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Sammanfattning/Abstract 

Denna studie har till syfte att undersöka det svenska jämställdhetsklimatet genom debatten om 

ordet ”hen” i fyra dagstidningar under början av 2012. ”Hen” är ett könsneutralt alternativ till 

”hon” och ”han” tänkt att användas när kön är okänt eller irrelevant. Frågeställningarna 

kretsar kring vilken typ av förhållningssätt, känslor samt för- och motargument som uttrycks 

av aktörerna i debatten kring användandet av ”hen”. Till grund för analysen ligger en teoretisk 

ram bestående av feministisk teori och diskursteori. Urvalet består av allt opinionsbaserat 

material under januari-mars 2012 i nätupplagorna av Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter 

och Svenska Dagbladet. Aktörerna är journalister, debattörer, krönikörer, politiker, föräldrar 

och lärare. Genom diskursanalytisk metod kartläggs debattens olika riktningar där tre 

förhållningssätt är tydliga. De positivt inställda delas in i två undergrupper: de entusiastiska, 

som uttrycker glädje, iver och upprymdhet kring ordet ”hen” samt de engagerade som med en 

mer allvarsbetonad retorik talar om behovet av en tredje könskategori. De neutrala i sin tur 

har två undergrupper: de oberörda som inte uttrycker några direkta åsikter utan anser att det är 

upp till var och en bilda sig en uppfattning om ”hen”, och de humoristiska som utan att vilja 

delta i debatten på allvar använder en skämtsam ton för att avdramatisera det laddade ämnet. 

De negativt inställda delas in i tre undergrupper: de tveksamma som ur ett intrafeministiskt 

perspektiv uttrycker skepsis mot att ”hen” skulle kunna ha någon inverkan på jämställdheten, 

de sarkastiska som flyttar fokus från debattens huvudsyfte med hjälp av hånfull ironi, och de 

kritiska som uttrycker en stark motvilja att acceptera ”hen” och rentav ser ordet som farligt 

och hämmande. Resultatet av analysen kan sägas spegla en pågående jämställdhetsdebatt där 

behovet av en tredje könskategori tycks alltmer uppenbart, och där känslorna är mycket 

starka. Argumenten som uttrycks för användandet av ordet handlar om behovet av frihet, 

undslippande av förtryckande könsnormer och fler identifikationsmöjligheter. 

Motargumenten, i sin tur, handlar om den potentiella faran i att negligera biologin, naturen 

och tvåkönsidealet och på så sätt skapa förvirring och oordning. Då ansatsen är kvalitativ och 

materialet begränsat både tids- och omfångsmässigt bör denna studie enbart ses som en 

inblick i en pågående debatt, utan syfte att generalisera vad gäller de åsikter, värderingar och 

argument som uttrycks. 

Nyckelord 
Hen, kön, könsroll, genus, feminism, norm, jämställdhet, diskurs. 
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1 Inledning 

”Jag tycker det är helt vansinnigt. Jag tycker att det är ett vuxenexperiment som har gått överstyr, och 

jag tycker att det är ren barnmisshandel faktiskt. Jag tycker inte att det är okej.” 

 

Ovanstående citat är hämtat ur tv-programmet Kvällsöppet 20/2 2012. Det är 

samlevnadsexperten Katerina Janouch som uttrycker sig om könsneutral barnuppfostran och 

användandet av ordet ”hen”. ”Hen” är ett könsneutralt alternativ till ”hon” och ”han”, tänkt att 

användas när kön är okänt eller irrelevant. Att ett ord kan väcka så stor diskussion kan tyckas 

underligt. Men det var precis vad som hände i slutet av 2011 och början av 2012, då ”hen” 

under känslosamma former började diskuteras i svenska medier. Jag har följt debatten som 

blossat upp under den senaste tiden och fascinerats över de farhågor, argument och åsikter 

som uttryckts kring ordet. Med utgångspunkt i ett intresse för genusfrågor och språk bestämde 

jag mig för att ägna denna kandidatuppsats åt debatten om ”hen”, för att försöka ta reda på 

vad det är som engagerar så starkt. Även om det tycks omöjligt att fullt ut kunna besvara den 

frågan är förhoppningen att i alla fall komma en bit närmare genom att belysa en liten del av 

en stor och känslosam debatt. Avsikten är att beröra debattens huvudriktning och på så sätt 

kunna dra vissa slutsatser om det rådande klimatet i jämställdhetsdebatten. Då ansatsen är 

kvalitativ är det dock viktigt att poängtera att avsikten inte är att generalisera. Istället bör 

denna studie ses som en första ansats att studera en debatt som säkerligen kommer att pågå ett 

bra tag framöver. Ordet i sig kan tänkas symbolisera en förändring i språket och en större 

medvetenhet kring genusfrågor, vilket är särskilt intressant att ha i åtanke vid analysen. 

1.1 Syfte 

I kommande uppsats är syftet att undersöka vilka tendenser som råder i den nuvarande 

svenska jämställdhetsdebatten. Detta görs genom att tolka en del av helheten, nämligen 

debatten om ”hen” i ett antal artiklar i svenska dagstidningar. Det primära intresset är vilka 

olika riktningar debatten har, vilka ordval som används av aktörerna, vilka åsikter de uttrycker 

och vilka associationer och känslor ordet väcker hos dem.  
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1.2 Frågeställningar 

Utifrån studiens syfte har tre konkreta frågeställningar formulerats: 

1. Vilka förhållningssätt till ordet ”hen” har aktörerna i debatten?  

2. Vilka känslor väcker ordet ”hen” hos aktörerna?  

3. Vilka nackdelar respektive fördelar kring ordet ”hen” uttrycks av aktörerna?  

2 Material och avgränsning 

Ordet ”hen” har diskuterats i många mediala sammanhang, men av utrymmesskäl krävs både 

en materiell och en tidsmässig avgränsning. Materialet kommer att bestå av samtliga 

åsiktsbaserade artiklar ur nätupplagorna av Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och 

Svenska Dagbladet under januari-mars 2012. Vid urvalet har de artiklar där ordet används 

rent praktiskt uteslutits, även om användningen av ordet förvisso kan ses som ett 

ställningstagande i sig. Fokus kommer istället att ligga på de krönikor, debattinlägg, 

chattsammandrag, recensioner och artiklar där aktörerna uttrycker åsikter som är positiva, 

negativa eller neutrala. En viktig aspekt att ha i åtanke är att många av de röster som får göra 

sig hörda i den del av debatten som ska undersökas ju kan sägas tillhöra en slags ”kulturelit”. 

Det handlar om en grupp journalister, krönikörer, debattörer, akademiker och politiker som 

inte nödvändigtvis är helt representativ för svenska folket och deras åsikter. Det bör dock inte 

utgöra något problem. Dels kan dessa personer tänkas inspirera och influera andra till 

diskussion och därför lägga grund för vissa av uttrycken i debatten på en mer vardaglig nivå, 

dels har studien en kvalitativ ansats utan syfte att generalisera.  

2.1 Urval 

Valet av de fyra tidningar vars innehåll utgjort analysmaterialet kan motiveras genom att de är 

de fyra mest besökta webbsidorna för nyheter under de veckor analysen bygger på, det vill 

säga veckorna 1-13 2012. Detta enligt KIA-index, den officiella mätvalutan för svenska 

webbplatser. Ordningen ser de flesta av veckorna ut som följer: Aftonbladet, Expressen, 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Undantaget är en vecka då Expressen inte alls 
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förekommer i statistiken på grund av att de inte redovisat sina siffror, vilket poängteras 

bredvid tabellen. Det finns dessutom en nyhetssida som har fler besökare än de tre första 

tidningarna i listan, och det är Nyheter 24. Då Nyheter 24 inte är en renodlad dagstidning utan 

en nyhetstjänst som enbart finns på internet väljs den dock bort (www.kiaindex.net). Rent 

specifikt gjordes urvalet i flera steg, först genom en sökning på ordet ”hen” på respektive 

nyhetssida, vilket resulterade i en mängd artiklar. I den första gallringen sorterades de artiklar 

i vilka ordet enbart behandlades på ett praktiskt sätt bort. Det kvarstående materialet bestod av 

nio artiklar från Aftonbladet, femton från Dagens Nyheter, sju från Expressen och sjutton från 

Svenska Dagbladet. Följaktligen är det fyrtioåtta artiklar som ska ingå i analysmaterialet, och 

ur dessa har de delar valts ut där ordet ”hen” diskuteras, eftersom det sällan är hela artiklarna 

som behandlar ordet. Det slutgiltiga urvalet finns att läsa i bilaga 1. För att kunna förstå 

debattens alla dimensioner behövs dock först en kort beskrivning av ordet ”hen” och dess 

historia, vilket följer i nästa avsnitt. 

2.2 Om ”hen” 

Även om debatten om ”hen” är relativt ny har ordet i själva verket funnits i språket länge. Det 

är svårt att veta exakt när det introducerades, men många menar att den första att använda 

ordet i en publicerad text var Rolf Dunås, docent i nordiska språk, som föreslog det i Upsala 

Nya Tidnings Språklåda i november 1966. Hans son, Dag Dunås, har nyligen lagt ut artikeln i 

sin helhet på en Facebook-sida tillägnad ”hen”. Den finns att läsa i bilaga 2. En bra bit före 

sin tid i genusdebatten diskuterar Rolf Dunås det faktum att det tidigare vanligaste ”han” 

alltmer kommit att ersättas med ”hon/han” för att kvinnan inte ska ”underordnas mannen”. I 

spalten uttrycker Dunås viss irritation över ”det pedantiska, klumpiga och tjatiga” 

uttryckssättet ”han eller hon” och menar att: ”här väntar en uppgift för modiga och 

fördomsfria språkmän och s.k. radikala.” Sedan erbjuder han ett förslag: ”För egen del kan jag 

drömma om att man från ’han’ gick ett steg framåt i vokalräckan och från ’hon’ två steg 

tillbaka och uppfann det tvåkönade ’hen’ med kort e.” Intressant i sammanhanget är att Dunås 

version av ”hen” följaktligen enbart var tänkt som ett smidigare sätt att skriva ”han eller hon” 

och inte som den tredjekönskategori det nu ibland används (www.facebook.com).  

   Många år efter Dunås visioner har ”hen” på riktigt slagit igenom och det används numera 

flitigt i vissa kretsar, främst feministiska och queerkretsar. Ordet har debatterats i tidningar, i 

tv-program som Kvällsöppet, på bloggar och i radio, och debatten tycks fortgå. Bland annat 
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valde tidningen Nöjesguiden i början av 2012 att låta ett nummer vara könsneutralt genom att 

byta ut alla ”han” och ”hon” mot ”hen” i samtliga artiklar (www.nojesguiden.se). Ett annat 

exempel är den queerfeministiska tidskriften Ful som konsekvent har använt ”hen” i sitt 

redaktionella material sedan flera år tillbaka (www.tidskriftenful.se). Det finns även en 

förskola på Södermalm; Egalia, som är HBT-certifierad genom RFSL. Där arbetar man med 

genuspedagogik som bland annat innebär att man använder könsneutrala uttryck som ”hen” 

istället för ”han/hon” (www.sodermalmsforskolor.se/egalia).  

   För den som har följt med i debatten om ”hen” är det uppenbart att den eskalerade i och med 

Jesper Lundqvists barnbok Kivi och monsterhund, som gavs ut av Olika förlag i januari 2012. 

Boken väckte stora reaktioner i och med att huvudpersonen Kivis kön är okänt för läsaren och 

påhittade ord som ”mappa”, ”pamma”, ”bryssling” och ”marfor” används utöver ”hen” 

(www.olika.nu). Huruvida ”hen” kommer att bli ett vedertaget pronomen i framtiden är svårt 

att veta, men det är utan tvekan ett omdebatterat ord hittills. För att sätta ordet i ett större 

perspektiv krävs en teoretisk grund att stödja analysen på vilket följer härnäst. 

3 Teoretisk ram 

Den teoretiska ram som studien bygger på består av feministisk teori och diskursteori, som 

båda är relevanta i sammanhanget. I detta avsnitt presenteras de teorier som ligger till grund 

för studien genom ett antal författare. Dessutom introduceras de viktiga begrepp som är 

avgörande för analysens genomförande. 

