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Om grammatiskt och sexuellt genus i SAOL:s sjunde 
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Abstract
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vian Languages, Uppsala University: “What was the woman’s place? On grammatical and bio-
logically based gender in the 7th edition of SAOL in 1900”. Språk och stil NF 27, 2017, pp. 49–66.

In the seventh edition of The Swedish Academy Glossary (SAOL) in 1900, biologically based gen-
der was included in addition to grammatical gender. This required the SAOL editor to take a stance
as to the sex of the non-neuter nouns referring to persons: Was it a question of men or women or
both? Based on the SAOL gender designations, this article discusses those factors, both linguistic
and non-linguistic, that were determinative for the editor’s classification. That a word’s traditional
grammatical gender continued to play an important role is clear: a significant number of the per-
sonal nouns received the designation “m.” (masculine) or “f.” (feminine) regardless of the sex of
the reference. And although many of the personal nouns that traditionally were classified as mas-
culine in the 1900 edition were designated as “mf.” (masculine and feminine), a significant dis-
crepancy can be traced between the SAOL gender designations and the reality outside the linguistic
world – the place women received in SAOL is considerably narrower than that which was the
actual case for women at the turn of the 19th century.
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1. Inledning
I SAOL:s sjunde upplaga år 1900 infördes sexuellt genus vid sidan av gram-
matiskt, något som tvingade ordlistans redaktör att ta ställning till könstill-
hörigheten hos de personbetecknande utrala substantivens referenter: hand-
lade det om män eller kvinnor eller både och? Syftet i det följande är att –
med utgångspunkt i ordlistans genusangivelser – försöka klarlägga vilka
faktorer, såväl inom- som utomspråkliga, som spelade in vid redaktörens ar-
bete. En fråga i sammanhanget är hur samspelet mellan den grammatiska
och den på kön grundade genusklassificeringen såg ut. I vilken utsträckning
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fick den grammatiska och lexikografiska traditionen lämna plats för en klas-
sificering utifrån referenternas kön? En intressant fråga är också vilken bild
av kvinnans plats i den tidens samhälle som ordlistans genusangivelser teck-
nar. Och hur väl stämmer denna bild överens med de faktiska förhållan-
dena?1

2. SAOL:s 1800-talsupplagor
Till de frågor man hade att brottas med i de tidigare upplagorna av SAOL
hörde inte minst genusklassificeringen. I de sex första, utgivna i snabb följd
åren 1874 till 1889, tillämpades ännu svenskans gamla tregenussystem: sub-
stantiven klassificerades utifrån grammatiskt genus i maskulinum, femini-
num eller neutrum. Problemen med detta var flera. Först och främst handlade
det om en arkaisering, ett försök att upprätthålla språkliga distinktioner som
till stora delar saknade stöd i det reella språkbruket. Utanför dialekterna hade
maskulinum och femininum som grammatiska genus sedan länge en mycket
svag ställning, och som akademiledamoten och den blivande SAOB-chefen
Esaias Tegnér år 1892 kunde konstatera i sin (mot den traditionella klassifi-
ceringen starkt kritiska) Om genus i svenskan, hade det redan vid 1800-talets
början »blivit så godt som en stadgad grundlag för den bildade svenska pro-
san att som sakligt personalpronomen icke använda han och hon, utan den»
(1892 [1962 s. 154]).2

Ett annat problem var de många nyare lånord som pockade på en plats i ord-
listan men som i många fall svårligen lät sig klassificeras enligt det här syste-
met (jfr Malmgren 2009 s. 122). Varför t.ex. brosch, nerv och strejk, när de
släpptes in i ordlistan 1889, samtliga angavs som »m.» kan man undra över. Att
nerv klassificerades som maskulinum kunde i och för sig motiveras med att or-
det hade detta genus också i franskan; men det från samma språk lånade brosch
var tvärtom femininum där, och vad gäller det från engelskan hämtade strejk
gav ju det långivande språket ingen som helst vägledning. (Inte utan orsak an-
vände Tegnér (1892 [1962 s. 188]) här uttrycket »till väsentlig del rena kon-

1 För min förståelse av kvinnans ställning under 1800-talets senare hälft har de viktigaste källorna
varit Wieselgren 1969, Göransson 1996, Florin & Kvarnström 2001, Österberg & Carlsson Wet-
terberg 2002 samt Wikander 2006. 
2 Se även Davidson 1990, Teleman 2003 s. 139 ff. och (mer specifikt vad gäller SAOL) Malmgren
2009 s. 120 ff. 
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struktioner» medan Noreen (1908 s. 327) valde det mer oförblommerade »ren
fiktion – för att icke säga humbug».)

Ytterligare ett problem var konflikten mellan å ena sidan grammatiskt och
å andra sidan semantiskt eller sexuellt genus.3 Trots att ett ord som flickunge
självfallet betecknade en varelse av kvinnokön och lika självfallet betedde
sig som ett femininum när det gäller valet av personligt pronomen (det kunde
knappast vara annat än hon) och böjningen av adjektiviska bestämningar (en
fras som »den lille flickungen» lär ha krävt en viss självövervinnelse), hade
ordet ännu i SAOL 6 1889 genusangivelsen »m.» – detta till följd av att
efterledens unge i den grammatiska traditionen klassificerades som ett mas-
kulinum.  

I fallet flickunge hade redaktörerna för SAOL:s 1800-talsutgåvor alltså för-
bigått den uppenbara motsättningen mellan grammatiskt och sexuellt genus
med tystnad. I andra fall – att det framför allt tycks handla om grammatiskt fe-
minina personbeteckningar är knappast någon slump – fann de sig däremot
nödsakade att explicit påtala de motsägelser som det strikta fasthållandet vid
det grammatiska tregenussystemet gav upphov till. Ett exempel är det traditio-
nella femininet vakt, där SAOL 6 (liksom förstaupplagan 1874) tvingades kon-
statera att »i bet. vaktkarl, vaktande soldat o. d. användes ordet som m.». På lik-
nande sätt kan man under brandvakt läsa »f.; då ordet utmärker en brand-
vaktskarl eller hvarje särskild person, som tillhör den kollektiva brandvakten,
är det att betrakta som maskul.». Däremot har portvakt liksom de 1889 ny-
tillkomna banvakt och skyltvakt enbart »m.», kajutvakt »f. o. m. (jfr Vakt)»,
medan nattvakt 1874 har »f.; jfr Vakt» och 1889 »f. och m.; jfr Vakt» (jfr 4.2
nedan).

