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Abstract 
 

Lisa Enberg 
 
He, She, Ze 
How can the attitudes to and the use of ze be understood in the Swedish language 
and society? 
 
A quantitative study of the Swedish gender neutral pronouns ze. 
 

 

Two categories of sex are considered to not be enough and the use of a masculine pro-
noun in cases where gender is unknown is said to increase the gaps instead of bringing 
them together when it comes to gender equality. In 2015, the new word ze (in swedish: 
hen) was added to the Swedish Academic Glossary and since then the opinions regard-
ing the linguistic change have gone apart. 
 
This study aims to provide in-depth knowledge of the gender neutral pronouns ze, the 
attitudes to and the use of the word in the Swedish language and society. Through a 
quantitative study with a survey as a method; 226 questionnaires were collected. Then 
they were analyzed based on the theoretical framework based on a sociolinguistic per-
spective and queertheory that focuses on normality and deviation. 
 
The results from the study show that more than half of the respondents have a positive 
attitude towards ze. It is primarily in writing that the gender neutral pronoun is used; 
almost half of the respondents state that they prefer the word in writing situations. Lan-
guage usage in general affects a persons attitude to the word ze, the more linguistic 
change someone has accepted, the more likely it is that they start using a future one. 
 
The conclusion is that linguistic changes take time, but despite that, ze have been estab-
lished in the Swedish language and society as a gender neutral pronoun but not as a 
third gender category. 
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1 Inledning 
I följande kapitel följer en inledning som introducerar studiens aktuella problemområde, studi-

ens disposition samt centrala begrepp; begreppen utvecklas mer i teoriavsnittet. 

 

Det är unikt att ett könsneutralt pronomen, hen, existerar parallellt med två traditionella, 

han och hon (Bäck, Sendén Gustafsson & Lindqvist 2016). Sverige är det första landet 

som har tre könspronomen i och med att hen har tagit plats i det svenska språket (SAOL 

2015). Ordet hen har skapat enorma debatter efter att barnboken Kivi och Monsterhund 

publicerades, där hen används istället för han eller hon. Boken släpptes år 2012 – året 

som kallas för ”hen-året” (Ledin & Lyngefelt 2013).  

 Efter att den här studiens författare hade frågat sin omgivning om deras tankar kring 

ordet hen upptäcktes väldigt skilda åsikter (se bilaga B). Det väckte ett intresse av att ta 

reda på mer kring fenomenet språk samt det specifika ordet; hen, som har skapat många 

diskussioner. Ordet hen anses numera vara relativt etablerat i det svenska språket. Det 

visar den ökning som har skett från år 2006 då ordet hen omnämndes 636 gånger i 

svenska medier till år 2016 då siffran istället var 27 076 gånger (Sundberg 2017). År 

2014 tyckte dessutom tre av tio svenskar att ordet hen var användbart, ordet florerade i 

sociala medier och syntes även hos olika myndigheter (Svensson 2014; Kant 2014; In-

stitutet för språk och folkminnen 2014). Att ordet hen användes av människor i hela 

landet resulterade i att ordet kom med i SAOL 141 (Gabrielsson, 2015). 

 Milles (2013b) anser att hen är en lösning på transpersoners problematik kring ett 

passande pronomen och det finns med andra ord mycket som tyder på att ordet hen är 

språkligt accepterat. Att människor ställer sig mer positiva till ett könsneutralt prono-

men gör det intressant att ta reda på till vilken grad den språkliga förändringen har eta-

blerats bland språkanvändare i allmänhet i Sverige? Tanken är att genom ett sociolingv-

istiskt perspektiv ta reda på hur ordförråd, lexikon och språkbrukare samverkar gällande 

ordet hen. På vilket sätt används ordet hen och vilka är attityderna till det nya könspro-

nomenet? Vilka faktorer påverkar attityder och användning av ordet hen? Studien är 

sociologiskt intressant och två anledningar till att undersöka fenomenet är att det å ena 

sidan lämpar sig som en studie gällande språklig förändring i allmänhet. Studien ämnar 

betrakta tidigare språkliga förändringar, såsom processen med neger- chokladboll, för 

att få mer förståelse för studiens valda fenomen; hen. Å andra sidan är fenomenet intres-

                                                
1 Svenska Akademins Ordlista 
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sant eftersom det handlar om ett nytt personligt pronomen, något som är väldigt sällsynt 

i det svenska språket och samhället (Milles 2013b). Ett nytt personligt pronomen får 

konsekvenser för hur genus konstrueras och reproduceras. Om hen är något mer än en 

synonym för t.ex. vederbörande eller frasen han eller hon kan det handla om en ny 

social kategori. Då skulle Sveriges könsnormsystem kunna komma att förändras bero-

ende på hur etableringen av ordet hen ser ut i det svenska språket och samhället.  

 

1.1 Disposition  

Inledningsvis förklaras studiens syfte, ordet hen och centrala begrepp för studien. Tidi-

gare forskning är uppdelat i fyra olika teman utifrån de fyra frågeställningarna som lö-

per som en röd tråd genom den här studien. Det första temat diskuterar könsneutralt 

pronomen för att ge större förståelse till varför ett könsneutralt alternativ behövs, vilket 

leder in på nästa tema; Behövs hen? Det tredje temat diskuterar användning av hen och 

ger ett par konkreta exempel på när hen kan vara nödvändigt. Det fjärde och sista temat 

undersöker andra språkliga förändringar för att ge en större förståelse kring den pro-

cess som behandlas i den här studien. Teoriavsnittet förtydligar det sociolingvistiska 

perspektivet och det teroretiska ramverket innehållande bl.a. Ambjörnssons (2006) que-

erteori som används för att förstå och analysera det insamlade materialet samt de resul-

tat som visas. Begrepp som attityd, språk och genus, språkgemenskap och normer samt 

språklig förändring är också viktiga i det teoretiska ramverket, utformning av enkät och 

för att förstå empirin. I metodavsnittet diskuteras studiens metodval där enkät används 

som insamlingsmetod. I det här avsnittet presenteras tillvägagångssätt från det att beslu-

tet togs att utföra kvantitativ metod till dess att ett resultat tagits fram. I resultat- och 

analysavsnittet redovisas och analyserar empirins resultat tematiskt och besvarar pro-

blemformuleringen genom de fyra frågeställningarna. Till sist kommer diskussionsav-

snittet som tar upp slutsatser och informerar om problem som uppstått under arbetets 

gång samt ger inspiration till kommande studier inom området.  

 

1.2 Definition av ordet hen 

Hen är ett könsneutralt personligt pronomen och Einarsson (2009) menar att betydelsen 

av hen kan förklaras genom att h- står för det humana (som h- i han och hon) samt -en 

för det neutrala (som -en i den). Ordet hen har figurerat i Sverige sedan mitten av 1900-



Hen  Lisa Enberg 
 

3 

talet men först år 2015 när den fjortonde upplagan av SAOL kom ut var ordet med i 

ordlistan (Milles 2013b; Magnusson, 2014). Enligt SAOL (2015) betyder hen:  

 

1 könsneutral benämning på person som är omtalad ev. implicit i samman-

hanget; jfr den, han: läraren kan fritt välja vilken metod hen vill; om någon 

kör mot rött ljus, så blir hen bötfälld 

 

2 benämning på person som inte vill el. kan kategorisera sig som vare sig 

man el. kvinna 

 

Skillnaden mellan de två definitionerna av ordet hen märks i studien där fokus framför-

allt ägnas åt den första definitionen som innebär att hen är en könsneutral benämning på 

omtalad person (SAOL 2015). Sverige är det första landet som har infört ett tredje 

könspronomen. Hen är dock inspirerat av finskans ”hän” men de använder sig istället 

endast av könsneutrala pronomen. (Bäck, Sendén Gustafsson & Lindqvist 2016) 

 

1.3 Centrala begrepp 

I den här studien definieras attityd som en inlärd benägenhet att reagera på ett konse-

kvent sätt när det kommer till ett visst objekt eller beteende (Sundgren et. al. 2009). 

Attityders främsta funktion är att hjälpa människor att förenkla en komplicerad värld 

genom att strukturera och förstå samt anpassa sig till tillvaron (Sundgren et. al. 2009). 

Språk bär sociala värden och när det gäller individnivå och samhällsnivå anses språ-

ket vara indentitetsskapande, för människor i sig och för den bild de skapar för omgiv-

ningen, utifrån det språkliga sätt människor uttrycker sig på samt för att visa vilken 

grupptillhörighet någon har. Den sociala innebörden är en viktig aspekt i språket och att 

använda språket, t.ex. genom att tala eller skriva, är en del av den sociala verkligheten. 

(Sundgren et. al. 2009) 

Einarsson (2009) definierar en språklig förändring som ett ord som har tagit sig in i 

standardspråket. Den här typen av språkliga förändringsprocesser sker ofta. 

Studiens definitionen av genus är att det är något människor själva skapar (West & 

Zimmerman 1987). Alla föds som flickor eller pojkar med ett biologiskt kön men genus 

är något som skapas och återskapas i interaktion med andra människor och i denna in-

teraktion spelar språket en stor roll (Sundgren et. al. 2009).  

 



Hen  Lisa Enberg 
 

4 

2 Syfte och frågeställningar  
I nedanstående kapitel presenteras studiens problembakgrund samt studiens syfte och fråge-

ställningar. 

 

2.1 Problemformulering 

I många samhällen världen över används framförallt maskulina pronomen i de fall att 

kön är okänt på en omtalad person (Cameron 1997). För att påbörja en viss utjämning i 

kampen om jämställdhet anser Cameron (1997) och Abbou (2011) att en språklig hand-

ling som att avkonstruera könskategorier kan fungera som ett sätt att utmana könsfrågan 

och närma sig ett mer jämställt samhälle. Keener (2015) anser att den tvådelade köns-

uppdelningen, som endast rymmer män och kvinnor, bör ses över för att fler ska passa 

in i samhällets genusuppdelning. Keeners (2015) förslag är det amerikanska ordet ze 

som är en motsvarighet till svenskans ord hen. Enligt Bäck, Sendén Gustafsson & Lin-

dqvist (2016) har det könsneutrala pronomenet hen slagit igenom i det svenska sam-

hället men den forskning som finns på fältet är fortfarande begränsad. För att kunna 

förstå ordet hen och dess funktion i det svenska språket och samhället behövs mer 

forskning. Därför avser den här studien att titta närmare på det könsneutrala pronomenet 

hen för att ta reda på attityder till och användning av ordet hen kan förstås i det svenska 

språket och samhället? Vilka faktorer påverkar attityd och användning av hen?  

 
2.2 Syfte 

Målet med den här studien är att undersöka det könsneutrala pronomenet hen och ta 

reda på mer om fenomenet språk samt attityder till och användningen av ordet hen. Syf-

tet är att bidra med ny kunskap inom forskningen och ta reda på attityder till ordet hen 

samt visa på vilket sätt hen används i det svenska språket och samhället.  

 

2.3 Frågeställningar 

• Vilka är attityderna till hen? 

• Hur ser användningen av hen ut i det svenska språket och samhället? 

• Hur stor del har hen i det svenska språket och samhället?  

• Påverkar språkattityder i allmänhet synen på hen? 
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3 Forskningsöversikt 
I följande kapitel presenteras en forskningsöversikt med fokus på det könsneutrala pronomenet 

hen för att ge en överblick på vad som tidigare har forskats om på fältet. I kapitlet byggs bak-

grunden på till studiens syfte, problemformulering och frågeställningar.  

 

3.1 Könsneutralt pronomen 

Abbou (2011) har studerat dubbel könsmärkering i franskan för att kunna kritisera soci-

ala realiteter och menar att utvecklingen av dubbel könsmarkering, ett sätt att skapa 

neutralt kön, är en språklig handling med ett socialt syfte att förändra verkligheten. 

Detta sätt utmanar det franska språket och ifrågasätter könsfrågan där målet är jämlikhet 

eller avkonstruktion av könskategorier. Cameron (1997) diskuterar könsneutrala pro-

nomen i engelskan men menar istället att samhället inte kan räkna med jämställdhet 

även om användningen av maskulina pronomen elimineras, däremot ger det nya val och 

möjligheter. Cameron (1997) anser att användningen skulle kunna leda till en viss ut-

jämning även om den inte innebär total jämställdhet. Människor kan t.ex. välja om alla 

läkare ska benämnas med han, just nu tituleras yrket med ett maskulint pronomen, eller 

om en läkare av okänt kön ska benämnas med hen.  

Wood & Eagly (2015) menar att de två mest populära könsidentitetsteorierna samt 

bästa skalorna inom just könsidentitet är BSRI, Bem’s Sex Role Inventory, och PAQ, 

Personal Attributes Quesionaire. Personligheter och individuella skillnader sätts i mot-

sats till social identitet och självkategorisering och individer hamnar sedan i en av två 

kategorier, man eller kvinna (Wood & Eagly 2015). Den vanliga tvådelade könsuppdel-

ningen som rymmer män och kvinnor är dock inte tillräcklig menar Keener (2015) som 

anser att samhället bör se över könkategoriseringen för att även människor som inte 

passar in i de två, nuvarande, alternativen också ska kunna passa in i genusuppdelning-

en. Keener (2015) tar upp ett förslag på hur detta kan lösas innehållande den ameri-

kanska motsvarigheten till hen; ze. Ett könsneutralt pronomen som inte har slagit ige-

nom, varken i det amerikanska språket eller samhället (Bäck, Sendén Gustafsson & 

Lindqvist 2016). Ett könsneutralt pronomen har dock slagit igenom i det svenska språ-

ket som är först med att ha ett könsneutralt pronomen, hen, som existerar paralellt med 

de två traditionella, han och han (Bäck, Sendén Gustafsson & Lindqvist 2016). Enligt 

Milles (2013b) så blev hen ett svenskt pronomen år 2012 trots att det diskuterades redan 

under mitten av 1900-talet och att det först år 2015 tog plats i SAOL 14.  
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3.2 Behövs hen? 

Ledin & Lyngfelt (2013) menar att det svenska språket inte är i behov av ordet hen ef-

tersom det redan finns andra könsneutrala uttryckssätt. De menar att han eller hon, den, 

de, omskrivning till plural och upprepning av substantiv är alternativ som det svenska 

språket har för att människor ska kunna uttrycka sig på ett könsneutralt sätt.  

