
Normativt uppror? 
Bruk av och attityder till hen som könsneutralt pronomen

Anneli Henriksson

Institutionen för nordiska språk

Examensarbete 15 hp

Svenska

Svenska, kandidatkurs (30 hp)

Vårterminen 2010

Handledare: Olle Josephson

Examinator: Sven Lange

English title: Normative rebellion? The use of and attitudes towards ”hen” 

as gender-neutral pronoun



Normativt uppror?

Bruk och attityder till hen som könsneutralt pronomen

Anneli Henriksson

Sammanfattning

Syftet med min uppsats är att, med utgångspunkt i Spolskys teori om språkvård, kartlägga 
bruket och attityderna till hen som könsneutralt pronomen. I kartläggningen granskar jag också 
vilka olika användningsområden hen har, och ifall studenter i genusvetenskap och studenter i 
svenska har olika inställning till ordet. Metoderna jag har använt mig av är en 
enkätundersökning och en bruksundersökning av bloggar och tryckta texter. 

Mina resultat visar att de olika grupperna har olika attityder till hen, och att pronomenet framför 
allt fyller en funktion när man problematiserar genus eller enskilda individers könsidentitet. 
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1. Inledning

Den här uppsatsen är skriven inom projektet Språkvård, språkplanering och normativ stilistik, 
som bedrevs inom kandidatkursen i svenska vårterminen 2010, på Institutionen för nordiska 
språk vid Stockholms Universitet. I projektet deltog ca 15 elever, under ledning av professor 
Olle Josephson, som behandlade de övergripande frågorna nordisk språkpolitik och 
språkvårdens genomslag. Min uppsats är skriven inom den andra frågan, och anknyter därmed 
till en större kontext av sociolingvistisk forskning. 

1.1 Varför ett könsneutralt pronomen?

1.1.1 Generiskt pronomen

Sedan 1960-talet har den feministiska språkvården verkat för att könsneutralisera språket. 
Tidigare var det självklart att använda generiskt han i officiella texter, men allt eftersom kvinnor 
kommit ut på arbetsmarknaden och blivit jämställda männen på fler områden, har språkbrukarna 
fått svårare att acceptera den sortens könsbundet språk (Lindgren 2007). Dels kan generiskt han 
kritiseras för att vara osynliggörande gentemot kvinnor, och dels bidrar det lätt till oklarheter, 
när pronomenet han både har en könsneutral och en könsspecifik betydelse. Generiskt han var 
dock länge förhärskande inom svensk språkvård, och rekommenderas bland annat av Erik 
Wellander i Riktig svenska (1948:226). 

Konstruktioner som han eller hon, som inkluderar båda könen, avfärdas av Wellander som 
onödiga och pedantiska (Wellander 1948).  De uppvärderades däremot av 
Tystnadspliktskommittén i samband med Tystnadspliktsutredningen 1975. Där diskuterades för 
första gången könsneutralt lagspråk, bland annat val av pronomen. I slutändan fastnade 
kommittén för två strategier, dels att avpersonifiera texten och undvika pronomen, dels för just 
han eller hon. 

Han eller hon rekommenderas som könsneutralt pronomen av Statsrådsberedningen, och 
förekommer i dag i högre grad i myndighetstexter och lagar (Språkriktighetsboken 2005:78).  I 
Språkriktighetsboken uppmanar Svenska språknämnden skribenten att använda samordningar 
av han och hon, men påpekar också att den sortens konstruktioner lätt blir otympliga i längre 
texter. En samordning av två pronomen är inte heller en fullgod lösning på det könsneutrala, 
generiska pronomen som efterfrågas.

Tanken på att introducera ett tredje, könsneutralt pronomen vid sidan av han och hon är inte ny i 
den svenska språkvårdsdebatten. Hen introducerades redan 1966, av Rolf Dunås i Upsala Nya 
Tidning (Lindgren 2007). Då var tiden troligtvis inte mogen, och förslaget väckte ingen större 
uppmärksamhet förrän det väcktes till liv igen av Hans Karlgren i Svenska Dagbladet 1994. 
(Karlgren 1994). Ungefär samtidigt presenterades ett antal alternativa, könsneutrala pronomen 
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på diskussionssidorna i Språkvård (se Språkvård 93), däribland hin, hoan, haon, h*n och h. Få 
av dem verkar, å andra sidan, seriöst menade. 

Svenska språknämnden avråder i Språkriktighetsboken (2005:78) helt och hållet från att 
använda nybildade könsneutrala pronomen som hen, med motiveringen att det skulle vara för 
svårt att etablera ett nytt pronomen i ett så pass stabilt språksystem som svenskan. Samma 
rekommendation upprepas av Karin Milles i Jämställt språk, en handbok i att skriva och tala 
jämställt, som också den är utgiven av Språkrådet (tidigare Svenska språknämnden). Milles 
påpekar dessutom att nybildade pronomen kan dra läsarens uppmärksamhet från det texten 
egentligen vill förmedla (2008:54), och avråder därför från att använda ordet.

1.1.2 Köngörandet av språket

Från feministiskt håll har det länge förekommit kritik mot språkliga strukturer och uttryckssätt 
som uppfattas som sexistiska eller osynliggörande av kvinnor. Häribland kan nämnas bristen på 
ett könsneutralt, generiskt pronomen och olika förhållningssätt till könsneutrala yrkestitlar.

När UNESCO satte upp kriterier för vad som kännetecknar en jämställd lärobok, kom de fram 
till att en sådan inte är stereotypiserande, osynliggörande eller beslöjande. Den ska alltså inte 
framställa kvinnor och män i stereotypa och onyanserade könsroller. Den ska behandla både 
kvinnor och män och deras förehavanden, och den ska inte dölja ojämställdhet mellan könen 
eller låtsas att en sådan inte existerar (Lind-Palicki 2005). I viss mån borde de kriterierna kunna 
appliceras också på ett jämställt språk. Med den synen kan man argumentera för att de 
könsneutrala yrkestitlar som förespråkas av den svenska språkvården är osynliggörande av 
kvinnor och beslöjande; det framgår inte av orden frisör och lärare att de betecknar även 
kvinnliga yrkesutövare, och den könsneutrala tituleringen döljer de ojämna könsförhållandena i 
yrket. Samtidigt verkar språkbrukarna och den svenska språkvården vara överens om att det är 
bäst att använda könsneutrala yrkestitlar (Lindgren 2007).  

Den australiensiska poststrukturalisten Bronwyn Davies behandlar könsrollerna i språket i en 
artikel från 2007. Som instrument använder hon begreppen positioning och citational/rebellious 
speech. Positionering1 handlar om vilka sociala roller talare antar gentemot varandra. Som 
komplement till det adopterar Davies Judith Butlers term citational speech: tal som 
upprätthåller den rådande sociala ordningen utan att förändra den, och ställer detta emot 
rebellious speech, där talaren genom att förändra sitt språk vill vidga vyerna, bortom de bekanta 
sociala och språkliga normerna (Davies 2007). 

I sin artikel återger Davies en verklig konversation, mellan de två personerna Sano och 
Enfermada. De befinner sig på jakt efter medicin mot Enfermadas förkylning. När de inte hittar 
något apotek antar Sano rollen som gentleman, och ber Enfermada om ursäkt för att han släpat 
ut henne när hon är sjuk. Enfermada vägrar att acceptera ursäkten och hävdar att hon valt själv 
att gå ut och leta, och grälet är igång. Genom att inte positionera sig själv som en lady 
underkänner Enfermada Sanos roll som gentleman, och ifrågasätter hela den rådande sociala 
strukturen med sitt språkliga agerande. Här tar Davies stöd av Judith Butlers teori, och hävdar 
att Enfermada genom sitt språkliga uppror ifrågasätter hela villkoret för sin existens. 