Som exemplet vakt visar lyckades det traditionella genussystemets före-
trädare inte helt undkomma motsättningen mellan grammatiskt och sexuellt
genus. Och det här var en motsättning som blev alltmer påträngande ju
längre seklet fortskred. I och med »den hushållsbaserade ekonomins över-
gång i den marknadsbaserade» (Göransson 1996 s. 52) fick den patriarkala

3 I benämningen semantiskt genus inbegrips här förutom distinktionen mellan maskulinum och fe-
mininum (det som Tegnér (1892 [1962]) kallar sexuellt eller naturligt genus; Noreen (1908 s. 303)
liksom i senare tid t.ex. Hultman (2003 s. 49) använder här termen sexus) också den mellan anima-
tum och inanimatum (av Tegnér (1892 [1962 s. 25 ff.]) benämnt animellt genus; jfr även Teleman
1987 s. 110 ff.). Sexuellt genus kan i sin tur uppdelas i dels lexikalt genus där orden i själva sin
grundbetydelse är specificerade i fråga om kön, dels referentiellt genus där det snarast handlar om
det dominerande könet bland referenterna, att orden »företrädesvis [förknippas] med endera könet
fastän de kan användas om bägge könen om substantivets beskrivning passar» (SAG, bd 2, s. 27;
jfr även Harjuniemi 2014 s. 49 f.).
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maktordningen delvis nya förtecken: samtidigt som gränsdragningarna mel-
lan manligt och kvinnligt snarast förstärktes kom den på kön baserade
arbetsdelningen att omgestaltas (inte minst på grund av behovet av billig
arbetskraft) och tidigare helt enkönade miljöer och verksamhetsfält (där-
ibland den akademiska världen) började öppna sig för kvinnor (se vidare
5.2.2).

3. SAOL:s sjunde upplaga 1900: en ofullbordad revolu-
tion 
Det stod allt tydligare att SAOL:s genusklassificering inte var hållbar, vare
sig ur språklig eller samhällelig synvinkel, och i sina många exempel på de
orimliga konsekvenserna av att hålla fast vid det obsoleta tregenussystemet –
inte minst just flickunge (1892 [1962 s. 17 f.]) – såg Tegnér »fröet till en verk-
lig revolution i våra ordböcker» (s. 122). Men även om dennes skrift »kom
att utgöra den teoretiska basen för genusuppgifterna i sjunde upplagan av
SAOL» (Malmgren 2009 s. 125) skulle revolutionen dröja till åttonde uppla-
gan 1923. Där var tvågenussystemet fullt genomfört, och i stället för explicita
genusangivelser nöjde man sig med att helt enkelt ge bestämdhetssuffixet i
singular: -(e)n för utrala substantiv och -(e)t för neutrala (en lösning på pro-
blemet som redan Tegnér (s. 192 ff.) för fram som en del av »ett tankeexpe-
riment»).

Vad man möter i SAOL 7 är i stället en kompromissprodukt mellan gammalt
och nytt, mellan å ena sidan det traditionella systemet och å den andra de radi-
kala reformkrav som Tegnér gjort sig till tolk för. Samtidigt som man bibehöll
den hävdvunna klassificeringen av de utrala substantiven som »m.» eller »f.»
kompletterades denna efter två olika linjer: dels införde man ett fjärde genus,
reale (förkortat »r.»), dels kombinerades »m.», »f.» och »r.» på olika sätt med
varandra för att därigenom också uttrycka semantiskt (såväl animellt som
sexuellt) genus. 

En grundläggande skiljelinje drogs mellan substantiv med animata och in-
animata referenter. För de senares del kom fem olika angivelser på fråga: »rm.»
eller »rf.» i de fall det handlade om traditionella maskuliner (t.ex. brunn, kärlek
och njure) resp. femininer (t.ex. grav, stolthet och vecka); »rmf.» eller »rfm.»
för dem vilkas grammatiska genus var oklart eller vacklande (några exempel är
färg, svulst och välling resp. apel, borg och hjord där de tidigare upplagorna
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hade »m. och f.»);4 samt ett ensamt »r.» för de många – till stor del nytillkomna
– lånord som inte riktigt lät sig infogas i de gamla fållorna.5 

För de animata referenternas del skildes djuren ut genom att traditionellt ge-
nus där fick förstaplatsen medan »r.» placerades i andra rummet: sålunda »mr.»
(för t.ex. kanin och rödhake) eller »fr.» (så t.ex. and och myra), eller – i de fall
djurbeteckningens grammatiska genus av en eller annan orsak var svårbestäm-
bart – »mfr.» (så t.ex. för mullvad där de tidigare upplagorna hade »m. och f.»,
liksom för det i SAOL 7 nytillkomna lånordet antilop).6

Vad sedan gäller de personbetecknande substantiven fanns fyra olika möj-
ligheter: förutom »m.» och »f.» också de kombinerade »mf.» och (i betydligt
mindre utsträckning) »fm.». Klart är att redaktören – SAOB-medarbetaren
Otto Hoppe som enligt Malmgren (2009 s. 125) arbetade »under Tegnérs över-
inseende» – här ställdes inför betydligt knepigare överväganden än för de sak-
och djurbetecknande substantivens del. Medan han för dessas vidkommande
förhållandevis lättvindigt kunde kombinera den nya beteckningen reale med
det historiskt (och i ordlistans tidigare upplagor) givna grammatiska genuset
(eller rent av nöja sig med »r.»), krävde personbeteckningarna att han tog ställ-
ning till en utomspråklig verklighet av långt mindre självklart slag: vilken
könstillhörighet hade de här substantivens referenter?

