
Bilaga 1. Materialurval (i kronologisk ordning) 

 

Artikel 1. SvD 20/1 2012. Typ: Debattinlägg. Rubrik: ”Det behövs ett nytt ord i svenska 

språket”. Författare: Karin Milles, docent i svenska vid Södertörns högskola, Karin Salmson och 

Marie Tomicic vid Olika förlag. Text: “Orden hon och han bär med sig ett artilleri av 

föreställningar om egenskaper, och språk och ordval får stor betydelse för hur vi uppfattar 

världen. Ordet hen öppnar för friare tolkningar eftersom det inte är knutet till dessa 

föreställningar /.../ I dag används reflexmässigt han när vi inte vet könet på en figur, och den 

gamla skriftspråksnormen säger att han ska användas när man inte vet könet eller när det inte är 

relevant – vilket till exempel kan ses i många lagtexter. För att inte tala om alla barnböcker där 

till synes könsneutrala figurer och djur nästintill alltid är av hankön. Han blir norm och den som 

ska vara hon får utmärka sig med feminina attribut. Ett barn som kallar en person felaktigt för 

han rättas snabbt, och lär sig kvickt att det är viktigt att skilja på hon och han. Vi menar att det 

borde vara underordnat andra principer, och att det maniska och aktiva särskiljandet av kön ger 

negativa konsekvenser för båda individ och samhälle och att en friare inställning utan lika stark 

könsindoktrinering skulle ge en bättre framtid. Att föra in ordet hen i språket är en del av det 

arbetet /.../ Hen är en lösning som ger möjlighet att möta världen mer förutsättningslöst och att 

läsa en text eller föra ett samtal där det viktiga inte blir könstillhörighet utan individens 

personliga egenskaper. Ett motargument är just att ordet hen kan leda till att skillnaderna mellan 

könsrollerna suddas ut. Exakt vilka skillnader är viktiga att behålla? Löneskillnader, användande 

av våld, omsorgsgivande eller empatiska förmågor? Vår tanke är istället att alla ska få vara olika, 

oavsett kön. I senaste omarbetningen av diskrimineringslagen infördes dessutom 

diskrimineringsgrunden ’könsöverskridande identitet och uttryck’, något som också pekar på att 

ordet hen behövs för den som identifierar sig som varken eller /.../ Att använda hen är inte att ta 

bort hon och han. Det är att lägga till hen: att ge tre möjligheter istället för två.”  

Artikel 2. Expressen 23/1 2012. Typ: Debattinlägg/Krönika. Rubrik: ”Lär er män inte hen”. 

Författare: Marianne Lindberg De Geer. Text: (om att ordet ”hen” döljer patriarkatet) ”He he he 

hen! Ursäkta, men det är verkligen att sätta plåster på ett benbrott. Alla dessa ord och begrepp 

som ska förvilla oss. Få det att verka som om det inte vore någon skillnad. Som om våra 

erfarenheter liknar era. Vilket larv!”  

Artikel 3. Aftonbladet 25/1 2012. Typ: Recension (av Åsa Maria Krafts bok Självpornografi). 

Rubrik: ”En hen är född”. Författare: Jenny Tunedal. Text: ”Om Krafts bok vilket jag tror, 



sysslar med att undersöka hen-positionen, vad den gör med skrivandet och tankarna, handlar 

Kivi och Monsterhunden (sic) mer om att komma med ett förslag och en möjlighet; att barnen 

ska få slippa skrivas in så hårt i könsdualismens mönster.”  

Artikel 4. Expressen 27/1 2012. Typ: Krönika. Rubrik: ”Susanna Dzamic: Tänk att det 

provocerar så sjukt mycket när unga kvinnor vill föra in lite systerskap på skoltid”. Författare: 

Susanna Dzamic. Text: ”Kommentarerna till artikeln om den första barnboken som beskriver 

figurerna med det könsneutrala hen i stället för hon och han känns mer ängsliga än arga trots att 

sjuttiosex procent anger att de blev arga när de läste nyheten. Man skriver om vad hen betyder på 

olika språk och hoppas kanske på så sätt att förringa och flytta fokus från den svenska 

betydelsen. ’Marcus’ skriver, ’För oss som kan en bråkdel Japanska så kommer Hen alltid att 

betyda konstig’. Lite samma som jag känner inför Marcus...”  

Artikel 5. SvD 29/1 2012. Typ: Debattinlägg. Rubrik: “Eget språkbruk kan inte påtvingas 

andra”. Författare: Jonas Kragnert Bartholf, förälder och författare. Text: “Ett språk utvecklas 

traditionellt genom att användandet av ord dör ut och att nya företeelser skapar behov av 

användning av annorlunda ord. Karin Salmson och Marie Tomicic från Olika förlag vill med 

stöd av Karin Milles från Södertörns högskola förklara att de inte nöjer sig med denna organiska 

tillväxt av språk. I inlägget Det behövs ett nytt ord i svenskan på Brännpunkt 21/1 stannar de inte 

vid att fastställa den stora nytta deras egna (sic) utgivning gör med användande av begreppet 

’hen’, ett begrepp som knappast kan sägas bära någon folkig (sic) förankring 2012. Tvärtom 

driver de tesen att begreppet skall börja användas av andra /.../ Jag vill också fastslå att jag inte 

vänder mig mot att böcker utgivna på Olika använder sig av egenkomponerat språk, hur 

obegripligt det än är. Vad jag vänder mig emot är försök att fastställa ett språkbruk som skall 

användas inom litteraturen eller inom andra sammanhang, såsom Milles, Salmson och Tomicic 

gör i ett försök att få omvärlden att använda språket på ett sätt som passar deras högst personliga 

politiska uppfattning.”  

Artikel 6. Aftonbladet 31/1 2012. Typ: Artikel. Rubrik: ”Hen i ny barnbok”. Författare: Katarina 

Arnstad Elmblad. Avsändare av åsikt: Jesper Lundqvist. Text: “Det finns de som tror att syftet 

med att använda hen skulle vara att utrota könet, vilket det inte alls handlar om. Poängen med att 

använda könsneutrala pronomen i barnböcker är att slippa en könskategorisering av barnen /.../ 

För mig har det varit väldigt befriande att slippa könstänket över huvudtaget. (sic) /.../ Jag vill ge 

barnen en könsneutral figur att relatera till. Ett barn är i första hand barn och inte han eller hon. I 

min bok kan alla identifiera sig med Kivi och man slipper gå omvägen och fundera över om Kivi 



är en tjej eller kille. För mig är hen ytterligare en möjlighet att använda språket. Jag kan ta bort 

en del känslor som inte är intressanta i sammanhanget. Jag lekte också med mappor och pammor, 

hela det här gränslöshetstänket är väldigt befriande.” Avsändare av åsikt: Renita Sörensdotter, 

forskare i genusvetenskap vid Stockholms universitet. Text: ”Hen ger fler möjligheter, speciellt 

för de som inte vill bli kallade för han eller hon.”  