1Min översättning
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”It is very easy to trivialise Enfermada's position, and to wonder why on earth she persisted, 

but her position is not trivial to the extent that she is challenging the very terms through which 

she comes to exist. As Butler points out, our very survival depends on the terms through 

which we become recognisable” (Davies, 2007.37)

Sano anser att hans ursäkt bara är vanlig artighet, men den tar ifrån Enfermada hennes 
självbestämmanderätt. Genom att göra uppror mot den språkliga strukturen visar Enfermada att 
hon inte känner igen sig i rollen som någon som inte kan ta ansvar för sina egna handlingar, och 
protesterar på så sätt även mot den sociala struktur som fått Sano att använda det språket.  

Davies och Butler står för en poststrukturalistisk syn på språket, och menar att lingvistiska 
förändringar kan leda till sociala. I samma banor tänker hen-förespråkaren Anne Anders 
Uhrgård, när hen intervjuas i Språktidningen.

”Anne Anders Uhrgård menar att språk, tanke och kultur hänger ihop, och att språket sätter 

gränser för vad som är möjligt att tänka. Därmed tror hen att det tudelade sättet att se på kön 

skulle luckras upp om ett neutralt pronomen fick fäste i svenskan.” (Gröndal 2007:28)

Ett könsneutralt språk skulle, enligt den här synen, kunna verka mot diskriminering och 
osynliggörande av kvinnor och människor med en problematiserad könsidentitet. Man kan 
argumentera för att det både skulle kunna möta de krav på språklig nyordning som kommer från 
feministiskt håll och vill uppvärdera kvinnors språk och kvinnors roller i språket, och kraven 
från queerkretsar om att synliggöra och ifrågasätta det könade språket.

Ett generiskt han eller hon täcker inte in de människor som på något sätt känner sig utanför de 
traditionella könsrollerna, utan osynliggör dessa än mer. Ett hen kan alltså användas 
inkluderande, med betydelsen 'tredje person singular oavsett könstillhörighet', eller mer 
specifikt som 'tredje person singular vars könstillhörighet inte är han eller hon'. Som jag i den 
här uppsatsen ska visa framgår det av debatterna om ordet i fack- och populärtidskrifter, 
dagspressen och på internet att ordet fyller flera funktioner, och att det ofta leder till en kluven 
attityd hos dem som debatterar. 

1.2 Språkförändringar

1.2.1 Språkvård, attityder och ideologier, och faktiskt bruk

I sin bok Language Policy (2004:39-42) presenterar Bernard Spolsky en teori om språkvård, 
som han baserar på fyra fundamentala slutsatser. Först och främst delar han upp språkvården 
och hur språkförändringar uppstår i en tredelad modell, med komponenterna explicit språkvård 
och språknormering, attityder och ideologier och faktiskt bruk2.  Av dessa tillskriver Spolsky 
den explicita språkvården betydligt mindre betydelse än bruket och ideologierna, men menar 

2Min översättning. Spolsky själv beskriver tredelningen som ”... the tripartite division of language 

policy into language practice, language believes and ideology, and the explicit policies and plans 

resulting from language-management or planning activites that attempt to modify the practices 

and ideologies of a community” (s.39)
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också att man inte kan analysera en av delarna utan att analysera alla tre, utan att få en skev bild 
av verkligheten.

Det andra fundamentet är att språkvård behandlar alla språknivåer, oavsett om det är dialekter, 
standardspråk eller enskilda språkliga fenomen som behandlas. Det tredje att språkvård alltid 
bedrivs inom en språkgemenskap eller språklig kontext, aldrig oberoende, och det fjärde att 
språkvården verkar inom ett komplext ekosystem där en mängd både lingvistiska och icke-
lingvistiska faktorer måste tas med i beräkningen. 

1.2.2 Normativt uppror

Trots att språkvård ofta beskrivs som någonting som bedrivs uppifrån och ned – från till 
exempel riksdag och regering, språkvårdsmyndigheter, lärare och andra auktoriteter till 
språkbrukarna, förekommer det fall där språkvårdsinitiativet kommit som en gräsrotsrörelse och 
fått fäste i språket underifrån. Ett sådant initiativ beskrivs av Karin Milles i artikeln En 
jämställd kroppsdel? (2006), som undersöker hur ordet snippa för flickors könsorgan fått fäste i 
svenskan. I fallet snippa kom initiativet från en stor mängd enskilda journalister, förskollärare 
och barnboksförfattare, med önskan att lansera ett neutralt ord för flickors kön. Även RFSU har 
arbetat för frågan. Lanseringen av snippa bottnar i en feministisk kritik av språket som bärare av 
kvinnlig underordning, och tanken att språket är en bild av språkbrukarnas förhållande till 
verkligheten. Genom att inte ge flickor ord för sina könsorgan förstärker man bilden av deras 
kön som någonting osynligt eller obefintligt: utan snopp.  Om de har ett negativt laddat ord 
förstärks bilden av flickors kön som mindre värt (Milles 2006:155). 

Lanseringen av snippa är värd att jämföra med lanseringen av hen. Språkvården har inte gått ut 
med några rekommendationer om benämningar på flickors könsorgan, men Milles kan visa på 
ett framgångsrikt resultat för snippa, som börjat användas utanför de debatterande 
sammanhangen och förskolan, och nu senast kommit med i den trettonde upplagan av SAOL. 
Liksom snippa fyller hen en upplevd språklig lucka för många språkbrukare. Svenskan saknar 
ett könsneutralt pronomen i tredje person singular, och trots att det kommit upp ett antal förslag 
på nybildade sådana pronomen är det inte föremål för samma överlexikalisering som Milles 
beskriver för flickors och kvinnors könsorgan (som det finns väldigt många ord för, men som 
språkbrukarna bedömer som olämpliga). Däremot går hen på tvärs mot språkvårdens 
rekommendationer, som direkt avråder från att använda ordet. Det förekommer också 
debattinlägg som argumenterar emot initiativets grundantaganden (se Magnusson 2010), som 
inte förekom i samband med initiativet snippa.

Språkvetaren Deborah Cameron (refererat i Milles 2006:174) menar att språkvårdsfrågor ofta 
blir ett symboliskt sätt att diskutera andra konflikter rörande ras, klass, kultur och kön. 
Initiativet snippa handlade i första hand om att öka jämställdheten genom att fylla en språklig 
lucka, och drevs av aktörer som har stort intresse av jämställdhet mellan könen. På samma sätt 
överförs initiativet hen till att handla om mer än ett pronomen, eftersom människor vars 
könsidentitet problematiseras missgynnas av den strikta, språkliga uppdelningen i han och hon. 
Här är det värt att återkomma till Spolskys fundament: språkvård bedrivs alltid i ett ekosystem 
av samverkande lingvistiska och icke-lingvistiska faktorer. Ibland får de icke-lingvistiska 
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faktorerna språkbrukare att bedriva språkvårdsinitiativ underifrån, på tvärs emot den etablerade 
språkvårdens rekommendationer, för att åstadkomma en förändring. 

2. Syfte och frågeställningar

Det är Språkrådet, tidigare Svenska språknämnden, som tillsammans med Svenska Akademien 
är de stora språknormerande instanserna i dagens Sverige. I Språkriktighetsboken (2003:78) 
avråder Svenska språknämnden från att använda påhittade pronomen som hen. Ändå verkar det, 
framför allt inom vissa subkulturer, vara på stadig frammarsch. Är det här ett normativt uppror? 
Vilka ligger bakom det? Och varför?

I den här uppsatsen kommer jag att utgå ifrån Spolskys teori om språkvård och göra en 
kartläggning av pronomenet hen. Jag utgår framför allt ifrån den första grundläggande delen av 
teorin, alltså tredelningen mellan faktiskt bruk, attityder och ideologier och medveten språkvård. 
De andra fundamenten i Spolskys teori kommer dock att tas i beaktande i min diskussion och 
analys av situationen. 

