
 
Motion: Könsneutrala suffix  

 
2016 lade Feministiskt Initiativ en motion om avkodning av könssuffix vid politiska 
förtroendeuppdrag och arbete i offentlig förvaltning. Kommunen valde senare att i enlighet 
med motionens yrkande att ändra begreppet “tjänsteman” till “tjänsteperson”. Ett naturligt 
nästa steg är givetvis att nu även ändra resterande könskodade begrepp. Att ha ett politiskt 
förtroendeuppdrag eller vara anställd inom offentlig förvaltning ska inte innebära att 
personen med automatik benämns som man, utan måste vara möjligt under en könsneutral 
benämning. 
 
Språket avspeglar verkligheten och med vår ojämställda historia är det inte konstigt att 
språket också är ojämställt. Förr i tiden var riksdagsmän och tjänstemän alltid män vilket 
speglas i beteckningarna. Då dessa yrken sedan länge inte utövas enbart av män kan det 
vara av stor vikt att se över yrkesbeteckningar. Karin Milles, docent i svenska vid Södertörns 
högskola, forskar om språkpolitik och feministiska språkreformer och skriver i sin bok 
Jämställt språk att könsmärkta yrkesbeteckningar kan upplevas som ett sätt att osynliggöra 
kvinnor.  
 
På arbetsplatser är jämställdhet ett ledord som innebär att alla kvinnor och män ska ha 
samma makt, rättigheter och villkor i samhället och på arbetsplatsen. Den 7 december 2005 
antog riksdagen mål för svensk språkpolitik och ett av målen var att svenskan ska vara 
vårdad, enkel och begriplig. I beslutet synliggjordes också att språkbruk som konserverar 
könsroller och osynliggör kvinnor i exempelvis myndighetstexter är viktiga att motverka. Ett 
jämställt språk ska rikta sig till alla invånare. 
 
Malmö kommun röstade under 2016 för en uppdatering av beteckningarna som åsyftas i 
denna motion, till stor del motiverat av ovanstående resonemang. Uppsala kommun 
undertecknade i februari 2015 CEMR-deklarationen. Därmed förbinder sig kommunen att 
integrera jämställdhetsperspektivet i hela organisationen och på alla nivåer.  
 
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi:  
 

- Att könssuffixet “-man” ersätts av det könsneutrala “-person” i alla sammanhang som 
kommunen använder dessa beteckningar.  

- Av ekonomiska och miljömässiga hänsyn bör utbytet av exempelvis skrivet material 
ske efterhand som det förbrukas, medan all nyproduktion bör ändras snarast.  
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