3.1 Tidigare forskning 

Då debatten om ”hen” är relativt ny finns det inte så mycket forskning i ämnet. Därför känns 

det extra relevant att skriva denna uppsats, för att på så sätt få en första inblick i området. 

Jorunn Friis Reset har nyligen färdigställt sin masteruppsats vid Stockholms universitet om 

hur orden ”snippa” respektive ”hen” har tagit emot av svenska folket och vilken typ av 

språkplanering som legat till grund för införandet av orden. Reset intresserar sig för de 

processer och nätverk av aktörer som spelar in i språkförändringar. Hon menar att ”hen” har 

mött mer motstånd än ”snippa”, delvis beroende på att pronomen är svårare att ändra än 

substantiv och delvis på grund av att ”snippa” kopplades till ett redan stabilt nätverk grundat 
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på en etablerad tvåkönsmodell. Även Reset har en feministisk utgångspunkt, men hennes 

forskningsområde riktar mer in sig på den pedagogiska process som sker vid införandet av 

nya ord, snarare än den känslomässiga aspekten av ”hen”-debatten (epostväxling med Reset). 

Studien är förvisso intressant men därmed inte så relevant för denna undersökning.  

3.2 Feministisk teori 

Då ordet ”hen” handlar om genus är det relevant att använda feministisk teori som 

utgångspunkt. Den litteratur som har använts är Könet brinner av Judith Butler, Att göra kön. 

Om vårt våldsamma behov av att vara kvinnor och män av Ylva Elvin-Nowak och Heléne 

Thomsson, Gender and the media av Rosalind Gill, Feminism utan gränser. Avkoloniserad 

teori, praktiserad solidaritet av Chandra Talpade Mohanty samt Feminist media studies av 

Liesbet van Zoonen. Nedan redogörs för några av dessa författares teorier och begrepp. 

3.2.1 Feminism 

Feminism är ett mångtydigt begrepp som kan definieras på olika sätt. Enligt filosofie 

doktorerna Ylva Elvin-Nowak och Heléne Thomsson är en grundtanke dock att det finns ett 

könsmaktssystem som bestämmer villkoren för kvinnor och män i samhället. Detta system 

bygger på att män är överordnade kvinnor på många sätt. Feminismens mål är att förändra de 

strukturer som gör att ett sådant system kan upprätthållas, för att på så sätt ge kvinnor mer 

makt över sig själva, sin sexualitet och sin identitet. Medier är ett bra exempel på en kanal där 

könsmaktsstrukturer ofta lyser igenom. Det kan handla om alltifrån vilka yrken kvinnor 

respektive män ges i tv-serier till vilka som får uttala sig i egenskap av experter på nyheterna. 

Att bli uppmärksam på detta är en viktig del av det feministiska arbetet. För att nå en 

verklighet där det råder lika rättigheter för alla oavsett kön måste arbetet ske både på 

vardagliga och kollektiva nivåer, på arbetsplatser och på skolor. Det första steget i ett 

feministiskt jämställdhetsarbete är att bli medveten om vilka skillnader som finns för kvinnor 

och män att styra över sina egna liv. Det finns en grundtanke inom feminismen om att kön 

och makt hänger samman och att en förändring måste till för att villkoren ska bli mer lika 

(Elvin-Nowak & Thomsson 2003: 60-63, 108-109).  
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   Den indiska genusteoretikern Chandra Talpade Mohanty lägger till antirasistiska, 

demokratiska, antikapitalistiska och socialistiska principer till sin vision om ett hållbart och 

jämställt samhälle. Hon menar att rasism och kvinnohat går hand i hand och att en 

solidaritetspolitik är nödvändig för att nå feministisk framgång. Mohanty talar även om 

problematiken med den västerländska feminismen, där man ofta ser kvinnor som en homogen 

grupp med lika förutsättningar och villkor. Tvärtom borde man inse att det är stor skillnad på 

kvinnors förhållanden i västvärlden gentemot i fattigare delar av världen, och att 

jämställdhetslösningarna ser olika ut för olika kulturer (Mohanty 2003:19-22). Även Elvin-

Nowak och Thomsson ser kön, ras och klass som tätt sammanlänkade, om än socialt skapade, 

och menar att denna intersektionalitet är en viktig faktor för att förstå hur vissa grupper i 

samhället blir mindre priviligierade (Elvin-Nowak & Thomsson 2003:64-70). Detta är extra 

intressant i denna studie då Sverige jämfört med många andra länder ju redan har kommit 

långt i jämställdhetsarbetet, och det enligt vissa är diskutabelt huruvida ”hen” överhuvudtaget 

går att knyta ihop med jämställdhet. Den svenska debatten om ”hen” är enkelt uttryckt på en 

helt annan nivå än det feministiska arbetet i andra länder. 

   Feminismen har enligt den holländska professorn Liesbet van Zoonen fått ett allt sämre 

rykte vilket gjort att många unga kvinnor inte vill definiera sig som feminister. I likhet med 

Mohanty menar van Zoonen att det finns en viss problematik i att feministiska ståndpunkter 

ofta formuleras utifrån västerländska medelklasskvinnor och deras förutsättningar. Detta 

utesluter en stor del av världens kvinnor vilket kan medföra ytterligare svårigheter för 

feminismen att ses som en trovärdig inriktning. Kritiken mot feminismens stundtals snäva 

inriktning är något som även den brittiska genusteoretikern Rosalind Gill talar om, och hon 

menar att många kvinnor upplever att de inte kan eller får kalla sig feminister på grund av 

detta (van Zoonen 1994:2-4, Gill 2007:25-27).  

   Den amerikanska filosofen och feministen Judith Butler har varit framstående inom queer- 

och gayteori, vilket kan ses som en del av feministisk teori. Butler menar att samhället präglas 

av en heterosexuell matris vilket skapar en rädsla inför homosexualitet och andra 

normavvikelser. Avvikelserna kan i sin tur få män eller kvinnor att känna sig misslyckade i 

sin femininitet eller maskulinitet, då dessa attribut förutsätter en heterosexuell läggning. 

Enligt Butler är det vanligt att inom den traditionella könsdiskursen tillskriva det avvikande 

könet ett misslyckat eller skadat genus. Butler talar om ”heterosexualiteten som original”, och 

menar att homosexualitet inte får ta plats i den politiska diskursen, utan enbart får existera 

som en ”osanning” genom fördomar och rädslor (Butler 2005:71-72, 120, 172-173). 
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3.2.2 Genus  

Genus brukar förstås som det sociala eller kulturella könet, till skillnad från det biologiska. 

Denna distinktion ställer sig dock Butler kritisk till, då hon menar att det är en alldeles för 

grov förenkling. Att se kön och genus som oberoende av varandra medför att genus ses som 

instabilt och konstruerat medan kön ses som stabilt och naturligt, vilket Butler anser 

problematiskt. Dessutom finns det enligt Butler ingen anledning att hävda att det bara finns 

två genus, liksom det bara finns två kön. Ett multipelt genusbegrepp blir härmed aktuellt. 

Genus bör förstås som det kulturella medel som skapar det ”naturliga könet” som 

”fördiskursivt”, det vill säga definierat på förhand. Genus hjälper med andra ord till att 

vidmakthålla den binära synen på två biologiskt stabila och naturliga kön (Butler 2005:45-49). 

I likhet med Butler ser Elvin-Nowak och Thomsson ett problem med att använda ordet 

”genus”, eller åtminstone en anledning att låta bli. De använder genomgående ”kön” när de 

talar och skriver om det som anses vara kulturellt eller socialt betingat, för att på så sätt öka 

transparensen i sina resonemang (Elvin-Nowak & Thomsson 2003:16-17). I den här studien 

använder aktörerna i materialet både ”kön” och ”genus” när de talar om ”hen”. 

3.2.3 Representation 

Utöver genus är representation ett viktigt begrepp inom feministisk tradition. Representation 

kan användas för att beskriva hur kvinnor framställs i det offentliga rummet genom mediers 

inverkan. Ett första exempel är att kvinnor är underrepresenterade i medier överlag, trots att 

de rimligtvis borde utgöra hälften av befolkningen. Dessutom skiljer sig sammanhangen i 

vilka män och kvinnor representeras nämnvärt, samt sätten det sker på (van Zoonen 1994:30). 

Gill menar att representationen av kvinnor i mediala sammanhang ofta hänger ihop med makt 

och förtryck (Gill 2007:7-8). I likhet med Gill beskriver van Zoonen en ständigt pågående 

objektifiering och ett försök att definiera en femininitet som långt ifrån alla kvinnor kan 

kännas vid (van Zoonen 1994:11-12). Självklart gäller det motsvarande även för män, det vill 

säga att en viss typ av manlighet ofta framhålls som eftersträvansvärd i medier, något som kan 

skapa en osäkerhet hos unga män som kanske inte känner igen sig i den. Även Mohanty 

använder sig av representationsbegreppet då hon beskriver förhållandet mellan kvinnan som 

fysiskt och verkligt subjekt och representationen av kvinnan som en produkt av hegemoniska 

diskurser. Denna relation är enligt Mohanty godtycklig och kulturellt bunden och beskriver 
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inte på något sätt verkligheten. Genom att kvinnor ofta representeras på ett enhetligt sätt ses 

de ofta som en grupp sammanhållen av ett gemensamt förtryck. Detta gör i sin tur att kvinnor 

ofta på ett fördiskursivt sätt konstitueras som maktlösa, vilket kan göra att en förändring 

upplevs svåruppnådd (Mohanty 2003:35-40).  

   Att medier har stor inverkan på hur begrepp som kön, femininitet och maskulinitet tolkas av 

publiken är uppenbart och det är viktigt att ha i åtanke att mediers framställning ofta får en 

normaliserande effekt på exempelvis könsroller. Många feminister menar att medier bidrar till 

att vidmakthålla sexistiska, begränsande könsstereotyper vilket får konsekvenser som kan 

relateras till exempelvis mäns våldsutövning på kvinnor samt kvinnliga utseendeideal (van 

Zoonen 1994:105-106). Hur fenomenet ”hen” framställs medialt är således en bidragande 

faktor för hur det uppfattas av människor.  

   Ett sista exempel på hur begreppet representation kan användas är att barn tidigt lär sig 

könsroller och uppmuntras att bli flickor och pojkar, vilket beskrivs av Elvin-Nowak och 

Thomsson som att de imiterar vuxenvärldens representation av respektive kön. Så snart 

barnen har förstått att de har olika fysiska kön och att det ena anses mer åtråvärt än det andra 

tvingas de ta ställning för att skapa sig en identitet. Flickor identifierar sig med sina mödrar, 

som ju saknar det kön som anses så viktigt, och hamnar därför i likhet med dem i underläge. 

Pojkar i sin tur vänder sig på ett sätt bort från sina mödrar vilket skapar den självständighet 

och det oberoende som manligheten bygger på (Elvin-Nowak & Thomsson 2003:100-103). 

3.2.4 Performativitet- ”att göra kön” 

”Performativitet” är ett begrepp som använts av bland andra Butler för att beskriva sättet 

genom vilket vi ”skapar” kön genom olika upprepade handlingar. Butler ger ett exempel på en 

performativ genushandling, nämligen den som sker när ett barn har fötts och någon utropar: 

”Det blev en flicka/pojke!” I samma stund som det sker ”kodas” barnet in i ett genus. Genom 

att ”iklä” sig ett genus försöker subjektet följa de ideal och normer som för närvarande gäller. 

Butler menar att performativiteten är obligatorisk för att överhuvudtaget kunna bli ett subjekt 

och accepteras som individ. Det kan ses som en ständig strävan att passa in i en normativ 

könsroll, utan att någonsin lyckas fullt ut. Normerna har i sin tur en tydlig heterosexuell 

prägel, vilket begränsar möjligheterna till uttryck. Butler talar om att subjektet måste ”citera 

genusnormen” för att kvalificera sig som en ”någon”, vilket innebär att subjektet hela tiden 
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försöker uppnå de ideal som är präglade av disciplin, reglering och bestraffning (Butler 

2005:77, 100-111).  

