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Sammanfattning

I denna uppsats  behandlas  fragan om hur  kvinnliga  atleter  benämns i  svenskan och 

tyskan  och  vilka  attityder  de  olika  sprakbrukarna  har  till  könsövergripande  och 

könsspecifika  atletbenämningar.  Dessutom behandlas  fragan om vilket samband som 

finns  mellan  användningen  av  antingen  könsspecifika  eller  könsövergripande 

atletbenämningar och idéer om jämställdhet mellan könen. Utifran dessa frageställningar 

genomfördes en kvantitativ studie om användningen av och attityder till könsspecifika 

och könsövergripande atletbenämningar i svenskan och tyskan. Jämförelsen med tyskan 

gjordes pa grund av min egen sprakliga bakgrund samt pa grund av att könsspecifika 

personbenämningar,  i  motsats  till  det  svenska  spraket,  är  väl  etablerade  i  tyskan. 

Studiens  resultat  visade  att  svensksprakiga  snarare  använder  könsövergripande 

atletbenämningar medan tysksprakiga informanter snarare använder könsspecifika. Hos 

bada informantgrupperna var det dock omkring en fjärdedel som använde de motsatta 

former av benämningarna. Resultatet angaende sambandet mellan sprakbruket och idéer 

om jämställdhet visade att en stor del av de tysksprakiga informanterna inte tyckte att 

användningen av könsspecifika benämningar främjade jämställdheten mellan könen. De 

flesta  svensksprakiga  informanterna  var  däremot  överens  med  pastaendet  att 

användningen  av  könsövergripande  atletbenämningar  främjar  jämställdhet  mellan 

könen.

Nyckelord: feministisk sprakvetenskap, sprakplanering, personbenämning, sport och idrott 

Abstract

This study tried to give answers to the question how female athletes are being named in 

German  and  Swedish  and  what  kind  of  attitudes  the  different  language-users  have 

towards genderneutral and genderspecific athlete namings. Besides this study also tried 

to  find  out  about  if  language-users  see  a  connection  between  the  use  of  either 

genderneutral or genderspecific athlete namings and ideas about gender equality. These 

questions were studied through a quantitative study. The comparison with german was 

chosen both because of my own heritage and because of the fact that genderspecific 

namings are well established in German. Results showed that Swedish speakers tend to 

use genderneutral namings, while German speakers rather use genderspecific namings. 

Nevertheless around a fourth of the informants in both groups chose to use the opposite 

way of naming. The results concerning the questioned connection between language-use 

and ideas about gender equality showed that most of the German speakers didn't think 

that the use of genderspecific namings for athletes would increase gender equality. On 

the  other  hand  most  of  the  Swedish  speakers  agreed  with  the  argument  that  using 

genderneutral namings increases gender equality.

Key words: feminist linguistics, language planning, naming, sports
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1. Inledning

I vara sociala  interaktioner  star  vi  dagligen inför  utmaningen att  tala  om personer  och därmed 

benämna dem vi talar om. En individ benämns inte bara med ett namn, utan kan oftast identifiera 

sig med olika andra benämningar som kan syfta pa yrke, tillfällig sysselsättning, eller mer allmänt, 

aktivitet  (sjuksköterska, inhoppare eller  resande).  En  annan  faktor  som  ofta  spelar  en  roll  i 

benämningen av en person är kön. Man kan utga ifran att alla sprak i världen har det ena eller andra 

sättet att sprakligt uttrycka en persons kön. Vi tänker ofta i motsatspar som  kvinna-man, flicka-

pojke, syster-broder, men det finns visserligen ocksa personbenämningar där könsreferens och yrke, 

sysselsättning eller  aktivitet  sammanfaller t.ex.  höjdhoppare eller  höjdhopperska.  Exemplet  fran 

idrottsvärlden  är  utgangspunkten  för  denna  uppsats.  Uppsatsen  belyser  frageställningar  om 

användning av och attityder till könsspecifika (t.ex.  höjdhopperska) och könsövergripande (t. ex. 

höjdhoppare1) atletbenämningar i svenskan och tyskan. 

Som en person med tysksprakig bakgrund insag jag snabbt att det finns en stor spraklig 

skillnad mellan tyska och svenska angaende personbenämningar. Medan könsspecifika former är 

helt vanliga att använda i tyskan är det i svenskan nagonting man försöker att undvika. I början av 

min sprakinlärning av svenska brukade jag använda manga könsspecifika personbenämningar (t. ex. 

väninna eller  lärarinna) eller atminstone försökte jag att tydligt uttrycka när det var en kvinnlig 

person jag refererade till (t. ex. tjejkompis eller kvinnlig läkare). Efter ett tag märkte jag dock att det 

var  nästan  ingen  annan som gjorde  det.  Hos  svensktalande  verkade  behovet  av  att  synliggöra 

kvinnliga individer genom könsspecifika benämningar inte vara lika stort som hos mig själv.

Fragor om jämställt sprak har diskuterats i den allmänna debatten i minst femtio ar. Pa olika 

nivaer  har  medvetna  feminister  och  sprakvetare  analyserat  ett  systematiskt  osynliggörande  av 

kvinnor  och  andra  hierarkiskt  underordnade  grupperingar.  Men  uppfattningen  om vad  det  kan 

innebära att utveckla ett jämställt sprak behöver inte vara likadan i alla sprak. I svenskan och tyskan 

syns tydligt vilka olika ansatserna som kan finnas för att utveckla ett jämställt sprak. Svenskans 

grammatiska förutsättningar (tva-genussystem som särskiljer  utrum och neutrum) och historiska 

bakgrunder (t. ex. att feminina personbenämningar historiskt sett användes om kvinnor delvis pa ett 

negativt  sätt)  har  orsakat  att  könsövergripande  personbenämningar  blivit  en  del  av  svenskans 

jämställda  sprakkoncept.  Tyskan  har  andra  grammatiska  förutsättningar  (tre-genussystem: 

1 Benämningar som slutar pa -are kan naturligtvis ocksa användas med könsspecifikt syfte pa personer av manligt kön 

men som Magnus Petterson säger har ordformerna en könsövergripande potential vilket gör att det finns tva olika 

möjligheter att tolka sadana benämningar (Pettersson 2010:135).

4



maskulinum, femininum och neutrum) och historiska bakgrunder vilka bland annat har bidragit till 

att  man  snarare  ville  synliggöra  kvinnor  genom  att  främja  feminina  personbenämningar  dvs. 

könsspecifika personbenämningar.

I alla sprak är sport och idrott ett omrade där personbenämningar används mycket frekvent. Sport är 

ett centralt inslag i dagstidningar och tv-nyheter. Det talas mycket om sport och dem som utövar 

det. En idrottare kan alltid benämnas med hänsyn till sporten den utövar. Nagon som spelar fotboll 

kallas för fotbollsspelare, nagon som löper kallas för löpare osv. Vi är vana att använda eller höra 

dessa benämningar, de finns överallt.  Nagonting man dock kan fraga sig är  hur benämningarna 

används. Sport och idrott är ett omrade där fragor om kön spelar en viktig roll eftersom kvinnor och 

män  anses  som  strikt  separerade  grupperingar  och  i  tävlingar  överträder  man  helst  inte 

könsgränserna.

Idrottare har  den för  manga tvetydiga  ändelsen -are vilket  jag anser  som problematiskt 

eftersom  ordet  kan  uppfattas  som antingen  manligt  könsspecifikt  eller  könsövergripande.  Men 

tappar den verkligen sin manligt könsspecifika innebörd när den används i könsövergripande syfte 

för bade kvinnor och män? Jag skulle säga nej och därför har jag bestämt mig för att använda ordet 

atlet i  stället.  Atlet används i  denna  uppsats  med  allmänt  syfte  pa  personer  som utövar  sport. 

Skillnaden mellan orden  atlet och  idrottare är  inte helt  klar  idag.  Den har bland annat  nyligen 

diskuterats i kolumnen ”Fragor om sprak” i tidningen ”Dagens Nyheter” (DN) där en läsare ställde 

fragan om betydelsen av ordet atlet är densamma som för idrottare eller sportutövare. Svaret var da 

att det inte är sa, men att ordet med denna betydelse har lanats in fran engelskans  athlete. Ordet 

atlet hade redan funnits i svenskan, fast med en annan betydelse nämligen ”en muskulös och stark 

person, typiskt en tyngdlyftare.” Men användningen av ordet i denna betydelse är enligt dem inte 

helt fel eftersom ”[o]rdet är grekiskt fran början och betyder 'tävlingsdeltagare', sa i den meningen 

är den nya betydelsen rimlig. Men atlet har alltsa redan en speciell betydelse i svenskan.“ (Mattsson 

2013).

1.1 Syfte och frageställningar

Syftet med denna uppsats är att belysa hur atleter benämns i svenska och tyska och vilka attityder 

sprakbrukarna har till könsövergripande och könsspecifika atletbenämningar ocksa samband med 

fragor om jämställdhet. Därför genomfördes en kvantitativ studie angaende användningen av och 
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attityder  till  könsspecifika  och  könsövergripande  atletbenämningar  i  svenskan  och  tyskan.  De 

centrala frageställningarna som undersöktes i studien är:

• I vilken grad använder svensktalande respektive tysktalande personer könsövergripande och 

könsspecifika former för att benämna kvinnliga atleter?

• Vilka attityder finns det till könsspecifika och könsövergripande atletbenämningar?

• Finns det ett samband mellan könsspecifika respektive könsövergripande atletbenämningar 

och idéer om jämställdhet hos sprakbrukarna?

Min  första  hypotes  för  studiens  utfall  är  att  svensksprakiga  personer  idag  snarare  bildar 

könsspecifika än könsövergripande atletbenämningar och att de har utvecklat en mer positiv attityd 

till  dem.  Hypotesen  beror  pa  en  liten  undersökning  av  användning  av  könsspecifika 

personbenämningar  i  nyhetsartiklar  som  Bettina  Jobin  (2004a)  har  genomfört.  I  hennes 

undersökning visades att  användningen av könsspecifika atletbenämningar i  svenskan,  särskilt  i 

sportrapporteringen, har ökat sedan millenieskiftet (Jobin 2004a:89f.). 