Eftersom språkbruket och attityderna ser olika ut i olika samtalskontexter och sociala grupper 
tänker jag göra en jämförelse mellan två olika studentgrupper. Min hypotes är att studenter som 
läser genusvetenskap i högre grad problematiserar genus, kön och köngörandet av språket, och 
därmed kommer att vara mer positiva till hen än vad studenter som läser svenska är. 

Det råder inte konsensus mellan förespråkarna av hen om vilken som är ordets huvudfunktion, 
och i debatten framkommer flera olika aspekter (se kapitel 1) av frågan. Därför vill jag 
kartlägga vilka funktioner ordet fyller, och om det finns någon rangordning mellan dem. 

I arbetet med den här uppsatsen har jag därför arbetat utifrån följande tre frågeställningar:

1. Hur ser den medvetna språkvården, attityder och ideologier och det faktiska bruket i 
fråga om hen ut i dagens språksamhälle?

2. Vilka olika funktioner fyller hen?
3. Har olika grupper olika ideologier och attityder till hen?
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3. Metod och material

3.1 Metod
I den här uppsatsen använder jag mig av en tudelad metod. Dels en enkätundersökning som 
kartlägger attityder och uppgivet bruk, dels en undersökning av det faktiska bruket.

3.1.1 Enkäten

Jag har utgått från en undersökning av Inga-Lill Grahn, som publicerades i Språkvård 1: 2007. 
Grahn undersöker vilket fäste den som könsneutralt pronomen har fått i språkbruket hos 214 
facköversättare, och har genomfört sin studie med hjälp av en enkätundersökning. På samma 
sätt som Grahn har jag fabricerat ett antal meningar, där hen syftar på olika sorters korrelat. 
Informanterna har fått ta ställning till huruvida de skulle kunna använda meningarna, och har 
fått välja mellan svarsalternativen JA, NEJ och KANSKE. 

Mina kategorier av olika sorters korrelat skiljer sig från Grahns, eftersom jag inte valt att skilja 
ut de exempelmeningar där hen används som kvantitativt pronomen (jämför tidningsbudet med 
varje tidningsbud). Efter att ha läst ett antal krönikor på Internet som antytt att hen framförallt 
har en könsproblematiserande funktion (Grelsson 2010, Magnusson 2010) valde jag att 
undersöka bruket av det både som specifikt och som generiskt pronomen. 

Exempelmeningarna delades slutligen upp i sju olika kategorier beroende på vilken sorts 
korrelat de hade. Dessa kategorier är följande:

1. Hen som generiskt pronomen där korrelatet är ett substantiv i neutrum.
2. Hen som generiskt pronomen där korrelatet är ett substantiv i utrum.
3. Hen med specifik syftning och korrelat i neutrum.
4. Hen med specifik syftning och korrelat i utrum.
5. Hen med specifik syftning och korrelat med könsproblematiserad referent.
6. Hen med specifik syftning och korrelat med könsbunden referent.
7. Hen som substantiv.

Till varje kategori hör tre exempelmeningar, som presenterades för informanterna i en slumpad 
ordning. I enkäten ingick också två öppna frågor:

1.Tycker du att hen fyller en funktion?

1 2 3 4 5

inte alls i hög grad 

2. Hur gör du i vanliga fall, när du vill uttrycka dig könsneutralt? (Till exempel när du skriver 

om en referent med okänt kön, som någon eller läraren)  
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Den första frågan finns där med syftet att kartlägga attityderna till hen, och den andra av två 
anledningar: dels för att se om informanterna skulle svara att de använde sig av hen även på en 
öppen fråga, dels för att se om det är någon skillnad i genusstudenters och svenskstudenters sätt 
att uttrycka sig könsneutralt. Båda frågorna följdes av ett par rader för en egen kommentar. 
Enkäten bifogas i bilaga 1.

För att kunna genomföra enkäten tog jag kontakt med undervisande lärare på grundnivå i de 
aktuella ämnena och bad om att få gästa deras föreläsningar och genomföra enkäten. Måndagen 
den 29 mars besvarades enkäten av 41 studenter i genusvetenskap, och tisdagen den 6 april 
besvarades den av 64 studenter i svenska vid Stockholms Universitet. Vid 
undersökningstillfället presenterade jag mig och undersökningens syfte, och delade sedan ut 
enkäterna till studenterna. Studenterna gavs ingen mer utförlig information om enkäten och 
frågorna än vad som angivits på papperet – detta eftersom den första studentgruppen jag besökte 
inte fick någon sådan, och jag var mån om att inte ge mina studentgrupper olika information. 
Alla enkäter genomfördes i klassrumsmiljö i samband med lektion. De större studentgrupperna 
(svenska I och genusvetenskap I) svarade på frågorna på rasten, medan lärarna i svenska II och 
genusvetenskap II avsatte lektionstid för ändamålet. Vid genomförandet var jag själv närvarande 
i klassrummet, och samlade in studenternas enkäter allt eftersom de blev färdiga. Varje enkät tog 
ca 10 minuter att genomföra. 

3.1.2 Bruksundersökningen

Enkätundersökningen kompletterades med en bruksundersökning, där jag letat upp belägg för 
hen i bloggar och tryckta texter. Fördelen med den metoden är att den mäter det faktiska bruket 
av ordet, inte det uppgivna. Nackdelen är att det är svårare att få tag på informanter, och att 
urvalet är svårt att motivera. Jag har letat bloggar genom att följa länkar till dem från andras 
diskussioner om ordet hen, från andra bloggar som använder ordet, och från Facebook-sidan 
hen3. På samma sätt har jag hittat de två tryckta publikationer, som jag använt mig av i 
bruksundersökningen. Jag har alltså spårat sådana bloggar och texter där jag förväntat mig att 
kunna hitta belägg för hen i löptexten.

Generellt sett är det ont om belägg för hen i tryckta texter, troligtvis eftersom dessa genomgår 
språkgranskningar före tryck, och ordet inte är accepterat i allmänspråket. Ett fåtal krönikörer 
skriver vad de tycker om ifall man borde använda ordet eller inte. Däremot hittar jag inga 
belägg för hen i löptext i Mediearkivet. En sökning på hen ger närmare 5000 träffar, men i stort 
sätt allt är felaktiga avstavningar av namn som Henrik, felstavningar av orden han och hem, och 
sportrelaterade förkortningar.

Från början hade jag tänkt leta efter belägg för hen även på diskussionsforum och communities, 
men den planen övergavs då det visade sig vara ett enormt arbete att söka igenom den stora 
mängden text efter ett enstaka pronomen. Bloggarna har fördelen att de innehåller större 
mängder text av samma författare, och därmed är lättare att hitta fler belägg i. 

3http://www.facebook.com/#!/pages/hen/191186619054?ref=mf

10



3.2 Diskussion och överväganden

3.2.1 Validitet och reliabilitet

Jag måste problematisera min undersöknings validitet, eftersom jag valt att använda mig av en 
enkätundersökning för att undersöka attityderna till och framför allt bruket av hen hos två 
studentgrupper. En enkätundersökning mäter uppgivet bruk, inte faktiskt, och flera av de 
studenter som ställt sig positiva till hen har samtidigt påpekat att det inte förekommer i deras 
naturliga språkbruk. Man måste därför ha i tankarna, att enkätsvaren kan vara väldigt 
ideologiska. Därtill är meningarna fabricerade, och kan inte ge någon entydig bild av hur 
informanterna använder hen i sitt vardagsspråk.

Bruksundersökningen har en stor fördel i och med att den visar på faktiska belägg och 
användningsområden för hen. Jag har inte försatt bloggskribenterna i någon testliknande 
situation eller kunnat påverka dem att skriva på något särskilt sätt. Å andra sidan måste 
bruksundersökningens validitet problematiseras, eftersom bloggarna är utplockade på ett 
tämligen godtyckligt sätt, och de inte kan sägas vara representativa varken för språkbrukare i 
allmänhet eller någon särskild grupp eller subkultur. 

