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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka i vilka sammanhang som 

användningen av pronomenet hen förekommer i inlägg på Twitter. 

Hen är ett kontroversiellt pronomen och fungerar som ett 

könsneutralt alternativ till pronomen som han och hon. Med hjälp 

av diskurspsykologi tillsammans med influenser av 

konversationsanalys och ett fokus på kön analyseras användningen 

av hen som påträffats i 252 inlägg under ett dygn, vilket inkluderar 

både konversationer och enskilda inlägg. Resultatet har delats in i 

sex kategorier, dessa är: anonymiserande, okänd könsidentitet, 

könsöverskridande, generisk, icke-mänskligt och negativ. Resultatet pekar 

på ett tydligt mönster gällande användningen av hen i de enskilda 

inläggen, vilket visar en relation mellan hen och en anonymiserande 

referens där hen exempelvis används i relation till en vän eller min 

chef. Ytterligare en utmärkande användning för de enskilda inläggen 

är den generiska kategorin, det vill säga när personer pratar i 

allmänhet om någon specifik samhällsgrupp, eller om individer i 

allmänhet. Tydligt var att hen används särskilt i relation till 

pronomenet någon och till en obestämd referens. Emellertid 

beträffande konversationer skiljde sig användningen lite ifrån de 

enskilda inläggen. Särskilt mellan kategorierna anonymiserande, okänd 

könsidentitet, könsöverskridande och generisk fanns istället en jämn 

spridning av användandet av hen. Ytterligare något utmärkande för 

kategorierna är att det förekommer en användning av anonymisering 

(du, folk och fotografen) tillsammans med okänd könsidentitet, där den 

ena parten använder en anonymiserande referens vilket medför att 

könet blir okänt för den andra parten i konversationen.  

 

 

Nyckelord: könsneutralt pronomen, hen, diskurspsykologi  

  



Uppsala universitet, Erica Kant                                                       Användandet av hen. 

2 
 

Tack 

Detta examensarbete är en viktig del av min utbildning och jag skulle därför vilja ge ett 

stort tack till min handledare Marie Flinkfeldt för den värdefulla vägledning jag fått genom 

arbetets gång. Jag skulle även vilja tacka min familj och pojkvän för deras stöd. 

 

Uppsala, maj 2014 

Erica Kant  



Uppsala universitet, Erica Kant                                                       Användandet av hen. 

3 
 

Innehållsförteckning 

 

Sammanfattning ................................................................................................................................ 1 

Tack ..................................................................................................................................................... 2 

1. Inledning ........................................................................................................................................ 5 

1.1 Syfte & Frågeställningar ........................................................................................................ 6 

1.2 Disposition .............................................................................................................................. 7 

1.3 Bakgrund om pronomenet hen ............................................................................................ 7 

2. Tidigare forskning ......................................................................................................................... 8 

2.1 Könsneutralt tredje person singular pronomen (hen, they, yo) ...................................... 9 

2.2 Icke sexistiskt språk ............................................................................................................. 13 

2.3 Samhällets uppdelning mellan man och kvinna ............................................................... 14 

3. Analytiskt ramverk ...................................................................................................................... 16 

3.1 Diskurspsykologi .................................................................................................................. 17 

3.1.1 Handlingsorienterad ..................................................................................................... 17 

3.1.2 Situerad .......................................................................................................................... 18 

3.1.3 Konstruerad .................................................................................................................. 19 

3.1.4 Icke-kognitivism ........................................................................................................... 19 

3.2 Kön & Diskurs ..................................................................................................................... 20 

3.2.1 Språk & Kön ................................................................................................................. 21 

4. Studiens genomförande ............................................................................................................. 22 

4.1 Material .................................................................................................................................. 22 

4.2 Tillvägagångssätt................................................................................................................... 23 

4.2.1 Naturalistiskt material .................................................................................................. 25 

4.2.2 Giltighet & Reflexivitet ................................................................................................ 26 

4.3 Metodologiska överväganden ............................................................................................. 27 

4.3.1 Begränsningar av metodval ......................................................................................... 27 

4.4 Etiska överväganden ............................................................................................................ 28 

5. Analys & Resultat ....................................................................................................................... 29 

5.1 Anonymiserande .................................................................................................................. 30 

5.2 Okänd könsidentitet ............................................................................................................ 33 

5.3 Könsöverskridande .............................................................................................................. 35 

5.4 Generisk (allmän) ................................................................................................................. 36 

5.5 Icke-mänskligt....................................................................................................................... 37 



Uppsala universitet, Erica Kant                                                       Användandet av hen. 