   Elvin-Nowak och Thomsson sluter an till Butlers tankar om det performativa könet och 

menar att genom att se på kön som en rad ständigt pågående handlingar istället för enbart 

fysiska attribut kan man börja förstå hur kön är ständigt närvarande i allt vi gör. Vidare menar 

Elvin-Nowak och Thomsson att dessa ”könsskapande” handlingar är ytterst aktiva men inte 

alltid medvetna och att de får stora konsekvenser för många delar av samhället i fråga om 

makt- och normsystem. De skillnader som finns mellan kvinnor och män bör alltså inte ses 

som naturliga utan som produkter av socialt tvång och förväntningar (Elvin-Nowak & 

Thomsson 2003:11-20).  

   Detta sätt att se kön som icke-statiskt och ständigt under görning skiljer sig från det 

konservativa (och möjligen mer vedertagna) sättet att se kön som bestående, naturligt och 

grundläggande, vilket kan vara nyttigt att ha i åtanke vid kommande analys om ”hen” och 

kanske kan hjälpa till att klargöra vad det är som väcker sådana starka reaktioner hos många. 

Elvin-Nowak och Thomsson menar att vår fixering vid kön bidrar till känslan av personlig 

bekräftelse, som vi inte kan leva utan. Vår identitet inrymmer många olika dimensioner, men 

en av de främsta är just könstillhörigheten, genom vilken en stor del av personutvecklingen 

sker (Elvin-Nowak & Thomsson 2003:17-29). 

3.3 Diskursteori 

Utöver feministisk teori är även diskursteori en viktig grund för denna studie. Diskurs kan 

förstås som ett bestämt sätt att tala om världen (Winther Jørgensen & Phillips 2000:7). Det 

finns många olika grenar inom diskursteorin. Det bör sägas att en sammanvävning av teorier 

ur olika diskursanalytiska perspektiv inte görs helt oproblematiskt då de kan motsäga 

varandra i vissa hänseenden. Då denna analys utförs på ett mer övergripligt plan än vad som 

är brukligt vid en diskursanalys på grund av det stora antal artiklar i materialurvalet, anser jag 

dock inte att detta innebär något hinder. Den litteratur som har fungerat som stöd för den 

diskursteoretiska ramen är Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys av Göran Bergström och Kristina Boréus (red.) samt Diskursanalys som 

teori och metod av Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips. Nedan följer en 

redogörelse för de mest relevanta teorierna för analysen. 
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3.3.1 Foucaults diskursanalys 

En av diskursanalysens huvudpersoner är Michel Foucault. Till de mest primära begreppen 

inom Foucaults diskursanalys hör subjekt och subjektsposition. Subjekt bör inte ses som 

enstaka personer utan snarare som gruppidentiteter som antas av aktörerna i en diskurs. 

Subjektspositioner kan sägas vara de roller individerna ges inom en viss diskurs, genom vilka 

de försöker identifiera sig med något. Positionerna skapas inne i diskursen och förändras hela 

tiden. Med positionerna följer normer för vad man kan och inte kan säga vilket innebär att 

handlingsutrymmet inte alltid är så fritt (Bergström & Boréus 2005:312). Genom att inta en 

subjektsposition tar man avstånd från motsatsen, och definieras på ett sätt utefter vad man inte 

är eller inte tycker (Bergström & Boréus 2005:326-328). Subjektet är enligt Foucault 

decentrerat, det vill säga det är inte sitt eget. Det har ingen självständig hållning i en diskurs, 

utan är styrt av de premisser som redan är satta för diskursen. Individer interpelleras genom 

språket in i en diskurs, vilket betyder att de försätts i subjektspositioner som inrymmer 

förväntningar på deras beteende. Det är till exempel annorlunda att interpelleras i egenskap av 

mamma, student eller statsminister och beroende på vilken ”roll” individen går in i kommer 

denne att uttala sig på olika sätt (Winther Jørgensen & Phillips 2000:21-22). Därmed inte sagt 

att människor är svaga eller osjälvständiga, men det är viktigt att komma ihåg att de åsikter vi 

framför eller grundvärderingar vi ser som självklara kommer någonstans ifrån och är 

beroende av den sociala omgivning i vilken de skapats.  

   Ett relaterat begrepp är utestängningsmekanismer, vilka är starkt knutna till makt. 

Utestängningsmekanismerna är flera olika procedurer som fungerar normgivande för 

diskursen och kontrollerande för dess subjekt. Det kan handla om att något ses som tradition, 

rätt eller fel, sunt eller sjukt. Detta får självklart konsekvenser för vad som blir accepterat att 

tala om i en viss diskurs (Bergström & Boréus 2005:311). Foucault har även teorier om hur 

diskurser relaterar till varandra, vilket han kallar interdiskursiva beroendeförhållanden. Det 

innebär till exempel att en diskurs gör intrång på en annan och kan handla om att begrepp ur 

en diskurs används i andra diskurser (Bergström & Boréus 2005:313).  

3.3.2 Laclau och Mouffes diskursanalys 

En annan gren inom diskursanalysen är den hämtad från Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. 

Laclau och Mouffe intresserar sig för hur tecken (till exempel ett ord eller en mening) får sin 
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betydelse i en diskurs. De tecken som är mångtydiga, till exempel ”frihet”, kallar de för 

element. Återkommande resonemang kopplar ihop vissa tecken och element med varandra 

och orden får sin innebörd i relation till varandra. Det mest centrala tecken kring vilket de 

andra tecknen kretsar kallas nod. I en hälsodiskurs kan det till exempel vara ”kroppen” som 

fungerar som nod och ger de övriga tecknen en innebörd.  

   Vad gäller synen på subjektet delar Laclau och Mouffe i det stora hela Foucaults grundtanke 

om subjektspositioner, som finns beskrivet i föregående avsnitt. Subjektet ses som 

osjälvständigt men dessutom även som fragmenterat i det avseendet att det positioneras på 

flera platser av flera olika diskurser. Detta sker som sagt genom interpellation, en process 

som försätter subjektet i olika positioner. De tecken som organiserar identiteter kallas 

mästersignifikanter. Den diskursiva definitionen av mästersignifikanter som exempelvis 

”man” och ”kvinna” innebär att se till vad just dessa tecken liknar respektive skiljer sig från. 

Egenskaperna finns alltså redan i diskursen och innebär begränsningar för den som vill 

definiera sig som kvinna eller man och leva upp till förväntningarna det innebär. Den som i 

sin tur mer känner sig som en ”hen” får följaktligen en del svårigheter att hitta 

identifikationsmöjligheter i en diskurs som ofta bara inrymmer två kön (Bergström & Boréus 

2005:315-318, Winther Jørgensen & Phillips 2000:32-37, 48-56). 

3.3.3 Faircloughs kritiska diskursanalys 

Ytterligare en variant av diskursanalys är den kritiska, som ofta förknippas med Norman 

Fairclough. Inom den kritiska diskursanalysen menar man att diskurser bidrar till att 

upprätthålla sociala maktstrukturer i samhället, och det är dessa man vill synliggöra. Man är 

särskilt intresserad av vilka ideologiska effekter diskurser kan tänkas få. Genom att undersöka 

relationen mellan diskurser och sociala praktiker är målet att skapa ett samhälle med jämnare 

maktfördelning mellan de grupper som inte har samma förutsättningar på grund av 

exempelvis social klasstillhörighet, kön eller etnicitet. I det kritiska diskursanalysarbetet tittar 

man mer djupgående på vilka effekter olika ordval får. Ett sätt är att undersöka ords modalitet, 

vilket handlar om i vilken utsträckning en avsändare kan knytas till eller tänkas stå bakom 

budskapet. Det kan handla om att lägga fram åsikter eller antaganden som rena fakta, något 

som är vanligt i medier och kan ge effekt på hur budskapet mottas av läsarna (Bergström & 

Boréus 2005:321-324, Winther Jørgensen & Phillips 2000:66-69).  
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4 Metod 

För att på bästa sätt kunna analysera debatten om ”hen” har följaktligen diskursanalys valts 

som metod. Diskursanalysen har en socialkonstruktionistisk grund. Det innebär att man 

visserligen erkänner att verkligheten existerar men att den får sin betydelse först genom 

diskursiv praktik (Winther Jørgensen & Phillips 2000:15). Metoden passar bra för denna 

studies syfte då den har en tydlig språklig inriktning och ser språk som en avgörande faktor 

för hur vi upplever vår verklighet (Bergström & Boréus 2005:305, Winther Jørgensen & 

Phillips 2000:15). Språk kan sägas forma sociala fenomen och ge dem betydelse. Enligt ett 

diskursanalytiskt synsätt har inget någon direkt mening i sig själv, vi ger saker mening genom 

att benämna dem och beskriva dem med hjälp av språkliga verktyg (Bergström & Boréus 

2005:326-328).  

   Andra metoder som hade kunnat vara användbara är semiotisk analys, innehållsanalys och 

lingvistisk textanalys. Men eftersom avsikten är just att belysa en pågående debatt känns 

diskursanalysen som ett självklart val. En eventuell nackdel med metoden är att den är så 

mångsidig och stundtals svår att få grepp om. Den har många inriktningar och definitioner, 

och saknar en färdig mall med konkreta analysverktyg (Winther Jørgensen & Phillips 2000:7). 

För att täcka in så många aspekter som möjligt kommer analysverktyg ur flera olika 

diskursanalytiska perspektiv att användas, vilka finns beskrivna i tidigare avsnitt. Det bör 

nämnas att dessa endast utgör ett urval då diskursanalyser kan göras på många olika sätt och 

inte alla verktyg alltid är användbara. 

4.1 Analysverktyg och begrepp 

Ur Foucaults diskursanalys är det för det första de tätt sammanlänkade subjekt, 

subjektsposition och interpellation som är användbara. Avsikten är att försöka reda ut vilka 

positioner eller roller aktörerna kan tänkas ha inträtt. Även utestängningsmekanismer, de 

normgivande processer som definierar vad som anses rätt/fel i en diskurs, är ett begrepp av 

värde för analysen. Det ska även undersökas om det kan finnas interdiskursiva 

beroendeförhållanden mellan diskursen om ”hen” och andra diskurser genom en närmare 

granskning av ordvalen.  
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   Från Laclau och Mouffes diskursanalys hämtas för det första begreppet element för att se 

vilka mångtydiga tecken eller ord som finns i diskursen. Vidare ska det undersökas vilket 

tecken som kan tänkas fungera som nod, det vill säga det mest centrala, i respektive del av 

diskursen. Slutligen är begreppet mästersignifikant ytterst användbart i analysen, då det ju 

betyder de tecken som organiserar identitet.  

   Ur den kritiska diskursanalysen blir begreppen ideologi och makt användbara. Ett annat 

begrepp är modalitet, som handlar om i vilken utsträckning en avsändare kan tänkas stå 

bakom budskapet.  

4.2 Tillvägagångssätt 

Efter att noggrant ha läst igenom samtliga artiklar valdes först de delar ut där ordet ”hen” 

diskuterades, vilka lades in i ett separat dokument för överskådlighet. Det är således inte 

kompletta artiklar som ingått i det slutgiltiga analysmaterialet, utan endast ett urval, vilket 

presenteras i sin helhet i bilaga 1. I nästa steg identifierades de diskursiva mönster som 

präglade debatten, helt enkelt genom min egen tolkning av de ordval och uttryckssätt 

aktörerna använde. Detta möjliggjorde en gruppering av materialet utefter vilka normativa 

hållningar till ordet ”hen” som aktörerna hade. Först bestod indelningen enbart av 

kategorierna ”positiv” respektive ”negativ”, men allteftersom arbetet fortskred blev det tydligt 

att indelningen skulle behöva vara mer detaljerad än så. I själva verket fanns det enligt min 

bedömning flera olika sätt att förhålla sig positiv till ordet, precis som det fanns flera sätt att 

förhålla sig negativ. Dessutom fanns det de som stod mittemellan, som uttryckte att de var 

likgiltiga till ordet eller inte ansåg det värt att debattera. Det blev nödvändigt att formulera 

underkategorier, och materialet fick helt enkelt bestämma hur dessa skulle definieras. Det 

resulterade i tre huvudgrupper; de positiva, de neutrala samt de negativa, med vardera två 

eller tre undergrupper. Efter indelningen identifierades tänkbara noder, element, 

subjektspositioner och mästersignifikanter genom djupare läsning av materialet. De citat som 

bäst belyste aktörernas åsikter och upplevelser valdes dessutom ut. På grund av 

undersökningens begränsade omfattning kommer inte alla analysverktyg och begrepp att 

användas i samtliga avsnitt, utan enbart på de ställen där de fyller störst funktion. Här är 

diskursanalysens mångsidighet värdefull, då den inte kräver en specifik disposition utan 

snarare utgår från forskarens egna preferenser och ändamålets art. 
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   I följande kapitel redogörs för resultaten av analysen med hjälp av de verktyg som tidigare 

beskrivits. Det är viktigt att poängtera att kategoriseringen gjorts på grundval av åsikterna, 

inte personerna. I vissa fall förekommer samma aktör/artikel i flera olika kategorier, då deras 

åsikter inte enbart passar i en kategori. 