Min  andra  hypotes  för  studiens  utfall  är  att  tysksprakiga  personer  helst  använder 

könsspecifika former och att deras attityder till könsövergripande former är negativa och att de som 

använder  könsövergripande  former  gör  det  medvetet  eftersom deras  attityder  till  könsspecifika 

former är negativa. Debatten om ett sprak som synliggör kvinnor har i det tysksprakiga omradet 

ocksa manga motstandare eftersom denna strategi kräver ett snarare komplicerat sätt att tala och 

skriva t. ex. att skriva personbenämningar med ett stort i i mitten som LeserIn (läsare/-inna) eller ett 

understreck som Leser_in. Det finns även möjligheter att realisera sadana benämningar talsprakligt 

t. ex. genom en kort paus eller ett klack-ljud innan det feminina suffixet.2

1.2 Uppsatsens disposition

Först kommer jag att belysa den teoretiska bakgrunden till min studie. Här försöker jag att svara pa 

nagra  grundläggande  frageställningar  om  vad  det  innebär  att  använda  könsspecifika  eller 

könsövergripande  personbenämningar.  Varför  finns  de  tva  huvudsakliga  strategierna  och  varför 

använder  man  i  svenskan  en  könsövergripande  strategi  och  i  tyskan  en  könsspecifik  och  inte 

tvärtom?

2 Den andra hypotesen beror pa mina egna subjektiva erfarenheter som jag har gjort i mitt privatliv och under mina 

studier pa universitetet i Wien. Fragor om hur man skulle uttrycka sig i facktexter debatteras nästan i varenda 

seminarium och det finns stora skillnader mellan förslagen som ges av de olika lärarna pa universitetet.
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Den  teoretiska  bakgrunden  till  min  studie  presenteras  utifran  begreppen  feministisk  

språkvetenskap och språkplanering, personbenämning och språkattityder. I följande kapitel belyses 

de grammatiska och historiska förutsättningarna till att använda antingen könsövergripande eller 

könsspecifika former i ett sprak. Därefter presenteras de tva olika sprakplaneringsstrategierna som 

man har använt pa svensksprakigt och tysksprakigt omrade.  Slutligen följer uppsatens praktiska 

avsnitt där resultaten fran den kvantitativa studien presenteras och analyseras. 

2. Teoretiska utgangspunkter

Det här  kapitlet  handlar  om nagra  grundläggande  begrepp  vilka  kan  ses  som en inledning  till 

diskussionen om ett  jämställt  sprak och vad det  innebär  att  tala  och  skriva  jämställt.  De mest 

centrala teoretiska utgangspunkterna för denna uppsats är feministisk språkvetenskap och i samband 

med det  feministisk  språkplanering.  Begreppen kommer  därför  att  definieras  i  ett  eget  avsnitt. 

Sedan gar  jag över  till  att  definiera  tva  viktiga  begrepp för  studien nämligen  benämning,  med 

särskild hänsyn till dess aktiva innebörd i sprakbruket, och språkattityd. Jag kommer att presentera 

begreppen utgaende fran relevant litteratur och förklara pa vilket sätt jag använder dem i studien.

2.1 Feministisk sprakvetenskap och sprakplanering

Att vara intresserad av sambandet mellan sprak och kön3 är nagot som först under 1960-talet blev 

en trend inom sprakforskningen. Det var da de tekniska förutsättningarna för att spela in sprak pa 

band kom fram och därmed ett intresse av att analysera sprakets sociala dimension (Edlund m.fl.  

2007:47). Senast under 1970-talet fick denna forskning en feministisk inriktning och man började 

bearbeta fragor om olika former av förtryck i t.ex. osynliggörande personbenämningar och började 

även  utveckla  teoretiska  standpunkter  för  att  förklara  de  strukturella  förtrycksmekanismerna  i 

spraket (Edlund m.fl. 2007:47f.). Denna andra vagens feminism skapade en ny inriktning i debatten 

om sprak och star i tätt samband med idéer om att reformera de sexistiska strukturerna i spraket 

(Pauwels  2000:270).  Det  som  kritiserades  var  framförallt  osynliggörandet  av  kvinnor  och 

aterskapandet av det manliga som norm.

Det kan ifragasättas om det nu är spraket som motsvarar vara uttrycksbehov, och därmed 

3 Kön syftar i denna uppsats pa bade det biologiska och det sociala könet och även samverkan mellan dem. Jag utgar 

ifran definitionen Edlund m.fl. (2007:33) ger: ”[...] det vi kallar kön inte bara inbegriper en biologisk bestämning. 

Kön är dynamiskt och kulturellt och socialt skapat [...]”.
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bara aterspeglar realiteten att det finns en hierarkisk uppdelning mellan könen, eller om det finns ett 

samspel mellan sprakets och samhällets strukturer där bada kan paverka varandra. Själv utgar jag i 

denna  uppsats  fran  en  konstruktivistisk  syn  pa  sprak  som  innebär  att  sprak  snarare  är  ett 

konstruktionsmedium än ett representationsmedium (Hornscheidt 2006:3).

Syftet  med  den  feministiska  sprakvetenskapen  är  främst  att  förändra  spraket  eller  ge 

alternativa  förslag  angaende  vissa  ord  eller  ordformer  som  anses  vara  sexistiska.  Här  spelar 

sprakplanering en betydelsefull roll (Jobin 2004a:57). I fältet språkplanering far sprakvetenskap en 

politisk  dimension.  Det  handlar  om  strategiska  beslut  för  att  utveckla,  främja  eller  motarbeta 

spraket.  I  Sverige  använder  man i  detta  sammanhang ocksa  begreppet  språkvård  (Edlund m.fl. 

2007:195). Allt ifran vilka sprak som är officiella i ett land, till regler för hur ord stavs eller böjs 

ingar i  språkplaneringen eller  språkvården.  Inom  språkplanering skiljer man mellan status- och 

korpusplanering (Melander  2013:337ff.).  Inom sprakplaneringens feministiska  inriktning och da 

särskilt inom korpusplaneringen diskuteras bland annat fragor om s.k. ”könsneutral syftning” pa 

olika spraknivaer. Karin Milles (2008:35) beskriver det pa följande sätt:

Det finns problem som sa att säga är inbakade i spraket – i ordförradet och i grammatiken – 

när  det  gäller  att  skriva  könsneutralt.  Det  gäller  personbeteckningar,  val  av  pronomen, 

adjektivböjning och ordpar med kvinnlig och manlig syftning.

När man bortser fran andra möjliga definitioner av  feministisk språkplanering (t.ex. att skapa ett 

sprak som är helt fokuserat pa kvinnor) sa bär den framförallt idéen om en spraklig jämställdhet 

mellan  könen  (Pauwels  1999).  Det  försöker  man  bland  annat  att  genomföra  ”med  hjälp  av 

formuleringar  som inkluderar bade kvinnor  och män utan att  i  onödan lyfta fram kön” (Milles 

2008:35). Det som Milles kallar för inbakade problem i det längre citatet ovan beror pa att sprakets 

system formas  av  kulturella  förutsättningar  och  maktintressen  som leder  till  en  semantisk  och 

grammatisk uppdelning av manligt och kvinnligt i spraket. Det manliga anses da som omarkerat och 

positivt  medan det  kvinnliga  är  markerat  och  negativt,  vilket  visar  att  spraket  är  laddat  pa  ett  

politiskt och ett ideologiskt sätt (Edlund m.fl. 2007:185, 195).

Fragor om korpusplanering ställdes dock inte först i Sverige utan har även behandlats inom 

andra sprakomraden. Det finns mycket forskning om det engelska spraket utgaende fran USA men 

även i länder som Norge, Frankrike, Tyskland och Spanien har man utifran den tidiga feministiska 

sprakkritiken under 1970- och 80-talet dokumenterat sprakets förtryckande strukturer. Pa 1990-talet 

och senare har även Island, Kina, Litauen, Italien, Japan, Polen och Thailand börjat att dokumentera 

sprakets förtryckande strukturer och annan spraklig sexism (Pauwels 2003:552f.).
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2.2 Spraklig sexism och benämning – det aktiva deltagandet

Ett  fenomen  som  man  har  lagt  stor  vikt  vid  inom  den  feministiska  sprakforskningen  och 

sprakplaneringen är spraklig sexism dvs. sprakliga nedvärderingar av personer pa grund av deras 

könstillhörighet (Edlund m. fl.  2007:179).  Spraklig sexism kan grovt uppdelas i  tva kategorier: 

direkt och  indirekt spraklig  sexism.  Medan  den  första  handlar  om  en  mer  medveten  spraklig 

kategorisering  av  en  person  t.  ex.  användning  av  skällsord,  handlar  den  andra  om ett  snarare 

omedvetet, subtilt och nedtonat sätt att tala om eller  till kvinnor och män t. ex. användning av en 

yrkestitel  som  tjänsteman med  syfte  pa  bade  kvinnor  och  män trots  att  efterledet  -man starkt 

signalerar att det syftar pa en manlig person (Edlund m. fl. 2007:184).

Den engelska sprakforskaren Sara Mills (2008:35-76,124-153) särskiljer begreppen  direkt 

och indirekt språklig sexism pa ett annat sätt. Direkt sexism (overt sexism) omfattar hos henne även 

det som Edlund m.fl. kallar för indirekt sexism (t. ex. yrkestitlar och användningen av generiskt han 

eller  he).  Hennes distinktion utgar ifran att  indirect sexism  är indirekt eftersom där uttrycks det 

antaganden och inga pastaenden. Som exempel anför hon humor och ironi där den sprakliga sexism 

pa nagot sätt är mer dold och inte lika tillgänglig för förändring. Jag tycker dock att definitionen hos  

Edlund  m.fl.  är  tydligare  eftersom  de  sexistiska  strukturerna  i  spraket  som  angar 

personbenämningar  med  suffix  som  antingen  kan  uppfattas  som  könsövergripande  eller 

könsspecifika  (t.  ex.  -are eller  -erska)  inte  syns  direkt,  utan  är  mer  dolda  och  därför  snarare 

indirekta.

I  min  uppsats  ser  jag  könsspecifika  och  könsövergripande  personbenämningar  som  en 

frageställning inom indirekt sexism. Uppsatsens frageställningar kan ses i denna kontext eftersom 

det handlar om sprakformer som är laddade med olika uppfattningar av kön hos olika sprakbrukare. 

Användningen av ordformer som framhäver kön pa ett eller annat sätt gör att skillnaden mellan 

könen synliggörs i spraket även om det inte nödvändigtvis betyder att sprakbrukaren är medveten 

om det.