Min reliabilitet säkras genom noggrant redovisade tabeller med statistik och direkta citat. 
Metoden jag använder mig av innehåller inga större element av fri tolkning, och mina slutsatser 
är underbyggda av enkätsvaren. I de fall där det förekommer ett tolkningsutrymme som gör 
slutsatserna osäkra har jag redovisat detta.

3.3.2 Språkliga överväganden

Jag har valt att använda hen, henom och hens konsekvent i min uppsats, som generiskt 
pronomen eller när jag inte känner till könet på den jag refererar till. Så är fallet när jag skriver 
om enskilda informanter, eftersom jag valt att inte registrera deras kön.  

Jag har också reflekterat över vilken terminologi jag använder i mitt resultatkapitel, där jag 
beskriver hen som könsproblematiserande. Jag har valt att använda problematiserad 
könsidentitet som ett paraplybegrepp för alla människor som ställer sig utanför den traditionella, 
heteronormativa modellen med män och kvinnor som fasta kategorier, tillika varandras 
motsatser. Informanterna har använt sig av begreppen transpersoner, hermafroditer, personer 
som inte kan identifiera sig med något av de etablerade könen eller tillhör båda och luckra upp 
de fasta könen, som jag sorterat in under begreppet. Jag inkluderar också transsexuella som bytt 
eller håller på att byta kön i begreppet. 
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4. Resultat

4.1 Enkäten

4.1.1 Slutna frågor 

I den nedanstående tabellen redovisas enkätsvaren, fördelade efter kategori, fråga och 
studentgrupp. Raderna med kursiv stil är svaren från studenterna i svenska, medan de med 
vanlig stil innehåller genusstudenternas svar. Alla frågor har inte fått lika många svar, eftersom 
särskilt svenskstudenterna hoppade över vissa frågor. 

Tabell 1: Enkätsvar uppdelade per fråga och studentgrupp

Mening JA KANSKE NEJ

Generiskt 
pronomen där 
korrelatet är i 

neutrum

Ett barn formas av 
miljön hen växer 
upp i.

29 6 6

20 22 22

Vittnet ska infinna 
sig i rätten när hen 
blir kallad.

28 6 7

21 17 23

Varje tidningsbud 
rapporterar hur 
många tidningar hen 
delar ut.

29 7 5

21 20 22

Generiskt 
pronomen där 
korrelatet är i 

utrum

Om någon vill röka 
får hen göra det på 
balkongen.

29 8 4

23 18 23

Patienten måste få 
den hjälp hen 
behöver.

31 6 4

21 18 25

Oavsett vem som 
blir nästa 
statsminister, så är 
det viktigt att hen är 
kompetent.

32 5 4

20 23 21

Specifik syftning 
och korrelat i 

neutrum

Barnet var så arg att 
hen kräktes.

21 12 8

10 16 37

Vittnet uppgav att 
hen kände sig hotad.

27 9 5

17 11 36
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Befälet förklarade 
den nya ordningen, 
som hen tagit beslut 
om.

23 12 6

11 15 38

Specifik syftning 
och korrelat i 

utrum

Kunden lämnade in 
alla kvitton hen 
samlat på sig.

24 11 6

8 17 38

Den nya 
sekreteraren är inte 
snygg, men hen är 
trevlig.

25 5 11

10 7 46

Ministern sa att hen 
var mycket belåten 
med min insats!

23 9 9

6 9 49

Specifik syftning 
med köns-

problematiserad 
referent. 

Kim kände sig extra 
snygg när hen rakat 
benen.

22 7 12 (30%)

5 10 49

Hen vill slippa 
definiera sig som 
man eller kvinna.

33 5 3

19 18 26

Anna gick ut med 
att hen numera 
hellre vill bli kallad 
för Jens.

30 7 4

12 12 33

Specifikt 
pronomen med 

könsbunden 
referent

När Anneli kommer 
hit vill hen att vi 
bakar bröd.

20 9 12

3 5 56

Min man har väl 
sagt att hen följer 
med på lördag?

14 11 16

2 4 58

När Johan var liten 
lekte hen mer med 
dockor än med 
bilar.

20 10 11

4 5 55

Hen som 
substantiv

Medarbetare på 
Sensus definierar 
sig som en han, hon 
eller hen. 

28 9 4

24 21 18

Jag är en hen och 
trivs bra med det.

13 13 15

5 4 53

Jag vet inte, men jag 17 11 13
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tror att Eli är en 
hen.

6 12 45

Fyller hen någon 
funktion?

samtliga svar 1-5 Medel

2          3         4           5 
(3)      (6)       (10)      (20)

4

1            2           3           4          5    
(7)       (23)       (18)       (5)       (11)

2,8

Jag vill påstå, att resultaten visar att ordet hen signalerar att könsidentiteten problematiseras. De 
meningar som vann störst gillande hos bägge svarsgrupperna var de, där referentens kön på 
något sätt problematiserades, och till exempel angavs vara något slags tredje kön: ”han, hon 
eller hen”, eller kunde tolkas som att referenten bytt kön eller hade båda: ”Anna gick ut med att 
hen numera vill bli kallad Jens”. Minst gillande vann hen i den mening där det syftade på 
subjektet ”min man” - en hårt könsbunden syftning. 

Tabellen visar också tydligt att olika grupper har olika attityd till hen. Studenterna i 
genusvetenskap har en högre andel JA- än NEJ-svar på nästan alla frågor, och när de fick svara 
på en skala 1-5 om hen fyller en funktion var deras medeltal högt, och låg på 4. Hälften av 
studenterna har svarat att hen fyller en funktion i hög grad, medan inte en enda svarade att hen 
inte alls fyller någon funktion. Svenskstudenterna är betydligt mer skeptiska; bara en fråga 
genererade fler JA- än NEJ-svar hos gruppen. De är tydligt mer benägna att acceptera hen som 
generiskt pronomen än som specifik referens – en skillnad som inte återfinns hos 
genusstudenterna. För att tydliggöra den stora attitydskillnaden mellan de olika 
studentgrupperna, använder jag följande två diagram:
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Diagram 1: Genusstudenternas svar fördelade i procent

Diagram 2: Svenskstudenternas svar fördelade i procent.
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4.1.2 Öppna frågor

I enkäten ingick två öppna frågor, dels möjligheten att komma med en fritextkommentar på 
frågan ”Tycker du att hen fyller en funktion?”, som också besvarades på en skala från 1-5. Dels 
frågan ”Hur gör du i vanliga fall, när du vill uttrycka dig könsneutralt? (Till exempel när du 
skriver om en referent med okänt kön, som någon eller läraren)”. 

Frågan om utifall hen fyller en funktion har besvarats på något av fem olika sätt av nästan alla 
informanterna. Självklart har deras ordval varit lite olika, men jag har lyckats placera in nästan 
alla svar som instämmande i något av följande påståenden, rangordnade efter popularitet:

1. Hen känns ovant och konstigt att använda.

”mycket handlar nog om ovana, det känns inte så omständigt att skriva han/hon”

”Känns konstigt!”

”Jag tycker det är ett mycket bra alternativ. Dock har jag aldrig använt det och det kräver 

lite invänjning, därav många kanske”

2. Hen fyller en funktion som generiskt pronomen eller där könet på referenten är 

irrelevant.

”Jag tycker att det fyller en funktion eftersom det kan användas när könet inte är känt och då 

man talar allmänt om något (...)”

”I myndighetstexter kan 'hen' användas, men vid referering till en tidigare namngiven person 

kan han eller hon användas”

”Slippa skriva han/hon i texter. Å möjligen också för att ha just ett mellanting mellan 

maskulint och feminint.”

3. Hen fyller en funktion framför allt för personer med problematiserad eller oklar4 

könsidentitet.

”För en person som inte vill visa vilket kön personen har kan det fylla en funktion”

4. Hen förnyar språket, det är bra med nya ord.

”In med det nya!”