5 Analys och resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten av analysen utefter de teman som identifierats. De 

positiva, de neutrala samt de negativa åsikterna förklaras med exempel och citat ur artiklarna 

och tolkas parallellt utifrån feministisk teori med hjälp av diskursanalytisk metod. Vad gäller 

artikelhänvisningen är det ett medvetet val att den sker enligt följande modell: (Artikel 1) till 

skillnad från följande: (DN 14/2 2012). Syftet är att öka sakligheten och minimera risken för 

att läsarens intryck störs av att veta varifrån citaten kommer. Självklart presenteras 

ursprungen i bilaga 1. All kursivering i citaten (om inget annat anges) är dessutom tillagd i 

efterhand för att understryka det viktigaste.  

5.1 De positiva 

De som har en positiv inställning till ordet ”hen” för olika typer av resonemang som kan 

kategoriseras in i två grupper. I den första gruppen åsikter, som här kallas ”de entusiastiska”, 

läggs fokus på möjligheterna med det könsneutrala pronomenet med hjälp av värdeord som 

”frihet”, ”valmöjlighet” och ”gränsöverskridning”. De ”engagerade” i sin tur för en mer 

allvarsbetonad och i vissa fall påstridig diskussion kring ordet. Aktörerna i denna del av 

diskursen ser ett behov av en språkutveckling som tillåter ord som ”hen” då det ger potential 

att slippa könsstereotyper, kategorisering och könsdualism. Individen är i fokus, och det läggs 

stor vikt vid att alla ska ha rätt att vara unika, inte placeras i fack och inte begränsas i sin 

möjlighet att utvecklas till egna individer snarare än i första hand kvinnor/män.  
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5.1.1 De entusiastiska 

De aktörer som förekommer i denna del av diskursen är Natalie Kazmierska (journalist), 

Jesper Lundqvist (författare), Linus Lindell (förälder), Bo Löfvendahl (journalist), Anders 

Cullhed (journalist), Janne Bromseth (forskare i genusvetenskap), Nyamko Sabuni 

(jämställdhetsminister, FP), Karl Dalén (journalist), Renita Sörensdotter (forskare i 

genusvetenskap), Kristina Henkel (jämställdhetskonsult), Elina Druker (journalist), Karin 

Milles (docent i svenska), Karin Salmson (Olika förlag), Marie Tomicic (Olika förlag), Nanna 

Salemark (Olika förlag), Lotta Rajalin (förskolechef), Lennart Kuick (journalist), Nina 

Lekander (journalist), Karoline Eriksson (journalist), Jorunn Friis Reset (författare av en 

masteruppsats) samt Björn Wiman (journalist). 

 

 De entusiastiska åsiktsuttrycken innehåller positivt laddade adjektiv som till exempel 

”befriande”, ”gränsöverskridande”, ”spännande”, ”uppfriskande” och ”fräscht”. De känslor 

som knyts ihop med ordet ”hen” är bland annat glädje, nyfikenhet och iver. En uppenbar nod i 

den entusiastiska delen av diskursen är ”möjlighet/frihet”. I en krönika med rubriken ”Ordet 

hen får mig att känna att allt är möjligt” uttrycker sig journalisten Natalie Kazmierska om 

”hen” på följande vis: “Själv tycker jag att det lilla ordet är otroligt uppfriskande.” (Artikel 

26) Liknande känslor uttrycks även av författaren Jesper Lundqvist som skrivit barnboken 

Kivi och monsterhund: ”För mig är hen ytterligare en möjlighet att använda språket /.../ hela 

det här gränslöshetstänket är väldigt befriande.” (Artikel 6) Föräldern Linus Lindell, som 

använder sig av könsneutral barnuppfostran, upplever liknande känslor. Han har 

uppfattningen att det inte på en gång går att avgöra könet på många av hans barns 

förskolekamrater vilket han upplever som ”befriande”. Han menar också att det är ”jätteskönt 

att komma bortom det könsuppdelade.” (Artikel 13) Journalisten Bo Löfvendahl håller samma 

linje i sin recension av operan Julius Caesar. Det blir tydligt i rubriken ”Matt av musikalisk 

lycka!” följt av texten: ”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 /.../ här kan hen verkligen behövas.” (Artikel 

7) Ordet ”gränsöverskridande” antyder att ”hen” kopplas ihop med något som ännu är relativt 

kontroversiellt. Att använda ”hen” kan helt enkelt ses som att gå över en socialt skapad gräns, 

att gå utanför könsnormen. Känslan av glädje uttrycker även journalisten Anders Cullhed i sin 

recension av Åsa Maria Krafts bok Självpornografi, där alla karaktärer beskrivs i tredje 
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person, nämligen som ”hen”: “... 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 9)  

   Janne Bromseth, forskare i genusvetenskap vid Stockholms universitet, tycker att debatten 

om ”hen” är ”både viktig och spännande”. (Artikel 15) Just ”spännande” är ett ord som även 

jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (FP) använder då hon intervjuas om ”hen” och drar 

paralleller till Kivi och monsterhund: ”Det måste vara spännande att se hur vår hjärna 

reagerar, när man läser en bok utan att veta könet på dem det handlar om.” Här är begreppet 

mästersignifikant relevant. Det faktum att mästersignifikanten Kivi är ”könlös” för läsaren, 

innebär att tecknet inte innehåller så mycket fördiskursiv information. Läsaren får själv ge 

tecknet en innebörd, en identitet, vilket kan vara det som Sabuni tycker är ”spännande”. Lite 

senare i samma intervju säger Sabuni: “Det är en spännande debatt som pågår /.../ och vi får 

hoppas att det kan vara ett nytt, fräscht grepp för att åstadkomma jämställdhet.” (Artikel 28) 

Här görs alltså en direkt koppling mellan ”hen” och jämställdhet, vilket är anmärkningsvärt.  

 

Utöver glädje finns också andra känslor i diskursen, bland annat upplever en del att ”hen” 

känns naturligt och logiskt att använda i skriven text. Journalisten Karl Dalén, som använt 

”hen” i en tidigare artikel och fått ta emot en hel del kommentarer med anledning av detta, 

förklarar det så här: ”Att skriva ’hen’ är inte menat som en provokation, utan som en naturlig 

lösning när alternativen har varit sämre.” I den tidigare artikeln, som väckte reaktioner, 

citerade Dalén en signatur i kommentarsfältet. Han förklarar: ”Det var i stunden det 

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

skrivit inlägget.” (Artikel 19) Att ”hen” alltså kan ses som något naturligt är en intressant 

tanke då det av många tvärtom upplevs som onaturligt och konstlat. Att Dalén understryker att 

han inte menar att provocera kan ses som att han gått in i en subjektsposition utifrån vilken 

han upplever ett behov av att försvara sig mot de som befinner sig på motsatt sida i debatten 

då de diskursiva ramarna inte ger utrymme för alltför kontroversiella åsikter. Detta är ett 

fenomen det finns flera exempel på, vilket jag ska återkomma till senare. 

 

Möjlighet och frihet är två begrepp som används på flera ställen i debatten. Dessa fungerar 

som nod och får ses som element då de är mångtydiga till sin karaktär. Exempelvis 

förekommer de i en artikel om Lundqvists Kivi och monsterhund, där Renita Sörensdotter, 
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forskare i genusvetenskap vid Stockholms universitet, uttalar sig på följande vis: ”Hen ger fler 

möjligheter, speciellt för de som inte vill bli kallade för han eller hon.” Lundqvist säger själv 

att ”för mig har det varit väldigt befriande att slippa könstänket över huvudtaget (sic).” 

(Artikel 6) Likaså Kristina Henkel, jämställdhetskonsult i förskola och skola, talar om frihet i 

en artikel om förskolan Egalia. Hon menar att ordet ”hen” ger barnen ”frihet i sitt 

identitetsskapande.” (Artikel 10) Ytterligare ett exempel är den recension av Kivi och 

monsterhund där journalisten Elina Druker beskriver sin läsupplevelse så här: ”Det intressanta 

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

föreställningar hamnar i gungning.” De ”vanda föreställningarna” kan även läsas som de 

”normativa föreställningarna”. Den scen i boken där ”mappor”, ”pammor” och andra 

påhittade släktingar till Kivi beskrivs, tolkar Druker så här: “Scenen pekar på vårt behov av 

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

41) Intressant är att ordet ”instabil” används, då det kan tolkas som att ”hen” ännu inte befästs 

i språket utan är ett begrepp öppet för definition. Den scen som Druker hänvisar till som 

beskriver Kivis alla släktingar är ett exempel på Butlers tanke om ett multipelt genus som kan 

inrymma många olika identiteter.  

   Olika förlag uttrycker i ett pressmeddelande att ”hen” bör ses som ”ytterligare en möjlighet 

att låta oss vara individer snarare än kön.” (Artikel 14) Ett till exempel kommer från Karin 

Milles, docent i svenska vid Södertörns högskola samt Karin Salmson och Marie Tomicic vid 

Olika förlag som i ett gemensamt debattinlägg skriver: “Att använda hen är inte att ta bort hon 

och han. Det är att lägga till hen: att ge tre möjligheter istället för två.” Vidare menar de att 

”ordet hen öppnar för friare tolkningar” samt att ”hen är en lösning som ger möjlighet att 

möta världen mer förutsättningslöst.” (Artikel 1) Personliga egenskaper ses alltså som mer 

eller mindre frikopplade från könstillhörigheten, vilket är framträdande inom feministisk 

tradition. Nanna Salemark på Olika förlag håller samma linje som sina kollegor: “Hen behövs 

för att ge barn möjlighet att utvecklas till unika individer. Hen är ett bra sätt för att /.../ 

ifrågasätta vilka värden vi tillsätter hon respektive han.” Vidare menar Salemark att “hen är 

inte till för att dölja utan till för att öppna upp för fri tolkning av vad personen är”. (Artikel 

33) ”Hen” ses här återigen som en mästersignifikant möjlig att fylla med egna definitioner. 

 

Norm är ett begrepp som används frekvent i denna diskurs, och då i egenskap av att vara 

begränsande och hämmande. Här finns tydliga feministiska inslag och synsätt från den 

kritiska diskursanalysen som rör makt och ideologi. Det är främst den könsdualistiska normen 
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som nämns, men även den heterosexuella, vilket tydliggör att ”hen” är högst aktuellt även i 

gaykulturen. Det finns flera exempel. Bland annat menar Lotta Rajalin, enhetschef på 

förskolan Egalia, att ”barn ska inte placeras i ett fack på grund av sitt biologiska kön” samt att 

de ska få ”utvecklas till unika individer.” (Artikel 10) Lundqvist är inne på samma linje då 

han beskriver poängen med att använda ett könsneutralt pronomen i en barnbok som att 

”slippa en könskategorisering av barnen.” (Artikel 6) Lindell, i sin tur, hoppas att hans 

könsneutrala uppfostran ska resultera i att barnen ”inte känner sig begränsade utifrån det kön 

som samhällets norm anser att man ska ha.” (Artikel 13) Ordet ”begränsad” antyder att det 

finns någon/något som förtrycker och det kan sägas vara de maktstrukturer som man inom 

kritisk diskursanalys vill synliggöra. Journalisten Lennart Kuick talar även han om 

strukturella maktförhållanden: ”Vårt behov av att kategorisera är ofta bara tvångsmässigt, i 

vissa fall leder det helt fel, till att upprätthålla diskriminering och enfald.” (Artikel 14) 

Ytterligare ett exempel är Bromseth, som menar att debatten om ”hen” ”synliggör 

tvåkönsnormen, och hur den begränsar -och även hur ’han’ ofta blir det normativa könet när 

något neutralt ska benämnas.” Här inrymmer mästersignifikanten ”han” alltså både maskulina 

och neutrala egenskaper, medan ”hon” bara inrymmer feminina, något som går väl ihop med 

feminismens uppfattning om det könsmaktssystem som underordnar kvinnor. Vidare menar 

Bromseth att ordet ”hen” har potential att ”bryta upp han/hon-dikotomin, och eventuellt skapa 

större utrymme för att tona ner kön.” (Artikel 15) 

   Bromseth framhåller något intressant, nämligen att det är anmärkningsvärt hur man ”alltid 

sätter fokus på betygsskillnader mellan gruppen tjejer och killar, men inte utifrån social 

bakgrund och inkomst, som är mycket större.” (Artikel 15) Att se till sociala och etniska 

skillnader utöver kön, är som bekant en vanlig strävan inom feminismen. Bromseths åsikter 

stämmer väl överens med Mohantys uppfattning om att det feministiska arbetet har stor nytta 

av en välståndsomfördelning och en antirasistisk kritik i större utsträckning. Likaså Elvin-

Nowak och Thomsson ser ett behov av denna intersektionalitet i strävan mot jämställdhet.  