4 
 

5.6 Negativ ................................................................................................................................... 39 

6. Avslutande diskussion ................................................................................................................ 41 

6.1 Summering & Slutsatser ...................................................................................................... 41 

6.2 Diskussion ............................................................................................................................. 42 

6.3 Implikationer ........................................................................................................................ 44 

Referenslista ..................................................................................................................................... 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uppsala universitet, Erica Kant                                                       Användandet av hen. 

5 
 

1. Inledning  

 

”Det har dömts ut som en fluga. Men det könsneutrala pronomenet hen används mer och mer.” 
(Svensson, 2014) 

 

Hen är ett kontroversiellt ord och under 2012 bröt en debatt kring pronomenet ut (Ledin 

och Lyngfelt, 2013). Citatet ovan kommer från Dagens Nyheter och är ett av många 

exempel på rubriker som handlar just om hen-debatten. Språkrådet (2013) skriver på sin 

hemsida att ordet kan väcka irritation hos vissa och det finns även anvisningar angående 

användningen av hen. Otydligheten kring funktionen för hen har skapat en viss förvirring 

och späder även på debatten om ifall ordet ska bli ett erkänt ord och få komma in i svenska 

akademiens ordlista. Emellertid har ordet letat sig in i uppslagsverket Nationalencyklopedin 

(2014), där hen beskrivs som ett pronomen i svenska språket som används i tal eller texter 

då könsbenämningar som han eller hon är irrelevanta för innehållet. Även här beskrivs 

användningen av hen som något oklar, och pronomenet hen kan användas som en neutral 

könsidentitet för personer som inte vill följa könsnormer och identifiera sig som man eller 

kvinna.  

Svenska språket utvecklas tillsammans med att samhället förändras och nya ord kommer 

in i vårt språk. Något som är relativt okänt är att pronomenen i svenska språket tidigare har 

förändrats till att bli mer könsneutrala, det har exempelvis funnits olika former av de, men 

om dessa förändringar har skett till följd av en liknande debatt som i frågan om hen kan 

endast spekuleras kring (Språktidningen, 2012).  

 Varför ska ett nytt pronomen införas i svenska språket? Ett nytt könsneutralt 

pronomen förespråkas främst av hbtq-personer1 och feminister, då det är ett alternativ till 

han och hon (Milles, 2013a). Hbtq-personer menar att detta möjliggör att personer som inte 

kan eller vill identifiera sig med han eller hon får en annan möjlighet genom hen. Feminister 

ser det istället som ett sätt att inte producera det manliga som en norm genom att istället 

kunna använda hen som frambringar en neutralitet (Milles, 2013a). Således kan det 

konstateras att det finns olika användningsområden av hen. Hur ser då användningen av hen 

ut idag? 

Den forskning som finns om hen är fåtalig (Milles, 2013a) och de studier som har gjorts 

är främst språkvetenskapliga. Men forskningsstudierna visar på att användningen av hen har 

ökat sedan 2012 och ordet kan påträffas i nyhetsartiklar, bloggar och studentuppsatser (se 

Ledin och Lyngfelt, 2013; Milles, 2013a, 2013b).  

                                                 
1 1 Hbtq är en förkortning för: homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. 
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Mot bakgrund av att användandet av hen ökar och att forskning om hen är fåtalig och 

främst språkvetenskaplig väcks frågan om att undersöka användandet av pronomenet 

utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv. Det är just oklarheten som finns kring 

användandet av hen som öppnar upp för frågan: I relation till vad används hen?  

Med ett intresse i att undersöka hur hen används i svenska språket faller valet på att 

studera användningen av pronomenet med hjälp av diskurspsykologi, vilket grundas i det 

fokus på språk som diskurspsykologi har som möjliggör att undersöka hur individer 

konstruerar sin verklighet genom språk (se Potter och Wetherell, 1987).  

Med underlag av de sociala mediernas utveckling i dagens samhälle och att den 

forskning som idag finns om hen, vilken indikerar på en ökning gällande förekomsten av hen 

i text i olika medier, ämnar jag att undersöka användandet av hen som förekommer på 

internet. Vidare med en ambition av att undersöka den vardagliga användningen av hen 

väcktes ett intresse för att undersöka just användandet av hen på Twitter, vilket är en 

internetplattform bestående av mikrobloggar (Twitter, 2014a). 

Redan 2012 skrev språktidningen att användningen av hen på Twitter var ganska vanlig, 

då pronomenet är praktiskt eftersom att ett inlägg är begränsat till 140 tecken 

(Språktidningen, 2012).  Men någon forskning beträffande förekomsten av hen på Twitter 

kunde inte påträffas i mina eftersökningar och mot bakgrund av dessa förutsättningar 

ämnar denna studie att undersöka just användningen av hen på Twitter. 