Milles (2013a) avänder sig av tre centrala gruppnätverk som förordar att hen bör an-

vändas, används eller båda delarna. De har alla en gemensam könsnorm-kritisk kärna 

men olika ideologisk inriktning. Den transaktivistiska inriktningen karakteriseras av hur 

hen används istället för han eller hon i både tal och skrift i de fall där faktiska personer 

föredrar benämningen hen (Milles 2013a). På så vis etabebleras användandet av hen 

genom att människor själva får berätta vilket pronomen de föredrar. Den queerfeminist-

iska inriktningen innefattar en feminism som kritiserar och ifrågasätter heterosexuella 

normer och att de är så starkt styrande för människors förväntan över sexliv, bildandet 

av familj och att umgås (Milles 2013a). Inom det nätverket ses användningen av hen 

som en del i att förändra den sociala konstruktionen av kön i samhället. I den genuspe-

dagogiska inriktningen används hen för att ifrågasätta könsnormer men till skillnad från 

det queerfeministiska så verkar de i pedagogiska sammanhang där de försöker ge barn 

möjligheter att utvecklas som individer istället för pojk- och flickroller (Milles 2013a).  

 

3.3 Användning av hen 

I nära anslutning till hen-debatten år 2012 visade Milles (2013a) att hen knappt använ-

des i myndighetsinformation men lite mer i politiska motioner, studentuppsatser och 

tidningstexter. Undersökningen visade att hen används i den offentliga svenskan men 

mer som en förstärkning än som ersättning till tidigare uttryckningssätt. I svenska me-

dier har förekomsten av ordet hen ökat från år 2006 då ordet omnämndes 636 gånger till 

år 2016 då siffran istället var 27 076 gånger (Sundberg 2017). Att hen har blivit mer 

accepterat i det svenska samhället syns tydligt eftersom att ordet kom med i SAOL 14 

som kom ut år 2015 (Gabrielsson, 2015). Att ett ord kommer med i SAOL kräver att det 

används av många och rimligtvis i hela landet (Magnusson, 2014). Höjling & Pihl 

(2015) menar att ordet hen inte tar längre tid att läsa än något annat pronomen, däremot 

tar dubbelordet han/hon längst tid. Införandet av ordet hen i det svenska språket var 

därmed en tillgång som hjälper till med snabbare läsningsprocesser.  
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Införandet av hen är enligt transpersoner en lösning på deras identifieringsprono-

menproblem och enligt queerfeminister visar ordet hen vägen mot ett samhälle där kön 

inte bestämmer vem någon ska vara (Milles 2013b). Butler (2001) studerade det offent-

liga fallet med ”pojken som uppfostrades som en flicka – John/Joan” som aldrig kände 

sig hemma i någon av de två könskategorierna. Livet blev ensamt och förvirrande. Att 

kastas mellan han och hon men aldrig hitta ”hem” i genusuppdelningarna innebar slutet 

för John/Joan som begick självmord (The Associated Press, 2014). Varför upplevs tve-

tydiga könsorgan som stötande och problematiska (Ambjörnsson 2006)? Många inter-

seuxuella kan uppleva det som bekymmersamt att falla utanför könsmallarna men Am-

björnsson (2006) undrar om inte uppelevelsen beror på samhällets stelhet kring gräns-

dragningen mellan man och kvinna samt manligt och kvinnligt? Att människor inte vet i 

vilken kategori en individ ska vara rubbar ordningen i samhället (Ambjörnsson 2006).  

Enligt Bäck, Sendén Gustafsson & Lindqvist (2016) samt Höjling & Pihl (2015) är 

yngre personer och personer inom eller med anknytning till vänsterpolitik mer positiva 

till ordet hen. Diskussionerna kring hen startade år 2012 när Jesper Lundqvist skrev 

barnboken Kivi och Monsterhund (2012) som använde sig av hen istället för han/hon 

(Ledin & Lyngfelt 2013). Sedan dess har debatterna kring hen varit heta och flera situat-

ioner har uppstått, som t.ex. när dåvarande redaktionschef på DN, Åsa Tillberg, medde-

lade att ordet hen inte skulle användas i deras nyhetstexter (Gabrielsson 2015). Gabri-

elsson (2015) menar dock att attityderna till ordet hen på senare tid har blivit mer posi-

tiva och inte alls så extrema som de tidigare varit. År 2014 tyckte tre av tio svenskar att 

hen var ett användbart ord och även myndigheter började använda sig av ordet (Svens-

son 2014; Institutet för språk och folkminnen 2014). På sociala medier i allmänhet har 

ordet hen börjat florera mer och mer (Sundberg 2017). Kant (2014) har skrivit om hens 

förekommande på sociala medier med fokus på twitter. Ett intressant resultat var att hen 

oftast används i en anonymiserande kategori där personen som använt ordet hen vet 

vem personen i fråga är och i många fall även har en relation till hen.  

Andersson (2012) studerade i vilken grad könsperspektiv används i till- och omtal på 

en förskola. Även om hen inte används på just den förskolan hon studerar så menar hon 

att det används på andra förskolor samt tror att användningen av ordet hen inom försko-

lan och i samhället kommer att öka i framtiden.  
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3.4 Andra språkliga förändringar 

Det finns ibland föreställningar om att det svenska språket är ett litet och svagt språk 

men faktum är att svenskan tillhör ett av de större. Svenskan har ungefär 80-90 språk 

med fler talare framför sig i en tilltänkt lista och cirka 98-99 procent språk i världen har 

färre talare än svenskan enligt språkforskaren Andersson (1999; 2016). Det svenska 

språket är starkt, endast 1-2 procent andra språk är starkare (Andersson 1999; 2016). 

Alla levande språk utvecklas vilket innebär att det tillkommer nya ord på samma sätt 

som ord försvinner (Institutet för språk och folkminnen 2017). Det är inte ovanligt att 

nya ord tillkommer i det svenska språket; framförallt substantiv men även verb. Däre-

mot är det sällan ett nytt pronomen bildas och framförallt är det radikalt med ett nytt ord 

som har kapaciteten att bidra till en ny könskategori (Einarsson 2009; Milles 2013b). 

Milles (2013b) menar att det är väldigt ovanligt: 

 

”Förra året hände nämligen någonting väldigt ovanligt. Då fick svenskan ett 

nytt pronomen. Inte sedan sextonhundratalet har vi alltså skådat något så-

dant för svenskans del, och det är banne mig ovanligare än födelsen av en 

ny stjärna!” 

(Milles 2013b) 

 

Det svenska språket har inte varit med om en så pass radikal språkförändring på 

väldigt länge men däremot har det tidigare skett en del språkliga förändringar som 

skapat debatter; däribland du-reformen, negerboll eller chokladboll samt dagis 

eller förskola (Harrison 2016; Isotaro 2015; Olofsson 2010).  

 

3.4.1 Du-reformen 

En språklig förändring som ägde rum på 1960-talet och som också innefattade ett 

pronomen kallas för du-reformen. Den slog först igenom i medierna och de 

rikstäckande journalisterna sägs ha spelat en mycket stor roll. En annan viktig roll 

hade Bror Rexed, chef för Medicinalstyrelsen. I ett välkomsttal som han höll år 

1967 till sin personal förklarade Rexed att han personligen avsåg att benämna 

samtliga medarbetare med ”du” oavsett var i hierakin de befann sig. Det sägs 

också att många liknande initiativ togs kring samma tid på arbetsplatser runt om i 

landet men just Rexed blev en person som fick symbolisera den språkliga utveck-

ligen. Det var en språklig förändring som tydligt visade övergången på titelbruket 
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där svenskan gick från ett sätt att tala som folk ansåg var omodernt och snobbigt 

till ett nytt modernare sätt att uttrycka sig. Det var ett sätt som inte belyste makt-

ordningen som de tidigare ordanvändningarna hade gjort. Från att tilltala folk med 

ordanvändningar såsom ”fru”, ”herr”, ”direktör” m.fl. så övergick folk till att säga 

”du”. En språklig förändring som idag ses som helt etablerad i det svenska sam-

hället då folk benämner varandra med ”du” i både tal och skrift. (Harrison 2016) 

 

3.4.2 Negerboll eller chokladboll? 

En annan språklig förändring handlar om orden neger- och chokladboll. Den här språk-

liga förändringen äger till viss del fortfarande rum eftersom det fortfarande finns indivi-

der som påpekar att negerboll är den rätta benämningen medan andra tycker att cho-

kladboll är ett bättre alternativ som inte är lika laddat (Isotaro 2015). En intressant note-

ring är att när ordet hen lades till i SAOL 14 så togs ordet negerboll bort (Rudolfsson 

2015).  

 

3.4.3 Dagis eller förskola? 

Fram till år 1998 kallades daghem för dagis men i samband med införandet av Läro-

plan, LPFÖ2, så ändrades benämningen till förskola. Anledningen till den här språkliga 

förändringen var att förtydliga verksamhetens pedagogiska innehåll (Pysslingen 2015). 

Olofsson (2010) menar dock att människor fortfarande hamnar i diskussioner kring 

denna långdragna, språkliga förändring där det fortfarande inte helt övergått till för-

skola. Precis som att människor reagerar och anser att negerboll har en negativ bety-

delse så finns det många pedagoger som tar illa upp när någon använder benämningen 

dagis istället för förskola (Olofsson 2010). Trots att det nya ordet förskola som infördes 

med den nya innebörden, framförallt i form av Läroplanen, har funnits i snart 20 år så 

har den språkliga förändringen fortfarande inte tagit sig till fullo. Olofsson (2010) me-

nade att fler medier borde bli bättre på att använda sig av den ”rätta” benämningen för 

att även allmänheten ska göra det. Idag använder de flesta medier sig av det nya ordet 

förskola men det går fortfarande att se vissa medier som använder benämningen dagis. I 

bl.a. Expressen (Andersson 2017) syns användningen av dagis trots att det framförallt är 

ordet förskola som används i artikeln. Exemplet med dagis/förskola är ett exempel på 

hur svår en språklig förändringprocess är; språkliga förändringar tar tid. 

 
                                                
2 Läroplan för förskolan 
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Tidigare forskning visar att ordet hen är etablerat i det svenska språket. Kant (2014) 

menar att ordet hen fortfarande är i utvecklingsstadiet och att det finns mycket forskning 

kvar att utföra. Även övriga forskare är överrens om att det behövs mer forskning för att 

fylla alla de kunskapsluckor som finns inom området. En kunskapslucka är vilka attity-

der som finns till ordet hen och vilka faktorer som påverkar attityderna? För att fylla 

den kunskapsluckan kommer den här studien att ta vid där Kant (2014) slutade och se 

närmare på bl.a. användning av hen, något som Kant (2014) rekommenderar. Studien 

kommer att lägga fokus på svenskans senaste pronomentillskott och ta reda på hur ordet 

hen har etablerat sig i det svenska språket och samhället. Är ordet hen normaliserat och 

i så fall till vilken grad? För att förstå fenomenet kommer inspiration att hämtas från 

Milles (2013a) queerfeministiska nätverk som innefattar en användning av ordet hen 

som en del i att förändra den sociala konstruktionen av kön i samhället. 

 

 

 

  



Hen  Lisa Enberg 
 

11 

4 Teoretiska utgångspunkter  
I följande kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk där fokus ligger på queerteori och 

begreppen attityd, språk och genus, språkgemenskap och språknormer samt språklig föränd-

ring. Kapitlet förklarar även det sociolingvististiska perspektivet närmare. 

 

4.1 Sociolingvistik 

Forskningsinriktningen sociolingvistik kan även kallas för språksociologi och uppkom i 

mötet mellan sociologi och lingvistik på 1960-talet (Norrby & Håkansson 2015). Socio-

lingvistik kan ses som studiet om det ömsesidiga förhållandet mellan språk och sam-

hälle (Sundgren et. al. 2009). Forskning inom sociolingvistiken har som mål att förklara 

olika strukturer i språket med hjälp av faktorer och processer i samhället (Elfving 2010). 

Människor visar olika attityder, förhållningssätt och förhållanden till något genom språ-

ket och språket har dessutom många olika funktioner (Sundgren et. al. 2009). I möten 

mellan människor kan det t.ex. vara att ge information eller knyta sociala kontakter och 

forma sociala grupperingar.  

 

4.2 Queerteori 

Queerteorin intresserar sig för hur normer ser ut, fungerar och ifrågasätts samt kritiskt 

granskar normer kopplade till sexuell identitet, sexualitet och genus (Ambjörnsson 

2006). Ambjörnssons (2006) queerteori har framförallt ett intresse för föreställningar 

om normalitet och avvikelse. Normer definieras i den här studien som oskrivna regler 

som synliggörs först när någon avviker från dem (Edling & Liljeros 2010). Ambjörns-

son (2006) menar att det centrala med queer kan förklaras som ”brotten mot det nor-

mala” med fokus på att kritiskt granska sexuella normer. Det är ett redskap som är an-

vändbart när ordet hen ska förklaras och när det ska diskuteras huruvida hen hör hemma 

som ett könsneutralt pronomen och/eller en tredje könskategori. Han och hon ses som 

det normala och alla som bryter mot dessa kategorier placeras just nu i utanförskap.  

 

4.3 Attityd 

Attityd definieras som en inlärd benägenhet att reagera på ett konsekvent sätt när det 

kommer till ett visst objekt eller beteende. Begreppet har tre komponenter som går in i 

varandra. Den första är en kognitiv komponent som innefattar uppfattningar, kunskaper 

och föreställningar (sanna eller osanna). Den andra är affektiv komponent där känslo-
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mässiga värderingar kopplas till uppfattningar, kunskaper och föreställningar vilket i sin 

tur ger en positiv, likgiltig, kluven eller negativ känsla för ett visst attitydobjekt. Den 

sista är en konativ komponent som innebär en beredskap att agera utifrån egna värde-

ringar och föreställningar. Attityders främsta funktion är att de hjälper oss förenkla en 

komplicerad värld genom att strukturera och förstå samt anpassa oss till vår tillvaro. 

(Sundgren et. al. 2009) 

 

4.4 Språk och genus 

Språk bär sociala värden. När det gäller individnivå anses språket vara indentitetsskap-

ande, för oss själva och för den bild vi skapar för vår omgivning, utifrån det språkliga 

sätt människor uttrycker sig på samt för att visa vilken grupptillhörighet någon har. Se-

dan långt tillbaka i tiden har språket även spelat stor roll på samhällsnivå genom att ha 

stor betydelse för nationsbildningsprocesser samt som en viktigt del i nationalkänslan. 