4. Vad styrde valet av personbeteckningarnas genus?
I förordet till SAOL 7 (s. VIII) kan man läsa följande programförklaring vad
gäller valet av genusangivelser för de personbetecknande utrala7 substantiven: 

I fråga om naturligt kön användas fortfarande beteckningarna m. (maskulinum)
och f. (femininum). Vid sådana ord som släkting, artist, om hvilka kan sägas både
han och hon, skrifves mf.

4 I tre fall – frukt, tid och framtid – uppträder en ytterligare modifierad variant »rf(m).» (att eftertid
däremot fått »rfm.» får väl betraktas som ett förbiseende).
5 Att SAOL gick från 40 000 uppslagsord 1889 till 71 000 i upplagan 1900 (se Gellerstam 2009 s.
56) förklaras till största delen av att många lånord nu bereddes plats. Även i ordlistan redan etable-
rade lånord som t.ex. de ovannämnda brosch, nerv och strejk fick nu angivelsen »r.».
6 Något »fmr.» har jag inte lyckats hitta i ordlistan. – Ett intressant fall är det historiskt och formellt
otvetydigt maskulina vise. I och med att man på 1700-talet kom till insikt om att bisamhället ovän-
tat nog styrdes av en drottning och inte av en individ av manskön kom grammatiskt och sexuellt
genus i konflikt med varandra; här valde SAOL 7 »mfr.» mot de tidigare upplagornas »m.».
7 För de neutrala substantivens del var grammatiskt genus fortfarande allenarådande; även person-
betecknande neutrer som t.ex. biträde, fruntimmer och syskon har genomgående ett enkelt »n.».
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En liten reservation finns dock i en fotnot på följande sida (s. IX):

Anmärkas bör, att Ordlistan i fråga om sina genusuppgifter (särskildt dem som
afse personer) i allmänhet icke tager hänsyn till mera sällsynta undantagsfall. Så
angifvas major och löjtnant blott såsom m., ehuru orden i frälsningsarméen äfven
förekomma såsom feminina titlar. Till undvikande af olämplig vidlyftighet har
äfven i vissa andra fall en mera summarisk genusbeteckning måst användas. 

Ska man ta förordets författare på orden var det alltså, frånsett »sällsynta un-
dantagsfall» och vissa fall av »mera summarisk genusbeteckning», referentens
faktiska – eller (med tanke på formuleringen »kan sägas») rent av: möjliga –
könstillhörighet som avgjorde valet av genusangivelse. Något som måste ha
varit betydligt lättare sagt än gjort. Visserligen finns det en hel del person-
beteckningar (sådana som å ena sidan man, konung och brudgum och å den
andra kvinna, drottning och brud) där könstillhörigheten i sig utgör en central
betydelsekomponent, och i dylika fall av lexikalt genus beredde klassifice-
ringen förstås inga problem. Detsamma gäller för de många avledningarna på
-(er)ska och -inna; här kunde inget annat än ett enkelt »f.» komma på fråga.8
Men för det stora flertalet personbeteckningar var det alltså den utomspråkliga
verkligheten i all sin föränderlighet, komplexitet och svårgripbarhet som skulle
bestämma. Arbetet måste ha varit både mödosamt och grannlaga, fyllt av be-
svärliga bedömningar och avvägningar, och uppenbarligen kom också andra
faktorer att spela in vid klassificeringarna: dels är det tydligt att grammatiskt
genus i vissa fall fortfarande fick bestämma, dels är det lätt att hitta exempel på
inkonsekvenser och förbiseenden från redaktörens sida. 

4.1 Betydelsen av grammatiskt genus
Trots ambitionen att referenternas könstillhörighet skulle styra genusangivel-
serna är det tydligt att det ibland var den grammatiska genusklassificeringen
som fällde avgörandet. Ett exempel kan vara de många mer eller mindre pejo-
rativa personbeteckningarna med fakultativt bevarad maskulin nominativän-
delse -er, där redaktören i bara två fall, spjuv(er) och tok(er), valde angivelsen
»mf.», medan »m.» uppträder i över 20 fall, däribland t.ex. fjant(er), slarv(er),
spelevink(er) och tölp(er); att grammatiskt genus spelade in här indikeras av att
de pejorativa personbeteckningarna annars med relativ lätthet tycks ha fått ett
»mf.» som genusangivelse (jfr 5.2.1). 

8 Som påpekas i SAG (bd 2, s. 27) kan gränserna i detta avseende förändras över tid; för SAOL-
redaktören år 1900 (liksom för den tidens språkbrukare) var könstillhörigheten hos t.ex. präst och
sjuksköterska säkerligen en självfallen del av betydelsen.
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Än tydligare visar sig den grammatiska genusklassificeringens inflytande
hos ord med det traditionellt femininbildande ordslutet -a. Det faktum att finalt
-a uppträder i många ord som entydigt betecknar personer av kvinnligt kön
(sådana som kvinna, flicka och maka, liksom i suffixen -(er)ska och -inna) har
uppenbarligen spillt över också på behandlingen av andra personbeteckningar
med detta ordslut (som Tegnér (1892 [1962 s. 104]) skriver bildar -a »den star-
kaste formanalogi, som vår genuslära vet av»). Paradexemplet här är människa
som (i likhet med sammansättningarna med-, ur- och övermänniska) enbart har
genusangivelsen »f.». Detsamma gäller för t.ex. fyllkaja, retsticka och skvaller-
bytta liksom för förmåga, medelmåtta och nolla i sina personbetecknande an-
vändningar. Ändå är ju i fall som dessa pronomenet han det självklara valet för
en individ av manligt kön, och när det gäller det som »f.» angivna beckbyxa i
betydelsen ’sjöman’ lär det vara tveksamt om ordet någonsin kommit till an-
vändning om kvinnor (för att citera Tegnér (s. 20): »som sjöman är beckbyxan
en han»).9

