd i den semantiska strukturen av vissa ord så att strukturen rättar sig 

efter referentens kön. Orden syftar på relationer som har två deltagare, normativt 

en manlig och en kvinnlig. Beteckningarna är ofta avledda av transitiva verb som 

syftar på sexuella, romantiska eller intima akter (t.ex. förföra, förtjusa och älska) 

som har två deltagare. Deltagarna har tematiska eller underförstådda semantiska 

roller som subjekt och objekt. Heteronormativ deixis fungerar på så sätt att den 

ena partens kön bestämmer den andra partens kön: när den ena parten är en man 

(eller män), måste den andra vara en kvinna (eller kvinnor). Således är t.ex. 

hjärtekrossare en man som många kvinnor blir förälskade i (SO s.v. 

hjärtekrossare). Ingenting i ordets form tyder emellertid på att en hjärtekrossare 

inte kunde dra andra män till sig. Antagandet om heterosexualitet är djupt rotat i 

beteckningarna på ett symmetriskt och flexibelt sätt. Emellertid är det fråga om en 

viss asymmetri mellan den feminina och den maskulina/könsneutrala 

beteckningen, vilket motiverar kategoriseringen till typ 3 även i sådana fall där 
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ordet är formellt könsneutralt (t.ex. sydäntenmurskaaja) eller när den 

motsvarande maskulina/könsneutrala beteckningen även kan användas om 

kvinnor och referensen inte är mansspecifik (t.ex. vän). Sådana 

personbeteckningar som uttrycker relationer med två parter hör till typ 3 när 

parterna enligt betydelsebeskrivningarna är av olika kön. När parterna kan vara av 

samma kön, innebär detta ofta en betydelseförändring. 

Lexikografiskt sett kan heteronormativ deixis betraktas som exempel på 

presuppositioner eller förgivettaganden som kan förekomma i 

betydelsebeskrivningar. Med presupposition menar Svensén (2004:298) ”sådant 

som av användare av språket (mer eller mindre omedvetet) anses gälla utan att 

det utsägs explicit”; innebörden hos t.ex. ordet kusin förutsätter förekomsten av 

en annan person. Heteronormativ deixis i sin del handlar om presuppositionen att 

innebörden hos t.ex. älskarinna förutsätter förekomsten av en annan person som 

är en man. 

8.2.1 Förtjusande kvinnor 

Beteckningarna i avsnitt 8.2.1 syftar inte direkt på sexuella relationer utan 

beskriver referenten som förtjusande och älskvärd. Huvudsakligen är det fråga om 

relativt ”oskyldiga” egenskaper, och man kunde använda dessa ord även om en 

liten flicka. 

Hjärtekrosserska, sydäntenmurskaaja och Herzensbrecherin 

Hjärtekrosserska, sydäntenmurskaaja och Herzensbrecherin är ett typiskt 

exempel på heteronormativ deixis i ordböckerna. I SAOB och Duden har 

betydelserna av hjärtekrosserska och Herzensbrecherin beskrivits med hjälp av 

hänvisningar; jfr -are i SAOB och weibl. Form zu Herzensbrecher i Duden (se 

SAOB H 1091 s.v. hjärtekrosserska; Duden [www] s.v. Herzensbrecherin). I SKP 

anger man en lista över synonymer till sydäntenmurskaaja (se SKP s.v. 

sydäntenmurskaaja). Betydelsebeskrivningarna av de motsvarande 

maskulina/könsneutrala beteckningarna – hjärtekrossare i svenskan, 

sydäntenmurskaaja i finskan och Herzensbrecher i tyskan – i sin del är 

könsspecifika konstruktioner på två sätt. För det första kan konstruktionen 

omfatta könsspecifika maskulina och feminina ord som står i ett visst förhållande 

till varandra med avseende på deras tematiska roller som objekt och subjekt, t.ex. 

man som många kvinnor blir förälskade i (se SO s.v. hjärtekrossare). För det 
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andra kan det vara fråga om en kvinnospecifik sammansättning där förledet är ett 

feminint ord som uttrycker det underförstådda objektet, t.ex. kvinnotjusare 

(SAOB H 1091 s.v. hjärtekrossare) och naistenmies (SKP s.v. sydäntenmurskaaja). 

Vid den svenska femininavledningen finns inga explicita betydelsebeskrivningar 

som karltjuserska (jfr SAOB H 1091 s.v. hjärtekrossare). Ordboksförfattaren har 

utgått från att läsaren utan vidare instruktioner själv gör den heteronormativa 

tolkningen, d.v.s. en hjärtekrosserska tjusar inte kvinnor utan män. 

I finskan är sydäntenmurskaaja ett könsneutralt ord, men dess 

betydelsebeskrivning består av både kvinnospecifika ord (viettelijätär, 

miestennielijä; sv. förförerska, manslukerska), manspecifika ord (donjuan, 

naistenmies; sv., donjuan, kvinnotjusare) och formellt könsneutrala ord (hurmaaja, 

hurmuri, viettelijä; sv. förförare, charmör) (se SKP s.v. sydäntenmurskaaja). 

Dessa ord är emellertid avsedda att fungera som synonymer till 

sydäntenmurskaaja. De rätta orden ska väljas efter referentens kön. Således kan 

en manlig sydäntenmurskaaja inte beskrivas med ordet miestennielijä liksom en 

kvinnlig sydäntenmurskaaja inte kan kallas donjuan. Den underförstådda 

heteronormativiteten fungerar så att läsaren förväntas kunna göra denna 

könsmässiga indelning utan vidare kommentarer eller instruktioner. Man främjar 

den tolkning som överensstämmer med heteronormativiteten. Att denna företeelse 

är synbar i både det svenska, finska och tyska språket i materialet tyder på 

heteronormativitetens kraft i tänkesättet. 

Det är möjligt att använda hjärtekrossare och sydäntenmurskaaja 

könsneutralt, d.v.s. när refenrentens kön inte är känt eller relevant. Då måste 

också den andra partens kön emellertid vara okänt eller irrelevant. I satsen En 

hjärtekrossare charmar alla män i sin omgivning är hjärtekrossare inte 

semantiskt könsneutralt, eftersom det syftar implicit på en kvinna enligt 

heteronormativ deixis. Hjärtekrossare är verkligen könsneutralt endast när den 

andra partens kön inte specificeras, t.ex. En hjärtekrossare charmar alla i sin 

omgivning. 

Förtrollerska och lumoojatar 

Det krävs ofta annorlunda egenskaper för en man och för en kvinna för att 

han/hon kan beskrivas som förtjusande och älskvärd. Detta illustreras av 

betydelseskillnaden mellan den svenska feminina beteckningen förtrollerska och 

dess maskulina/könsneutrala motsvarighet förtrollare. Samma betydelseskillnad 

karakteriserar även de finska ekvivalenterna lumoojatar och lumooja. Det handlar 
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om att uttrycka skönhet och charm metaforiskt inom ramen för trolldom och magi. 

Metaforen baserar sig på att verben förtrolla och lumota kan användas överfört i 

betydelsen ’utöva en mäktigt tilldragande verkan på någon’ (se SO s.v. förtrolla; 

SAOB F 3434 s.v. förtrolla 2; SKP; NS s.v. lumota 2). En förtrollerska och 

lumoojatar är kvinnor som anses förtrolla någon genom sin skönhet och 

älskvärdhet (se SAOB F 3435 s.v. förtrollerska; SKP och NS s.v. lumoojatar). I 

svenskan charmar en förtrollare (se SAOB F 3434 s.v. förtrollare 2) däremot 

genom sitt tal, uppförande och andra egenskaper – inte på utseende och 

älskvärdhet som en förtrollerska gör (jfr även Kram 1999:169f.). I finskan syftar 

lumooja på en magiker eller ormtjusare (se SKP och NS s.v. lumooja), medan 

lumoojatar helt saknar denna betydelse och endast kan användas överfört om en 

oemotståndligt attraktiv kvinna. 

Att vara fysiskt attraktiv var/är speciellt viktigt för en kvinna när hon 

hade/har begränsade möjligheter att på andra sätt (genom sitt tal, sin intelligens 

eller sin yrkesskicklighet) framställa sig i positivt ljus. Den heteronormativa 

deixisen framkommer så att funktionen framställs i förhållande till det motsatta 

könet: en förtrollerska och lumoojatar charmar män och en förtrollare kvinnor. 

När det maskulina/könsneutrala ordet förtrollare används om en kvinna, är de 

charmade återigen män. Detta framkommer i de språkprov som anges i samband 

med verbet förtrolla, t.ex. Hennes skönhet förtrollade honom och Flickan hade 

alldeles förtrollat honom (SO s.v. förtrolla; SAOB F 3434 s.v. förtrolla 2). 

Förtjuserska och lumoojatar 

Förtjuserska (’förtjusande, förtrollande, förförisk kvinna’, se SAOB F 3401 s.v. 

förtjuserska) har liknande betydelsemässiga och metaforiska drag som 

förtrollerska. Den maskulina/könsneutrala beteckningen förtjusare står bara 

semantiskt närmare femininavledningen, eftersom det bara är 

betydelsen ’ormtjusare’ som syftar på en magiker, och annars betyder 

förtjusare ’charmör’ och ’förförare’ (se SAOB F 3401 s.v. förtjusare och T 1709 

s.v. tjusare 2). Detta är troligen ett spår från betydelsen ’på ett mäktigt sätt intaga 

eller ingripa någons sinne’ hos verbet förtjusa, men mestadels används verbet 

försvagat i betydelsen ’fängsla eller tjusa’ (se SAOB F 3400 s.v. förtjusa 3). 

Heteronormativ deixis fungerar på samma sätt som hos förtrollerska: kvinnan 

förtjusar män och mannen kvinnor. I finskan fungerar lumoojatar som ekvivalent 

till både förtrollerska och förtjuserska. 
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8.2.2 Förföriska kvinnor 

Detta avsnitt handlar om beteckningar som är explicit sexualiserade till 

betydelsen och således källor till kulturella normer och uppfattningar om mannens 

och kvinnans sexualitet. Sexualitet är starkt socialt reglerad med avseende på när 

och hur man får ha sex, med vem och av vilken anledning (Edlund et al. 

2007:180). Reglerna är ofta olika för män och kvinnor (Milles 2008:78; se även 

Löfström 1995:31; Cameron & Kulick 2003:29, 34). 

Manslukerska, miestennielijä och Vamp 

Beteckningarna manslukerska, miestennielijä och Vamp kan anknytas till 

heteronormativitet och de olika regler som gäller mannens och kvinnans 

sexualitet. Dessutom kan anslutna metaforiska egenskaper iakttas. 

Det svenska ordet manslukerska beskrivs i ordböckerna med könsspecifika 

substantiv som följer principen för heteronormativ deixis med avseende på 

funktionen som tematiska – i detta fall även grammatiska – subjekt och objekt: 

kvinna som starkt attraherar män erotiskt genom utmanande sexualitet (SO s.v. 

manslukerska) och kvinna som förbrukar många män (SAOB M 185 s.v. 

manslukerska). Det finska ordet miestennielijä är formellt könsneutralt men 

lexikalt feminint i enlighet med heteronormativ deixis: sammansättningens förled 

miesten- tyder på att objektet är en man och subjektet således en kvinna. 

Dessutom beskrivs ordets betydelse med hjälp av de kvinnospecifika 

synonymerna viettelijätär och vamppi (SKP s.v. miestennielijä). Den tyska 

ekvivalenten Vamp är grammatiskt maskulin men referensen är kvinnospecifik 

enligt betydelsebeskrivningen verführerische, erotisch anziehende, oft kühl 

berechnende Frau (se Duden och Wahrig s.v. Vamp; sv. förförisk, erotiskt 

tilldragande, ofta kalt beräknande kvinna), vilket innebär att grammatiskt genus 

och lexikalt genus inte sammanfaller. Sådana ord (t.ex. der Vamp, das 

Frauenzimmer och die Transe; sv. vamp, fruntimmer, transvestit) bär ofta 

negativa och sexuella konnotationer; dessutom är många gammalmodiga, 

informella eller metaforiska (Buβmann & Hellinger 2003:148f.). 

Manslukerska, miestennielijä och Vamp är inte neutrala i fråga om 

konnotation, och de kan användas som skällsord för sexuellt aktiva kvinnor. 

Enligt Svahn var den okontrollerade, utomäktenskapliga sexualiteten hotfull t.ex. 

i det svenska bondesamhället, vilket sannolikt delvis hade med fastställandet av 

biologiskt faderskap att göra. När en kvinna uppträdde okvinnligt enligt en viss 
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norm för hur hon fick lov att bete sig, hotade hon också den manliga 

överordningen. Till exempel sexualfärgade skällsord kan ses som makthandlingar 

och försök att utöva kontroll. Genom möjligheten till stämpling kan man få 

människorna att hålla sig inom en viss norm. Skällsorden blir således värdemätare 

på vilka slags egenskaper och beteenden som är önskade och accepterade. (Svahn 

1999:10, 23, 62; se även Edlund et al. 2007:180; Milles 2008:77f.) 

Den norm som reglerar kvinnornas sexualitet blir synlig också i att 

manslukerska, miestennielijä och Vamp saknar en formellt besläktad maskulin 

motsvarighet. Det finns inte något ord som *manslukare med maskulin referens. 

Det finns dock ord för män som attraherar kvinnor erotiskt genom sin sexualitet 

(t.ex. Don Juan, Casanova, kvinnotjusare, kvinnoförförare, kvinnokarl och 

fruntimmerskarl). Svahn påpekar emellertid att de få ord som används om sexuellt 

utsvävade män ofta inte är fördömande på samma sätt som de som används om 

kvinnor; t.ex. Casanova och Don Juan ger bilden av en framgångsrik förförare. 

Tvärtom är sexualiteten en viktig komponent av manlighet, och skällsord för 

männen hänför oftast omanlighet, inte sällan genom att implicera homosexualitet. 

(Svahn 1999:184f.; se även Jussila & Länsimäki 1994:IX; Mills 1995:113; 

Forsskåhl 2001:110; Engelberg 2002:126) Också bör man lägga märke till bristen 

på motsvarande beteckningar för kvinnor som attraherar andra kvinnor 

(*kvinnoslukerska, *naistennielijä) respektive för män som attraherar andra män, 

vilket kan anses avspegla heteronormativitet42. 

Både manslukerska, miestennielijä och Vamp ger uttryck för en specifik 

metafor som hänvisar till sexuellt aktiva kvinnor. Sexuell aktivitet uppfattas inom 

ramen för att sluka, äta eller svälja särskilt vid manslukerska och miestennielijä. 

En avledning av dessa verb (sluka och niellä) utgör efterledet i sammansättningen. 

Även den tyska beteckningen Vamp har sitt ursprung i ordet Vampir, ’vampyr’ (se 

Duden; Wahrig s.v. Vamp). Ordet vampyr anges även som synonym till 

manslukerska i SAOB (se M 185 s.v. manslukerska). Vampyr är ett mytologiskt 

väsen som suger blod ur levande människor. Den orala anknytningen är således 

en väsentlig komponent i betydelsen även i tyskan. Även Ungerer och Schmid 

(1996:135) nämner uppfattningen om kärlek och begär som näringsämne eller 

aptitlig mat som exempel på metaforer som associeras till kärlek och begär. I den 

amerikanska kulturen är begär bl.a. hunger och objektet för begäret i sin del mat, 

t.ex what a piece of meat, you look luscious och I hunger for your touch (Lakoff 

                                                        
42 Det finns dock många ord som betecknar homosexuella män, men många är negativt laddade och 
används ofta som skällsord (jfr Svahn 1999). 
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1987:409; se även Romaine 1999:101). När objektet är mat, måste subjektet vara 

någon som äter. 

Den metaforiska associationen till mun medför en viss symbolik. Munnen är i 

detta fall en metafor för kvinnans könsorgan. Apo (se t.ex. 1995) har studerat 

gamla finska sexualdikter som handlar om kvinnans kropp, i synnerhet könsorgan. 

I gamla sexualdikter, -besvärjelser och -gåtor framställs kvinnans kropp som 

nätverk av analogier. De baserar sig på uppfattningen att kvinnans ansikte, huvud 

och hår motsvarar hennes underkropp. Vulvan har likställts i synnerhet med 

munnen. (Apo 1995:41) Stark-Arola (2001:6) påpekar att myter och folktro 

handlar om munsymboliken även annanstans i Europa. Man kan relatera 

associationen av mun till vagina även med Sigmund Freuds psykoanalytiska 

teorier som framhäver personlighetens undermedvetna sida. Kastrationskomplex 

(castration anxiety) är ett av Freuds mest dynamiska begrepp i hans teori om 

konstruktionen av könsidentitet. Pojken får en idé att kvinnor och flickor är olika 

eftersom flickor är kastrerade och därför kommer han själv också att kastreras. 

(Alsop et al. 2002: 42) I synnerhet är teorin om vagina dentata (se Stark-Arola 

2001:6) – ’vagina med tänder’ – värd att nämnas i detta sammanhang. Samlaget 

associeras till kastration på så sätt att kvinnans könsorgan slukar mannens organ 

och därmed kastrerar honom. 

Vagina dentata-symboliken leder slutligen till hur språket framställer 

sexualiteten ur manlig synvinkel. Kognitivt betraktat handlar det om ett visst sätt 

att konceptualisera sexualiteten genom att främja en viss grammatisk struktur och 

på så sätt konstruera företeelsen ur ett visst perspektiv. Ett exempel på ett sådant 

perspektiv är Mannings analys av grammatiken hos engelska verb som syftar på 

sexuella, romantiska eller intima akter (t.ex. fuck, screw, shag och make love) och 

hennes iakttagelse att män förekommer som subjekt oftare än kvinnor. Det finns 

ingen grammatisk regel som skulle förhindra talare från att framställa sex som 

något som en kvinna har med en man eller som något som män och kvinnor gör 

tillsammans. Den föredragna representationen är emellertid att sex är något som 

män har med kvinnor. (Manning 1997:43ff.; se även Romaine 1999:110; 

Cameron & Kulick 2003:30) Mills påpekar att ord som screw och det mera 

medicinska ordet penetrate framställer akten ur manligt perspektiv. Däremot 

använder man inte ord som skulle framställa den ur kvinnans synvinkel, t.ex. 

enclosure. (Mills 1995:105) Detta är ett illustrerande exempel på hur samma 

situation kan genom ordval beskrivas ur alternativa perspektiv (jfr The clock is on 

the table och The table is supporting the clock, se Langacker 1987:110). Vid 

svenskans manslukerska och finskans miestennielijä kan verben sluka och niellä 
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likställas med enclosure som Mills nämner. Sexualiteten framställs ur kvinnligt 

perspektiv särskilt i beteckningarna manslukerska och miestennielijä men även i 

Vamp. Denna aktiva sexualitet framställs emellertid metaforiskt som hotfull och 

fördömlig. Detta innebär att man slutligen återkommer till det manliga 

perspektivet som bestämmer vilket slags sexualitet som är tillåtet för kvinnor. 

Manäterska  

Enligt SAOB är beteckningen manäterska en mindre bruklig synonym till 

manslukerska (SAOB M 186 s.v. manäterska). Manäterska kan anses basera sig 

på samma orala metafor som manslukerska. I stället för verbet sluka konstrueras 

betydelsen metaforiskt genom verbet äta som symboliserar kvinnans aktiva 

sexualitet i detta sammanhang. 

Förförerska, viettelijätär och Verführerin 

Svenskans förförerska och finskans viettelijätär karakteriseras av en asymmetri 

mellan den feminina och den maskulina/könsneutrala beteckningen. Verben 

förföra och vietellä har två betydelser som får sitt uttryck i nomina agentis. I den 

egentliga betydelsen är det fråga om att få någon att göra någonting förbjudet, 

dumt eller omoraliskt (se SO s.v. förföra; SKP vietellä 1). De motsvarande 

maskulina/könsneutrala beteckningarna – förförare i svenskan och viettelijä i 

finskan – används i denna betydelse och framför allt i den specifika 

betydelsen ’djävul’ (se SAOB F 2693 s.v. förförare 1; NS s.v. viettelijä). Eftersom 

väsen som Gud och Djävul betraktas som manliga inom kristendomen (se t.ex. 

Renzetti & Curran 1992:397f.), är denna betydelse utesluten från de feminina 

orden. Däremot ger femininavledningarna uttryck för den andra betydelsen hos 

verben: ’få att gå med på sexuellt umgänge’ (se SO s.v. förföra; SAOB F 2693 s.v. 

förföra 3 och F 2694 s.v. förförerska 1; SKP vietellä 1 och viettelijätär 1; NS s.v. 

viettelijätär). Heteronormativ deixis förutsätter att den förförda är en man, och i 

SAOB förekommer språkprovet Huru skulle en yngling emotstå en förförerskas 

retelser? (SAOB F 2694 s.v. förförerska 1). 

Även de motsvarande maskulina/könsneutrala beteckningarna – förförare i 

svenskan och viettelijä i finskan – kan användas med syftning på sexualitet. 

Enligt heteronormativ deixis är den andra parten då en kvinna, vilket stöds av 

språkprovet En usel förförare lockar en oskyldig kvinna in i en fri 

kärleksförbindelse för att sedan samvetslöst övergiva henne (se SAOB F 2694 s.v. 
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förförare 2). I finskan kan viettelijätär ersättas med ordet viettelijä, vilket framgår 

av språkprovet Tytöstä tuli oikea miesten viettelijä (se SKP s.v. viettelijä; sv. 

Flickan blev en riktig mansförförare). Av språkprovet framgår emellertid också att 

det underförstådda objektet då hänvisar till en man. Samma företeelse 

framkommer i språkprovet naisten viettelijä (se NS s.v. viettelijä; sv. kvinnors 

förförare) där förföraren underförstås vara manlig. I de tyska ordböckerna är 

betydelserna av Verführerin och Verführer likvärdiga på så sätt att orden inte har 

betydelsen ’djävul’ och att de däremot omfattar båda betydelserna av verbet 

verführen (se Duden s.v. verführen a, b och Verführer; Duden [www] s.v. 

Verführerin). Det som bestämmer kategoriseringen som typ 3-beteckning är 

heteronormativ deixis; antagligen är det så att Verführerin anses förföra män och 

Verführer kvinnor. 

Förlederska, viettelijätär och Verführerin 

För förlederska anges ingen egen betydelsebeskrivning utan ordet nämns bara i 

samband med verbet förleda. Även den motsvarande maskulina/könsneutrala 

beteckningen förledare behandlas på samma sätt. Eftersom det inte finns några 

vidare kommentarer, kan man anta att avledningarna följer verbets 

betydelser: ’leda till felaktigt beteende’ och mera speciellt ’förföra’. (Se SO s.v. 

förleda; SAOB F 2848 s.v. förleda I 2b; II 3). Dessutom är förledare synonymt 

med förförare (se SAOB F 2693 s.v. förförare 1). På grund av betydelsen ’förföra’ 

kan man anta att heteronormativ deixis fungerar på samma sätt som vid 

förförerska, d.v.s. kvinnor förleder män och omvänt. Finskans viettelijätär och 

tyskans Verführerin fungerar som ekvivalenter till förlederska på samma sätt som 

till förförerska. 

Älskarinna, rakastajatar och Geliebte 

I betydelsebeskrivningarna av svenskans älskarinna, finskans rakastajatar och 

tyskans Geliebte 43  och deras maskulina/könsneutrala motsvarigheter älskare, 

                                                        
43  Bildandet av ordet Geliebte avviker något från det vanliga ordbildningsmönstret för 
femininavledningar. Geliebte är inte en femininavledning av ett maskulint substantiv. Det är en 
substantiverad perfektparticipform av verbet lieben (sv. älska) som är böjd efter svag feminin 
adjektivböjning. Enligt Duden (se s.v. 2Geliebte) kan samma ord också användas om en man 
(emellertid anges dessa två användningar som två olika uppslagsord, inte som polysemi hos ett enda 
ord), men i Wahrig (se s.v. Geliebter) anges formen Geliebter som är böjd efter stark adjektivböjning. 
I denna avhandling hänvisas till den tyska maskulina beteckningen med Geliebte(r). 
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rakastaja och Geliebte(r) används feminina och maskulina könsspecifika 

substantiv symmetriskt som tematiska subjekt och objekt, t.ex. kvinna som har 

könsumgänge med viss (mans)person tillfälligt eller regelmässigt och man som 

har könsumgänge med viss (kvinnlig) person tillfälligt eller regelmässigt (se SO 

s.v. älskarinna och älskare; SKP s.v. rakastajatar 1 och rakastaja 3; Duden s.v. 2 

Geliebte 1a och Geliebter 1a). I den utomstående verkligheten kan älskarinna, 

rakastajatar och Geliebte ha ett sexuellt förhållande till en annan kvinna, och 

älskare, rakastaja och Geliebte(r) kan på motsvarande sätt ha könsumgänge med 

en man. I den finska och den tyska betydelsebeskrivningen beskrivs relationen 

emellertid att endast råda mellan en man och en kvinna (se SKP s.v. rakastajatar 1 

och rakastaja 3; Duden s.v. 2 Geliebte 1a och Geliebter 1a). Den svenska 

betydelsebeskrivningen av både älskarinna och älskare lämnar däremot rum för 

icke-heterosexuella tolkningar eftersom den andra partens kön anges inom 

parentes. Språkproven och kontexterna där beteckningarna för ’älskarinna’ 

och ’älskare’ används i både de svenska, de finska och de tyska språkproven 

bidrar emellertid till en heteronormativ tolkning (se nedan). 

Av språkproven framgår att både feminina och maskulina beteckningar oftast 

används i samband med genitiver och andra uttryck som anger vems älskarinna 

eller älskare det är fråga om, t.ex. hans hemliga älskarinna (SO s.v. älskarinna), 

Greven höll en älskarinna i en liten vindslägenhet i Paris (SO s.v. älskarinna), 

Det visade sig att NN var en av hennes gamla älskare (SO s.v. älskare) och Hon 

lever ensam men har en älskare (SO s.v. älskare) (jfr SKP s.v. rakastajatar 1; SKP 

s.v. rakastaja 3; NS s.v. rakastajatar; NS s.v. rakastaja 1; Duden s.v. 2Geliebte 1a; 

Duden s.v. Geliebter 1a; Wahrig Geliebte, Geliebter). Denna företeelse grundar 

sig sannolikt på heteronormativitet. Det anses vara relevant att uttrycka om man 

har ett sexuellt förhållande med en man eller med en kvinna, d.v.s. med en 

representant för det motsatta eller det egna könet. När partnerns kön nämns, 

definieras även ens sexuella läggning. Heteronormativiteten styr också tolkningen 

av referentens kön när det inte är känt. I språkprovet En tid var hon älskarinna åt 

en filmregissör (se SO s.v. älskarinna) framgår filmregissörens kön inte av 

kontexten. Ordboksanvändaren antar emellertid att det är fråga om en man 

eftersom regissören har en älskarinna, även om ingen formell faktor i satsen tyder 

på att regissören inte kunde vara en kvinna. 

I svenskan och finskan råder en ytterligare betydelsemässig asymmetri 

mellan den feminina och den maskulina beteckningen. Älskarinna och 

rakastajatar används endast i den sexualiserade betydelsen som syftar på 

könsumgänge (se SO s.v. älskarinna; SKP s.v. rakastajatar 1). Däremot kan 
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älskare och rakastaja även ha mera neutrala betydelser. Som substantiviska 

efterled kan -älskare och -rakastaja syfta på en person som är intresserad eller 

road av något, t.ex. deckarälskare (se SO s.v. -älskare) och luonnonrakastaja (se 

SKP s.v. rakastaja 1; sv. naturälskare). Däremot finns det knappast sådana ord 

som *deckarälskarinna och *luonnonrakastajatar. 

Mätress, jalkavaimo och Mätresse 

Med den svenska beteckningen mätress avses ’älskarinna till en framstående 

person, vanligen kung’ (se SO s.v. mätress; SAOB M 2064 s.v. mätress). Ordet 

används i fråga om äldre förhållanden då det var vanligt att t.ex. kungar offentligt 

hade en älskarinna. Det finska ordet jalkavaimo saknar denna historiska betydelse 

och används snarast som nedvärderande skällsord för en älskarinna till vilken som 

helst gift man (se SKP och NS s.v. jalkavaimo). Det tyska ordet Mätresse omfattar 

de båda betydelserna (se Duden och Wahrig s.v. Mätresse). 

Mätress saknar maskulin motsvarighet i både svenska, finska och tyska. Det 

finns inte något ord för en man som är älskare till kung eller drottning. Detta kan 

avspegla sexualmoraliska normer som har varit (och kanske fortfarande är) 

strängare för kvinnor. Som följd uppstår en dubbelmoral: det som inte är tillåtet 

för kvinnor är tillåtet för män. Enligt Quale brukade man under 1500- och 1600-

talet acceptera utomäktenskapliga förhållanden bland monarker och adelsmän. 

Däremot var det inte lika accepterat för deras hustrur att ta älskare, eftersom det 

var deras plikt att föda avkomlingar. Hustruns trohet fick inte ifrågasättas, 

åtminstone tills hon hade fött potentiella arvtagare. (Quale 1988:189) Den andra 

orsaken till bristen på maskulina motsvarigheter till mätress, jalkavaimo och 

Mätresse har också sin grund i dubbelmoralen. Det finns nog en nedsättande 

beteckning för en kvinna som har ett sexuellt förhållande med en gift man, men 

det finns ingen motsvarande beteckning för denna man. Inte heller har det 

uppenbarligen funnits behov av att använda ett nedsättande ord om en man som 

har en affär med en gift kvinna. 

8.2.3 Övriga relationer mellan män och kvinnor 

Språket tillåter begränsade alternativ när det gäller att uttrycka relationer mellan 

män och kvinnor. När grundkategorierna för mänskliga relationer är givna av 

språket, är det lockande att tänka att inga andra former av mänskliga relationer 

ens existerar. Språkets uttrycksmässiga gränser blir således gränser för 
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verkligheten. Ju rikare språkets uttrycksförråd gällande en viss kategori är, desto 

lättare är det att se finesser, nyanser och alternativ i kategorin. (Heinämaa & 

Saarinen 1983:69, 71) En begränsande faktor hos många beteckningar i detta 

avsnitt är heteronormativitet. I betydelsebeskrivningarna manifesterar sig tanken 

om att vissa relationer endast kan råda mellan personer av olika kön eller mellan 

personer av samma kön. 