Könsspecifik betyder i  denna uppsats i  stort  sett  alltid  feminint könsspecifik.  Da det  inte 

syftar  pa denna betydelse kommer ordet  att  definieras tydligt  genom användning av adjektiven 

kvinnligt eller  manligt i  förväg.  I  stället  för  könsövergripande använder de  flesta  forskare  i 

litteraturen och i det allmänna talet ordet könsneutral eller även generisk. Jag har bestämt mig för 

att använda ordet könsövergripande eftersom det kan och bör ifragasättas om personbenämningarna 

som behandlas i studien verkligen är helt neutrala. I alla fall kan man vara enig om att de används 
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pa ett  könsövergripande sätt.  Denna ansats beror  pa  det  Magnus Pettersson skriver  i  artiklarna 

”Emotiv funktion  hos  könsövergripande  personsubstantiv  i  tyskan”  (2007) och ”Generisch und 

geschlechtsübergreifend – einige terminologisch-begriffliche Bemerkungen” (2010). Han använder 

ordet  könsövergripande som ”samtidig referens till personer av bada kön” (Pettersson 2007:243). 

Jag  kommer  dock  att  använda  begreppet  könsneutral när  det  används  i  referenslitteraturen. 

Dessutom användes begreppet  i  enkätundersökningen eftersom frageställningar  i  enkäten  skulle 

gestaltas sa enkelt som möjligt.

För att kunna tala om eller till en person maste en spraklig kategorisering äga rum. Genom 

att kategorisera en person förhandlar vi nämligen alltid hennes eller hans individuella identitet och 

relation  till  verkligheten.  Det  är  viktigt  att  halla  det  i  bakhuvudet  när  man  ser  pa  sprakets 

konstruktiva dimension. Fastän termer som personreferens och personbeteckning är väl etablerade i 

sprakvetenskapen  kan  det  ifragasättas  i  vilken  grad  begreppen  bär  synen  pa  spraket  som 

realitetsskapande och inte realitetavbildande. Det alternativa efterledet  -benämning syftar i större 

utsträckning  pa  sprakbrukarens  handling  och  hans  eller  hennes  aktiva  roll  i  den  kontinuerliga 

processen  av  att  kategorisera  sig  själv  eller  andra  personer  (Wojahn  2013:357,  Hornscheidt 

2006:1ff.).  Som jag  ser  det  skapar  denna  ansats  om  användningen  av  personbenämningar en 

möjlighet  att  förhalla  sig  till  spraket  pa  ett  mer  dynamiskt  sätt  eftersom den  egna  paverkan i 

spraksystemets strukturer far större betydelse. När man talar om personbenämning är det tydligare 

att benämningens ursprung inte ligger hos den som blir benämnt eller en annan högre instans utan 

hos den som benämner och därmed alltid uttalar en subjektiv kategorisering av personen.

2.3 Sprakattityder och attitydforskning

Den aktiva benämningen av en persons kön är nagonting som orsakar en reaktion hos en medveten 

sprakbrukare. Sprak är inte bara ett system vi använder oss av för att kommunicera men ocksa nagot  

som grundar  sig  pa  känslomässiga  uppfattningar  och föreställningar  om världen.  Ellen  Bijvoet 

(2013:128)  definierar  begreppet  språkattityder som ”värderande  inslag  i  människors  reaktioner 

gentemot sprakliga varieteter”. Med begreppet varieteter menar hon i detta sammanhang ”alla slags 

kategoriseringar av sprak och sprakbruk som bygger pa att man kan urskilja bestämda sprakliga 

system eller  mönster.”  (Bijvoet  2013:128).  Attityder är inte lätt  att  fa grepp om eftersom de är 

komplexa och har olika komponenter. För de flesta sprakforskare är den  affektiva  komponenten 

central. Attityder med en affektiv komponent är sadana som orsakar att man tar ställning till nagot, 
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antingen pa ett positivt, accepterande sätt eller ett negativt, avvisande sätt (Bijvoet 2013:124). 

I detta forskningsarbete handlar det framför allt om attityder till vissa sprakliga uttryck dvs. 

en  positiv  eller  negativ  inställning  till  ordformer  beroende  pa  deras  ordbildning,  i  detta  fall  

könsspecifika eller könsövergripande atletbenämningar, och vad som individuellt förknippas med 

detta bildningssätt. En metod att undersöka särskilt dessa attityder är s.k. direkta eliciteringsmetoder 

vilka omfattar intervjuer och skriftliga enkäter där ”informanterna själva redogör för sina attityder.” 

(Bijvoet 2013:133).

3. Könsspecificerande vs. könsövergripande personbenämningar i svenska och tyska 

Som redan nämnts i kapitel 2.1 finns det olika strategier inom feministisk sprakplanering med syftet 

att  utveckla  ett  sprak  som inte  är  laddat  med  indirekt  sexistiska  ordformer.  De  tva  vanligaste 

ansatserna för att na fram till ett mer jämställt sprak (dvs. ett sprak som inte diskriminerar det ena 

eller det andra könet), pa vilka ocksa min studie bygger, är a ena sidan  könsspecificering och a 

andra  sidan  könsövergripande  (ofta  ocksa  könsneutralisering).  Innan  jag  beskriver  de  olika 

strategierna utifran sprakexemplen svenska och tyska närmar jag mig ämnet genom att belysa vilka 

grammatiska förutsättningar det finns för att kunna tala om kön som en spraklig kategori. Dessutom 

kommer jag att presentera de historiska bakgrunderna till hur de tva olika strategierna utvecklades.

3.1 Grammatiska förutsättningar till könsspecifika och könsövergripande 

personbenämningar

I  detta  avsnitt  behandlas  fragan  om  grammatiska  förutsättningar  till  att  bilda  ordformer  som 

kategoriseras som könsspecifika och könsövergripande.

Man maste inledningsvis skilja mellan kategorierna grammatiskt och semantiskt genus. Det 

latinska ordet  genus betyder ursprungligen bland annat art, släkte eller kön. I sprakvetenskapliga 

sammanhang används begreppet genus för indelningen av substantiv och pronomen i olika klasser 

som paverkar böjningen hos artiklar, adjektiv och verb. Genus avgör böjningsformen av ett ord och 

användningen av pronomen (Språkriktighetsboken 2005:73). Genus och kön är inte samma sak men 

genus är inte heller rent grammatiskt som kategori. Därför kan det skiljas at genom distinktionen 

grammatiskt och semantiskt genus. Det första syftar pa en snarare abstrakt indelning av substantiv i 

genusklass. I de germanska spraken tyska, frisiska, färöiska, isländska och det norska nynorsk finns 
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det ett tredelat genussystem som bestar av maskulinum, femininum och neutrum. I spraken svenska, 

danska och det  norska bokmal finns det däremot ett tvadelat  genussystem:  utrum och neutrum. 

Ursprungligen hade även dessa sprak ett tredelat system men pa grund av grammatiska utvecklingar 

sammanföll  maskulinum och femininum i  kategorin  utrum.  Engelskan har  däremot  fullständigt 

tappat kategorin genus (Bußmann/Hellinger 2003:143). 

Grundläggande för utvecklingen av kategorin  genus var behovet hos sprakbrukarna av att 

indela alla levande ting i antingen manligt eller kvinnligt. Utvecklingen av sprakets struktur beror 

alltsa pa psykologiska och kognitiva aspekter hos sprakbrukarna som t.ex. behovet av att sprakligt 

synliggöra könstillhörigheten hos en person, särskilt da den inte är närvarande och yttre könsattribut 

inte är synliga för att kategorisera personen (Jobin 2004a:18, 46). 

När kategorin grammatiskt genus först uppstod hade den ocksa en semantisk innebörd som 

delvis har försvunnit pa grund av grammatiska förändringar som har skett i de olika spraksystemen. 

Ett  exempel  för en ordgrupp där  grammatiskt och  semantiskt  genus fortfarande idag motsvarar 

varandra  är  släktbegrepp  (Jobin  2004a:20).  Angaende  släktbegrepp blir  det  semantiska  könet  i 

användningen av könsbundna personliga pronomen realiserad t.ex.  ”Dottern (utrum) gör som hon 

(feminint  pers.  pronomen)  har  lärt  sig.”  men  ”Brodern (utrum)  gör  som  han (maskulint  pers. 

pronomen)  har  lärt  sig.”.  Grammatiskt  genus utvecklades  alltsa  pa  grund  av  egenskapen  hos 

människan och djur  av  att  kunna  vara  kvinnlig  eller  manlig  men systemet  är  idag  inte  längre 

begränsat till det. Dessutom finns det inte längre kategorierna maskulinum, femininum och neutrum 

i dagens svenska. 

Personbenämningar med ändelser som -are eller -ör, t.ex. forskare eller arrangör, som idag 

kan användas med könsövergripande syftning, uppstod i en tid när svenskan fortfarande hade ett 

tredelat genussystem och sadana ord tillhörde da genusklassen maskulinum (Språkriktighetsboken 

2005:83).  Spraket  har  alltsa  inte  bara  ett  inneboende  genussystem utan  det  finns  ocksa  andra 

möjligheter  till  att  kunna  sprakligt  referera  till  en  persons  könstillhörighet.  Den  kan  nämligen 

uttryckas  lexikalt,  syntaktiskt  eller  morfologiskt.  Jag  vill  särskilt  framhäva  den  morfologiska 

markeringen  som  i  sprakvetenskapen  kallas  för  derivation  eller  ordbildning.  Angaende 

könsmarkeringen av  substantiv (särskilt  personbenämningar  med syfte  pa kvinnliga  individer)  i 

tyskan och svenskan talar man i detta sammanhang om feminin avledning. Avledningen sker genom 

att lägga till ett feminint morfem som pa tyska -in eller pa svenska -inna eller -(e)rska, t.ex. Lehrer-

in/lärar-inna eller  Beobachter-in/iakttag-erska (Jobin 2004a:49f.).  Tyska person- och framförallt 

yrkesbeteckningar kan även fa det feminina efterledet -frau/-frauen  (Edlund m.fl. 2007:198). Andra 
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könsspecifika ändelser som ocksa förekommer i tyskan, men inte är lika produktiva, är -euse, -ess 

och -ette (Pauwels 2003:557). Andra feminina suffix i svenskan är -ös, -is och -essa, men de skulle 

egentligen inte längre vara produktiva (Hornscheidt 2003:347). 2006 har Maria Isacsson som bl.a. 

bloggar om fragor med koppling till sprakbruk och sprakpolitik dock postat följande pa sin blogg:

Jag  funderar  pa  det  här  med  femininformer  för  ord  som,  tycker  jag  i  alla  fall,  känns 

könsneutrala. Jag hörde precis 'medaljös' pa SVT:s Sportnytt. Behöver man ett speciellt ord 

bara för att  det är en kvinna som har kammat hem medaljen? Sa här tycker  Sprakradet i  

fragan: 'Formen medaljös är en pahittad form, som aldrig varit tänkt pa allvar. Den finns inte i 

ordböckerna. Manga uppfattar den som nedlatande. Skulle t.ex. en guldmedalj [sic!] [vara] 

mindre värd för att den har vunnits av Carolina Klüft?' (Isacsson 2006).