Artikel 7. SvD 10/2 2012. Typ: Recension (av operan Julius Caesar). Rubrik: “Matt av 

musikalisk lycka”. Författare: Bo Löfvendal. Text: “Men gränsöverskridande är det! Hela 

föreställningen är som en enda stor illustration till SvD:s språkspalt i måndags, där Anna-Malin 

Karlsson diskuterade det eventuella behovet av ett könsneutralt pronomen. En del vill ju använda 

hen för att undvika orden han och hon: här kan hen verkligen behövas.”  

Artikel 8. Aftonbladet 12/2 2012. Typ: Recension (av Åsa Maria Krafts bok Självpornografi). 

Rubrik: ”Grammatikporr på hög nivå”. Författare: Kristoffer Folkhammar. Text: ”I Krafts bok 

känns ’hen’ som ett märkligt slags övertäckande, en teoretisk mask över det välkänt 

könsstereotypa, över ett kokett ’en terapiform som botar heterosexualitet har ju ingen kommit på 

än’ /.../ ’Vad händer med berättelsen om personerna inte kallas han och hon utan hen?’ står det 

på bokens baksidesflik. Inte så himla mycket, då det lättvindligt (sic) används som en ytlig, 

utopisk resurs, blir mitt tjuriga svar.”  

Artikel 9. DN 14/2 2012. Typ: Recension (av Åsa Maria Krafts bok Självpornografi). Rubrik: 

”Åsa Maria Kraft: Självpornografi, Akt 1. Pastoral prosa“. Författare: Anders Cullhed. Text: 

”Det rör sig om en lika litterär som erotisk thriller. Det jag som inte finns (men som jag ändå 

väljer att läsa som ett jag, därtill ett kvinnligt sådant, skrivaren), alias ’hen’, förälskar sig på ett 

tåg i en av medpassagerarna, någon som kallas ’hen’ också han (ifall det är en han) /.../ Till sist: 

låter det tråkigt? Inte alls! Krafts tilltag att queera sina bägge kontrahenter understryker hur 

förprogrammerade de är i sina roller, men framför allt är det kul.”  

Artikel 10. DN 14/2 2012. Typ: Artikel. Rubrik: “På Egalia tas fokus bort från könet”. 

Författare: Katarina Lagerwall. Avsändare av åsikt: Lotta Rajalin, enhetschef och förskolerektor 

i Stockholms stad. Text: “Det handlar inte om att alla ska bli lika eller att ta bort något utan att 

barnen ska få utvecklas till unika individer. Vi vill inte ta bort det biologiska könet. Det är det 

sociala könet vi arbetar med. Sedan hemlighåller vi inte att det finns olika kön. Men ett barn ska 

inte placeras i ett fack på grund av sitt biologiska kön och en viktig riktlinje är att tilltala barnen 

på samma sätt.” Avsändare av åsikt: Kristina Henkel, jämställdhetskonsult i förskola och skola. 



Text: “Språket påverkar oss alla, alla har ett kön. Därför är det väldigt bekvämt att ha ett 

könsneutralt pronomen. Ordet ’hen’ ger barnen frihet i sitt identitetsskapande.”  

Artikel 11. DN 14/2 2012. Typ: Artikel. Rubrik: ”Kritiker: Hen gör barn förvirrade”. Författare: 

Katarina Lagerwall. Avsändare av åsikt: Elise Claesson, debattör och socionom. Text: (om 

genusforskning) ”Det är en ideologi, inte en vetenskap /.../ (Om genuspedagogik i förskolan): 

Det är fel att man vill ta bort kön. Det är en del i utvecklingen som är viktigt just då. Barnen kan 

inte tänka ut det här med genus som vi kan göra. De är inte där än eftersom deras hjärnor inte är 

färdigutvecklade. Om vi då stör den utvecklingen kan vi göra dem en otjänst. Jag är väldigt 

negativ till detta /.../ (Om varför man inte ska använda ”hen” till barn): Man vet att barn får sin 

könsuppfattning väldigt tidigt. Flickor får sin prinsessperiod i 4-6 årsåldern, och alla tycker det 

är hemskt, men det är en fas. Pojkar har en motsvarande fas där de upptäcker att de har ett kön. 

Det går över och är inget som hänger kvar hela livet. Psykologiskt är det här något som alla barn 

går igenom för att känna att man är ett kön, och inget mittemellan. Att då gå in säga att man ska 

vara ett neutrum, ett ’hen’, är inget bra. Det gör barn förvirrade /.../ Att upptäcka sitt kön är ett 

naturens steg för att bli vuxen. Men eftersom genuspedagoger anser att inte finns några 

biologiska skillnader förnekar de detta, det är bara något som korkade föräldrar har hittat på. 

Barnen pekas ut som om det är något fel på dem. Men det är viktigt att de får leva ut upptäckten 

av sin sexualitet. Meningen är att vi ska vara män och kvinnor. Förnekar man det är man 

antihumanist och på sikt gör man världen mer oromantisk.”  

Artikel 12. DN 15/2 2012. Typ: Artikel. Rubrik: “Elin och Per var först på jämställdhetsdagis”. 

Författare: Katarina Lagerwall. Avsändare av åsikt: Elin Gedin, som tillhörde den första kullen 

på förskolan Tittmyran i Gävle, som hade jämställdhetspedagogik, och som nu själv arbetar på 

förskola. Text: (om att använda ordet ”hen” till barn) “Nej, och det tycker jag låter lite 

överdrivet. Det är inte något fel med att säga ’han’ och ’hon’.”  

Artikel 13. DN 16/2 2012. Typ: Artikel. Rubrik: “Vi säger inte barnens kön”. Författare: 

Katarina Lagerwall. Avsändare av åsikt: Linus, tvåbarnsförälder. Text: “Vi vill ge barnen en så 

bred palett som möjligt att plocka ifrån så att de inte känner sig begränsade utifrån det kön som 

samhällets norm anser att man ska ha /.../ På vår nuvarande förskola går det inte att säga könen 

på många av barnen och det tycker jag är ganska befriande. Och att vi inte är de enda som har 

könsneutrala namn på barnen. Det är jätteskönt att komma bortom det könsuppdelade /.../ Och 

jag vill att Sasha och Nikki helt otvungna ska kunna använda det och inte behöva dela upp 

världen i två kön. Känner de sig inte som en ’han’ eller ’hon’ är det väl skitbra om det finns ett 



’hen’. Då förstår folk varför. Och att det är det man ska använda och inte chansa.”  

Artikel 14. DN 16/2 2012. Typ: Recension. Rubrik: “Bok om hen gav medialt genomslag”. 

Författare: Lennart Kuick. Avsändare av åsikt: Olika förlag (i pressmeddelande). Text: “Vi ser 

hen som ett komplement till hon eller han, och som ytterligare en möjlighet att låta oss vara 

individer snarare än kön.” Avsändare av åsikt: Lennart Kuick. Text: “När jag skulle skriva en 

artikel om verkets (Skatteverket, min anm.) vånda över könsbestämda namn hamnade jag 

slentrianmässigt på samma sida som beslutsfattarna. Någon ordning ska det väl vara. Fast måste 

ett namn omedelbart signalera kön? Vårt behov av att kategorisera är ofta bara tvångsmässigt, i 

vissa fall leder det helt fel, till att upprätthålla diskriminering och enfald. Så lika lite som ett 

namn alltid måste ge en könssignal måste ett pronomen göra det.”  