Den sociala innebörden är en viktig aspekt i språket och att använda språket, t.ex. ge-

nom att tala eller skriva, är en del av den sociala verkligheten. (Sundgren et. al. 2009) 

Studiens definitionen av genus är att det är något vi själva skapar. West & Zimmer-

man (1987) har myntat uttrycket ”doing gender” som innefattar att genus är något vi 

gör, inte något som vi redan från början har. Alla föds som flickor eller pojkar med ett 

biologiskt kön men genus är något som skapas och återskapas i interaktion med andra 

människor och i denna interaktion spelar språket en stor roll. (Sundgren et. al. 2009)  

Genusforskning kan definieras som ”problematisering av ’kön’”. Forskningen avser 

med andra ord att problematisera det sociala och kulturella förhållandet mellan språk 

och genus (Sundgren et. al. 2009). 

 

4.5 Språkgemenskap och normer 

Einarsson (2009) menar att en språkgemenskap hålls samman av gemensamma normer 

och att olika språkgemenskaper kännetecknas av olika språknormer. Gemenskaper kän-

netecknas av vissa gemensamma normer som reglerar språkliga och icke-språkliga be-

teenden i gemenskapen. Normerna är ofta osynliga fram till att någon bryter mot dem, 

först då blir de synliga. T.ex. på en buss förväntas att alla håller en låg ton eller rent av 

sitter tysta, först när någon går på bussen och pratar högljutt så kan det märkas att folk 

blir irriterade – någon har brutit mot den språknorm som finns på en buss i den svenska 

kulturen. Ett annat exempel är om en präst skulle börja svära i kyrkan, först då synlig-



Hen  Lisa Enberg 
 

13 

görs den språknormen. Det är mycket i språkgemenskapen som är så pass normaliserat 

att människor aldrig lägger märke till det förrän något avvikande sker. (Einarsson 2009) 

 Det är också viktigt att notera att språknormer förändras över tid. Det förklarar varför 

den äldre generationen ibland gnäller på den yngre. Svensklärare idag lär inte ut samma 

svenska som de gjorde för 70 år sedan. Det svenska språket och dess normer förändras 

och därför följs olika språknormer, förmodligen är de rätt för den språkgemenskap som 

individen själv tillhör. Det skiljer sig dock även bland individer inom en språkgemen-

skap men de har antagligen mer gemensamt, överlag och gällande normer, inom gemen-

skapen än vad de har med medlemmar i en annan. Det är därmed inte språkbruket i sig 

som är det viktiga när språkgemenskaper ska studeras utan uppfattningar om och attity-

der till språknormer. (Einarsson 2009)  

 

4.6 Språklig förändring  

En språklig förändring definieras i den här studien som ett ord som har tagit sig in i 

standardspråket (Einarsson 2009). Den här typen av språkliga förändringsprocesser sker 

hela tiden och det är möjligt att iaktta en språklig förändring under tiden den sker trots 

att tidigare forskare till huvudsak studerat språkliga förändringar först efter att de skett.  

Språklig variation, attityder och språklig förändring har ett samband menar Einars-

son (2009). Det handlar om en medvetenhet och omedvetenhet i användandet av språket. 

Hur snabbt det nya slår igenom påverkas också mycket av makt- och statusförhållanden. 

Om medier medvetet väljer att använda nya ord så slår den språkliga förändringen 

snabbare igenom då samhället stöter på en språklig variation och attityden blir mer posi-

tiv vilket gör att det nya ordet används oftare och tillslut används det helt omedvetet. 

(Einarsson 2009). 

 

4.7 Avslutande kommentar 

Queerteorin, språklig förändring och attityd är de teoretiska verktygen som kommer att 

ta mest plats i studiens teoretiska ramverk. Samtliga perspektiv, teorier och begrepp 

kommer dock att användas i analysen för att förstå resultatet. Eftersom att resultatet 

kommer att analyseras utifrån denna referensram är det den vetenskapliga metoden de-

duktion som kommer att användas. Deduktion innebär att ha en teoretisk referensram 

färdig tidigt och sedan arbeta sig framåt med hjälp av teorin. Utifrån perspektiv, teorier 

och begrepp som ingår i det teoretiska ramverket kommer således en operationalisering 
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att formulera fenomen till enkätfrågor. Dessa frågor kommer att användas för att mäta 

studiens fenomen med den språkliga förändringen hen. Ett resultat skrivs sedan samman 

och analyseras med hjälp av det teoretiska ramverket. 

 I analysen kommer queerteorin att användas för att förstå om hen är något avvikande 

i det svenska språket eller samhället, framförallt i analyserandet av hen som könsne-

utralt pronomen och en tredje könskategori. Queerteorin utgår framförallt från normer 

gällande genus men även språknormer kommer att användas för att analysera ordet hen.  

 Begreppet språklig förändring kommer att bidra till att synliggöra tidigare processer 

som liknar studiens centrala fenomen och därmed öka förståelsen för vad en språklig 

förändring är. För att förstå studiens fenomen är det centralt och viktigt att förstå vad en 

språklig förändring är.  

 För att förstå attityderna till hen kommer ett sociolingvistiskt perspektiv att vara vik-

tigt och då genom att analysera faktorer i samhället som påverkar strukturen i språket 

och framförallt gällande språkliga förändringar.  

 Studiens teoretiska ramverk är en viktig del i hela studien, från skapandet av enkät-

formulär till analys av insamlad data. Genom det teoretiska ramverket ämnas att försöka 

förstå fenomenet kring hen på ett vetenskapligt sätt. Det är först när dessa perspektiv, 

teorier och begrepp samverkar i relation till empirin som analysen kommer att bli intres-

sant. Förhoppningen är att det teoretiska ramverket kan fungera som ett verktyg för att 

teoretisera studiens fenomen och bidra till att tänka utanför det vardagligt självklara. 
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5 Metod 
I följande kapitel beskrivs studiens metod: tillvägagångssätt, val av metod, enkät, urval 

och bearbetning av insamlat material. En metodologisk och etiskt reflektion ges också 

för att förstå studiens metodval.  

 

5.1 Tillvägagångssätt  

Studiens allra första mål var att ta reda på hur pass hen sågs som en tredje könskategori 

i Sverige. Då tidigare forskning samt empirin visade att kunskaperna inte riktigt hade 

nått så långt valdes istället ett nytt mål. Istället skulle attityder och användning av hen 

undersökas samt möjliga faktorer som kunde påverka. Utifrån den tidigare forskningen 

sattes fyra frågeställningar upp. Frågeställningarna har fungerat som avgränsningar och 

en röd tråd som löpt genom uppsatsen och slutligen besvarades de med hjälp av respon-

denternas svar (W. Creswell 2009).  

 

5.2 Val av metod  

Det saknades mycket tidigare forskning inom både det kvalitativa och det kvantitativa 

området och därför var forskningsområdet i behov av mer studier. Enligt Eliasson 

(2013) är kvantitativ metod det som fungerat bäst när det ansetts viktigt att sätta siffror 

på materialet. I den här studien ansågs det vara viktigt att uttala sig om attityder i en 

större grupp och då var kvantitativ metod ett lämpligare alternativ än kvalitativ. En för-

del med att använda kvantitativ metod var att det passade bättre utifrån de resurser som 

fanns tillgängliga, både gällande tid och pengar. Dessutom underlättade det för respon-

denterna som kunde besvara webbenkäten vid valfri tid på dygnet och på så vis delta i 

undersökningen. Att använda enkät som insamlingsmetod gav också möjligheten att ha 

många alternativ under analysarbetet; det gick att prova olika hypoteser som tillslut gav 

ett resultat. (Eliasson 2013)  

 Tidigare forskning inom området hade använt sig av både kvantitativ och kvalitativ 

metod. Andra forskare såsom Ledin & Lyngefelt (2013) samt Milles (2013a) påpekade 

att mer forskning efterfrågades inom området samt rekomenderade att både kvantitativ 

och kvalitativ metod borde utföras. Kvalitativ metod fanns i början med i åtanke då det 

var en metod som också var relevant för ämnesområdet men bland de studier som be-

rörde ämnet på ett eller annat sätt fanns det en större brist av kvantitativ metod, åt-

minstone med enkät som empiri. Beslutet togs att använda kvantitativ metod och direkta 
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mätningar då de studier som trots allt använt sig av kvantitativ metod hade fått fram ett 

liknande resultat som det den här studien ville uppnå. Några tidigare resultat visade att 

vissa förskolor använder hen istället för han/hon samt att användningen av hen finns på 

det mediala nätverket Twitter. Således fanns det en chans att hen hade tagit sig in i sam-

hället. För att se vilka attityder som fanns till ordet hen samt hur användningen av hen 

såg ut i det svenska språket och samhället behövde ett relativt stort material kunna gene-

raliseras och därför ansågs kvantitativ metod vara ett bättre alternativ än kvalitativ. Ge-

nom kvantitativ metod bedömdes att det var större möjlighet att nå fler respondenter och 

få den information som efterfrågades.  

 

5.3 Urval 

Populationen var personer över 18 år som använde sig av Internet. Ett tillfällighetsurval 

användes och webbenkäten delades på författarens egen Facebook-profil. Ett tillfällig-

hetsurval innebar att författaren valde ”första bästa” och det gjordes på grund av att 

kunskapen om populationen var för dålig för att precisera ett tydligare urval. För att 

täcka in tillräckligt med respondenter bad studiens författare bekanta om hjälp för att 

dela vidare inlägget med enkäten (Eliasson 2013). På så vis utvigdades undersökningen 

efterhand som inlägget delades och när inga nya svar tillkom avslutades insamlingen 

(Eliasson 2013). Fördelen med metoden var att den var effektiv i relation till de resurser 

som fanns tillgängliga. Nackdelen var att mer data hade behövts för att kunna dra gene-

rella slutsatser om populationen. Urvalsramen innefattade författarens egen bekant-

skapskrets vilket ledde till begränsningar inom urvalet. Denna begränsning innebar för-

siktighet i uttlanden eftersom det inte var säkert att urvalet representerade populationen. 

Därför användes urvalet istället för populationen som referens till studiens urval för att 

det då kunde dras slutsatser om resultatet.   

 

5.4 Utformning av enkät 

När enkäten skulle utformas användes inspiration från en kvalitativ fråga på sociala 

medier där författaren bad bekanta att svara på några frågor om hen (se bilaga B). Sva-

ren hjälpte senare till att utforma framförallt fråga 3, 4 och 5 (se bilaga A) men var 

också en del i hela operationaliseringen (se tabell 5.1) som ledde fram till resterande 

frågor. Inspiration hämtades även från Ambjörnssons (2006) queerteori samt de fyra 

frågeställningarna som användes för att bryta ner till dimensioner och indikatorer som 
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tillsammans med tidigare nämnda utgångspunkter skapade innehållet i enkäten (Djur-

feldt, Larsson och Stjärnhagen 2010; W. Creswell 2009). Grunden till enkäten operat-

ionaliserades enligt tabell 5.1 (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 2010; Eliasson 2013): 

 
Tabell 5.1 visar operationalisering från samhällsfenomen till de indikatorer som senare utvecklades ytter-
ligare och blev till innehållet i studiens webbenkät. 
Samhällsfenomen Dimensioner Indikatorer 

Bakgrundsfaktorer 

Kön 

Ålder 

Utbildning 

Bostadsort 

Medborgarskap 

- Kategoriserar du dig som kvinna/man/hen? 
- Vilket år är du född? 
- Vilken skolutbildning har du? 
- Var har du huvudsakligen vuxit upp?  
- I vilken typ av område bor du nu? 
- Är du medborgare i Sverige/annat land/både 
och? 

Attityder till hen 

Fördomar 
 
Värderingar 
 
Åsikter 

- Allmän inställning till ordet hen? 
- Attityd till användning av hen inom organi-
sationer? 
- Attityd till hen som: 
*könsneutral benämning 
*hen som påhittat nonsens 
*hen som könsneutralt pronomen 
*hen som tredje könskategori 

Användning av hen 
Egen användning 

Vanor 

- Vilket pronomen använder du i skrift? 
- Vilket pronomen använder du i tal? 
- Hur ofta har du använt ordet hen det senaste 
året? 

Observation av hen 
Andras användning 

Vanor 

- Hur ofta har du stött på ordet hen det senaste 
året? 
- Hur ser du på användningen av hen i krö-
nika/låt/vanligt text? 

Språk i allmänhet 

Språkliga förändringar 

 

Språkkunskaper 

 

Språk som identitetsskapande 

- Hur många språk behärskar du? 
- Vilken är din uppfattning om: 
*brytning 
*dialekt 
*gramatik i tal 
*felaktigheter i formella texter 
*felaktigheter i informella texter 
*att du talar korrekt 
*att du skriver korrekt 
- Vilket ord föredrar du (olika infor-
mella/formella alternativ)? 
- Är språket ett sätt för dig att uttrycka vem 
du är? 

Kommentar: Indikatorerna är inte fullständiga i tabellen, se bilaga A för de fullständiga frågorna. 
 

Målet var att nå hög reliabilitet för att kommande forskare skulle kunna dra nytta av den 

enkät som skapades och därmed kunna få ett likartat resultat. Grundversionen av enkä-

ten skapades i Microsoft Word. Reliabiliteten gjordes så hög som det var möjligt utifrån 

de resurser som fanns; vissa variabler som t.ex. användning av hen mättes på flera olika 

sätt genom att vissa frågor ställdes med mål att förklara samma variabel. Bakgrundsfrå-

gorna hämtades till stor del från SOM-institutet då de fungerat bra i tidigare undersök-

ningar och likaså inspiration till svarsalternativen på de flesta likertskalorna. Flera om-

gångars bearbetande av enkäten och med synpunkter från personer i författarens omgiv-
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ning som under en pilotstudie besvarade enkäten förbättrades reliabiliteten ytterligare 

(Ejlertsson 2005). När enkäten ansågs förstås på ett likvärdigt sätt togs beslutet att relia-

biliteten var hög nog. Några utkast senare ansågs enkäten vara tydlig och pålitlig nog 

för att kommande undersökningar skulle kunna ge ett liknande resultat. Då skapades 

den slutliga versionen i form av en webbenkät i Google Forms. (Eliasson 2013) 

Nästa steg blev att försöka uppnå hög validitet och vara säker på att enkäten skulle 

mäta det som avsågs mätas hos de olika samhällsfenomen (Eliasson 2013). Även här 

var det effektivt att ha liknande indikatorer då det gick att se att de mätte det som avsågs 

mätas när de uppvisade liknande resultat, speciellt gällande variabeln använding av hen. 