   Bromseth får även i en annan artikel ge sin åsikt om ”hen”: ”När någon rycker i 

tvåkönsnormen är det helt naturligt att det möter motstånd /.../ 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 21) Här blir den kritiska diskursanalysens 

synsätt oerhört relevant då det enligt Bromseth tycks vara så att det finns de som har en 

ideologisk uppfattning som innebär att förtryckande könsstrukturer vidmakthålls. Ytterligare 
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ett exempel är en recension av Kivi och monsterhund där journalisten Nina Lekander anser att 

en möjlighet som boken har är att kunna ”utmana könsstereotyper.” (Artikel 16)  

   I en krönika beskriver journalisten Karoline Eriksson hur hon varit i en lekpark med sin 3,5-

åring och själv stött på problematiken som kan uppstå kring samhällets könsnormer: ”Nu 

räcker det, den pojken vill också gunga! säger jag till min 3,5-åring /.../ 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 /.../ Sen hör 

jag pappan kalla barnet för Oskar. Mössan, inte overallen, var alltså icke-normativ /.../ 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 /.../ borde vara en mänsklig rättighet för en ny 

person.” (Artikel 25) Eriksson sätter här ord på frustrationen över det binära könssystemet 

som många upplever och som bland andra Butler problematiserar. Det blir även tydligt hur 

kön kan ses som performativt i och med klädval och färger som blått och rosa, och hur barnet 

i krönikan interpelleras till pojke genom att hans pappa kallar honom ”Oskar”.  

   Även Sabuni talar om normer: “Tror man att könsnormer kan motverkas genom att använda 

hen, i stället för han och hon, så är det väl bra.” (Artikel 28) Jorunn Friis Reset, som skriver 

en uppsats om hur orden ”snippa” respektive ”hen” tagits emot på olika sätt av svenska folket, 

uttrycker sig så här: “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.” 

(Artikel 21) Bromseth är inne på samma spår om varför ”hen” väcker så starka reaktioner: 

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

är jobbigt när något förändras.” (Artikel 21)  

   Följande skriver Milles, Salmson och Tomicic i sitt gemensamma debattinlägg: “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 /.../ 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 /.../ 

det maniska och aktiva särskiljandet av kön ger negativa konsekvenser för båda (sic) individ 

och samhälle och /.../ en friare inställning utan lika stark könsindoktrinering skulle ge en 

bättre framtid.” (Artikel 1) Ytterligare ett exempel kommer från Lindell som anser att ”man 



20 
 

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.” (Artikel 22) Detta 

”upprätthållande av normerna” är tätt knutet till maktförhållanden.  

   Journalisten Björn Wiman, som skrivit en krönika med rubriken ”Språkets byggklossar är 

lika betydelsefulla som färgen på Legobitarna”, drar paralleller till spanskan, italienskan och 

franskan som han menar inrymmer en ”inneboende språklig sexism” i och med att 

maskulinum ofta är normen. Den språkliga sexism som Wiman talar om kan förstås med hjälp 

av van Zoonens teori om hur könsstereotyper reproduceras i medier och bidrar till 

maktskillnader mellan könen, likt en ond cirkel. Vidare skriver Wiman: ”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.” (Artikel 35) Att Wiman kopplar ihop sexism och språklig rasism 

stämmer väl överens med Mohantys feministiska åskådning, där antirasism är en viktig faktor. 

 

Även om många gärna uttrycker sin glädje över ordet ”hen” tycks det vara så att andra 

upplever en svårighet att uttrycka sin åsikt helt utan förbehåll. Det kan förklaras genom 

Foucaults utestängningsmekanismer. Då ”hen” är ett relativt kontroversiellt och laddat ord 

kan aktörerna uppleva att de måste försvara sig gentemot rådande föreställningar om ordet. 

De interpelleras in i en diskurs vars ramar helt enkelt begränsar möjligheterna att uttrycka 

alltför positiva åsikter om ”hen” utan konsekvenser. Utestängningsmekanismerna fungerar 

genom att sätta gränser för vad som anses socialt accepterat att uttrycka inom diskursen, och i 

det här fallet finns det tydliga restriktioner som bygger på rådande samhälleliga könsnormer. 

Aktörerna uttrycker sig exempelvis genom att förklara att de visserligen har en positiv 

inställning till ”hen” men att de ändå är väl medvetna om ordets kontroversiella natur. 

Åsikterna är i vissa fall nästintill åtföljda av en ursäkt.  

   Ett exempel finner vi i Kazmierskas krönika: ”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’.” (Artikel 26) Bromseth i 

sin tur menar att ”hen” har drivits fram dels av ”transpersoner och queera som inte 

nödvändigtvis identifierar sig som varken hon eller han”, och dels av ”aktivister som vill 

ersätta hon och han med hen.” (Artikel 15) I det här fallet får ”aktivister” ses som negativt 

betonat och det finns ett uppenbart behov av att nämna dem när det talas om ”hen”. Reset är 

inne på samma spår som Bromseth: ”Förut var det bara transpersoner och feministiska 
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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.” 

(Artikel 21) Här ser vi även exempel på feminismens dåliga rykte, som van Zoonen talar om.  

   Ytterligare ett exempel på en aktör med en något defensiv inställning är Lundqvist, som 

uttrycker sig så här: ”Det finns de som tror att syftet med att använda hen skulle vara att 

utrota könet, vilket det inte alls handlar om.” (Artikel 6) Samma uppfattning har Salemark på 

Olika förlag: ”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.” (Artikel 33) 

Lindell, som tidigare varit med i en artikel i Dagens Nyheter angående könsneutral 

uppfostran, säger så här: “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.” Lite senare i artikeln uttrycker Lindell missnöje över hur han framställdes vid 

sin medverkan i ett inslag i debattprogrammet Kvällsöppet: “Jag var väldigt tydlig med att jag 

inte ville framställas som någon som hemlighåller barnens kön, sedan blev det just ett sådant 

upplägg. Kontentan av sådana debatter blir att alla som vill arbeta med jämställdhet framstår 

som extremister.” (Artikel 22) Här ges ytterligare ett exempel på hur begreppen ”feminism” 

och ”jämställdhet” fått en dålig klang, då de ibland förknippas med extremism. 

 

Debatten om ”hen” innehåller ett visst mått av interdiskursivitet, även om den i första hand 

har en säregen prägel. Det går bland annat att hitta inslag från en filosofisk eller möjligen 

poetisk diskurs. Ett exempel på hur begrepp från en sådan diskurs har gjort intrång i ”hen”-

diskursen finns i Kazmierskas krönika. Hon beskriver upplevelsen av att läsa det nummer av 

Nöjesguiden där ordet ”hen” används genomgående på följande vis: ”... eufori. En sprittande, 

fnittrig känsla av att allt är möjligt.” (Artikel 26)  

   En liknande metaforisk beskrivning går att hitta i Wimans krönika med rubriken “Språkets 

byggklossar är lika betydelsefulla som färgen på Legobitarna”. Wiman skriver: ”... det 

vildsinta engagemanget kring ’hen’ är också ett tecken på hur också de minsta språkliga 

elementen bär betydelse.” Krönikan avslutas med några ord där Wiman drar paralleller till de 

Legobitar som nämns i rubriken: “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 35) 
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5.1.2 De engagerade 

De aktörer som förekommer i denna del av diskursen är Jenny Tunedal (journalist), Susanna 

Dzamic (journalist), Anna Leastadius Larsson (journalist), Karin Milles (docent i svenska), 

Karin Salmson (Olika förlag), Marie Tomicic (Olika förlag), Jenny Strömstedt (journalist), 

Nanna Salemark (Olika förlag), Ulrika Milles (journalist), Jesper Lundqvist (författare), 

Malena Jansson (lektor i filmvetenskap), Janne Bromseth (forskare i genusvetenskap) samt 

Jenny Aschenbrenner (journalist). 

 

Denna del av diskursen präglas av en mer allvarsam ton, där den mer seriösa sidan av ”hen”-

debatten får utrymme. Den typiska aktören har gått in i en subjektsposition som förkämpe för 

ordet, och menar att det är av största vikt att det blir en del av svenska språket. Argumenten 

handlar mycket om behovet av att få vara människa och individ, oberoende av sitt kön. Det 

visas bland annat genom användandet av element som: ”viktigt”, ”stark”, ”olika”, ”unika” och 

”komplicerade”. Ett tecken som fungerar som nod i den här delen av diskursen är 

”identifikation” och just rättigheten att kunna identifiera sig som vem man vill. 

 

De känslor som uttrycks i denna del av diskursen är frustration, ilska och ibland uppgivenhet 

över hur könsnormerna begränsar samhället. Frustrationen visas bland annat i den recension 

av Kivi och monsterhund där journalisten Jenny Tunedal menar att bokens syfte är ”att 

komma med ett förslag och en möjlighet; att barnen ska få slippa skrivas in så hårt i 

könsdualismens mönster.” (Artikel 3) Tunedals kritik mot det binära könssystemet går i ton 

med Butlers önskan om fler genus utöver de två vedertagna. Frustrationen syns även i 

journalisten Susanna Dzamics krönika där hon bland annat refererar till de upprörda 

läsarkommentarer som en tidigare artikel om Kivi och monsterhund fått: ”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 (sic) så kommer 

Hen alltid att betyda konstig’. Lite samma som jag känner inför Marcus.” (Artikel 4) För 

Dzamic ter sig ”hen” alltså naturligt medan den som ifrågasätter ordet är ”konstig”, vilket kan 

ses som ett direkt motsatsförhållande till den negativa delen av ”hen”-diskursen. 

   Även journalisten Anna Leastadius Larsson uttrycker frustration och ilska över hur 

användandet av ”hen” och Miljöpartiets förslag att införa genuspedagogik på varje förskola 
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har väckt ”ett väldigt rabalder”. I sin kolumn refererar hon till det avsnitt av Kvällsöppet som 

tidigare nämnts, där Katerina Janouch var en av motståndarna till ordet ”hen”: ”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 20) Här blir det tydligt att Larssons definition av feminism inte tillåter några 

större utsvävningar, vilket van Zoonen och Gill menar ofta är något som feminismen 

kritiseras för. Likaså Milles, Salmson och Tomicic vid Olika förlag, använder starka ord för 

att uttrycka sin frustration i debatten: ”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?” (Artikel 1) 

Här är det uppenbart starkt feministiska värderingar som knyts ihop med ordet ”hen”.  

   Journalisten Jenny Strömstedt uttrycker även hon engagemang i sin krönika: ”Samtidigt 

föds det ett nytt liv (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... ‘ /.../ En snopp är 

fortfarande en snopp, oavsett pronomen, kan jag också tillägga.” (Artikel 24) Salemark på 

Olika förlag förundras även hon över behovet av den könskategorisering som hon menar 

genomsyrar samhället: “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? /.../ 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.” (Artikel 33) Denna fixering vid könen är enligt Elvin-Nowak och 

Thomsson starkt förknippad med personlighet och identitet. Passar man inte in i kategorin 

”kvinna” eller ”man” blir man således på ett sätt identitetslös.  