En bild av hur samspelet mellan grammatiskt och sexuellt genus kunde se ut
ger de sammanlagt elva substantiv som fått angivelsen »fm.». I fallet odåga lik-
som i de tre avledningar på -het där också personbetecknande användningar re-
dovisas, berömdhet, personlighet och storhet, var det säkerligen den traditio-
nella grammatiska genustillhörigheten som låg bakom angivelsen »fm.» i stäl-
let för »mf.». Detsamma torde gälla för nåd i användningen som titel, medan
det i fallen bleknos, sockernos och sötnos samt oskuld kanske snarast var refe-
renternas tänkta kön som vägde tyngst (även om det också här handlar om
grammatiska femininer). De enda fallen där det utan tvekan var referentiellt ge-
nus som bestämde ordningsföljden är de två exemplen med det könsneutrala
suffixet -ist (jfr 5.2): att telefonist och telegrafist klassificerades som »fm.» vi-
sar på att det redan vid förra sekelskiftet handlade om starkt kvinnodominerade
yrken (jfr Malmgren 2009 s. 126 f.).10

9 Även om hon är det mer eller mindre givna pronomenet när människan har generisk betydelse är
det vid individuell syftning lika givet att den enskildes kön får styra valet av pronomen (Tegnér
(1892 [1962 s. 127 f.]) använder här beteckningen »halvfemininer»). – De enda substantiv på -a
som fått beteckningen »mf.» är de substantiverade adjektiven nästa och samtida samt det utpräg-
lade lånordet paria. Lite oväntat är kanske att kollega trots sin slutvokal och sin (möjliga) köns-
överskridande användning bara har »m.».
10 Som Wikander (2006 s. 80, 119 f.) framhåller var könskodningen av dessa två under 1800-talet
nytillkomna yrken långt ifrån given på förhand utan ett resultat av de fortlöpande omförhandling-
arna av genuskontrakten – omförhandlingar där de betydligt lägre kvinnolönerna var ett tungt vä-
gande argument (se Wieselgren 1999 s. 11, 13).
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4.2 Inkonsekvenser och förbiseenden
Att genusklassificeringen långt ifrån alltid är konsekvent är förstås inget att
undra över. Det handlade ju om en ansenlig mängd ord som vart och ett för
sig skulle bedömas med avseende på referenternas könstillhörighet, och det
är självklart att man här och där träffar på klassificeringar som knappast kan
förklaras som annat än förbiseenden eller rena tillfälligheter. Några exempel
ur högen: Varför har hank och trashank liksom regent och exregent angivel-
sen »mf.» men slarvhank liksom medregent och samregent »m.»? Varför är
importör »mf.» men exportör bara »m.»? Varför metodiker och teoretiker
»mf.» men systematiker och praktiker »m.»? Varför reaktionär »mf.» men
radikal »m.»? Varför musiker och panegyrist »mf.» men synonymerna musi-
kant resp. panegyriker »m.»? Och varför klassificerades det ovannämnda
odåga som »fm.» men förmåga, medelmåtta och nolla som bara »f.»? Ex-
emplen skulle kunna mångfaldigas, och uppenbarligen spelade det tillfälliga
och slumpmässiga en avsevärd – om än svåravgränsad – roll i genusklassifi-
ceringen. 

I detta sammanhang kan också nämnas den utrymmesbesparande nyhet som
infördes i SAOL 7, att »grammatiska uppgifter blott i inskränkt mått lämnas för
sådana sammansatta ord, som utan vidare följa de enkla» (s. III). Å ena sidan
innebar det förstås en förenkling för redaktören: många av de sammansatta sub-
stantiven kunde lämnas därhän utan någon explicit genusangivelse. Å andra si-
dan leder det lätt till oegentligheter. Ett exempel är det ovannämnda flickunge:
i och med att unge har »mf.» kommer också flickunge (liksom tösunge) att re-
ferera till båda könen. Ett annat exempel är de sammanlagt 31 sammansättning-
arna på -vakt av vilka bara tre har utsatt genus: brovakt har – i likhet med
simplexet vakt (jfr 2 ovan) – »mf.» medan portvakt och skyltvakt har »m.». I de
här fallen kan klassificeringen framstå som rimlig och konsekvent utifrån för-
utsättningarna: en brovakt kunde vara både man och kvinna, vad gäller port-
vakten fanns (om än inte upptagna i ordlistan; jfr 5.2 nedan) för den kvinnliga
motsvarigheten såväl portvakterska (och rent av portvaktarinna) som port-
vaktsfru (se SAOB P 1499 resp. P 1524), medan skyltvakten (eller skiltvakten
som det heter numera) hörde hemma inom det militära, ett exklusivt manligt
område. Samtidigt hade sådana oklassificerade substantiv som korpralsvakt,
lägervakt och officersvakt säkerligen lika lite av kvinnliga referenter som skilt-
vakten – men eftersom vakt hade genusangivelsen »mf.» innebar ju avsaknaden
av genusangivelser för de här orden att de i princip också refererade till kvin-
nor. 
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5. Vilken plats ger SAOL 7 åt kvinnorna?
Sammanlagt har jag påträffat 673 fall av genusangivelsen »mf.» i SAOL 7.11

Dock bestäms ju det utrymme som kvinnorna ges i ordlistan också av de per-
sonbeteckningar som bara har »m.» liksom av dem som bara har »f.». Att den
innehåller avsevärt fler »m.» än »f.» är givet – med Tegnérs ord (1892 [1962 s.
29]) är det inte »blott i livet, det är också i grammatiken som maskulinum är
’det starkare könet’ och tager sig rätt att tala å båda könens vägnar». En finger-
visning om hur proportionerna ser ut ger personbeteckningarna med (de slump-
vis utvalda) initialbokstäverna <f> och <l> där man i runda tal påträffar 250 an-
givelser »m.» men mindre än 100 vardera för »f.» och »mf.». 