Som Sundgren m.fl. (2009) rekomenderade så användes framförallt likertskalor i enkä-

ten. Målet var framförallt att samla in attityddata och för att få så hög validitet som möj-

ligt ansågs likertskalor vara det bästa alternativet i större delen av enkäten (Djurfeldt, 

Larsson och Stjärnhagen 2010; Eliasson 2013). Likertskalorna innebar att respondenten 

fick ta ställning till ett antal påståenden, ibland liknande varandra, genom att markera 

till vilken grad hen instämde med påståendet (Sundgren et. al. 2009).  

Eftersom studien ämnade ta reda på attityder till och användning av hen så delades 

enkäten på Facebook eftersom tidigare forskning hade visat att unga var mer positiva till 

ordet hen än äldre. Enligt Davidsson (2016) använde 64 procent av befolkningen Fa-

cebook, däribland många unga som också var den största åldersgruppen, 16-25 år, men 

även en tredjedel av alla pensionärer i Sverige använde det mediala nätverket. Utifrån 

de resurser som fanns ansågs det mediala nätverket Facebook vara det bästa alterntivet 

för att kunna samla in flera svar och få möjligheten att generalisera resultatet. Eftersom 

tidigare forskning hade visat att yngre var mer positiva till ordet hen togs beslutet att 

använda Facebook för att nå respondenterna, det fanns hela tiden en medvetenhet om att 

det troligtvis skulle ge fler svar från yngre men även att det fanns en möjlighet att nå 

flera olika åldersgrupper via det sociala medienätverket. 

  

5.5 Bearbetning av insamlat material  

Efter 12 dagar inkom väldigt få svar och beslutet togs att materialet var tillräckligt för 

att kunna besvara studiens syfte. Under de 12 dagarna delades enkäten 34 gånger och 

226 enkätsvar samlades in.  

Med all data insamlad skapades ett kodschema där enkätens 27 frågar omvandlades till 

61 variabler för att lättare kunna hantera frågorna i det statistiska programmet SPSS. 

Samtliga svar kodades först ner på en pappersmall och sedan in i SPSS där materialet 



Hen  Lisa Enberg 
 

19 

behandlades. Vidare kodades i princip samtliga variabler om för att lättare se spännande 

resultat och materialet lärde kännas bättre. Inför den sista regressionen kodades centrala 

variabler gällande attityd, användning och observation om för att få tre index; attitydin-

dex, användningsindex och observationsindex. Först vändes vissa variabler för att alla 

skulle ha ett negativt värde som lågt och ett positivt värde som högt. Därefter normera-

des samtliga variabler för att samtliga skulle ha ett värde från 0-1. Indexen har olika 

antal värden men samtliga har 0 som lägsta och 1 som högsta värde. Efter att alla vari-

abler var omkodade testades deras värde i Cronbach’s alpha där samtliga låg över det 

godkända värdet ,700 och därför kunde index skapas; attitydindex, användningsindex 

och observationsindex. I attitydindexet finns variablerna från fråga 1 och 3 (se bilaga 

A), i användningsindexet finns variabler från fråga 6 (se bilaga A) och i observationsin-

dexet finns variabler från fråga7 (se bilaga A). Genom att skapa index kunde helheten 

av attityd, användning och observation av hen användas. Andra variabler gjordes om till 

dummyvariabler för att kunna användas i kommande regressioner (Djurfeldt, Larsson 

och Stjärnhagen 2010). Hypoteser som togs fram i samband med operationaliseringen 

testades sedan för att finna intressanta resultat som svar till frågeställningarna. Studiens 

resultat analyserades därefter med hjälp av samlingstabeller, korstabeller och multipla 

linjära regressioner (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 2010; Djurfeldt & Barmark 

2015; Eliasson 2013). Det viktigaste var att ta reda på hur attityder till och användning 

av hen kunde förklaras.  

Variabeln kön var central i undersökningen eftersom webbenkäten innehöll könsal-

ternativen; han, hon, hen och det var intressant att se hur många respondenter som valde 

alternativet hen, 1 procent. 28 procent av respondenterna hade pratat och använt ordet 

hen om någon i sin omgivning som föredrog benämningen hen. Alternativet hen i frå-

gan om kön kodades sedan om som bortfall eftersom det var så pass få respondenter 

som hade använt alternativet. Det var då lättare att använda könsvariablen när hen ko-

dats om till bortfall för att få ett signifikant resultat gällande variabeln, därmed redovi-

sas endast kvinna och man när variabeln kön ingår i tabeller i resultatet.  

 

5.6 Metodologiska överväganden 

Kvantitativ metod valdes eftersom målet var att ta reda på attityder till och användning 

av hen med hjälp av siffror från en större grupp (Eliasson 2013). Enkät sågs som ett bra 

alternativ för att få in många svar och eventuellt kunna generalisera resultatet.  
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 En pilotstudie bland bekanta till författaren utfördes men egentligen borde även en 

grupp helt utomstående ha fått besvara enkäten i form av en andra pilotstudie för att 

vara säker på att uppnå hög reliabilitet (Ejlertsson 2005). 

 Under frågekonstruktionen var det viktigt att följa alla de regler som borde följas när 

frågeformulär konstrueras, t.ex. att frågorna endast skulle kunna tolkas på ett sätt och 

avgränsa tisangivelser (Ejlertsson 2005). 

 I resultatarbetet var det viktigt att testa olika redovisningsformer för att visa resultatet 

på det sätt som skulle bli mest överskådligt och läsvänligt för läsaren, t.ex. tabeller eller 

diagram (Ejlertsson 2005). Inspiration hämtades från SOM-institutet. 

 

5.7 Etiska överväganden 

Ett missiv innehållande informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekra-

vet skapades och fanns med i inledningen av webbenkäten (se bilaga A). Det framgick 

tydligt vad studien ämnade undersöka samt att empirin endast skulle användas till ve-

tenskapligt ändamål i form av den här studien. Samtliga respondenter fick information 

om att det var frivilligt att delta i enkätundersökningen samt kontaktuppgifter till förfat-

taren för de som hade eventuella frågor eller ångrade sig och inte längre ville delta i 

studien. Webbenkäten delades via det sociala nätverksmediet Facebook vilket kan ha 

medfört vissa svårigheter kring konfidentialitetskravet. Dock framgick även det i inled-

ningen av webbenkäten att författaren varit noga med att läsa på vad den valda hemsi-

dan, Google Forms, för insamling av enkätmaterial har haft för alternativ. Bland annat 

klickades en ruta med alternativet ”anonym” i och därför kunde respondenterna lovas 

full anonymitet genom att missiven meddelade det som stått på hemsidan. Eftersom det 

gällde Internet meddelades dock även att respondenterna var tvungna att ha i åtanke att 

ingen är helt anonym på Internet men att det i den utsträckning det var möjligt skulle 

samtliga respondenter vara anonyma. Målet var hela tiden att uppfylla konfidentialitets-

kravet; alla i undersökningen skulle ges största möjliga konfidentialitet och obehöriga 

skulle inte få ta del av inte kan ta del av det insamlade materialet (Vetenskapsrådet 

2002). (Vetenskapsrådet 2002; W. Creswell 2009) 
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6 Resultat & Analys 
I följande kapitel presenteras studiens resultat och analys. Redovisningens struktur visas tema-

tiskt utifrån studiens frågeställningar. Analysdelen kopplas till studiens teoretiska ramverk samt 

viss tidigare forskning.  

  

6.1 Bakgrundsbeskrivning av respondenterna 

Sammanlagt har 226 personer svarat på webbenkäten och utifrån respondentens egna 

val av könskategorisering är 72 procent kvinnor, 27 procent män samt 1 procent hen. 

Respondenterna är i åldrarna 18 – 86 år och 95 procent är svenska medborgare. 96 pro-

cent av respondenterna är uppväxta i Sverige och vid svarstillfället bodde 38 procent av 

respondenterna i en stad, 31 procent i tätort, 17 procent på ren landsbygd och 14 procent 

i en storstad. 64 procent av respondenterna studerar eller har tagit examen vid högs-

kola/universitet. 

 

6.2 Attityder till ordet hen 

Det första temat belyser den första frågeställningen: Vilka är attityderna till hen?  

 

Attityderna till hen är framförallt positiva då mer än hälften av urvalet ställer sig posi-

tiva till det könsneutrala ordet. En stor del av urvalet har en positiv inställning till att 

olika organisationer använder sig mer av ordet hen. Mest positiva är de till användning 

inom myndigheter. Överlag anses det att Sverige har behov av ett könsneutralt prono-

men men inte av en tredje könskategori. 

 

I  tabell 6.1 nedan redovisas fråga 1 och fråga 3 (se bilaga A). Tabellen svarar på hur 

urvalet upplever sin egen allmänna attityd till ordet hen och visar på vilket sätt som ur-

valet föredrar att använda ordet hen.  
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Tabell 6.1 visar attityder till hen i allmänhet. Resultaten anges i procent. 

Attityd till hen 
 Negativ Neutral Positiv Antal svar 

Allmän attityd 26 21 53 226 
     
Könsneutral benämning på en som inte 
vill kategoriseras som man/kvinna 
 

30 19 51 226 

Könsneutral benämning på omtalad, 
okänd person 
 

44 15 41 226 

Inte ett påhittat nonsens 
 

23 12 65 226 

Könsneutralt pronomen i Sverige 
 

38 18 44 226 

Tredje könskategori i Sverige 52 18 30 226 
Kommentar: Frågornas formulering eller påstående har kortats ner och syns till vänster i tabellen. Inga 
bortfall.  
 

Större delen av urvalet har en positiv attityd till hen och håller inte alls med om att hen 

är ett påhittat nonsens. De flesta föredrar att hen används som ett könsneutralt prono-

men hellre än som en tredje könskategori. Mer än hälften av urvalet har en positiv atti-

tyd till ordet hen. Mer än hälften av urvalet anser att Sverige inte är i behov av en tredje 

könskategori. Tabell 6.1 visar att 53 procent av respondenterna har en positiv attityd 

samtidigt som 26 procent är negativt inställda till ordet hen. 44 procent av responden-

terna anser att det svenska språket är i behov av ett könsneutralt pronomen samtidigt 

som 52 procent menar att det inte finns ett behov av en tredje könskategori. 51 procent 

av urvalet menar dock att en person som inte vill kategoriseras som varken man eller 

kvinna ska ha möjligheten att kategorisera sig som hen. 23 procent av urvalet anser att 

hen är ett påhittat nonsens men 65 procent menar att så inte är fallet.  

 

Samtliga respondenter inom urvalet har en attityd till ordet hen och över hälften (53%) 

har en positiv inställning till ordet i fråga. Trots den debatt som har pågått sedan boken 

Kivi och Monsterhund (Lundqvist 2012) släpptes så går det antyda att hen har börjat ta 

sig in i det svenska språket; mer än hälften av urvalet anser att det är lämpligt att an-

vända ordet hen i allt från myndigheter till idrottsföreningar (se tabell 6.4).  

Ett annat intressant resultat som tabell 6.1 visar är att nästan en tredjedel av urvalet 

bekräftar Keeners (2015) uppfattning om att det finns ett behov av en tredje könskate-

gori. Det talar för att svenskan inom några år skulle kunna använda hen som komplette-

ring till man och kvinna. Det skulle vara än mer radikalt än det faktum att ett könsne-

utralt pronomen har tagit plats i det svenska språket, något som vi även kan se i tabell 
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6.5 där nästan hälften av urvalet har angett att de föredrar hen som könsneutralt prono-

men. Precis som Bäck, Sendén Gustafsson & Lindqvist (2016) kommit fram till så styr-

ker resultatet i den här studien att hen har tagit plats i det svenska samhället.  

 

Följande tabell visar hur den allmänna attityden till ordet hen skiljer sig åt beroende på 

vilket kön en person i urvalsgruppen har (se bilaga A, fråga 1 och 22).  

 
Tabell 6.2 visar den procentuella fördelningen av attityder till ordet hen fördelade på kön. 

Könstillhörighetens påverkan av attityd till ordet hen 
Attityd till  
ordet hen Kvinna Man Summa procent Antal svar 
Positiv 62 30 53 119 
Neutral 21 21 21 47 
Negativ 17 49 26 58 
Totalt 100 100 100 224 
Kommentar: Inga bortfall på attityd-frågan och i könsvariablen har alternativet hen tagits bort då endast 
0,9% av respondenterna svarat det alternativet. Bortfallet är inte medräknat i tabellen. Sambandet är stat-
istiskt signifikant med ett p-värde på 0.00 (0.00%). Det totala Chi2-värdet för sambandet är 26,363. 
 

Av kvinnorna i urvalet är mer än hälften positivt inställda till ordet hen. Bland männen i 

urvalet är nästan hälften negativt inställda till det könsneutrala pronomenet. Tabell 6.2 

visar att kön har betydelse för en persons attityd till ordet hen. 62 procent av kvinnorna 

har en positiv attityd till hen och 17 procent har en negativ attityd. Bland männen har 49 

procent en negativ attityd till ordet hen och som 30 procent är positivt inställda.  

 

I tabell 6.3 nedan visas på vilket sätt formell utbildningsnivå påverkar en persons attityd 

till ordet hen. Det handlar om en kortare utbildning som innefattar maximalt en gymna-

sieutbildning eller en längre utbildning där allt från eftergymnasiala kurser till forskar-

utbildning ingår (se bilaga A, fråga 1 och 27).  

  
Tabell 6.3 visar den procentuella fördelningen av attityder till hen fördelade på utbildningsnivå. 

Utbildnings påverkan av attityd till ordet hen  
Attityd till  
ordet hen 

Kortare  
utbildning 

Längre  
utbildning Summa procent Antal svar 

Positiv 34 59 53 120 
Neutral 27 19 21 47 
Negativ 39 22 26 59 
Totalt 100 100 100 226 
Kommentar: Inget bortfall i någon av frågorna. Sambandet är statistiskt signifikant med ett p-värde på 
0.003 (0.3%). Det totala Chi2-värdet för sambandet är 11,389. 
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Utbildning påverkar urvalets attityd till ordet hen och ju längre utbildning en person har 

desto mer positiv attityd har hen också till det könsneutrala pronomenet. Personer som 

högst har en gymnasieutbildning är överlag mer negativa till ordet hen. Bland urvals-

gruppen med en längre utbildning har mer än hälften en positiv attityd till hen. Inom 

urvalsgruppen som har en kortare utbildning är attityden istället uppdelad på i princip en 

tredjedel i varje attitydskategori, om än något mer representativ i den negativa. Tabell 

6.3 visar att en längre utbildningsnivå ger en mer positiv attityd till ordet hen. Personer 

som har gått en kortare utbildning, upp till gymnasiet, är mer negativa (39%) än positiva 

(34%) till ordet hen. Resultatet visar att det finns fler respondenter med en längre ut-

bildning som har en positiv (59%) än negativ (22%) attityd till ordet hen.  