Artikel 15. DN 17/2 2012. Typ: Chattsammandrag. Rubrik: “Chatt om genus och jämställdhet”. 

Avsändare av åsikt: Janne Bromseth, forskare i genusvetenskap vid Stockholms universitet. 

Text: ”Jag tycker att debatten om hen är både viktig och spännande, och att den har olika 

funktioner. I synnerhet gillar jag att debatten synliggör tvåkönsnormen, och hur den begränsar -

och även hur ’han’ ofta blir det normativa könet när något neutralt ska benämnas. I dag har hen 

drivits fram som ett könsneutralt pronomen framför allt bland transpersoner och queera som inte 

nödvändigtvis identifierar sig som varken hon eller han, och å andra sidan från aktivister som vill 

ersätta hon och han med hen som pronomen överlag. Detta är två lite olika agendor. Att införa ett 

tredje pronomen, t ex i pass och personnummer, skulle göra livet en hel del lättare för t ex 

transpersoner som kan ifrågasättas och möta motstånd om utseende och personnr inte stämmer 

överens. En annan födel (sic) som jag ser det är att det kan bryta upp han/hon-dikotomin, och 

eventuellt skapa större utrymme för att tona ner kön som en viktig betydningsbärande faktor i en 

naturaliserande mening. T ex är det anmärkningsvärd (sic) hur man alltid sätter fokus på 

betygsskillnader mellan gruppen tjejer och killar, men inte utifrån social bakgrund och inkomst, 

som är mycket större. Å andra sidan är det också viktigt att det inte finns någon garanti för att 

könsmaktrelationen utraderas genom fler pronomen; inkomstmässig, för vem som utför obetalat 

arbete inom heterosexuella par i hemmet, vem som utsätts för våldtekter (sic).”  

Artikel 16. Expressen 20/2 2012. Typ: Recension (av barnboken Kivi och monsterhund). 

Rubrik: ”Henförande”. Författare: Nina Lekander. Text: ”Det könsneutrala pronominet (sic) 

’hen’ har efter många år underground krupit upp till ytan i år, bland annat i Åsa Maria Krafts 

Självpornografi och i denna nästan skrämmande politiskt perfekta barnbok som inte bara vill 

utmana könsstereotyper utan också rädda Östersjön genom miljövänligt tryck och ’klimatklokt 



läsande’.”  

Artikel 17. DN 21/2 2012. Typ: Artikel. Rubrik: “Andra barnboken med hen på väg”. Författare: 

Karl Dalén. Avsändare av åsikt: Anette Skåhlberg, författare av barnboken Känn med hen. Text: 

“Vi får inte ett mer jämställt samhälle genom att byta ut hon och han, utan vi riskerar att ta ett 

steg bakåt. I stället för att arbeta med att göra hon och han lika starka så använder man ’hen’ för 

att slippa tänka på de problem vi egentligen har /.../ Alla barn är någon gång upptagna av snippa 

och snopp, hon och han och sin identitet, och att vara ett kön är en del av det och det viktiga är ju 

att hjälpa barn att fatta att hon och han är lika starka. Att de är lika mycket värda. Mindre 

skillnad mellan könen sker inte för att vi ändrar ett ord utan för att vi ändrar en attityd. Jag har 

pratat med vissa barn om ’hen’ och de förstår inte varför hon och han inte kan vara lika starka 

som de är. Varför det behövs ett ord som hen /.../ (På frågan om ordet ”hen” borde tas bort): Nej, 

jag har inget emot ordet i sig men gillar inte att vuxna försöker pådyvla barnen ett nytt ord som 

de måste lära sig. ’Hen’ är som en semesterort man tar sig till, men när man reser tillbaka är de 

riktiga problemen fortfarande kvar. Det är dem vi behöver arbeta med.”  

Artikel 18. Aftonbladet 21/2 2012. Typ: Krönika. Rubrik: ”Martin Ezpeleta: Helvete, packade 

jag ner heroin i necessären ändå?” Författare: Martin Ezpeleta. Text: ”Så känner jag ibland när 

radikala feminister nosar på mina åsikter. Jag har alltid packat min jämställdhetsväska själv. Fick 

jag med allt i packlistan? Förkläde? Check! Diskborste? Check! Blöjor? Check! Pappaledighet? 

Check! Intersektionalitet? Check! Jag har inte heller med mig fler eller mer könsroller än vad 

som är tillåtet: 50 ml ’jag tar notan’ och en liten flaska ’sätta upp hyllor’ - tillräckligt för min 

manliga fåfänga, men inte så mycket så att man blanda (sic) ihop det till en explosiv misogyni 

/.../ Bör man byta ut pronomen ’han’ och ’hon’ mot det könsneutrala ’hen’? Det har lanserats 

som den stora jämställdhetsfrågan i debatten just nu. Det känns lika klokt som att lösa 

integrationsproblemet genom att ingen längre är svensk eller blatte, utan en statslös svatte. Vårt 

kön är en del av vår identitet, det är inget vi bör eller kan gömma undan. Jämställdhet når vi inte 

genom en pedagogisk könsstympning, utan genom att lära ut att även om pojkar och flickor är 

olika så innebär det inte några särskilda hinder eller förmåner. Men jag vågar knappt säga den 

här självklarheten.”  

Artikel 19. DN 23/2 2012. Typ: Artikel. Rubrik: ”Därför använder jag ordet hen”. Författare: 

Karl Dalén. Text: “Att skriva ’hen’ är inte menat som en provokation, utan som en naturlig 

lösning när alternativen har varit sämre. Att skriva ’han eller hon’ blir ibland för omständligt och 

Språkrådets rekommendation att hellre använda ’den’ känns ofta fel. I artikeln om ’dödstjärnan’ 



citerade jag en signatur i ett kommentarsfält. Efter citatet följde orden ’skriver hen’. Det var i 

stunden det naturligaste att skriva, eftersom jag inte visste om det var en man eller kvinna som 

hade skrivit inlägget.”  

Artikel 20. SvD 23/2 2012. Typ: Kolumn. Rubrik: “Diande leksaksbil vår nya vandringssägen?” 

Författare: Anna Leastadius Larsson. Text: “Året är 1970. Olof Palme talar på Women´s 

National Democratic Club i Washington D.C. Han har precis blivit statsminister och har skrivit 

ett manifest över en av sina hjärtefrågor, den svenska familje-och jämställdhetspolitiken /.../ 42 

år senare väcker användandet av det neutrala personliga pronomet (sic) hen i en barnbok och ett 

förslag från Miljöpartiet om att satsa pengar på att varje förskola får tillgång till genuspedagogik 

ett väldigt rabalder. Då sitter en författare som kallar sig feminist i ett debattprogram i tv och 

berättar en snyfthistoria om hur en liten flicka som inte fick några dockor virade in en leksaksbil 

i en filt och låtsades amma den.”  