5.1 Genusangivelsen »f.»
Även om genusangivelsen »f.» ibland har sin huvudförklaring i traditionellt
grammatiskt genus (se 4.1 ovan) handlar det i det stora flertalet fall om
lexikalt bestämt genus: typiskt för personbeteckningarna med »f.» är att de
har en grundläggande betydelsekomponent +KVINNLIG. Samtidigt an-
sluter den stora merparten av de här semantiska femininerna morfologiskt
till de grammatiska femininerna genom att sluta på -a. Av de 93 substantiv
med angivelsen »f.» som jag hittat under <f> och <l> har så många som 87
det här ordslutet, och av dessa handlar det i fyra fall av fem om avledningar
på -(er)ska och -inna motsvarande (maskulina) personbeteckningar på fram-
för allt -are. Undantagen är förutom de utpräglat lexikala femininerna faster,
fe, frisös, fru och fröken också lipsill, ett ord där genusangivelsen är mindre
självklar. Att lipsill även kunde användas om manspersoner framgår såväl
av SAOB (L 825) där ordet anges som »m.//ig.» (dvs. »maskulinum eller
individens genus», ordbokens motsvarighet till ordlistans »mf.») som av
databasen Svenska dagstidningar – i Svenska Dagbladet 19 september
1892 kan man t.ex. i en hyllning till »kamratandan» vid militärakademien på
Karlberg läsa att »var man inte en lipsill från begynnelsen, hände det nog
oftast att man växte till karl». Möjligen kan klassificeringen här betraktas
som ett förbiseende, en oreflekterad vidareföring av det grammatiska genus

11 Vid undersökningen har jag vid sidan av ett fysiskt exemplar av ordlistan också haft mycket god
hjälp av databasen SAOLhist liksom av den inskannade texten i projekt Runebergs digitala sam-
lingar. Givetvis gör sifferuppgifterna här inte anspråk på att vara hundraprocentigt korrekta; att jag
råkat förbigå enstaka exempel lär knappast ha kunnat undvikas.   
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som fanns i upplagan 1889 och som hade sin grund i simplexet sill; ordet
lipsill hade annars väl passat in som en i raden av pejorativa personbe-
teckningar med »mf.» (jfr 5.2.1). Men förklaringen skulle också kunna vara
att ordet alltför mycket stred mot den uppdaterade manliga självbild där
väsensskillnaden mellan könen framhävdes (jfr 5.2.2) – inte för inte kän-
netecknas ju lipsillen i språkprovet från 1892 av att inte kunna »växa till
karl». 

I det fåtal fall där femininerna är avledda med könsneutrala suffix (jfr 5.2)
handlar det också nästan uteslutande om lexikalt genus: så drottning och
kärring, bajadär (förklarat som »Indisk danserska») och hetär, samt guvernant
(därtill kommer backant med den i ordlistan unika angivelsen »f., äfv. m.»).
Bara i ett fall finns det skäl att tala om referentiellt genus här: det gäller modist
som när det infördes i ordlistan 1889 angavs som »m. och f.» men som 1900
bara fick ett enkelt »f.».

Som nämnts ovan utgörs den stora merparten av ordlistans femininer av av-
ledningar på -(er)ska och -inna med motsvarande maskuliner på -are, men det
finns också ett tjugotal avledningar på -erska som saknar sådana motsvarighe-
ter. Även om språkbruket i vissa fall väl motiverade att redaktören nöjde sig
med att ta upp femininavledningen – ett typexempel är föderska med samman-
sättningarna barna-, först- och omföderska – gäller det inte alltid. Att döma av
SAOB skilde sig gångbarheten hos t.ex. diskare (D 1561), gråtare (G 1131),
noppare (N 562), stickare (S 11635 f.) och tvättare (T 3406) inte i någon större
utsträckning från de feminina motsvarigheterna, men uppenbarligen uppfattade
redaktören verksamheterna i fråga som så utpräglat eller typiskt kvinnliga att
han nöjde sig med att ta upp diskerska, gråterska, nopperska, stickerska resp.
tvätterska. 

5.2 Fördelningen mellan »mf.» och »m.»
För att lättare komma åt mönstren i fördelningen av »mf.» och »m.» har jag i
tabell 1 sammanställt genusangivelserna för ett antal ofta återkommande per-
sonbetecknande avledningssuffix (sammanlagt omfattande 402 av de 673 före-
komsterna av »mf.»). 

Som framgår av tabellen är skillnaderna mellan de olika suffixen påfallande:
medan andelen »m.» för -ande/-ende och -ling är mindre än 20 procent, ligger
den för -are och -(at)or på över 90 procent medan -log helt saknar »mf.» som
genusangivelse. 
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Tabell 1. Fördelningen av »mf.», »m.» och »f. (fm.)» hos några vanliga person-
betecknande avledningssuffix.
Suffix -ande/-ende -ant/-ent -are -arie -graf -iker
antal mf. 49 61  28  7  4 31
antal m.  8 32 805 10 13 42
antal f.  –  2  –  –  –  –
totalt antal 57 95 833 17 17 73
andel m. i % 14 % 34 % 97 % 59 % 86 % 58 %

Suffix -ing -ist -ling -log -(at)or -är -(at)ör
antal mf. 39 119 24  –  5 17  18
antal m. 38 51  5 34 61 20  87
antal f. (fm.)  2  1 (2)  –  –  –  2   –
totalt antal 79 173 29 34 66 39 105
andel m. i % 48 % 29 % 17 % 100 % 92 % 51 % 83 %
Förklaringarna till detta är flera. En är förstås att de olika suffixen användes
i fråga om förhållanden och aktiviteter av olika slag som var – eller av re-
daktören ansågs vara – mer eller mindre öppna eller gångbara för kvinnor
(se vidare nedan). En annan förklaring är att suffixen inte alltid är könsneu-
trala. Till skillnad från t.ex. -ande/-ende liksom de inlånade -ant/-ent och -ist
är -are liksom -(at)or och -(at)ör klart manligt kodade (åtminstone historiskt
och etymologiskt). Att de olika suffixens varierande grad av könskodning i
sig var av betydelse för valet mellan »m.» och »mf.» finns det också en hel
del som tyder på; det kan mycket väl ligga bakom att t.ex. distribuent, emi-
grant, immigrant, komponist, laborant, låntagande och pensionär angavs
som »mf.» medan de (när)synonyma distributör, utvandrare, invandrare,
kompositör, laborator, låntagare resp. pensionstagare däremot bara fick
»m.»