 

Tabell 6.3 visar att utbildning är en viktig faktor när det gäller språkliga förändringar; i 

synnerhet gällande den här processen med ordet hen. Ju längre utbildning en person har 

desto mer välkomnande är hen för nya språkliga förändringar.  

 

I tabell 6.4 nedan visas resultatet för urvalsgruppens attityder till ordet hen när det an-

vänds som könsneutralt pronomen av olika organsiationer (se bilaga A, fråga 2).  

 
Tabell 6.4 visar attityd till ordet hen när det används som synonym för t.ex. ”han eller hon” eller ”veder-
börande” av olika organisationer. Resultaten anges i procent. 

Attityd till användning av ordet hen av olika organisationer 
 Negativ Neutral Positiv Antal svar 

Myndigheter 27 9 64 223 
Radio och TV 25 15 60 223 
Dagspress 25 12 63 222 
Kvällspress 24 13 63 225 
Företag 24 16 63 222 
Skolor 25 13 62 224 
Högskolor/Universitet 27 12 61 224 
Idrottsföreningar 28 11 61 224 
Andra föreningar 25 14 61 224 
Kommentar: Andelen respondenter som kryssat i flera alternativ varierar mellan 0,9-1,8% och redovisas 
inte i tabellen. 
 

En stor del av urvalet ställer sig positiva till att myndigheter använder sig av ordet hen. 

Överlag är de flesta väldigt positiva till att ordet hen används mer inom olika organisat-

ioner i samhället, åtminstone som en synonym för han eller hon eller vederbörande. 
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Mer än hälften av urvalet har en positiv attityd gällande organisationers användning av 

ordet hen. Tabell 6.4 visar att mer än 60 procent av respondenterna har en positiv attityd 

till att ordet hen används i samhället, bl.a. inom organisationer som myndigheter (64%), 

dags- och kvällspress (63%), företag (63%) och skolor (62%).   

 

Tabell 6.2 och tabell 6.6 visar att kön spelar roll för vilken attityd en person har till or-

det hen samt i vilken utsträckning ordet hen används. Att gränsdragningarna mellan 

könen blir tydliga i relation till attityd till hen har antagligen med det fortfarande 

ojämna samhället att göra. Med utgångspunkt i Ambjörnssons (2006) queerteori är det 

inte speciellt överraskande. Männen tillhör det normala och kvinnor det avvikande, det 

är därmed förståeligt att kön påverkar attityd till den språkliga förändringen hen. Män-

nens ställning i samhället skulle kunna utmanas i samband med att ordet hen tar sig in i 

det svenska språket och samhället. Med tanke på att det könsneutrala pronomenet är en 

språklig förändring som har skett och som tabell 6.4 visar så är mer än hälften av urvalet 

positiva till en användning av hen. Kanske kan det vara så att Sverige håller på att för-

ändra världen, i och med att ordet hen ses som mer och mer accepterande i det svenska 

språket och samhället, som Abbou (2011) menar att ett neutralt kön kan göra. I linje 

med Camerons (1997) åsikter går det inte se att situationen gällande jämställdhet har 

förändrats. Resultatet visar dock att mer än hälften av urvalet har en positiv attityd till 

användning av hen inom olika organisationer och på så vis kan vi hoppas på att en ut-

jämning av jämställdhet åtminstone har börjat sedan ordet hen tog plats i Sverige.  

 

6.3 Användning av ordet hen 

I det andra temat behandlas frågeställningen: Hur ser användningen av hen ut i det 

svenska språket och samhället?  

 
Hen används framförallt som ett könsneutralt pronomen i skriftliga sammanhang och 

när det gäller studiens urval är det i princip ingen som anser att hen är deras egen köns-

kategori. Hälften av urvalet har aldrig använt ordet hen under det senaste året men när 

hen väl används så är det framförallt i informella sammanhang; såsom på sociala me-

dier. Under det senaste året har mer än två tredjedelar av kvinnorna använt ordet hen.  

 
I tabell 6.5 nedan redovisas resultatet av urvalsgruppens egen användning av hen under 

de senaste 12 månaderna (se bilaga A, fråga 6). Det handlar om användning av hen 

inom formella (t.ex. arbete- och studiesammanhang) och informella (t.ex. sociala me-
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dier och inom vänskapskretsar) sammanhang. Det handlar även om användningen av 

hen i situationer där valet finns att ange hen som eget kön eller att tala om en person i 

sin omgivning genom att benämna personen med hen.  

 
Tabell 6.5 visar den procentuella fördelningen av hen inom sex olika användningsområden. 

 Egen användning av hen  
 Aldrig Sällan Ofta Antal svar 

Formellt; skrift 48 29 23 223 
Informellt; skrift 53 23 24 223 
Formellt; tal 58 23 19 222 
Informellt; tal 50 23 27 222 
Ange som kön 96 2 2 223 
I tal om person i 
omgivning 72 16 12 219 
Kommentar: Aldrig innefattar ingen gång under de senaste 12 månaderna, Sällan utgörs av någon gång 
under de senaste 12 månaderna till någon gång i kvartalet, Ofta innefattar någon gång i månaden till flera 
gånger i veckan. Personer som inte besvarat frågan korrekt (1-3% per fråga) redovisas inte i tabellen.    
 

Större delen av urvalet använder sig aldrig av hen i varken informella eller formella 

sammanhang. När det gäller att använda hen som egen könskategorisering är det i prin-

cip ingen som väljer hen. Ungefär hälften av urvalet har aldrig använt sig av hen under 

det senaste året däremot är det ungefär en femtedel av urvalet som använder sig av hen 

minst en gång i månaden när det kommer till formella och informella sammanhang. 

Tabell 6.5 visar att ordet hen framförallt används i informella kontexter (24% resp. 

27%) såsom i sociala medier eller när någon skriver till eller talar med en vän. Däremot 

är det 96 procent av urvalet som aldrig har angett hen som sitt eget kön och 72 procent 

har aldrig använt benämningen hen vid tal om en person i sin omgivning.  

 

I tabell 6.6 nedan visas till vilken grad den egna användningen av hen påverkas av vil-

ket kön en person har (se bilaga A, fråga 6 och 22). Användningen av ordet hen syftar 

till informella och formella sammanhang samt när det handlar om könstillhörighet. An-

vändningen avser de senaste 12 månaderna.  
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Tabell 6.6 visar den procentuella fördelningen av användning av hen fördelat på kön. 
Könstillhörighetens påverkan gällande användning av hen 

Användning  
av ordet hen Kvinna Man 

Summa  
procent Antal svar 

Ofta 23 12 20 40 
Sällan 51 36 46 94 
Aldrig 26 52 34 69 
Totalt 100 100 100 203 
Kommentar: 10,2% (23) bortfall på indexet av frågorna om egen användning av hen. I könsvariabeln har 
alternativet hen tagits bort då endast 0,9% (2) av respondenterna svarat det alternativet. Personer som inte 
besvarat frågan korrekt eller räknas till bortfall redovisas inte i tabellen. Aldrig innefattar ingen gång 
under de senaste 12 månaderna, Sällan utgörs av någon gång under de senaste 12 månaderna till någon 
gång i kvartalet, Ofta innefattar någon gång i månaden till flera gånger i veckan. Sambandet är statistiskt 
signifikant med ett p-värde på 0.01 (0.01%). Det totala Chi2-värdet för sambandet är 13,078.  
 

Överlag använder kvinnor sig av ordet hen några gånger per år. Män använder till större 

delen aldrig ordet hen men ungefär en tredjedel av männen använder hen ett par gånger 

per år. Tabell 6.6 visar att kön har betydelse för om och i så fall hur ofta ordet hen an-

vänds. 74 procent av kvinnorna har använt sig av ordet hen någon gång under de senaste 

12 månaderna och av dem har 23 procent kvinnor använt sig av ordet hen minst någon 

gång i månaden. Män använder inte ordet hen i lika stor utsträckning och 52 procent har 

aldrig använt sig av ordet hen under det senaste året däremot använder 12 procent män 

sig av ordet minst någon gång varje månad.   

 

I tabell 6.7 nedan visas vilket pronomen som urvalet föredrar att använda när kön på en 

omtalad person är okänt, t.ex. det skrivs eller talas om ett läkarbesök och läkarens kön 

är okänt. Resultatet redovisar användning i skrift och tal (se bilaga A, fråga 4 och 5).  

 
Tabell 6.7 visar den procentuella föredelningen av vilket pronomen som används i det fall att en individ 
inte vet vilket kön hen pratar om. 

Pronomen som används när kön är okänt 
 Skrift Tal 

Hen 45 35 
Han eller hon 28 37 
Annat 27 28 
Antal svar 225 226 
Kommentar: Alternativet annat innehåller den, de, personen, vederbörande mfl.  
 

När kön är okänt föredrar de allra flesta inom urvalet att använda pronomenet hen i 

skrift som ett könsneutralt pronomen. När det gäller att tala så är det dock dubbelteck-

ningen han eller hon som används för att benämna den omtalade. Närmare hälften av 
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urvalet använder sig av ordet hen i skrift. Resultatet visar att ordet hen används mer i 

skrift än i tal. 45 procent föredrar att använda sig av ordet hen i skriftliga sammanhang 

när kön är okänt samtidigt som 35 procent föredrar ordet hen i liknande situation fast då 

personen talar. Förutom hen så är det dubbelteckningen han eller hon som föredras när 

kön är okänt på omnämd person, det gäller både i skrift (28%) och i tal (37%).  

 

Ledin & Lyngfelt (2013) argumenterade för att det svenska språket inte är i behov av 

ordet hen då det redan finns ord att använda sig av bl.a. han eller hon. Det var något 

som togs hänsyn till i webbenkäten men intressant nog så visar resultatet i tabell 6.7 att 

urvalet föredrar ordet hen i skrift samtidigt som det i tal är mer variation gällande val av 

pronomen. Ledin & Lyngefelts (2013) argument håller därmed inte utifrån den här stu-

diens empiri. Ordet hen behövs och används i skrift av nästan varannan person.   

 Utifrån queerteorin skulle man kunna anta att ordet hen som könsneutralt pronomen i 

skrift är det normala med tanke på att flest personer använder sig av ordet. Det skulle 

kunna tyda på att ordet hen i viss mån och framförallt i skrift är etablerat i det svenska 

språket. Ett stort steg och en snabb process som kan antas beror på att det svenska språ-

ket var i ett stort behov av ett könsneutralt alternativ. Det finns antagligen en viss san-

ning i det Keener (2015) säger när hon menar att två könskategorier inte räcker till. Vis-

serligen är det ytterst få (1%) som har angett hen som sin egen könskategori men det 

kanske säger mer om samhället än om individerna. Tabell 6.1 visar trots allt att 30 pro-

cent är positiva till en tredje könskategori och det kan antas att användningen av hen i 

den bemärkelsen skulle öka om möjligheten att använda kategorin fanns. Det finns inga 

bevis på att det i nuläget finns en tredje könskategori men att ett tredje könsneutralt pro-

nomen existerar parallelt med de två vanliga är ett stort steg framåt, språkligt och sam-

hälleligt i det jämställdshetstänk som Carmeron (1997) diskuterar. Det går att tolka det 

här resultatet som att hen i form av ett könsneutralt pronomen ses som normaliserat i det 

svenska språket och samhället samtidigt som hen som en tredje könskategori fortfarande 

är mer avvikande än normaliserat. 

Tabell 6.5 visar att ungefär var femte person använder sig ofta av ordet hen i for-

mella och informella sammanhang. Resultatet i tabell 6.7 visar att nästan varannan per-

son uppger att de använder sig av ordet hen i skrift. Dessa resultat i relation till varandra 

kan tolkas som att en av fem använder sig av ordet hen minst en gång i månaden men 

hälften av populationen använder sig av det, om än mer sällan. Enligt Svensson (2014) 

tyckte endast tre av tio svenskar att ordet hen var användbart år 2014. Därmed visar 
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resultatet att en ökning har skett då det könsneutrala pronomenet hen idag används av 

hälften, alltså fem av tio, i urvalet. Den ökningen skulle kunna bero på att ordet hen har 

observerats mer de senaste åren. Med tanke på den ökning som Sundberg (2017) redo-

visade och som skedde mellan år 2006 och 2016 är det definitivt ingen omöjlighet. Fak-

tum kvarstår; hen används mer i det svenska språket och samhället än det tidigare gjorts. 

 

6.4 Observation av ordet hen 

I det tredje temat behandlas den tredje frågeställningen: Hur stor del har hen i det 

svenska språket och samhället?  

 

Hen har en relativt stor del i det svenska språket och samhället. Det är framförallt i 

språket som det går att se att ordet hen används och uppskattas av många. På sociala 

medier i allmänhet stöter mer än hälften av respondenterna ofta på ordet hen.  

 

I tabell 6.8 nedan redovisas resultatet för hur ofta urvalet har kommit i kontakt med an-

vändningen av ordet hen hos olika organisationer under det senaste året (se bilaga A, 

fråga 7). 

 
Tabell 6.8 visar den procentuella fördelningen av ordet hen inom tolv olika observationsområden. 