 

1.1 Syfte & Frågeställningar 

Med bakgrund mot de sociala mediernas utveckling i samhället och kunskapsluckan 

gällande användningsområdet för hen är det övergripande syftet att med hjälp av diskurs-

psykologi undersöka hur användningen av hen ser ut i interaktion på internetplattformen 

Twitter. Detta för att få en förståelse dels för utvecklingen av användandet av hen och dels 

för hur pronomenet används på Twitter.  

 

Följande frågeställning har skapats utifrån syftet ovan. 

 

1. Hur ser användningen av hen ut i inlägg på Twitter? 

2. I relation till vad används hen i vardagsinteraktioner på Twitter? 
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1.2 Disposition 

Inledningsvis presenteras en bakgrund till pronomenet hen för att få en klarhet gällande 

dess betydelse. Tidigare forskning tar upp könsneutrala pronomen samt hur kön speglas i 

språk och eventuella effekter som språk kan framkalla. Vidare med tonvikten på en 

feministisk syn presenteras forskning behandlande hur samhället är genomsyrat av en 

uppdelning mellan könen. Det analytiska ramverket behandlar diskurspsykologi 

tillsammans influenser av konversationsanalys med en inriktning på kön och diskurs. 

Nästföljande presenteras det empiriska materialet från Twitter och en redogörelse för 

tillvägagångssätt tillsammans med etiska överväganden samt en metodreflektion. Tonvikten 

för uppsatsen ligger i resultatdelen, där resultatet analyseras utifrån diskurspsykologi 

tillsammans med en översikt över antalet inlägg och dess spridning för vad hen används i 

relation till. Därefter summeras analysen som presenteras tillsammans med slutsatser, vilket 

följs av en diskussion kring resultatet och analysen i förhållande till tidigare forskning. 

Slutligen presenteras implikationer för vidare studier behandlande pronomenet hen. 

 

1.3 Bakgrund om pronomenet hen 

Första gången hen introducerades skriftligt i svenska språket var redan 1966 av Rolf Dunås 

(1966). Även året därpå användes det av en språkprofessor vid namn Karl-Hampus 

Dahlstedt som ansåg att den generiska användningen av han kunde vara klumpig och till 

och med olämplig i vissa situationer (Dahlstedt, 1967: s. 111; Milles, 2011). Det år som 

debatten tog fart var i slutet av 2011. Den startade med att hen användes i en barnbok som 

heter Kivi & Monsterhunden (Lundqvist, 2012) och därefter började dagstidningar diskutera 

användningen av hen (Milles, 2013a) och om hen ska få bli en del av svenska språket finns 

det delade meningar kring (Milles, 2011).  

En drivande kraft för införandet av hen har särskilt varit feminister och hbtq-personer. 

Feminister anser att användningen av hen skulle medföra en minskning av sexism i svenska 

språket och människors vardag, bland annat genom att minska skapandet av 

könsstereotyper som är möjligt genom han och hon. Hbtq-personer är istället motiverade till 

att införa hen som ett pronomen som inkluderar alla människor, med syfte att använda det 

som en neutral könsidentitet, vilket han och hon inte kan göra på samma sätt som är möjligt 

med hjälp av hen. (Milles, 2011.)  

De som däremot är emot användningen av hen anser att pronomenet kan vara 

förvirrande och/eller skapar oro gällande de rådande könsrollerna som finns i samhället, att 

de suddas ut (se Dalén, 2012; Lagerwall, 2012; Språktidningen, 2012). Hen är ett alternativ 
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till han och hon och utmanar därmed den nuvarande dikotomin mellan manligt och 

kvinnligt, men slår inte ut andra möjliga uttrycksmedel. Med bakgrund till detta blir 

uttalanden kring åsikter gällande hen även en ståndpunkt i en feministisk politisk debatt 

(Milles, 2013a).  

Under 2013 ökade användningen av hen, vilket Milles forskningsstudie (2013b) visar. 

Pronomenet används av svenska journalister och har dessutom spridit sig till journalister 

som skriver för tidningar på finlandssvenska (Milles, 2013b). Användningen har spridit sig 

till fler kretsar än endast hbtq-personer och kan påträffas i många olika forum; bloggar, 

tryckta texter och samtal (Milles, 2013a). Ordet används bland annat för att benämna djur 

och referenser till annat som inte är mänskligt (Bertils, 2012; Milles, 2013a). Men det är 

fortfarande vanligast i hbtq-kretsar (se Ledin och Lyngfelt, 2013).  