Väninna, ystävätär och Freundin 

Vänskap är en kulturell företeelse. Liksom andra kulturella företeelser har den 

institutionaliserats i olika slags ritualer, normer och trosföreställningar. Det råder 

också ett visst förhållande mellan kön och vänskap. (Lundgren 1992:3f.) Dessa 

syns även i beteckningarna väninna, ystävätär och Freundin. Den princip som i 

materialet styr vänskap är heteronormativitet. Det är inte samma sak att vara vän 

med en person av det egna könet som med en person av det motsatta. På grund av 

den heterosexuella normen förknippar man ofta sexuella dimensioner med 

vänskap mellan en man och en kvinna. På grund av samma norm brukar man 

däremot inte anta att det finns ett sexuellt förhållande mellan vänner av samma 

kön. I betydelsebeskrivningarna av väninna och ystävätär är det fråga om en 

kvinnlig vän, men till en annan kvinna, inte till en man (se SO s.v. väninna; NO 

väninna 1; SKP ystävätär 1; NS ystävätär). Däremot betyder väninna och 

ystävätär ’älskarinna’ när den andra parten av vänskapen är en man (se SO s.v. 

väninna; NO väninna 2; SKP ystävätär 2; NS ystävätär). Likaså antar man inte att 

det är fråga om ett lesbiskt förhållande när två kvinnor är väninnor. 

I tyskan är förhållandet mellan beteckningarna Freundin och Freund mera 

komplicerat. Beteckningarna är symmetriska till betydelsen på så sätt att Freundin 

kan betyda ’flickvän’ och Freund ’pojkvän’ (se Duden s.v. Freundin 2 och Freund 

2) 44 . Den heterosexuella normen manifesterar sig snarare i språkbruket än i 

betydelsebeskrivningarna. Även om betydelsebeskrivningen inte definierar 

närmare om Freundin (se Duden och Wahrig s.v. Freundin) specifikt syftar på en 

kvinnlig vän till en annan kvinna på samma sätt som hos väninna och ystävätär, 

är det sannolikt att vänskap konceptualiseras heteronormativt också på tyska. När 

en kvinna talar om sin Freundin, antar man främst att det är fråga om hennes vän 

                                                        
44 Betydelserna ’flickvän’ och ’pojkvän’ förekommer även hos vän och ystävä (se SO s.v. vän 1; SKP 
s.v. ystävä 1c; NS s.v. ystävä 2c), men det är möjligt att man hellre använder mera exakta 
beteckningar som pojkvän och flickvän respektive poikaystävä och tyttöystävä (vilka nämns i 
språkproven hos både vän och ystävä, se ibid.) i både heterosexuella och icke-heterosexuella relationer. 
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som är av kvinnligt kön, inte om hennes kvinnlig partner i ett lesbiskt förhållande. 

Detsamma gäller män men omvänt. När det är fråga om ett sexuellt förhållande 

mellan personer av samma kön, behövs då troligen ytterligare förklaringar eller 

helt andra ordval. 

Det kan konstateras att Freundin knappast kan ersättas med Freund i 

betydelsen ’flickvän’, d.v.s. en man kan inte hänvisa till sin flickvän med ordet 

Freund och omvänt. Detta stöds av att betydelsebeskrivningen av Freund – 

männliche Person, mit der eine Frau befreundet ist (und mit der sie zusammenlebt) 

[se Duden s.v. Freund 2; sv. manlig person som har blivit vän med en kvinna (och 

lever tillsammans med henne)] – består av könsspecifika ord så att det 

underförstådda subjektet är en man och objektet en kvinna i betydelsen ’pojkvän’. 

Inte heller är det troligt att en kvinna kan använda ordet Freund om sin kvinnliga 

vän. I svenskan och finskan är väninna och ystävätär visserligen ersättbara med 

de könsneutrala orden vän och ystävä men enligt ordböckerna bara med avseende 

på icke-sexuella förhållanden (se SO s.v. vän 1; SKP och NS s.v. ystävä 1; jfr SO 

s.v. väninna 2; NO s.v. ystävätär 2; SKP s.v. ystävätär 2; NS s.v. ystävätär). 

Dessutom har varken vän eller ystävä betydelsen ’manlig vän till man’ eller 

bibetydelsen ’älskare’ i fråga om förhållandet mellan personer av olika kön (se 

SO s.v. vän 1; SKP och NS s.v. ystävä 1), vilket kan betraktas som exempel på 

semantiska asymmetrier mellan femininavledningen och den motsvarande 

maskulina/könsneutrala beteckningen. Bibetydelsen ’älskarinna’ är ett exempel på 

att feminina beteckningar används i en sexualiserad betydelse som saknas hos det 

maskulina/könsneutrala ordet. I detta fall är väninna också en eufemism (jfr 

Schultz 1975:66). Väninna kan också ha en trivialiserande ton; enligt Lindgren 

(2004:60) använder många män inte ordet väninna överhuvudtaget på allvar utan 

möjligen om sina hustrurs eller partners kvinnliga vänner. 

I både svenskan, finskan och tyskan påminner de ord som betecknar ’väninna’ 

och ’vän’ om dem som betecknar ’älskarinna’ och ’älskare’ med avseende på att 

de förekommer i språkproven i samband med possessiva uttryck. Detta framgår 

av bl.a. språkproven Hon stämde möte med sin bästa väninna (SO s.v. väninna), 

Han är ungkarl men han har en väninna i en av förorterna (SO s.v. väninna), en 

nära väninna till värdinnan i huset (NO s.v. väninna 1), en nära vän till min far 

(SO s.v. vän 1) och min gamle gode vän NN (SO s.v. vän 1) (jfr SKP s.v. ystävätär 

2; SKP s.v. ystävä 1; Duden s.v. Freundin 1; Duden s.v. Freund 1). 

Beteckningarna för ’väninna’ och ’vän’ liknar beteckningar för ’älskarinna’ 

och ’älskare’ även i ett annat avseende som kan likställas med användningen av  

-älskare och -rakastaja som sammansättningsefterled. Vän, ystävä och Freund 
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kan användas i betydelsen ’person som anser en viss företeelse vara värd att ägna 

sig åt eller stödja’ (se SO s.v. vän 2; SKP s.v. ystävä 2; NS s.v. ystävä 3; Duden s.v. 

Freund 3a; Wahrig s.v. Freund 2); det finns uttryck som konstvän, taiteen ystävä 

eller Freund der Kunst men knappast sådana som *konstväninna, *taiteen 

ystävätär eller *Freundin der Kunst. 

Manhaterska 

Beteckningen manhaterska hänvisar i allmänhet inte till en relation utan snarare 

till en inställning till det motsatta könet. Det är fråga om heteronormativ deixis 

med avseende på den syntaktiska rollen hos könsspecifika ord i själva 

beteckningen och i betydelsebeskrivningen. I beteckningen manhaterska hänvisar 

förledet man- till objektet för verbet hata, vilket bekräftas i 

betydelsebeskrivningen kvinna som hatar männen (SAOB M 182 s.v. 

manhaterska). I detta fall baserar heteronormativiteten sig emellertid inte på 

sexualitet utan på uppfattningen om män och kvinnor som varandras 

kompletterande motsatser (jfr Butler 1990:151). 

När det gäller att hitta en motsvarande maskulin/könsneutral beteckning till 

manhaterska, är det problematiskt att betrakta ordet manhatare som sådan 

beteckning. Enligt SAOB används ordet manhatare mera tillfälligt, och sedan 

hänvisas till femininavledningen manhaterska. Dessutom syftar manhatare på 

kvinnor i språkprovet Ser du, amazoner äro ju manhatare på ett sätt, men 

mangalna på ett annat där det används i pluralis. (Se SAOB M 182 s.v. 

manhatare) Således kan det konstateras att även den formellt besläktade 

maskulina/könsneutrala beteckningen sannolikt först och främst syftar på kvinnor. 

Enligt Lindgren (2004:61) används manshatare 45  nuförtiden flitigare än 

manshaterska. När man följer principen för heteronormativ deixis, finns det en 

annan möjlighet att konstruera en beteckning med manlig referent. När man 

omvänder de könsspecifika ordens funktioner som underförstådda subjekt och 

objekt, kommer man till beteckningen kvinnohatare. 

SAOB ger ingen betydelsebeskrivning till kvinnohatare utan hänvisar till 

substantivet kvinnohat (se SAOB K 3419 s.v. kvinnohatare) som betyder ’hat till 

kvinnor’ och mera tillfälligt ’hat mot kvinnor som tillhyses av kvinnor’ (se SAOB 

K 3419 kvinnohat). Eftersom det mera tillfälliga användningssättet av kvinnohat 

                                                        
45 Lindgren (2004:61) använder formen manshatare, men i NSB och SAOB anges manhatare och 
manhaterska (se SAOB M 182 s.v. manhatare; manhaterska). 
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gäller kvinnor som hatar sina medsystrar, är grundinnehållet av kvinnohatare 

troligen ’man som hatar kvinnor’. Den könsspecifika betydelsebeskrivningen av 

ett formellt könsneutralt ord är ett exempel på hur uppfattningen om könen som 

kompletterande motsatser konstruerar förhållanden mellan könen: en person som 

hatar kvinnor måste vara manlig och omvänt. 

Det är möjligt att manhaterska (eller manshatare) även kan fungera som 

trivialiserande skällsord. Svahn ger exempel på skällsord för politiskt aktiva 

kvinnor som förespråkar kvinnornas rättigheter. Vid sidan av ord som feminist och 

kvinnosakskvinna nämner hon ordet mansförtryckare. En politiskt aktiv feminist 

passar inte in i idealbilden av kvinnlighet, och hon ses ofta som någon som vill 

vända på begreppet och förtrycka män. (Svahn 1999:124f.) Det är inte svårt att 

föreställa sig att en sådan kvinna också kunde kallas manshatare. 

Livsledsagarinna, elämäntoveri och Lebensgefährtin 

Parförhållanden och äktenskap är de vanligaste institutionella manifestationerna 

av heteronormativitet (se vidare kapitel 9). Således är det inte överraskande att 

livsledsagarinna som synonym till hustru (SAOB L 906 s.v. livsledsagarinna) 

följer principen för heteronormativ deixis som gäller även den finska ekvivalenten 

elämäntoveri och den tyska ekvivalenten Lebensgefährtin. Detta manifesteras 

tydligast i betydelsebeskrivningarna som könsspecifika ord som hänvisar till 

äktenskapet (maka, hustru och Ehefrau) (se SAOB L906 s.v. livsledsagarinna; 

Wahrig s.v. Lebensgefährtin). Den finska beteckningen elämäntoveri är 

könsneutral och kan beskrivas med det likaså könsneutrala ordet puoliso (sv. 

gemål) (se SKP och NS s.v. elämäntoveri), men det är sannolikt att man hänvisar 

till betydelsen ’hustru’ när ordet används om en kvinna och till ’make’ när 

referenten är en man. Det svenska ordet livsledsagarinna har ingen maskulin 

motsvarighet i undersökningsmaterialet46. För det tyska ordet Lebensgefährtin 

finns en motsvarande maskulinform Lebensgefährte som emellertid inte kan 

användas om kvinnor på grund av den mansspecifika betydelsen ’make’ (se 

Duden och Wahrig s.v. Lebensgefährte). Heteronormativiteten framkommer också 

                                                        
46  I själva verket existerar det en motsvarande maskulin beteckning, livsledsagare, men den 
förekommer inte i undersökningsmaterialet. SO nämner varken livsledsagarinna eller livsledsagare. 
Det 16. bandet av SAOB som utgavs år 1942 nämner inte livsledsagare därför att ordet först har börjat 
användas år 1980 (se t.ex. Svensk ordbok 2009 s.v. livsledsagare). Livsledsagarinna i sin del 
härstammar från år 1925 (SAOB L 906 s.v. livsledsagarinna). I detta fall har den feminina  
beteckningen  existerat  först och suffixet -arinna har ersatts med -are. 
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i det tyska språkprovet Er war ihr ein treuer Lebensgefährte (se Duden s.v. 

Lebensgefährte; sv. Han var en trogen ”livs + led + sag + are” för henne) där det 

maskulina personliga pronomenet er förekommer tillsammans med det feminina 

pronomenet ihr (som är en dativform av det feminina personliga pronomenet sie). 

Både livsledsagarinna och Lebensgefährtin ger uttryck för en metafor som 

framställer livet inom ramen för en färd; när man far tillsammans med någon, 

betyder det då att man delar sitt liv med någon. 

Efterleverska och leski 

Beteckningen efterleverska upplyser om hur en kvinna definieras i förhållande till 

sin make efter dennes död. När det gäller att hitta en maskulin motsvarighet till 

efterleverska, kommer den formenliga motsvarigheten efterlevare inte i fråga 

eftersom SAOB redan år 1918 betecknar ordet som dött (se SAOB E 171 s.v. 

efterlevare). Däremot kan presensparticipformen efterlevande användas 

substantiviskt i samma betydelse (se SAOB E 171 s.v. efterlevande). Enligt 

betydelsebeskrivningarna verkar efterlevande emellertid ha feminina 

konnotationer. Ordet är könsneutralt, men det framgår av 

betydelsebeskrivningarna att den avlidne är en make (inte en maka), och då 

hänvisar efterlevande till en kvinna enligt heteronormativ deixis. SO (se s.v. 

efterlevande) anger språkprovet hans efterlevande änka (där efterlevande används 

adjektiviskt) och SAOB anmärker att efterlevande speciellt används om personer 

vars fader eller make har dött (se SAOB E 171 s.v. efterlevande). Barnen kan 

givetvis vara av bådadera könen, men den person vars gemål är död är en kvinna. 

När man däremot använder efterlevande om en man vars gemål är död, antas den 

avlidna gemålen enligt heteronormativ deixis vara en kvinna. 

I finskan är leski ett könsneutralt ord. På samma sätt som hos elämäntoveri 

styr heteronormativ deixis användningen av leski: när det talas om leski efter en 

man, är det alltid fråga om en kvinna, inte om en man. Likaledes är leski efter en 

kvinna alltid en man. I SKP och NS har leski fler feminina konnotationer och 

användningssätt än maskulina (jfr svenskan ovan och även Heinämaa & Saarinen 

1983:99). Till exempel sotaleski (NS s.v. leski; sv. krigsänka) är tydligen kvinna 

eftersom soldater är män. Ajurinleski, kauppiaanleski, merimiehenleski, 

papinleski, poliisinleski och suutarinleski (NS s.v. leski; sv. änka efter chaufför, 

handelsman, sjöman, präst, polis, skomakare) är exempel på fall där den döda 

gemålen har varit sysselsatt i typiskt manliga yrken. I princip kunde det handla 

om en man som har blivit änkling efter en chaufför, polis osv. men troligen har 
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kvinnor tidigare varit relativt sällsynta i dessa yrken på 1960-talet då NS är 

utgiven. 

Värdinna, emäntä och Wirtin 

Enligt Riber Petersen är de danska beteckningarna værd och værtinde exempel på 

könsavhängiga funktioner. I detta fall har män och kvinnor välavgränsade 

funktioner i förhållande till varandra. Därför är också beteckningarna 

könsspecifika. (Se Riber Petersen 1975:59, 62) Svenskans värdinna och finskans 

emäntä kan hänvisa till en viss roll i förhållande till andra människor och som 

sammansättningsefterled till olika slags yrken. 

Femininavledningen värdinna har två betydelser. För det första kan 

beteckningen syfta på en kvinnlig värd särskilt vid något slags tillställning (SO s.v. 

värdinna 1; NO s.v. värdinna 3a). För det andra kan värdinna ofta användas i 

sammansättningar som betecknar ’kvinnlig yrkesutövare med uppgift att stå till 

tjänst med upplysningar och service åt kunder eller resande’ (jfr -emäntä) (SO s.v. 

värdinna 2; NO s.v. värdinna 1c). Enligt Lindgren (2004) och Josefsson (2005) är 

ordet värdinna fortfarande vanligt om en kvinna som tillsammans med en man 

utgör ett värdpar för en fest. När hon står ensam för festen är det emellertid mera 

naturligt att kalla henne värd. (Lindgren 2004:61; Josefsson 2005:127) I det första 

fallet kan man inte kalla en kvinna värd, eftersom värdinnan och värden kan anses 

ha en viss könsspecifik funktion i förhållande till varandra. Roller som värd och 

värdinna baserar sig på heteronormativitet. Värdparet lever vanligen i ett 

heterosexuellt parförhållande med varandra. Roller som värd och värdinna kan 

ses som metaforisk utvidgning av roller som make och hustru. När kvinnan ensam 

står för festen kallas hon värd, eftersom denna metaforiska utvidgning av 

parförhållandet inte är närvarande i kontexten. 

I betydelsen ’person som tar hand om inbjudna gäster genom att ge dem mat 

och dryck och underhålla dem’ kan värdinna och värd anses vara semantiskt 

likvärdiga med varandra. Det enda som skiljer dem är ’feminin’ hos värdinna. Det 

finns emellertid betydelsemässiga skillnader mellan värdinna och värd när 

beteckningarna fungerar som sammansättningsefterled i yrkesbeteckningar. När 

värd används på så sätt, är betydelsen enligt SO ’person med uppgift att vårda 

byggnad e.d.’, t.ex. kyrkvärd och vicevärd. Efterledet -värd kan också beteckna en 

person som mot betalning ger husrum för gästerna (hotellvärd) eller som hyr ut 

bostad (hyresvärd). (Se SO s.v. 2 värd 1) När värdinna fungerar som efterled, är 

det semantiskt mera bundet till de ursprungliga konnotationerna, t.ex. 
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flygvärdinna, konferensvärdinna och hotellvärdinna (se SO s.v. värdinna 2). 

Värdinna-beteckningarna visar kvinnan i en relativt traditionell och stereotyp roll 

där hon står till tjänst åt andra människor, medan värd-beteckningarna hänvisar 

till en viss makt i förhållande till det som värden övervakar. 

Liknande tendenser kan iakttas hos den finska beteckningen emäntä. 

Angående yrkesbeteckningar med -emäntä som efterled konstaterar Engelberg 

(1998:80; 2007:8) att beteckningarna ofta förekommer på lågstatusbranscher som 

har med service, underhållning och omsorgsgivande att göra, t.ex. 

konferenssiemäntä, lentoemäntä, bussiemäntä och hyttiemäntä (sv. 

konferensvärdinna, flygvärdinna, bussvärdinna och hyttvärdinna). Emäntä-

beteckningarna kan betraktas som metaforer för kvinnan som tar hand om 

hemmet och familjen. Emäntä-uppgifterna förutsätter färdigheter vilka uppfattas 

som fortsättning av kvinnans traditionella roller och som kvinnans naturliga och 

önskvärda egenskaper, inte som del av skaffad yrkesskicklighet. Den motsvarande 

maskulina beteckningen till emäntä är ordet isäntä. Beteckningarna för man och 

kvinna bildar ett symmetriskt par med avseende på att emäntä och isäntä baserar 

sig på den traditionella arbetsfördelningen när det gäller betydelsen ’bondehustru 

respektive husbonde på en lantgård eller boskapsfarm’. (Engelberg 1998:76, 81) I 

finskan uppfattas emäntä och isäntä som kompletterande par och som motsatser 

till varandra i högre grad än i svenskan. Medan en kvinna under vissa 

omständigheter kan kallas värd, är det inte möjligt att använda ordet isäntä om en 

kvinna. Sannolikt kan detta härledas till betydelserna ’bondehustru’ (se SKP och 

NS s.v. emäntä 1) och ’husbonde’ (se SKP isäntä 1; NS s.v. isäntä 2) som baserar 

sig på det heterosexuella parförhållandet. 

Den tyska femininavledningen Wirtin är betydelsemässigt symmetrisk med 

den motsvarande maskulina beteckningen Wirt (se Duden och Wahrig s.v. Wirtin 

och Wirt). Det förekommer inga sådana asymmetrier som i svenskan och finskan. 

Det nämns inte heller yrkesbeteckningar med Wirtin eller Wirt som efterled. Som 

värdpar har män och kvinnor antagligen även i den tyska kulturen vissa 

välavgränsade funktioner i förhållande till varandra, och därför är det inte troligt 

att Wirt kan användas om en kvinna, åtminstone när hon inte ensam står för festen. 

Också betydelsebeskrivningen Ehefrau eines Wirts (se Wahrig s.v. Wirtin; jfr SKP 

s.v. emäntä 1; NS s.v. emäntä 1; sv. hustru till värd) där Wirt och Wirtin betraktas 

som komplementärt par på samma sätt som i finskan tyder på existensen av olika 

roller för Wirtin och Wirt i enlighet med samhällets heteronormativa traditioner. 
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Svägerska, käly och Schwägerin 

Beteckningarna svägerska, käly och Schwägerin anger släktskap genom 

äktenskap. De syftar på ’kvinna som är gift med bror till viss person eller som är 

syster till viss persons make’ (se SO s.v. svägerska; SAOB S 15298 s.v. svägerska; 

SKP och NS s.v. käly; Duden och Wahrig s.v. Schwägerin). De motsvarande 

maskulina beteckningarna – svenskans svåger, finskans lanko och tyskans 

Schwager – syftar på ’man som är gift med syster till viss person eller som är bror 

till viss persons make eller maka’ (se SO s.v. svåger; SAOB S 15236 s.v. svåger 1; 

SKP och NS s.v. lanko; Duden och Wahrig s.v. Schwager 1). Svägerska och 

Schwägerin är femininavledningar av svåger och Schwager. Den maskulina 

motsvarigheten till det finska ordet käly är däremot det språkhistoriskt och 

grammatiskt icke-besläktade ordet lanko (se Häkkinen 2005 s.v. käly och lanko). 

Beteckningarna är könsspecifika: svägerska, käly och Schwägerin kan enbart 

syfta till en kvinna och svåger, lanko och Schwager till en man. Det är inte heller 

möjligt att ersätta den feminina beteckningen med den maskulina. De feminina 

och de maskulina orden kan anses ha ett symmetriskt och kompletterande 

förhållande till varandra så att man tar hänsyn till både makens och makans 

syskon. Betydelsebeskrivningarna är mycket likadana i alla ordböckerna och 

består av ord som står för ’maka’, ’make’, ’syster’ och ’broder’ och genitivuttryck 

som binder dem samman i olika kombinationer (se SO s.v. svägerska och svåger; 

SAOB S 15298 s.v. svägerska; SAOB S 15236 s.v. svåger 1; SKP och NS s.v. 

käly och lanko; Duden och Wahrig s.v. Schwägerin och Schwager 1). 

8.3 Övriga beteckningar 

I materialet finns fyra svenska och finska samt tre tyska ord som är varken yrkes- 

eller relationsbeteckningar: barnaföderska, gudinna, backantinna och lövjerska 

(se tabell 25). 

Tabell 25. Övriga beteckningar i typ 3 

Betydelsegrupp Den svenska beteckningen Den finska beteckningen Den tyska beteckningen 

Födelse och död barnaföderska synnyttäjä Wöchnerin 

Religion gudinna jumalatar Göttin 

Äldre förhållanden backantinna bakkantti Bacchantin 

 lövjerska tietäjäeukko - 
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Emellertid kan man iaktta en förbindelse mellan ordet barnaföderska och temat 

födelse och död, och likaledes kan gudinna tematiskt förknippas med 

religionsrelaterad verksamhet. Backantinna och lövjerska i sin del hänvisar till 

äldre förhållanden (jfr t.ex. änglamakerska, hovmästarinna och småvärdinna). 

Barnaföderska, synnyttäjä och Wöchnerin 

Den svenska femininavledningen barnaföderska och dess tyska ekvivalent 

Wöchnerin saknar maskulina/könsneutrala motsvarigheter (som *barnafödare och 

*Wöchner) helt enkelt därför att en man inte kan föda barn. Då avspeglar 

beteckningarna könets biologiska sida, medan förhållanden mellan de feminina 

och de maskulina/könsneutrala beteckningarna oftast kan relateras till könet som 

social konstruktion (t.ex. könsmässiga stereotypier och heteronormativitet). Enligt 

Lindgren (2004:60) är det sannolikt att beteckningar som barnaföderska, 

förstföderska och omföderska kommer att leva kvar långt efter det att andra 

feminina ordformer har försvunnit, eftersom det inte finns något behov av 

könsneutrala beteckningar. 

Det finska ordet synnyttäjä är könsneutralt men bara kan användas om 

kvinnor i betydelsen ’barnaföderska’ (se SKP s.v. synnyttää). Verbet synnyttää 

betyder också ’skapa’ (se SKP och NS s.v. synnyttää 2). Då kommer en 

könsneutral beteckning i fråga, och ordet synnyttäjä kan således hänvisa till en 

man i betydelsen ’skapare’ (se SKP s.v. synnyttäjä 2; NS s.v. synnyttäjä). 

Angående den tyska beteckningen Wöchnerin bör man lägga märke till att 

avledningsbasen inte är ett verb utan substantivet Woche (sv. vecka) (se Duden 

Etymologie 1963 s.v. Wöchnerin). Ordet härstammar från rekommendationen att 

en kvinna skulle vara i sängläge i sex veckor efter förlossningen (Wahrig s.v. 

Wöchnerin). 

Gudinna, jumalatar och Göttin 

Beteckningarna gudinna, jumalatar och Göttin har en tydlig anknytning till 

antikens mytologi, forntida religioner och icke-kristna religioner som lever även i 

dag, t.ex. hinduism. Dessa kännetecknas av en polyteistisk världsuppfattning med 

många gudar, både kvinnliga och manliga. Dessa beteckningar har ett tydligt 

samband med prästinna, papitar och Priesterin (jfr Mills 1995:112): det feminina 

ordet används i den polyteistiska, ”hedniska” betydelsen, inte alls i den 

monoteistiska betydelsen (se SO s.v. gudinna; SAOB G 1286 s.v. gudinna 1; SKP 
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och NS s.v. jumalatar; Duden och Wahrig s.v. Göttin). Den maskulina 

beteckningen kan också användas på så sätt, men den karakteriseras starkare av 

den monoteistiska betydelsen som kännetecknar t.ex. kristendomen: Gud, Jumala 

och Gott är benämningar på världens skapare och upprätthållare (se SO s.v. gud; 

SAOB G 1286 s.v. gud II, III; SKP s.v. jumala 2; NS s.v. jumala 2; Duden och 

Wahrig s.v. Gott 1). Det går inte an att byta ut femininavledningarna mot de 

maskulina beteckningarna. Sannolikt använder man hellre t.ex. uttrycket 

mångudinnan Diana (se SO s.v. gudinna), kuun jumalatar Diana och 

Mondsgöttin Diana än månguden Diana, kuun jumala Diana och Mondsgott 

Diana. 

Betydelseskillnaden mellan de ord som betecknar ’gudinna’ och ’gud’ i 

svenskan, finskan och tyskan illustrerar kristendomens patriarkala karaktär. Enligt 

Romaine är de mentala framställningar som associeras till Gud maskulina 

åtminstone i den kristna och judiska synen på världen. Även om de flesta 

västerländska religioner påstår att Gud inte har något kön, baserar religionerna sig 

tydligt på manligt bildspråk och på manliga symboler. (Romaine 1999:111) 

Eriksson (2003:15) påpekar att den patriarkala könsordningen är ett medel genom 

vilket teologin konstruerar en skillnad mellan gudomligt och mänskligt. I detta 

sammanhang symboliseras skillnaden mellan gudomligt och mänskligt som 

skillnad mellan manligt och kvinnligt. Denna indelning manifesteras också i de 

konnotationer och överförda bibetydelser som förekommer hos 

femininavledningarna och de motsvarande maskulina beteckningarna. I engelskan 

har den maskulina ekvivalenten god associationer till makt och prestige, medan 

goddess har fått mindre prestigefulla och ofta sexuella betydelser (Mills 

1995:112). Även i svenskan och finskan har femininavledningen en något 

sexualfärgad bibetydelse. Gudinna och jumalatar kan syfta på en vacker, hyllad 

och älskad kvinna (se SAOB G 1286 s.v. gudinna 2; NS s.v. jumalatar). När de 

maskulina beteckningarna gud och jumala används överfört, syftar de däremot 

t.ex. på en förebild som kan vara en person, en idé eller en sak som någon älskar 

eller dyrkar (se SAOB G 1247 s.v. gud I h–j; SKP jumala 1; NS s.v. jumala 1c). 

Backantinna, bakkantti och Bacchantin 

Temaområdet för beteckningarna backantinna, bakkantti och Bacchantin är antika 

religioner. Dionysos-kulten (som dyrkade den grekiska vinguden Dionysos) 

utövades av kvinnor som kallades backanter (Thesleff 1979:56). Eftersom 

funktionen uteslöt män, är det logiskt att det även syns i språket. I svenskan syftar 
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även den formellt besläktade könsneutrala beteckningen backant på en kvinna; att 

referenten är manlig är möjligt men sällsynt (se SAOB B 20 s.v. 1a, 2). I själva 

verket är backant den vanliga feminina benämningen, inte backantinna (Lindgren 

2004:59). I finskan är ordet bakkantti könsneutralt, men referenten är bara sällan 

manlig (se NS s.v. bakkantti). I tyskan finns det däremot två ord, Bacchantin och 

Bacchant. Femininavledningen används i grundbetydelsen ’Backus’ tjänarinna’ 

(Wahrig s.v. Bacchantin), men för det maskulina ordets del är det vanligare att det 

används överfört i betydelsen ’vinberusad man’ (Duden och Wahrig s.v. 

Bacchant). Även backant och bakkantti har en likartad överförd bibetydelse som 

syftar på en berusad, besinningslös eller rasande kvinna (se SAOB B 20 s.v. 

backant 2; NS s.v. bakkantti). 

Lövjerska och tietäjäeukko 

Lövjerska är en beteckning för en kvinna som utövar trolldom (SAOB L 1971 s.v. 

lövjerska 1) Denna beteckning saknar en maskulin/könsneutral motsvarighet; 

lövjare och lövjekarl är enligt SAOB döda beteckningar (se SAOB L 1970 s.v. 

lövjare och lövjekarl). Att femininavledningen har levt längre än den 

maskulina/könsneutrala motsvarigheten kan bero på att man ofta förknippar 

trolldom och häxeri med kvinnor (jfr Utrio 1985:200). Den finska beteckningen 

tietäjäeukko (se NS s.v. tietäjäeukko) har en kvinnospecifik referens på grund av 

efterledet -eukko (sv. kärring; ”lövje + kärring”). NS känner till ordet tietäjäukko 

(se NS s.v. tietäjäukko; sv. ”lövje + gubbe”) som kan tänkas vara en maskulin 

motsvarighet till tietäjäeukko på grund av det mansspecifika efterledet -ukko (sv. 

gubbe). På grund av det lexikala genuset kan tietäjäukko emellertid inte användas 

om en kvinna. 

8.4 Betydelsebeskrivningarna i de enspråkiga svenska, finska och 
tyska ordböckerna 

Även om betydelsebeskrivningarna i typ 3 är heterogena, är det möjligt att 

behandla betydelsebeskrivningarna kvantitativt och upptäcka vissa dominerande 

mönster. 