”Det skulle vara bra med ett könsneutralt pron.”

4Begrepp som använts av informanterna är ”transpersoner”, ”hermafroditer”, ”personer som inte 

kan identifiera sig med något av de etablerade könen eller tillhör båda” och ”luckra upp de fasta 

könen”
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5. Hen fyller ingen funktion/Andra saker är viktigare.

”idén inte ny”

”inte direkt, har egentligen inte hört det i ngt sammanhang.”

”Vi har ju inte provat men frågan är om inte maktordningana ändå inte kommer att försvinna. 

(…)  Att införa ”hen” innebär inte att maktordningarna försvinner, kanske snarare döljs.”

”Uttrycket känns för 'politiskt korrekt' o dessutom onaturligt därför att det inte är produktivt.”

Ett par informanters svar har varit svåra att tolka, däribland den informants som ”inte vill 
trampa någon på tårna genom att använda hen” och hen som ansåg att ”hen fyller en funktion 
framför allt för gay och lesbiska personer”. En möjlig tolkning är att den första informanten 
menar att det skulle kunna vara ett ifrågasättande av någons kön att kalla henom för just hen, 
och därmed kränkande. Väljer man att tolka könsidentitet genom ett heteronormativt synsätt kan 
man också argumentera för att homosexuella har en problematiserad könsidentitet. I sådana fall 
bidrar de två oklara svaren till att påstående 3 klättrar på listan, och blir det mest populära sättet 
att se på betydelsen hos hen. Många informanter har låtit bli att svara helt på frågan, och fyra 
har svarat ”vet ej” eller ”ibland”. De är därför inte medräknade i siffrorna.

I sammanställningen av frågan om hur informanterna uttrycker sig könsneutralt har jag utgått 
från Språkriktighetsbokens (2005) uppställning av olika sätt att uttrycka sig könsneutralt på, och 
kategoriserat in informanternas svar i någon av kategorierna. Jag har också gjort egna kategorier 
av några frekvent förekommande svarsalternativ. De flesta informanterna har angett flera 
alternativ som svar, så därför är antalet svar många fler än antalet informanter. Också här är det 
en viss skillnad på hur svenskstudenter och genusstudenter har svarat.

Tabell 2: Könsneutrala uttryckssätt hos informanterna

Teknik Svenska Genusvetenskap

Passivisering 5 0

Upprepat substantiv 10 3

Den som... 3 0

Substantivering 3 0

Omskrivning till plural 2 0

Använda man 4 3

Generiskt han eller hon 6 1

Använda hen 1 8

Använda denne eller denna 14 4

Använda han eller hon (han/hon) 29 8

Använda den 18 9
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Teknik Svenska Genusvetenskap

Använda personen 11 8

Använda vederbörande 4 0

Använda titel eller (efter-)namn 10 15

Annat 3 1

Utöver att svenskstudenterna är många fler än genusstudenterna och har lämnat fler förslag per 
person går det att se ett par intressanta resultat. Studenterna i genusvetenskap uppger att de i 
lägre grad skriver han eller hon jämfört med hur ofta de skriver referentens yrkestitel eller 
efternamn. De är också generellt sett mer positiva till att använda personen (eller likvärdiga 
substantiv som individen) som subjekt än vad svenskstudenterna är5.

Flera av dem har svarat att de använder hen, dock är det färre genusstudenter som svarat hen på 
den öppna frågan, än som kryssat i alternativet JA på de stängda frågorna. Svenskstudenterna är 
mer benägna att använda den som könsneutralt pronomen, i enlighet med Språkriktighetsbokens 
rekommendation, än vad genusstudenterna är. Däremot verkar de föredra att skriva han eller  
hon.

Många av informanterna har lämnat kommentarer till de uttryckssätt de valt. Den vanligaste är 
att det beror på kontexten vilket uttryckssätt de väljer. Flera påpekar att de i akademisk text är 
noga med att bara skriva efternamnet på författarna de refererar till för att osynliggöra hens 
könstillhörighet. Ett par informanter uppger också att de skulle vilja använda hen, eller har 
försökt, men inte tycker att det går ihop med deras språkkänsla. Några skriver att de använder 
man som könsneutralt pronomen medan andra påpekar att man inte är könsneutralt, varför de 
ersätter det med en. 

Efter sammanställd enkät är det intressant att göra en jämförelse med resultaten som Grahn 
(2007) presenterar. Hennes undersökning behandlar enbart den som generiskt pronomen, och 
överlappar bara delvis med min, men där är den klart jämförbar. Grahn uppger inte hur stor 
andel av JA och KANSKE hon har fått på varje mening, utan bara andelen NEJ-svar (som dock 
är hög). Här ställer jag upp de meningar i Grahns enkät (kursiv stil) som motsvaras av meningar 
i min. I den här uppställningen använder jag mig av Grahns kategorisering av meningarna.

Tabell 3: Jämförelse med Inga-Lill Grahns enkät om den som generiskt 
pronomen

Mening NEJ-svar (%)

Substantiv i neutrum Ett barn formas av miljön hen 
växer upp i. 

Gen. 15%

Sv. 34%

Ett barn formas av miljön den 94%

5En felkälla jag är medveten om är att grupperna använder olika terminologi. Medan 
svenskstudenterna skriver jag upprepar substantivet skriver genusstudenterna bara jag skriver  
substantivet eller titel, vilket stundom har lett till förvirring. 
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växer upp i.

Vittnet ska infinna sig i rätten 
när hen blir kallad.

Gen. 17%

Sv. 37%

Vittnet måste infinna sig till  
förhöret om den inte har laga 
förfall.

95%

Kvantitativt pronomen och 
referent i neutrum

Varje tidningsbud rapporterar 
hur många tidningar hen delar 
ut.

Gen. 12%

Sv. 34%

Varje statsråd tilldelas ett  
område som den ansvarar för.

84%

Substantiv i utrum Patienten måste få den hjälp 
hen behöver.

Gen. 10%

Sv. 39%

Försäkringstagaren får själv 
avgöra om den vill genomgå 
rehabilitering eller ej. 

50%

Kvantitativt pronomen Om någon vill röka får hen 
göra det på balkongen.

Gen. 10%

Sv. 36%

Någon borde ta bladet från 
munnen och säga vad den 
tycker.

55%

Om någon av medarbetarna 
har ett kreativt förslag kan 
den vända sig till chefen.

60%

Genomgående för den här jämförelsen, är att mina informanter har mycket lättare att acceptera 
hen som könsneutralt, generiskt pronomen än vad Inga-Lill Grahns har haft att göra detsamma 
med den. Ännu en jämförelse kan göras med mina öppna svar, där jag har frågat informanterna 
om hur de uttrycker sig könsneutralt. Andelen den uppgår till 15% av svenskstudenternas svar, 
och denne 11%. För genusstudenterna är de motsvarande siffrorna 12,5% och 6%. Det går 
självklart inte att dra slutsatsen att 85% av svenskstudenterna inte använder den som 
könsneutralt pronomen, men däremot går det att konstatera att stödet för den bland mina 
informanter är lågt, i alla fall när de ombeds svara i fritext. Min uppfattning är i likhet med 
Grahns att stödet för den som könsneutralt, generiskt pronomen är lägre än vad Språkrådet 
önskar. Det går samtidigt inte att göra en tvärsäker jämförelse mellan min och Grahns 
undersökning och på den grunden hävda att hen skulle vara ett bättre generiskt pronomen än 
den. En skillnad som kan vara viktig att ta i beaktning är att Grahns informanter är 
facköversättare, som blivit ombedda att ta ställning till meningarna ”i en text av allmänspråklig 
karaktär”, medan mina informanter är studenter som inte fått någon vidare information om i 
vilken kontext exempelmeningarna skulle användas.
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4.2 Bruksundersökningen

4.2.1 Bloggar

Jag har analyserat fyra bloggar som kontinuerligt använder sig av ordet hen. På många fler 
ställen används det vid enstaka tillfällen eller förs debatter om ordet hen, men dem tar jag inte 
med i analysen. 