Artikel 21. DN 24/2 2012. Typ: Artikel. Rubrik: “Många är rädda för att könsrollerna ska 

ändras”. Författare: Karl Dalén. Avsändare av åsikt: Jorunn Friis Reset, som skriver en uppsats 

om hur orden ”snippa” och ”hen” tagits emot av svenska folket. Text: “Det är en väldigt stor 

skillnad. ’Snippa’ har tagits väldigt väl emot, och jag hävdar att det har att göra med att det är ett 

kvinnligt ord som passar in i tanken om att det finns två kön. ’Hen’ är könsneutralt och många är 

rädda för att könsrollerna ska ändras /.../ Efter att barnboken ’Kivi och monsterhund’ kom ut så 

befinner sig ’hen’ på en helt ny arena. Förut var det bara transpersoner och feministiska 

aktivister som använde ordet, men jag tror att om ’hen’ fortsätter att synas i sådana här 

sammanhang och inte bara förknippas med aktivister, så kan det bli en del av språket.” 

Avsändare av åsikt: Janne Bromseth, genusforskare vid Stockholms universitet. Text: “Om man 

plötsligt ska kalla någon för ’hen’, vad händer då med mig? Ska jag kalla mig själv för ’hen’? 

Ordet bryter upp systemet och gör att vi måste ta ställning för något, och vi tycker ofta att det är 

jobbigt när något förändras /.../ Det största motståndet kommer från dem som har en mer 

konservativ syn på vad kön är och på vilka handlingsutrymmen man bör ha. När någon rycker i 

tvåkönsnormen är det helt naturligt att det möter motstånd hos normen. Sedan kommer ideologin 

in i bilden. Vissa har en ideologisk position som går ut på att de aktivt vill behålla en 

genusordning som ser ut på ett visst sätt.”  

Artikel 22. DN 24/2 2012. Typ: Artikel. Rubrik: ”Starka reaktioner efter intervjuer om hen”. 

Författare: Karl Dalén. Avsändare av åsikt: Linus Lindell, förälder, som tidigare varit med i DN 

angående könsneutral uppfostran. Text: “Rubriken (’Vi säger inte barnens kön’) gjorde att 



många trodde att jag kallar mina barn för ’hen’, vilket jag inte gör. Jag hemlighåller inte deras 

kön, vare sig för barnen själva eller för våra vänner och bekanta, men det framstod så och jag har 

fått extremt mycket kritik från folk som verkar tro att de både kan tankeläsa, förutspå framtiden 

och har rätt att hata folk som gör annorlunda än dem själva /.../ Jag var väldigt tydlig med att jag 

inte ville framställas som någon som hemlighåller barnens kön (då han medverkade i ett inslag i 

Kvällsöppet, min anm.), sedan blev det just ett sådant upplägg. Kontentan av sådana debatter blir 

att alla som vill arbeta med jämställdhet framstår som extremister /.../ Vad jag vill föra fram är 

att barn har rätt att bli bemötta som individer och har rätt att vara olika och unika /.../ Jag skulle 

vilja att folk reflekterar kring om de har förstått det de läst eller hört innan de blir upprörda och 

arga, och att de funderar på varför de blir upprörda. Sedan tycker jag att man ska vara medveten 

om att det finns begränsande normer kring kön och sexualitet och att man borde reflektera kring 

hur man är med och upprätthåller de normerna. Bara för att man själv råkar befinna sig inom 

normen betyder det inte att man har rätt att döma de som inte passar in.”  

Artikel 23. DN 24/2 2012. Typ: Artikel. Rubrik: ”Åsiktsmaskinen vecka 8”. Författare: 

Redaktionen. Text: ”Hent i veckan. I veckan har en upphetsad debatt förts i alla möjliga och 

omöjliga kanaler. Det gäller det halvnya ordet ’hen’, ett könsneutralt personligt pronomen i 

tredje person singular nominativ (mycket beskrivning för lite ull). Eftersom Åsiktsmaskinen är 

en åsiktsmaskin måste vi naturligtvis presentera våra egna rön. Följer här: Om svenska folket 

tycker att ’hen’ är ett användbart ord så kommer det att användas och därmed bli en del av 

språket. Om folket finner ’hen’ onödigt kommer det inte att bli en del av språket. Detta gäller 

oavsett vem som fick in den bästa onelinern i TV  4:s ’Kvällsöppet’. Så, nu kan ni gå och 

debattera något annat.”  

Artikel 24. Expressen 25/2 2012. Typ: Krönika. Rubrik: ”Genusfolket- som något ur Tolkien”. 

Författare: Jenny Strömstedt. Text: ”Samtidigt föds det ett nytt liv (den då nyfödda prinsessan 

Estelle, min anm.) till en högljudd debatt om det obestämda pronomenet hen, som den senaste 

tiden fått delar av befolkningen att ta sig för pannan och skrika ’För i helvete! Det är krig i 

Syrien, en snippa är en snippa och vad är genuspedagoger för plyschpanerat pack när det vi vill 

ha mest är mindre barngrupper på dagis!’ En snopp är fortfarande en snopp, oavsett pronomen, 

kan jag också tillägga /.../ Vad betyder ett litet vokalbyte i mitten på ett enstavigt ord när det 

stora jämställdhetsmisslyckandet är att en mamma blir knivhuggen på öppen gata i Malmö av sin 

exman när de gemensamma barnen ser på, och mordet betecknas som en ’familjetragedi’ av 

polisen? Vokalbytet betyder mer än vi tror /.../ Genuspedagogik är ingen inriktning som går att 



välja bort. Det är en demokratisk kunskap som befriar varje unge från förväntningar som har 

med biologiskt kön att göra /.../ För vi bemöts olika. I samma ögonblick som prins Daniel 

förkunnade att det var en hon som fötts gnyddes ett gullighetsgnäll i presskåren och i vår studio 

lät en av gästerna undslippa att ’det var väl roligt med en flicka som kan ha diadem’ /.../ Men 

utan människor som obekvämt ifrågasätter våra invanda mönster sker inga förändringar. Det kan 

vara någon ur genusfolket, eller en helt vanlig hen. Och ingen kommer någonsin förbjudas att 

leka med bilar.”  

Artikel 25. SvD 2/3 2012. Typ: Krönika. Rubrik: “Barn i blå overall och rosa mössa”. 

Författare: Karoline Eriksson. Text: ”Nu räcker det, den pojken vill också gunga! säger jag till 

min 3,5-åring som vill gunga mera, mera! på väg hem från dagis. Det är den blå overallen i 

ögonvrån som gör att jag säger pojken. Sen ser jag den rosa Hello Kitty-mössan. Det barnet vill 

också gunga upprepar jag skuldmedvetet, och sneglar på pappan. Är han sårad? Sen hör jag 

pappan kalla barnet för Oskar. Mössan, inte overallen, var alltså icke-normativ. Information 

overload. Det är knappast första gången situationen uppstår, så ja tack. Gärna ett könsneutralt 

pronomen som inte kräver blixtsnabb avläsning av färgkoder som inte ens är tillförlitliga. Jag vill 

ju egentligen inte alls ägna mig åt att dela in små barn i blått och rosa. Att inte hela tiden bli 

artbestämd utan ha chansen att bara vara, känna sig fram och bli det ena eller andra eller något 

helt annat, borde vara en mänsklig rättighet för en ny person /.../ Dagens tips: Alla som är rädda 

för det omdebatterade ordet hen kan ge sig själva fobiterapi genom att läsa nya Nöjesguiden som 

kommer ut idag. Hen används genomgående istället för han eller hon. Vem vet, det kanske känns 

helt okej och till och med ger någon form av ökat läsvärde?”  