 

229 

Betydelsebeskrivningarna i det svenska materialet 

Till det svenska materialet hör 36 ord vars betydelsebeskrivningar listas nedan. 

Det finns en betydelsebeskrivning som är särskilt vanlig med 14 belägg, en som 

har 7 belägg och en rad andra betydelsebeskrivningar som bara förekommer hos 

vissa få ord (se tabell 26). 

Tabell 26. Betydelsebeskrivningarna i de svenska enspråkiga ordböckerna i typ 3. 

Betydelsebeskrivning Antal beteckningar 

definition: relativ bisats 13 

definition: kvinnlig X  4 

definition: kvinna X 3 

definition: X kvinna 2 

parafras: relativ bisats 7 

parafras: kvinnlig X 1 

parafras: X kvinna 1 

hänvisning: jfr X 1 

utan betydelsebeskrivning 3 

synonym  1 

Största delen av betydelsebeskrivningarna är definitioner. Den vanligaste 

betydelsebeskrivningen vid svenska ord av typ 3 är en definition som utgörs av en 

nominalfras där ett satsattribut i form av en relativ bisats modifierar huvudordet 

och korrelatet kvinna (i vissa fall även dam, kvinnlig person eller flicka)47, t.ex. 

kvinna som tjänstgör såsom präst särskilt i icke-kristna religioner (SO s.v. 

prästinna). Ett exempel på definitioner med mönstret kvinnlig X är kvinnlig 

föreståndare för nunnekloster (se SO s.v. abbedissa), medan t.ex. backantinna 

(kvinna tillhörande Backus’ följe, se SAOB B 20 s.v. backantinna 1a) följer 

mönstret kvinna X. 

Även bland parafraser är relativsatsen det vanligaste mönstret, t.ex. kvinna 

som yrkesmässigt syr kläder (se SO s.v. sömmerska). Parafrasmönstren kvinnlig X 

(kvinnlig gud, SO s.v. gudinna) och X kvinna (förtjusande, förtrollande, förförisk 

kvinna, SAOB F 3401 s.v. förtjuserska) får färre belägg. Hjärtekrosserska 

beskrivs med en hänvisning till den maskulina/könsneutrala beteckningen 

hjärtekrossare (se SAOB H 1091 s.v. hjärtekrosserska). Femininavledningen 

                                                        
47 I denna grupp inräknas också barnmorska och sjuksköterska. Deras korrelater är kvinna i SAOB och 
person i SO (se SAOB 3 s.v. barnmorska I, SO s.v. barnmorska, SAOB 25 s.v. sjuksköterska och SO 
s.v. sjuksköterska). 
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förlederska nämns i samband med verbet förleda (se SAOB F 2847 s.v. förleda). 

Till slut förekommer det också synonyma betydelsebeskrivningar i typ 3, t.ex. 

ackuschörska: barnmorska (SO s.v. ackuschörska). 

Betydelsebeskrivningarna i det finska materialet 

Det finska materialet omfattar 28 ord. Av dessa är 11 avledda med femininsuffixet  

-tAr och 1 med femininsuffixet -issa. Resten av typ 3-materialet består av 

sammansättningar med ett kvinnospecifikt efterled (t.ex. itkijänainen), ord vars 

lexikala genus är feminint (t.ex. emäntä) och könsneutrala ord som har en stark 

feminin konnotation (t.ex. kätilö) eller vars betydelsestruktur påverkas av 

heteronormativ deixis (t.ex. leski). Även i de finska ordböckerna är 

betydelsebeskrivningarna heterogena, men en viss betydelsebeskrivning visar sig 

som dominerande (se tabell 27). 

Tabell 27. Betydelsebeskrivningarna i de finska enspråkiga ordböckerna i typ 3. 

Betydelsebeskrivning Antal beteckningar 

definition: relativ bisats 1 

definition: naispuolinen X 1 

definition: sammansättning naisX 1 

definition: X nainen 11 

parafras: naispuolinen X 2 

parafras: sammansättning naisX 4 

utan betydelsebeskrivning 3 

synonym 5 

Den vanligaste betydelsebeskrivningen är definition med mönstret X nainen, t.ex. 

yksityisen henkilön, perheen tms. kotitaloutta palkattuna hoitava nainen (se SKP 

s.v. taloudenhoitajatar; taloudenhoitaja 2; sv. kvinna anställd för att ta hand om ett 

hushåll hos en privatperson, en familj e.d.). Vid sidan av nainen förekommer även 

naishenkilö (sv. kvinnlig person) som huvudord48. I definitioner med X nainen 

står X för ett efterställt attribut som utgörs av en participstruktur. De definitioner 

som var för sig endast har ett belägg följer mönstren naispuolinen X (naisen 

naispuolinen ystävä, se SKP s.v. ystävär 2; sv. kvinnlig vän till en kvinna), naisX 

(antiikin ajan naispappi, se SKP s.v. papitar; s.v. kvinnlig präst under antiken) 

                                                        
48  I denna grupp inräknas också ordet kätilö vars definition har ordet erikoissairaanhoitaja som 
korrelat (se SKP s.v. kätilö; sv. specialsjuksköterska), vilket troligen avspeglar det att kätilö är ett 
könsneutralt ord varav man inte kan bilda någon femininavledning.  
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och nominalfras där relativ bisats fungerar som satsattribut till huvudordet och 

korrelatet henkilö (henkilö jonka puoliso on kuollut, se SKP s.v. leski; sv. person 

vars gemål är död). 

Även i det finska typ 3-materialet förekommer parafraser. Exempel på 

parafraser med mönstren naispuolinen X och naisX är naispuolinen viettelijä (se 

SKP s.v. viettelijätär; sv. kvinnlig förförare) och naisjohtaja (se SKP s.v. 

johtajatar; sv. kvinnlig direktör). Vissa ord anges bara i ordboken utan någon 

explicit betydelsebeskrivning. I samband med lumoojatar och tietäjäeukko anger 

man språkprov, medan synnyttäjä enbart förekommer som uppslagsord (se NS s.v. 

lumoojatar; synnyttäjä; tietäjäeukko). Ett exempel på synonymer i materialet är 

jalkavaimo vars betydelse förklaras med ordet rakastajatar (se SKP s.v. 

jalkavaimo; sv. älskarinna). 

Betydelsebeskrivningarna i det tyska materialet 

Det tyska materialet består av 26 ord. Av dem är 21 avledda med feminina suffix 

(-in, -esse, -euse och -ice). Resten av ord är sammansättningar med ett 

kvinnospecifikt ord som efterled (t.ex. Krankenschwester) och ord vars lexikala 

genus är feminint (t.ex. Vamp); därtill finns det ett ord – Geliebte – som är ett 

substantiverat perfektparticip. I tyskan är betydelsebeskrivningarna jämnare 

fördelade än i svenskan och finskan, och den vanligaste betydelsebeskrivningen 

har bara ett belägg fler än den näst vanligaste (se tabell 28). 

Tabell 28. Betydelsebeskrivningarna i de tyska enspråkiga ordböckerna i typ 3. 

Betydelsebeskrivning Antal beteckningar 

definition: relativ bisats 7 

definition: X Frau 4 

parafras: relativ bisats 3 

parafras: weiblicher X 6 

hänvisning: weibl. Form zu X 2 

synonym 1 

Den vanligaste betydelsebeskrivningen i de tyska ordböckerna är en definition 

med hjälp av en nominalfras där huvudordet och korrelatet Frau (eller weibliche 

Person) modifieras av en relativ bisats som satsattribut, t.ex. Frau, die kleine, 

besonders unehelige Kinder angeblich in Pflege nimmt, um sie in Wahrheit 

verhungern zu lassen und sich das Pflegegeld anzueignen (s.v. Wahrig 
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Engelmacherin; sv. kvinna som tar hand om i synnerhet oäkta småbarn för att i 

verkligheten låta dem svälta ihjäl mot betalning). Det förekommer också 

definitioner med mönstret X Frau där X oftast står för en participstruktur, t.ex. 

verführerische, erotisch anziehende, oft kühl berechnende Frau (se Duden s.v. 

Vamp; sv. förförisk, erotiskt tilldragande, ofta kallt beräknande kvinna). Med 

hjälp av mönstret Frau X definieras t.ex. Wöchnerin (Frau während des 

Wochenbetts, se Duden s.v. Wöchnerin; sv. kvinna under barnsängen). 

Parafraser bildas med antingen relativ bisats (t.ex. Frau, die jemandem die 

Wirtschaft führt, se Wahrig s.v. Wirtschafterin; sv. kvinna som förestår för någons 

hushåll) eller med mönstret weiblicher X, t.ex. weiblicher Priester (Wahrig s.v. 

Priesterin; sv. kvinnlig präst). Hänvisningen weibl. Form zu X förekommer som 

betydelsebeskrivning till Herzensbrecherin och Verführerin (se Duden [www] s.v. 

Herzensbrecherin; Verführerin). Beteckningen Friseuse i sin del beskrivs genom 

synonymen Haarpflegerin (se Wahrig s.v. Friseuse; sv. ”hår + vårdare + inna”). 

8.5 Lexikal och grammatisk struktur 

I fråga om svenskan är utgångspunkten för analysen lexemet prästinna. För 

finskans och tyskans del fungerar beteckningarna taloudenhoitajatar och 

Lebensgefährtin som exempelord eftersom deras betydelsebeskrivningar lämpar 

sig bättre för analysen än papitars och Priesterins. Som grammatiska strukturer 

kan konstruktionerna brytas ned i delar som består av ett stamord och ett feminint 

suffix: 

präst-inna 

taloudenhoita-ja-tar 

Lebensgefährt-in 

8.6 Semantisk struktur 

Många typ 3-beteckningar är lexikaliserade. Vid prästinna kan man inte på basis 

av konstruktionens delar veta att man hänvisar till kvinnliga präster i icke-kristna 

religioner, inte till nutida kvinnliga präster inom den kristna kyrkan. Den 

förväntade betydelsen som följer av kombinationen av en maskulin/könsneutral 

beteckning och ett feminint suffix är ’en kvinnlig representant för den funktion 

som den maskulina/könsneutrala beteckningen uttrycker’. Vid prästinna är 
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funktionen inte densamma hos män och kvinnor, eftersom den feminina 

beteckningen begränsas till icke-kristna religioner. Det kan således konstateras att 

betydelsen av prästinna är mer än bara summan av delarna. Betydelsen har 

egenskaper som går utanför de enstaka komponenternas betydelser, vilket kan 

anknytas till kompositionalitet med avseende på att det är fråga om partiell 

kompositionalitet. Prästinna är semantiskt likvärdig med präst endast när även 

präst används i den betydelse som hänvisar till icke-kristna religionen, och då är 

femininavledningens betydelse ’en kvinnlig representant för den funktion som 

den maskulina/könsneutrala beteckningen uttrycker’. I avsnitten 8.6.1 och 8.6.2 

granskas den semantiska strukturen av prästinna: betydelsebeskrivningarna 

betraktas som omskrivningar och analyseras med hjälp av semantisk 

dekomposition, kompositionsstigar, adjektiv-substantivförhållande, konstituens 

och dependens. 

8.6.1 Semantisk dekomposition och kompositionsstigar 

I tabell 29 sammanfattas alla betydelsebeskrivningar som förekommer i typ 3. 
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I det följande betraktas definitioner och parafraser som omskrivningar. I svenskan 

är definition med bisats (kvinna som…) det vanligaste mönstret i ordböckerna 

med 13 belägg. Utgångspunkten för den semantiska strukturen av typ 3 (när den 

illustreras av exempelordet prästinna) är omskrivningen kvinna som tjänstgör 

såsom präst särskilt i icke-kristna religioner (se SO s.v. prästinna). I det finska 

materialet är definition med participstruktur det vanligaste mönstret med 11 

belägg. I tyskan är definition med bisats det vanligaste mönstret med 7 belägg. 

Eftersom det är svårt att skapa ett kännetecknande mönster för typ 3 (som 

kvinnlig X i fråga om typ 1 och X kvinna i typ 2), använder jag uttrycket 

komplicerad omskrivning för att beskriva det karakteristiska 

omskrivningsmönstret i svenskan, finskan och tyskan. 

När semantisk dekomposition tillämpas på kvinna som tjänstgör såsom präst 

särskilt i icke-kristna religioner, kan det skiljas mellan tre semantiska 

komponenter: kön (som uttrycks i omskrivningen av kvinna), yrke (tjänstgör 

såsom präst) och kontext (särskilt i icke-kristna religioner). I det följande 

analyseras de svenska, de finska och de tyska omskrivningarna som 

kompositionsstigar. Kompositionsstigsanalysen är den främsta orsaken varför 

taloudenhoitajatar och Lebensgefährtin fungerar som exempelord i stället för 

papitar och Priesterin. En omfattande analys av kompositionsstigarna i typ 3 

förutsätter en definitionsomskrivning som har ett verb i form av antingen 

predikatsverb eller particip, och varken papitar eller Priesterin har ett verb i 

omskrivningen. Omskrivningarna av taloudenhoitajatar och Lebensgefährtin 

innehåller däremot ett verb, och samtidigt representerar dessa kompositionsstigar 

de vanligaste omskrivningsmönstren i det finska och det tyska 

undersökningsmaterialet. Taloudenhoitajatar och Lebensgefährtin illustrerar 

också kompositionalitet bättre än papitar och Priesterin. 

Svenska omskrivningar som kompositionsstigar 

Tabell 30 visar kompositionsstigar som leder till beteckningen prästinna. 
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Tabell 30. Omskrivningar som kompositionsstigar hos beteckningen prästinna. 

Beteckning Omskrivningsmönster Omskrivning / kompositionsstig 

prästinna definition49: relativ bisats kvinna som tjänstgör såsom präst i icke-kristna 

religioner 

 definition: kvinnlig X kvinnlig präst särskilt i icke-kristna religioner 

 definition: X kvinna ? såsom präst särskilt i icke-kristna religioner 

tjänstgörande kvinna 

 definition: kvinna X ?kvinna tjänstgörande såsom präst särskilt i icke-

kristna religioner  

 definition: sammansättning kvinnopräst särskilt i icke-kristna religioner 

 parafras: relativ bisats kvinna som tjänstgör såsom präst 

 parafras: kvinnlig X kvinnlig präst 

 parafras: X kvinna såsom präst tjänstgörande kvinna 

 parafras: sammansättning kvinnopräst 

Största delen av kompositionsstigarna är både grammatiska och konventionella; 

det är bara definitionerna med participstrukturer vars konventionalitet kan 

ifrågasättas. Vid mönstret X kvinna är participattributet (såsom präst särskilt i 

icke-kristna religioner tjänstgörande) tämligen långt och tungt, och vid kvinna X 

står det långa och tunga attributet dessutom efter huvudordet. Till skillnad från de 

föregående typerna är sammansättningen både grammatisk och konventionell. 

Även om sammansättningar inte förekommer i de svenska ordböckerna vid typ 3, 

råkar kvinnopräst vara konventionell. Enligt Forskningscentralen för de inhemska 

språken har ordet kvinnopräst varit etablerat i svenskan åtminstone sedan slutet 

av 1960-talet (Forskningscentralen för de inhemska språken [www]; jfr 

Hornscheidt 2003:353). 

Även om nästan alla kompositionsstigarna är grammatiska och 

konventionella, behöver man emellertid en definition för att precis kunna 

omskriva innehållet hos prästinna. Parafraserna ger inte den väsentliga 

informationen om att prästinnor endast förekommer i icke-kristna religioner. Ur 

en kognitiv synvinkel kan man säga att komplexitet i begreppet och betydelsen då 

avspeglas som komplexitet i formen. Givón (1995:49) formulerar detta samband 

mellan tanke och språk så att en större bit av informationen kodas med hjälp av en 

större bit av språklig kod, och det behövs desto mer kodningsmaterial ju svårare 

informationen är att förutse. Man behöver således längre och mera komplicerade 

strukturer för att kunna förmedla innehållet hos beteckningen. Kvinnlig präst som 

                                                        
49 I typerna 1 och 2 har kompositionsstigarna alltid varit parafraser. Eftersom det förekommer både 
parafraser och definitioner i typ 3, är det nödvändigt att på listan ange vilkendera det handlar om. 
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sådan är inte tänkbar, eftersom prästinna då skulle syfta på nutida kvinnliga 

präster inom den kristna kyrkan. De kallas emellertid inte prästinnor, eftersom 

ordet är reserverat för icke-kristna religioner. 

Finska omskrivningar som kompositionsstigar 

Exempelordet taloudenhoitajatar omskrivs i ordboken med yksityisen henkilön, 

perheen tms. kotitaloutta palkattuna hoitava nainen (se SKP s.v. 

taloudenhoitajatar; taloudenhoitaja 2; sv. kvinna anställd för att ta hand om ett 

hushåll hos en privatperson, en familj e.d.). Definitionen följer mönstret X nainen 

där X utgörs av framförställt participattribut. I tabell 31 tillämpas alla möjliga 

kompositionsstigar på beteckningen taloudenhoitajatar. 

Tabell 31. Omskrivningar som kompositionsstigar hos beteckningen 

taloudenhoitajatar. 

Beteckning Omskrivningsmönster Omskrivning / kompositionsstig 

taloudenhoitajatar definition: relativ bisats nainen joka hoitaa palkattuna yksityisen 

henkilön, perheen tms. kotitaloutta 

 definition: naispuolinen X yksityisen henkilön, perheen tms. kotitaloutta 

palkattuna hoitava naispuolinen taloudenhoitaja 

 definition: X nainen yksityisen henkilön, perheen tms. kotitaloutta 

palkattuna hoitava nainen 

 definition: nainen X *nainen yksityisen henkilön, perheen tms. 

kotitaloutta palkattuna hoitava 

 definition: sammansättning yksityisen henkilön, perheen tms. kotitaloutta 

palkattuna hoitava naistaloudenhoitaja 

 parafras: relativ bisats nainen, joka hoitaa kotitaloutta 

 parafras: naispuolinen X naispuolinen taloudenhoitaja 

 parafras: X nainen kotitaloutta hoitava nainen 

 parafras: sammansättning naistaloudenhoitaja 

I de finska ordböckerna föredras participstrukturer framför relativa 

bisatsstrukturer (vilka däremot är vanliga i det svenska materialet). 

Participstrukturerna är jämförbara med de svenska bisatskonstruktionerna 

eftersom de lätt kan förvandlas till relativa bisatser, t.ex. yksityisen henkilön, 

perheen tms. kotitaloutta palkattuna hoitava nainen  nainen, joka hoitaa 

yksityisen henkilön, perheen tms. kotitaloutta palkattuna. 
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De flesta finska kompositionsstigar är både grammatiska och konventionella. 

Av dessa är parafraserna med X nainen och parafraserna med relativ bisats sådana 

som inte förekommer i ordböckerna. Bara definitionen med mönstret nainen X är 

både ogrammatisk och okonventionell på grund av ordföljd, troligen därför att 

man inte gärna placerar långa bestämningar efter huvudordet. De 

kompositionsstigar som bildas med hjälp av den könsneutrala beteckningen 

taloudenhoitaja – naispuolinen taloudenhoitaja (naisX) och naistaloudenhoitaja 

(naispuolinen X) – verkar upprepa könet onödigt. Den könsneutrala beteckningen 

taloudenhoitaja har en feminin konnotation, och således känns det onödigt att 

med adjektiv eller förled ange könet. 

Liksom vid svenskans prästinna bör omskrivningen av taloudenhoitajatar 

vara en definition. Parafraserna uttrycker att taloudenhoitajatar sköter ett hushåll. 

Den information som parafraserna inte förmedlar är att taloudenhoitajatar sköter 

någon annans hushåll och får betalt för det. Denna information är nödvändig att 

uttrycka för att hela betydelseinnehållet hos taloudenhoitajatar blir klar. 

Tyska omskrivningar som kompositionsstigar 

Exempelordet Lebensgefährtin definieras i ordboken med hjälp av Frau, die mit 

einem Mann den Lebensweg gemeinsam geht [se Wahrig s.v. Lebensgefährtin; sv. 

kvinna som lever (går ”liv + s + vägen”) tillsammans med en man]. Definitionen 

följer mönstret Frau X där X syftar på ett satsattribut i form av relativ bisats. I 

tabell 32 granskas kompositionsstigar som leder till beteckningen Lebensgefährtin 

(tabellen fortsätter på nästa sida). 

Tabell 32. Omskrivningar som kompositionsstigar hos beteckningen Lebensgefährtin. 

Beteckning Omskrivningsmönster Omskrivning / kompositionsstig 

Lebensgefährtin definition: relativ bisats Frau, die mit einem Mann den Lebensweg 

gemeinsam geht 

 definition: weiblicher X *weiblicher Lebensgefährte, die mit einem Mann 

den Lebensweg gemeinsam geht 

 definition: X Frau mit einem Mann den Lebensweg gemeinsam 

gehende Frau 

 definition: Frau X *Frau mit einem Mann den Lebensweg 

gemeinsam gehende 

 definition: sammansättning *Fraulebensgefährte die mit einem Mann den 

Lebensweg gemeinsam geht 

 parafras: relativ bisats Frau, die den Lebensweg geht 
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Beteckning Omskrivningsmönster Omskrivning / kompositionsstig 

 parafras: weiblicher X *weiblicher Lebensgefährte 

 parafras: X Frau den Lebensweg gehende Frau 

 parafras: sammansättning *Fraulebensgefährte 

De flesta kompositionsstigar är ogrammatiska och okonventionella när de 

tillämpas på Lebensgefährtin. Vid weiblicher X och Frau X handlar det om 

felaktig ordföljd. Resten av de ogrammatiska och okonventionella 

kompositionsstigarna är semantiskt anomaliska eftersom de kombinerar 

kvinnospecifika bestämningar (weiblicher eller förledet Weib-) med ett 

mansspecifikt ord (den motsvarande maskulina beteckningen Lebensgefährte). 

Om man bortser från kompositionsstigarnas grammatikalitet och konventionalitet 

och tar sikte på innehållet, kan det iakttas att det behövs en definition för att 

uttrycka hela betydelseinnehållet hos Lebensgefährtin. Lebensgefährtin är inte 

bara en kvinna som lever utan hon lever tillsammans med en man i ett 

parförhållande, och detta framgår inte av parafraserna. 

8.6.2 Adjektiv-substantivförhållande, konstituens och dependens 

Det är svårt att skapa ett enkelt mönster som skulle uttrycka förhållandet mellan 

adjektiv och substantiv i omskrivningen kvinna som tjänstgör såsom präst särskilt 

i icke-kristna religioner, eftersom konstruktionen är heterogen med avseende på 

ordklasser och består av tre substantiv, ett adjektiv, ett verb, en preposition, en 

konjunktion och ett pronomen. Ur syntaktisk synvinkel är kvinna som tjänstgör 

såsom präst särskilt i icke-kristna religioner en nominalfras med relativ bisats 

som efterställt satsattribut. Huvudordet i konstruktionen och korrelatet till 

relativsatsen är nominalfrasen kvinna. Relativa bisatser har specificerande 

betydelse, och bisatsen ger således ytterligare information om någonting som 

omtalas i matrissatsen (SAG 4 1999:486). I det följande analyseras kvinna som 

tjänstgör såsom präst särskilt i icke-kristna religioner som syntaktisk 

konstruktion. Konstituensträdet anges i figur 31. 
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Figur 31. Konstituentanalys av nominalfrasen kvinna som tjänstgör såsom präst 

särskilt i icke-kristna religioner. 

I den traditionella syntaxen betraktas kvinna som huvudord i hela konstruktionen. 

Dessutom har de olika noderna sina respektive huvudord. Man bör emellertid 

också beakta den relativa bisatsen vars betydelse är kognitivt komplicerad och 

informativ. Med tanke på dependens är kvinna det autonoma elementet och 

bisatsen det dependenta. Emellertid kan bisatsen vidare analyseras i mindre 

enheter som också innehåller autonoma element (d.v.s. huvudord). Å andra sidan 

påpekar Langacker att det också finns konstruktioner där dependensen är svår att 

döma. Ett exempel på detta är ordet mah i cora-språket50 som betyder ’ovan 

därborta till sidan av sluttningen’ (away up there to the side in the face of the 

slope). Ordet består av tre komponenter: m markerar distans från talaren och 

betyder ’central’; a betyder ’utomhus’; och h markerar att någonting befinner sig 

på sluttningen (d.v.s. varken vid sluttningens fot eller topp). Det finns således tre 

komponenter (m, a och h) varav ingen tydligt kan betraktas som dependent. Det 

komposita uttrycket mah syftar inte specifikt på någon av de tre olika lokativa 

                                                        
50 Cora är ett aztekspråk som talas i delstaten Nayarit i Mexiko (Langacker 1990:346). 
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relationerna utan på dem alla på en gång. Eftersom det således inte finns någon 

asymmetri mellan komponenterna, kan ingen av dem identifieras som huvudord, 

komplement eller modifierare i förhållande till de andra. (Langacker 1990:122, 

175, 177f.; jfr Casad 1995:32ff.) 

Det ovanstående exemplet kan tillämpas på kvinna som tjänstgör såsom präst 

särskilt i icke-kristna religioner. Konstruktionen ger uttryck till tre olika 

semantiska komponenter, d.v.s. kvinnligt kön (kvinna), yrke (tjänstgör såsom 

präst) och kontext (särskilt i icke-kristna religioner). Det är svårt att bedöma 

vilken komponent som är dependent av vilken. Med tanke på konstituens är 

relativsatsen som tjänstgör såsom präst särskilt i icke-kristna religioner 

dependent av korrelatet kvinna. Relativsatsen anger emellertid de andra 

komponenter som är väsentliga för betydelsen och som inte framgår av själva 

beteckningen prästinna. Alla komponenterna är viktiga delar av den komposita 

betydelsen, och ingen av dem kan utelämnas utan att betydelsen hos prästinna 

förändras. Således kan man säga att prästinna har sådana betydelsemässiga 

särdrag att kön och yrke är svårare att separeras från varandra än det är hos t.ex. 

lärarinna och turkinna. 

8.7 Begreppslig struktur 

Det tvetydiga förhållandet mellan de semantiska komponenterna bibehålls även 

hos de begreppsliga komponenterna. I konstruktionen kvinna som tjänstgör såsom 

präst särskilt i icke-kristna religioner representerar kvinna schemat KÖN och 

resten av satsen schemat YRKE. Schemana KÖN och YRKE bildar matrisen för 

begreppet ’prästinna’. Eftersom det inte finns någon tydlig hierarki mellan dem 

och de inte kan separeras från varandra, kallas matrisen överlappande scheman. 

Den inre begreppsliga strukturen av ’prästinna’ illustreras i figur 32 där schemana 

KÖN och YRKE har en gemensam skärpunkt. 

Figur 32. Matrisen för begreppet ’prästinna’. 

kvinna
(KÖN)

som tjänstgör såsom 
präst särskilt i icke-
kristna religioner
(YRKE)
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Hos sådana typ 3-beteckningarna där yrkesmässig verksamhet inte kan tänkas och 

som syftar på relationer och egenskaper är EGENSKAP det adekvata schemat (jfr 

typ 1b). I de föregående typerna har figur-grundfenomenet baserat sig på 

förhållandet mellan substantiviskt huvudord och det modifierande 

adjektivattributet. Figur-grundfenomenet kan emellertid tillämpas även på uttryck 

som är mera komplicerade än nominalfraser med huvudord och framförställt 

adjektivattribut, t.ex. huvud- och bisatser. Enligt Croft konceptualiseras händelsen 

i bisatsen som bakgrund till det som händer i huvudsatsen. Hos relativa bisatser är 

korrelatet figuren och den modifierande relativsatsen grunden som ger ytterligare 

information om figuren. (Croft 2001:331, 349; se även Croft & Cruse 2004:57) I 

enlighet med detta kan korrelatet kvinna uppmärksammas som figur och den 

relativa bisatsen som tjänstgör såsom präst särskilt i icke-kristna religioner som 

grund. Med avseende på figur-grundfenomenet kan liknande slutsatser som vid 

konstituens och dependens dras: även om KÖN uppmärksammas som figur, ger 

också grunden – YRKE – viktig information om betydelsen av prästinna. 

I figur 33 tillämpas överlappande scheman på en modifikation av det exempel 

som Langacker (se 1987:120) ger på figur-grundfenomenet (jfr figurerna 22 och 

28). 

 

Figur 33. Figur-grundfenomen i typ 3, alternativ 1. 

I detta fall är den svarta punkten större, en boll i stället för en punkt. Det svarta 

området är ungefär lika stort till ytan som det vita, och inget av dem kan tydligt 

påpekas som ett mera sannolikt val till figur. Därför är det lika möjligt att tolka 

förhållandet mellan figur och grund på så sätt som i figur 34 nedan. 

Grund (vit): YRKE, EGENSKAP

Figur (svart): KÖN
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Figur 34. Figur-grundfenomen i typ 3, alternativ 2. 

Eftersom ingetdera av schemana är dominerande i förhållande till det andra kan 

den underliggande konceptualiseringen bakom beteckningen prästinna formuleras 

med ”KÖN som överlappande schema”. I figur 35 beskrivs prästinna som mental 

representation bestående av den underliggande konceptualiseringen och fyra 

strukturer. 

Figur 35. Den kognitiva processen från konceptualiseringen ”KÖN som överlappande 

schema” till beteckningen prästinna. 

När schemana överlappar varandra, innebär det att könet och yrket eller 

egenskapen är anknutna till varandra i högre grad än hos t.ex. yrkes- och 

egenskapsbeteckningarna av typ 1. Detta manifesteras tydligast i skillnaden 

mellan yrkesbeteckningar av typ 1a och typ 3. Könet anses ha en viss betydelse 

för yrket vars utövare kallas sjuksköterskor, vilket manifesteras som överlappande 

scheman i den begreppsliga strukturen. Däremot är könet ett sekundärt drag hos 

det yrke vars utövare kallas lärare, och detta representeras i begreppssystemet 

som sekundärt schema om man använder femininavledningen lärarinna i stället 

för lärare. I typ 3 har yrket ett starkare samband med samhällets könsavhängiga 

praxisar. Vid sjuksköterska är det fråga om att sjukvården traditionellt har 

betraktats som kvinnors uppgift och anses kräva essentiellt feminina egenskaper. 

Stereotypin är så stark att den syns i både den lexikala, semantiska och 

begreppsliga strukturen. 