De analyserade bloggarna är Duktiga och intelligenta Tanja Suhinina, Trollhare, Slöjdslidan och 
Vi som aldrig sa sexist. I min analys har jag bläddrat ca 10 sidor tillbaka bland inläggen i 
bloggarna (ca 250 000 tecken per blogg), och räknat med alla belägg av ordet hen som jag hittat. 
När hen används flera gånger i samma inlägg med syftning på samma korrelat har jag valt att 
räkna det som ett belägg. Jag har inte räknat med belägg där ordet som sådant diskuteras, utan 
bara de fall där det används i löptext som ett pronomen. 

Duktiga och intelligenta Tanja Suhinina (http://ablativ.blogspot.com) är 25 år gammal och läser 
på psykologlinjen. Hon skriver framför allt om sex och feminism, genus och liknande. 

Vi som aldrig sa sexist (http://www.visomaldrigsasexist.net) är en diskussions-/dialogblogg vars 
huvudsakliga fokus är frågeställningar som rör normer, relationer och genus. Den drivs av tre 
skribenter, som presenteras som Hanna, Frida och Martin. 

Trollhare (http://trollhare.wordpress.com) skrivs av Immanuel Brändemo, som beskriver 
bloggen som sin ventil och sitt andningshål. Han är transsexuell och har Aspergers syndrom. 
Återkommande teman på Immanuels blogg är hans könskorrigering, genusfrågor, 
neuropsykiatriska funktionshinder och psykologi. 

Slöjdslidan (http://slojdmanifesto.blogspot.com) är en hantverks- och pysselblogg av det 
queerfeministiska ”slid- och slöjdgänget” Slöjd Manifesto.  Den skiljer sig från de andra 
bloggarna genom att innehålla mycket mindre text och fler bilder. 

Tabell 3: Användandet av hen hos fyra olika bloggare 

Duktiga och 
intelligenta Tanja 
Suhinina

Trollhare Vi som aldrig sa 
sexist

Slöjdslidan

Generisk syftning 9 4 3 1

Specifik syftning 
med 
könsproblematise
rad/ okänd 
referent.

1 6 0 6 (?)

Specifik syftning 
med könsbunden 
referent.

0 2 (?) 16 0

SUMMA: 10 12 19 7
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Bloggarna har väldigt olika sätt att förhålla sig till ordet hen. På Vi som aldrig sa sexist verkar 
skribenterna göra det till en medveten strategi att referera till alla människor som hen, om dessa 
inte uttryckligen avböjt detta. De använder hen både som syftande på namngivna personer, och 
tillsammans med könsbundna substantiv:

”I gårdagens Spanarna i P1 så dissades Birgitta Ohlsson ännu mer än vad hen redan 
har råkat ut för. Inte bara för att hen är gravid utan också för att hen har stort hår.” 
(2010-02-08)

”Men istället för att inkludera pappan i livet som kretsar kring barnet, så exkluderar 
en sådan formulering henom.” (2010-02-17)

Samma slags referenser, där hen syftar på en könsbunden referent, förekommer i en liten 
mån hos Trollhare, men inte alls i de andra bloggarna. I de fallen referenserna förekommer 
hos Trollhare syftar de på människor som skribenten mött ute i vardagslivet, och refererar 
till som hen. Han osynliggör samtidigt deras kön helt och hållet, genom referensparen 
busschauffören – hen och samma person som jag träffade tidigare – hen. 

Hos Trollhare förekommer referenter med problematiserad eller okänd könsidentitet i 
betydligt större utsträckning än i de andra bloggarna. Bland annat skriver han om en 
australiensk medborgare vid namn Norrie, som fått sitt kön registrerat som obesvarat.

”Norrie bor i Australien och identifierar sig som både man och kvinna  6  . Hen fick efter 
många om och men igenom en ändring i folkbokföringen, och ett intyg på att hen 
även juridiskt sett är vare sig man eller kvinna, utan 'ospecificerat'” (2010-03-20)

Duktiga och intelligenta Tanja Suhinina använder hen nästan uteslutande som generiskt 
pronomen, oftast med syftning på en person eller någon.

”Självklart förtjänar ingen beröm och medalj för att hen inte förgripit sig på barn trots 
att hen tänder på dem.” (2010-01-14)

Vid ett tillfälle använder Suhinina sig av hen för att referera till en enskild person. Personen i 
fråga har skrivit en bloggkommentar under signaturen P, och blir därför refererad till som hen. 

Den märkligaste användningen av hen står gruppen Slöjd Manifesto bakom. 6 av de 7 beläggen 
refererar nämligen till just Slöjd Manifesto eller förkortningen SM. Gruppen som står bakom 
bloggen refererar alltså till sig själva i tredje person singular. Den här användningen har jag 
räknat in i tabellen som specifikt pronomen med könsproblematiserad referens, eftersom den 
syftar på en grupp och jag inte känner till gruppmedlemmarnas könsidentiteter. Jag är inte säker 
på att det är den bästa rubriceringen, och har därför markerat den med ett frågetecken. Det 
sjunde hen refererar till subjektet människor, som även det är i plural. 

”Människors röster och erfarenheter blir fullkomligt oväsentliga när hen reduceras till en 

siffra.” (2009-07-29)

”Slöjd Manifesto <3 återvinning. Därför tillverkar hen ibland plånböcker av gamla 

sojamjölkskartonger.” (2009-07-06)

6 Min understrykning, orginaltexten på bloggen innehåller en länk till en engelskspråkig nyhetssajt. 

Denna använder pronomenet zie/hir om Norrie.
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Kort sammanfattat finns det ingen enhetlig norm för hur bloggarna använder sig av hen, utan 
bruket är helt ostandardiserat.

4.2.1 Tryckt text

Här har jag läst den första statliga publikationen med ordet hen i titeln. Den sammanfattar en 
utredning som  gjordes av Ungdomsstyrelsen på uppdrag av regeringen år 2008-2010 och heter 
HON HEN HAN med den talande undertiteln En analys av hälsosituationen för homosexuella  
och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner (Ungdomsstyrelsen 2010). Trots att 
utredningen har hen med i titeln används pronomenet inte en enda gång i löptexten. 
Ungdomsstyrelsens användning av hen ger stöd åt påstående 3 i studenternas svar och 
överensstämmer med deras slutna svar: alltså att hen skulle fylla en funktion framför allt 
gällande människor med en problematiserad könsidentitet. 

I sin artikel Hen kan fylla språklig lucka i Språktidningen använder skribenten Fatima Grönblad 
konsekvent pronomenet om transidentifierade Anne Anders Uhrgård (Grönblad 2007). Artikeln 
har ett tydligt transfokus, med underrubriken ”Transpersoner går i bräschen för en ny 
pronomen-revolution”. Grönblad påpekar att Svenska Språknämnden förespråkar den som 
generiskt pronomen, men inte nämner någonting om hur man ska referera till transpersoner. 