Inlägget  är  en  indikation  pa  att  användningen  av  könsspecifika  atletbenämningar  har  ökat  i 

sportrapporteringen, vilket jag konstaterade inledningsvis, men att användningen inte uppfattas, i 

detta  fall  haller  Sveriges  sprakvardsorgan  Sprakradet  med,  som  nagot  positivt. I 

Språkriktighetsboken (2005:85) framgar ocksa att personbenämningar med feminina suffix ofta kan 

ha en nedlatande ton i svenskan och att de flesta är pahittade samt att de används pa ett skämtsamt  

sätt. Exemplen de ger är naturvetarinna, poetissa och medaljös.4

3.2  Historisk bakgrund till könsspecifika personbenämningar i svenskan och tyskan

I  följande  avsnitt  presenteras  en  kort  historisk  översikt  om  utvecklingen  av  könsspecifika 

personbenämningar i svenskan och tyskan. Denna översikt kan hjälpa till att skapa förstaelse för 

nutidens uppfattningar om vad ett jämställt sprak innebär bade pa svensk- och tysksprakig mark. 

Avsnittet utgar i stort sett  fran det Bettina Jobin har skrivit i sin avhandling  Genus im Wandel.  

Studien zu Genus und Animatizität anhand von Personenbezeichnungen im heutigen Deutsch mit  

Kontrastierungen zum Schwedischen fran 2004.

Det feminina avledningssuffixet  -in hittas redan i de tidigaste formerna av de germanska 

spraken, den sprakgrupp som bade svenskan och tyskan tillhör  (Jobin 2004a:50).  Pa 1300-talet 

inlanades ytterligare feminina ordformer in till fornsvenskan fran medellagtyskan. Dokumenterade 

ord är t.ex.  bryggirska, läkirska eller  ordförirska. Suffixet -irska motsvarar dagens suffix  -erska. 

Senare fanns det även andra benämningar med suffixet  -ska som användes med syfte pa kvinnor 

4 Ett google-sök av ordet medaljös, genomfört den 4:e december 2013, fick fram 896 resultat. Nagra av dem var 

blogginlägg som diskuterade användningen av formen pa ett liknande sätt som Isacsson, medan andra var 

sportnyheter där benämningen användes med allvarligt, alltsa inte skämtsamt, syfte pa kvinnliga atleter t.ex. 

Aftonbladet (2012-12-03 och 2005-07-28) eller Sveriges radio (2006-02-20).
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som  var  gifta  med  den  egentliga  titelinnehavaren  t.ex.  proffesorska eller  generalska. 

Benämningarna användes fortfarande da även kvinnor kunde fa en sadan titel. För att kunna skilja 

dem fran kvinnor som var gifta med en titelinnehavare fick kvinnorna i stället den omarkerade 

formen, dvs. formen utan markeringen med ett feminint suffix, som titel. Bara i yrkesomraden med 

lag  social  status  fanns  benämningar  med  ett  feminint  avledningssuffix  t.ex.  hårfrisörska eller 

kassörska,  vilket  kan  ses  som  en  möjlig  anledning  till  den  semantiska  underordningen  av 

femininavledningar i svenskan (Jobin 2004a:73). När kvinnor pa 1900-talet började tränga in i alla 

delar  av  det  svenska  arbetslivet,  var  de  feminina  ordformerna  för  kvinnor  som var  gifta  med 

titelinnehavaren mycket spridda. Det är möjligt att detta är anledningen till att man aldrig började 

bilda könsspecifika ordformer till yrkesbeteckningar med hög status eftersom risken att de skulle 

missuppfattas antagligen var för stor (Jobin 2004a:81f.).

Jämfört med utvecklingen i det svenska spraket har man i tyskan, under vissa tidsperioder 

och  i  större  utsträckning,  nybildat  feminina  ordformer  och  da  särskilt  yrkesbeteckningar.  Den 

tidigaste användningen av personbenämningar med feminint suffix var likadana som i svenskan, 

nämligen  att  de  feminina  ordformerna  benämnde  kvinnan  som  var  gift  med  den  egentliga 

titelinnehavaren t.ex.  Bürgermeisterin, hustrun till Bürgermeister (borgmästare). I medelhögtyskan 

(ca. 1050-1350) fanns det dock ocksa självständigt avledda yrkesbeteckningar och även avledda 

ordformer som asyftade mer abstrakta sammanhang t.ex.  pfeffin5 som inte benämnde en kvinnlig 

pastor  men  användes  om  en  kvinna  som  hade  samlag  med  pastorn.  Detta  exempel  visar  att 

femininavledda  benämningar  kunde  ha  en  stor  sexuell  innebörd  i  medelhögtyskan  men  denna 

semantiska innebörd har försvunnit idag (Jobin 2004a:50f.).

Det  finns  antagligen  ett  samband  mellan  det  ökande  antalet  av  feminint  avledda 

personbenämningar  och  kvinnors  funktion  och  ställning  i  samhället  (Jobin  2004a:54). 

Emancipationsrörelser ledde till att kvinnor fick arbeta i andra omraden än tidigare vilket orsakade 

att det fanns ett behov av att bilda nya ordformer som bar denna kontext med sig. Bade i svenskan 

och  tyskan  började  man  med  att  använda  den  maskulina  formen  som  en  könsövergripande 

benämning.  Men  i  tyskan  har  användningen  av  självständiga  och  inte  negativt  konnoterade 

femininavledningar särskilt ökat i och med att de använts frekvent i romantikens litteratur (Jobin 

2004a:51).

De könsmarkerande suffixen har aldrig riktigt utökat sin produktivitet i svenskan. Däremot 

har suffixet -in utökat sitt användningsomrade i tyskan. Jobin förklarar denna utveckling med ”[a]tt 

5 Ordformen pfeffin avleds fran ordet Pfaffe. Ordet kan vara en benämning för en präst eller pastor.
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-in  är  mycket  kortare  än  de  svenska  ändelserna  -inna  och  -erska  och  -ska,  vilka  dessutom 

konkurrerar  inbördes,  har  naturligtvis  ocksa  bidragit  till  en  annan utveckling  i  tyskan.”  (Jobin 

2004b:24).

3.3 Den samtida strategin i svenskan: könsövergripande personbenämningar

En feministisk sprakdebatt  angaende svenskan kom i  gang pa 1970-talet.  Bade sprakvetare och 

feminister  var  da  inblandade  i  diskussionen  om  att  förändra  sprakets  sexistiska  strukturer 

(Hornscheidt 2003:354f.). Den davarande tidsandan, som fortfarande gäller idag, är strävan efter ett 

jämställt  sprak  vilket  ”innebär  att  kvinnor  och  män  ska  ha  samma  rättigheter  och  villkor  i 

samhället.” (Milles 2008:11). Parterna som diskuterade ämnet kom fram med olika förslag men 

huvudstrategin blev en könsneutral  hallning.  Som konstaterats  i  de tva  förgaende avsnitten  har 

dagens svenska inte längre de grammatiska kategorierna maskulinum, femininum och neutrum utan 

skiljer  endast  mellan genusklasserna utrum och neutrum. Denna förändring i  spraksystemet har 

säkert bidragit till att man föredrog den könsneutraliserande strategin eller att förutsättningarna för 

den var bättre (Jobin 2004a:98). Spraket är lättare att hantera da det bara finns tva genuskategorier 

och orden antagligen inte längre har nagon könsbestämmande innebörd.

Strategin används i stort sett angaende samtliga ordklasser där en obalans i representationen 

av kön härskar. Som tidigare sagt handlar det om bruk av adjektiv som markerar kön genom val av 

vokalen t.ex. den nye chefen/den nya chefen, personliga pronomen t.ex. användningen av han som 

könsövergripande  pronomen  och  personbenämningar.  I  denna  uppsats  ligger  fokus  pa  det 

sistnämnda.

I ambitionen att använda könsneutrala uttryck försökte man att undvika personbenämningar 

med ordleden som har en starkt maskulin semantisk innebörd t.ex.  -man men ocksa -are och  -ör. 

Man försökte sedan att förändra dessa benämningar som tidigare var av maskulint genus och enbart 

användes för att benämna män (Språkriktighetsboken 2005:81). Den vanligaste strategin blev da att 

hitta ändelser som inte direkt uppfattades som maskulina. Alternativa efterleden för -man blev da, 

beroende  pa  kontext,  -idkare, -ledamot eller  -person.  Sprakradets  (tidigare  Spraknämnden) 

rekommendation antyder ocksa att det borde finnas ”en och samma benämning pa yrkestitlar och 

andra  personbeteckningar  oavsett  kön,  alltsa  könsneutrala  beteckningar.”  (Språkriktighetsboken 

2005:86). Enligt deras uppfattning är benämningar med ändelserna -are, -ör och -man användbara 

med syfte pa bade kvinnor och män, fastän de rekommenderar att använda ”tydligare könsneutrala” 
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ord än sadana som slutar pa  -man.  Dessutom ska det  inte skapas  nya yrkestitlar pa  -man eller 

-kvinna (Språkriktighetsboken 2005:86f.). 

Den  bakomliggande  idéen  är  i  detta  fall  att  framhäva  funktionen  eller  handlingen  hos 

personbenämningen och inte nagon könskategorisering. Den utförda aktiviteten ska ha en större 

betydelse  för  den  benämnda  personen.  Dessutom  anses  denna  strategi  som  mycket  praktisk  i 

sprakbruket  (Milles  2008:45).  Nagra  sprakvetare  (se  t.ex.  Hornscheidt  2003  och  Jobin  2004a, 

2004b) ifragasätter dock strategin. Bettina Jobin uttalar sig bland annat pa detta sätt: ”Sa länge 

möjligheten  finns  för  ett  könsbestämt  alternativ,  är  den  könsneutrala  syftningen  möjlig  att 

ifragasätta och ett inre tolkningsarbete nödvändigt.”(2004b:23). 