Grund (vit): YRKE, EGENSKAP

Figur (svart): KÖN
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Vid typ 1-beteckningen lärarinna och typ 2-beteckningen turkinna har man 

kunnat påpeka en kategori som de tydligen hör till (lärare och kvinnor) och dess 

subkategori (kvinnliga lärare och turkiska kvinnor). Däremot är det svårt att 

avgöra om prästinnor i första hand är kvinnor eller präster och vilken som är 

huvudkategorin och subkategorin. Även ur performativ synvinkel (se Butler 

1990:136) kan man säga att performanser som gör kön och de som kan relateras 

till yrke överlappar varandra. Att en sjuksköterska så ofta är en kvinna är en 

könsmässig performans i sig. Man kan anse att kvinnan i detta fall gör kön genom 

sin yrkesroll, d.v.s. uppfyller den könsmässiga stereotypin där viljan att ha hand 

om andra betraktas som typiskt kvinnlig egenskap. 

8.8 Språklig könsmarkering med hjälp av femininsuffixering som 

uttryck för förhållandet mellan konceptualiseringen och den 
utomstående verkligheten 

Många svenska typ 3-femininavledningar är brukliga i det nutida standardspråket, 

t.ex. abbedissa, barnmorska, sjuksköterska, värdinna, sömmerska, barnaföderska, 

svägerska och frisörska. Det finns också beteckningar som änglamakerska, 

gråterska, prästinna, hovmästarinna och småvärdinna vilka syftar på äldre eller 

avlägsna förhållanden och på så sätt inte representerar nutidsspråket, men de har 

inte ersatts med en maskulin/könsneutral motsvarighet. Sådana beteckningar 

förekommer bara i vissa snäva kontexter, t.ex. på tal om icke-kristna religioner, 

begravningsritualer i Karelen eller spädbarnsdödlighet hos oäkta barn på 1800-

talet. Många ord i typ 3 är stilistiskt föråldrade. Ord som ackuschörska och 

manäterska har blivit sällsynta, och nuförtiden föredrar man orden änka och 

änkling framför efterleverska och efterlevande. Även t.ex. livsledsagarinna och 

förtjuserska låter något högtidliga. 

Det är kännetecknande för feminina beteckningar av typ 3 att förhållandet till 

den eventuella motsvarande maskulina/könsneutrala beteckningen är mera 

komplicerat än i de hittills presenterade typerna. Detta sätter begränsningar till 

huruvida femininavledningen kan ersättas med den eventuella 

maskulina/könsneutrala beteckningen. Följaktligen kan femininsuffixeringen vara 

fakultativ hos vissa ord och obligatorisk hos andra i typ 3. Även hos ett och 

samma ord kan femininsuffixeringen vara antingen fakultativ eller obligatorisk 

beroende på vilken betydelse som avses. Konceptualiseringen ”KÖN som 

överlappande schema” kan anses implicera både fakultativitet och obligatorium. 

Konceptualiseringen ger m.a.o. en möjlighet att både inkludera och utelämna 
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referentens kön i beteckningen, och därför finns det variation i användningen av 

typ 3-femininavledningar. 

Fakultativ femininsuffixering i typ 3 

I det svenska typ 3-materialet är fakultativ femininsuffixering utan viktiga 

betydelseförändringar inte lika vanlig som obligatorisk. Det kan antas att man 

nuförtiden oftare säger t.ex. direktör och vän i stället för direktris och väninna. 

Manhatare används oftare än manhaterska (se Lindgren 2004:61). Även värdinna 

kan ersättas med värd i vissa sammanhang. I figur 36 illustreras svenskans 

fakultativa femininsuffixering i typ 3 med hjälp av ordet väninna. 

Figur 36. Fakultativ femininsuffixering i typ 3 i det svenska materialet. 

I typ 3 är fakultativ femininsuffixering oftast möjlig endast under vissa 

omständigheter. För att man kan använda ordet värd om en kvinna måste kvinnan 

ensam stå för festen (Lindgren 2004:61; Josefsson 2005:127). Ordet vän i sin del 

kan inte användas om en kvinna i betydelsen ’älskarinna’ – om man vill hänvisa 

till ett sådant förhållande mellan en man och en kvinna, måste man använda 

väninna. I vissa fall går det an att hänvisa till en kvinna med den formellt 

besläktade maskulina/könsneutrala beteckningen (t.ex. prästinna med präst och 

hovmästarinna med hovmästare), men då förlorar man en relevant semantisk 

komponent som ingår i femininavledningen. När präst används om en kvinna, 
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förlorar man den kontext som har med icke-kristna religioner att göra. När 

hovmästare används om en kvinna, förlorar man den specifika historiska 

betydelsen ’hovdam’. För att inkludera de betydelser som är specifika för 

femininavledningarna måste man använda prästinna och hovmästarinna. På så 

sätt kan femininsuffixeringen vara fakultativ eller obligatorisk hos ett och samma 

ord beroende på kontexten. Språklig könsmarkering med hjälp av 

femininsuffixeringen kan t.o.m. vara omöjlig i vissa kontexter. Man kan inte 

använda prästinna eller hovmästarinna när man avser kvinnliga präster inom den 

nutida kristna kyrkan eller kvinnlig personal på en restaurang. Då är de 

könsneutrala beteckningarna präst och hovmästare de enda alternativen. 

I det tyska materialet finns inga typ 3-beteckningar med fakultativ 

femininsuffixering, men i det finska materialet är det vanligt att man kan välja 

mellan en femininavledning och en könsneutral beteckning. Största delen av typ 

3-femininavledningarna ersätts med en könsneutral beteckning. Numera används 

t.ex. sairaanhoitaja, taloudenhoitaja och ompelija i stället för 

femininavledningarna som i allmänhet har en gammalmodig ton. Det bör 

emellertid noteras att dessa könsneutrala ord har en stark feminin konnotation. 

Fakultativiteten kan även bero på kontexten; papitar och pappi används i finskan 

på ett motsvarande sätt som prästinna och präst. 

Obligatorisk femininsuffixering i typ 3 

I det svenska materialet är obligatorisk femininsuffixering vanligare än fakultativ. 

I materialet har barnmorska och barnaföderska ingen maskulin/könsneutral 

motsvarighet, vilket givetvis innebär att man inte har någon valmöjlighet. När det 

gäller barnmorska betecknas män med samma beteckning, och vid barnaföderska 

behövs ingen beteckning för män. För ordet manslukerska finns ingen formellt 

motsvarande maskulin beteckning utan man måste använda något annat ord. När 

en formellt motsvarande maskulin/könsneutral beteckning finns, kan den inte 

användas om kvinnor på grund av olika slags betydelsemässiga asymmetrier. Ord 

som abbott och svåger är maskulina till lexikalt genus och kan under inga 

omständigheter användas om kvinnor i stället för abbedissa och svägerska vilka 

likaså är feminina till lexikalt genus. Det finns beteckningar som syftar på nära 

och intima relationer och är därför könsspecifika, t.ex. älskarinna kan inte ersättas 

med älskare. Det är vanligt att femininsuffixeringen är obligatorisk när 

femininavledningen har en specifik betydelse som inte kan uttryckas med den 

motsvarande maskulina/könsneutrala beteckningen (se exemplen med prästinna 



 

248 

och hovmästarinna ovan). I figur 37 illustreras obligatorisk femininsuffixering i 

det svenska typ 3-materialet. 

Figur 37. Obligatorisk femininsuffixering i typ 3 i det svenska materialet. 

I det finska materialet finns vissa femininavledningar som fortfarande är brukliga, 

vilket i detta sammanhang betyder att de inte kan ersättas med en motsvarande 

könsneutral beteckning. Orden abbedissa och jumalatar kan anses höra till det 

nutida standardspråket, medan papitar och huushollerska används på tal om äldre 

förhållanden. Också rakastajatar och viettelijätär förekommer då och då (jfr 

Kyrölä 1990:11), även om de har något högtidlig ton. Ord som käly och emäntä är 

feminina till lexikalt genus och kan därför inte ersättas med de motsvarande 

mansspecifika beteckningarna lanko och isäntä. I det tyska materialet är 

femininsuffixeringen obligatorisk i typ 3. Dock finns det beteckningar som 

förefaller ålderdomliga eller högtidliga (t.ex. Lebensgefährtin, Geliebte och 

Direktrice) eller som används i vissa snäva kontexter och ofta i fråga om äldre 

förhållanden (t.ex. Bacchantin, Engelmacherin och Spinnerin) och som därför 

mera sällan förekommer i språkbruket. 

I typ 3 bidrar könskulturen i hög grad till obligatorisk femininsuffixering i 

både svenskan, finskan och tyskan. Redan i samband med typ 1 har det nämnts 

specifika kontexter som framhäver kön. I typ 3 finns många sådana kontexter, och 

dessa påverkar så att femininsuffixeringen ofta förekommer även i svenskan och 

finskan trots den allmänna språkliga och kulturella orienteringen till 

könsneutralitet. I detta fall utgörs könskultur av dessa specifika kontexter i stället 

för könskulturen i en bredare mening. Typ 3 verkar sammanfalla med Riber 

Petersens (1975:59, 62) kategori av beteckningar med könsavhängiga funktioner. 

Könskulturellt kan typ 3-femininavledningarna anknytas till sådana tematiska 

områden där könet anses vara relevant, i synnerhet hos relationsbeteckningarna. 
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Till exempel älskarinna, rakastajatar och Geliebte illustrerar den allmänna 

heteronormativitet som råder i den västerländska kulturen. I prästinna, papitar 

och Priesterin manifesteras kristendomens patriarkala karaktär. Beteckningar som 

sjuksköterska och barnmorska i sin del kan relateras till uppfattningen om att 

sjuk- och barnvård är kvinnans uppgift i större grad än mannens. Dessa temata är 

kontexter som framhäver kön och ökar sannolikheten till obligatorisk 

femininsuffixering och användningen av femininavledningen (jfr t.ex. Riber 

Petersen 1975; Kyrölä 1990; Holmberg 1995; Hornscheidt 2003; Josefsson 2005; 

Språkriktighetsboken 2005; Edlund et al. 2007; Milles 2008). 

Företeelser som beskrivits ovan förekommer i både den svenska, den finska 

och den tyska könskulturen. I typ 3 avspeglar användningen av 

femininavledningarna de rådande könskulturella omständigheterna snarare än 

könsideologin och strävan efter antingen könsneutralitet eller könsspecificering. 

Till exempel de ovanstående beteckningarna ger uttryck för sådana könskulturella 

företeelser som segregation på arbetsmarknaden och heteronormativitet. Då kan 

man inte säga att det så mycket handlar om hur en ideal könskultur borde se ut. I 

synnerhet segregation beskriver snarare de rådande omständigheter som inte kan 

anses höra till en ideal svensk, finsk eller tysk könskultur. Heteronormativiteten i 

sin del är så djuprotad i den västerländska kulturen att den mera sällan ifrågasätts. 

Vid användning av det svenska ordet sjuksköterska kan det dock iakttas ett uttalat 

könsideologiskt ställningstagande. Angående diskussionen om att männen 

löjliggörs när de kallas sjuksköterskor har Svenska sjuksköterskeförbundet 

försvarat användningen av sjuksköterska med argumentet att en feminin 

beteckning borde kunna betraktas som könsneutral lika väl som en maskulin 

beteckning (Edlund et al. 2007:190). Den generiska användningen av barnmorska 

kan antas basera sig på samma argument. 

Det finns även språkliga faktorer som påverkar femininsuffixeringen i typ 3 i 

både svenska, finska och tyska. Orsakerna varför vissa femininavledningar av typ 

3 är brukliga i nutidsspråket kan ligga i den höga graden av lexikalisering hos 

många av dem. Prästinna och papitar uppfattas troligen som helheter snarare än 

avledningar. När man använder de genomskinliga typ 1-beteckningarna lärarinna 

och opettajatar är man också på ett visst sätt medveten om att man bildar en 

femininavledning, att detta egentligen är mot språkets konventioner och att man 

istället oftare säger lärare och opettaja. I fråga om tyska typ 3-

femininavledningar syns lexikaliseringen i den diskussion som kretsar kring i 

synnerhet sådana femininavledningar som i denna avhandling klassificeras som 

typ 1. Man kan vara av olika åsikt om huruvida särskilda feminina beteckningar (i 
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synnerhet yrkesbeteckningar) bör användas om kvinnor (t.ex. Lehrer eller 

Lehrerin och olika ortografiska konventioner som LehrerIn); däremot finns det 

knappast någon sådan oklarhet i användningen av t.ex. Priesterin, Freundin och 

Göttin. Såvida har jag inte mött spekulationer om huruvida dessa 

femininavledningar bör användas eller huruvida de hellre borde ersättas med 

Priester, Freund och Gott även när man talar om en kvinna. Till exempel 

Priesterin, Freundin och Göttin hör till sådana områden av livet och språkbruket 

där man verkar anse det viktigt att veta om någon är en man eller en kvinna. De 

tyska typ 3-beteckningar som har varit målet för offentlig diskussion är sådana 

feminina yrkesbeteckningar som Hebamme och Krankenschwester av vilka det är 

svårt att direkt avleda en motsvarande maskulin beteckning, och då har 

diskussionen kretsat sig kring hur man borde beteckna manliga 

yrkesrepresentanter. 
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9 Typ 4: grevinna 

Typ 4 består av hustru- och bördstitlar som omfattar 13 beteckningar per språk, 

sammanlagt 39 ord i materialet. Typ 4 representeras i denna avhandling av 

exempelordet grevinna och vid behov av den finska ekvivalenten kreivitär och 

den tyska ekvivalenten Gräfin. Typen kännetecknas av följande 

omskrivningsmönster: 

grevinna: en greves hustru    en X:s hustru 

I mönstret står X för en beteckning som syftar på en manlig monark, en adelsman 

eller en annan manlig statusinnehavare. Beteckningarna kan följaktligen indelas i 

betydelsegrupperna monarkiska titlar, adliga titlar och övriga titlar som omfattar 

titlar för hustrur till andra statusinnehavare (se tabell 33). 

Tabell 33. Hustru- och bördstitlar i typ 4. 

Betydelsegrupp Den svenska beteckningen Den finska beteckningen Den tyska beteckningen 

Monarkiska titlar infantinna infantti Infantin 

 kejsarinna keisaritar Kaiserin 

 prinsessa prinsessa Prinzessin 

 sultaninna sulttaanitar Sultanin 

 tsarinna tsaaritar Zarin 

Adliga titlar baronessa paronitar Baronin 

 friherrinna vapaaherratar Freifrau 

 furstinna ruhtinatar Fürstin 

 grevinna kreivitär Gräfin 

 hertiginna herttuatar Herzogin 

 markisinna markiisitar Marquise 

Övriga titlar konsulinna konsulinna Konsulin 

 majorska majurska Majorin 

I materialet är infantinna, kejsarinna, prinsessa, sultaninna och tsarinna 

monarkiska titlar. De manliga monarkerna kallas infant, kejsare, prins, sultan och 

tsar. Enligt Nevanlinna har den moderna monarkin förlorat sin betydelse med 

avseende på maktutövning och kan oftast anses representera makten i stället för 

att utöva den. I modern betydelse har monarkin snarare med samhällets rituella 

och symboliska ordning än med ekonomi och makt att göra. (Nevanlinna 2006:9, 

54) Baronessa, friherrinna, furstinna, grevinna, hertiginna och markisinna är 

adelstitlar. De manliga titelinnehavarna kallas baron, friherre, furste, greve, hertig 

och markis. Adeln var det förnämsta ståndet i det svenska ståndsamhället 
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(Englund 1989:29). Frälseelitens maktställning baserade sig dels på innehavet och 

förmedlingen av den offentliga makten, dels på privata resurser i form av sociala 

relationer och ekonomiska tillgångar. (Småberg 2004:14, 16, 34) Konsulinna och 

majorska betecknar hustrur till andra statusinnehavare än monarker och adelsmän. 

Konsul var ursprungligen en titel för en statschef i det antika Rom, men ifråga om 

moderna förhållanden betecknar konsul en ’cheftjänsteman inom 

utrikesrepresentationen’ (se SO s.v. konsul). En major i sin del är en ’officer med 

lägsta grad på regementsnivå’ (se SO s.v. major). Medan monarkiska och adliga 

titlar oftast är ärftliga, får konsul och major sin status med egna meriter. 

Det tema som förenar typ 4-beteckningarna är äktenskap (bortsett från 

infantinna som inte är en hustrutitel utan en bördstitel som syftar på en ’dotter till 

kungaparet i det gamla Spanien och Portugal’, se SO s.v. infantinna). Ett 

äktenskap kan definieras som socialt erkänd länk mellan en viss man och en viss 

kvinna51. Genom äktenskap kan man förmedla egendom eller nå och bekräfta en 

viss typ av status, och speciellt medför äktenskapet statusen som hustru och äkta 

man (Quale 1988:1f.). Existensen av hustru- och bördstitlar i sig tyder på behovet 

av att definiera kvinnan genom äktenskaplig status. Enligt Ortner och Whitehead 

kan äktenskap relateras till s.k. prestigestrukturer. Ett känt exempel på 

prestigestrukturer är det hinduiska kastsystemet. I samhället finns 

prestigepositioner och mekanismer genom vilka individer och grupper kan nå 

dessa positioner. Källorna till prestige är relativt få och explicita, t.ex. makt över 

materiella resurser, politisk makt, personlig skicklighet och släktskap eller andra 

band till makthavande personer. (Ortner & Whitehead 1981:13ff.) Äktenskap med 

en man som har en betydande position i samhället är en prestigeposition för en 

kvinna, vilket avspeglas i språket som hustrutitlar. 

9.1 Betydelsebeskrivningarna i de enspråkiga svenska, finska och 
tyska ordböckerna 

Betydelsebeskrivningarna i det svenska materialet 

Det svenska materialet omfattar 13 beteckningar vars betydelsebeskrivningar 

anges i tabell 34. 

                                                        
51 I detta sammanhang behandlas monogami, även om det finns samhällen som tillåter polygami (en 
man kan ha många hustrur) och polyandri (en kvinna kan ha många makar) (se Quale 1988:2). 
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Tabell 34. Betydelsebeskrivningarna i de svenska enspråkiga ordböckerna i typ 4. 

Betydelsebeskrivning Antal beteckningar 

parafras: en X:s hustru 6 

parafras: hustru till X 5 

parafras: dotter till X 1 

definition: kvinnlig X 1 

Bland betydelsebeskrivningarna är parafrasen en X:s hustru det vanligaste 

mönstret med 6 belägg, t.ex. en greves hustru (se SO s.v. grevinna). Nästan lika 

vanlig är parafrasen hustru till X med 5 belägg, t.ex. hustru till konsul (se SO s.v. 

konsulinna). X står för en titel på en manlig monark, en adelsman eller annan en 

statusinnehavare. Båda konstruktionerna är nominalfraser med hustru som 

huvudord 52 . I en X:s hustru modifieras huvudordet av ett framförställt 

possessivattribut och i hustru till X av ett efterställt prepositionsattribut. 

Beteckningen prinsessa beskrivs med hjälp av definitionen icke-regerande 

kvinnlig medlem av kunga- eller furstehus (SO s.v. prinsessa) som bildas med 

enligt kvinnlig X. Det finns inga explicita kommentarer om huruvida prinsessa är 

en hustru- eller dotterbeteckning. Däremot är infantinna (dotter till kungaparet i 

det gamla Spanien och Portugal, se SO s.v. infantinna) enbart en dotterbeteckning 

vars betydelse beskrivs med mönstret dotter till X. 

Betydelsebeskrivningarna i det finska materialet 

Det finska materialet består av 13 beteckningar. Alla svenska hustru- och 

bördstitlar med undantag av infantinna har en suffixavledd ekvivalent i finskan. 

Betydelsebeskrivningarna anges i tabell 35. 

Tabell 35. Betydelsebeskrivningarna i de finska enspråkiga ordböckerna i typ 4. 

Betydelsebeskrivning Antal beteckningar 

parafras: X:n puoliso 9 

parafras: sammansättning X:nrouva 2 

parafras: X:n tytär 1 

definition: naispuolinen X 1 

                                                        
52  Även gemål (se t.ex. SO s.v. kejsarinna) och maka (se SO s.v. hertiginna) förekommer som 
huvudord.  
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Det vanligaste sättet att beskriva betydelser hos finska hustru- och bördstitlar är 

parafrasen X:n puoliso (sv. en X:s gemål), t.ex. kreivin puoliso (SKP s.v. kreivitär) 

som är syntaktiskt jämförbar med en X:s hustru. Skillnaden mot den svenska 

parafrasen en X:s hustru är att ordet puoliso är könsneutralt. Det är emellertid en 

kvinnlig gemål som avses, eftersom ordet kreivi i kreivin puoliso endast kan syfta 

på en man. Enligt heteronormativ deixis måste gemålen då vara en kvinna. En 

annan parafrastyp i materialet utgörs av en sammansättning med -rouva som 

efterled, t.ex. majurinrouva (NS s.v. majurska). 

På samma sätt som i svenskan får beteckningen prinsessa en definition med 

mönstret naispuolinen X – hallitsijahuoneen ei-hallitseva naispuolinen jäsen 

(SKP s.v. prinsessa) – som är parallell till icke-regerande kvinnlig medlem av 

kunga- eller furstehus. Liksom hos det svenska ordet finns det inga explicita 

uppgifter om det är fråga om en hustru- eller dotterbeteckning. Det könsneutrala 

ordet infantti i sin del kan användas om både söner och döttrar till kungaparet i 

det gamla Spanien och Portugal. Som ekvivalent till infantinna beskrivs 

betydelsen med hjälp av parafrasen kuningasparin tytär (se NS s.v. infantti; sv. 

dotter till kungaparet) vars mönster kan formuleras som X:n tytär. 

Betydelsebeskrivningarna i det tyska materialet 

Det tyska materialet omfattar 13 beteckningar. Av dem är 12 ord 

femininavledningar och ett, Freifrau, en sammansättning med det kvinnospecifika 

efterledet -frau. Betydelsebeskrivningarna anges i tabell 36. 

Tabell 36. Betydelsebeskrivningarna i de tyska enspråkiga ordböckerna i typ 4. 

Betydelsebeskrivning Antal beteckningar 

parafras: Frau eines X:(e)s/n53 10 

parafras: weiblicher X 1 

definition: weiblicher X 1 

synonym 1 

Det vanligaste sättet att beskriva tyska beteckningar är parafrasen Frau eines 

X:(e)s/n, t.ex. Frau eines Grafes (Duden s.v. Gräfin 3). Parafrasen utgörs av en 

nominalfras där ett efterställt possessivattribut modifierar huvudordet Frau54. I 

                                                        
53 Genitivsuffixet för maskulina substantiv varierar mellan -s, -es, och -en. 
54 Även Ehefrau (se t.ex. Wahrig s.v. Fürstin) och Gemahlin (se t.ex. Wahrig s.v. Kaiserin) är möjliga 
som huvudord. 
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parafrasen Frau eines Grafes är eines en obestämd maskulin artikel i genitiv 

singularis och -es ett maskulint genitivsuffix i singularis. Parafrasen weiblicher X 

förekommer hos ordet Infantin vars betydelse beskrivs med weiblicher Infant (se 

Wahrig s.v. Infantin). I materialet förekommer också en synonym, Baronin: 

Freifrau (se Wahrig s.v. Baronin). Betydelsebeskrivningen av Prinzessin är en 

definition med mönstret weiblicher X. Weibliches, nicht regierendes Mitglied 

eines Fürstenhauses (se Wahrig s.v. Prinzessin) är parallell med de svenska och 

finska definitionerna. Prinzessin syftar på en kvinnlig, icke-regerande medlem av 

ett furstehus, men Wahrig nämner inte explicit om hon är en hustru eller en dotter. 

9.2 Lexikal och grammatisk struktur 

Utgångspunkten för analysen är lexemet grevinna som motsvaras i finskan av 

kreivitär och i tyskan av Gräfin. Grammatiskt sett är det fråga om 

femininavledningar där femininsuffixet kombineras med ett maskulint ord: 

grev-inna 

kreivi-tär 

Gräf-in 

Förhållandet mellan komponenterna är partiellt kompositionellt. Kombinationen 

av stammarna och suffixen producerar inte det förväntade resultatet (’en kvinnlig 

representant för den funktion som den maskulina/könsneutrala beteckningen 

uttrycker’, d.v.s. ’en kvinna med samma funktion som greve’) utan ’en greves 

hustru’, vilket inte går an att härleda på grund av de enstaka komponenternas 

betydelser. 

9.3 Semantisk struktur 

I det följande betraktas betydelsebeskrivningarna som omskrivningar. 

Omskrivningen analyseras med hjälp av semantisk dekomposition, 

kompositionsstigar, adjektiv-substantivförhållande, konstituens och dependens. 

9.3.1 Semantisk dekomposition och kompositionsstigar 

I tabell 37 anges betydelsebeskrivningarna i de svenska, finska och tyska 

ordböckerna. 
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I det följande betraktas de parafraser som förekommer i ordböckerna hos hustru- 

och bördstitlarna som kompositionsstigar55. Det vanligaste sättet att omskriva 

hustrubeteckningar i det svenska materialet är parafrasen en X:s hustru med 6 

belägg. Den semantiska strukturen av typ 4 illustreras i det följande med 

omskrivningen en greves hustru (se SO s.v. grevinna). I finskan är X:n puoliso det 

vanligaste mönstret med 9 belägg, och i tyskan omskriver Frau eines X:(e)s/n 

betydelsen hos 10 beteckningar. 

Omskrivningen en greves hustru kan dekomposeras till tre semantiska 

komponenter: status (en greve), relation (genitivsuffixet -s) och kön (hustru). I det 

finska omskrivningsmönstret X:n puoliso förekommer samma komponenter i 

samma ordning (X + -n + puoliso), och mönstret kan betraktas som parallellt med 

en greves hustru. I det tyska mönstret Frau eines X:(e)s/n däremot står den 

komponent som uttrycket könet (Frau) först, medan den som syftar på status (X) 

står sist. Komponenterna är emellertid desamma. I alla mönstren kombinerar 

genitivkonstruktionen de två andra semantiska komponenterna. En greves hustru 

är ett exempel på s.k. semantisk valens: liksom många andra 

släktskapsbeteckningar är hustru ett relationellt substantiv som anger referenten 

som ingående i viss relation till en annan referent (se SAG 2 1999:28). I det 

följande analyseras olika omskrivningsmönster som kompositionsstigar. I detta 

sammanhang behandlas endast hustrubeteckningarnas omskrivningar, eftersom 

det finns bara tre beteckningar (infantinna, infantti och Infantin) i materialet som 

tydligt är dotterbeteckningar. 

Svenska omskrivningar som kompositionsstigar 

Tabell 38 visar de möjliga kompositionsstigarna tillämpade på beteckningen 

grevinna. 

                                                        
55 I detta sammanhang tillämpas definitionsmönstret inte på exempelorden grevinna, kreivitär och 
Gräfin. I ordböckerna är det bara prinsessa, prinsessa och Prinzessin vars betydelse beskrivs med 
hjälp av en definition. Dessa beteckningar syftar på icke-regerande kvinnor, medan grevinna, kreivitär 
och Gräfin även fungerar som beteckningar på kvinnliga regenter. (Se SO s.v. prinsessa och grevinna; 
SKP s.v. prinsessa och kreivitär; Wahrig s.v. Prinzessin och Gräfin). 
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Tabell 38. Omskrivningar som kompositionsstigar hos beteckningen grevinna. 

Beteckning Omskrivningsmönster Omskrivning  / kompositionsstig 

grevinna en X:s hustru en greves hustru 

 hustru till X hustru till greve 

 kvinnlig X *kvinnlig greve 

 sammansättning ?grevesfru 

Skillnaden mellan den vanligaste omskrivningen – en X:s hustru – och den näst 

vanligaste omskrivningen – hustru till X – är minimal i materialet. Dessa två 

strukturer har ett nära samband med varandra, och det är ingen tillfällighet att de 

förekommer sida vid sida i typ 4. Enligt SAG (3 1999:28, 34) har 

possessivattribut och prepositionsattribut semantiskt mycket gemensamt, och de 

kan ofta parafrasera varandra, t.ex. chefen för företaget – företagets chef. 

Omskrivningen *kvinnlig greve kan däremot inte accepteras eftersom den är 

semantiskt anomalisk: ordet greve kan endast syfta på en man, och det går inte an 

att kombinera det med adjektivet kvinnlig. Man kan också förmoda att 

sammansättningen ?grevesfru (som är bildad efter den finska 

sammansättningsmodellen X:nrouva) inte är ett konventionellt uttryck. 

Även tidigare i avhandlingen har det förekommit prepositionsstrukturer som 

påminner om hustru till greve. I typ 2 omskrivs vissa nationalitetsbeteckningar 

med hjälp av efterställt prepositionsattribut som uttrycker lokation, t.ex. 

argentinska: kvinna från Argentina (se SO s.v. argentinska) (se avsnitt 7.1). 

Beteckningarna grevinna och argentinska har det gemensamt att det handlar om 

en relation. Vid grevinna handlar det om en relation mellan två personer, och vid 

argentinska råder relationen mellan en person och en plats. I typ 2 kan sådana 

prepositionsuttryck betraktas som alternativa kompositionsstigar och 

konceptualiseringar vilka framhäver att det handlar om ett förhållande mellan två 

platser. Alternativet uttrycker betydelseinnehållet inom ramen för en relation på 

motsvarande sätt som prepositionsstrukturerna i typ 4. 

Finska omskrivningar som kompositionsstigar 

Kompositionsstigar som leder till beteckningen kreivitär anges i tabell 39. 
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Tabell 39. Omskrivningar som kompositionsstigar hos beteckningen kreivitär. 

Beteckning Omskrivningsmönster Omskrivning / kompositionsstig 

kreivitär X:n puoliso kreivin puoliso 

 puoliso X ?puoliso kreiville 

 naispuolinen X  *naispuolinen kreivi 

 sammansättning ?kreivinrouva 

Medan man i svenskan kan uttrycka det possessiva förhållandet med både 

prepositions- och genitivstruktur, är genitiven den enda möjligheten i finskan. 

Man kan dock översätta prepositionen till med kasusformen allativ och komma åt 

strukturen ?puoliso kreiville som emellertid är okonventionell som omskrivning 

till beteckningen kreivitär. Nominalfrasen *naispuolinen kreivi är också 

ogrammatisk på grund av den semantiska anomali som uppstår. 

Sammansättningen ?kreivinrouva är grammatisk men konventionaliteten kan 

ifrågasättas. 

Tyska omskrivningar som kompositionsstigar 

I tabell 40 tillämpas de möjliga kompositionsstigarna på beteckningen Gräfin. 

Tabell 40. Omskrivningar som kompositionsstigar hos beteckningen Gräfin. 