 

Att barn är en central del i diskursen är uppenbart och debatten om ”hen” rör sig ofta kring 

ämnen som könsneutral barnuppfostran och genuspedagogik. Att känslorna därför är extra 

starka är inte så svårt att förstå. Ett exempel på detta finns i Strömstedts krönika: 

”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 den avslutande meningen ”... ingen kommer någonsin förbjudas att leka med 

bilar” begränsas Strömstedt av de utestängningsmekanismer som gör att hon måste försvara 
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sig mot de fördomar som finns om genuspedagogik och användandet av ”hen”, en företeelse 

som även var tydlig bland de entusiastiska uttrycken i diskursen. (Artikel 24) Barn handlar 

även journalisten Ulrika Milles krönika ”Den hotfulla nakenheten” om. Krönikan avslutas 

med orden: “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 36) Detta fenomen att klä barn i könstypiska kläder är ett exempel på vad 

Elvin-Nowak och Thomsson avser med begreppet ”att göra kön”, det vill säga att genom olika 

handlingar skapa manlighet och kvinnlighet (eller ”pojkighet” och ”flickighet”) på ett socialt 

plan, vilket även är relaterat till Butlers performativitetsbegrepp.  

   Även för Lundqvist, i egenskap av barnboksförfattare, är barnen naturligtvis i fokus: ”Jag 

vill ge barnen en könsneutral figur att relatera till. Ett barn är i första hand barn och inte han 

eller hon.” (Artikel 6) Ytterligare ett exempel är Lindell som uttrycker sig så här: ”... barn har 

rätt att bli bemötta som individer och har rätt att vara olika och unika.” (Artikel 22) Salemark i 

sin tur menar att: ”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.” (Artikel 33) Salemarks resonemang stämmer väl överens med Elvin-Nowak och 

Thomssons tankegång att barn fållas in i könsroller redan tidigt i livet, vilket kan innebära att 

de aldrig når sin fulla potential i identitetsutvecklingen. 

 

Många nämner det faktum att ”hen” utöver att ses som ett sätt att underlätta skriftspråket även 

kan användas för de som inte kan eller vill definiera sig som vare sig kvinna/flicka/ eller 

man/pojke. Detta är temat för lektor i filmvetenskap Malena Janssons recension av filmen 

Tomboy, där huvudpersonen är just vad samhället brukar kalla en ”pojkflicka”. Recensionen 

har rubriken ”Genusmyteri känsligt ämne på film” och i själva texten går det att läsa: ”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.” Jansson menar att 

barn av naturen har en mer öppen inställning till det som avviker från samhällets könsnormer: 

“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 
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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.” Den ”heteronormativa fållan” kan förstås genom Butlers resonemang om det 

fördiskursiva könet, fördefinierat och fastställt, utan möjlighet till avvikelser. Jansson 

tillägger: “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.” (Artikel 47)  

   Samma spår är Milles, Salmson och Tomicic inne på i sitt gemensamma debattinlägg: ”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.” (Artikel 1) Likaså Salemark talar om detta i en 

chatt med läsarna: “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 /.../ Hen erbjuder inget annat än just 

individen att efter eget fritt val få välja identitet.” (Artikel 33) Att ”förlika sig” med sitt kön 

kan tolkas som att acceptera samhällets könsnormer, att ”välja” det kön som passar bäst in i 

idealet. Bromseth talar också om ”hen” som en möjlighet till en tredje könskategori: ”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.” (Artikel 15) Det motstånd som Bromseth talar om liknar Butlers 

beskrivning av den utstötning eller bestraffning som sker vid avvikelse från den 

heterosexuella normen.  

 

Precis som bland de entusiastiska uttrycken i ”hen”-diskursen finns här på vissa ställen inslag 

av en filosofisk eller poetisk diskurs med hjälp av användandet av metaforer och målande 

bildspråk. Detta syns bland annat i journalisten Jenny Aschenbrenners recension av 

teaterföreställningen Tillsammans är vi David som handlar om en pojke som efter en 

misslyckad omskärelse ”görs om” till flicka. Aschenbrenner skriver: “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 39) 
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5.2 De neutrala 

De med en neutral inställning till ordet ”hen” kan delas in i två undergrupper. Till den första, 

”de oberörda”, hör de som anser att alla borde få göra som de vill. De uttrycker själva inte 

några åsikter eller argument i frågan, utan har en inställning som är åt det mer nonchalanta 

hållet. Utöver denna grupp finns ”de humoristiska” som inte tar ställning varken för eller emot 

ordet, men som använder fyndiga formuleringar eller skämtsam ironi i diskussionen kring det. 

Det kan förvisso ses som ett ställningstagande i sig, men de eventuella åsikter som uttrycks är 

så pass vaga att de i den här kontexten fungerar bäst att utgöra en egen kategori.  

5.2.1 De oberörda 

De aktörer som förekommer i denna del av diskursen är Kristoffer Folkhammar (journalist), 

Annina Rabe (journalist) samt Mikael Parkvall (lingvist).  

 

Det finns endast några exempel på åsiktsuttryck som hör hemma bland de oberörda, då de 

flesta faktiskt tar ställning för eller emot ”hen”. Här är känslorna inte lika starka och pendlar 

mellan ointresse, likgiltighet och nonchalans. De feministiska värderingar som syntes i de 

entusiastiska och engagerade delarna av diskursen syns inte här. Ett tänkbart element som kan 

fungera som nod i den här delen av diskursen är ”valfrihet”, med inriktning mot 

individualism. Journalisten Kristoffer Folkhammar upplever att ”hen” varken gör från eller 

till för handlingen i Åsa Maria Krafts bok Självpornografi, som han recenserar: ”’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 används som en ytlig, utopisk resurs, 

blir mitt tjuriga svar.” (Artikel 8) Även journalisten Annina Rabe är likgiltig till ordet i sin 

krönika med rubriken ”Kulturdebatter- vem bryr sig?” Hon skriver: ”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 37) Rabe ger här antydan till en åsikt som uttrycks på flera håll och som 

präglas av en motvilja av aktörerna att överhuvudtaget inta en subjektsposition i diskursen då 

de tycks anse att debatten redan har spelat ut sin roll.  

   Mikael Parkvall, lingvist vid Stockholms universitet, menar att samhällen varken påverkas 

positivt eller negativt av användandet av könsneutrala pronomen och är tydlig med att det är 

upp till var och en att ta ställning: “Om nu bruket av hen varken leder till ökad jämställdhet 
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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.” Han 

fortsätter: “En stor del av det ursinniga motståndet mot hen förefaller bygga på uppfattningen 

av att någon från ovan just tvingar talarna att byta normer /.../ 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 40) I och med uttalandet att var och en får göra som 

den vill tar Parkvall på ett sätt ett kliv tillbaka, ut ur sin subjektsposition och ut ur diskursen. 

Här är det begreppet ”var och en” som fungerar som mästersignifikant, vilket tydliggör den 

individualistiska prägel som den här delen av diskursen har. 

5.2.2 De humoristiska 

De aktörer som förekommer i denna del av diskursen är ”redaktionen” på Dagens Nyheter, 

Pontus Ströbaek (initiativtagare till Svenska mästerskapet i ordskämt), Åsa Erlandsson 

(journalist) samt Lasse Anrell (journalist). 

 

Här uttrycks åsikterna med humor och ironi, utan att luta vare sig för eller emot ”hen”. 

Känslorna som uttrycks är inte så starka och inställningen är för det mesta loj, passiv och 

relativt ointresserad. Argument för eller emot ”hen” lyser med sin frånvaro. Aktörerna har 

trätt in i rollen som lättsamma underhållare, och står på ett sätt i utkanten av diskursen då de 

inte riktigt vill engagera sig. Det är svårt att identifiera en nod då åsikterna som ingår i denna 

kategori är begränsade till antalet.  

   Redaktionen på Dagens Nyheter skriver till exempel: ”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 23)  

   Likaså Pontus Ströbaek, en av initiativtagarna till Svenska mästerskapet i ordskämt, 

uttrycker sin åsikt med lättsam ironi som svar 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 
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ju bara en social konstruktion. Vi säger att det är en massa ’hen’ som tävlar, det blir bäst.” 

(Artikel 44) Uttrycket ”en massa hen” kan ses som ett sätt att avpersonifiera ordet ”hen” och 

framställa det som ett ting till skillnad från en benämning på en riktig person. (Jämför med det 

nästintill omöjliga uttrycket ”en massa hon”.) Detta är ett bra exempel på aktörernas 

gruppidentitet som tillbakalutade och oengagerade i denna del av diskursen.  

   Journalisten Åsa Erlandsson berättar i sin krönika om en film som cirkulerar på nätet 

föreställandes en tonåring till ett av Sveriges mest kända par: ”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 46) 

Erlandsson uttrycker här att hon inte tar ”hen” på allvar utan snarare upplever det 

skrattretande, något som tycks vanligt bland de humoristiska åsiktsuttrycken.  

   Journalisten Lasse Anrell i sin tur beskriver i en sportkrönika stämningen på den 

hockeymatch han nyss varit på: ”Allt var hur kul som helst. Vid varje utvisning för Färjestad 

spelades ”Lilla söta Fröken Fräken” med Sven-Ingvars. Rena rama hen-hånet.” (Artikel 48) I 

Anrells användande av ”hen” får ordet på ett sätt fungera som glåpord mot de som avviker 

från den manliga normen, även om han själv inte står bakom åsikten. ”Hon” (det vill säga 

”Fröken Fräken”) och ”hen” sätts i samma kategori och båda två anses vara lika negativa att 

förknippas vid som man. Detta kan ses som ett tecken på den underordning kvinnor ofta råkar 

ut för enligt många feminister, däribland Elvin-Nowak och Thomsson. Att vara heterosexuell 

man är med andra ord mallen utefter vilken kvinnor och personer av alternativ sexuell 

läggning får försöka förhålla sig till och rätta sig efter. 

5.3 De negativa 

De negativt inställda kan delas in i tre undergrupper. I den första gruppen, ”de tveksamma”, 

uttrycker aktörerna sina åsikter ur ett intrafeministiskt perspektiv, det vill säga de är kritiska 

till själva ordet även om de har feministiska värderingar i grunden. De anser att införandet och 

användandet av ett nytt pronomen är fel väg att gå i jämställdhetsdebatten, och ser ”hen” som 

ett rent språkligt fenomen som borde hållas åtskilt från feministiska diskussioner. I den andra 

gruppen, ”de sarkastiska”, uttrycks åsikterna spydigt ironiskt med ord som ”larv”, ”påhitt”, 

”konstigheter” och ”egendomligheter”. Den tredje gruppen är de som ställer sig starkt kritiska 

till ordet. Det finns de som rentav anser att det kan vara farligt och hämmande om det används 
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till barn, att det kan göra dem otrygga och förvirrade. Att använda ”hen” till barn beskrivs 

som ”hjärntvätt” och att det är ”inhumant” att försöka ”befria barnen från biologin”. ”Hen”-

debatten beskrivs på flera ställen som ett ”elitprojekt” och kopplas på flera ställen ihop med 

politiska intressen.  

5.3.1 De tveksamma 

De aktörer som förekommer i denna del av diskursen är Anette Skåhlberg (författare), Ylva 

Johansson (jämställdhetspolitisk talesperson, S), Carina Herrstedt (ordförande i SD-kvinnor), 

Jussi Karlgren (språkforskare) samt Maud Olofsson (politiker, C). 

 

De känslor som uttrycks här är tvivel, skepsis och misstro mot att ”hen” överhuvudtaget ska 

kunna ge någon effekt på jämställdheten. Här argumenteras det inte nödvändigtvis emot 

”hen”, dock emot ”hen” i jämställdhetssyfte. Visserligen finns vissa feministiska värderingar 

representerade bland aktörerna, men inte i lika stor utsträckning som i den positiva delen av 

diskursen. Det tecken som fungerar som nod är ”överoptimistisk”, i den mening att man inte 

bör ha alltför stor tilltro till ”hen”.  