Av betydelse i sammanhanget är också förekomsten av parallella feminin-
bildningar på framför allt -(er)ska och -inna: det kan mycket väl vara förkla-
ringen till att en viss personbeteckning enbart fått ett »m.» som genusangivelse.
Inte minst gäller det för avledningarna på -are som i uppemot en fjärdedel av
fallen har sådana parallellbildningar: så t.ex. anförare, förtjusare och mot-
ståndare där ordlistan för en person av kvinnligt kön har inte bara anförerska,
förtjuserska resp. motstånderska utan också anförarinna, förtjusarinna resp.
motståndarinna. Uppenbarligen avspeglade detta också i många fall det rå-
dande språkbruket: exempelvis ger en sökning på »fabriksarbetersk*» i
Svenska dagstidningar hela 383 träffar för perioden 1837–1899 och på »åskå-
darinn*» 342 träffar för åren 1835–1899 (påfallande ofta i förbindelsen »åskå-
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dare och åskådarinnor»). Av det faktum att ord som arbeterska och åskå-
darinna ännu var fullt brukliga vid det förra sekelskiftet följer ju att arbetare
och åskådare på ett helt annat sätt än i dag var markerade för kön – och att deras
genusangivelse »m.» därmed kunde anses välmotiverad. 

Kanske bör också en del av de personbeteckningar på -are som saknar femi-
nina motsvarigheter ses som exempel på den i förordet nämnda »mera summa-
risk[a] genusbeteckning» som »måst användas» till »undvikande af olämplig
vidlyftighet», dvs. att ordlistans användare är tänkta att själva supplera ord som
t.ex. de med enbart ett »m.» försedda avsändare, förföljare och skrävlare med
motsvarande femininbildningar (jfr även portvakt i 4.2 ovan). Också när det
gäller -ing och -(at)ör är femininbildningarna förhållandevis frekventa: mot ut-
länning och ölänning svarar utländska resp. öländska och mot ackompanjatör
och frisör svarar ackompanjatris resp. frisörska och frisös. Och också här
skulle frånvaron av feminina parallellbildningar till t.ex. ålänning och traktör
kunna förklaras som uttryck för utrymmesbesparing (om det inte handlar om
rena förbiseenden från redaktörens sida).

Dock gäller sådana förklaringar långtifrån alltid. Att t.ex. apotekare och lä-
kare angetts som »mf.» beror ju på att de feminina motsvarigheterna här an-
tingen var obsoleta eller hade en annan betydelse (se SAOB A 2013 f. resp. L
1597). Och också inom den stora majoritet av avledningar på -are som bara har
angivelsen »m.» bör det rimligtvis ha funnits ett betydande antal som användes
om båda könen. Ett intressant exempel är försörjare. Med övergången till ett
marknadsbaserat försörjningssystem blev de kvinnliga ensamförsörjarna allt
fler: t.ex. var i det sena 1800-talets Norrköping enligt fattigvårdsstatistiken
»omkring 25 procent av cirka 1 700 understödda kvinnor […] ensamma famil-
jeförsörjare» (Plymoth 2001 s. 76; jfr även Wieselgren (1969 s. 7 ff.) om för-
sörjningsproblematiken för den växande medelklassens ogifta kvinnor). Och
här var försörjerska uppenbarligen inte något alternativ: de blott två 1800-tals-
beläggen i Svenska dagstidningar – där det i det ena fallet används skämtsamt
och i det andra står inom citattecken – visar att ordet hade en mycket perifer
karaktär, och i SAOB (F 3377) anges ordet som »föga br[ukligt]» med ett första
och enda belägg från en ordbok 1906. Kanske bottnar såväl ordlistans enkla ge-
nusangivelse »m.» som frånvaron av en feminin motsvarighet i språkbruket i
att bilden av mannen som den exklusiva familjeförsörjaren utgjorde en grund-
bult i det sena 1800-talets patriarkala självbild där »[k]vinnor konstituerades
[…] till en annan sorts arbetskraft än män, en tillfällig, ung och billig» (Wikan-
der 2006 s. 120). 



Vilken plats hade kvinnan? 61
5.2.1 Kvinnan som statusbärare 

En tydlig skiljelinje när det gäller fördelningen av »m.» och »mf.» går mellan
å ena sidan »utövare av verksamhet» och å den andra »bärare av status» (se Sö-
derbergh 1967): redaktören är betydligt mer generös med angivelsen »mf.» i
det senare fallet, och det är detta som ligger bakom den relativt höga andelen
»mf.» hos sådana ofta eller företrädesvis statusbetecknande suffix som -ing,
-ist och -ling, medan däremot de av angivelsen »m.» starkt dominerade -graf,
-log, -(at)or och -(at)ör mer eller mindre genomgående betecknar verksam-
hetsutövare (jfr Söderbergh 1967 s. 70 ff.).12 

Till de personbeteckningar där ordlistan närmast regelmässigt har »mf.» hör
de som betecknar anhängare av viss lära, åskådning eller åsiktsriktning: så t.ex.
godtemplare och herrnhutare, fanatiker och skeptiker, doktrinär och revolutio-
när, lut(h)eran och republikan, liksom också demokrat, dissenter, kosmopolit
och teosof. Här finns också förklaringen till att avledningarna på -ist har en så
stor andel »mf.»: i samtliga de uppemot 60 avledningarna inom den här bety-
delsesfären, alltifrån absolutist och adventist till utilist och utopist, har kvin-
norna inkluderats.