Beteckning Omskrivningsmönster Omskrivning / kompositionsstig 

Gräfin Frau eines X:s  Frau eines Grafes 

 Frau von X Frau von einem Graf 

 sammansättning ?Grafesfrau 

 weiblicher X ?weiblicher Graf 

På samma sätt som i svenskan kan både genitiv- och prepositionsstrukturer 

uttrycka ett possessivt förhållande. I tyskan finns en konkurrerande genitivform 

som bildas med hjälp av prepositionen von (Duden Grammatik 2005:833); 

således kan man säga Frau von einem Graf i stället för Frau eines Grafes. I 

ordböckerna förekommer emellertid bara den första strukturen. Eftersom tyska 

genitivuttryck placeras efter huvudordet på samma sätt som den svenska 

prepositionsfrasen, är komponenternas ordning i eines Grafes kognitivt parallell 

med till greve. Sammansättningen ?Grafesfrau är i princip grammatisk, men 

knappast konventionell. 
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9.3.2 Adjektiv-substantivförhållande, konstituens och dependens 

I omskrivningen en greves hustru finns två substantiv men inga adjektiv, och det 

är således inte möjligt att granska förhållandet mellan de semantiska 

komponenterna som hierarki mellan adjektiv och substantiv. Syntaktiskt är 

omskrivningen en greves hustru en nominalfras vars huvudord hustru modifieras 

av ett framförställt possessivattribut. I figur 38 beskrivs den syntaktiska 

strukturen av en greves hustru som konstituensträd. 

Figur 38. Konstituentanalys av nominalfrasen en greves hustru. 

Enligt den traditionella konstituentanalysen är hustru huvudordet i en greves 

hustru. Hustru modifieras av det framförställda possessivattributet en greves. 

Huvudordshierarkin kan också granskas ur ett alternativt perspektiv. Jämfört med 

t.ex. kvinnlig lärare och turkisk kvinna är en greves hustru en mera symmetrisk 

struktur. I nominalfraser som består av ett substantiv och ett adjektivattribut är 

asymmetrin mellan konstituenterna (och de semantiska komponenterna) 

entydigare. Däremot uttrycks två av de tre komponenterna i en greves hustru av 

substantiv (d.v.s. en greve och hustru). Betydelsen av grevinna karakteriseras 

väsentligt av en relation mellan två substantiv i språket och mellan två individer i 

den utomstående verkligheten. I omskrivningen representeras denna relation av 

genitivsuffixet. Därför är det möjligt att betrakta hustru och greve som två 

likvärdiga komponenter vilka kombineras med hjälp av genitiven. Då är varken 

en greve eller hustru dominerande i förhållande till den andra komponenten, 

eftersom båda behövs för att hela betydelseinnehållet kan förmedlas. 

NP
en greves hustru

NP
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N
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Problematiseringen av huvudordet leder till vidare spekulationer om 

dependensrelationer, eftersom dependensen baserar sig på förhållandet mellan 

huvudordet och modifieraren. Det finns två betraktelsesätt. En greves hustru kan 

uppfattas som bestående av två strukturer, d.v.s. en greves och hustru. En greves 

modifierar huvudordet hustru, och således är en greves ett dependent element i 

förhållande till det autonoma elementet hustru. Alternativt kan en greves hustru 

betraktas som kombination av tre strukturer, d.v.s. greve som kombineras med 

genitivsuffixet -s med hustru. Den enda tydligt dependenta komponenten är då 

genitivsuffixet som inte kan förekomma ensamt. Således finns det en möjlighet att 

tolka både en greve och hustru som autonoma element och genitivsuffixet som det 

dependenta. 

9.4 Begreppslig struktur 

I den begreppsliga strukturen länkas de semantiska komponenterna en greve, -s 

och hustru till begreppsliga komponenter så att förhållandet mellan 

komponenterna förblir detsamma. I den begreppsliga strukturen konstrueras 

betydelsen hos grevinna med hjälp av tre scheman. Det första av dem är det 

bekanta schemat KÖN som representeras av komponenten hustru i den 

semantiska strukturen. Komponenten greve motsvarar i den begreppsliga 

strukturen ett schema som kan kallas STATUS. Schemat uttrycker att maken har 

en viss status i samhället, och denna status förmedlas till kvinnan när hon binder 

sig till en viss relation med honom. Den semantiska komponenten -s representerar 

denna relation som råder mellan två individer och motsvaras i den begreppsliga 

strukturen av ett schema som kan kallas RELATION och som förenar de två 

andra schemana. I detta fall är relationen possessiv till grunden, och mera 

specifikt är det fråga om ett äktenskap. Betydelsen hos typ 4-beteckningarna 

karakteriseras starkt av en relation mellan två individer. Därför kan det 

förhållande som råder i den begreppsliga strukturen kallas relationella scheman. 

På basis av dessa aspekter kan den begreppsliga strukturen av 

begreppet ’grevinna’ illustreras på följande sätt (se figur 39): 
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Figur 39. Matrisen för begreppet ’grevinna’. 

I den begreppsliga strukturen befinner schemana KÖN och STATUS sig högre i 

hierarkin än RELATION vars uppgift enbart är att kombinera de två andra 

schemana. Relationen representeras av en vektor i figuren, och dess riktning från 

KÖN till STATUS illustrerar den semantiska valensen hos den semantiska 

komponenten hustru. När figur-grundfenomenet således tillämpas på en greves 

hustru är det fråga om två figurer (d.v.s. schemana KÖN och STATUS) i stället 

för en uppdelning i figur och grund. Däremot utgörs grunden av det enda element 

som inte kan stå ensamt, d.v.s. schemat RELATION. När Langackers (se 

1987:120) exempel på figur-grundfenomenet (en vit punkt mot svart bakgrund) 

tillämpas modifierat på typ 4, finns det två lika stora svarta punkter mot vit 

bakgrund ( se figur 40). 

Figur 40. Figur-grundfenomen i typ 4. 

Den underliggande konceptualiseringen bakom beteckningen grevinna är ”KÖN 

som relationellt schema”. I figur 41 illustreras den mentala organiseringen av 

grevinna: 

Grund (vit): RELATION

Figur 1 (svart): STATUS

Figur 2 (svart): KÖN

en greve (STATUS) hustru (KÖN)

(RELATION)
-s
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Figur 41. Den kognitiva processen från konceptualiseringen ”KÖN som relationellt 

schema” till beteckningen grevinna. 

Konceptualisering av kön i samband med status 

Konceptualiseringen ”KÖN som relationellt schema” kan beskrivas som 

kategorisering där grevinnor betraktas som subkategori av hustrur. Hustrur i sin 

del är en subkategori av kvinnor. Kategorin för hustrur baserar sig på en relation 

med en man, d.v.s. kvinnan definieras i förhållande till mannen genom äktenskap. 

När det gäller hustrubeteckningen grevinna, ger äktenskapet henne också en hög 

status i samhället. En motsvarande relationell aspekt kan även iakttas hos de 

performanser som gör kön och de som kan förknippas med äktenskap och status. 

Då står äktenskapet i nyckelposition eftersom det har ett samband med både kön 

och status. Eftersom kön och äktenskap är tätt sammanlänkade genom bl.a. 

heteronormativitet, ligger könet inbäddat i de performanser som kan relateras till 

äktenskap. Exempel på sådana performanser är själva vigselceremonin, bruket att 

bära vigselring och tilltalande av gifta kvinnor med en annan titel än ogifta. 

Äktenskap och status är sammanvävda på så sätt att det är äktenskapet som ger 

grevinnan hennes status. Då kan t.ex. tilltalandet av kvinnan med titeln grevinna 

betraktas som performans som har med både äktenskap och status att göra. De 

performanser som kan relateras till äktenskap kan således betraktas som 

mellanled som binder samman kön och status, vilket i sin del kan relateras till 

förhållandet mellan schemana KÖN, RELATION och STATUS. 

Vid typ 4 kan man iaktta en tydlig kontrast mellan objektiv verklighet och 

människans subjektiva uppfattning om den. Enligt Eckert och McConnell-Ginet 

kategoriseras kvinnor på basis av äktenskaplig status oftare än män. Detta 

avspeglas av sociala titlar och praxisar så att man oftare kommenterar kvinnans 

äktenskapliga status än mannens t.ex. i nyheterna. Denna praxis håller på att 

förändras, men kvinnors äktenskapliga status nämns fortfarande ofta i kontexter 

där den inte alls är relevant. (Eckert & McConnell-Ginet 2003:248) Eckert och 

McConnell-Ginet preciserar inte vilket land och vilken kultur de skriver om, men 

Konceptualisering
Begreppslig struktur
Semantisk struktur 
Grammatisk struktur 
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båda författarna är amerikaner. Det är emellertid inte svårt att föreställa sig att 

sådana tendenser även förekommer i den svenska, finska och tyska kulturen. 

Den utomspråkliga referenten till en greves hustru implicerar två individer 

som har ett visst förhållande till varandra. Langacker (2006b:57f.) nämner 

släktskapsbeteckningar som exempel på fall där det finns en ägare (possessor) 

och den ägda (possessed) i den språkliga konstruktionen av förhållandet, även om 

associationen i sig är ett symmetriskt förhållande. I omskrivningen en greves 

hustru framställer språket greven som ägare och hustrun som den ägda. 

Äktenskap är emellertid en symmetrisk relation: mannen är make till sin hustru på 

samma sätt som kvinnan är hustru till sin make. Det finns inte något grammatiskt 

eller annars lingvistiskt hinder för att avleda makens titel av kvinnans. Att detta 

sker i motsatt ordning beror på konceptualisering. Man konstruerar den 

utomstående verkligheten språkligt på ett visst sätt som symboliserar ett visst 

perspektiv på företeelsen. 

Polysemi hos typ 4-beteckningarna och dess manifestationer i semantiska 
och begreppsliga strukturer 

Hustrubeteckningar kan vara polysema på två sätt. En hustrutitel kan fungera som 

bördstitel, d.v.s. syfta på en dotter till ifrågavarande monark eller adelsman. I 

materialet är baronessa, furstinna, friherrinna, grevinna, infantinna och prinsessa 

sådana beteckningar (se SO s.v. baronessa; SAOB F 1848 s.v. furstinna; SO s.v. 

grevinna; SO s.v. infantinna; SAOB P 1865 s.v. prinsessa). Enligt Wessén 

(1965:127) kan titlarna därtill ha en funktionell betydelse (se även ISK 2005:213). 

Då betecknar den feminina titeln också en kvinnlig regent. Till exempel 

hertiginna (se SO s.v. hertiginna) kan vara en ’regerande furstinna i ett 

hertigdöme’, inte bara en hustru eller dotter till hertig. De andra beteckningar i 

materialet som kan användas funktionellt är furstinna, kejsarinna, markisinna och 

tsarinna (se SAOB F 1848 s.v. furstinna; SO s.v. kejsarinna; SAOB M 337 s.v. 

markisinna; SAOB T 3042 s.v. tsarinna). Funktionerna skiljer sig något mellan 

svenska, finska och tyska. Ett exempel på detta är de tyska beteckningarna 

Konsulin och Majorin som kan användas funktionellt i betydelserna ’kvinnlig 

konsul’ och ’kvinnlig medlem av frälsningsarmé i majorsgrad’ (se Duden [www] 

s.v. Konsulin; Duden s.v. Majorin 1), medan de svenska och de finska 

ekvivalenterna enbart är hustrubeteckningar (se SO s.v. konsulinna; NS s.v. 

konsulinna; SAOB M 76 s.v. majorska; NS s.v. majurska). 
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Relevansen av denna polysemi för föreliggande undersökning ligger i hur de 

olika funktionerna beskrivs i ordböckerna och hur dessa funktioner följaktligen 

manifesteras i den semantiska och den begreppsliga strukturen. Liksom vid 

hustrubeteckningarna är det även vid dotterbeteckningarna fråga om kvinnans 

förhållande till en monark eller en adelsman. Följaktligen är det vanligaste sättet 

att beskriva dotterbeteckningar med parafrasen dotter till X, t.ex. dotter till baron 

(se SO s.v. baronessa; SAOB F 1848 s.v. furstinna; SO s.v. infantinna). Samma 

företeelse kan iakttas i det finska materialet där X:n tytär är det vanligaste 

mönstret som beskriver betydelsen ’dotter’, t.ex. paronin tytär (se SKP s.v. 

paronitar, vapaaherratar och kreivitär; NS s.v. infantti och prinsessa). De tyska 

ordböckerna är i detta avseende mindre noggranna än de svenska och de finska, 

eftersom de inte nämner betydelsen ’dotter’. Det är möjligt att betydelsen anses 

ingå i betydelsen ’kvinnlig regent’; en kvinnlig regent har ofta ärvt sin status. I 

den semantiska och den begreppsliga strukturen konceptualiseras 

dotterbeteckningarna på liknande sätt som hustrubeteckningarna, d.v.s. som 

relationella scheman där relationens natur bara ändras från äktenskap till 

släktskap. I den semantiska strukturen ersätts ordet hustru med ordet dotter. 

När en beteckning syftar på en kvinnlig regent, bestäms kvinnans status inte 

lika tydligt av makens eller faderns status som hos hustru- och 

dotterbeteckningarna. Det är kvinnan själv som har regentens status, även om hon 

hade ärvt den. Detta syns även i betydelsebeskrivningarna vilka inte anger en 

relation utan formuleras på liknande sätt som betydelsebeskrivningarna i typ 1. I 

ordböckerna kan man hitta parafraser där adjektivet kvinnlig modifierar olika 

slags huvudord: t.ex. furstinna är kvinnlig monark (se SAOB F 1848 s.v. furstinna) 

och kejsarinna är kvinnlig kejsare (SO s.v. kejsarinna). Sådana parafraser 

förekommer även i de finska ordböckerna; t.ex. ruhtinatar är naispuolinen 

hallitsija (se SKP s.v. ruhtinatar, keisarinna och tsaaritar). Även i de tyska 

ordböckerna används weiblicher X, t.ex. Fürstin är weiblicher Furste (se Wahrig 

s.v. Fürstin, Kaiserin, Majorin, Zarin). De funktionella beteckningarna har i själva 

verket det betydelseinnehåll som kan förväntas när den maskulina titeln 

kombineras med femininsuffixet, ’kvinna med samma funktion som 

furste/hertig/kejsare/markis/tsar’, vilket är en annan likhet med typ 1. Då är det 

logiskt att begreppet konstrueras kognitivt på ett annorlunda sätt än när 

betydelsen är ’hustru’ eller ’dotter’. I den funktionella betydelsen 

konceptualiseras t.ex. furstinna inom ramen för ett primärt och ett sekundärt 

schema i stället för det relationella, eftersom perspektivet skiftar från den passiva 

hustru- eller dotterrollen till den aktiva regerarrollen. Fokuset för 
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uppmärksamheten blir själva verksamheten, regerandet, och könet är mindre 

viktigt i förhållande till det. Detta syns i den begreppsliga strukturen så att 

schemat STATUS är primärt i förhållande till KÖN. 

9.5 Språklig könsmarkering med hjälp av femininsuffixering som 

uttryck för förhållandet mellan konceptualiseringen och den 
utomstående verkligheten 

Sådana svenska hustrubeteckningar som definierar en kvinna i förhållande till 

mannens yrke (t.ex. professorska, doktorinna och lektorska) är inte längre 

brukliga (Josefsson 2007:127; se även Himanen 1990:12; Malmgren 1994:51; 

Lindgren 2004:56; Lindgren 2007:241). Detsamma gäller det tyska nutidsspråket 

(Jobin 2004:50) och även det finska (Kyrölä 1990:8f.). Däremot påpekar 

Språkriktighetsboken (2005: 84; se även Lindgren 2004:56) att bördstitlar av typ 

grevinna i stort sett lever kvar. I finskan är ärftliga titlar för regenter och 

adelsdamer i själva verket den enda betydelsegrupp inom femininavledningar som 

är bruklig i nutidsspråket (Kyrölä 1990:10). Detta syns i undersökningsmaterialet 

så att de svenska femininavledningarna oftast får en sådan finsk ekvivalent som 

också är en femininavledning, vilket mera sällan har hänt i de föregående typerna. 

Bland de fyra typerna är typ 4 också den enda vars femininavledningar är 

användbara i både det nutida svenska, finska och tyska standardspråket. 

En central egenskap hos de flesta beteckningar i typ 4 är att den feminina 

titeln (t.ex. grevinna) inte kan bytas ut mot den maskulina (greve) 56 . Den 

maskulina titeln betecknar i regel en manlig regent, en adelsman eller en manlig 

innehavare av värdigheten, och den feminina titeln syftar på hans hustru (i vissa 

fall även på hans dotter och/eller på en kvinnlig regent). Grevinna är således inte 

någon kvinnlig representant för den funktion som en greve har. Förhållandet 

mellan femininavledningen och den motsvarande maskulina beteckningen är 

emellertid enkelt i det avseendet att även om hustru- och bördstitlarna inte strikt 

taget representerar samma huvudbetydelse som den maskulina titeln, kan denna 

betydelse regelbundet härledas från huvudbetydelsen av den maskulina titeln. En 

                                                        
56 I det finska materialet finns ett ord, infantti, som är könsneutralt och kan användas om båda könen. 
Också svenskans konsul och major samt finskans konsuli och majuri kan användas om kvinnor men 
endast i fråga om moderna förhållanden. I antikens Rom var konsulstjänsten reserverad för män, och 
först från och med år 1980 har svenska kvinnor kunnat göra karriär i militären; i Finland blev 
militärtjänsten möjlig för kvinnor år 1995. 
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hustru- eller bördstitel (t.ex. hertiginna) kan anses direkt motsvara den maskulina 

beteckningen (t.ex. hertig) endast när den används i betydelsen ’kvinnlig regent’, 

och då visar betydelsebeskrivningarna liknande drag som hos typ 1-beteckningar. 

I typ 4 är femininsuffixeringen obligatorisk: det är inte möjligt att välja om 

man använder en feminin eller en maskulin beteckning. 

Konceptualiseringen ”KÖN som relationellt schema” kan anses implicera 

obligatorisk femininsuffixering, eftersom en relation kräver två parter och KÖNet 

därför inte kan utelämnas i vare sig begreppet eller uttrycket. I figur 42 illustreras 

obligatorisk femininsuffixering hos de svenska typ 4-beteckningarna. 

Figur 42. Obligatorisk femininsuffixering i typ 4 i det svenska materialet. 

Hustru- och bördstitlarna används enhetligt i svenska, finska och tyska oavsett 

språktyp, strategi för jämställt språk och könskultur. Skillnader i dessa faktorer 

kan inte vara förklaringen till förekomsten av femininsuffixering hos hustru- och 

dotterbeteckningarna. Uppmärksamheten bör fästas snarare på likheter än på 

skillnader. Att typ 4-beteckningarna är brukliga i både svenskan, finskan och 

tyskan verkar styras av den könskulturella institution som är gemensam för alla 

tre könskulturerna, nämligen äktenskap och den institution som ligger bakom det, 

heteronormativitet. I typ 4 innebär könskulturen således en specifik kontext som 

framhäver kön. Enligt Holmberg är i synnerhet parförhållandet en kontext med 

hög grad av könsrelevans. Han anmärker också att kvinnan oftast definieras 

genom sin relation till andra och mera sällan som självständiga subjekt. 

(Holmberg 1993:46, 53) Milles (2008:13) i sin del konstaterar att man ofta 

beskriver kvinnor som privatpersoner – som makor och mammor – medan män 

beskrivs utifrån deras yrkesroll. Som könskulturellt fenomen förmedlar 

äktenskapsbegreppet således både heteronormativitet som könsrelevant kontext 
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och tendensen att definiera kvinnan i relation till mannen, vilka är kontexter som 

framhäver könet och ökar sannolikheten till språklig könsmarkering med hjälp av 

femininsuffixering. 

Monarkiska och adliga hustru- och bördstitlars bruklighet kan även 

förknippas med människans benägenhet att skapa sociala hierarkier. En hög status 

i samhället ses i allmänhet som eftersträvansvärd, och statusen symboliseras av 

titelbruket. Övergivandet av titlar för hustrur till män med lägre värdighet kan 

relateras till samhällets förändringar och könsideologi. När ståndssamhället 

upplöstes blev yrket en viktigare grupperingsbas än stånden, och i takt med 

samhällsutvecklingen i en mera jämställd riktning kunde även kvinnor skaffa sig 

en yrkesutbildning och inträda på arbetsmarknaden (Kyrölä 1990:98f.). I dagens 

samhälle har kvinnor egna yrkesidentiteter, och det finns inget behov att genom 

makens yrke markera vem kvinnan är gift med (Milles 2008:41). I det nutida 

demokratiska samhället är det också svårt att rekommendera bibehållande av ett 

sådant socialt sorteringssystem i språket (Språkriktighetsboken 2005:130). 
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10 Resultat och diskussion 

Enligt Edlund och andra (2007:230) är forskning om språk och kön knapphändig 

eller föråldrad inom vissa områden. Som jag ser saken gäller detta även svenska 

feminina personbeteckningar. I de källor som jag har bekantat mig med har 

femininavledningarna behandlats som språkvårdsfråga ur jämställdhetssynvinkel. 

Med kognitiv lingvistik som teoretisk referensram ger denna undersökning ett 

nytt perspektiv på femininavledningar som representationer på begreppsnivå. Ur 

den kognitiva lingvistikens synvinkel kan undersökningen ses som analys av 

komposita uttryck med femininavledningar som undersökningsmaterial. Kognitiv 

lingvistik har också kombinerats med både lexikografi och genusvetenskap 

(genusvetenskapligt inspirerad språkvetenskap). I detta kapitel sammanfattas 

undersökningsresultaten. De resultat som gäller den kognitivbaserade 

beskrivningen av femininavledningar presenteras i avsnitt 10.1 och de som gäller 

ordböcker i avsnitt 10.2. I avsnitt 10.3 diskuteras genusvetenskapliga synpunkter, 

och slutligen i avsnitt 10.4 presenteras förslag till vidare forskning. 

10.1 Kognitivbaserad beskrivning av femininavledningar 

Det övergripande syftet med denna avhandling var att beskriva semantiska och 

begreppsliga strukturer av svenska suffixavledda feminina personbeteckningar 

samt deras finska och tyska ekvivalenter som konceptualiseringar, vilket redogörs 

för i avsnitt 10.1.1. Vidare granskades förhållandet mellan konceptualiseringarna 

och den utomstående verkligheten med hjälp av behandling av 

femininavledningarnas roll i språkbruket (avsnitt 10.1.2). Synvinkeln är då 

kontrastiv och omfattar en jämförelse mellan svenska, finska och tyska 

femininavledningar. 

10.1.1 Semantiska och begreppsliga strukturer 

I figur 43 sammanfattas den kognitivbaserade indelningen av 

undersökningsmaterialet i fyra semantiska och begreppsliga typer. Alla typerna 

kan indelas i betydelsemässiga underkategorier. I typ 1 har underkategorierna 

markerats med bokstäverna a, b och c. Däremot är antalet beteckningar i typerna 

2, 3 och 4 så litet att det inte är meningsfullt att markera underkategorierna. 
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Figur 43. Den kognitivbaserade indelningen av undersökningsmaterialet. 

Klassificeringen baserar sig på begreppsliga strukturer vilka består av olika slags 

förhållanden mellan begreppsliga komponenter, scheman. Det mest centrala 

schemat heter KÖN. I varje typ kombineras schemat KÖN på ett karakteristiskt 

sätt med något av de andra schemana som heter YRKE (som förekommer i typ 1a 

och typ 3), EGENSKAP (typ 1b, typ 3), VERKSAMHET (typ 1c), 

NATIONALITET (typ 2), ETNICITET (typ 2), STATUS (typ 4) och RELATION 

(typ 4). Kombinationen av schemat KÖN och det andra schemat bildar begreppets 

matris. 

Schemana samspelar med varandra, och förhållandena mellan dem kan tolkas 

så att könet konceptualiseras ur olika perspektiv i samband med olika funktioner. 

Dessa konceptualiseringar symboliseras språkligt av semantiska strukturer, 

omskrivningar. I fråga om femininavledningar har en viss typ av omskrivning 

konventionaliserats i att uttrycka en viss typ av betydelseinnehåll, t.ex. yrke eller 

nationalitet. Detta innebär att alla typerna har sin kännetecknande 

konceptualisering och dess språkliga symbolisering (se tabell 41). 

Tabell 41. De kännetecknande konceptualiseringarna och deras språkliga 

symbolisering för varje typs del i det svenska materialet. 

Typ Begreppsliga strukturer som  

konceptualiseringar 

Semantiska strukturer som språklig 

symbolisering av konceptualiseringarna 

1 KÖN som sekundärt schema kvinnlig X 

2 KÖN som primärt schema X kvinna 

3 KÖN som överlappande schema definition 

4 KÖN som relationellt schema en X:s hustru 

Tabell 41 gäller det svenska materialet, och analysen av det finska och det tyska 

materialet gav liknande resultat. Oftast motsvarade omskrivningarna varandra 

1 KÖN som sekundärt schema
a: Yrkesbeteckningar
b: Egenskapsbeteckningar
c: Verksamhetsbeteckningar

2 KÖN som primärt schema
Nationalitets- och etnicitetsbeteckningar

3 KÖN som överlappande schema
Yrkes- och egenskapsbeteckningar

4 KÖN som relationellt schema
Titlar för hustrur till monarker, adelsmän och andra statusinnehavare
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formellt i de tre undersökningsspråken. På så sätt stöder det finska och det tyska 

materialet de svenska undersökningsresultaten. Den beskrivning av 

femininavledningar som presenteras i denna undersökning är tillräckligt flexibel 

för att tillåta variation och förklara gränsfall i materialet. När t.ex. en beteckning 

kan tolkas som både yrkes- och verksamhetsbeteckning, handlar det om att välja 

mellan schemana YRKE och VERKSAMHET. Det är också möjligt att förändra 

det ena schemats förhållande till det andra. Då konstrueras betydelseinnehållet på 

ett alternativt sätt, och därmed ändras perspektivet på företeelsen. 

10.1.2 Förhållandet mellan konceptualiseringarna och den 
utomstående verkligheten 

I tabell 41 relateras konceptualiseringarna till språket. I denna undersökning 

granskades konceptualiseringarna emellertid även i förhållande till den 

utomstående verkligheten (jfr förhållandet mellan begrepp, uttryck och referent). 

Detta tema granskades med hjälp av språkbruk. Språkbruket gäller i detta 

sammanhang valet att använda antingen en femininavledning eller en 

motsvarande maskulin/könsneutral beteckning i kommunikationen. Det handlar 

om valet att språkligt uttrycka det feminina könet hos referenten (och begreppet) 

genom femininsuffixering. Med andra ord är det fråga om femininsuffixering som 

uttryck för förhållandet mellan konceptualiseringarna och den utomstående 

verkligheten. 

Konceptualiseringarnas inflytande på femininsuffixering 

Konceptualiseringen ger en antydan om huruvida språklig könsmarkering med 

hjälp av femininsuffixering är fakultativ eller obligatorisk i språkbruket. Tabell 42 

visar vad konceptualiseringen implicerar om fakultativiteten och obligatoriet 

inom typerna 1–4. 
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Tabell 42. Konceptualiseringarna och den femininsuffixering som de implicerar i det 

svenska materialet. 

Typ Konceptualisering Femininsuffixering 

  Fakultativ Obligatorisk 

1 KÖN som sekundärt schema x  

2 KÖN som primärt schema  x 

3 KÖN som överlappande schema x x 

4 KÖN som relationellt schema  x 

Tabellen tolkas på följande sätt: När KÖNet är det sekundära schemat (typ 1), är 

femininsuffixeringen fakultativ och man kan antingen uttrycka referentens kön 

med en femininavledning eller använda den motsvarande maskulina/könsneutrala 

beteckning. När KÖNet är primärt (typ 2) eller relationellt (typ 4), är 

femininsuffixeringen obligatorisk, och det är inte möjligt att välja en 

maskulin/könsneutral beteckning utan man måste använda en femininavledning. 

Hos överlappande scheman (typ 3) har vissa ord obligatorisk femininsuffixering 

på grund av betydelsemässiga asymmetrier (t.ex. barnmorska), medan andra är 

möjliga att ersättas med en maskulin/könsneutral beteckning om man vill (t.ex. 

väninna). Tabell 42 berör det svenska materialet, men undersökningsresultaten av 

det finska och det tyska materialet var nästan identiska med de svenska. 

Den utomstående verklighetens inflytande på femininsuffixering inom 
ramen för tre faktorer: språktyp, strategi för jämställt språk och könskultur 

Konceptualiseringarna styr inte ensamma användningen av femininavledningar. 

Utgångspunkten i denna undersökning var att femininsuffixeringen även påverkas 

av den utomstående verkligheten som i denna undersökning bestod av tre faktorer: 

språktyp, strategi för jämställt språk och könskultur (som omfattade könskulturen 

i allmänhet och specifika könsrelevanta kontexter). I detta sammanhang 

utnyttjades jämförelsespråken finska och tyska som källor till olika kombinationer 

av faktorerna. Skillnader och likheter i faktorerna var också avsedda att förklara 

skillnaderna och likheterna i användningen av femininavledningar mellan svenska, 

finska och tyska. I tabellerna 43 och 44 beskrivs användningen av 

femininavledningar med hjälp av dessa tre faktorer i fråga om både fakultativ och 

obligatorisk femininsuffixering. När någon faktor som anges i de tre kolumnerna 

påverkar användningen av femininavledningar på ifrågavarande språk, finns det 

ett kryss i cellen. 
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Tabell 43 beskriver fakultativ femininsuffixering. När femininsuffixeringen är 

fakultativ, är det är möjligt att svara antingen ja eller nej på frågan om huruvida 

man använder en femininavledning eller inte. Tabell 44 i sin del handlar om 

obligatorisk femininsuffixering, och då är det inte möjligt att svara nej på frågan 

om huruvida man använder en femininavledning eller inte. 
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I tolkningen av tabellerna 43 och 44 beaktas för varje språks del de tre kolumner 

som anger språktyp, strategi (för jämställt språk) och könskultur i allmänhet. 

Uppmärksamheten fästs på kryssens distribution i tabellen. I det följande 

behandlar jag tolkningen av kryssen i fotnoten för att underlätta läsandet av 

forskningsresultaten och diskussionen i löpande text. 