Observation av ordet hen hos olika organisationer 
 Aldrig Sällan Ofta Antal svar 

Myndigheter 39 39 22 221 
Radio & TV 18 43 39 220 
Dagspress 21 42 37 222 
Kvällspress 28 39 33 222 
Sociala medier 7 37 56 224 
Företag  46 36 18 221 
Förskolor 66 19 15 222 
Skolor 55 26 19 219 
Högskolor/Universitet 54 25 21 220 
Idrottsföreningar 65 23 12 224 
Andra föreningar 64 24 12 224 
I ens omgivning 21 42 37 219 
Kommentar: Aldrig innefattar ingen gång under de senaste 12 månaderna samt ingen uppfattning, Sällan 
utgörs av någon gång under de senaste 12 månaderna till någon gång i kvartalet, Ofta innefattar någon 
gång i månaden till flera gånger i veckan. Personer som inte har besvarat frågan korrekt (0-3,1% per 
fråga) redovisas inte i tabellen.  
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Framförallt syns det könsneutrala pronomenet hen inom sociala medier men större delen 

av urvalet har även stött på ordet hen hos myndigheter, inom olika medier och i dess 

egna omgivning. Större delen av urvalsgruppen har dock aldrig stött på ordet hen hos 

förskolor och skolor, företag och inom föreningslivet lyser hen med sin frånvaro. Mer 

än hälften av urvalet har kommit i kontakt med ordet hen på sociala medier flera gånger 

under det senaste året. Inom urvalet har mer än hälften aldrig kommit i kontakt med 

ordet hen på förskolor, hos idrottsföreningar eller andra föreningar under det senaste 

året. Endast 7 procent av respondenterna har aldrig stött på ordet hen i sociala medier 

under det senaste året samtidigt som 56 procent uppger att de stöter på ordet hen i soci-

ala medier upp till flera gånger i veckan. Företag och idrottsföreningar har haft svårare 

för att anamma och sprida det könsneutrala ordet; 65 procent av respondenterna uppger 

nämligen att de aldrig har kommit i kontakt med ordet inom idrottsföreningar och när 

det kommer till förskolor är siffran istället 66 procent.  

 

Resultatet motsäger sig tidigare forskning där Andersson (2012) menar att ordet hen 

användes på förskolor och med en hypotes om att användningen skulle öka de närmsta 

åren. Resultatet i tabell 6.8 visar att förskolor är den organisation där ordet hen lyser 

starkast med sin frånvaro vilket gör det väldigt intressant. Om ordet hen ska införas i det 

svenska språket och samhället så borde införandet rent logiskt ske redan på förskolor. 

Den omdebatterade boken Kivi och Monsterhund (Lundqvist 2012) verkar uppenbarlig-

en inte ha nått ut till den målgrupp som en barnbok kan tänkas vilja nå ut till; förskolor. 

Det kan vara så att ordet hen inte har tagit sig till förskolor i den mån som tidigare 

forskning trott eller så har den här studiens resultat gett en felaktig bild. Det skulle 

kunna bero på att den här studien aldrig tar reda på om individer i urvalsgruppen har 

barn eller ej. Har personen som svarar på frågan inga barn så är det inte heller konstigt 

om personen aldrig har stött på det könsneutrala pronomenet på en förskola; personen 

kanske aldrig har besökt en förskola sedan hen själv gick där.  

 

I tabell 6.9 nedan visas urvalsgruppens allmänna attityd till ordet hen beroende på vil-

ken åsikt en person har gällande ordet hen som könsneutralt pronomen i nedanstående 

fråga (se bilaga A, fråga 1 och 8).  
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Fråga 8:  

Hur ser du på användningen av hen i följande text:  

”Min anonyme tipsare hör av sig igen. Hen är fortfarande anonym men till skillnad 

från alla vanliga knäppgökar som också vill ha kontakt så är hen faktiskt den som hen 

säger sig vara.”  
 

Tabell 6.9 visar den procentuella fördelningen av attityder till hen beroende på åsikt angående observat-
ion gällande användning av hen som könsneutralt pronomen i stycket som visas i frågan ovan. 

Attityd till ordet hen beroende på åsikt gällande ordet hen som  
könsneutralt pronomen 

Attityd till 
ordet hen Olämplig Varken eller Lämplig 

Summa  
procent Antal svar 

Positiv 14 33 77 53 120 
Neutral 15 37 17 21 47 
Negativ 71 30 6 26 59 
Totalt 100 100 100 100 226 
Kommentar: Inga bortfall. Sambandet är statistiskt signifikant med ett p-värde på 0.000 (0.00%). Det 
totala Chi2-värdet för sambandet är 99,688.  
 

Större delen av urvalsgruppen som anser att användningen av ordet hen som könsne-

utralt pronomen är lämplig har en positiv attityd till hen. Den del av urvalsgruppen som 

anser att användningen av ordet hen i detta fall är olämplig har överlag en negativ atti-

tyd till ordet hen. Mer än hälften av de som anser att ordet hen som könsneutralt prono-

men är lämpligt är positivt inställda till ordet hen. Tabell 6.9 visar att de i urvalsgruppen 

som anser att den här användningen av hen är lämplig har 77 procent en positiv attityd 

till ordet hen. Samtidigt är det endast 6 procent inom samma urvalsgrupp som är nega-

tivt inställda till ordet hen. I urvalsgruppen som anser att användningen av hen som 

könsneutralt pronomen är olämplig har 71 procent en negativ attityd till ordet hen. 

 

Tabell 6.8 visar att urvalet inte stöter på ordet hen så ofta inom föreningslivet och det 

skulle kunna bero på den tydliga könsuppdelningen som finns i t.ex. idrottens värld. I en 

granskning som SVT Sport nyligen utförde kom det fram att män i genomsnitt tjänar 72 

gånger mer i lön än kvinnor inom det sportsliga (Sandberg 2017). Ur ett sociolingvist-

iskt perspektiv kan den språkliga strukturen kring könsdragning förstås genom att den 

könsnorm som ger män mer makt i samhället inte bör sudda ut. Ambjörnssons (2006) 

queerteori kan inom sportens värld förklara att män ses som det normala och kvinnor 

som en avvikelse, kanske är det därför hen inte syns till mer inom föreningslivet? Det är 

redan så klart för vad som är normalt och vad som avviker på fältet. Troligtvis är det 

därför kvinnor anses utföra sport som en bisyssla medan män ska ha det som ett yrke 
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(Tjernberg 2013). Att hen inte har tagit sin in på den här arenan är inte alls chockerande, 

det finns redan väldigt tydliga linjer mellan rätt och fel. Hen är troligtvis ett så starkt 

brott inom sportens värld att det än så länge knappt finns på kartan. Det kan bero på 

faktorn som utgörs i form av maktskillnad; män är i överläge och ett könsneutralt pro-

nomen eller en tredje könskategori skulle troligtvis kunna försämra den positionen. Det 

skulle kunna förklara varför 65 procent aldrig har stött på hen inom idrottens värld. 

Tabell 6.9 visar dock att hen skulle kunna höra hemma någonstans. I ett stycke ur en 

krönika som är skriven av Persson (2016) används ordet hen som ett könsneutralt pro-

nomen då personen som omnämns är av okänt kön. Det visade sig dock att vilken upp-

fattning en person har om observationen påverkas av vilken attityd personen har till 

ordet hen. Att någon som ser användningen av hen som könsneutralt pronomen som 

lämplig också har en positiv attityd till ordet hen är egentligen inte förvånande. På 

samma sätt förväntas det resultat som redovisas i och med att personer som anser att 

användningen av det könsneutrala pronomenet är olämplig också har en negativ attityd. 

Men faktum kvarstår och 77 procent i urvalsgruppen som anser att den könsneutrala 

pronomenanvändningen av ordet hen är lämplig har också en positiv attityd till ordet. 

Kanske är det mer i krönikor som människor bör förbereda sig på att möta ordet hen. 

 

6.5 Språk i allmänhet 

Det sista temat undersöker den fjärde frågeställningen: Påverkar språkattityder i all-

mänhet synen på hen?  

 
Språkattityder i allmänhet påverkar den inställning en person har till hen. En stor del av 

urvalet anser att språket är identitetsskapande. Längre utbildning är en av de faktorer 

som leder till att en person har en mer positiv attityd till ordet hen. Den urvalsgrupp 

som använder sig av formellt språkbruk är mer positiv till ordet hen. 

 
Tabell 6.10 visar den procentuella föredelningen om respondenter ser språket som identitetsskapande.   

Språket som identitetsskapande 
Instämmer inte Varken eller Instämmer Antal svar 

9 24 67 226 
Kommentar: I tabellen visas fråga 21 (se bilaga A): ”Ta ställning till följande påstående: Språket är ett 
sätt för mig att uttrycka vem jag är”.  
 

Större delen av urvalet anser att språket är identitetsskapande. Mer än hälften av re-

spondenterna anser att språket är viktigt för ens egna identitet och endast en av tio mot-
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säger sig det. Tabell 6.10 visar att 67 procent av respondenterna anser att språket är 

identitetsskapande samtidigt som 9 procent inte alls håller med.  

 

I tabell 6.11 nedan visas urvalets individella ordval, det handlar om en informell- och en 

formell användning av ett ord med samma betydelse (se bilaga A, fråga 13-20).  

 
Tabell 6.11 visar den procentuella fördelningen av individens ordval, informellt eller formellt.  

Individens ordval  
 Informellt Båda orden Formellt  Antal svar 
Negerboll 14 9 77 Chokladboll 226 
Dagis 42 24 34 Förskola 226 
Ostkrok 6 6 88 Ostbåge 226 
Fyrkant 33 26 41 Kvadrat 226 
Akademin 65 15 20 Akademien 226 
Plus 40 21 39 Addition 226 
Logga 52 21 27 Logotyp 226 
Sen 35 20 45 Sedan 226 
Kommentar: Frågorna har kodats om till 1,2=informellt, 3=båda orden, 4,5=formellt (se bilaga A, fråga 
13-20). Inget bortfall på någon av frågorna. 
 

Överlag är urvalet ganska splittrat kring om en informell eller formell språkanvändning 

används. Resultatet visar att fördelningen i sin helhet är jämn samtidigt som vissa en-

skilda ord föredras att användas som informellt eller formellt av urvalet. Mer än hälften 

ansåg att formella benämningarna ostbåge och chokladboll är det som gäller. Samtidigt 

ansåg mer än hälften av urvalet att de informella användningarna akademin och logga 

kändes mest rätt. Tabell 6.11 visar att urvalets språkanvändning skiljer sig åt samt att 

språkliga förändringar tar tid. Trots att ordet negerboll inte längre finns med i SAOL 

(2015) så är det fortfarande 14 procent av respondenterna som föredrar benämningen 

framför den nya; chokladboll. Resultatet visar att 42 procent av respondenterna föredrar 

ordet dagis framför förskola trots att ordet förskola i år firar 20 år.  
 

I tabellerna 6.12 och 6.13 nedan fördjupas två språkliga förändringsprocesser från tabell 

6.11 (se bilaga A, fråga 13 och 14). I tabell 6.12 visas vilket ord urvalet föredrar i ne-

ger- och chokladbollsprocessen samt hur den användningen kan förstås utifrån perso-

ners attityd till ordet hen. I tabell 6.13 visas resultatet av dagis- och förskolaprocessen 

utifrån urvalets attityd till ordet hen.   
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Tabell 6.12 visar den procentuella fördelningen av attityder till ordet hen beroende på vilket ord som 
används i neger- och chokladbollsprocessen.  
Attityd till 
ordet hen 

Föredrar  
negerboll 

Båda  
orden 

Föredrar 
chokladboll 

Summa  
procent 

Antal  
svar 

Positiv 13 24 64 53 120 
Neutral 13 28 21 21 47 
Negativ 74 48 15 26 59 
Totalt 100 100 100 100 226 
Kommentar: Inga bortfall. Sambandet är statistiskt signifikant med ett p-värde på 0.000 (0.00%). Det 
totala Chi2-värdet för sambandet är 57,619. Två celler har under 5 så resultatet bör hanteras varsamt. 
 
Tabell 6.13 visar den procentuella fördelningen av attityder till hen beroende på vilket ord som används i 
dagis- och förskolaprocessen. 
Attityd till 
ordet hen 

Föredrar  
dagis 

Båda  
orden 

Föredrar 
förskola 

Summa  
procent 

Antal  
svar 

Positiv 33 51 79 53 120 
Neutral 25 24 13 21 47 
Negativ 42 25 8 26 59 
Totalt 100 100 100 100 226 
Kommentar: Inga bortfall. Sambandet är statistiskt signifikant med ett p-värde på 0.000 (0.00%). Det 
totala Chi2-värdet för sambandet är 39,019.  
 

Överlag så har en persons användning av informellt eller formellt språkbruk betydelse 

för attityden till ordet hen. Större delen av urvalsgruppen som använder sig av ett for-

mellt språkbruk är även positiva till ordet hen. Den del av urvalsgruppen som föredrar 

informellt språkbruk är i helhet mer negativa till ordet hen. Tabell 6.12 visar att 64 pro-

cent av respondenterna som föredrar att använda det formella ordvalet chockladboll 

också har en positiv attityd till ordet hen. De som föredrar det informella ordet neger-

boll har en mer negativ attityd (74%) till ordet hen. Tabell 6.13 visar att respondenter 

som föredrar att använda det formella ordvalet förskola har en mer positiv (79%) än 

negativ (8%) attityd till ordet hen. De respondenter som föredrar det informella ordvalet 

dagis har istället en mer negativ (42%) än positiv (33%) attityd till ordet hen. 

 

Resultatet i tabell 6.5 visar att nästan hälften av urvalet använder sig av hen som ett 

könsneutralt pronomenalternativ i skrift och ungefär en tredjedel av urvalet i tal. Trots 

att hen-debatten tog fart år 2012, alltså för endast sex år sedan, är användningen av or-

det hen relativt hög. Förskola-debatten har funnits i 20 år och resultatet visar (se tabell 

6.11) att endast en tredjedel av urvalet föredrar det nya ordet förskola. Hur kommer det 

sig att en språklig förändring som har pågått i nästan fyra gånger så lång tid inte har 

kommit längre? Antagligen var behovet av ett könsneutralt pronomen så stort att hen 

har kommit in i det svenska språket så fort.  
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Tabell 6.12 och tabell 6.13 visar en tydlig bild av att hur en person har hanterat andra 

språkliga förändringar påverkar hur hen tar sig an kommande. Men än hälften av ur-

valsgruppen som föredrar de formella orden i tidigare språkliga förändringar har också 

en positiv attityd till det nya könsneutrala pronomenet hen. Samtidigt är det också tyd-

ligt att de som inte har annamat den språkliga förändringen och som fortfarande föredrar 

det gamla ordet har en mer negativ attityd till ordet hen. Det är intressant att språket i 

allmänhet har så stor betydelse för enskilda språkliga händelser och förändringar. 

Språkliga attityder i allmänhet påverkar därmed den attityd en individ har till ordet hen. 

Tabell 6.3 visar dessutom att utbildning är en viktig faktor när det gäller språkliga 

förändringar, i synnerhet gällande studiens hen-process. Ju längre utbildning en person 

har desto mer välkomnande är personen för nya språkliga förändringar. Det kan antas 

att en person som har en längre utbildning troligtvis använder sig av ett mer formellt 

språk och därmed är mer positiv till språkliga förändringar. Kanske har det att göra med 

den språkgemenskap som de tillhör? Det är åtminstone något som kan antas. 