   Författaren Anette Skåhlberg, som skrivit barnboken ”Känn med hen”, menar att ”hen” kan 

vara användbart rent språkligt men är fel väg att gå: “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.” Det tvärsäkra uttalandet ”vi får inte ett mer jämställt samhälle...” är ett 

exempel på en aktör som uttrycker sin åsikt med faktisk modalitet, det vill säga att åsikten 

läggs fram som sanning. Skåhlberg fortsätter: “Mindre skillnad mellan könen sker inte för att 

vi ändrar ett ord utan för att vi ändrar en attityd.” Här ses alltså ”hen” enbart som ett ord 

frånkopplat helt från eventuella jämställdhetsmöjligheter. Skåhlberg anser dock inte att ordet 

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.” (Artikel 17) Denna liknelse 

gör att ”hen” representeras som något trivialt, banalt och ytligt i diskursen. Uttrycket att 

”pådyvla barnen ett nytt ord” kan nog dessutom betyda ”pådyvla barnen ett nytt kön”, då det 

förmodligen inte är ordet ”hen” i sig som provocerar, utan föreställningen om det.  

   Likaså Ylva Johansson (S), jämställdhetspolitisk talesperson, anser att det finns bättre 
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metoder att arbeta med i jämställdhetssyfte: “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, min anm.) som tror att 

man bara med ett ord kan ändra på kvinnors löner, anställningsvillkor, glastak och uttaget av 

föräldraförsäkring.” Johansson fortsätter: ”... jag tror inte att man ska ha en överdriven tro på 

att det (ordet ’hen’, min anm.) kan förändra verkligheten. Det är tuffare saker som ska till.” 

(Artikel 29) Även Johansson ser alltså ”hen” enbart som ett ord, utan några kopplingar till 

politik eller jämställdhet. En annan politiker som håller samma linje är Carina Herrstedt, 

ordförande i SD-kvinnor: ”Syftet (med den reklamfilm som Sverigedemokraterna nyligen 

publicerat, 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 31) Ur ett 

kritiskt diskursanalytiskt perspektiv kan Herrstedts retorik ur en politisk maktposition sägas 

insinuera att användandet av ”hen” är direkt farligt då det tar fokus från de ”verkliga” 

problemen med exempelvis våld mot kvinnor.  

   Jussi Karlgren, språkforskare på textanalysföretaget Gavagai, säger: “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...” 

(Artikel 34) I en annan artikel svarar Karlgren följande på frågan om ”hen” kan bidra till ett 

mer jämställt samhälle: ”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...” (Artikel 38) Politikern Maud Olofsson (C) håller med: ”Det känns mer som att 

man ger sig på symptomen” (Artikel 32)  

   Det är tydligt att aktörerna i den här delen av diskursen ser ”hen” och jämställdhet som två 

skilda företeelser där det första inte kan påverka det andra. Deras subjektspositioner kan sägas 

stå i ett motsatsförhållande till de engagerade, vars åsikter bygger på en stark tro på just 

möjligheterna med ”hen” i jämställdhetssyfte. Aktörernas aviga gruppidentitet består 

visserligen av feministiska värderingar och en tro på jämställdhet som något viktigt att arbeta 

för, men den tilltro till ”hen” som syntes i den engagerade delen av diskursen är här ersatt 

med en stark misstro och en ovilja att anamma ordet. 
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5.3.2 De sarkastiska 

De aktörer som förekommer i denna del av diskursen är Marianne Lindberg De Geer 

(journalist), Martin Ezpeleta (journalist), Tore Lund (journalist), Cordelia Edvardson 

(journalist) samt Göran Skytte (journalist).  

 

De sarkastiska åsiktsuttrycken ska inte blandas ihop med de humoristiska, då subjekten i 

denna del av diskursen på ett tydligt sätt uttrycker att de ställer sig negativa till ordet, vilket 

inte de humoristiska gör. Här är känslorna starka, från irritation och missnöje till ilska och 

rentav avsky. Argumenten emot ”hen” handlar om att ordet i sig är bisarrt, onödigt och 

konstigt. En möjlig nod är just ”konstighet/egendomlighet”.  

   Journalisten Marianne Lindberg De Geer är förvisso inte emot ett mer könsneutralt samhälle 

per definition, men menar 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 /.../ Vilket larv!” (Artikel 2) Även Martin Ezpeleta använder sig av sarkasm för att 

uttrycka sitt missnöje i den krönika om jämställdhetsdebatten där han gör en jämförelse med 

tullen på flygplatsen: ”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.” Han fortsätter: ”Bör man 

byta ut pronomen (sic) ’han’ och ’hon’ mot det könsneutrala ’hen’? /.../ 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 18) Just detta att ”kön är en del av vår 

identitet” menar Elvin-Nowak och Thomsson är en vanlig uppfattning enligt gängse 

könsnormer och många har svårt att särskilja de två. Det faktum att Ezpeleta använder sig av 

ordet ”könsstympning” i diskussionen om ”hen” är intressant då det antyder att den som inte 

vill definiera sig som varken man eller kvinna (om definitionen görs utifrån de fysiska 
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könsorganen) därmed helt skulle sakna kön. Ett mellanting är helt enkelt otänkbart då könet 

alltid måste vara identifierbart.  

   Journalisten Tore Lund håller samma linje: ”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 27) Det faktum 

att Lund lägger så stor vikt vid sina barns könstillhörighet kan förstås genom den 

heterosexuella matris som Butler menar präglar samhället och våra värderingar. Rädslan inför 

homosexualitet och annat som avviker från normen kan få aktörerna att vilja lägga stort fokus 

på sin heterosexuella läggning. Det är denna som Tore Lund kan tänkas vilja försvara genom 

att beskriva sina barn som ”pojkar” och ”söner” i första hand och tydligt ta avstånd från det 

som är annorlunda.  

   Journalisten Cordelia Edvardson beskriver sin skepsis mot ”hen” så här: “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 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 43) Edvardson har en tydligt binär könsuppfattning som stämmer väl 

överens med de normer som aktörerna i den delen av diskursen med en positiv inställning till 

”hen” istället ser som ett hot mot jämställdhet. Uttalandet att pojkar växer upp till män och 

flickor till kvinnor antyder att könstillhörigheten är fixerad och statisk och inget som det kan 

eller bör ändras på. Biologin ses med andra ord som ofrånkomlig och essentiell.  

   Journalisten Göran Skytte uttrycker liknande känslor: ”Folktandvården i Uppsala län är 

’hbt-certifierad’. Det innebär att folktandvårdens kliniker /.../ 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?” Att reducera debattens syfte till ”karies, 

rotfyllning, tandsten”, kan ses som ett sätt att försöka förminska ämnet och framställa det som 
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obetydligt. Så här uttrycker sig Skytte om förskolechefen Lotta Rajalin, som använder ”hen” i 

sin pedagogik: ”Personligen använder hon ordet ’hen’ när någons köns- tillhörighet (sic) är 

’betydelselös eller okänd’. Undrar: finns det en sådan tulipanaros?” I detta uttalande 

negligerar Skytte alla de människor som faktiskt tillhör den kategorin, nämligen de som inte 

vill eller kan definieras utefter sitt kön. Slutligen skriver han: ”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 45) Här 

sätts ”hen” i ett oppositionellt förhållande till ”det sunda förnuftet”, vilket antyder att det enda 

rationella och vettiga är att ordet undviks. ”Hen” representeras som något avvikande, udda 

och rentav icke-existerande. 

5.3.3 De kritiska 

De aktörer som förekommer i denna del av diskursen är Elise Claesson (skribent), Jonas 

Kragnert Bartholf (förälder och författare), Mattias Karlsson (politiker, SD), Maud Olofsson 

(politiker, C), Carolina Gynning (konstnär) samt Elin Gedin (förskollärare). 

 

I den här delen av diskursen är det tydligt att många blir provocerade av ordet ”hen”, och att 

ordet ger upphov till känslor som ilska, avsky och irritation. Här uttrycks stark kritik mot 

”hen”, och aktörerna har antagit en gruppidentitet som aktiva motståndare. De har en defensiv 

inställning som påminner om de engagerades sinnesstämning men på motsatt sida i debatten. 

Deras åsikter och motargument bygger på en stark uppfattning om att det rådande 

tvåkönsidealet är det enda rätta och naturliga och att det bör värnas om. Den självklara noden 

i den här delen av diskursen är ”biologi”, vilken spelar en stor roll.  

   Elise Claesson, skribent och debattör, anser 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 33) I ett annat 

sammanhang uttrycker Claesson en ännu starkare känsla grundad i en tydlig ideologi om den 

heterosexuella kärnfamiljen: ”Meningen är att vi ska vara män och kvinnor. Förnekar man det 
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är man antihumanist och på sikt gör man världen mer oromantisk.” (Artikel 11) Claesson ger 

tydliga exempel på åsiktsuttryck som baseras på vad Butler kallar ”heterosexualiteten som 

original”. Homosexualitet utesluts antingen helt ur diskursen, eller reduceras till homofoba 

fantasier. Uttrycket ”meningen är att vi ska vara män och kvinnor” kan även förstås som 

”meningen är att vi ska leva i heterosexuella förhållanden”. Det intressanta ordvalet 

”antihumanist” i den här kontexten förutsätter att ”humanist” förstås som någon som bejakar 

tvåkönsidealet. Claessons argument att förnekandet av de två könen och spänningen mellan 

dem kan leda till en mer oromantiskt värld antyder att romantik (och kärlek) är något som 

enbart sker mellan kvinnor och män. Mästersignifikanterna ”kvinna” respektive ”man” är i 

Claessons exempel redan fyllda med egenskaper och attribut, och tillåter inga ändringar. 

 

Många av aktörerna drar paralleller till en politisk elit och menar att ”hen” förts fram av en 

viss typ av människor som tillhör en genusmedveten grupp med en politisk agenda. Exakt vad 

denna agenda går ut på förklaras inte närmare men i vissa fall framställs det nästan som en 

konspiration emot biologin och naturen. Här används ofta en faktisk modalitet i retoriken. 

Jonas Kragnert Bartholf, förälder och författare, kritiserar det debattinlägg skrivet av Olika 

förlag där ”hen” framhålls som något positivt. I ett svarsinlägg med rubriken “Eget språkbruk 

kan inte påtvingas andra” argumenterar Bartholf för att nya ord ska få komma fram naturligt 

och inte påtvingat. Han skriver: “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 5)  

   Politikern Mattias Karlsson (SD) menar också att det handlar om en elit som försöker 

propagera för ordet ”hen”: “Jag tycker egentligen inte att det tillhör politikers uppgifter att 

varken introducera eller stoppa nya ord. Men jag kan konstatera att det här är ett begrepp som 

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

kommer ju språkförändringar underifrån.” Senare skriver han: “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.” Här kommer konspirationsmisstankarna in genom användandet 

av en tydlig faktiskt modalitet: “Det finns ett syfte med att introducera det. Det handlar om en 
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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 i en tidigare artikel uttrycker sig 

Karlsson så här: “Det visar att alliansen med hull och hår har svalt vänsterns 

jämställdhetspolitik, till och med den extrema vänsterns jämställdhetspolitik.” (Artikel 30) 

   Detta sätt att koppla ihop ”hen” med extremism är sedan tidigare i analysen bekant och det 

är tydligt att politiska ideologier spelar en stor roll för inställningen till ordet. Elise Claesson 

menar även hon att ”hen” kommer från en grupp med särintressen: ”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.” Uttrycket ”som man alltid har gjort” anspelar på biologins och naturens 

värde. Hon fortsätter: ”I Sverige är vi världsvärst 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.” Lite senare svarar Claesson följande på frågan om ”hen” skulle kunna användas vid 

mobbning av personer som avviker från normen: “... 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!” 

Slutligen skriver Claesson: ”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.” (Artikel 33) Återigen är mästersignifikanterna ”man” och ”kvinna” redan fyllda med 

innebörder, eller med Butlers ord ”fördiskursivt definierade”. 

 

Barn är som sagt ett återkommande tema i ”hen”-diskursen och många av de kritiska 

motargumenten rör sig kring ämnen som förvirring, osäkerhet och de problem som kan uppstå 

när det inte finns tydliga gränser. Claesson är starkt kritisk till användandet av ”hen” till och 

om barn. Genusforskning beskriver hon exempelvis som ”en ideologi, inte en vetenskap”. 