Enhetlig femininsuffixering i finska och tyska, varierande i svenska 

I grunden handlar både språktypen, strategin för jämställt språk och könskulturen 

om könsneutralitet och könsspecificering. I nyckelposition står den paradox som 

gäller den språkliga och könskulturella kontexten i Sverige. I Sverige är den 

allmänna ideologin inriktad mot utplåning av könsskillnaden (som i Finland), 

men språket ger strukturella möjligheter att ange kön (som tyskan). Strategin för 

jämställt språk karakteriseras av både könsneutrala element (som finskan) och 

könsspecificerande element (som tyskan). Utifrån dessa utgångspunkter kan det 

konstateras att femininsuffixeringen sker på ett etablerat och konsekvent sätt i 

finskan och tyskan enligt tabellerna 43 och 44 57 . Användningen av 

femininavledningar följer språktypen, strategin för jämställt språk och 

könskulturen i allmänhet: könsneutralitet och likart i finskan, könsspecificering 

och särart i tyskan. På så sätt representerar finskan och tyskan två extrema 

positioner. Följaktligen är femininsuffixeringen oftast fakultativ i finskan och 

oftast obligatorisk i tyskan. I svenskan finns det däremot variation i användningen 

av femininavledningar, och både fakultativitet och obligatorium är väl 

representerade i båda tabellerna58. Detta kan anses avspegla den ovannämnda 

paradoxen. Även Jobin (2004:121 [www]) lägger märke till konflikten mellan 

relativt ofta förekommande lexikaliserade femininavledningar i kontrast till 

femininsuffixets minskade produktivitet. I det följande behandlas möjliga orsaker 

till variationen utgående från både språkliga och kognitiva faktorer. 

                                                        
57 Det högsta möjliga antalet kryss är tre. I fråga om finskan och tyskan är kryssen fördelade endast på 
två sätt: det finns antingen tre tomma celler eller tre kryss. Det finns inga sådana rader där det bara 
finns ett eller två kryss. Kryssen följer således en viss logik – det är antingen eller. 
58 I svenskan finns det mera variation i kryssens distribution än i finskan och tyskan, och rader med två 
kryss är vanliga. 
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Orsaker till varierande femininsuffixering i svenskan: språkliga och 
kognitiva faktorer 

Svenskan ligger i mellanposition med avseende på språklig könsneutralitet och 

könsspecificering (vilka representeras i undersökningen av finskan och tyskan). I 

svenskan är tendensen till språklig könsneutralitet inte lika tydlig som i finskan, 

och inte heller är tendensen till könsspecificering lika tydlig som i tyskan (som i 

sin del visar den tydligaste tendensen till en viss könsmarkering, eftersom man 

enligt tabellerna alltid använder en femininavledning). Språktypen och strategin 

för jämställt språk ger möjligheter till både könsneutralitet och könsspecificering. 

Språkliga faktorer påverkar i svenskan både användningen och övergivandet av 

femininavledningar, medan dessa faktorer endast påverkar övergivandet i finskan 

och endast användningen i tyskan 59 . Som konsekvens vacklar det svenska 

språkbruket mellan de två extrema positionerna lättare än finskan och tyskan i 

fråga om femininsuffixering, vilket orsakar variation i användningen av svenska 

femininavledningar. Av detta följer att den utomspråkliga verkligheten så som den 

uppfattas i denna undersökning inte kan definieras lika tydligt som i fråga om 

finskan och tyskan när det gäller språktyp och strategi för jämställt språk. 

Tabellerna 43 och 44 visar att variationen i användningen av svenska 

femininavledningar är inte slumpmässig utan följer de konceptualiseringar som 

anges i tabell 42: en sådan femininavledning vars semantiska och begreppsliga 

struktur implicerar obligatorisk femininsuffixering som det enda alternativet är 

bruklig. Till denna grupp hör i svenskan typ 2 (KÖN som primärt schema) och 

typ 4 (de relationella schemana KÖN och STATUS). I typ 1 är KÖN ett sekundärt 

schema, och de svenska femininavledningarna är i allmänhet inte brukliga i denna 

typ. I typ 3 finns många sådana femininavledningar som används men även 

sådana som kan ersättas med en maskulin/könsneutral beteckning, vilket 

möjliggörs av konceptualiseringen som överlappande scheman. Eftersom den 

utomspråkliga verklighetens roll i den svenska femininsuffixeringen är oklarare 

än i den finska och den tyska, är det möjligt att konceptualiseringarna styr 

femininsuffixeringen i något större grad i svenskan. Konceptualiseringarna kan 

antas ligga djupare i begreppssystemet än språkliga och könskulturella faktorer; 

femininavledningarnas semantiska och begreppsliga strukturer liknar märkbart 

                                                        
59 I tabellerna har de svenska kolumnerna för språktyp och strategi för jämställt språk kryss både när 
en femininavledning används (ja) eller inte används (nej). Däremot har de motsvarande finska 
kolumnerna kryss endast när en femininavledning inte används, och i tyskan innebär kryssen hos 
dessa två faktorer i sin del att femininavledningen används. 
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varandra i både svenskan, finskan och tyskan, medan de språkliga och 

könskulturella faktorerna varierar. Nedan anges två exempel som stöder 

konceptualiseringarnas större inflytande i svenskan jämfört med finskan och 

tyskan. 

Exempel på konceptualiseringarnas roll i femininsuffixering i det svenska 
materialet i jämförelse med det finska och det tyska 

Ett illustrerande exempel på konceptualiseringarnas inflytande hos svenska 

femininavledningar är att femininsuffixering är fakultativ i typ 1 men obligatorisk 

i typ 2. Detta kan bero på att den könsneutrala sidan av det svenska språket 

betonas i typ 1. I typ 2 betonas däremot den könsspecificerande sidan. I materialet 

kan det i själva verket iakttas en specifik språklig faktor som kan bidra till den 

obligatoriska femininsuffixeringen: feminina nationalitetsbeteckningar är oftast 

bildade med hjälp av femininsuffixet -a, och därför är de inte lika iögonenfallande 

som i synnerhet -(ar)inna-avledningarna, eftersom -a även används i andra 

sammanhang än femininsuffixering (t.ex. adjektivböjning). Feminina 

nationalitetsbeteckningar är i själva verket det enda produktiva användnings-

området bland femininavledningar. Den svenska språkliga kontexten i typ 2 kan 

betraktas som mera gynnsam för femininsuffixeringen än i typ 1, och därför 

förändras femininsuffixeringen från fakultativ till obligatorisk. Vacklandet mellan 

språklig könsneutralitet och könsspecificering kan således orsaka variation i 

användningen av svenska femininavledningar på så sätt att femininsuffixeringen 

följer konceptualiseringen. 

Konceptualiseringens betydelse kan antas vara mindre i finskan och tyskan, 

eftersom de allmänna praxisen i användningen av femininavledningar överskrider 

konceptualiseringen. Till exempel är de finska typ 2-beteckningarna inte brukliga, 

även om konceptualiseringen tyder på obligatorisk femininsuffixering. 

Fakultativiteten beror på den allmänna tydliga linjen angående femininsuffixering. 

På motsvarande sätt är de tyska typ 1-beteckningarna brukliga så som faktorerna 

indikerar, även om konceptualiseringen tyder på utelämnandet av femininsuffixet. 

Konceptualiseringarnas roll i specifika könskulturella kontexter 

I denna undersökning behandlades den könskulturella kontexten mestadels som 

allmänna tendenser, och därmed uppfattades kontexten i en bredare betydelse. 
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Många forskares iakttagelser nämner emellertid specifika kontexter som är 

gynnsamma för förekomsten av femininavledningar, t.ex. konst, idrott, intima 

relationer, kvinnodominerade branscher och fiktiva kontexter (se t.ex. Riber 

Petersen 1975:59, 62; Holmberg 1995:70ff.; Hornscheidt 2003:348; Josefsson 

2005:127; Milles 2008:48). Även inom en könsneutralt inriktad könskulturell 

kontext finns det specifika kontexter som framhäver kön. Då använder man ibland 

en femininavledning även i svenskan och finskan. I undersökningsmaterialet är 

konst och idrott exempel på sådana kontexter. Därför finns det också en fjärde 

kolumn i tabellerna 43 och 44, en som anger specifika kontexter där könet 

betraktas som särskilt relevant. 

I denna undersökning styrde de specifika kontexterna femininsuffixeringen i 

högre grad än den allmänna könskulturella kontexten, och femininsuffixeringen 

överskred då språkgränserna60. De specifika kontexterna visade mest likheter i 

användningen av femininavledningar mellan undersökningsspråken och var oftast 

orsaken till obligatorisk femininsuffixering. Hustrubeteckningar av typ 4 är ett 

typexempel på hur femininavledningarna kan vara obligatoriskt brukliga i både 

svenskan, finskan och tyskan bortsett från språktyp, strategi för jämställt språk 

och könskultur. Den obligatoriska femininsuffixeringen baserar sig på den 

könsframhävande kontexten äktenskap och den heteronormativitet som ligger 

inbakad i äktenskapsbegreppet. Även i typ 3 ingår könsrelevanta kontexter där 

femininavledningar förekommer, t.ex. segregerade kvinnodominerade branscher 

och olika slags relationer mellan män och kvinnor (vilka ofta styrs av 

heteronormativitet). 

10.2 Lexikografiska undersökningsresultat 

Enligt Christensen (2002:32) utövar ordboksförfattarna i själva verket semantisk 

forskning när de analyserar och beskriver betydelser, och t.ex. SAOB kan enligt 

henne betraktas som arbete inom den vetenskapliga betydelsebeskrivningens 

område. Ur denna synvinkel är det möjligt att använda ordböcker även som 

källitteratur som ger information om ordets semantiska egenskaper, inte bara som 

materialkällor. Enligt t.ex. Lakoff och Johnson (1980:116), Ungerer och Schmid 

(1996:21) och Mantila (1998:16) representerar ordböckerna det kollektiva 

                                                        
60 Till exempel en finsk femininavledning är bruklig när det finns ett kryss i cellen i den fjärde 
kolumnen, även om de andra cellerna är tomma och ingen annan faktor således stöder användningen 
av femininavledningen. 
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medvetandet. Lexikografiska betydelsebeskrivningar är autentiska produkter av 

kognitiva processer, och därför är de en valid källa till svenska 

femininavledningars och deras finska och tyska ekvivalenters semantiska och 

begreppsliga strukturer. 

I detta avsnitt presenteras och diskuteras forskningsresultat som hör till 

lexikografins område. Resultaten handlar om hur betydelserna av svenska 

femininavledningar och deras finska och tyska ekvivalenter beskrivs i de 

enspråkiga ordböckerna. I denna undersökning är lexikografiska resultat snarare 

en biprodukt än ett syfte. Ordböckerna utnyttjades därför att det behövdes en källa 

till semantiska och begreppsliga strukturer, vilka var det huvudsakliga 

undersökningsobjektet.  De lexikografiska resultaten kan emellertid för sin del 

berätta om sambandet mellan språk och kognition. De bjuder också ytterligare 

evidens som bidrar till validiteten av den beskrivning av svenska 

femininavledningar och deras finska och tyska ekvivalenter som utnyttjas i denna 

undersökning. 

Sammanfattning av lexikografiska resultat 

I denna undersökning inleddes materialinsamlingen med att samla in de svenska 

femininavledningarna från en svensk baklängesordbok. Sedan söktes finska och 

tyska ekvivalenter till femininavledningarna från tvåspråkiga svensk-finska och 

svensk-tyska ordböcker. Slutligen utnyttjades enspråkiga svenska, finska och 

tyska ordböcker vid insamlingen av betydelsebeskrivningar som utgjorde 

utgångspunkten för grupperingen av materialet. I undersökningsmaterialet 

beskrevs betydelserna av de svenska femininavledningarna och deras finska och 

tyska ekvivalenter med hjälp av parafraser, definitioner, hänvisningar och 

synonymer. Den feminina beteckningen angavs ibland utan någon 

betydelsebeskrivning i samband med avledningsbasen (en maskulin/könsneutral 

beteckning eller ett verb). 

Det svenska materialet visade mera variation i betydelsebeskrivningarnas 

form än det finska och det tyska. Variationen kan ses som en ytterligare 

manifestation av svenskans position mellan två extrema ändar i fråga om 

könsmarkering hos personsubstantiv. I det finska och tyska materialet var 

betydelsebeskrivningarna mera homogena. Detta kan avspegla 

femininavledningarnas roll i språkbruket: i tyskan och finskan är linjerna 
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angående användningen av femininavledningar tydligare än i svenskan, och 

därför finns det också mera etablerade sätt att beskriva dem i ordböckerna. 

Att femininavledningar kan beskrivas på så sätt som i denna undersökning får 

stöd i att olika ordboksförfattare har valt sammanfallande mönster för att definiera 

femininavledningar vid olika tider och t.o.m. i olika språk. Man kan emellertid 

fråga om de formella likheterna kan vara en konsekvens av de lexikografiska 

konventioner och förfaringssätt som ordboksförfattarna följer. Svensén nämner 

två förfaringssätt som ibland strider mot varandra. Å ena sidan borde man bidra 

till enhetlighet och formulera betydelsebeskrivningar av innehållsligt besläktade 

ord med likartat ordval och likartad syntaktisk form. Å andra sidan har olika ord 

olika semantiska egenskaper, och betydelsebeskrivningarna borde formellt 

motsvara dessa olikheter. (Se Svensén 1987:118, 121) I det följande diskuteras 

båda förfaringssätten med hänsyn till undersökningsmaterialet. 

Innehållsligt besläktade ord måste formuleras med likartat ordval 

Det första förfaringssättet framkommer i undersökningsmaterialet på så sätt att 

det överhuvudtaget existerar systematiska mönster för beskrivningen av svenska 

femininavledningar och deras finska och tyska ekvivalenter. Eftersom 

femininavledningarna är både formellt och innehållsligt besläktade (med 

avseende på att alla anger feminint kön), är det logiskt att ordboksförfattarna ofta 

använder samma modell för att beskriva deras betydelser. Särskilt i de tyska 

ordböckerna Duden och Wahrig beskrevs alla slags femininavledningar på ett 

homogent sätt jämfört med de svenska och de finska ordböckerna. 

I Duden utnyttjades ofta hänvisningar som inte berättar så mycket om 

uppslagsordets betydelse utan beskriver dess form och som därför sätter stora 

krav på användaren (jfr Svensén 1987:190). Enhetligheten i de tyska 

betydelsebeskrivningarna kan anknytas till femininavledningarnas produktivitet 

och bruklighet i det tyska språkbruket. Då är det möjligen lättare att betona 

samhörigheten mellan femininavledningarna och automatiskt beskriva dem på ett 

enhetligt sätt. I det tyska materialet utnyttjades hänvisningar även vid sådana ord 

vars ekvivalenter i det finska och det svenska materialet hade fått sådana 

betydelsebeskrivningar där formen avspeglade semantiska egenskaper (d.v.s. då 

det andra förfaringssättet hade tillämpats, se nedan). Till exempel fanns det ord 

som krävde en definition i de svenska och de finska ordböckerna för att hela 

betydelseinnehållet klarblev, medan en hänvisning utnyttjades i Duden även om 

det tyska ordet hade samma betydelsedrag. Det fanns inte heller 
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betydelsebeskrivningar som skulle kunna fungera som formell ekvivalent till 

omskrivningsmönstret X kvinna. Betydelsemässiga skillnader uttrycktes således 

mera explicit i de svenska och de finska ordböckerna än i de tyska. Orsaken kan 

vara att femininavledningarna är mera främmande för det svenska och det finska 

språksystemet (d.v.s. icke-produktiva och ofta lexikaliserade) jämfört med det 

tyska. 

Betydelsemässiga skillnader måste avspeglas i betydelsebeskrivningens 

form 

Utgångspunkten för denna undersökning kan beskrivas som kombination av de 

båda synpunkterna. Att alla femininavledningar inte definieras på samma sätt 

tyder på grundläggande semantiska skillnader mellan femininavledningarna, och 

skillnaderna avspeglas i olika slags betydelsebeskrivningar som kan indelas i fyra 

typer. Å andra sidan är femininavledningarna inom samma typ samhöriga på ett 

visst sätt, och det kan iakttas ett mönster som oftast utnyttjas i denna typ. Svensén 

(1987:121) betonar formens betydelse i ordboksdefinitioner som markör för 

semantiska skillnader hos uppslagsordet. Detta hänger ihop med den kognitiva 

lingvistikens tes att formella skillnader avspeglar betydelsemässiga skillnader. 

När man vidare fäster uppmärksamhet på omskrivningar som språklig 

symbolisering av begreppsliga strukturer, avspeglar de lexikografiska 

betydelsebeskrivningarna även skillnader i konceptualiseringar. En sådan 

avspegling kan iakttas i synnerhet i polysemin hos hustru- och bördstitlar. Vissa 

sådana beteckningar kan även användas om kvinnliga regenter, inte endast om 

hustrur eller döttrar till denna regent. Betydelsen ’regent’ framställer 

femininavledningen (och dess referent) ur ett annorlunda perspektiv: den 

implicerar att kvinnan i regentrollen är ett handlande subjekt i stället för någon 

som definieras i förhållande till en annan person. Situationen konceptualiseras 

således på ett annorlunda sätt. Då följde betydelsebeskrivningarna av ’regent’-

betydelserna liknande mönster som typ 1-beteckningarna, vilka mestadels handlar 

om någonting som man gör som subjekt. Förändringen i perspektivet 

symboliserades således språkligt av förändringen i formen, och dessutom förekom 

denna förändrade form i materialet hos ord som implicerar samma 

konceptualisering. 
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Omskrivningar i den tvåspråkiga ordboken Iso ruotsalais-suomalainen 
sanakirja (IRSS) 

Strävan efter enhetlighet som lexikografiskt förfaringssätt kan inte ensam förklara 

den systematiska förekomsten av olika slags omskrivningar, eftersom 

omskrivningarna överskrider både språk- och tidsgränser. Dessutom är det inte 

bara enspråkiga ordböcker där omskrivningar förekommer. Vid insamlingen av 

det finska materialet lade jag märke till att omskrivningar utnyttjades i den finska 

tvåspråkiga ordboken IRSS när en finsk femininavledning inte var tillgänglig, 

ofta därför att det inte var grammatiskt möjligt att bilda den61. Då utnyttjades ofta 

omskrivningen som ekvivalent till den svenska femininavledningen. Man kan 

säga att den semantiska strukturen då lyftes fram till den lexikala strukturen. Att 

detta är möjligt stöder vidare tanken om att omskrivningarna verkligen har ett 

samband med hur femininavledningarna är organiserade i begreppssystemet. I 

själva verket är omskrivningarna också en strategi för att ange kön t.ex. vid 

svenska yrkesbeteckningar. Könet anges då med en omskrivning som består av 

adjektivet kvinnlig kombinerat med den maskulina/könsneutrala 

yrkesbeteckningen (se Himanen 1987:7; Ehrenberg-Sundin 1995:94; 

Språkriktighetsboken 2005:87; Milles 2008:47), och kvinnlig X i sin del är det 

kännetecknande omskrivningsmönstret i typ 1. 

10.3 Genusvetenskapliga synpunkter: den teoretiska vs. politiska 
sidan 

Femininavledningar verkar ha haft en marginell ställning i den forskning som inte 

hör till språk och kön-studier, och i den bemärkelsen är föreliggande 

undersökning en avvikelse. Kognitiv lingvistik och genusvetenskap 

(genusvetenskapligt inspirerad språkvetenskap) har i själva verket mycket 

gemensamt när det gäller teoretiska utgångspunkter (se t.ex. avsnitt 4.1). Det 

uppstår emellertid problem när man tillämpar en genusvetenskaplig synvinkel på 

en sådan (språk)vetenskapsgren där det är sällsynt att studera språket ur den 

                                                        
61  Man kan inte bilda någon grammatisk finsk femininavledning som motsvarar t.ex. typ 1-
beteckningen  förbryterska, eftersom *rikollistar är ogrammatiskt (suffixet kan endast fogas till 
könsneutrala beteckningar på -jA eller -Uri). IRSS beskriver betydelsen av förbryterska med 
omskrivningen naispuolinen rikollinen (se IRSS s.v. förbryterska), d.v.s. den omskrivning som 
kännetecknar typ 1. Likaså har typ 2-ordet judinna ingen grammatisk suffixavledd ekvivalent, och då 
uttrycks ekvivalenten med hjälp av den kännetecknande typ 2-omskrivningen juutalainen nainen (se 
IRSS s.v. judinna). 
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synvinkeln. Vid sidan av den teoretiska forskningen har feministisk 

språkvetenskap en politisk dimension som gör anspråk på språkförändring mot ett 

mera jämställt språk (se Edlund et al. 2007:53). Därför är det nödvändigt att ta 

ställning till sambandet mellan vetenskap och politik. 

Forskningen om förhållandet mellan språk och kön började i mitten av 1970-

talet, och under de första decennierna betraktades språk och kön-studierna först 

och främst som feministisk forskning (Nordenstam 2003:11 [www]). En del av 

forskarna var snarare feminister än språkforskare. De första lingvistiska 

analyserna ur kvinnosynvinkel behandlade språkbruket genom att lista uttryck 

som nedsätter eller utesluter kvinnor. Amatöraktig iver har kanske bidragit till att i 

synnerhet den riktning som studerar enstaka ord och hur dessa ord möjligen 

diskriminerar kvinnor har fått ett dåligt rykte. (Rautala 1988:32; se även 

Hakulinen & Lautamatti 1988:179 och Hellinger 1990:25) Vetenskapen ska 

givetvis vara objektiv och värderingsfri. När forskaren har ett politiskt mål, kan 

man ifrågasätta om vetenskapen då verkligen kan vara objektiv. Emellertid har 

man anledning att fråga om vetenskapen någonsin kan vara objektiv. All 

forskning kräver att man väljer en teoretisk utgångspunkt som i sin del påverkar 

insamlingen och analysen av materialet samt tolkningen av resultaten. På så sätt 

är all vetenskap delvis subjektiv. Den feministiska forskningen har dessutom 

kunnat visa att en del av sådant som ansetts vara objektiva sanningar om män och 

kvinnor har varit starkt ideologiskt färgade. (Edlund et al. 2007:50, 52) 

Forskningen om sambanden mellan språk och kön har mestadels varit explicit 

politisk och utgått från ett feministiskt perspektiv. Forskningen har emellertid 

bedrivits även från ett politiskt neutralt språkvetenskapligt perspektiv. Sådana 

studier undersöker inte bara sambanden mellan språk och kön utan försöker förstå 

könskonstruktionen i sig. (Edlund et al. 2007:47) Denna avhandling är ett 

exempel på en undersökning som inte har något politiskt syfte. Den tar inte 

ställning till t.ex. huruvida man borde främja könsneutralitet eller 

könsspecificering i både språket och samhället. Däremot beskriver den ett 

kognitivt samband mellan språk och kön. Denna undersökning kombinerar den 

genusvetenskapliga synvinkeln med en sådan känd och uppskattad 

språkvetenskaplig teori som Langackers kognitiva grammatik, och på så sätt 

bidrar den för sin del till språk och kön-studiernas ställning som vedertagen 

vetenskaplig forskningsgren. 

Man borde vara noggrann med hur man kallar den forskning som kombinerar 

genusvetenskap med språkvetenskap. Till exempel Edlund och andra (2007) 
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använder oftast benämningen feministisk språkvetenskap i sitt verk. Ordet 

feministisk förknippas emellertid starkt med politik och kan orsaka att man i 

onödan koncentrerar sig på att ifrågasätta undersökningens objektivitet och 

förbiser själva undersökningsobjektet. För många har ordet dessutom en negativ 

klang. Man borde göra en tydlig terminologisk skillnad mellan politiskt syftad 

och politiskt neutral forskning; det är motiverat att ha en mera neutral benämning 

till forskning som inte föreskriver språkbruket utan beskriver det. På vissa ställen 

i samma verk använder Edlund och andra (se t.ex. 2007:52) uttrycket feministiskt 

inspirerad språkvetenskap. I denna avhandling har jag använt detta uttryck i 

modifierad form genusvetenskapligt inspirerad språkvetenskap (bortsett från 

referering). Med ordet genus betonar jag även synpunkten att det inte bara är 

konstruktionen av kvinnlighet som studeras genom språket utan även 

konstruktionen av manlighet. Bredare sett handlar även denna avhandling om hela 

könskonstruktionen och de uttrycksformer som den får i språket. 

10.4 Förslag till vidare forskning 

Den beskrivning av femininavledningar som presenteras i denna avhandling kan 

fungera som utgångspunkt för många slags undersökningar. Femininavledningar 

är komposita uttryck, och inom kognitiv lingvistik kunde man tillämpa 

beskrivningen även på andra slags komposita uttryck, t.ex. sammansättningar och 

genitivuttryck. Med hjälp av psykolingvistiska experiment är det kanske möjligt 

att empiriskt testa om föreliggande beskrivning är psykologiskt realistisk. 

Beskrivningen av förhållandet mellan konceptualiseringar och den utomstående 

verkligheten kan utvidgas och fördjupas så att några andra språk tas med, och 

därmed skapas nya kombinationer av faktorerna språktyp, strategi för jämställt 

språk och könskultur. Detta tema kan också belysas med hjälp av beteckningar 

som inte hör till samma typ utan representerar olika typer i svenska, finska 

och/eller tyska och som därför har lämnats utanför materialet i denna 

undersökning. Slutligen kunde användning av femininavledningar studeras i en 

rent pragmatisk bemärkelse. 

Undersökning av andra slags komposita uttryck 

Redan i början av avhandlingen nämns exempel på hur omskrivningar utnyttjas i 

den svenska grammatiken när det gäller att klargöra förhållandet mellan för- och 

efterledet i en sammansättning och de två substantiven i ett genitivuttryck. Det är 
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möjligt att analysera sådana konstruktioner och förhållandena mellan 

konstruktionernas delar inom ramen för primära, sekundära och överlappande 

scheman. En sådan undersökning kan anknytas till kompositionalitet. 

I detta sammanhang kan sammansättningarna helgdag och dagsedel tas som 

exempel (se Thorell 1981:61f.). Helgdag är en genomskinlig sammansättning 

vars betydelse kan bytas ut mot efterledet -dag och beskrivas med hjälp av det. 

Efterledet -dag kan tolkas som uttryckets grammatiska och semantiska huvud. 

Det finns således en viss hierarki som kan likställas med den som råder i 

konstruktionen kvinnlig lärare. Dag är det primära schemat som också bestämmer 

kategoritillhörigheten, och helgdag hör således till kategorin dagar. Helg är det 

sekundära schemat som anger subkategorin, helgdagar. Däremot är dagsedel en 

lexikaliserad sammansättning vars betydelse inte kan härledas från delarnas 

betydelser. Medan ordet helgdag är fullständigt kompositionellt, är 

kompositionaliteten hos dagsedel partiell eller rentav bristande. Komponenterna 

dag och sedel kan inte heller separeras från varandra så att endera ensam 

bestämmer kategoritillhörigheten. Detta kan beskrivas som konceptualisering 

inom ramen för överlappande scheman. 

När det gäller genitivuttryck är en greves hustru ett exempel på sådana i 

undersökningsmaterialet. Det underliggande förhållandet mellan delarna är 

possessivt, vilket i detta sammanhang tolkas metaforiskt som en relation mellan 

två personer, äktenskap. I det följande används husets städning och restaurangens 

personal som exempel på andra slags genitivuttryck (se Thorell 1984:41). Husets 

städning är en objektiv genitiv och restaurangens personal en lokativ genitiv. 

Sådana uttryck kan beskrivas med hjälp av relationella scheman. Husets och 

städning respektive restaurangens och personal är parallella med en greves och 

hustru, och i enlighet med detta kan de betraktas som två scheman vilka 

kombineras av ett tredje schema, d.v.s. genitivsuffixet som står för relationen 

mellan de två scheman. Detta kan även tillämpas på prepositionella 

omskrivningar (städning av huset respektive personalen på restaurangen; jfr 

hustru till greve) vilka gör relationen (i dessa exempel objekt respektive plats) 

mera explicit. 
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Psykolingvistiska experiment som empirisk undersökning av 
konceptualiseringar 

Sambandet mellan språk och kognition har studerats i synnerhet med hjälp av 

psykolingvistik.  Språkforskningen producerar analyser som en psykolingvist 

eller en kognitionsvetare kan utnyttja som grund till sina hypoteser. (Onikki 

2000:98, 100) Denna undersökning har producerat en teoretisk beskrivning som 

har skapats utgående från språkliga strukturer. Med hjälp av psykolingvistiska 

experiment kunde beskrivningen studeras empiriskt. Enligt Onikki behövs olika 

forskningsmetoder och experiment vars resultat sedan relateras till varandra, 

eftersom man inte har något direkt tillgång till betydelser. Vanligen utnyttjas 

informanternas egna värderingar (ibland frågeformulär) och experiment som 

baserar sig på reaktionstider. Metoderna kombinerar intuition, introspektion och 

observering. (Onikki 2000:98, 100f.) 

Det skulle vara möjligt att tillämpa sådana metoder på empirisk forskning av 

konceptualiseringar hos femininavledningar. Enligt Onikki har t.ex. prototyper 

experimenterats med hjälp av reaktionstider. Det har visat sig att informanterna 

reagerar snabbare på t.ex. påståendet ”sparv är en fågel” än på påståendet ”struts 

är en fågel”, vilket tyder på att en sparv är en mera prototypisk fågel än en struts. 

(Onikki 2000:93, 101) Efter samma modell skulle informanterna höra påståenden 

som ”lärarinna är en kvinnlig lärare”, ”turkinna är en kvinnlig turk”, ”turkinna är 

en turkisk kvinna” och ”hertiginna är en kvinnlig hertig”. Reaktionstiderna 

avslöjar hur konventionella dessa semantiska och begreppsliga strukturer är. Ju 

snabbare reaktionstiden är, desto mer konventionell är konceptualiseringen. Det 

kan förväntas att t.ex. ”kvinnlig turk” får en längre reaktionstid än ”turkisk 

kvinna”. Man kan också ställa frågor som ”Vad är lärarinna/turkinna/prästinna?” 

och jämföra huruvida svaren motsvarar lexikografiska betydelsebeskrivningar. 

Därmed är det också möjligt att precisera indelningen av undersökningsmaterialet 

i de fyra typerna. 

Kontrastiv undersökning med olika kombinationer av faktorerna språktyp, 
strategi för jämställt språk och könskultur 

Även den kontrastiva synvinkeln på förhållandet mellan konceptualiseringar och 

den utomstående verkligheten kan utvidgas. Då gäller det att undersöka fler språk 

än bara svenska, finska och tyska. Därmed skapas olika kombinationer av 

faktorerna språktyp, strategi för jämställt språk och könskultur. Det är möjligt att 
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utgå från språkliga faktorer och jämföra svenskan, finskan och tyskan med språk 

som påminner om dem med avseende på könsmarkering och 

femininavledningarnas roll i språkbruket. Svenskan kan jämföras med t.ex. 

engelska. Båda är språk där femininavledningar förekommer då och då (i 

engelskan t.ex. actress och mistress), även om de i allmänhet inte rekommenderas 

i språkbruket (om femininavledningar i engelskan se Baron 1986:115ff.). På 

samma sätt som svenskan har engelskan vissa könsspecifika drag; t.ex. det 

personliga pronomenet för tredje person singularis skiljer mellan maskulinum (he) 

och femininum (she). Finskan i sin del kan kontrasteras med estniska som också 

saknar grammatiskt genus och könsbundna personliga pronomen. I linje med 

dessa forskningsförslag kan tyskan jämföras med ett romanskt språk, t.ex. franska. 