Grönblads hen som referens till Uhrgård passar in i min kategori specifik syftning med 
könsproblematiserad referent. Hon använder det dock inte som pronomen för könsbundna 
referenter - i samma artikel referereras språkforskaren Karin Milles till som hon. Artikeln 
förstärker ytterligare bilden av hen som ett pronomen för människor med problematiserad 
könsidentitet. 
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5. Diskussion

5.1 Vem är hen och varför?
Bruksundersökningen visar tydligt att mitt antagande i kapitel 2 stämmer. Det råder inte 
konsensus bland hen-förespråkarna om vilken funktion ordet ska fylla, utan snarare en språklig 
anarki. Vissa funktioner som bloggarna tillskriver hen får stöd av min enkätundersökning, 
medan andra inte vinner något större gillande. Till exempel visar det sig att båda grupperna har 
svårt att acceptera syftningar där hen syftar på min man eller ett könsbundet förnamn som 
Anneli. Eftersom hen framför allt har en könsproblematiserande funktion och definitivt är 
könsneutralt verkar det bära emot för många att använda det tillsammans med ett tydligt 
könsbundet korrelat. Hos skribenterna på Vi som aldrig sa sexist förekommer ändå 
formuleringar som ”hen är gravid”. Här fyller alltså inte hen enbart en könsproblematiserande 
funktion, utan skribenterna verkar sträva efter att i större utsträckning använda det i stället för 
han och hon. Den språkliga anarkin blir ännu tydligare hos kollektivet Slöjd Manifesto som 
använder hen i tredje person plural, trots att svenskan redan har det existerande pronomenet de 
som både är könsneutralt och i plural. De tryckta texterna som jag tittat på har ett 
könsproblematiserande perspektiv; båda handlar om just transpersoner. 

Resultaten av min enkätundersökning understryker Spolskys språksociologiska grundantagande 
om att språkvård alltid verkar i en språkgemenskap eller språklig kontext. De båda 
studentgrupperna hade markant olika attityd till hen och syn på pronomenets funktion och 
användningsområden. Medan genusstudenterna är väldigt positiva visar svenskstudenterna upp 
viss skepticism. På samma sätt svarar en betydligt större del av genusstudenterna att de 
använder hen i sitt vardagsspråk. Det går alltså att konstatera att det faktiska bruket av och 
attityderna till hen är väldigt beroende av den sociala och språkliga kontexten. 

Jag tror att nyckeln för att förklara det normativa upproret hen ligger i sammankopplingen 
mellan språkliga normer och samhällsnormer. Som Cameron skriver: språkfrågorna blir 
symboliskt laddade och handlar om annat än språk (Milles 2006:174). 

För de flesta av mina informanter verkar hen fylla en könsproblematiserande, och inte en 
generisk funktion. Genom att identifiera användandet av hen som rebellious speech, som inte 
står i motsats till generiskt den utan till specifikt han/hon ser man att upproret inte är riktat emot 
språkvården som sådan, utan emot synen på kön som två fasta kategorier. En av mina 
informanter skrev att maktordningarna inte försvinner för att vi inför hen i språket. Det har hen 
förmodligen rätt i. Däremot kan man genom att synliggöra och problematisera språkliga 
strukturer som man uppfattar som diskriminerande väcka diskussion och medvetenhet hos 
talarna. Som Spolsky skriver:

”The world in which violent language is banned appears on the outside to be no less violent: 

the reform in androcentric generics does not seem te corrolate with any major improvement in 
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the status of women; the avoidance of racist terms has not seemed to reduce ethnic hatred; and 

lesbians, gay men and bisexual persons are just as likely to be considered unacceptable when 

the terms are used precisely. But the language reforms serve to raise consciousness and can 

lead to needed action.” (2004:22)

5.2 Språkvårdens genomslag

I Language Policy tillskriver Bernard Spolsky den formella språkvården en mycket mindre roll 
för hur språk utvecklas och förändras än vad han ger det faktiska bruket och de attityder och 
ideologier som präglar språket. Språkbrukarna som förespråkar hen som könsneutralt pronomen 
handlar tydligt ideologiskt. Flera av mina informanter som studerar genusvetenskap uppgav att 
de skulle vilja använda hen i sitt tal men att det inte ingår i deras språkkänsla. Ändå anser 
genusstudenterna generellt sett att ett könsneutralt pronomen i hög grad fyller en funktion. 

I bruket av hen som specifikt, könsneutralt pronomen finns det heller ingen motsägelse mellan 
Språkrådet och språkbrukarna. Språkrådet har inte kommit med någon rekommendation för 
vilket pronomen man bör använda om människor med en problematiserad könstillhörighet, utan 
det är upp till språkbrukarna som ser en språklig lucka att fylla den. I sin könsproblematiserade 
betydelse påminner lanseringen av hen starkt om lanseringen av snippa. Möjligheten finns att 
förespråkarna lyckas driva igenom ett liknande språkvårdsinitiativ från gräsrotsnivå, utan att 
Språkrådets auktoritet på något sätt ifrågasätts. 

Bruket av hen som könsneutralt, generiskt pronomen är det svårare att dra en tvärsäker slutsats 
om. Svenska språknämnden/Språkrådet avråder från användningen i både Språkriktighetsboken 
och Jämställt språk, samtidigt som de förespråkar generiskt den. Någon aktiv gräsrots-
språkvård som sätter sig på tvären mot Språknämndens rekommendationer i det här fallet har 
jag inte funnit belägg för, och tror heller inte att den förekommer. Samtidigt visar Inga-Lill 
Grahns enkätundersökning (2007) att stödet för generiskt den i många fall är väldigt lågt, medan 
jag kommit fram till resultatet att generiskt hen vinner visst gillande hos båda mina grupper av 
informanter. 

Kanske kommer hen att, genom sin könsproblematiserande funktion, på samma sätt som snippa 
ta plats i svenskan och därmed kunna normaliseras som en del av ordförrådet. Därifrån är steget 
inte långt att införa det som könsneutralt, generiskt pronomen. Men den dagen hen-debatten 
handlar om generisk användning kan vi prata om ett riktigt, språkligt, normativt uppror. Inte 
som idag när det språkliga upproret framför allt är symboliskt. 

5.3 Framtida forskning
Vänsterpartiets partistyrelse ställde sig 2010 bakom en motion som lades till partiets kongress 
om att införa en benämning för ett tredje eller odefinierat kön i svensk lagtext (Brink 2010). 
Förslaget väckte stor uppmärksamhet i media. Även Miljöpartiet och Grön Ungdom driver 
frågor om transpersoners rättigheter i stor utsträckning. Det vore intressant att granska hur hen 
används i texter inom de politiska partierna och i vilken utsträckning. Gör Vänsterpartiet en 
ansats att könsneutralisera språket i sina texter bara när det handlar om transfrågor, eller 
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anstränger de sig för att ha ett inkluderande språk även i andra texter? Samma granskning skulle 
vara spännande att göra på RFSLs texter. 

Ett par av mina informanter har uppgett att de gärna skriver hen, men att det inte kommer 
naturligt i tal. Under uppsatsarbetet har jag också varit uppmärksam på mitt eget språkbruk och 
upptäckt att jag använder den som generiskt pronomen i talspråk. Eftersom det könsneutrala 
generiska pronomenet är en omdiskuterad språkvårdsfråga vore det intressant att komplettera 
studierna av specifika pronomen (som den här uppsatsen och Inga-Lill Grahns enkät om den) 
med en talspråksstudie. En sådan undersökning skulle kunna bidra till svaret på frågan om 
språkvårdens genomslag. 

6. Slutsammanfattning

Jag har gjort en kartläggning utifrån Spolskys tredelade modell för förhållandet mellan 
språkvård och språkförändringar. Därmed har jag undersökt språkvårdens rekommendationer, 
bruket av och attityderna till pronomenet hen. Tillsammans bildar de en mer komplex och 
mångbottnad bild av ordet, än vad som framgår när det debatteras i pressen. 

För att kartlägga bruket och attityderna till hen har jag genomfört en enkätundersökning, som 
besvarats av 105 studenter i genusvetenskap och svenska vid Stockholms universitet. 
Studenterna har fått ta ställning till ett antal meningar som innehåller pronomenet hen, med 
syftning på olika korrelat. Enkätundersökningen har sedan kompletterats med en 
bruksundersökning, där jag letat efter belägg för hen i ett antal bloggar. Undersökningen visar 
att olika grupper av informanter visar upp väldigt olika attityder till hen. Studenterna i 
genusvetenskap är överväldigande positiva, jämfört med en skeptisk grupp svenskstudenter. En 
möjlig förklaring ligger i att genusvetenskapen i större utsträckning ifrågasätter och 
problematiserar vårt tänkande kring könsroller och könsidentiteter än vad nordiska språk gör. 