3.4 Den samtida strategin i tyskan: könsspecifika personbenämningar

Vid samma tidpunkt  och  pa  ett  liknande  sätt  behandlades  fragor  om spraklig sexism i  tyskan. 

Strategin  som  valdes  var  i  stort  sett  könsspecificering men  det  finns  ocksa  nagra  drag  av 

könsneutralisering i tyskan. I vissa yrkesomraden och angaende vissa grammatiska nivaer har man 

liksom i svenskan jobbat med att främja eller införa lexikalt neutrala benämningar t.ex. ord som 

Person  (person),  Fachkraft  (expert av visst fack),  Mensch  (människa),  Gast (gäst) eller  Mitglied  

(ledamot). En annan möjlighet är da att bilda pluralformen av en personbenämning utgaende ifran 

adjektivformen t.ex.  studierend (adj. studerande) > die Studierenden (sub. pl.  de studerande).  De 

tva möjligheterna används i vanliga fall da könsreferens är redundant eller benämningen riktar sig 

till människor av alla kön (Bußmann/Hellinger 2003:154).

Huvudstrategin som skiljer tyskan fran manga andra sprak har dock varit och är fortfarande 

könsspecificering eller som det ocksa kallas femininisering. Det handlar om att främja eller införa 

sprakliga former som explicit inkluderar kvinnor och da är det oftast sa att formerna avleds fran 

existerande  maskulinformer  (Bußmann/Hellinger  2003:157).  Därför  verkar  ocksa  femininisering 

vara lämplig att använda i detta sammanhang. Den feministiska rörelsen har sedan varit särskilt 

uppmärksam  pa  personbenämningar  vilket  syns  i  den  stora  variationen  av  könsspecifika 

benämningar, framför allt med feminina ändelser, i dagens tyska (Bußmann/Hellinger 2003:164).

Bußmann/Hellinger (2003:166) nämner tre olika anledningar varför denna strategi användes 

för det tyska spraket. För det första, som tidigare beskrivit, att det finns ett tredelat grammatiskt 

genussystem,  för  det  andra  att  det  härskar  en  stor  överensstämmelse  mellan  grammatiskt  och 

semantiskt  genus  i  genussystemet  och  för  det  tredje  att  ordbildning av femininformer  är  djupt 
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förankrad i det tyska sprakets system. Rekommendationerna är att sprakbrukaren ska synliggöra 

kvinnor med tydlig referens och undvika könsövergripande maskulinformer, dvs. maskulina former 

som syftar pa bade män och kvinnor och med resultatet  att kvinnor blir osynliggjorda. Det kan 

göras  genom  att  använda  antingen  könsövergripande  eller  könsspecifika  former.  Det  som 

rekommenderas  gar  ihop  med  ett  pastaende  Jobin  (2004a:96)  yttrar  vilket  är  att  ju  mer 

femininformer används, desto större blir uppfattningen av maskulinformerna som könsspecifika, 

även när de används i könsövergripande syfte. Dessutom hävdar hon i detta sammanhang att sa 

länge möjligheten av en könsövergripande användning av maskulinformer existerar, kan det inte 

talas om spraklig jämställdhet, för da kommer det alltid finnas en spraklig asymmetri. 

4. Material och metod

Följande kapitel presenterar undersökningen som genomfördes utgaende ifran frageställningar om 

ett  jämställdhetsperspektiv  pa  personbenämningar.  Som  tidigare  nämnts  handlar  studien  om 

personbenämningar  inom sport  och  idrott,  eller  som jag kallar  det:  atletbenämningar.  I  studien 

undersöktes  vilka  atletbenämningar  svensktalande  respektive  tysktalande  personer  använder  för 

kvinnliga  respektive  manliga  atleter  samt  deras  attityder  angaende  könsspecifika  och 

könsövergripande atletbenämningar med koppling till fragan om spraklig jämställdhet. Jag kommer 

att presentera hur undersökningen var upplagd i detalj, vilken metod jag använde och varför jag 

bestämde mig för att använda denna metod.

4.1 Materialinsamling

För  materialinsamlingen  valdes  en  kvantitativ  insamlingsmetod,  nämligen  en  nätbaserad 

enkätstudie. Främst därför att denna metod möjliggör att samla in mycket information, även fran 

personer som är bosatta i olika länder.

Enkäten  skapades  genom  den  tyska  hemsidan  https://www.soscisurvey.de/.  Denna 

onlinetjänst erbjuder programmering och distribution av nätbaserade enkäter. Möjligheten att lägga 

till  bilder  var  en  nödvändig  förutsättning.  Dessutom  fanns  fördelen  att  kunna  lägga  till  flera 

sprakversioner genom ett översättningsverktyg vilket var särskilt viktigt eftersom enkäten skulle 

besvaras  av  tva  olika  sprakgrupper.  Enkäten  var  sedan  tillgänglig  via  länken 

https://www.soscisurvey.de/athletendeu/.
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Hela enkäten bestod av tre delar. För det första samlade jag in nagra statistiska uppgifter om 

informanterna. Variablerna som jag ville fa tag i var alder, kön, högsta avslutade utbildning, (om 

given) pagaende arbete och/eller utbildning samt sprakkunskap. Den andra delen i enkäten handlade 

om den aktiva benämningen av bade kvinnliga och manliga atleter. För att elicitera en benämning 

visades 12 olika bilder pa atleter som utför sin disciplin. Det var sex bilder pa vardera kvinnor och 

män,  disciplinerna  var  samma  hos  bada:  tyngdlyftning, höjdhoppning, kulstötning, brottning, 

simning och  spjutkastning. Dessa idrottsdiscipliner använde jag för att ge ett brett spektrum där 

ocksa  discipliner  som  traditionellt  har  en  större  andel  av  manliga  utövare  var  representerade. 

Dessutom bildas atletbenämningen hos dessa sex discipliner pa samma sätt, antingen med -are som 

suffix i könsövergripande funktion eller könsspecifik funktion för män, eller endast könsspecifikt 

för  kvinnor  med -erska som ändelse.  Orden är  lika  regelbundna pa  tyska  där  de  motsvarande 

suffixen är -er och -in. För tyskans suffix -er gäller dock inte den könsövergripande funktionen i 

samma utsträckning som för -are pa svenska.  Ändelsen -er kräver maskulint  genus vilket,  som 

tidigare anmärkt,  kan sta i  nära relation till  det  semantiska genuset,  särskilt  da det  handlar om 

personbenämning.

Pa varje sida av enkätens andra del fanns det en bild och ett fält där informanterna själva 

skulle  skriva in  benämningen.  Anvisningen fanns ovanpa bilden och löd ”Benämn personen pa 

bilden med ett substantiv som syftar pa vilken sport den utövar.”6 För att undvika att informanternas 

svar skulle bli allt för genomtänkta och därmed inte motsvara en spontan användning var det inte 

möjligt att backa i enkäten.

Bild 1. En av atletbilderna i enkätens andra del

6 En alternativ formulering krävdes för bilderna som visade brottning, eftersom det var tva personer pa dem. Da löd 

den istället: ”Benämn en av personerna pa bilden med ett substantiv som syftar pa vilken sport den utövar.”.
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I  enkätens  tredje  del  gjordes  nagra  pastaenden  som  skulle  bekräftas  eller  dementeras  pa  en 

likertskala med fem steg (1 = haller inte alls med, 2 = haller snarare inte med, 3 = varken eller, 4 = 

haller snarare med, 5 = haller absolut med). De fyra första pastaendena handlade om användningen 

av könsspecifika respektive könsövergripande atletbenämningar och löd: 

• ”Ordet "tyngdlyftare" är könsneutralt och omfattar saväl manliga som kvinnliga idrottare.”

• ”Ordet "simmare" är könsneutralt och omfattar saväl manliga som kvinnliga idrottare.”

• ”I  medier  som tidningar,  tv  och radio  borde  man alltid  använda särskilda  former  (t.ex. 

löperska) för att benämna kvinnliga idrottare.”

• ”I facklitteratur borde man alltid använda särskilda former (t.ex. löperska) för att benämna 

kvinnliga idrottare.”

Valet av disciplinerna tyngdlyftning och simning i de tva första pastaendena beror pa att det skulle 

vara en disciplin  där  manliga  atleter alltid har varit  dominerande och en där  det  idag finns  en 

snarare jämn fördelning av manliga och kvinnliga utövare.

Därefter  kom  fem  pastaenden  som  var  avsedda  att  mäta  attityder  till  könsspecifika 

atletbenämningar  och  sambandet  mellan  könsspecifika  respektive  könsövergripande 

atletbenämningar och ett jämställdhetsperspektiv pa deras användning, de löd: 

• ”Jag tycker att benämningen "höjdhopperska" för en kvinnlig idrottare är nedvärderande.”

• ”Jag tycker att benämningen "brotterska" för en kvinnlig idrottare är positiv.”

• ”Särskilda former för att benämna kvinnliga idrottare (t.ex. löperska) är onödiga.”

• ”Användningen av könsneutrala former (t.ex. löpare) främjar jämställdheten mellan könen.”

• ”Användningen  av  könsspecifika  former  (t.ex.  löperska)  främjar  jämställdheten  mellan 

könen.”

I studiens pastaenden användes begreppet könsneutralt eftersom det var viktigast att informanterna 

förstod det utan att behöva fundera för mycket om själva ordet vilket kunde ha hänt om jag hade 

använt ordet könsövergripande.
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4.2 Omfang och urval av materialet

Totalt  insamlades  det  83  helt  besvarade  enkäter7 varav  33  var  besvarade  av  svensksprakiga 

informanter  och  50  besvarade  av  tysksprakiga  informanter.  Samtliga  informanter  angav  sina 

statistiska uppgifter och svarade pa alla fragor i attityddelen. I benämningsdelen kunde inte alla svar 

räknas in eftersom en del informanter inte svarade med en atletbenämning utan med nagot annat. De 

vanligaste  avvikande svar var  da benämningar av den utövade sporten (t.ex.  tyngdlyftning eller 

kulstötning) eller ord som kunde förknippas med den utövade sporten pa bilden (t. ex. styrka eller 

kula). Mellan 18 till 24 (svensksprakiga och tysksprakiga svar sammanräknat) avvikande svar kom 

fram  hos  varje  atletbenämning.  Antalet  avvikande  svar  varierade  fran  bild  till  bild.  De  flesta 

avvikande svar gavs pa första bilden som visade en kvinna som utövar tyngdlyftning (24 personer). 