Artikel 26. Aftonbladet 3/3 2012. Typ: Krönika. Rubrik: ”Ordet hen får mig att känna att allt är 

möjligt”. Författare: Natalie Kazmierska. Text: ”Jag hör inte till dem som tycker att man ska 

hemlighålla sitt barns könstillhörighet, som ett genusexperiment. Eller att dagis ska rensas på 

brandbilar, Barbiedockor och prinsessböcker. Men jag älskar ’hen’ /.../ Själv tycker jag att det 

lilla ordet är otroligt uppfriskande. När jag bläddrar i gratistidningen Nöjesguidens senaste 

nummer, där ’hen’ används konsekvent i alla texter, känner jag… eufori. En sprittande, fnittrig 

känsla av att allt är möjligt.”  

Artikel 27. Expressen 3/3 2012. Typ: Krönika. Rubrik: ”Tore Lund: Nu har livet äntligen 

återvänt”. Författare: Tore Lund. Text: ”Den nya könsdebatten, vad säger ni om den? Hen? 

Könsneutralt? Vafan? Mina söner heter Christian och Michael. De är pojkar. Att jag skulle börja 

larva mig med något annat finns inte på världskartan. Lägg av, ni hen-flanar; om ni ens finns och 



inte är något påhitt från kultursidorna i Stockholm.”  

Artikel 28. SvD 5/3 2012. Typ: Artikel. Rubrik: ”Sabuni: inga nackdelar med ordet hen”. 

Författare: Lova Olsson. Avsändare av åsikt: Nyamko Sabuni (FP), jämställdhetsminister. Text: 

“Det måste vara spännande att se hur vår hjärna reagerar, när man läser en bok (barnboken Kivi 

och monsterhund, min anm.) utan att veta könet på dem det handlar om /.../ Det är en spännande 

debatt som pågår. Jag har all respekt för dem som vill testa detta nya grepp. Jag följer dem som 

använder sig av metoden, och vi får hoppas att det kan vara ett nytt, fräscht grepp för att 

åstadkomma jämställdhet /.../ Tror man att könsnormer kan motverkas genom att använda hen, i 

stället för han och hon, så är det väl bra.”  

Artikel 29. SvD 6/3 2012. Typ: Artikel. Rubrik: ”Ylva Johansson: Nytt ord skapar inte 

jämställdhet”. Författare: Lova Olsson. Avsändare av åsikt: Ylva Johansson (S), 

jämställdhetspolitisk talesperson. Text: “Jag har inget emot ordet hen. Men jag vill varna för att 

lägga för stort värde vid ett ord. Trots allt är det politiska beslut, på riktigt, som är viktiga. Det är 

oroväckande om vi har en minister (Nyamko Sabuni som tidigare uttalat sig positivt om ’hen’, 

min anm.) som tror att man bara med ett ord kan ändra på kvinnors löner, anställningsvillkor, 

glastak och uttaget av föräldraförsäkring /.../ Det som är upprörande är att flickor och kvinnor 

drabbas av en underordning, som gör att man hamnar i ett underläge från början. Jag kan förstå 

att man vill försöka ta sig ur det, till exempel genom att använda ett könsneutralt ord. Men jag 

tror inte att man ska ha en överdriven tro på att det kan förändra verkligheten. Det är tuffare 

saker som ska till.”  

Artikel 30. SvD 6/3 2012. Typ: Debattinlägg. Rubrik: “Inga fördelar med hen, anser SD”. 

Författare: Lova Olsson. Avsändare av åsikt: Mattias Karlsson (SD). Text: “Jag tycker 

egentligen inte att det tillhör politikers uppgifter att varken introducera eller stoppa nya ord. Men 

jag kan konstatera att det här (ordet ’hen’, min anm.) är ett begrepp som kommer uppifrån, från 

en kulturell politisk elit, från kultursidor och genusvetare. Normalt sett kommer ju 

språkförändringar underifrån /.../ Det gör mig lite misstänksam när en kulturell, politisk elit 

försöker tvinga på vanligt folk saker som de ska säga. Det ger en totalitär känsla på något sätt /.../ 

Det finns ett syfte med att introducera det. Det handlar om en del i en större politisk vision, om 

att på sikt göra samhället mer könsneutralt och avskaffa det manliga respektive kvinnliga. Det är 

inget jag vare sig ser som eftersträvansvärt eller möjligt att genomföra /.../ (Om Nyamko Sabunis 

godkännande av ordet ”hen” i tidigare artikel i SvD): Det visar att alliansen med hull och hår har 

svalt vänsterns jämställdhetspolitik, till och med den extrema vänsterns jämställdhetspolitik.”  



Artikel 31. Aftonbladet 7/3 2012. Typ: Artikel. Rubrik: ”Kritik mot ny SD-film”. Författare: 

Mikael Stengård. Avsändare av åsikt: Carina Herrstedt (ordförande i SD-kvinnor). Text: ”Syftet 

(med den reklamfilm för Sverigedemokraterna som nyligen släppts, min anm.) är att väcka 

debatt kring att fokus kring jämställdheten har hamnat fel. Man pratar om att använda ordet hen i 

stället för hon och han och löneskillnader, men vi glömmer de som är mest utsatta och som 

utsätts för våld i sin egen familj.”  

Artikel 32. SvD 7/3 2012. Typ: Artikel. Rubrik: “Hen kan skapa otrygga barn, anser Maud 

Olofsson”. Författare: Lova Olsson. Avsändare av åsikt: Maud Olofsson (C). Text: (om att 

använda ”hen” i jämställdhetssyfte) ”Det känns mer som att man ger sig på symptomen /.../ (Om 

att ersätta ”hon” och ”han” med det könsneutrala ”hen”): Man riskerar att skapa barn som inte 

kan känna trygghet i sin identitet eftersom ens egna föräldrar inte bejakar den man faktiskt är, 

nämligen pojke eller flicka /.../ (Gör en jämförelse med 1970-talet, när barnen skulle ”fostras 

utan regler”): Frihet från regler skulle skapa fria barn. Så blev det ju inte utan många barn vittnar 

ju snarare om att man blev osäker på vad vuxenvärlden tyckte när man inte var tydlig i att sätta 

gränser /.../ (Om varför hon tror att ”hen” inte kommer bli så spritt): Jag tror de flesta snabbt 

kommer att se att också dessa barn kommer att möta en värld utanför familjen som frågar efter 

kön. Jag tror att det blir svårt för både föräldrar men också släktingar och vänner att vara 

konsekventa i sitt bemötande. Det tror jag bara skapar osäkerhet gentemot barnen.”  