Enkätundersökningen förmedlar bilden av hen inte bara som ett ”könsneutralt” pronomen, utan 
kanske i första hand ett ”könsproblematiserande”. Svenska språknämnden tar upp könsneutrala 
pronomen i Språkriktighetsboken, och avråder från att använda nypåhitt som hen som generiskt 
sådant. I frågan om hen som specifikt, könsproblematiserande pronomen tar Språknämnden inte 
ställning. Det gör däremot de tillfrågade studenterna i min enkätundersökning, vilkas svar 
tydligt visar, att hens främsta funktion är i sammanhang där kön och könsidentiteter 
problematiseras.  Även de undersökta bloggarna använder hen på det viset, även om jag tolkar 
dem som att de både vill problematisera köngörandet av språket i allmänhet, och könsidentiteten 
hos enskilda individer. 

Frågan om vi i användandet av hen kan tala om ett normativt uppror återstår. I Språktidningen 
skriver Fatima Grönblad om en pronomen-revolution. Men det verkar inte vara språkvården 
som hen-förespråkarna gör uppror mot.  Det är snarare könsdikotomin som sådan. Ett socialt 
uppror, inte ett språkligt. 

25



7. Bilagor

7.1 Litteraturförteckning

Analyserat material

Tryckt text

Hon hen han: en analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt  
för unga transpersoner. 2010. Stockholm: Ungdomsstyrelsen 

Grönblad, Fatima. 2007. Hen kan fylla språklig lucka. I: Språktidningen 2007:3

Bloggar

Duktiga och intelligenta Tanja Suhinina. (http://ablativ.blogspot.com), hämtad 2010-04-15.

Trollhare (http://trollhare.wordpress.com), hämtad 2010-04-15.

Vi som aldrig sa sexist (http://visomaldrigsasexist.net), hämtad 2010-04-16.

Slöjdslidan (http://slojdmanifesto.blogspot.com), hämtad 2010-04-21.

Litteratur
Brink, Josefin och Calmerfalk, Pernilla. 2010. Vi kräver att det tredje könet respekteras. 
http://www.newsmill.se/artikel/2010/03/22/vi-kraver-att-det-tredje-konet-respekteras. Hämtad 
2010-05-02

Davies, Bronwyn. 2007. Re-thinking gender in terms of positioning, relations of power, and the 
ethics of responsibility. I: Språk och kön i nutida och historiskt perspektiv: Studier presenterade 
vid sjätte nordiska konferensen om språk och kön, Uppsala 6-7 oktober 2006 

Grahn, Inga-Lill. 2007. Den har mer förnuft än känsla. I: Språkvård 2007:1

Grelsson, Elin. 2010. I feel real like a man like a woman like a woman like a man. 
(http://elingrelsson.se/2010/01/19/i-feel-real-like-a-man-like-a-woman-like-a-woman-like-a-
man/). Hämtad 2010-04-22

Grönblad, Fatima. 2007. Hen kan fylla språklig lucka. I: Språktidningen 2007:3

Karlgren, Hans. 1994. Politiska ord: Han, hon, hen och he . I: Svenska Dagbladet 1994-08-28. 

26

http://elingrelsson.se/2010/01/19/i-feel-real-like-a-man-like-a-woman-like-a-woman-like-a-man/
http://elingrelsson.se/2010/01/19/i-feel-real-like-a-man-like-a-woman-like-a-woman-like-a-man/
http://www.newsmill.se/artikel/2010/03/22/vi-kraver-att-det-tredje-konet-respekteras
http://slojdmanifesto.blogspot.com/
http://visomaldrigsasexist.net/
http://trollhare.wordpress.com/
http://ablativ.blogspot.com/


Lindgren, Birgitta. 2007. Språkvården och könsneutral referens. I: Språk och kön i nutida och 
historiskt perspektiv: Studier presenterade vid sjätte nordiska konferensen om språk och kön,  
Uppsala 6-7 oktober 2006

Lind Palicki, Lena. 2005. Hur man än vänder sig har man rumpan bak – om hur man 
konstruerar kön i en progressiv lärobok. I: Språk och stil nr 15 2005

Magnusson, Lisa. 2010. Hen – ett dumfeministiskt fjäderfä. Aftonbladets webbupplaga 2010-01-
19. (http://www.aftonbladet.se/debatt/kronikorer/lisamagnusson/article6453130.ab). Hämtad 
2010-04-22

Milles, Karin. 2006. En jämställd kroppsdel? Om lanseringen av ett neutralt ord för flickors 
könsorgan. I: Språk och stil nr 16 2006

Milles, Karin. 2008. Jämställt språk, en handbok i att skriva och tala jämställt. Stockholm: 
Språkrådet

Spolsky, Bernard. 2004. Language policy. Cambridge: Cambridge University Press

Språkriktighetsboken. 2005. Stockholm: Svenska språknämnen

Wellander, Erik. 1948. Riktig svenska. Stockholm: P. A. Nordstedt & Söner

27

http://www.aftonbladet.se/debatt/kronikorer/lisamagnusson/article6453130.ab


7.2 Enkätundersökning: användningsområden för 
pronomenet hen

Hen lanserades på 1960-talet som ett könsneutralt pronomen, att använda istället för han eller  
hon. Den vanligaste böjningen av ordet (subjektsform, genitiv, objektsform) är hen, hens,  
henom.

Skulle du använda ordet i konstruktionerna nedanför? Du får svarsalternativen JA, KANSKE 
och NEJ. Det finns också plats för fritextkommentarer. Längst ned kommer du att få svara på 
ett par attitydfrågor. 

JA KANSKE NEJ
Ett barn formas av miljön hen växer upp i. [ ] [ ] [ ]

Jag är en hen och trivs bra med det. [ ] [ ] [ ]

Varje tidningsbud rapporterar hur många tidningar 
hen delar ut. [ ] [ ] [ ]

Ministern sa att hen var mycket belåten med 
min insats! [ ] [ ] [ ]

Om någon vill röka får hen göra det på balkongen! [ ] [ ] [ ]

Patienten måste få den hjälp hen behöver. [ ] [ ] [ ]

Kim kände sig extra snygg när hen rakat benen. [ ] [ ] [ ]

Oavsett vem som blir nästa statsminister, så är det 
viktigt att hen är kompetent. [ ] [ ] [ ]

Barnet var så arg att hen kräktes. [ ] [ ] [ ]

Vittnet ska infinna sig i rätten när hen blir kallad. [ ] [ ] [ ]

Vittnet uppgav att hen kände sig hotad. [ ] [ ] [ ]

Befälet förklarade den nya ordningen, som hen 
tagit beslut om. [ ] [ ] [ ]

Kunden lämnade in alla kvitton hen samlat på sig. [ ] [ ] [ ]

När Johan var liten lekte hen mer med dockor 
än med bilar. [ ] [ ] [ ]
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Den nya sekreteraren är inte så snygg, men 
hen är trevlig. [ ] [ ] [ ]

Hen vill slippa definiera sig som man eller kvinna. [ ] [ ] [ ]

Anna gick ut med att hen numera hellre vill bli 
kallad Jens. [ ] [ ] [ ]

När Anneli kommer hit vill hen att vi bakar bröd. [ ] [ ] [ ]

Min man har väl sagt att hen följer med på lördag? [ ] [ ] [ ]

Medarbetare på Sensus definierar sig som en 
han, hon eller hen [ ] [ ] [ ]

Jag vet inte, men jag tror att Eli är en hen. [ ] [ ] [ ]

Övriga kommentarer

Tycker du att hen fyller en funktion?

1 2 3 4 5
Inte alls I hög grad

Kommentar: 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________

Hur gör du i vanliga fall, när du vill uttrycka dig könsneutralt? (Till exempel när du skriver 

om en referent med okänt kön, som  någon  eller läraren) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________
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