Både tyskan och franskan är genusspråk som har en produktiv ordbildningsmodell 

för femininavledning, och femininavledningarna är en del av det nutida 

standardspråket. 

Vid sidan av språkliga faktorer kan den svenska/finska/tyska könskulturen 

granskas i förhållande till den brittiska/estniska/franska könskulturen (jfr svenska 

vs. engelska, finska vs. etniska och tyska vs. franska). Vidare är det möjligt att 

kontrastera svenskan med franskan, finskan med engelskan, tyskan med estniskan 

osv. och därmed skapa en mera omfattande bild av det hur språktypen, strategin 

för jämställt språk och könskulturen tillsammans med konceptualiseringar 

påverkar femininsuffixering. I denna undersökning har tonvikten lagts på 

språkliga faktorer (språktyp och strategi för jämställt språk), men en mera 

djupgående syn på könskultur kan avslöja ytterligare nyanser i 

femininsuffixeringen. 

Undersökning av beteckningar med olik typtillhörighet i svenska, finska 

och/eller tyska 

Denna undersökning handlar endast om beteckningar som representerar samma 

typ i det svenska, finska och tyska undersökningsmaterialet. När någon 

beteckning hör till t.ex. typ 1 i det svenska materialet, hör även beteckningens 

finska och tyska ekvivalenter till denna typ. Vid materialinsamlingen uteslöts ett 

femtiotal beteckningar som har olika semantiska och begreppsliga typer i de tre 

språken. Till exempel ordet kokerska och dess finska ekvivalent keittäjätär hör till 

typ 3, medan den tyska ekvivalenten Köchin kan betraktas som typ 1a-beteckning. 

Ett annat exempel är zigenerska och dess tyska ekvivalent Zigeunerin som båda 
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representerar typ 1b, medan den finska ekvivalenten mustalaisnainen hör till typ 2. 

Vidare hör den svenska beteckningen strykerska till typ 3, medan de finska och 

tyska ekvivalenterna silittäjä och Büglerin är typ 1a-beteckningar. 

I en sådan undersökning betonas den kontrastiva synvinkeln. Det är möjligt 

att vidare studera den paradox som gäller språkliga och könskulturella faktorer i 

svenskan och granska om svenskan har mera gemensamt med finskan eller tyskan. 

Med andra ord finns det fler sådana beteckningar som har samma typ i svenska 

och finska eller sådana som delar typhörighet i svenska och tyska? Även om 

finskan och tyskan ligger i motsatta ändar i det kontinuum som gäller 

könsmarkering hos personsubstantiv, finns det beteckningar som har samma typ i 

dessa språk medan den svenska beteckningen representerar någon annan typ. Vad 

har sådana finska och tyska beteckningar gemensamt? Med hjälp av dessa frågor 

är det möjligt att granska om det slutligen är språkliga eller könskulturella 

faktorer som har större inflytande på femininsuffixering. 

Pragmatisk och sociolingvistisk undersökning av användning av 
femininavledningar 

I denna undersökning baserade sig kunskap om användningen av 

femininavledningar dels på den information som ordböckerna ger, dels på andra 

forskares resultat och iakttagelser. Med hjälp av en pragmatisk undersökning är 

det möjligt att belysa huruvida användningen av olika typer av 

femininavledningar följer den beskrivning som presenteras i denna undersökning. 

Man kunde bortse från den kognitiva synvinkeln och utföra en undersökning som 

endast tar sikte på användningen av femininavledningar. Himanen (1987) och 

Holmberg (1995) har analyserat användningen av svenska femininavledningar i 

tidningsspråket, och en motsvarande analys med 2000-talets tidningar kan avslöja 

möjliga förändringar i språkbruket. Likaså kunde man studera hur 

femininavledningar förekommer i sådana ordböcker som har utgivits efter dem 

som har utnyttjats i denna undersökning (t.ex. Svensk ordbok 2009).  

Det är också möjligt att planera en undersökning med nativa språkbrukare 

som informanter, möjligen med hjälp av frågeformulär. Informanterna förväntas 

t.ex. att bedöma om en viss femininavledning är bruklig och om de själva 

använder eller har använt den i språkbruket. När undersökningsresultaten därtill 

analyseras med t.ex. informanternas kön och ålder som variabler får 

undersökningen även en sociolingvistisk dimension med tanke på vilka slags 

människor som möjligtvis använder eller undviker femininavledningar. 
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11 Sammanfattning 

Temat i denna avhandling var förhållandet mellan kön, språk och kognition. 

Avhandlingen är en undersökning av semantiska och begreppsliga strukturer hos 

svenska suffixavledda feminina personbeteckningar och deras finska och tyska 

ekvivalenter. Den teoretiska referensramen utgörs av en språkvetenskapsgren som 

kallas kognitiv lingvistik, och syftet har varit att skapa en kognitivbaserad 

beskrivning av femininavledningar. Avhandlingen har en kontrastiv synvinkel 

(undersökningsspråken är svenska, finska och tyska), men tonvikten läggs på 

svenskan. Den kan också klassificeras som undersökning inom 

genusvetenskapligt inspirerad språkvetenskap, eftersom undersökningsobjektet är 

feminina ord och även genusvetenskapliga teorier tillämpas. 

Undersökningsmaterialet består av sammanlagt 832 beteckningar (344 

svenska ord, 256 finska ord och 232 tyska ord). Utgångspunkten har varit svenska 

femininavledningar som har samlats från Norstedts svenska baklängesordbok 

(1993). Deras finska och tyska ekvivalenter har samlats från tvåspråkiga 

ordböcker. Sammanlagt åtta svenska, finska och tyska enspråkiga ordböcker har 

fungerat som källa till beteckningarnas betydelser, och dessa 

betydelsebeskrivningar (t.ex. parafraser och definitioner) har varit 

utgångspunkten för analysen av semantiska och begreppsliga strukturer. 

Uppmärksamheten har fästs på betydelsebeskrivningarnas språkliga formulering. 

Betydelsebeskrivningarna betraktas som olika slags omskrivningar, d.v.s. 

syntaktiska konstruktioner som uttrycker beteckningens betydelse med andra ord. 

Andra forskare har tidigare utnyttjat termen omskrivning i grammatiska 

beskrivningar (t.ex. svenska genitivomskrivningar) för att klargöra 

betydelseinnehållet (se t.ex. Thorell 1981:41; SAG 3 1999:27, 34). 

I undersökningsmaterialet kan iakttas systematiska mönster med hjälp av 

vilka femininavledningarnas betydelser har beskrivits. Det finns fyra 

kännetecknande omskrivningsmönster: kvinnlig X (t.ex. kvinnlig lärare, Svensk 

ordbok 1992 s.v. lärarinna), X kvinna (t.ex. turkisk kvinna, Svenska Akademiens 

ordbok 2007 T 1894 s.v. turkinna), varierande definitionsmönster (t.ex. kvinna 

som tjänstgör såsom präst särskilt i icke-kristna religioner, Svensk ordbok 1992 

s.v. prästinna) och en X:s hustru (t.ex. en greves hustru, Svensk ordbok 1992 s.v. 

grevinna). Materialet har följaktligen indelats i fyra grupper (vilka kallas typerna 

1–4). Indelningen utgår primärt från omskrivningens form men även från t.ex. 

femininavledningens förhållande till den motsvarande maskulina/könsneutrala 

beteckningen (t.ex. lärarinna – lärare och turkinna – turk). 
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I denna undersökning betraktas omskrivningen som beteckningens 

semantiska struktur. Omskrivningen – t.ex. kvinnlig lärare och turkisk kvinna – 

granskas med hjälp av olika slags analytiska verktyg som utgår från att betydelser 

består av semantiska komponenter. Exempelvis semantisk dekomposition bryter 

omskrivningen ned i två semantiska komponenter varav den ena uttrycker kön 

(kvinnlig, kvinna, hustru) och den andra en viss funktion, t.ex. yrke (lärare) eller 

nationalitet (turkisk). Det råder ett visst förhållande mellan komponenterna så att 

1) könet är sekundärt i förhållande till den andra funktionen, 2) könet är primärt i 

förhållande till den andra funktionen, 3) könet överlappar den andra funktionen 

eller 4) könet är bundet till en viss relation med den andra funktionen. 

De ovannämnda förhållandena bibehålls i begreppslig struktur där 

omskrivningens semantiska komponenter motsvaras av begreppsliga 

komponenter, scheman. Det mest relevanta schemat kallas KÖN som 

symboliseras språkligt av den semantiska komponent som uttrycker könet i 

omskrivningen. Till exempel i omskrivningen kvinnlig lärare motsvaras den 

semantiska komponenten kvinnlig av schemat KÖN och lärare av schemat YRKE 

i den begreppsliga strukturen. Typerna 1–4 baserar sig på KÖNets förhållande till 

ett annat schema. På basis av de semantiska strukturerna är det möjligt att skapa 

fyra olika begreppsliga strukturer (jfr typerna 1–4): 1) KÖN som sekundärt 

schema (i förhållande till schemana YRKE, EGENSKAP och VERKSAM HET), 

2) KÖN som primärt schema (i förhållande till NATIONALITET och 

ETNICITET), 3) KÖN som överlappande schema (i förhållande till YRKE och 

EGENSKAP) och 4) KÖN som relationellt schema (som kombineras till STATUS 

med hjälp av RELATION). 

Kognitiv lingvistik utgår från tanken att språket avspeglar kognitionen på så 

sätt att språkliga strukturer avspeglar begreppsliga strukturer. Begreppsliga 

strukturer är icke-språkliga kognitiva modeller som handlar om hur informationen 

är organiserad i sinnet. Dessa strukturer får sitt språkliga uttryck i semantiska 

strukturer. Därför är betydelsebeskrivningars och därmed omskrivningars 

språkliga formulering central för analysen. Enligt kognitiv lingvistik symboliserar 

språkliga strukturer nämligen ett visst perspektiv på den företeelse som de syftar 

på. Omskrivningens språkliga struktur symboliserar följaktligen ett visst 

perspektiv på (det kvinnliga) könet i samband med olika funktioner (yrke, olika 

slags egenskaper, tillfällig verksamhet, nationalitet, etnicitet och äktenskaplig 

status). Omskrivningar av t.ex. feminina yrkesbeteckningar som lärarinna 

symboliserar hur man uppfattar könet i samband med yrken. Omskrivningen 
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kvinnlig lärare förmedlar språkligt en uppfattning att könet är sekundärt i 

förhållande till yrket bl.a. så att lärare är huvudordet i konstruktionen. Det 

subjektiva perspektiv på objektiv verklighet som förmedlas genom språket kallas 

konceptualisering, och i denna undersökning betraktas ovannämnda begreppsliga 

strukturer som konceptualiseringar. Konceptualiseringen av t.ex. YRKE som 

primärt schema och KÖN som sekundärt kan tolkas så att man är benägen att 

betrakta yrkesutövarens kön som mindre relevant i denna kontext. Däremot spelar 

könet en större roll vid t.ex. nationalitetsbeteckningar där KÖNet är det primära 

schemat och NATIONALITET det sekundära. 

Denna undersökning tar sikte på både det som finns inom ett begrepp och det 

som finns utanför begreppet. Det första utgörs av den ovan presenterade 

beskrivningen av semantiska och begreppsliga strukturer som konceptualiseringar. 

Det andra innebär behandling av konceptualiseringarnas förhållande till den 

utomstående verkligheten. Detta förhållande betraktas utgående från användning 

av femininavledningar i språkbruket. I detta sammanhang handlar språkbruket om 

språklig könsmarkering med hjälp av femininsuffixering, d.v.s. man använder en 

femininavledning eller en motsvarande maskulin/könsneutral beteckning. Denna 

del av undersökningen baserar sig på andra forskares resultat och iakttagelser. 

Även den lexikografiska betydelsebeskrivningen ger antydan om hur 

ifrågavarande femininavledning används. Det kan konstateras att de svenska 

femininsuffixen i stort sett har förlorat sin produktivitet. Femininavledningarna 

har officiellt mestadels fallit ur bruk men vissa av dem förekommer fortfarande, 

varpå sjuksköterska och barnmorska är de mest kända exemplen. De finska 

suffixen är däremot icke-produktiva och femininavledningarna undviks i 

språkbruket. Femininavledning är en fullständigt produktiv ordbildningsmetod 

endast i tyskan där femininavledningarna hör till standardspråket. 

I denna avhandling har språklig könsmarkering med hjälp av 

femininsuffixering beskrivits som antingen fakultativ eller obligatorisk. 

Konceptualiseringen implicerar fakultativiteten och obligatoriet i 

femininsuffixeringen. Fakultativ femininsuffixering betyder att man kan välja 

mellan en femininavledning eller en maskulin/könsneutral beteckning, t.ex. 

mellan lärarinna och lärare. Med andra ord kan man välja huruvida man anger 

referentens kön eller inte. I det svenska materialet är femininsuffixeringen 

fakultativ i typ 1 där schemat KÖN är sekundärt i förhållande till det andra 

schemat. Femininsuffixeringen är obligatorisk i typerna 2 respektive 4 där KÖNet 

är primärt respektive relationellt. Då kan man inte välja utan man måste använda 

en femininavledning; man kan inte använda den maskulina beteckningen turk 
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eller greve om en kvinna utan man måste hänvisa till henne med 

femininavledningen turkinna eller grevinna. I typ 3 där schemana överlappar 

varandra kan femininsuffixeringen vara av båda slag beroende på ordet. Det är 

möjligt att beteckna en kvinna t.ex. med ordet präst, medan det inte går an att 

kalla henne älskare. 

Det beror på den utomstående verkligheten huruvida det slags 

femininsuffixering som konceptualiseringen implicerar verkligen utnyttjas i 

språkbruket. Den utomstående verkligheten uppfattas som kontext där 

femininavledningar används eller överges. Kontexten består av tre faktorer: 

språktyp, strategi för jämställt språk och könskultur. Med språktyp avses språkets 

strukturella möjligheter till könsmarkering, i synnerhet genussystemet som utgör 

grunden till språklig könsmarkering. Strategi för jämställt språk omfattar 

uppfattningen om vad som är sexistiskt språkbruk och de medel som man 

utnyttjar för att undvika sådant språkbruk. Könskultur i sin del handlar om vad 

man menar med jämställdhet mellan könen och hur man förhåller sig till 

könsskillnader. Könskulturen utgörs i synnerhet av könsideologin, d.v.s. hurdant 

ett idealt jämställt samhälle är. Könskulturen omfattar även specifika kontexter 

som kan påverka språklig könsmarkering, t.ex. nära och intima relationer mellan 

människor. I granskande av förhållandet mellan konceptualiseringar och den 

utomstående verkligheten syns den kontrastiva synvinkeln så att finskan och 

tyskan fungerar som jämförelsepunkter till svenskan med avseende på de 

ovannämnda faktorerna. Faktorerna tjänar också till att förklara varför det finns 

både skillnader och likheter i användningen av femininavledningar mellan 

svenskan, finskan och tyskan. 

I grunden handlar faktorerna om könsneutralitet och könsspecificering både 

språkligt och könskulturellt. Tendenserna i femininsuffixeringen följer en viss 

tydlig linje i finskan (könsneutralitet) och tyskan (könsspecificering). Finskan och 

tyskan ligger i de extrema ändarna av ett kontinuum från ett grammatiskt 

könsneutralt språk till ett tregenusspråk. Strategin för jämställt språk och 

femininavledningarnas användningssätt följer detta kontinuum från undvikande 

av särskilda feminina beteckningar till avledningarnas fullständiga bruklighet och 

produktivitet. Svenskan befinner sig mellan dessa två extrema positioner. Svenska 

strategier för jämställt språk innehåller både könsneutrala och könsspecifika 

element: t.ex. femininavledningarna undviks, men i tredje person singularis kan 

man nämna båda könen i konstruktioner som han/hon. Könskulturellt liknar 

Sverige emellertid mera Finland med avseende på att man främjar utplåning av 
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könsskillnader, medan man i Tyskland snarare vill framhäva skillnaderna. 

Svenskan karakteriseras således av en konflikt som baserar sig på att språktypen 

och strategin för jämställt språk främjar vissa strukturella möjligheter till 

könsmarkering, men den könskulturella kontexten definierar jämställdheten som 

likhet mellan könen. 

Konflikten mellan språkliga och könskulturella faktorer syns som variation i 

femininsuffixering. Det finns både språkliga och kognitiva faktorer som orsakar 

variationen. De språkliga faktorerna handlar om att språktypen och strategierna 

innehåller både könsneutrala och könsspecifika element, och därför vacklar 

svenskan lättare mellan könsneutrala och könsspecifika uttryckssätt, i detta 

sammanhang mellan övergivande och användning av femininavledningar. Den 

svenska språkliga kontexten är mera gynnsam för könsspecificering än den finska 

men inte lika gynnsam som den tyska. Variationen kan länkas till 

konceptualiseringarna så att fakultativiteten och obligatoriet i feminin-

suffixeringen följer det som konceptualiseringarna implicerar. I finskan och 

tyskan kan femininsuffixeringen däremot avvika sig från konceptualiseringen. Att 

svenskan är mera benägen att följa konceptualiseringarna än finskan och tyskan 

kan bero på att den utomstående verkligheten är svårare att definiera, eftersom 

svenskan saknar lika tydliga tendenser i språklig könsmarkering som kan iakttas i 

finskan och tyskan. Då styr konceptualiseringarna femininsuffixeringen starkare 

än den utomstående verkligheten också därför att begreppliga strukturer kan anses 

ligga djupare i begreppssystemet än språktyp, strategi för jämställt språk och 

könskultur. De senare karakteriseras i allmänhet av variation, medan de 

begreppsliga strukturerna har fler likheter än skillnader mellan svenskan, finskan 

och tyskan. Det bör emellertid noteras att en viktig faktor som styr 

femininsuffixeringen i både svenskan, finskan och tyskan är specifika 

könsrelevanta kontexter, i synnerhet sådana som har med parförhållanden och 

heteronormativitet att göra. I sådana sammanhang kan det iakttas mest likheter i 

femininsuffixeringen mellan de tre undersökningsspråken trots att de faktorer som 

utgör den utomstående verkligheten varierar. Till exempel hustru- och bördstitlar 

är brukliga i både det svenska, det finska och det tyska standardspråket. 

I denna avhandling tillämpas en kognitiv synvinkel på såväl genusvetenskap 

som lexikografi. Ur genusvetenskaplig synvinkel är föreliggande avhandling ett 

exempel på att det är möjligt att studera sambanden mellan språk och kön ur ett 

politiskt neutralt perspektiv utan att ta ställning till t.ex. huruvida man borde 

använda femininavledningar eller inte. När undersökningen betraktas ur 

lexikografisk synvinkel bör det påpekas att det inte är fråga om en lexikografisk 
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undersökning även om materialet utgörs av ordböcker; ordböckerna fungerar 

endast som källa till finska och tyska ekvivalenter och alla beteckningarnas 

betydelsebeskrivningar (och därmed omskrivningar). Undersökningens 

anknytning till lexikografin kan ses som belysande av ordböckernas roll som 

kognitionens avspeglare. Tanken om ordböcker som källa till djupgående 

begreppsliga strukturer får stöd i att det finns systematiska språkliga mönster som 

olika ordboksförfattare har använt vid olika tider och på olika språk. Det finns ett 

samband mellan femininavledningarnas roll i språkbruket och variationen i 

betydelsebeskrivningarna; i de tyska och finska ordböckerna är betydelse-

beskrivningarna mera homogena än i de svenska, vilket kan anses avspegla 

femininsuffixeringens etablerade respektive vacklande ställning i språkbruket. 

Strävan efter enhetlighet i lexikografiska konventioner kan emellertid inte ensam 

förklara likheterna. 

I vidare forskning kan i synnerhet den kognitiva lingvistiken ha nytta av den 

kognitivbaserade beskrivningen av femininavledningar. Beskrivningen kan 

anpassas i andra typer av komposita strukturer, t.ex. sammansättningar och 

genitivuttryck, utgående från att de kan beskrivas som olika slags förhållanden 

mellan scheman. Det är också möjligt att vidare studera de semantiska och 

begreppsliga strukturerna med hjälp av psykolingvistiska experiment. Den 

kontrastiva synvinkeln i sin del kan utvidgas när man tar med andra språks 

ekvivalenter till svenska femininavledningar. Därmed kan man skapa nya 

kombinationer av faktorerna språktyp, strategi för jämställt språk och könskultur. 

På så sätt är det möjligt att vidare belysa förhållandet mellan konceptuali-

seringarna och den utomstående verkligheten. I de ordböcker som har utnyttjats 

som materialkällor finns dessutom beteckningar som har fallit utanför kriterierna 

för insamlingen av undersökningsmaterialet, och analysen av dem är en lämplig 

fortsättning till föreliggande avhandling. Det är också möjligt att bortse från den 

kognitiva synvinkeln och utföra en rent pragmatisk undersökning av användning 

av femininavledningar på 2000-talet exempelvis i tidningsspråket och internet. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Beteckningarna i typ 1 

I tabellerna 45–47 anges de svenska femininavledningar och deras finska och 

tyska ekvivalenter som hör till typ 1. Tabell 45 omfattar typ 1a-beteckningarna, 

tabell 46 typ 1b-beteckningarna och tabell 47 typ 1c-beteckningarna. 

Beteckningarna anges i alfabetisk ordning efter det svenska ordet. Ett streck ( – ) 

på listan betyder att en ekvivalent till den svenska feminina beteckningen fattas. 

När ekvivalenten anges inom parentes, har den redan förekommit som ekvivalent 

till någon annan svensk femininavledning och räknas inte med i det totala antalet 

beteckningarna i materialet. 

Tabell 45. Beteckningarna i typ 1a. 

Den svenska beteckningen Den finska beteckningen Den tyska beteckningen 

arrendatorska vuokraviljelijä Pächterin 

avskriverska jäljentäjä  – 

bagerska leipuri Bäckerin 

bildhuggarinna kuvanveistäjä Bildhauerin 

bokförerska kirjapitäjä Buchhalterin 

bärarinna kantaja Trägerin 

danserska tanssijatar Tänzerin 

dansös (tanssijatar) (Tänzerin) 

diktarinna runoilijatar Dichterin 

diskerska tiskaaja Tellerwäscherin 

expeditris myyjätär Verkäuferin 

falserska uurtaja Falzerin 

figurantska balettitanssijatar Figurantin 

fosterfördriverska – – 

föreståndarinna johtajatar Vorsteherin 

författarinna kirjailijatar Verfasserin 

förmedlarinna välittäjä Vermittlerin 

förmedlerska (välittäjä) (Vermittlerin) 

hantlangerska apulainen Handlangerin 

harpospelerska – – 

herdinna paimenetar Hirtin 

iläggerska alistaja – 
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Den svenska beteckningen Den finska beteckningen Den tyska beteckningen 

inspektris tarkastaja Aufseherin 

instruktris ohjaaja Ausbilderin 

karderska – – 

komediantska komediantti Komödiantin 

konstberiderska – Kunstreiterin 

konstnärinna taiteilijatar Künstlerin 

konståkerska taitoluistelija Eiskunstläuferin 

kopplerska parittaja Kupplerin 

kvacksalverska puoskari Quacksalberin 

kåsös pakinoitsija Plauderin 

lektris esilukija – 

lärarinna opettajatar Lehrerin 

manglerska – Manglerin 

marketenterska – Marketenderin 

maskinskriverska konekirjoittajatar Maschinenschreiberin 

meddelerska tiedottaja – 

mjölkerska lypsäjä Melkerin 

motläserska – – 

målarinna maalaajatar Malerin 

månglerska kaupustelija – 

mäklerska välittäjä Maklerin 

nopperska – – 

ockrerska koronkiskuri Wucherin 

ortoptris62 – Orthoptistin 

packerska pakkaaja Packerin 

plockerska poimija Pflückerin 

plyserska (villan)möyhentäjä – 

preparatris63 preparaattori Präparatorin 

presserska prässääjä Druckerin 

procenterska (koronkiskuri) (Wucherin) 

påkläderska pukija – 

recitatris lausujatar Vortragskünstlerin 

redaktris toimittaja Redakteurin 

regissös ohjaaja Regisseurin 

                                                        
62 Kvinnlig assistent till ögonläkare 
63 Musei- eller laboratoriearbeterska 
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Den svenska beteckningen Den finska beteckningen Den tyska beteckningen 

restauratris ravintoloitsija – 

retuschös parantelija – 

riterska piirtäjä Zeichnerin 

rodderska soutaja Ruderin 

ryttarinna ratsastajatar Reiterin 

räfserska – – 

räkenskapsförerska tilinpitäjä Rechnungsführerin 

servitris tarjoilijatar Kellnerin 

schackrerska (kaupustelija) – 

signerska – Zauberin 

simmerska uijatar Schwimmerin 

skaldinna (runoilijatar) (Dichterin) 

skidåkerska hiihtäjätär Schiläuferin 

skridskoåkerska luistelija Schlittschuhläuferin 

skriftställarinna (kirjailijatar) Schriftstellerin 

skulptris (kuvanveistäjä) (Bildhauerin) 

skyfflerska – – 

skådespelerska näyttelijätär Schauspielerin 

sköljerska huuhtelija – 

slalomåkerska pujottelija Slalomläuferin 

slubberska – – 

sminkerska – Maskenbildnerin 

sminkös – (Maskenbildnerin) 

spritlangerska pirtutrokari – 

solverska niisittäjä – 

sortererska lajittelija Sortiererin 

stanserska lävistäjä – 

sterwardess stuertti Stewardess 

sveperska ruumiinpesijä – 

säljerska (myyjätär) (Verkäuferin) 

sångerska laulajatar Sängerin 

tecknarinna (piirtäjä) (Zeichnerin) 

tecknerska (piirtäjä) (Zeichnerin) 

tennisspelerska – Tennisspielerin 

texterska tekstaaja – 

tillskärerska leikkaaja Zuschneiderin 

tjänarinna palvelijatar Dienerin 
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Den svenska beteckningen Den finska beteckningen Den tyska beteckningen 

tolkarinna tulkki Dolmetscherin 

tolkerska (tulkki) (Dolmetscherin) 

tonsättarinna säveltäjä – 

torkerska kuivaaja – 

tvinnerska punoja Zwirnerin 

uppasserska (tarjoilijatar) (Kellnerin) 

uppköperska – Einkäuferin 

utpresserska kiristäjä Erpresserin 

vakterska vartija Wächterin 

vokalissa vokalisti Schlagersängerin 

ysterska – Käserin 

åsnedriverska aasinajaja – 

översättarinna kääntäjä Übersetzerin 

 

Tabell 46. Beteckningarna i typ 1b. 

Den svenska beteckningen Den finska beteckningen Den tyska beteckningen 

andeskåderska henkiennäkijä Geisterseherin 

anförarinna (johtajatar) Anführerin 

anförerska (johtajatar) (Anführerin) 

anhängarinna kannattaja Anhängerin 

arbeterska työläinen  Arbeiterin 

arvtagerska perijätär Erbin 

bedragerska petkuttaja Betrügerin 

befrämjarinna edistäjä Förderin 

botgörerska katuja Büβerin 

bråkmakerska räyhääjä Krachmacherin 

budbärarinna sanansaattaja Botin 

budbärerska (sanansaattaja) (Botin) 

drinkerska juoppo Trinkerin 

drömmerska unennäkijä Träumerin 

efterträderska jäljittelijä Nachfolgerin 

fjärrskåderska selvänäkijä Hellseherin 

fostrarinna kasvattaja Erzieherin 

främjerska (edistäjä) (Förderin) 

följeslagerska seuralainen Begleiterin 
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förbryterska rikollinen Verbrecherin 

företrädarinna edeltäjä Vorgängerin 

företräderska (edeltäjä) (Vorgängerin) 

förräderska petturi Verräterin 

försörjerska elättäjä Ernährerin 

gengångerska haamu Gespenst 

grälmakerska riitelijä Zänkerin 

gynnarinna suosijatar Gönnerin 

hycklerska teeskentelijä Heuchlerin 

häroldinna airut Heroldin 

idkerska harjoittaja Betreiberin 

innehavarinna omistajatar Inhaberin 

intrigmakerska juonittelija Intrigantin 

jasägerska – Jasagerin 

klåperska hutilus – 

krångelmakerska rettelöitsijä Störemfried 

kväkerska – Quäkerin 

kätterska – Ketzerin 

lagbryterska lainrikkoja  – 

landsmaninna maanmies Landsmännin 

ledarinna (johtajatar) Leiterin 

ljusbringerska64 valontuoja – 

lycksökerska onnenonkija – 

lögnerska valehtelija Lügnerin 

medborgarinna kansalainen Staatsbürgerin 

menederska valapatto Meineidige 

miljonärska miljonääri Millionärin 

mordbrännerska murhapolttaja Brandstifterin 

motståndarinna vastustaja Gegnerin 

mörderska murhaaja Mörderin 

olycksbringerska pahanilmanlintu Unheilstifterin 

pladdrerska  lörpöttelijä Plapperin 

pratmakerska (lörpöttelijä) Schwätzerin 

profetissa profeetta Prophetin 

putsmakerska veijari Possenreißerin 

                                                        
64 Ljusbringerska används som ett stående epitet för Lucia (Lindgren 2004:62). 
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regentinna hallitsijatar Regentin 

rekordhållerska – – 

ryktesmiderska – – 

ränkmakerska (juonittelija) (Intrigantin) 

ränksmiderska (juonittelija) (Intrigantin) 

samlerska keräilijä Sammlerin 

sanningssägerska totuudenpuhuja – 

sanningssökerska totuudenetsijä – 

sensationsmakerska – – 

sierska ennustaja Seherin 

sjusoverska unikeko – 

självplågerska itsensäkiduttaja – 

skojerska pilailija Spaßmacherin 

skrymterska (teeskentelijä) (Heuchlerin) 

skrävlerska kerskailija Prahlerin 

skvallrerska juoruaja – 

skyddarinna suojelijatar Schützerin 

sladdrerska (juoruaja) – 

slavinna orjatar Sklavin 

slöserska tuhlaaja Verschwenderin 

smickrerska imartelija Schmeichlerin 

smittobärerska tartunnankantaja – 

smittoförerska (tartunnankantaja) – 

snabblöperska – – 

spektakelmakerska (pilailija) (Spaßmacherin) 

stiftarinna perustaja Stifterin 

stifterska (perustaja) (Stifterin) 

strejkbryterska lakonrikkoja Streikbrecherin 

svärmerska haaveilija Schwärmerin 

tadlerska moittija – 

tankeläserska ajatustenlukija Gedankenläserin 

tronföljerska kruununperillinen Thronfolgerin 

trälinna (orjatar) (Sklavin) 

tvivlerska epäilijä Zweiflerin 

undergörerska ihmeidentekijä Wundertäterin 

vallfärderska pyhiinvaeltaja Wallfahrerin 
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vandrerska kulkija Wandrerin 

vedersakerska vastapuoli Widersacherin 

välgörarinna hyväntekijä Wohltäterin 

välgörerska (hyväntekijä) (Wohltäterin) 

ägarinna (omistajatar) Besitzerin 

äktenskapsbryterska avionrikkoja Ehebrecherin 

 

Tabell 47. Beteckningarna i typ 1c. 