Artikel 33. SvD 8/3 2012. Typ: Chattsammandrag. Rubrik: ”Chatt om ordet hen”. Avsändare av 

åsikt: Nanna Salemark på Olika förlag. Text: ”Jag tror att många känner sig hotade av hen. 

Många tror nog att hen-förespråkarna vill radera kön och hon och han, vilket är en 

missuppfattning. Men också hotade eftersom införandet av hen är något av en kritik till hur 

samhället faktiskt ser ut idag, att vi behandlas olika beroende på kön, många tar nog den kritiken 

som personlig kritik. Det kan kännas jobbigt när folk ber en om att ändra på sig, att ändra på 

invanda mönster /.../ Jag tycker att de två könen blir tillräckligt komplicerade när man vet att 

människor opererar sig för att få ett annat könsorgan. Eller att människor går in i depressioner för 

att de inte kan förlika sig med sitt kön och allt vad som kommer med det. Men visst, låt säga att 

det bara finns två kön, är det inte då bra att erbjuda människor att fritt få välja vilket av dessa två 

de vill vara? Hen erbjuder inget annat än just individen att efter eget fritt val få välja identitet /.../ 

Det kanske är viktigt att då fundera på varför man känner sig så hotad av att inte bli omnämd 

(sic) efter kön, varför är det egentligen så viktigt? Det viktiga tycker jag är att jag får vara jag, 

inte stå skyddad bakom mitt kön /.../ Hen behövs för att ge barn möjlighet att utvecklas till unika 



individer. Hen är ett bra sätt för att arbeta med det sociala könet och ifrågasätta vilka värden vi 

tillsätter hon respektive han. Barn fållas idag in i könsroller som de själva inte alls varit med och 

skapat. Det om något skapar förvirring, att känna att man måste leva upp till något som man inte 

alls är. Med hen i en barnbok kan barn identifiera sig i huvudrollen oavsett kön och oberoende 

könsattribut /.../ Hen är inte till för att dölja utan till för att öppna upp för fri tolkning av vad 

personen ’är’. Jag tror inte vi kan bli mer fixerade av kön än vi redan är. När vi möter en 

människa som vi inte kan identifiera könet på, så kan vi inte tänka på något annat förrän vi säkert 

fått veta om det är en kvinna eller man. Hen är ett försök att ta fokus från kön, till individen /.../ 

Hen ska inte ersätta hon och han genom att ta bort dem från vårt (sic) vokabulär. Men visst kan 

hen ersätta han och hon i vissa sammanhang där könet inte är av relevans. Jag har pratat med 

forskare som i sina rapporter har ett väldigt problem med att hela tiden skriva ’han eller hon’.” 

Avsändare av åsikt: Elise Claesson, skribent. Text: “Jag tror att många blev upprörda över att 

genuspedagoger ger sig på våra barn på dagis och i skolan. De flesta vill att barn ska få utvecklas 

enligt de ramar som naturen ger dvs pojkar ska få vara pojkar och leka med bilar om de vill. 

Intuitivt anar vi att barnen inte kan välja sin könsroll, de är födda med sitt kön och det beteende 

som följer av det. Vi som lekte med dockor tog inte skada av det, tycker nog många mammor. 

Genuspedagogernas översitteri och besserwisserattityd retar /.../ Visst kan man se det som en 

fråga om ett enda ord, men den bakomliggande meningen med hen är ju att vi ska befria 

människor från könsroller och göra dem könsneutrala. Det kan vara praktiskt att ha ett ord som 

är mitti-emellan (sic), men om svenskan har haft han och hon sedan vikingatiden (enl en 

språkvetare) sitter det som urberget och blir svårt att ändra på. Istället blir ordet ett ’genusslang’ 

som uttrycker genusmässig renlärlighet (sic) som Lars Melin språkdocent sa i Axess 2/2012 /.../ 

Hela genusdebatten och genusforskningen är ett elitprojekt, som pågår över folks huvuden. I 

denna elit ingår naturligtvis journalister som vill känna att de tillhör ’de invigda’ som känner till 

’det nya’. Hela hen-debatten är egentligen en strunt-debatt, men har eldats på av intet ont anande 

journalister som går genuselitens ärenden. Som tur är struntar folk i detta och gör som man alltid 

har gjort /.../ Människan vill sortera världen i han och hon - det är naturligt och självklart. Vår 

hjärna är inställd på det /.../ Barn kan bli förvirrade av att vi vuxna förnekar att det finns två kön 

och föreslår ett mitti-mellankön (sic). Barn visar könstypiskt beteende innan de kan bestämma 

könet på andra skriver prof i psykologi Anne Cambell i Axess 2/2012. De vet att de är pojke eller 

flicka tidigt och bör få det bekräftat - inte ifrågasatt /.../ Forskningen har visat att barn inte 

påverkas så starkt av den hjärntvättande uppfostringen - de är väldigt biologiskt styrda. De lär sig 

gå och prata vid en viss ålder - det kan vi inte påverka. Det finns idag en övertro på att könsroller 

är socialt konstruerade, vilket gör att vi tror att hen ska ha någon betydelse. Barn kan bli 



förvirrade, men de fortsätter nog att se de båda könen som något naturligt. Det är svårt att 

hjärntvätta barn! /.../ (Om farhågan att ”hen” skulle kunna komma att användas vid mobbning i 

framtiden): ... eftersom genuseliten saknar folklig förankring kan kanske deras uttryck användas 

som någonting löjligt, avvikande. Det vore synd, tycker jag, särskilt om man gör det mot barn. 

Se upp med det! Hen är inte ett skällsord! /.../ Hen ökar förmodligen polariseringen och 

uppmärksamheten kring könen - istället för att neutralisera. Genom att vilja dölja något ökars 

(sic) nyfikenheten för vad som ska förnekas. Därför debatterar vi hen och könsroller här och nu. 

Vi är många som undrar varför våra kön är ett politiskt problem som måste åtgärdas med ett nytt 

ord? De flesta av oss vill inte dölja att vi är man eller kvinna /.../ I Sverige är vi världsvärst (sic) 

när det handlar om förändringar av könsroller. Genusvetarna har haft stora framgångar med att få 

politiker/journalister m fl att tro att könsrollerna enbart är sociala konstruktioner och att vi kan 

reformera dem med politik och nya ord /.../ ... som jag skrivit tidigare är barn mycket tidigt i livet 

medvetna om vilket kön de är - jag tror att det är fel att se denna biologiskt styrda uppfattning 

som snäv - det är bara ett faktum, som barn accepterar att leva med. Att vara flicka är något att 

vara stolt över och en möjlighet - det är inte en begränsning. Att vilja ’befria’ barn från sin 

biologi är inhumant - naturen är ingen värdering, ingen ideologi - den ger oss livets 

förutsättningar däribland könet /.../ ... forskning på spädbarn visar att pojkar är mer intresserade 

av ’saker’ (bollar, apparater), de tittar längre på dem - och flickor är mer intresserade av 

’människor/ansikten’ - de tittar längre på dem. Bilar är saker och dockor är människor/ansikten 

kan vi säga. Leksaker är naturligtvis olika över tiden, men den här skillnaden kan man se hos alla 

små barn - och de flesta föräldrar vet också detta genom att iaktta sina barn. Forskningen 

bekräftar ofta det vi vet intuitivt /.../ ... nej, jag tycker inte att han/hon ska ersättas av hen. Även 

om vi inte medvetet tänker på att vi pratar med en man eller kvinna är detta faktum alltid där - 

könet kan vi aldrig riktigt bortse ifrån - det är en bakgrund i våra liv som vi inte vill vara utan. 