Den minsta delen avvikande svar kom fram när bilderna av manliga atleter i disciplinerna brottning, 

simning och  spjutkastning visades  (18  personer).  Dessutom  svarade  de  svensksprakiga 

informanterna oftare avvikande än de tysksprakiga.  Detta resultat  leder till  att  jag bestämde att 

analysera benämningsdelen och attityddelen var för sig och inte sammanhängande. Pa sa vis finns 

det nämligen inget bortfall av svar i attityddelen.

4.3 Genomförande av materialinsamling och analys

Innan  enkäten  öppnades  för  allmänheten  blev  den  testad  av  fyra  utvalda  försökspersoner,  tva 

svensksprakiga  och  tva  tysksprakiga.  Därefter  granskade  jag  försökspersonernas  svar  och 

efterfragade om fragorna i enkäten var begripliga och möjligheterna att svara pa dem fungerade. 

När det visade sig att det var sa och dessutom de förväntade svaren i benämningsdelen kom fram 

öppnades enkäten för allmänheten. Enkäten var sedan tillgänglig i nio dagar (mellan 2013-11-28 

och 2013-12-07). Informanterna nadde jag främst via olika Facebook-grupper (t.ex. en grupp som 

heter ”svenska spraket”8), dessutom utnyttjade jag min egen bekantskapskrets. Den inkluderar pa 

den tyska sidan vänner och studiekollegor med snarare samma utbildningsniva och asikter som jag 

7 Dessutom var 41 enkäter pabörjade men inte avslutade. Dessa enkäter räknades inte in i resultaten.

8 Gruppen bestar av ungefär 400 medlemmar. Pa facebook-sidan beskriver gruppadministratören syftet med denna 

grupp pa följande sätt: ”Här är det öppet för allehanda diskussioner, förfragningar och liknande angaende vart rika  

svenska sprak - dess historia och utveckling! Jag startar denna klubb da andra klubbar för svenska spraket pa 

ansiktsbok mestadels är för att konservera det svenska spraket, inte för att diskutera det öppet. Alla är välkomna -  

svensktalande som icke, spraknördar som noviser, sprakpoliser som slarvstavare :-) Pa förekommen anledning: inga 

personliga pahopp är pa nagot sätt tillatna. Den som sysslar med sant trams kommer obönhörligen att spärras fran 

klubben.“ (Facebook, ”Svenska spraket” 2013)
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har och en del familjemedlemmar. Pa den svenska sidan delade jag enkäten främst med vänner som 

jag inte känner genom min utbildning. Därifran spreds länken okontrollerat till ytterligare personer.

Analysen genomförs med hänsyn till de insamlade informationerna. Enkätsvaren gav en stor 

andel variabler om informanterna. Min metod är dock inte att koppla ihop variablerna och de tva 

andra delarnas svar. Jag vill snarare använda dem för att ge en översikt över fördelningen av alder, 

kön  och  utbildningsniva  hos  informanterna.  Analysen  av  benämningsdelen  fokuserar  främst  pa 

benämningarna av de kvinnliga atleterna eftersom bilderna pa de manliga atleterna var med för att 

fa mer naturliga svar dvs. inte nagra ”politiskt korrekta” svar. Sara Mills ägnar begreppet political  

correctness ett helt kapitel i sin bok Language and Sexism (2008:100-123). En enkel definition som 

beskriver vad politiskt korrekthet i detta sammanhang betyder vore ”an excessive attention to the 

sensibilities of those who are seen as different from the norm (women, lesbians, gays, disabled 

people, black people)” (Mills 2008:100). Människor uttalar sig ofta snarare enligt en accepterad 

norm än som de verkligen tycker eftersom det är ”fel” att tycka vissa saker om vissa utanförstaende 

grupperingar som Mills ocksa nämner. 

Angaende enkätens tredje del fokuserar jag främst pa fördelningen av positiva och negativa 

attityder och jämför hur olika svaren är hos svensksprakiga och tysksprakiga. Detta redovisas bade 

genom figurer och beskrivningar. Jag tar även upp de mest pafallande aspekterna som visades da 

svensksprakiga  och  tysksprakig  var  överens  och  da  det  handlade  om  kopplingen  mellan 

användningen av femininavledda former och jämställdhet mellan könen.

4.4 Metoddiskussion

Skriftliga enkäter används ofta inom attitydforskningen och tillhör de direkta eliciteringsmetoderna 

(Bijvoet  2013:132).  Genom  direkta  metoder  kommer  man  at  medvetna  attityder.  Studier  som 

använder sig av denna metod kan dock vara upplagda pa olika sätt. Enkätfragor kan vara öppna, ge 

möjlighet  till  flerval  eller  besvaras  via  likertskala  (Bijvoet  2013:133).  Samtliga  varianter  var 

representerade i den genomförda enkätstudien. Öppna fragor kan ha nackdelen att svaren är svara 

att tolka eller divergerande vilket gör att de är besvärligare att bearbeta efterat. Däremot kan fragor 

med givna svarsalternativ ha nackdelen att de styr informanterna i hög grad (Bijvoet 2013:134). 

Genom att bestämma mig för att använda öppna fragor i en del och en likertskala i den andra har jag  

utnyttjat nagra välfungerande möjligheter som finns inom kvantitativ forskning.

Ett  problem med de öppna fragorna (benämning av atleter  per  bild) var  att  omkring en 
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fjärdedel av alla informanter minst en gang inte svarade med nagon atletbenämning, utan istället  

angav andra ordformer. Möjligheten att det skulle hända var jag medveten om, men risken att fa 

socialt accepterade och ”politiskt korrekta” svar hade varit betydligt större om informanterna hade 

haft  svarsalternativ.  Pastaenden  som  skulle  bekräftas  eller  dementeras  genom  likertskalan 

formulerades sa att bade positiva och negativa attityder var representerade. En ojämn fördelning av 

det hade kunnat föra till en högre grad av styrning vilket jag försökte att undvika. Informanterna 

skulle inte känna att det fanns ett rätt och ett fel sätt att svara.

Det positiva med denna metod är att jag har fatt in manga svar och kan därför utgöra vissa 

trender hos svensksprakiga och tysksprakiga angaende deras användning av atletbenämningar och 

attityder till könsspecifika och könsövergripande former. Dessutom har jag genom mitt val av bilder 

och likertskala bade kommit at omedvetna och medvetna attityder. Att använda nätbaserade enkäter 

möjliggör en snabb och enkel tillgang för informanterna. Ju mindre svarigheter som förknippas med 

att besvara enkäten, desto fler personer kommer att känna sig bekväma med att fylla i enkäten. Att 

de  kan  göra  det  hemifran  och  anonymt  samt  att  de  själva  kan  välja  tidpunkt  bidrar  till  att 

informanterna deltar och ger trovärdiga svar.

5. Resultat

Studiens resultat redovisas i följande tre avsnitt. Redovisningen följer enkätens upplägg (se bilaga 

1).  Först  visas  och  diskuteras  den  statistiska  fördelningen av  informanterna,  sedan  kommer  en 

översikt  över  fördelningen  av  vilka  atletbenämningar  svensksprakiga  och  tysksprakiga  angav  i 

benämningsdelen  och  slutligen  visas  och  diskuteras  attityderna  hos  de  svensksprakiga  och 

tysksprakiga informanterna i detalj. I detta ingar även resultatet pa fragan om informanterna ser ett 

samband mellan användningen av könsspecifika respektive könsövergripande atletbenämningar och 

idéer om jämställdhet.

5.1 Informanterna – statistisk fördelning av försökspersonerna

I  detta  avsnitt  presenteras  hur  variablerna  ålder, kön och  utbildning var  representerade  i 

försöksgruppen. Den statistiska fördelningen av försökspersoner visas genom tabeller. De viktigaste 

aspekterna beskriver jag dessutom mer ingaende.

Angaende försökspersonernas alder kan man säga att fördelningen mellan aldersgrupperna 
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var relativt jämn dvs. att det var ungefär lika manga personer i de olika aldersgrupperna bade hos de 

svensksprakiga  och  hos  de  tysksprakiga.  En  överrepresenterad  aldersgrupp  hos  tysksprakiga  är 

personer mellan 45 och 65. Totalt 22 personer, nästan hälften, hörde till denna aldersgrupp. I de 

svensksprakiga enkäterna dominerar däremot  grupperna med lägre alder.  Totalt  25 personer  var 

mellan 18-35 ar.

Tabell 1.      Fördelningen av informanternas alder.

ÅLDER 18-25 ar 25-35 ar  35-45 ar  45-65 ar  65 ar + totalt

svensksprakiga 15 10 4 3 1 33

tysksprakiga 12 6 4 22 6 50

totalt 27 16 8 25 7 83

Fördelningen av kön hos de svenska informanterna var aterigen relativt jämn. Hos de tysktalande 

informanterna dominerade kvinnor. Det finns en koppling mellan den överrepresenterade gruppen 

av äldre personer och kvinnor: 19 av försökspersonerna i de tva högsta aldersgruppen var kvinnor.

Tabell 2. Könsfördelning hos informanterna.

KÖN  man  kvinna varken

eller

inget 

svar

totalt

svensksprakiga 17 15 1 - 33

tysksprakiga 14 36 - - 50

totalt 31 51 1 - 83

Den tredje variabeln visar att bada informantgrupperna hade förhallandevis hög utbildningsniva. Av 

de svensksprakiga hade den högsta delen en avslutad universitetsutbildning, de flesta tysksprakiga 

hade  avslutad  gymnasieutbildning.  Dessutom  angav  25  av  de  svensksprakiga  och  19  av  de 

tysksprakiga att de fortfarande befann sig i en utbildning pa högskoleniva.

Tabell 3.  Fördelningen av informanternas högst avslutade utbildning.