Claesson är även kritisk till 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 
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stör den utvecklingen kan vi göra dem en otjänst. Jag är väldigt negativ till detta.” Lite senare 

diskuterar hon barns könsuppfattning: ”Psykologiskt är det här (’prinsessfaser’ och liknande, 

min anm.) 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.” Värt att notera är att Claesson använder uttrycket ”är ett kön”, det vill säga 

att identitet hör ihop med kön och inte kan existera utan det. Enligt Butler är det vanligt att 

inom den traditionella könsdiskursen tillskriva det avvikande könet ett misslyckat genus, 

vilket Claesson kan sägas göra här. Att använda uttrycket ”ett neutrum, ett ’hen’” är ett 

effektivt sätt att avpersonifiera ”hen” och framställa det som något icke mänskligt och 

främmande. Det får ungefär samma konsekvenser som att kalla en person för ”det”. Claesson 

fortsätter att tala om biologins värde: “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.” (Artikel 

11) Sexualitet kan här möjligen förstås som heterosexualitet, då Claesson tydligt tar avstånd 

från det avvikande.  

   Maud Olofsson (C) är också orolig att det kan påverka barn negativt att ersätta ”hon” och 

”han” med ”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.” 

Olofsson gör en jämförelse med 1970-talet, då 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.” Dessa 

gränser som ska sättas för barn bör förstås som existerande inom den heterosexuella matrisen, 

och handlar om de sociala ”regler” som finns för identifikation, könstillhörighet och 

sexualitet, redan i barndomen. Olofsson tror dock inte att ”hen” kommer bli allmänt 

vedertaget: ”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 32)  

   Medieprofilen och konstnären Carolina Gynning, som väntar sitt första barn, är även hon 

motståndare till ”hen”. Här citerar artikelförfattaren ur Gynnings 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". Vidare görs i artikeln 
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referenser till tv-programmet Hübinette, som Gynning gästat, där hon förklarade varför hon så 

starkt avskyr ordet: “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 42) Inte heller 

förskolläraren Elin Gedin, som tillhörde den första kullen på förskolan Tittmyran i Gävle, som 

hade jämställdhetspedagogik, tycker att man ska använda ”hen” till barn: “Nej, och det tycker 

jag låter lite överdrivet. Det är inte något fel med att säga ’han’ och ’hon’.” (Artikel 12) Både 

i Gynnings och i Gedins exempel ses ”hen” respektive ”hon/han” som ömsesidigt uteslutande 

begrepp som inte båda kan existera tillsammans. 

   Claesson uttrycker sig även hon tydligt emot genuspedagogik: “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.” 

Uttrycket ”naturens ramar” skulle ur ett feministiskt perspektiv istället kunna förstås som 

”samhällets ramar” och som de normer som på många sätt begränsar. Intressant i 

sammanhanget är att Claesson framhåller att barn föds med sitt kön och ”det beteende som 

följer av det”, vilket innebär att hon har en stark tilltro till biologin som skapare av genus och 

inte kulturen. Detta går helt emot det feministiskt vedertagna synsättet om socialt skapade 

genus och övriga könsrelaterade egenskaper. Claesson menar även att en eventuell tredje 

könskategori kan innebära problem: “Barn kan bli förvirrade av att vi vuxna förnekar att det 

finns två kön och föreslår ett mitti-mellankön (sic).” Hon talar rentav om ”hjärntvätt”: 

“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!” Återigen drar Claesson 

paralleller till biologin: ”Att vilja ’befria’ barn från sin biologi är inhumant - naturen är ingen 

värdering, ingen ideologi - den ger oss livets förutsättningar däribland könet.” Enligt denna 

definition blir alltså ”hen” och genuspedagogik reducerat till just värderingar och ideologier, 

med en negativ klang. En ”human” behandling av barn innebär enligt detta synsätt ett 

bejakande och uppmuntrande av könsdualismen. (Artikel 33)  
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Claesson är ett bra exempel på en aktör som ofta uttrycker sina åsikter som om de vore fakta, 

med hjälp av sanningsmodalitet. Claesson beskriver i flera fall den forskning hon refererar till 

som sanning, trots att det bör göras med försiktighet. Istället för att exempelvis skriva ”enligt 

min mening” eller ”enligt vissa forskare” läggs åsikterna ofta fram som självklar kunskap. 

Claesson skriver bland annat: ”Människan vill sortera världen i han och hon - det är naturligt 

och självklart. Vår hjärna är inställd på det.” Om varför man inte ska använda ”hen” till barn 

säger hon: “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.” Vidare menar Claesson att könsroller är 

medfödda eftersom ”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 /.../ 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.” (Artikel 33) Att 

skillnaderna skulle kunna ses hos ”alla små barn” är ytterst tveksamt, och ur ett kritiskt 

diskursanalytiskt perspektiv skulle denna retorik kunna ses som starkt knuten till 

maktutövning och en tydligt svartvit ideologi. 

6 Slutsatser och diskussion 

Jag har genom min analys besvarat de tre frågeställningar som presenterades i uppsatsens 

inledning. Den första var vilka olika förhållningssätt till ordet ”hen” som syntes hos aktörerna 

i debatten. Att det skulle gå att utläsa positiva, neutrala och negativa förhållningssätt är 

kanske inte så förvånande, men att dessa tre kategorier inrymde flera dimensioner var desto 

mer oväntat. Intressant var att de flesta faktiskt tog ställning för eller emot och att de neutrala 

åsikterna var i minoritet. De positiva åsikterna innehöll dels de entusiastiska som med glädje 

och passion hyllade ordet ”hen”, dels de engagerade som med en mer allvarsbetonad retorik 

tryckte på behovet av ett könsneutralt pronomen för att öppna upp för större möjligheter för 

individen. De neutrala åsikterna var dels de relativt oberörda och nonchalanta, dels de 

humoristiska som använde sig av en skämtsam ton för att visa att de inte tog ställning varken 

för eller emot utan snarare såg ordet som skrattretande. Slutligen innehöll de negativa 

åsikterna tre underkategorier som utgjordes av dels de som tvivlade på om ”hen” hade någon 

möjlighet överhuvudtaget att påverka jämställdheten, dels de sarkastiska som gärna gjorde sig 
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lustiga över ordet med hånfull retorik, dels de kritiska som uttryckte en stark motvilja att ta till 

sig ordet och rentav ansåg att det kunde vara skadligt för barns utveckling.  

   Den andra frågeställningen rörde vilka känslor som knöts ihop med ordet ”hen” av 

aktörerna i debatten, och de var utan tvekan många, från glädje, upprymdhet och iver till 

avsky, irritation och frustration. De flesta kände något inför ordet, även om vissa var 

likgiltiga. Vissa älskade ordet, vissa avskydde det. Vissa ansåg att det inrymde stora 

möjligheter att bidra till ett mer jämställt samhälle, vissa förstod inte alls poängen med att ta 

hjälp av ett pronomen i strävan efter en mer rättvis maktfördelning. Bevisligen väckte det lilla 

ordet ”hen” starka reaktioner då det berörde något så grundläggande som identitet och kön. 

   Den tredje frågeställningen handlade om vilka argument som uttrycktes kring användandet 

av ”hen”. Fördelarna med ordet ansågs av vissa vara att öppna upp för friare tolkningar, fler 

möjligheter och större bredd i identifikationsprocessen. Nackdelarna ansågs av andra vara att 

ordet kunde förvirra barn, göra världen mer oromantisk och begränsa förståelsen för och 

uppskattningen av de redan existerande två könen.  

   Man kan föreställa sig att det till grund för hela diskursen om ”hen” ligger en ideologi som 

är starkt förknippad med en heteronormativ tvåkönsmodell och en syn på kärnfamiljen som 

självklar. Om ”identitet” definieras utefter tvåkönsnormen blir identiteten ”hen” något 

avvikande, och det som avviker stöts ofta ut. En tänkbar orsak till rädslan som många 

uttrycker är att den bottnar i en stark vilja att definiera sig utefter sitt kön. Ordet ”hen” skapar 

kanske föreställningar om ett könlöst samhälle där det inte längre är socialt accepterat att vara 

”kvinnlig” eller ”manlig”. Många lägger förmodligen mycket av sin personlighet och identitet 

i att vara just kvinna eller man, och sätter stort värde vid förhållandet till det motsatta könet. 

Det lilla vokalbytet som ger ordet ”hen” symboliserar en förändring som inte alla är beredda 

att ta till sig. Det skrämmer, det provocerar. Men det bidrar också till att många känner en 

enorm glädje inför de möjligheter som öppnar sig. Möjligheten att få vara ”han”, ”hon” eller 

”hen”. Möjligheten att få existera förutsättningslöst i en värld där kön inte behöver vara det 

primära.  

   Även om syftet med denna studie inte var att kunna dra generella slutsatser om vilka åsikter 

om ”hen” som uttrycks är det nog troligt att resultaten inte skulle skilja sig nämnvärt om 

materialet såg annorlunda ut eller om tidsaspekten breddades. De känslor som ges uttryck för 

är grundläggande känslor såsom glädje, rädsla och ilska, och de finns utan tvekan 

representerade i någon form i stort sett varje debatt, särskilt de som berör så pass 

grundläggande ämnen som kön, identitet och normer. Jag vågar därför påstå att det till viss del 
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går att dra slutsatsen att de uppfattningar om ordet ”hen” som syns i denna studie förmodligen 

inte är särskilt unika. Debatten om jämställdhet, genus och könsnormer är utan tvekan 

komplicerad och känslig, och jag låter ett citat från politikern Fredrick Federlay (C) ur 

Kvällsöppet 20/2 2012 belysa detta: 

 

”Jag har en dotter, vi handlade kläder till henne innan hon föddes /.../ vi köpte rosa eftersom både 

mamman och jag gillar väldigt mycket rosa, och det var helt okej fram till vi visste vad det var för kön. 

Sen när vi fick veta att det var en flicka och berättade det så sa man: ’Men så kan du inte göra, för då 

blir det könsstereotypt’.” 

 

Fredrick Federlay beskriver på ett bra sätt svårigheterna med ett samhälle som kräver en 

medvetenhet kring jämställdhet och genusfrågor och balansgången det många gånger kan 

innebära att kombinera egna preferenser med omvärldens normer. Han sätter också ord på hur 

grundläggande och viktigt kön anses vara då det är ytterst närvarande och avgörande redan 

innan ett barn har fötts.  

   Det tycks finnas en uppfattning om att svenskar är ovanligt genusmedvetna, och att många 

andra länder har en mer avslappnad inställning till kön, där ”kvinnor får vara kvinnor” och 

”män får vara män”. Denna genusmedvetenhet gör svenskars åsikter extra intressanta att 

undersöka, enligt min mening. Somliga menar dock att den svenska jämställdhetsdebatten gått 

för långt och de tycks anse att kön och genus ges alltför stor plats i diskussioner. Enligt andra 

finns det mycket kvar att göra i jämställdhetssyfte och de ser kanske ”hen” som en liten 

pusselbit i detta arbete. Svårigheten med jämställdhet och könsneutralitet är kanske att göra 

tillräckligt utan att gå emot sina egna principer. Att gå emot normerna och exempelvis klä sin 

son i rosa eller ge sin dotter ett pojknamn behöver inte automatiskt leda till ökad jämställdhet, 

precis som att motsatsen inte nödvändigtvis måste tolkas som en passivitet inför samhällets 

begränsande könsstrukturer.  

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

En mer genomgripande historisk studie av ordet ”hen” skulle kunna vara givande. Även en 

undersökning lik denna men med ett annat materialurval skulle kunna ge intressanta resultat. 

Att istället rikta fokus på bloggar, Facebook, Twitter och andra sociala medier för att se hur 
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debatten förs på den nivån vore spännande. Ytterligare en möjlighet skulle kunna vara att göra 

en receptionsstudie över hur barn påverkas av den könsneutrala genuspedagogik som används 

på förskolan Egalia. Eftersom debatten om ”hen” är relativt ny vore det även intressant att 

göra en liknande studie om ett, två eller rentav fem år för att se om ordet har försvunnit, 

accepterats eller till och med blivit vanligt förekommande både i tal och skrift. Det svenska 

jämställdhetsdebatten fick utan tvekan en ny inriktning i och med ”hen”, och frågan är vad 

ordet kommer att bidra med i debatten framöver. 
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