Tänk så tråkigt allt skulle vara om världen var enkönad.”  

Artikel 34. SvD 8/3 2012. Typ: Artikel. Rubrik: “Hen föreslogs av språkforskare redan 1994- i 

SvD”. Författare: Anders Q Björkman. Avsändare av åsikt: Jussi Karlgren, språkforskare på 

textanalysföretaget Gavagai och son till numera avlidne lingvisten Hans Karlgren som föreslog 

ordet ”hen” i SvD 1994. Text: “Ingen är hindrad att fortsätta att använda könsspecifika 

pronomen som han eller hon. Däremot förändrar begreppet varken samhälleliga förhållanden 

eller förhållanden mellan könen. Förhoppningarna om att ’hen’ skulle ge oss ett mer jämställt 

samhälle är överoptimistiska, möjligen kan det ge en viss snabbt övergående chockverkan.”  



Artikel 35. DN 11/3 2012. Typ: Krönika. Rubrik: “Björn Wiman: Språkets byggklossar är lika 

betydelsefulla som färgen på Legobitarna”. Författare: Björn Wiman. Text: “Och visst har de 

latinska länderna i dag sina egna hen-debatter. I en väldig artikel i tidningen El País nyligen gick 

lingvisten och ledamoten i Spanska Akademien Ignacio Bosque till angrepp mot de olika 

språkliga handböcker som ges ut för att motverka spanskans inneboende sexism och öka 

kvinnans ’synlighet’ i språket. Bosque plockar försmädliga poänger på att häckla mer eller 

mindre vrickade skrivråd som att använda ’l@s niñ@s’ om ’barnen’ för att täcka både ’los niños’ 

och ’las niñas’ – enligt samma mönster skulle ’hen’ alltså bli ’h@n’ på svenska – men han 

erkänner också att problemet med språklig sexism är en realitet. Och att det i många fall är 

befogat att försöka göra något åt det. Språket återspeglar ju inte bara ett samhälles värderingar, 

utan skapar dem också. De flesta skulle nog gå med på att en språkgemenskap som kommit 

överens om att sluta säga ’neger’ ger uttryck för ett mänskligt framsteg. Den svenska debatten 

kring ’hen’ är i det avseendet en petitess – särskilt i jämförelse med de exempel på verkligt grov 

språklig diskriminering som ges i Ignacio Bosques artikel – ’Deltagarna är välkomna 

tillsammans med sina fruar’. Men det vildsinta engagemanget kring ’hen’ är också ett tecken på 

hur också de minsta språkliga elementen bär betydelse /.../ För visst representerar det lite löjliga 

ordet ’hen’ något större och mycket vackrare än sig själv – kanske rent av drömmen om en värld 

där alla flickor får lika stort utrymme som pojkar. Förenklad form. Oändliga möjligheter.”  

Artikel 36. DN 12/3 2012. Typ: Krönika. Rubrik: “Den hotfulla nakenheten”. Författare: Ulrika 

Milles. Text: “Är det vår kulturs besatthet av skillnader mellan könen som gör att många gillar 

att klä ettåringar i bikini eller kamouflagemönstrade byxor? På samma sätt som lanseringen av 

ordet ’hen’ på förskolor nu fått vissa debattörer att frukta att det leder till brist – på romantik?”  

Artikel 37. SvD 13/3 2012. Typ: Krönika. Rubrik: “Kulturdebatter – vem bryr sig?” Författare: 

Annina Rabe. Text: “Kulturdebatter- vem bryr sig? Vad är det ni pratar om där hemma just nu? 

Säg för all del hen eller han eller hon eller vad ni vill, det går väl lika bra vilket som?”  

Artikel 38. Expressen 13/3 2012. Typ: Artikel. Rubrik: ”Hen kommer in i uppslagsboken”. 

Författare: Sara Lind. Avsändare av åsikt: Jussi Karlgren, språkforskare på textanalysföretaget 

Gavagai och son till numera avlidne lingvisten Hans Karlgren som föreslog ordet “hen” i SvD 

1994. Text: (på frågan om samhället blir mer jämställt med ordet ”hen”) ”Inte automatiskt. Visst 

är det en liten poäng, inte minst en artighetsfråga, att slippa osynliggöra mer än halva 

befolkningen i vissa sammanhang. Men om någon tror att samhället blir en bättre plats för att 

man skriver hen, så har den fel. En terminologisk förändring förändrar ingenting om man inte 



samtidigt förändrar det som det pratas om, i det här fallet könsbalansen. Så att låtsas att man är 

en bättre person bara för att man använder hen - är fånigt.”  

Artikel 39. Aftonbladet 14/3 2012. Typ: Recension (av teaterföreställningen Tillsammans är vi 

David). Rubrik: ”Ett öde bortom teorier”. Författare: Jenny Aschenbrenner. Text: “Och samtidigt 

rasar rosa Lego-kritikerna mot det kodat flickiga och inget verkar så viktigt just nu som vem som 

kallas pojke och vem som kallas flicka /.../ Ett liv på kollisionskurs med den teoristyrda 

vuxenvärld som vill pressa in mjuka små barnakroppar i en hård och kantig mall och hellre sågar 

av det som sticker ut än ruckar på ramen.”  

Artikel 40. SvD 16/3 2012. Typ: Debattinlägg. Rubrik: “Hen-kulturer inte mer jämställda”. 

Författare: Mikael Parkvall, lingvist vid Stockholms universitet. Text: “Om nu bruket av hen 

varken leder till ökad jämställdhet eller till identitetsförvirring, vad finns det då för hållbara 

argument för eller emot dess användande? Jag skulle säga att det är valfriheten – inklusive 

friheten att slippa välja /.../ En stor del av det ursinniga motståndet mot hen förefaller bygga på 

uppfattningen av att någon från ovan just tvingar talarna att byta normer. I den mån det nu 

föreligger ett sådant tvång är det inte svårt att sympatisera med reaktionen, men en smula respekt 

för andras ordval skulle enkelt undanröja dessa problem /.../ Var och en gör helt enkelt som den 

vill i just den givna situationen.”  

Artikel 41. SvD 20/3 2012. Typ: Recension (av barnboken Kivi och monsterhund). Rubrik: 

“Oskyldig hen-berättelse fick igång debatten”. Författare: Elina Druker. Text: “Det intressanta i 

denna berättelse är de språkliga och visuella möjligheterna som skapas när vanda föreställningar 

hamnar i gungning /.../ Scenen (den scen i boken där huvudpersonen Kivi omges av sin familj 

bestående av bland annat ’mappor’ och ’pammor’, min anm.) pekar på vårt behov av att 

kategorisera och på den frihet och instabilitet som formas när kategorier vacklar.”  