AVSLUTADE 

UTBILDNING

Grundskola Yrkes-

utbildning

Gymnasie-

skola

Universitet/ 

Högskoleutbildning

svensksprakiga 1 1 14 17

tysksprakiga 2 3 27 18

totalt 3 4 41 35
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5.2  Könsspecifika och könsövergripande atletbenämningar

I detta avsnitt redovisas hur användningen av könsspecifika och könsövergripande atletbenämningar 

samt avvikande svar var fördelade hos de svensktalande och tysktalande informanterna. För att fa 

informanterna att använda dessa atletbenämningar visades, som tidigare sagt, bilder pa 12 alteter (6 

kvinnliga och 6 manliga) som visade dem utöva sin disciplin. Först presenteras resultaten fran de 

svensksprakiga och sedan de tysksprakiga försökspersonerna. Det redovisas inte det totala antalet av 

svar  men  hur  manga  personer  minst  en  gang  använde  en  viss  form.  Detta  sätt  att  presentera 

resultaten valdes för  att  manga informanter använde olika  benämningar,  dvs.  en person kan ha 

använt  alla  tre  varianter.  För  att  kunna  säga  hur  frekvent  könsspecifika  och  könsövergripande 

atletbenämningar används, valdes detta sätt att räkna hur manga personer minst en gang använde en 

viss form. Dessutom presenteras resultatet  om vilka atletbenämningar svensksprakiga respektive 

tysksprakiga informanter använde för att benämna de kvinnliga atleterna.

Bland  de  svensksprakiga  informanterna  var  det  vanligaste  svaret  atletbenämningar  med 

suffixet -are i  en könsövergripande funktion. Det var nämligen 20 av 33 personer som använde 

minst en atletbenämning med suffixet -are i en könsövergripande funktion för en kvinnlig atlet. En 

tredjedel, alltsa 11 av 33 personer, svarade minst en gang nagot annat än en personbenämning. 9 av 

33 använde minst en gang atletbenämningar med ett feminint suffix (-erska) för att benämna en 

kvinnlig  atlet.  Det  motsvarar  ungefär  lite  mer  än  en  fjärdedel  av  försökspersonerna  använde 

könsspecifika atletbenämningar. 

Figur 1. Fördelning av könsspecifika och könsövergripande 

atletbenämningar hos de svensktalande informanterna.

Fördelningen av könsspecifika och könsövergripande benämningar hos de tysktalande informanter 

ser  annorlunda  ut.  Den  största  gruppen  i  detta  fall  är  de  som  minst  en  gang  använde  en 

atletbenämning med en feminin ändelse i syfte pa en kvinnlig atlet. Detta var nämligen 37 av de 50 

24

0

5

10

15

20

25

minst en benämning 
med suffixet -erska

minst en benämning 
med suffixet -are i 
könsövergripande 
funktion

avvikande svar



informanterna. Kvinnliga atleter benämndes dessutom av 14 av 50 personer minst en gang med en 

benämning  som  slutar  pa  -er  i  en  könsövergripande  funktion. Den  minsta  andelen  bildar  de 

avvikande svaren som 11 av 50 personer minst en gang angav. 

Figur 2. Fördelning av könsspecifika och könsövergripande 

atletbenämningar hos de tysktalande informanterna.

Angaende fragan om vilka atletbenämningar svensksprakiga respektive tysksprakiga informanter 

använder för att benämna kvinnliga atleter kan det ocksa avläsas en viss trend hos de tva olika 

sprakgrupperna.  Mer  än  hälften  av  de  svensksprakiga  (ca.  55%)  tyckte  att  den  könsspecifika 

benämningen  höjdhopperska inte är nedvärderande för kvinnliga atleter, men bara omkring 15% 

kunde  förknippa  nagot  positivt  med  den  könsspecifika  benämningen  brotterska.  Nästan  alla 

tysksprakiga informanter (94%) var eniga om att benämningen  höjdhopperska (Hochspringerin) 

inte är nedvärderande för en kvinnlig atlet. Däremot tyckte bara 68% att brotterska (Ringerin) är en 

positiv benämning för en kvinnlig atlet, 28% tyckte att den är varken positiv eller negativ (se även 

figur 9 och 10 i följande avsnitt).  Brotterska är kanske ett exempel som är mycket ovanligt i det 

svenska  sprakbruket  jämfört  med  andra  benämningar  som  höjdhopperska eller  simmerska som 

ocksa  flera  av  de  svensksprakiga  informanterna  valde  att  använda  i  enkätens  benämningsdel. 

Höjdhopperska  (ca. 18%),  simmerska (ca. 12%) och  kulstöterska (ca. 12%) var de mest använda 

femininavledda atletbenämningarna hos de svensksprakiga informanterna. Brotterska användes bara 

av  en  enda  svensksprakig  informant.  De  följande  figurerna  visar  i  vilken  grad  de  olika 

könsspecifika atletbenämningarna användes. Hos de svensksprakiga informanterna finns det en klar 

favorit:  höjdhopperska.  Hos de  tysksprakiga  informanterna  är  fördelningen väldigt  jämn.  Detta 

resultat visar att det finns nagra könsspecifika atletbenämningar som är mer spridda än andra i det  

svenska sprakbruket.
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    Figur 3.   Fördelning av användningen av de olika könsspecifika

    benämningarna hos de svensksprakiga informanterna.

   Figur 4.    Fördelning av användningen av de olika könsspecifika

      benämningarna hos de tysksprakiga informanterna.

5.3 Attityder till användningen av könsspecifika och könsövergripande atletbenämningar

I följande avsnitt redovisas resultaten av enkätens tredje del som skulle elicitera sprakbrukarnas 

attityder till könsspecifika och könsövergripande atletbenämningar. Resultatet redovisas med hjälp 

av  figurer  där  svaren är  representerade i  procent  för  att  kunna jämföra  fördelningen mellan de 

svensksprakiga och de tysksprakiga informanterna. Dessutom beskrivs varje resultat utförligare.

Attityder till användningen av könsspecifika eller könsövergripande former aterspeglade i stort sett 

de tva sprakplaneringsstrategierna som används i spraken. Svensksprakiga informanter tyckte i stort 

sett bättre om de könsövergripande benämningarna, medan de tysksprakiga informanterna tyckte 

bättre om de könsspecifika formerna.

De  tva  första  pastaendena  i  enkäten  handlar  om  atletbenämningar  som  tyngdlyftare 

respektive Gewichtheber och simmare respektive Schwimmer9 uppfattas som könsneutrala och att de 

omfattar saväl kvinnliga som manliga atleter. De svensksprakiga informanterna tyckte att de bada 

benämningarna  med  ändelsen  -are var  könsneutrala,  medan  den  övervägande  andelen  av  de 

9 Valet av disciplinerna tyngdlyftning och simning för denna fraga beror pa att det skulle vara en disciplin där manliga 

atleter alltid har varit dominerande och en annan disciplin där det idag finns en snarare jämn fördelning av manliga 

och kvinnliga utövare.
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tysksprakiga informanterna tyckte att de benämningar med den motsvarande tyska ändelsen -er inte 

alls var könsneutrala.

Figur 5. Attityder till pastaendet:

Ordet "tyngdlyftare" är könsneutralt och omfattar såväl manliga som kvinnliga idrottare.

Das Wort "Gewichtheber" ist geschlechtsneutral und umfasst sowohl männliche als auch 

weibliche Athleten.

Figur 6. Attityder till pastaendet:

Ordet "simmare" är könsneutralt och omfattar såväl manliga som kvinnliga idrottare.

Das Wort "Schwimmer" ist geschlechtsneutral und umfasst sowohl männliche als auch 

weibliche Athleten.

De  tva  följande  pastaendena  handlar  om  användningen  av  könsspecifika  atletbenämningar  i 

offentligheten. Fragan är om könsspecifika atletbenämningar borde alltid användas i medier och 

facklitteratur. Utgangspunkten för denna fraga var aterigen mina egna erfarenheter som tysksprakig 

student. Bade i medier och pa universitetet i Wien ställs manga fragor kring vilken användning för 

att  benämna kvinnor  är  rimlig och bra.  Därför  formulerade  jag en  fraga  som skulle  fanga vad 

sprakbrukarna själva tycker hur kvinnliga atleter borde benämnas i medier och facklitteratur. De 

flesta svensksprakiga informanter ansag att könsneutrala former i medier (46%) och facklitteratur 
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(46%) är att föredra. De flesta tysksprakiga ansag däremot att könsspecifika former i medier (60%) 

och facklitteratur (62%) är att föredra.

Figur 7. Attityder till pastaendet:

I medier som tidningar, tv och radio borde man alltid använda särskilda former (t.ex. 

löperska) för att benämna kvinnliga idrottare.

In Medien wie Zeitungen, Fernsehen und Radio sollen für die Benennung weiblicher 

Athleten immer spezifische Formen (zB. Läuferin) benutzt werden.

Figur 8. Attityder till pastaendet:

I facklitteratur borde man alltid använda särskilda former (t.ex. löperska) för att benämna 

kvinnliga idrottare.

In wissenschaftlichen Texten (zB. Seminararbeiten, Fachliteratur, Artikel in 

wissenschaftlichen Zeitschriften etc.) sollen für die Benennung weiblicher Athleten immer 

spezifische Formen (zB. Läuferin) benutzt werden.

De följande tre pastaendena handlar om vilka benämningar de svensksprakiga och de tysksprakiga 

informanterna tyckte eller inte tyckte var nedvärderande, positiva och onödiga. Atletbenämningen 

höjdhopperska tyckte saväl svensksprakiga (46%) som tysksprakiga (76%) inte är nedvärderande 

för en kvinnlig atlet.  Pa fragan om benämningen  brotterska är positiv svarade den största delen 
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svensksprakiga med ”varken eller” (46%) och sammanräknat ansag nästan lika manga att brotterska 

inte är en positiv benämning (37%). Hos de tysksprakiga var det ocksa manga som svarade med 

”varken eller” (28%) men den största delen av gruppen (68%) var ända positiva till benämningen 

med den feminina ändelsen. Pastaendet huruvida könsspecifika atletbenämningar är onödiga visade 

att de tysksprakiga informanterna inte alls tyckte det (66%) medan de svensksprakiga höll i stort sett  

med om detta pastaende (37% = haller absolut med, 24% = haller snarare med).

Figur 9. Attityder till pastaendet:

Jag tycker att benämningen "höjdhopperska" för en kvinnlig idrottare är nedvärderande.