Den svenska beteckningen Den finska beteckningen Den tyska beteckningen 

ackompanjatris säestäjä (Begleiterin) 

angiverska ilmiantaja Angeberin 

anklagarinna syyttäjä Klägerin 

anklagerska (syyttäjä) (Klägerin) 

avnämerska ostaja Abnehmerin 

bedjerska rukoilija Beterin 

befriarinna vapauttaja Befreierin 

befrierska (vapauttaja) (Befreierin) 

beledsagarinna saattaja (Begleiterin) 

beledsagerska (saattaja) (Begleiterin) 

berättarinna kertojatar Erzählerin 

berätterska (kertojatar) (Erzählerin) 

besegrerska voittaja Siegerin 

brevskriverska kirjeenkirjoittaja Briefschreiberin 

efterföljerska seuraaja (Nachfolgerin) 

frestarinna houkuttelija Versucherin 

fresterska (houkuttelija) (Versucherin) 

förespråkerska puolestapuhuja Fürsprecherin 

förfäktarinna (puolestapuhuja) Verfechterin 

förslagsställarinna ehdotuksentekijä Antragsstellerin 

förtäljerska (kertojatar) (Erzählerin) 

giftblanderska myrkynsekoittaja Giftmischerin 

givarinna antaja Geberin 

hjälparinna auttaja Helferin 

hjälperska (auttaja) (Helferin) 

hugsvalerska lohduttaja Trösterin 

häderska herjaaja – 
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häcklerska – (Heuchlerin) 

hämnarinna kostajatar Rächerin 

hämnerska (kostajatar) (Rächerin) 

initiativtagerska aloitteentekijä Anregerin 

kasterska heittäjä Werferin 

kortspelerska kortinpelaaja Kartenspielerin 

ledsagarinna (saattaja) (Begleiterin) 

ledsagerska (saattaja) (Begleiterin) 

lyssnerska kuuntelija Zuhörerin 

låntagerska lainanottaja – 

läsarinna lukijatar Leserin 

matlagerska ruoanlaittaja – 

medarbetarinna työtoveri Mitarbeiterin 

medarbeterska (työtoveri) (Mitarbeiterin) 

meddelerska tiedottaja – 

medspelarinna pelitoveri Mitspielerin 

medspelerska (pelitoveri) (Mitspielerin) 

medtävlarinna kilpailijatar Mitbewerberin 

medtävlerska (kilpailijatar) (Mitbewerberin) 

motspelerska vastapelaaja Gegenspielerin 

mottagarinna vastaanottaja Empfängerin 

rannsakerska – – 

recettagerska – – 

rekordslagerska – – 

rymmerska karkaaja Ausreißerin 

rådgiverska neuvonantaja Ratgeberin 

räddarinna pelastaja Retterin 

rädderska (pelastaja) (Retterin) 

segrarinna voittaja (Siegerin) 

skaparinna luoja Schöpferin 

skildrarinna kuvailija – 

skildrerska (kuvailija) – 

skörderska niittäjä – 

skövlerska tuhoaja – 

slumrerska – – 

spriderska levittäjä Verbreiterin 
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ställföreträderska sijainen Stellverträterin 

sömngångerska unissakävelijä Schlafwandlerin 

talarinna puhuja Rednerin 

tröstarinna (lohduttaja) (Trösterin) 

trösterska (lohduttaja) (Trösterin) 

tämjerska kesyttäjä Bändigerin 

underhandlerska neuvottelija Unterhändlerin 

uppviglerska yllyttäjä Aufwieglerin 

utdelerska jakaja Verteilerin 

utroperska huutaja Ausruferin 

utställarinna näytteilleasettaja Ausstellerin 

vattenbärerska vedenkantaja – 

vattenhämterska – – 

vinnerska (voittaja) Gewinnerin 

åhörarinna kuulija Zuhärerin 

åskådarinna katsoja Zuschauerin 

överbringerska tuoja Überbringerin 

Bilaga 2: Beteckningarna i typ 2 

I tabell 48 anges de svenska femininavledningar och deras finska och tyska 

ekvivalenter som hör till typ 2. 

Tabell 48. Beteckningarna i typ 2.  

Den svenska beteckningen Den finska beteckningen Den tyska beteckningen 

argentinska argentiinalainen nainen Argentienerin 

grekinna kreikatar Griechin 

hottentotska hottentottinainen Hottentottin 

judinna juutalainen nainen Jüdin 

macedonska – – 

mulatska mulattinainen Mulattin 

norska norjatar Norwegerin 

romarinna roomatar Römerin 

romerska (roomatar) (Römerin) 

rumänska romanialainen nainen Rumänin 

spanjorska espanjatar Spanierin 
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tatterska tataarinainen Zigeunerin 

turkinna turkitar Türkin 

ungerska unkaritar Ungerin 

 

Bilaga 3: Beteckningarna i typ 3 

I tabell 49 anges de svenska femininavledningar och deras finska och tyska 

ekvivalenter som hör till typ 3. 

Tabell 49. Beteckningarna i typ 3. 

Den svenska beteckningen Den finska beteckningen Den tyska beteckningen 

abbedissa abbedissa Äbtissin 

ackuschörska kätilö Hebamme 

barnaföderska synnyttäjä Wöchnerin 

barnmorska (kätilö) (Hebamme) 

direktris johtajatar Directrice 

efterleverska leski – 

frisörska kampaaja Friseuse 

förförerska viettelijätär Verführerin 

förlederska (viettelijätär) (Verführerin) 

förtjuserska lumoojatar – 

förtrollerska (lumoojatar)  – 

gudinna jumalatar Göttin 

hjärtekrosserska sydäntenmurskaaja Herzensbrecherin 

hovmästarinna hovinainen – 

husföreståndarinna taloudenhoitajatar Wirtschafterin 

hushållerska huushollerska Haushälterin 

lillvärdinna – Empfangsdame 

livsledsagarinna elämäntoveri Lebensgefährtin 

lövjerska tietäjäeukko – 

manhaterska – – 

manslukerska miestennielijä Vamp 

manäterska – – 

mätress jalkavaimo Mätresse 

prästinna papitar Priesterin 



 

321 

Den svenska beteckningen Den finska beteckningen Den tyska beteckningen 

sjuksköterska sairaanhoitajatar Krankenschwester 

småvärdinna – – 

spinnerska kehrääjätär Spinnerin 

stickerska kutojatar Strickerin 

svägerska käly Schwägerin 

sömmerska ompelijatar Näherin 

väninna ystävätär Freundin 

värdinna emäntä  Wirtin 

älskarinna rakastajatar Geliebte 

änglamakerska enkelintekijä Engelmacherin 

Bilaga 4: Beteckningarna i typ 4 

I tabell 50 anges de svenska femininavledningar och deras finska och tyska 

ekvivalenter som hör till typ 4. 

Tabell 50. Beteckningarna i typ 4. 

Den svenska beteckningen Den finska beteckningen Den tyska beteckningen 

baronessa paronitar Baronin 

friherrinna vapaaherratar Freifrau 

furstinna ruhtinatar Fürstin 

grevinna kreivitär Gräfin 

hertiginna herttuatar Herzogin 

infantinna infantti Infantin 

kejsarinna keisaritar Kaiserin 

konsulinna konsulinna Konsulin 

majorska majurska Majorin 

markisinna markiisitar Marquise 

prinsessa prinsessa Prinzessin 

sultaninna sulttaanitar Sultanin 

tsarinna tsaaritar Zarin 
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Bilaga 5: Register över alla beteckningarna i undersökningsmaterialet 

Alla svenska femininavledningarna och deras finska och tyska ekvivalenter anges 

i tabell 51 i alfabetisk ordning efter det svenska ordet. Siffran som kommer efter 

beteckningen anger vilken typ den hör till. Ett streck ( – ) på listan betyder att en 

ekvivalent till den svenska feminina beteckningen fattas. När ekvivalenten anges 

inom parentes, har den redan förekommit som ekvivalent till någon annan svensk 

femininavledning och räknas inte med i det totala antalet beteckningarna i 

materialet. 

Tabell 51. Register över alla beteckningarna i undersökningsmaterialet. 

Den svenska beteckningen Den finska beteckningen Den tyska beteckningen 

abbedissa 3 abbedissa 3 Äbtissin 3 

ackompanjatris 1c säestäjä 1c Begleiterin 1c 

ackuschörska 3 kätilö 3 Hebamme 3 

andeskåderska 1b henkiennäkijä 1b Geisterseherin 1b 

anförarinna 1b johtajatar 1b Anführerin 1b 

anförerska 1b (johtajatar 1b) (Anführerin 1b) 

angiverska 1c ilmiantaja 1c Angeberin 1c 

anhängarinna 1b kannattaja 1b Anhängerin 1b 

anklagarinna 1c syyttäjä 1c Klägerin 1c 

anklagerska 1c (syyttäjä 1c) (Klägerin 1c) 

arbeterska 1b työläinen 1b Arbeiterin 1b 

argentinska 2 argentiinalainen nainen 2 Argentienerin 2 

arvtagerska 1b perijätär 1b Erbin 1b 

arrendatorska 1a vuokraviljelijä 1a Pächterin 1a 

avnämerska 1c ostaja 1c Abnehmerin 1c 

avskriverska 1a jäljentäjä 1a – 

   

backantinna 3 bakkantti 3 Bacchantin 3 

bagerska 1a leipuri 1a Bäckerin 1a 

barnaföderska 3 synnyttäjä 3 Wöchnerin 3 

barnmorska 3 (kätilö 3) (Hebamme 3) 

baronessa 4 paronitar 4 Baronin 4 

bedjerska 1c rukoilija 1c Beterin 1c 

bedragerska 1b petkuttaja 1b Betrügerin 1b 

befriarinna 1c vapauttaja 1c Befreierin 1c 
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befrierska 1c (vapauttaja 1c) (Befreierin 1c) 

befrämjarinna 1b edistäjä 1b Förderin 1b 

beledsagarinna 1c saattaja 1c (Begleiterin 1c) 

beledsagerska 1c (saattaja 1c) (Begleiterin 1c) 

berättarinna 1c kertojatar 1c Erzählerin 1c 

berätterska 1c (kertojatar 1c) (Erzählerin 1c) 

besegrerska 1c voittaja 1c Siegerin 1c 

bildhuggarinna 1a kuvanveistäjä 1a Bildhauerin 1a 

bokförerska 1a kirjanpitäjä 1a Buchhalterin 1a 

botgörerska 1b katuja 1b Büßerin 1b 

brevskriverska 1c kirjeenkirjoittaja 1c Briefschreiberin 1c 

bråkmakerska 1b räyhääjä 1b Krachmacherin 1b 

budbärarinna 1b  sanansaattaja 1b Botin 1b 

budbärerska 1b (sanansaattaja 1b) (Botin 1b) 

bykerska 3 pyykkimuija 3 – 

bärarinna 1a kantaja 1a Trägerin 1a 

   

danserska 1a tanssijatar 1a Tänzerin 1a 

dansös 1a (tanssijatar 1a) (Tänzerin 1a) 

diktarinna 1a runoilijatar 1a Dichterin 1a 

direktris 1a (johtajatar 3) Direktrice 3 

diskerska 1a tiskaaja 1a Tellerwäscherin 1a 

drinkerska 1b juoppo 1b Trinkerin 1b 

drömmerska 1b unennäkijä 1b Träumerin 1b 

   

efterföljerska 1c seuraaja 1c Nachfolgerin 1c 

efterleverska 3 leski 3 – 

efterträderska 1b jäljittelijä 1b (Nachfolgerin 1b) 

expeditris 1a myyjätär 1a Verkäuferin 1a 

   

falserska 1a uurtaja 1a Falzerin 1a 

figurantska 1a balettitanssijatar 1a Figurantin 1a 

fjärrskåderska 1b selvänäkijä 1b Hellseherin 1b 

fosterfördriverska 1a – – 

fostrarinna 1b kasvattaja 1b Erzieherin 1b 

frestarinna 1c houkuttelija 1c Versucherin 1c 

fresterska 1c (houkuttelija 1c) (Versucherin 1c) 
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friherrinna 4 vapaaherratar 4 Freifrau 4 

frisörska 3 kampaaja 3  Friseuse 3 

främjerska 1b (edistäjä 1b) (Förderin 1b) 

furstinna 4 ruhtinatar 4 Fürstin 4 

följeslagerska 1b seuralainen 1b (Begleiterin 1b) 

förbryterska 1b rikollinen 1b Verbrecherin 1b 

förespråkerska 1c puolestapuhuja 1c Fürsprecherin 1c 

företrädarinna 1b edeltäjä 1b Vorgängerin 1b 

företräderska 1b (edeltäjä 1b) (Vorgängerin 1b) 

föreståndarinna 1a (johtajatar 1a) Vorsteherin 1a 

författarinna 1a kirjailijatar 1a Verfasserin 1a 

förfäktarinna 1c (puolestapuhuja 1c) Verfechterin 1c 

förförerska 3 viettelijätär 3 Verführerin 3 

förlederska 3 (viettelijätär 3) (Verführerin 3) 

förmedlarinna 1a välittäjä 1a Vermittlerin 1a 

förmedlerska 1a  (välittäjä 1a) (Vermittlerin 1a) 

förräderska 1b petturi 1b Verräterin 1b 

förslagsställarinna 1c ehdotuksentekijä 1c Antragsstellerin 1c 

försörjerska 1b elättäjä 1b Ernährerin 1b 

förtjuserska 3 lumoojatar 3 – 

förtrollerska 3 (lumoojatar 3) – 

förtäljerska 1c (kertojatar 1c) (Erzählerin 1c) 

   

gengångerska 1b haamu 1b Gespenst 1b 

giftblanderska 1c myrkynsekoittaja 1c Giftmischerin 1c 

givarinna 1c antaja 1c Geberin 1c 

grekinna 2 kreikatar 2 Griechin 2 

grevinna 4 kreivitär 4 Gräfin 4 

gråterska 3 itkijänainen 3 Klageweib 3 

grälmakerska 1b riitelijä 1b Zänkerin 1b 

gudinna 3 jumalatar 3 Göttin 3 

gynnarinna 1b suosijatar 1b Gönnerin 1b 

hantlangerska 1a apulainen 1a Handlangerin 1a 

harpospelerska 1a – – 

herdinna 1a paimenetar 1a Hirtin 1a 

hertiginna 4 herttuatar 4 Herzogin 4 
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hjälparinna 1c auttaja 1c Helferin 1c 

hjälperska 1c (auttaja 1c) (Helferin 1c) 

hjältinna 1b sankaritar 1b Heldin 1b 

hjärtekrosserska 3 sydäntenmurskaaja 3 Herzensbrecherin 3 

hottentotska 2 hottentottinainen 2 Hottentottin 2 

hovmästarinna 3 hovinainen 3 – 

hugsvalerska 1c lohduttaja 1c Trösterin 1c 

husföreståndarinna 3 taloudenhoitajatar 3 Wirtschafterin 3 

hushållerska 3 huushollerska 3 Haushälterin 3 

hycklerska 1b teeskentelijä 1b Heuchlerin 1b 

häcklerska 1c – (Heuchlerin 1c) 

häderska 1c herjaaja 1c – 

hämnarinna 1c kostajatar 1c Rächerin 1c 

hämnerska 1c (kostajatar 1c) (Rächerin 1c) 

häroldinna 1b airut 1b – 

   

idkerska 1b harjoittaja 1b Betreiberin 1b 

iläggerska 1a alistaja 1a – 

initiativtagerska 1c aloitteentekijä 1c Anregerin 1c 

infantinna 4 infantti 4 Infantin 4 

innehavarinna 1b omistajatar 1b Inhaberin 1b 

inspektris 1a tarkastaja 1a Aufseherin 1a 

instruktris 1a ohjaaja 1a Ausbilderin 1a 

intrigmakerska 1b juonittelija 1b Intrigantin 1b 

   

jasägerska 1b – Jasagerin 1b 

judinna 2 juutalainen nainen 2 Jüdin 2 

   

karderska 1a – – 

kasterska 1c heittäjä 1c Werferin 1c 

kejsarinna 4 keisarinna 4 Kaiserin 4 

klåperska 1b hutilus 1b – 

komediantska 1a komediantti 1a Komödiantin 1a 

konstberiderska 1a – Kunstreiterin 

konstnärinna 1a taiteilijatar 1a Künstlerin 1a 

konståkerska 1a taitoluistelija 1a Eiskunstläuferin 1a 

konsulinna 4 konsulinna 4 Konsulin 4 
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kopplerska 1a parittaja 1a Kupplerin 1a 

kortspelerska 1c kortinpelaaja 1c Kartenspielerin 1c 

krångelmakerska 1b rettelöitsijä 1b Störenfried 1b 

kvacksalverska 1a puoskari 1a Quacksalberin 1a 

kväkerska 1b – Quäkerin 1b 

kåsös 1a pakinoitsija 1a Plauderin 1a 

   

lagbryterska 1b lainrikkoja 1b – 

landsmaninna 1b maanmies 1b Landsmännin 1b 

ledarinna 1b (johtajatar 1b) Leiterin 1b 

ledsagarinna 1c (saattaja 1c) (Begleiterin 1c) 

ledsagerska 1c (saattaja 1c) (Begleiterin 1c) 

lektris 1a esilukija 1a – 

lillvärdinna 3 – Empfangsdame 3 

livsledsagarinna 3 elämäntoveri 3 Lebensgefährtin 3 

ljusbringerska 1b valontuoja 1b – 

lycksökerska 1b onnenonkija 1b – 

lyssnerska 1c kuuntelija 1c Zuhörerin 1c 

låntagerska 1c lainanottaja 1c – 

lärarinna 1a opettajatar 1a Lehrerin 1a 

läsarinna 1c lukijatar 1c Leserin 1c 

lögnerska 1b valehtelija 1b Lügnerin 1b 

lövjerska 3 tietäjäeukko 3 – 

   

macedonska 2 – – 

majorska 4 majurska 4 Majorin 4 

manglerska 1a – Manglerin 1a 

mahaterska 3 – – 

maslukerska 3 miestennielijä 3 Vamp 3 

manäterska 3 – – 

marketenterska 1a – Marketenderin 1a 

markisinna 4 markiisitar 4 Marquise 4 

maskinskriverska 1a konekirjoittajatar 1a Maschinenschreiberin 1a 

matlagerska 1c ruoanlaittaja 1c – 

medarbetarinna 1c työtoveri 1c Mitarbeiterin 1c 

medarbeterska 1c (työtoveri 1c) (Mitarbeiterin 1c) 
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medborgarinna 1b kansalainen 1b Staatsbürgerin 1b 

meddelerska 1a tiedottaja 1a – 

medspelarinna 1c pelitoveri 1c Mitspielerin 1c 

medspelerska 1c (pelitoveri 1c) (Mitspielerin 1c) 

medtävlarinna 1c kilpailijatar 1c Mitbewerberin 1c 

medtävlerska 1c (kilpailijatar 1c) (Mitbewerberin 1c) 

menederska 1b valapatto 1b Meineidige 1b 

miljonärska 1b miljonääri 1b Millionärin 1b 

mjölkerska 1a lypsäjä 1a Melkerin 1a 

mordbrännerska 1b murhapolttaja 1b Brandstifterin 1b 

motläserska 1a – – 

motspelerska 1c vastapelaaja 1c Gegenspielerin 1c 

motståndarinna 1b vastustaja 1b Gegnerin 1b 

mottagarinna 1c vastaanottaja 1c Empfängerin 1c 

mulatska 2 mulattinainen 2 Mulattin 2 

målarinna 1a maalaajatar 1a Malerin 1a 

månglerska 1a kaupustelija 1a – 

mäklerska 1a (välittäjä 1a) Maklerin 1a 

mätress 3 jalkavaimo 3 Mätresse 3 

mörderska 1b murhaaja 1b Mörderin 1b 

   

nopperska 1a – – 

norska 2 norjatar 2 Norwegerin 2 

   

ockrerska 1a koronkiskuri 1a Wucherin 1a 

olycksbringerska 1b pahanilmanlintu 1b Unheilstifterin 1b 

ortoptris 1a – Orthoptistin 1a 

   

packerska 1a pakkaaja 1a Packerin 1a 

pladdrerska 1b lörpöttelijä 1b Plapperin 1b 

plockerska 1a poimija 1a Pflückerin 1a 

plyserska 1a (villan)möyhentäjä 1a – 

pratmakerska 1b (lörpöttelijä 1b) Schwätzerin 1b 

preparatris 1a preparaattori 1a Präparatorin 1a 

presserska 1a prässääjä 1a Druckerin 1a 

prinsessa 4 prinsessa 4 Prinzessin 4 

procenterska 1a (koronkiskuri 1a) (Wucherin 1a) 
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profetissa 1b profeetta 1b Prophetin 1b 

prästinna 3 papitar 3 Priesterin 3 

putsmakerska 1b veijari 1b Possenreißerin 1b 

påkläderska 1a pukija 1a – 

   

rannsakerska 1c – – 

recettagerska 1c – – 

recitatris 1a lausujatar 1a Vortragskünstlerin 1a 

redaktris 1a toimittaja 1a Redakteurin 1a 

regentinna 1b hallitsijatar 1b Regentin 1b 

regissös 1a (ohjaaja 1a) Regisseurin 1a 

rekordhållerska 1b – – 

rekordslagerska 1c – – 

restauratris 1a ravintoloitsija 1a – 

retuschös 1a parantelija 1a – 

riterska 1a piirtäjä 1a Zeichnerin 1a 

rodderska 1a soutaja 1a Ruderin 1a 

romarinna 2 roomatar 2 Römerin 2 

romerska 2 (roomatar 2) (Römerin 2) 

rumänska 2 romanialainen nainen 2 Rumänin 2 

ryktesmiderska 1b – – 

rymmerska 1c karkaaja 1c Ausreißerin 1c 

ryttarinna 1a ratsastajatar 1a Reiterin 1a 

rådgiverska 1c neuvonantaja 1c Ratgeberin 1c 

räddarinna 1c pelastaja 1c Retterin 1c 

rädderska 1c (pelastaja 1c) (Retterin 1c) 

räfserska 1a – – 

räkenskapsförerska 1a tilinpitäjä 1a Rechnungsführerin 1a 

ränkmakerska 1b (juonittelija 1b) (Intrigantin 1b) 

ränksmiderska 1b (juonittelija 1b) (Intringantin 1b) 

   

samlerska 1b keräilijä 1b Sammlerin 1b 

sanningssägerska 1b totuudenpuhuja 1b – 

sanningssökerska 1b totuudenetsijä 1b – 

segrarinna 1c (voittaja 1c) (Siegerin 1c) 

sensationsmakerska 1b – – 
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servitris 1a tarjoilijatar 1a Kellnerin 1a 

schackrerska 1a (kaupustelija 1a) – 

signerska 1a – Zauberin 1a 

sierska 1b ennustaja 1b Seherin 1b 

simmerska 1a uijatar 1a Schwimmeirn 1a 

sjuksköterska 3 sairaanhoitajatar 3 Krankenschwester 3 

sjusoverska 1b unikeko 1b – 

självplågerska 1b itsensäkiduttaja 1b – 

skaldinna 1a (runoilijatar 1a) (Dichterin 1a) 

skaparinna 1c luoja 1c Schöpferin 1c 

skidåkerska 1a hiihtäjätär 1a Schiläuferin 1a 

skildrarinna 1c kuvailija 1c – 

skildrerska 1c (kuvailija 1c) – 

skojerska 1b pilailija 1b Spaßmacherin 1b 

skridskoåkerska 1a luistelija 1a Schlittschuhläuferin 1a 

skriftställarinna 1a (kirjailijatar 1a) Schriftstellerin 1a 

skrymterska 1b (teeskentelijä 1b) (Heuchlerin 1b) 

skrävlerska 1b kerskailija 1b Prahlerin 1b 

skulptris 1a (kuvanveistäjä 1a) (Bildhauerin 1a) 

skvallrerska 1b juoruaja 1b – 

skyfflerska 1a – – 

skyddarinna 1b suojelujatar 1b Schützerin 1b 

skådespelerska 1a näyttelijätär 1a Schauspielerin 1a 

sköljerska 1a huuhtelija 1a – 

skörderska 1a niittäjä 1a – 

skövlerska  1c tuhoaja 1c – 

slavinna 1b orjatar 1b Sklavin 1b 

sladdrerska 1b (juoruaja 1b) – 

slalomåkerska 1a pujottelija 1a Slalomläuferin 1a 

slubberska 1a – – 

slumrerska 1c – – 

slöserska 1b tuhlaaja 1b Verschwenderin 1b 

smickrerska 1b imartelija 1b Schmeichlerin 

sminkerska 1a – Maskenbildnerin 1a 

sminkös 1a – (Maskenbildnerin 1a) 

smittobärerska 1b tartunnankantaja 1b – 

smittoförerska 1b (tartunankantaja 1b) – 
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småvärdinna 3 – – 

snabblöperska 1b – – 

solverska 1a niisittäjä 1a – 

sortererska 1a lajittelija 1a Sortiererin 1a 

spanjorska 2 espanjatar 2 Spanierin 2 

spektakelmakerska 1b (pilailija 1b) (Spaßmacherin 1b) 

spinnerska 3 kehrääjätär 3 Spinnerin 3 

spriderska 1c levittäjä 1c Verbreiterin 1c 

spritlangerska 1a pirtutrokari 1a – 

stanserska 1a lävistäjä 1a – 

stewardess 1a stuertti 1a Stewardess 1a 

stickerska 3 kutojatar 3 Strickerin 3 

stiftarinna 1b perustaja 1b Stifterin 1b 

stifterska 1b (perustaja 1b) (Stifterin 1b) 

strejkbryterska 1b lakonrikkoja 1b Streikbrecherin 1b 

ställföreträderska 1c sijainen 1c Stellvertreterin 1c 

sultaninna 4 sulttaanitar 4 Sultanin 4 

sveperska 1a ruumiinpesijä 1a – 

svägerska 3 käly 3 Schwägerin 3 

svärmerska 1b haaveilija 1b Schwärmerin 1b 

sångerska 1a laulajatar 1a Sängerin 1a 

säljerska 1a (myyjätär 1a) (Verkäuferin 1a) 

sömmerska 3 ompelijatar 3 Näherin 3 

sömngångerska 1c unissakävelijä 1c Schlafwandlerin 1c 

   

tadlerska 1b moittija 1b – 

talarinna 1c puhuja 1c Rednerin 1b 

tankeläserska 1b ajatustenlukija 1b Gedankenläserin 1b 

tatterska 2 tataarinainen 2 Zigeunerin 2 

tecknarinna 1a (piirtäjä 1a) (Zeichnerin 1a) 

tecknerska 1a (piirtäjä 1a) (Zeichnerin 1a) 

tennisspelerska 1a – Tennisspielerin 1a 

texterska 1a tekstaaja 1a – 

tillskärerska 1a leikkaaja 1a Zuschneiderin 1a 

tjänarinna 1a palvelijatar 1a Dienerin 1a 

tolkarinna 1a tulkki 1a Dolmetscherin 1a 
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tolkerska 1a (tulkki 1a) (Dolmetscherin 1a) 

tonsättarinna 1a säveltäjä 1a – 

torkerska 1a kuivaaja 1a – 

tronföljerska 1b kruununperillinen 1b Thronfolgerin 1b 

trälinna 1b (orjatar 1b) (Sklavin 1b) 

tröstarinna 1c (lohduttaja 1c) (Trösterin 1c) 

trösterska 1c (lohduttaja 1c) (Trösterin 1c) 

tsarinna 4 tsaaritar 4 Zarin 4 

turkinna 2 turkitar 2 Türkin 2 

tvinnerska 1a punoja 1a Zwirnerin 1a 

tvivlerska 1b epäilijä 1b Zweiflerin 1b 

tämjarinna 1c kesyttäjä 1c (Bändigerin 1c) 

tämjerska 1c (kesyttäjä 1c) (Bändigerin 1c) 

   

undergörerska 1b ihmeidentekijä 1b Wundertäterin 1b 

underhandlerska 1c neuvottelija 1c Unterhändlerin 1c 

ungerska 2 unkaritar 2 Ungerin 2 

uppasserska 1a (tarjoilijatar 1a) (Kellnerin 1a) 

upphitterska 1c löytäjä 1c Finderin 1c 

uppköperska 1a – Einkäuferin 1a 

uppviglerska 1c yllyttäjä 1c Augwieglerin 1c 

utdelerska 1c jakaja 1c Verteilerin 1c 

utpresserska 1a kiristäjä 1a Erpresserin 1a 

utroperska 1c huutaja 1c Ausruferin 1c 

utställarinna 1c näytteilleasettaja 1c Ausstellerin 1c 

   

vakterska 1a vartija 1a Wächterin 1a 

vallfärderska 1b pyhiinvaeltaja 1b Wallfahrerin 1b 

vandrerska 1b kulkija 1b Wandrerin 1b 

vattenbärerska 1c vedenkantaja 1c – 

vattenhämterska 1c – – 

vedersakerska 1b vastapuoli 1b Widersacherin 1b 

vinnerska 1c (voittaja 1c) Gewinnerin 1c 

vokalissa 1a vokalisti 1a Schlagersängerin 1a 

välgörarinna 1b hyväntekijä 1b Wohltäterin 1b 

välgörerska 1b (hyväntekijä 1b) (Wohltäterin 1b) 

väninna 3 ystävätär 3 Freundin 3 
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värdinna 3 emäntä 3 Wirtin 3 

   

ysterska 1a – Käserin 1a 

   

åhörarinna 1c kuulija 1c Zuhörerin 1c 

åskådarinna 1c katsoja 1c Zuschauerin 1c 

åsnedriverska 1a aasinajaja 1a – 

   

ägarinna 1b (omistajatar 1b) Besitzerin 1b 

äktenskapsbryterska 1b avionrikkoja 1b Ehebrecherin 1b 

älskarinna 3 rakastajatar 3 Geliebte 3 

änglamakerska 3 enkelintekijä 3 Engelmacherin 3 

   

överbringerska 1c tuoja 1c Überbringerin 1c 

översättarinna 1a kääntäjä 1a Übersetzerin 1a 
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