Artikel 42. Expressen 20/3 2012. Typ: Artikel. Rubrik: ”Carolina Gynning ger sig in i ’hen’-

debatten”. Författare: Elisabeth Vedin. Avsändare av åsikt: Carolina Gynning, medieprofil, 

konstnär och blivande mamma. Text: (ur Carolinas blogg) Jag trodde att det viktiga när man var 

liten var ett kärleksfullt och välkomnade hem, inte ett där KÖNSNEUTRAL ska stämplas i 

pannan på mitt nyfödda barn /.../ (ur tv-programmet ”Hübinette” som Gynning gästade): Jag 

tycker ordet ’hen’ är hemskt. Att kalla sitt barn för ’hen’ är bara absurt. Vad är det för fel på att 

vara flicka, eller kvinna?”  

Artikel 43. SvD 21/3 2012. Typ: Kolumn. Rubrik: ”Bland alla onödiga ingrepp tar hen priset”. 



Författare: Cordelia Edvardson. Text: “Därmed anländer vi vid dagens snackis: han, hon eller 

hen. Bland alla onödiga ingrepp i språkets anatomi tar ersättandet av han eller hon med hen nog 

priset. När skall ’hen’ fylla en vettig funktion? Vill jag till exempel läsa en roman som upplyser 

mig om att ’hen’ av naturen var alldeles för blyg för att tydligt visa ’hen’ sin uppskattning? Nej, 

det vill jag nog inte. När jag har klarat ut vilken hen som är en han, och vilken som är en hon har 

jag nog slängt boken i väggen. Som väl är väggen varken en hon eller han, och än mindre en hen. 

När genusmedvetna föräldrar retade sig på att personalen på deras barns dagis hejar på barnen 

med ’kom killar!’ respektive ’hej tjejer!’ tänker jag på ett uttryck som berlinaren med godmodig 

ironi använder när någon gnäller över obetydligheter: ’Deine Sorgen möcht ich haben’ (Måtte 

jag ha dina bekymmer). Den medfödda könstillhörigheten kommer knappast att manipuleras med 

språkliga egendomligheter, eller genom att en pojke får en docka i famnen, medan en flicka 

prackas på en leksaksbil. Pojken kommer i alla fall att växa upp till man, medan flickan blir till 

kvinna.”  

Artikel 44. DN 23/3 2012. Typ: Artikel. Rubrik: ”Scenfärdiga lustigheter”. Författare: Viktor 

Barth-Kron. Avsändare av åsikt: Pontus Ströbaek, en av initiativtagarna till Svenska 

mästerskapet i ordskämt. Text: (på frågan varför det mest är killar som ställer upp i tävlingen) 

”Tjejer är för smarta, om vi ska vara krassa. Men det kan vi inte vara – kön är ju bara en social 

konstruktion. Vi säger att det är en massa ’hen’ som tävlar, det blir bäst.”  

Artikel 45. SvD 25/3 2012. Typ: Kolumn. Rubrik: ”Inte lätt att skapa ’ny människa’.” 

Författare: Göran Skytte. Text: ”Folktandvården i Uppsala län är ’hbt-certifierad’. Det innebär 

att folktandvårdens kliniker i bland annat Almunge, Bålsta, Dragarbrunn, Gottsunda, Heby, 

Knivsta, Tierp, Årsta, Örsundsbro och Östhammar nu anslutit sig till ett ’hbt-perspektiv’. Man 

kan ju undra: när och hur och varför blev det viktigt att ha ett homo-/bi-/trans-perspektiv på 

karies, rotfyllning, tandsten? /.../ Nicolaigårdens förskola i Stockholm är också en ’hbt-

certifierad’ institution. Chefen Lotta Rajalin intervjuas i tidningen Världen idag (21/3) och säger: 

’Vi jobbar inte med det biologiska könet över huvud taget, utan med genus, den kulturellt 

tillskapade könsrollen.’ Med detta perspektiv är det självklart att det könsneutrala pronomenet 

’hen’ (istället för han och hon) ingår i pedagogiken. Personligen använder hon ordet ’hen’ när 

någons köns- tillhörighet är ’betydelselös eller okänd’. Undrar: finns det en sådan tulipanaros? 

/.../ Vad ska man tro? Kommer det här att skapa om människan? Tror jag inte /.../ Vi har säkert 

inte sett slutet på hen-pedagogiken. Förr eller senare kommer någon att komma på att det är fel 

på orden bröder och systrar och istället föreslå det könsneutrala bröster. Men det finns tröst. 



Pedagogiska konstigheter kommer och går. Och sunda förnuftet har en tendens att bestå.”  

Artikel 46. Aftonbladet 28/3 2012. Typ: Krönika. Rubrik: ”Alla är dumma i huvudet som unga- 

och har rätt att vara det”. Författare: Åsa Erlandsson. Text: ”Det är ingen smickrande film, 

han/hon (eller ska jag pigga upp er nu genom att skriva hen? Ja, det gör jag!). Från början: Det är 

ingen smickrande film, hen gapar och tjafsar och är allmänt outhärdlig.”  

Artikel 47. SvD 31/3 2012. Typ: Recension (av den franska filmen ”Tomboy”). Rubrik: 

“Genusmyteri känsligt ämne på film”. Författare: Malena Jansson, lektor i filmvetenskap, 

filmkritiker och skribent med inriktning på barnkultur. Text: “I den senaste tidens stundtals 

livliga diskussioner om könsspecifika respektive -neutrala pronomina glöms ofta en viktig aspekt 

bort: barnen som varken definierar sig som flickor eller pojkar. Som rent biologiskt är flickor 

men kulturellt är pojkar – eller vice versa /.../ Ännu är sexualiteten inte reglerad, ännu finns inga 

tabun, i barnets värld är ännu såväl homosexuell som generationsöverskridande och incestuös 

kärlek möjlig. Ur ett psykoanalytiskt perspektiv är barnets sexualitet således polymorft pervers 

och eftersom få vuxna vill att den ska förbli så läggs avsevärd energi på att styra in ungarna i den 

heteronormativa fålla där sexualiteten är enkel och reducerad till en enda möjlighet: flicka plus 

pojke. Enligt Judith Butler måste heteronormativiteten – antagandet att alla av naturen är 

heterosexuella – ständigt och aktivt reproduceras för att fortleva /.../ Kanske anses Laure/Michäel 

(huvudpersonen i filmen, min anm.) alltför komplext udda för att uppskattas av en barnpublik – 

vilket i så fall helt motsäger en rad framstående forskares teorier om barns queera natur. Kanske 

tror vi inte att barnen är redo för en hen av kött och blod än. Kanske underskattar vi barnen. Som 

vanligt.”  

Artikel 48. Aftonbladet 31/3 2012. Typ: Sportkrönika. Rubrik: ”Fredag, fullsatt, finaldoft- det 

här blev den stora festen”. Författare: Lasse Anrell. Text: ”4–2-segern i går var bara slutet på 

början av partyt i Gävle. Allt var hur kul som helst. Vid varje utvisning för Färjestad spelades 

’Lilla söta Fröken Fräken’ med Sven-Ingvars. Rena rama hen-hånet.” 

 

 