Die Benennung "Hochspringerin" für einen weiblichen Athleten empfinde ich als 

abwertend.

Figur 10. Attityder till pastaendet:

Jag tycker att benämningen "brotterska" för en kvinnlig idrottare är positiv.

Die Benennung „Ringerin“ für einen weiblichen Athleten empfinde ich als positiv.
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Figur 11. Attityder till pastaendet:

Särskilda former för att benämna kvinnliga idrottare (t.ex. löperska) är onödiga.

Spezifische Formen für die Benennung weiblicher Athleten (zB. Läuferin) sind überflüssig.

De  tva  sista  pastaendena  handlar  om  sambandet  mellan  atletbenämningars  könsreferens  och 

jämställdhet. Huruvida användningen av könsövergripande atletbenämningar främjar jämställdheten 

mellan könen var de flesta svensksprakiga positiva till detta argument (sammanräknat 61%). Hos de 

tysksprakiga informanter höll en liten grupp (14%) med om att könsövergripande former främjar 

jämställdhet, en relativt stor del av dem svarade ”varken eller” (30%) och resten höll inte med detta 

argument.  Huruvida  användningen  av  könsspecifika  atletbenämningar  främjar  jämställdheten 

mellan  könen  fördelade  sig  de  tysksprakiga  informanternas  svar  enligt  följande:  20%  av  de 

tysksprakiga höll inte alls med, 10% höll snarare inte med och 28% svarade med ”varken eller” pa 

detta pastaende.  Detta resultat  visar  att  fastän tysksprakiga helst  använder könsspecifika former 

tycker de flesta inte att användningen främjar jämställdheten mellan könen. Deras intention med att 

använda könsspecifika atletbenämningar hänger alltsa inte samman med en idé hos sprakbrukarna 

att vilja främja jämställdhet.

Figur 12. Attityder till pastaendet:

Användningen av könsneutrala former (t.ex. löpare) främjar jämställdheten mellan könen.

Die Anwendung von geschlechtsneutralen Formen (zB. Läufer) fördert die Gleichstellung 

der Geschlechter.
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Figur 13. Attityder till pastaendet:

Användningen av könsspecifika former (t.ex. löperska) främjar jämställdheten mellan könen.

Die Anwendung von geschlechtsspezifischen Formen (zB. Läuferin) fördert die 

Gleichstellung der Geschlechter.

6. Sammanfattning och diskussion

I detta avslutande kapitel sammanfattas och diskuteras resultatet av studien utifran uppsatsens syfte 

och  frageställningar.  Studiens  resultat  sammanfattas  bade  översiktligt  och  med  hänsyn  till  de 

tidigare  formulerade  hypoteserna.  Eftersom  studien  bara  nadde  en  väldigt  liten  grupp  av  den 

svensktalande  och  den  tysktalande  sprakgemenskapen  kan  det  inte  pastas  att  den  ger  ett 

allmängiltigt  svar  pa  vilka  atletbenämningar  svensktalande  och  tysktalande  personer  generellt 

använder och hur deras attityder till dem ser ut. Vad denna studie ända kan göra är att visa nagra  

trender som finns inom det svenska och det tyska sprakbruket idag.

Undersökningens  huvudsakliga  resultat  är  att  svensksprakiga  till  största  delen  använde 

könsövergripande  benämningar  och  tysksprakiga  till  största  delen  använde  könsspecifika 

atletbenämningar, vilket motsvarar den samtida sprakplaneringsstrategin i sprakomraden (se 3.3 och 

3.4).  Men  det  fanns  ocksa  exempel  pa  användningen  av  de  motsatta  benämninsstrategier  dvs. 

svensksprakiga  som  använde  könsspecifika  atletbenämningar  och  tysksprakiga  som  använde 

könsövergripande  atletbenämningar.  Sprakplaneringsstretegierna  aterspeglades  ocksa  i 

informanternas attityder.

Angaende  fragan  om  användningen  av  antingen  könsspecifika  eller  könsövergripande 

atletbenämningar  främjar  jämställdheten mellan könen kom ett  för  mig mycket  oväntat  resultat 

fram. Min föreställning om resultatet var att de flesta skulle förknippa användningen av antingen 

könsspecifika eller könsövergripande atletbenämningar direkt med frageställningar om jämställdhet 
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mellan könen. Bettina Jobin skriver angaende fragan om attityder till jämställdhet i Sverige och det 

tysksprakiga omradet att det finns en viss skillnad eftersom i Sverige lägger man större vikt vid 

likheterna mellan könen utan att  överväga vilka skillnader som finns. Men hon säger ocksa att 

skillnaden mellan synen i Sverige och i det tysksprakiga omradet blir mindre da man ser pa det 

utifran  ett  europeiskt  eller  globalt  perspektiv  (Jobin  2004a:100).  Det  visades  att  manga  av 

informanterna,  särskilt  de  tysksprakiga,  inte  sag  ett  sadant  tätt  samband  mellan  en  medveten 

användning  av  könsspecifika  benämningar  och  idéen  om att  främja  jämställdhet  med sitt  eget 

sprakbruk.  Hos de svensksprakiga informanterna var  det  dock en del  mer som var  positiva till 

argumentet  att  användningen av könsövergripande atletbenämningar främjar jämställdhet  mellan 

könen.  Det  kan  vara  sa  att  detta  resultat  beror  pa  att  nagra  sprakbrukare  inte  har  nagon 

konstruktivistisk syn pa sitt eget sprakbruk dvs. att de tror att sprakbruket inte gestaltar verkligheten 

och därmed hur samhället och kvinnornas position i det ser ut. Denna ansats, som bl.a. Hornscheidt 

(2006) och Wojahn (2013) diskuterar, utgick jag ifran i denna studie vilket jag ocksa försökte att 

visa genom att använda ordet benämning i stället för beteckning eller referens.

Min första hypotes för studiens utfall var att svensksprakiga personer idag snarare använder 

könsspecifika än könsövergripande atletbenämningar och att de har utvecklat en mer positiv attityd 

till  dem.  Resultatet  visar  att  svensksprakiga  personer  hellre  använder  könsövergripande  än 

könsspecifika atletbenämningar,  men att  ända en  fjärdedel  av den svensksprakiga  gruppen som 

deltog i undersökningen ocksa använder könsspecifika former. En annan detalj som resultatet visar 

är  att  det  finns  vissa  könsspecifika  atletbenämningar  som  används  mer  frekvent  än  andra. 

Höjdhopperska var  i  denna  undersökning  den  mest  använda  formen,  medan  brotterska bara 

användes en enda gang.10 Att svensktalande personer angav mer positiva attityder till könsspecifika 

former kan ocksa delvis utläsas ur studiens resultat. Trots att nästan alla svensksprakiga informanter 

tyckte att atletbenämningar som tyngdlyftare och simmare är könsneutrala och rimliga att använda 

för kvinnor,  var  det  omkring en tredjedel  som tyckte att  man hellre ska använda könsspecifika 

former i medier och facklitteratur. Särskilt informanterna som ocksa själv använde könsspecifika 

benämningar  i  enkätens  benämningsdel  tyckte  att  könsspecifika  atletbenämningar  alltid  skulle 

användas i medier och facklitteratur. Det framgick ocksa att de svensksprakiga informanterna i stort 

sett  inte  tyckte  att  könsspecifika  atletbenämningar  är  nedvärderande  för  kvinnliga  atleter.  Den 

historiska bakgrunden att feminint avledda personbenämningar delvis användes pa ett negativt sätt 

om kvinnor (se 3.2) verkar idag inte längre vara förankrad i sprakbrukarnas minne. Men det var 

10 Ett google-sök av ordet höjdhopperska visar omkring 4160 träff, medan brotterska bara finns omkring 1270 ganger 

representerat.

32



ända bara omkring 15% som tyckte att den könsspecifika benämningen brotterska är positiv för en 

kvinnlig atlet, vilket kan bero pa att brotterska är en benämning som inte används lika frekvent som 

t.ex.  höjdhopperska. Mina slutsatser blir därför att de svensksprakigas attityder till könsspecifika 

former  inte  längre  är  negativa,  men  inte  heller  har  blivit  helt  positiva  samt  att  vissa 

atletbenämningar är mer spridda i sprakbruket än andra.

Min  andra  hypotes  för  studiens  utfall  var  att  tysksprakiga  personer  helst  använder 

könsspecifika atletbenämningar och att  deras attityder till  könsövergripande atletbenämningar är 

negativa  men  att  de  som använder  könsövergripande  former  gör  det  medvetet  eftersom deras 

attityder till könsspecifika former är negativa. Den första delen av hypotesen kunde studiens resultat 

absolut  bekräfta.  Den  största  delen  av  de  tysksprakiga  informanterna  använde  könsspecifika 

atletbenämningar  och  de  flesta  hade  dessutom  väldigt  negativa  attityder  till  könsövergripande 

atletbenämningar. Könsövergripande atletbenämningar användes dock minst en gang av 14 av 50 

personer,  men  det  var  bara  tva  informanter  som  verkligen  använde  könsövergripande 

atletbenämningar för att benämna alla kvinnliga atleter. De flesta personer som inte bara använde 

könsspecifika benämningar för de kvinnliga atleter blandade könsspecifika och könsövergripande 

benämningar. Det är svart att belägga hypotesens andra del, eftersom det bara var tva informanter 

som verkligen använde könsövergripande former för alla kvinnliga atleter. När man närmare ser pa 

de  särskilda  tva  informanterna  visas  att  informanterna  tyckte  att  de  könsövergripande 

atletbenämningar  är  könsneutrala  och  användbara  för  kvinnliga  atleter  och  de  tyckte  att 

könsspecifika atletbenämningar är onödiga. Detta resultat är självklart inte representativ för hela 

den tysksprakiga gemenskapen, men jag tycker ända det  visar  att  det  finns en grupp medvetna 

motstandare till den samtida sprakplaneringsstrategin i tyskan, fastän gruppen i denna studie var 

väldigt  lag  representerad  vilket  kan  bero  pa  att  den  tysksprakiga  gruppen  bestod  av  manga 

högutbildade  personer  samt  relativt  manga  kvinnor.  Det  kanske vore  värt  att  undersöka denna 

detaljfraga om det finns medvetna motstandare till den samtida sprakplaneringsstrategin i tyskan 

och vilka det i sa fall är.
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BILAGA 1 – ENKÄT (svenska versionen)
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