Att språket är identitetsskapande håller 67 procent av respondenterna med om och 

endast 9 procent motsätter sig detta påstående (se tabell 6.10). Det talar för att studiens 

definition av språk, som identitetskapande på individnivå och samhällsnivå, stämmer 

överens med urvalets. 

 

6.6 Hur förklaras attityd till och användning av hen? 
  

I de multipla linjära regressionsanalyserna visas intressanta faktorer och index från de 

tidigare tematiska ämnena för att se vad som faktiskt kan förklara attityd till och an-

vändnng av hen. De största kontrasterna kring attityd till hen kan i den andra modellen 

(se tabell 6.14) förklaras mellan kvinnor med längre utbildning och män med kortare 

utbildning. Kontrasterna gällande användning av hen kan i den fjärde modellen bäst 

förklaras mellan längre utbildade med positiv attityd som ofta kommer i kontakt med 

hen och individer med kortare utbilning, en negativ attityd till och som aldrig observerar 

hen. Det innebär att tre av fyra frågeställningar är högst delaktiga i förklaringarna av 

attityd till och användning av hen.  
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Tabell 6.14 visar en multipel linjär regression där den beroende variabeln är attityd till hen och den för-
klaras med hjälp av sex oberoende variabler uppdelat på fyra olika modeller. 

Förklaringar gällande attityd till hen 
 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Antal svar 
 

Konstant 2,300*** 
(,417) 

1,615*** 
(,468) 

1,112** 
(,448) 

1,355*** 
(,349) 

226 

Kön (man=0, 
kvinna=1) 

1,413*** 
(,266) 

1,342*** 
(,262) 

,900*** 
(,258) 

,598** 
(,203) 

224 

Ålder -,157 
(,251) 

-,092 
(,247) 

-,156 
(,232) 

-,243 
(,180) 

223 

Boende ,035 
(,324) 

,117 
(,319) 

,055 
(,299) 

-,158 
(,233) 

226 

Utbildning 
 

,829** 
(,277) 

,543** 
(,264) 

,176 
(,208) 

226 

Informell/formell 
språkanvändning   

1,488*** 
(,277) 

1,002*** 
(,220) 

226 

Egen användning  
av hen     

,757*** 
(,067) 

205 

Justerat R2  ,115 ,149 ,255 ,550  
Kommentar: Första siffran är ”Unstandardized B” och efter den kommer *:or beroende på signifikans-
nivå (* = p < 0,1 | ** = p < 0,05 | *** = p < 0,01). I parentes hittas värdet av ”(Coeffients Std. Error)”. I 
slutet av tabellen finns ”Justerat R2” som visar variationsnivån. Hela regressionsmodellen är i varje mo-
dell statistiskt signifikant (variansanalysen, ANOVA, p < 0,00). 
 Den beroende variabeln består av ett attitydindex till hen: 0=negativ, 1=positiv. Bland de oberoende 
variablerna ser det ut på följande vis: Ålder (0=18-30år, 1=äldre än 30år), Boende (0=landsbygd, 1=större 
än landsbygd), Utbildning (0=kortare formell utbildning, 1=längre formell utbildning), informell/formell 
språkanvändning (0=negerboll, 1=chokladboll), egen användning av hen; användningsindex som innehål-
ler sex olika variabler gällande användning av ordet hen (0=aldrig, 1=flera gånger i veckan). 
 

Resultatet visar att bakgrundsfaktorer, språkanvändning och användning av hen till-

sammans kan förklara 55 procent av urvalets attityd till hen. Den första modellen visar 

att attityd till hen påverkas av bakgrundsfaktorer. Överlag syns att kön har en genomgå-

ende betydelse för urvalets attityd till hen trots att betydelsen minskar då fler kontrollva-

riabler tillkommer. Modell 2 visar att det främsta sambandet hittas mellan kön, som 

förklarar 26,2 procentenheter, och utbildning, som förklarar 27,7 procentenheter till 

attityd av hen. Resultatet visar att det inte går att uttala sig om vilket samband ålder och 

boende som enskilda effekter har eftersom att resultatet inte är signifikant. Det skulle 

kunna bero på slumpen vilken attityd någon har till hen utifrån ålder eller bostadsort, i 

kombination med resterande kontrollvariabler. Det innebär att de största kontrasterna 

kring attityd till hen i den andra modellen kan förklaras mellan män med kortare utbild-

ning och kvinnor med en längre utbildning.  
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 I modell 3 tillkommer en kontrollvariabel gällande språkanvändning vilket ökar den 

totala variansen till 25,5 procent.  

 I modell 4 tillkommer ett användningsindex av hen vilket ökar den totala variansen 

med 30 procent. Den fjärde modellen innehållande bakgrundsfaktorer, språkanvändning 

och användning av hen förklarar variansen av attityd till hen med 55 procent. Mer 

anvädning av hen har en enskild interaktionseffekt på 6,7 procentprocentenheter till 

attityd. Noterbart är att utbildning inte längre är signifikant i den fjärde modellen vilket 

gör att det kan antas att ett samband med utbildning gällande attityd till hen inte är lika 

betydande som användning av hen. I den fjärde modellen syns att den största kontrasten 

återfinns mellan en kvinna som använder formellt språkbruk samt ofta använder sig av 

hen och en man som använder ett informellt språkbruk samt aldrig använder sig av hen.  

 
Tabell 6.15 visar en multipel linjär regression där den beroende variabeln är användning av hen och den 
förklaras med hjälp av sex oberoende variabler uppdelat på fyra olika modeller. 

Förklaringar till användning av hen 
 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Antal svar 
 

Konstant ,934*** 
(,302) 

,312 
(,357) 

-,939*** 
(,311) 

-1,180*** 
(,298) 

226 

Kön (man=0, 
kvinna=1) 

-,693*** 
(,229) 

-,620*** 
(,224) 

,030 
(,189) 

-,100 
(,181) 

224 

Ålder -,141 
(,217) 

,186 
(,211) 

,171 
(,166) 

,080 
(,158) 

223 

Boende ,171 
(,271) 

,236 
(,264) 

,169 
(,208) 

,167 
(,196) 

226 

Utbildning 
 

,699*** 
(,229) 

,339* 
(,184) 

,321* 
(,173) 

226 

Attityd till hen 
  

,452*** 
(,048) 

,428*** 
(,046) 

226 

Observation av hen  
   

,126*** 
(,029) 

156 

Justerat R2  ,042 ,094 ,439 ,502  
Kommentar: Första siffran är ”Unstandardized B” och efter den kommer *:or beroende på signifikans-
nivå (* = p < 0,1 | ** = p < 0,05 | *** = p < 0,01). I parentes hittas värdet av ”(Coeffients Std. Error)”. I 
slutet av tabellen finns ”Justerat R2” som visar variationsnivån. Regressionsmodellen är i modell 3 och 4 
statistiskt signifikant (variansanalysen, ANOVA, p < 0,00). I modell 1 är ANOVA ,028 och i modell 2 är 
ANOVA ,001.  

Den beroende variabeln består av ett användningsindex av hen: 0=aldrig, 1=flera gånger i veckan. 
Bland de oberoende variablerna ser det ut på följande vis: Ålder (0=18-30år, 1=äldre än 30år), Boende 
(0=landsbygd, 1=större än landsbygd), Utbildning (0=kortare formell utbildning, 1=längre formell utbild-
ning), attitydindex (0=negativ, 1=positiv), observation av hen (0=aldrig, 1=flera gånger i veckan). 
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Den första modellen visar att bakgrundsfaktorer påverkar urvalets användning av hen. I 

modell 4 och 5 testas om effekten av utbildning integreras med kontrollvariablerna atti-

tyd till och observation av hen, vilket det visat sig göra. Resultatet visar att bakgrunds-

faktorer tillsammans med attityd till och observation av hen kan förklara 50,2% av vari-

atonen gällande användning av hen. Den största kontrasten finns mellan en längre utbil-

dad med en positiv attityd till hen som har observerat hen ofta och en kortare utbildad 

med negativ attityd till hen som aldrig observerat hen. Samtliga modeller visar att ålder 

och boende inte är signifikant relaterade till användningen av hen. Sambandet hos dessa 

är inte signifikant i någon modell och därmed är det inte säkert att användningen av hen 

påverkas av varken boende eller ålder i relation till varandra och de andra variablerna. 

Gällande dessa två variabler skulle det lika gärna kunna bero på slumpen.  

 Modell 1 visar att en persons kön, ålder och nuvarande bostadsort tillsammans kan 

förklara 4,2 procent av den totala variansen till användning av hen. Modell 1 visar att 

den enskilt signifikanta effekten kön (i kontroll med övriga variabler i modellen) förkla-

rar i sig 22,9 procentenheter gällande ökning i användningen av hen.  

 När attitydindex tillkommer i modell 3 så ökas den totala förklaringen till använd-

ning av hen med över 40 procent från tidigare modell. När även observationsindex till-

kommer så ökar den totala förklaringen av användningen med ytterliggare 7 procent. I 

modell 3 och 4 förlorar dock kön sin signfikans när dessa nya index tillkommer. Det 

kan tolkas som att kontrollvariablerna attityd till och observation av hen är viktigare 

faktorer än kön när det kommer till användning av hen.  

Den sista modellen (4) visar att samtliga variabler tillsammans förklarar 50,2% av 

variansen till användning av hen. Ett signifkant samband återfinns dock endast mellan 

interaktionseffekterna utbildning, attityd till och observation av hen. De största kontras-

terna finns mellan kortare utbildade med en negativ attityd till hen som aldrig observe-

rar hen och längre utbildade med en positiv attityd till hen som ofta observarar hen.   

 

Bäck, Sendén Gustafsson & Lindqvist (2016) och Höjling & Pihl (2015) menade att 

yngre personer var mer positiva till hen än äldre. Resultatet visar att ålder inte har något 

samband (i relation till resterande kontrollvariabler) med attityd till ordet hen och inte 

heller gällande användning av hen. Därmed motsäger studiens resultat den tidigare 

forskningen. En anledning kan vara att ordet hen är så pass språknormaliserat att attity-

derna till och användning av ordet hen mer skiljer sig mellan de olika språkgemenskap-
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erna än mellan åldrar. Utifrån den här studiens urval är det mer troligt att personer inom 

en viss språkgemenskap har liknande attityd till ordet hen än att ålder påverkar.  

 Något som tabell 6.14 visar är att modell 4 kan förklara 55 procent av den positiva 

attityden till ordet hen. Därmed kan det antas att språk i allmähet har betydelse för vil-

ken attityd en person har till hen då språkanvändningen som enskild effekt förklarar 

cirka 22 procentenheter av attityd till hen.  

 År 2014 tyckte tre av tio svenskar att ordet hen var användbart och det kan antas att 

de således hade eller åtminstone fick en positiv attityd till ordet (Svensson 2014). Den 

egna användningen av det könsneutrala pronomenet talar enligt resultatet för att en per-

son blir mer positiv till ordet hen ju mer personen använder ordet. Tabell 6.15 visar att 

en person med längre utbildning som har en positiv attityd och ofta observerar ordet hen 

påverkar användningen av hen. 

 Sundberg (2017) menar att det skedde en rejäl ökning av ordet hens förekomst inom 

svenska medier från år 2006 till 2016. Att ordet hen observeras mer och mer har en en-

skild effekt på användning av hen med 2,9 procentenheter. Effekten i sig är inte så stor 

men när den samverkar med attityd och utbildning samt kön, ålder och boende (sist-

nämnda utan uttalat samband) så kan den förklara 50,2 procent av användning av hen. 

Därmed syns det att den ökning som Sundberg (2017) nämner med stor sannolikhet 

påverkar urvalets användning av hen. Det går även i linje med det Olofsson (2010) sä-

ger om att allmänhetens användning ökar när medier använder sig av den rätta benäm-

ningen, i detta fall det könsneutrala pronomenet hen. Mediers påverkan spelade även en 

stor roll i ”du-reformen” (Harrison 2016). 
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7 Diskussion 
I följande avsnitt presenteras slutsatser och sedan diskuteras studiens resultat och analys samt 

vägen dit med ett kritiskt förhållningssätt. Avslutningsvis pekas nya, möjliga undersökningsom-

råden ut.  

 

7.1 Metodansats 

Det insamlade materialet visade sig vara skevt gällande kön eftersom att betydligt fler 

kvinnor, mer än två tredjedelar av respondenterna, besvarade enkäten. Troligtvis be-

rodde det på att kvinnorna på författarens Facebook-profil var mer benägna att svara på 

webbenkäten samt bättre på att dela den vidare vilket troligtvis lockade ännu fler kvinn-

liga bekanta till de som delat. Trots det skeva resultatet togs beslutet att använda empi-

rin på bästa sätt i sökandet efter intressanta resultat men till kommande studier re-

komenderas ett annat tillvägagångssätt för att finna ett urval som leder till en jämnare 

könsfördelning och ett större material. 

En annan intressant notering är att nuvarande bostadsplacering för respondenten var 

ganska jämnt fördelad men trots det visade det sig att samband mellan attityd och stor-

lek på bostadsort saknades. Samma sak gäller ålder, en variabel som enligt tidigare 

forskning skulle ha betydelse och även bostadsort ansågs på förhand spela roll för atti-

tyden men detta visade sig vara felaktigt i den insamlade empirin. Kanske hade ett 

större material kunnat ge en mer rättvis bild av dessa variabler eller så är det helt enkelt 

så att ålder och var någon bor inte spelar en avgärande roll för vilken attityd en person 

har till ordet hen? Det skulle kunna vara så att dagens lättillgänglighet med Internet gör 

att människor är mer insatta vare sig de är unga eller gamla, bor på en ren landsbygd 

eller i en storstad. Eftersom samband saknas går det dock inte att ge några exakta slut-

satser, det går endast att anta. Faktum kvarstår dock, hur ålder och bostadsort kan inte 

förklara attityd till eller användning av det könsneutrala pronomenet hen.  