Också när det gäller bärare av visst sinnelag eller viss läggning eller sjukdom
eller sjuklig böjelse är angivelsen »mf.» väl representerad: så t.ex. enstöring,
vanvetting och vettvilling, vekling, krympling och sjukling, humorist, hypo-
kondrist och morfinist, konvalescent och patient, epileptiker, flegmatiker och
reumatiker liksom entusiast och fantast, invalid, kleptoman och misantrop.
Inte minst märks här många mer eller mindre pejorativa personbeteckningar:
ett urval exempel (vilka i SAOL 6 samtliga hade ett enkelt »m.») är dilettant,
dumbom, filur, fuling, girigbuk, idiot, latmask, lätting, narr, odugling, pedant,
skalk, skälm, sölkorv, tosing, träbock, vällusting och ynkrygg. Frikostigheten
med »mf.» för pejorativens del visas också av sådana personbeteckningar med
det traditionellt maskulina ordslutet -e som bråkstake, drönare, dåre, fåne,
krake, plumphuggare och stolle (liksom av det ålderstigna hundsfott som i
SAOB (H 1425) är angivet som enbart »m.» och förklarat som »grovt, starkt
nedsättande okvädinsord, användt till l. om manlig individ»). 

12 Avviker från mönstret gör de ursprungliga presensparticipen på -ande/-ende (liksom, om än
mindre markant, -ant/-ent) där också beteckningarna för verksamhetsutövare i stor utsträckning har
»mf.». Kännetecknande för de verksamheter som uttrycks i t.ex. arbetssökande, föredragande, kla-
gande, minstbjudande och resande (eller debutant, konsument och supplikant) är dock att de be-
tecknar »ett mer tillfälligt förehavande» (Söderbergh 1967 s. 68) som semantiskt ligger nära de sta-
tusangivande personbeteckningarna av typen hjälpbehövande, liktänkande och maktägande (eller
delinkvent och ignorant). 
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5.2.2 Kvinnan som verksamhetsutövare

När det kommer till utövare av verksamhet är SAOL 7 alltså betydligt mer
sparsmakad med angivelsen »mf.». I mångt och mycket avspeglade detta för-
stås den faktiska könsbaserade arbetsdelningen sådan den såg ut kring förra se-
kelskiftet. Det var inte bara militärväsendet som var enkönat. Ända in på
1920-talet nyttjades formuleringen i 1809 års regeringsform att »Konungen
äger att i Statsrådet utnämna och befordra infödde svenske män [min kurs.] till
alla de ämbeten och tjänster inom riket, högre och lägre, vilka äro av den egen-
skap, att Konungen fullmakter därå utfärdar» för att blockera kvinnors tillträde
till statliga tjänster (se t.ex. Wieselgren 1969 s. 33 passim), och även om un-
dantagen efterhand blev allt fler var det de lägre befattningarna kvinnorna hän-
visades till. De högre ämbetena var reserverade för män, så det var säkerligen
i överensstämmelse med de rådande förhållandena när bibliotekarie, direktör,
kontrollör och läkare (liksom underläkare) fick angivelsen »mf.» men över-
bibliotekarie, överdirektör, överkontrollör resp. överläkare däremot bara ett
»m.» (även ängel resp. överängel har för övrigt samma genusfördelning).

Samtidigt går det inte att komma ifrån att redaktören inte sällan drar grän-
serna för kvinnornas verksamhet betydligt snävare än vad som faktiskt var fal-
let år 1900 ‒ och förstås än mycket snävare om man (som ordlistans förord ger
vid handen) även skulle ta kvinnornas potentiella verksamhetssfärer i beak-
tande. Det är också så att ett antal av de personbeteckningar som Tegnér (1892
[1962 s. 123 ff.]) anför som exempel på »tvekönade ord» inte har fått »mf.»
utan bara »m.» som genusangivelse: förutom de statusangivande grobian, like
och kaxe också organist, revisor och svarande liksom »många främmande
sammansättningar på -log, -nom, -graf osv.» (jfr nedan). Och även om det här
delvis skulle kunna förklaras som tillfälligheter eller förbiseenden (jfr 4.2
ovan) kan det knappast vara hela sanningen. 

Ett exempel på ett område som ‒ lite oväntat ‒ sticker ut är musikutövning.
Så har av de 13 avledningarna på -ist inom det här verksamhetsfältet bara två,
pianist och violinist, angetts som »mf.», medan t.ex. basist, flöjtist, klarinettist,
kornettist och violoncellist (liksom det ovannämnda organist) bara har ett en-
kelt »m.». Samma sak gäller för samtliga de elva sammansättningarna med blå-
sare som hör till det här området (t.ex. klarinett, lur, oboe och tubablåsare),
och bara i ett fall, flöjtblåserska, finns en motsvarande femininavledning (att
det rör sig om ett litet och högtonigt instrument är kanske ingen tillfällighet; jfr
violinist men violoncellist). 

Allra tydligast framträder dock diskrepansen mellan ordlistans genusangi-
velser och kvinnornas faktiska ställning när det gäller intellektuell och veten-
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skaplig verksamhet. Och kanske kan det här sättas i samband med det senare
1800-talets förändrade kvinnosyn. Samtidigt som kvinnorna alltsedan 1870-
talet börjat få tillträde till universiteten fick en av läkarvetenskap och social-
darwinism inspirerad biologistisk syn på skillnaderna mellan könen allt
större genomslag. Medan kvinnans underordning tidigare främst hade moti-
verats med teologiska och filosofiska argument gavs den nu en naturveten-
skaplig legitimering: »Kvinnor presenterades av den nya naturvetenskapen
som mäns motsatser, som fysiskt svaga medan män var starka, som ologiska
medan män var skarpsinniga och begåvade, som lynniga medan män var san-
sade och pålitliga.» (Wikander 2006 s. 55). Tiden präglades av ett »försjuk-
ligande av kvinnor» (s. 56), de betraktades som »av sina komplicerade kvinn-
liga organ» styrda känslovarelser vilka till följd av själva sin biologiska kon-
stitution var mindre lämpade för intellektuella sysselsättningar (jfr även
Hammar 2002 s. 131 ff.).