Samtliga problem hade kunnat lösas om mer data samlats in. Om resurserna hade sett 

annorlunda ut hade en pilotstudie kunnat utföras för att testa reliabilitet samt validitet 

bättre i ett tidigt skede samt för att få in mer kunskap gällande urvalet. Med mer kun-

skap om populationen hade enkäten kunnat delats i olika forum på Facebook för att få 

tag i fler respondenter. Ett annat alternativ hade kunnat vara att låta enkäten ligga ute en 

vecka till eller utöka valet av mediala nätverk till ex. Instagram också, nackdelen med 

det hade varit att en ännu yngre grupp troligtvis hade nåtts.  
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7.2 Slutsats  

Utifrån de två definitioner av ordet hen som SAOL (2015) har tagit fram visar studien 

att det är den första som används mest. Människor föredrar att använda hen som en 

könsneutral benämning snarare än som en tredje könskategorisering.  

Härnäst presenteras de fyra frågeställningarna och en kortare slutsats som svar till 

varje frågeställning för att utveckla ovanstående konstaterande.  

 

• Vilka är attityderna till hen? 

Resultatet visar att hela urvalet har vetskap om och därmed en attityd till hen. Framför-

allt är attityderna till hen positiva då mer än hälften av urvalet ställer sig positiva till det 

könsneutrala ordet. Större delen av urvalet har en positiv inställning till att olika organi-

sationer använder sig mer av ordet hen, mest positiva är de till användning inom myn-

digheter. Åsikten är överlag att Sverige har behov av ett könsneutralt pronomen men 

inte av en tredje könskategori. Trots resultatet så håller ändå en tredjedel av urvalet med 

Keener (2015) i sin uppfattning om att det finns ett behov av en tredje könskategori.  

 

• Hur ser användningen av hen ut i det svenska språket och i samhället? 

Hen används framförallt som ett könsneutralt pronomen i skriftliga sammanhang. När-

mare hälften av urvalet föredrar ordet hen som könsneutralt pronomen. Det motsäger 

Ledin & Lyngefelts (2013) argument om att det svenska språket inte är i behov av ordet 

hen eftersom det ansågs finnas tillräckligt med könsneutrala alternativ. När det gäller 

studiens urval var det i princip ingen som ansåg att hen var deras egen könskategori och 

därmed kan det antas att hen som tredje könskategori fortfarande ses som avvikande. 

Hälften av urvalet har aldrig använt sig av ordet hen under det senaste året. När hen 

används är det framförallt i informella sammanhang; såsom på sociala medier.  

 

• Hur stor del har hen i det svenska språket och samhället?  

Precis som Bäck, Sendén Gustafsson & Lindqvist (2016) menar så styrker studiens re-

sultat att hen har tagit plats i Sverige. Hen har en relativt stor del i det svenska språket 

och i samhället. Det är mer troligt att hen kommer att synas i en krönika än i idrottens 

värld. På sociala medier i allmänhet kommer mer än hälften av respondenterna ofta 

kommer i kontakt med ordet hen. Eftersom att ordet hen har tagit plats i det svenska 

språket kan ett socioloingvistiskt perspektiv användas för att visa faktorer i samhället 
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som påverkar. Kön, användning av hen, observation av hen samt språkanvändning är 

några av de faktorer som påverkar strukturen och hur stor del hen har i det svenska 

språket.  

 

• Påverkar språkattityder i allmänhet synen på hen? 

Större delen av urvalet anser att språket är identitetsskapande, endast en av tio motsäger 

sig detta. Ju längre formell utbildning en person har desto mer positiv är personen till 

ordet hen. Den urvalsgrupp som använder sig av formellt språkbruk är mer positiv till 

ordet hen. Språkattityder i allmänhet påverkar därmed den attityd en person har till hen.  

 

Slutligen kan frågan ställas om hen ses som något normalt i dagens samhälle – precis 

som han och hon – eller som en avvikelse? Finns det en möjlighet att hen har påbörjat 

en förändring av den sociala konstruktionen kring kön i det svenska samhället? Utifrån 

det resultat och den analys som har tagits fram i den här studien kan det tolkas som att 

ordet hen som ett könsneutralt pronomen har normaliserats i det svenska språket och 

samhället. Hen som en tredje könskategori ses fortfarande som något avvikande.  

 

7.3 Framtida undersökningsområden  

Ytterligare kvantitativ och kvalitativ forskning efterfrågas på fältet och en rekomendat-

ion är att framtida forskare inom området ser närmare på det den här studien från början 

avsåg att undersöka; har hen betydelse för den svenska könsuppdelningen och i så fall 

på vilket sätt? Eftersom språkliga förändringar kan studeras under tiden de sker kan det 

vara intressant med en studie som undersöker hen på vägen mot en tredje könskategori. 

Eftersom att cirka en tredjedel av urvalet anser att Sverige är i behov av en tredje köns-

kategori är det möjligt att de nuvarande könsuppdelningarna kommer att utökas i fram-

tiden.
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Bilaga B: Kvalitativ fråga 
 
Den kvalitativa frågan skrevs på det mediala nätverket Facebook i förarbetet med stu-
dien för att få större förståelse för omgivningens syn på ordet hen. Personer som har 
besvarat frågan nämns med nummer istället för namn för att det inte ska gå att tyda 
vem som har skrivit vad. Inlägget är även borttaget för att ge personerna anonymitet. 
Studiens författare benämns med F. 
 
 
Kvalitativ fråga till bekanta:  
 
Hur ser ni på HEN?  
Vad är HEN för er? 
Hur använder ni er av HEN?  
Vem är HEN? 
 
Jag skulle verkligen uppskatta om ni ville dela med er kring era åsikter om #HEN. Ni får vara 
arga, glada, ledsna, förvirrade, informerande eller vad ni vill men snälla ni; ägna några minuter 
av er tid till att hjälpa mig med detta. 
 
Skriv en kommentar eller (om ni vill vara ännu mer anonyma vilket är helt okej) skicka ett mail 
till: lb222ri@student.lnu.se och skriv ner allt ni vill om HEN. 
 
Kan inte beskriva med ord hur tacksam jag skulle bli, med er hjälp kan jag komma ett steg när-
mare mitt fokus gällande kandidatuppsatsen. 
Tusen miljoner tack på förhand! 
 
Svar:  
 
1: Hej! I min värd finns det ingen Hen!! 
 
2: Hen använder jag när jag inte vet könet. I Finland finns ett ord som är könsneutralt som alltid 
använts "Hän"(Hen) "Hännen"(Hens) finns fler böjningar. Så för mig känns det inte så främ-
mande. 
F: Läste faktiskt ganska precis att Hen kommer från det finska Hän, hehe. Spännande att det 
tom. finns fler böjningar - måste kolla upp mer kring finska hän! Nu har jag lite dålig koll på 
hur länge det funnit i finskan men kan du minnas hur du kände kring finska hän! Nu har jag lite 
dålig koll på hur länge det funnit i finskan men kan du minnas hur du kände kring det när det 
kom? Tänker om det är "vanesak" eller om det helt enkelt skiljer sig mycket beroende på hur 
man är som person. Hälsa Finland och tacka för ordet, hehe - jag tycker det är superbra! 
2: Så länge jag kan minnas så har man sagt så. Finskaspråket böjer ord efter syftning bl.a. Tror 
det kan vara en vanesak. Syftet med Hen är väl inte att göra oss könlösa utan göra vårt språk 
mer variationsrikt. Vi har ju alla valmöjlighet om vi vill använda ordet eller inte. 
F: Häftigt! Då är vi ju sega i Sverige som inte börjat använda det tidigare (tror det hamnade i 
ordlistan först 2015)! Håller med dig, tror inte heller syftet är att göra oss könslösa utan göra 
språket mer variationsrikt. Dessutom finns det ju faktiskt de som inte känner att de hör hemma i 
varken kategorin "han" eller "hon" så kanske kan det i framtiden även finnas i praktiken, tex. 
med en tredje dörr vid toaletterna? Omöjligt att säga nu och allt beror ju på hur öppna vi är för 
förändring för de som behöver det, tror i alla fall jag). Och precis, alla har ju valmöjligheten att 
välja hur pass man vill använda ordet! Tack snälla för bra info och åsikter. 
 
3: Jag tycker att det på ett sätt är bra att det finns ett ord för hen dvs en person som kanske inte 
vill identifiera sig som hon eller han, men av ren principsak så skriver jag inte hen utan hon/ han 
i mina uppsatser tex. Vad är det för fel på ordet den? Om jag var gravid å ngn sa vad ska den 
heta, inte tog jag illa upp för det. Så håller med 1, tycker det är löjligt ord MEN förstår att folk 
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använder det som ett pronomen eller om man inte vill vara varken en hon eller han. Skulle inte 
sakna hen ett dugg om det försvann! Hatade det ordet innan, men är lite mer förstående nu iaf. 
 
4: Hade en föreläsning om just detta i fredags, kan säga att det blev vilda diskussioner mellan 
många olika åsikter! Själv vet jag inte riktigt vad jag står i frågan, i vissa avseende kan det nog 
vara bra att hen finns men i vissa fall mindre bra. Tänker man på transsexuella kanske de blir 
jätte upprörda över att bli kallade hen för de vill absolut bli kallad för hon lr han, för vissa är det 
viktigt att tillhöra ett kön. Kan ibland tycka det går till överdrift när man pratar om att byta ut 
han i tex björnen sover och då sjunga hen men som sagt vet inte riktigt vad jag tycker är väldigt 
kluven. 
 
5: Tycker det är alldeles lysande när man ska beskriva något könsneutralt. Ett exempel: "när du 
var hos läkaren idag, vad sa hen?" Oftast kanske hen i detta fallet hade ersatts av han (mans-
normen inom läkaryrket du vet). Ordet hen fungerar också väldigt bra när man vill avidentifiera 
könet. Tex i skolan när man vill prata neutralt om pojkar och flickor. Tycker också det är ett 
steg mot ett mer könsneutralt samhälle. Sen har några fått det om bakfoten när det handlar om 
identitet. Jag har hört män säga "men jag är en man, ingen hen". Två olika saker, gäller att hålla 
isär identitet och ett könsneutralt pronomen. Sen om några vill använda det könsneutrala pro-
nomenet för att identifiera sig själva så är det väl bara en stor fördel. Allt är inte svart eller vitt, 
manligt eller kvinnligt. Många språk i världen har redan ett könsneutralt pronomen, det är Sve-
rige som ligger lite efter!! 
1: Och varför vill man avidentifiera ett kön??? Och varför ett könsneutralt samhälle?? Att säga 
eller skriva Hen är ju bara att undanhålla verkligheten! 
5: förstår inte riktigt vad du menar med att undanhålla verkligen...men som jag ser det så behövs 
ett mer neutralt samhälle för att vi ska kunna motverka strukturella könsnormer. Det kanske var 
mer legitimt förr att prata om manligt och kvinnligt men idag har gränserna suddats ut och jag 
hoppas att gränsen helt kommer att försvinna. Tex när det handlar om yrken. Den enda gången 
det är viktigt att veta kön är när det handlar om medicinska delar. Annars tror jag att vi har 
mycket att vinna på att prata neutralt.  
Att avidentifiera kön är just av den anledningen, att motverka strukturella könsnormer. 
1: Könsnormer kan jag inte se har något med Hen att göra. Och vist är det att undanhålla verk-
ligheten om man inte uppger det kön det gäller! Vet man nu inte vilket kön det är så skriver eller 
säger man DEN! Vist finns det en massa orättvisor mellan könen. Och det gäller hela världen. 
Och det kommer så att bli i all framtid. Ett kön har stort värde att veta även utanför det medi-
cinska! Eller så får vi slopa alt vad idrott heter! Och orättvisorna skulle nå omåttliga höjder. Och 
att det skulle vara utsuddade gränser vill jag inte hålla med om.Och jag tror det är en stor utopi 
att någonsin motverka våra könsroller med en Hen. 
F: mycket klokt 5! Hoppas också att vi kan nå ett mer neutralt samhälle - det här med att sudda 
ut könsgränserna inom yrkesvärlden är ju dessutom lysande! Tack för många kloka åsikter! 
5: nej ok 1 men könsroller har med manligt och kvinnligt att göra. Genom Att vi väljer att kate-
gorisera människor i manligt och kvinnligt upprätthåller vi orättvisor som tex olika lön för lika 
arbete. När det gäller idrott så får männen ca 2,9 miljarder kr mer per år än kvinnliga idrottare. 
Jag tycker redan att orättvisornas gräns är nådd och anser att idrotten verkligen enbart kan vinna 
på att tänka könsneutralt. (Kanske iof inte alla män håller med om) Genom att lyfta tankarna 
och tänka mer könsneutralt kommer gränser att mer och mer suddas ut och det som du tror är en 
utopi tror jag är möjligt. Det måste jag tro!  
Som jag ser det är det endast ur det medicinska perspektivet som kön är viktigt. När det handlar 
om sociologisk, psykologiskt, filosofiskt, pedagogiskt perspektiv så behövs det inte. 
5: ett mycket spännande och viktigt ämne F. Jag tar gärna del av din uppsats. Lycka till! 
6: 1.HEN ser jag som vilken människa som helst. 
2.HEN för mig är en könsneutralt människa.  
3.HEN använder jag i skrift när jag slår ihop hon/han och inte vill identifera personen.  
4.HEN är en människa född som kvinna eller man, men som väljer att vara könsneutral. 
 
7: Finns inget Hen för mig! Han, hon, den, vederbörande, finns mågna andra ord från ordboken 
att använda. Vi är antingen killar eller tjejer, naturligt eller opererade, men ett kön eller tillhö-
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righet till någit av de har vi och könet i form av man, kvinna, hona eller hane är något av de 
mest naturliga på jorden, alla levande däggdjur har ett kön, så varför krångla till det med ett 
mellanting. Min åsikt bara. 
 
8: Hen är i min värld ett oerhört viktigt ord eftersom det inkluderar personer som tidigare och 
tyvärr fortfarande får kämpa massor i sin vardag för sin rätt att existera. Hen banar även väg för 
oss att fasa ut valet mellan hon och han i texter där detta inte är relevant, vilket gör att vi kan 
uppnå större jämnlikhet i text och i våra föreställningar om kön. Jag tänker främst på att vi ofta 
tar för givet att vissa personer är män ex, läkare, tandläkare, vaktmästare osv osv, delvis pga vi 
tidigare alltid behövt "köna" dessa i en text och valet allt som oftast blivit just han. Jag blir väl-
digt glad när jag läser att hen används mer och mer i tidningar eftersom det visar på hur viktigt 
detta ordet varit för vårt ordförråd. Jag som i mitt arbete arbetar mycket med engelsk copy sak-
nar en engelsk motsvarighet för att slippa sätta kön i meningar som inte har behov av kön. Väl-
digt spännande ämne F, tar gärna del av uppsatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