Att den högre utbildningen var på väg att öppnas för kvinnor har visserligen
satt sina spår i ordlistan: bland personbeteckningarna med »mf.» märks således
inte bara akademiker, student och tentand utan också licentiat, docent, doktor
och professor. Däremot har respondent och tentator liksom de tjänstebeteck-
nande adjunkt, lektor och rektor enbart »m.». Och när det gäller de olika veten-
skapsområdena är ordlistan synnerligen snål med angivelsen »mf.». Mest mar-
kant kommer detta till uttryck i de 34 personbeteckningarna på -log där »mf.»
helt lyser med sin frånvaro, inte bara för traditionellt manliga verksamheter
som teknolog och teolog utan också t.ex. astrolog, biolog, ideolog och psyko-
log. Ett tydligt mönster uppvisar också avledningarna med -graf: medan de fyra
exempel som har »mf.», fotograf, stenograf, typograf och xylograf, samtliga
betecknar utövare av praktisk yrkesverksamhet, representerar de 13 som bara
har »m.» företrädesvis olika teoretiska och vetenskapligt präglade sysselsätt-
ningar, sådana som etnograf, geograf, lexikograf och topograf (två avvikelser
från mönstret är kalligraf och litograf där man kanske kunnat förvänta sig ett
»mf.» i stället för »m.»). Något liknande gäller för de fem personbeteckning-
arna på -nom, där de två som mest utpräglat refererar till vetenskaplig verksam-
het eller kompetens, agronom och astronom, har »m.», medan de tre övriga har
»mf.»: förutom gastronom gäller det ekonom där betydelsen kanske snarare är
den av ’kassör’ eller ’hushållare’ (betecknande är att ekonomist ’nationaleko-
nom’ bara har »m.») samt fysionom med dess dragning åt det mera praktiska
och handfasta (också synonymerna fysionomiker och fysionomist har »mf.»
medan de i samma spalt uppträdande fysiker, fysiograf, fysiokrat och fysiolog
däremot samtliga har »m.»).
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Bortsett från jurist (som i likhet med advokat kanske snarast bör ses som en
yrkesbeteckning) är det egentligen bara inom två vetenskapsområden som
kvinnorna getts ett entydigt tillträde: botaniker och botanist liksom kemiker
och kemist har alla »mf.».13 I övrigt har så gott som samtliga till vetenskaplig
verksamhet hörande personbeteckningar på -iker och -ist bara ett »m.»: till ex-
emplen hör historiker (detta trots att Ellen Fries som den första kvinnan i Sve-
rige avlade doktorsexamen i just historia 1883) och matematiker (trots att Sonja
Kovalevsky blev professor i just matematik vid Stockholms högskola 1884).
Påfallande är också frånvaron av kvinnor inom det språkvetenskapliga områ-
det: fonetiker och grammatiker har bara »m.», och detsamma gäller för samt-
liga avledningar på -ist inom den här betydelsesfären, sådana som germanist,
lingvist, orientalist, romanist, sanskritist och slavist. Och detta trots att den
första kvinnan i Sverige som avlade fil.kand.-examen år 1875, Betty Petters-
son, hade lingvistik som huvudämne, och trots att Anna Ahlström tog sin dok-
torsexamen i romanska språk 1899, alltså året innan SAOL 7 gick i tryck. Nå-
got som redaktören knappast kan ha varit omedveten om – men kanske hand-
lade det i hans ögon om de i förordet nämnda »mera sällsynta undantagsfall»
som ordlistan »icke tager hänsyn till» (se 4 ovan). 

6. Avslutning
I artikeln har jag, utifrån det undersökningsmaterial som själva ordlistan er-
bjuder, försökt klarlägga vad som ligger bakom valet av genusangivelser för de
personbetecknande utrala substantiven i SAOL:s sjunde upplaga 1900. Vilka
faktorer har varit bestämmande? Hur ser samspelet mellan grammatiskt och
sexuellt genus ut? Och hur förhåller sig den bild av kvinnans ställning som ord-
listan förmedlar till de faktiska förhållanden som rådde vid denna tid? 

Även om en hel del frågetecken kvarstår så tillåter undersökningen ändå
vissa slutsatser. För det första står det klart att ordens traditionella grammatiska
genus fortsatt spelade en viktig roll: inte så få av de personbetecknande sub-
stantiven fick angivelsen »m.» eller »f.» helt oavsett referenternas könstillhö-
righet. 

13 Varför kemist fick »mf.» men fysiker bara »m.» tål att fundera över – till saken hör att Sveriges
första kvinnliga doktor i fysik, Gulli Petrini, disputerade redan 1901, liksom att Marie Curie fick
sitt Nobelpris i kemi 1911 men det i fysik redan 1903. Rena tillfälligheter? Eller kanske associera-
des fysiker med den fysiska styrka som maskuliniteten var så starkt förknippad med?
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För det andra går det inte att komma ifrån att en betydande del av genusan-
givelserna måste förklaras som tillfälligheter och förbiseenden, helt naturligt
med tanke på den synnerligen besvärliga och arbetskrävande uppgift som re-
daktören stod inför: att vart och ett för sig klassificera de många personbe-
tecknande substantiven utifrån en bedömning av vilket kön referenterna
hade. 

För det tredje: även om ett betydande antal av de personbetecknande sub-
stantiv som traditionellt och i tidigare upplagor klassificerats som maskuliner
nu fick angivelsen »mf.», fanns det fortfarande en betydande diskrepans mellan
ordlistans genusangivelser och den utomspråkliga verkligheten – den plats som
tillerkändes kvinnan i ordlistan var betydligt mer insnävad än vad som faktiskt
var fallet kring det förra sekelskiftet. 
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