Utifrån Ledin och Lyngfelts korpusundersökning (2013) behandlande användningen av 

hen i olika sammanhang och dess funktion har de kunnat konstatera att det skett en ökning 

av hen i bloggar sedan debatten bröt ut. Men det är ovanligt i bloggar i allmänhet och är 

istället mer vanligt i hbtq-bloggar menar Ledin och Lyngfelt. Även i tidningar och 

studentuppsatser har användningen ökat, däremot är det mest förekommande i uppsatser 

med huvudämne i nordiska språk/svenska språk. (Ledin och Lyngfelt, 2013) 

 I en ny undersökning av språktidningen har det visat sig att användningen av hen i 

svenska dagstidningar har ökat avsevärt. Tidigare gick det cirka trettontusen han och hon 

på varje hen, vilket nu har sjunkit till trehundra (Svensson, 2014). Men innebörden av 

pronomenet hen och dess användning är fortfarande i ett föränderligt stadium och det är 

ovisst om det kommer bli ett bestående pronomen (Milles, 2013a). Både Ledin och 

Lyngfelt (2013) samt Milles (2013a) indikerar att det finns mycket som är outforskat inom 

detta område. 

 

2. Tidigare forskning   

Detta kapitel behandlar tidigare forskning kring könsneutralt språk. Fokus ligger på det 

könsneutrala pronomenet hen i Sverige och motsvarande pronomen i engelsspråkiga länder. 

Varför forskningen även innefattar engelskspråkiga länder är på grund av att 

forskningsstudier kring könsneutrala pronomen i Sverige är fåtaliga menar Milles (2013a) 

samt Ledin och Lyngfelt (2013) och i likhet med svenska språket finns heller inget erkänt 

könsneutralt pronomen i engelska språket (se Wayne, 2005; Stotko och Troyer, 2007).  

De studier som gjorts i Sverige är främst språkvetenskapliga (Milles, 2011, 2013a, 2013b; 

Ledin och Lyngfelt, 2013; pågående Wojahn, 2013; Rancken, 2013), och endast en 

psykologisk forskningsstudie har påträffats (Bäck m.fl., 2013). 
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Den tidigare forskningen presenteras tematiskt för att få en klarare överblick. Först 

introduceras Könsneutralt tredje person singular pronomen (they, yo, hen); vilket handlar om 

användningen av ett neutralt pronomen och betydelsen av ett könsneutralt pronomen. 

Därefter presenteras Icke sexistiskt språk; för att belysa de sexistiska effekterna som språk 

kan ha. Följande introduceras Samhällets uppdelning mellan man och kvinna; för att ge en 

bakgrund till skillnader mellan män och kvinnor och hur det ser ut i samhället, där 

tonvikten är en feministisk synvinkel gällande uppdelningen mellan kön som finns i 

samhället och hur det färgar språket. Vidare tas även kön upp som en del av individers 

identiteter.  

 

2.1 Könsneutralt tredje person singular pronomen (hen, they, yo) 

Att feminister i Sverige har varit med och påverkat det svenska språket är något som Milles 

tar upp i sin artikel om feministisk språkplanering i Sverige (2011). Bland annat tas hen upp 

och presenteras som ett könsneutralt pronomen som används inom feministiska och hbtq-

kretsar.  

Frågan om hur svenskspråkiga hbtq-personer i Sverige och Finland använder sig av 

pronomenet hen och andra könsneutrala pronomen undersöks i en pågående 

forskningsstudie (Rancken, 2013). Vidare undersöks åsikter kring hen, i vilken omfattning 

och i vilket syfte det används av hbtq-personerna.  

Den åsikt som feminister har drivit fram är att språket är sexistiskt, förminskar kvinnors 

ställning och genererar i att kvinnan ses som den andra i förhållande till mannen. (Milles, 

2011) Denna kritik har framförts i ett flertal länder, bland annat i Sverige, Norge, England, 

Frankrike, Tyskland och Spanien för att nämna några (Hornscheidt, 2003; Pauwels, 2003; 

Milles, 2011). Feminism och synen på jämlikhet har länge varit stark i Sverige. Sverige är ett 

av de mest könsjämlika länderna som finns i världen menar Milles (2011).  

Från början var pronomenet hen ett förslag för att lösa den snedvridning av maskulinum 

som finns för generiska ord i svenska språket, exempelvis ordet man som kan användas i en 

allmän bemärkelse. Precis samma problem som finns i svenska språket kan påträffas i 

engelska språket med pronomenet he i generisk bemärkelse.  

Även feminister i Kanada och USA vill införa ett neutralt pronomen för att få bort den 

sexism som finns i engelska språket, i och med att mannen ses som norm och då språket är 

uppdelat i ett tvåkönat system där maskulina pronomen genererar i positiva stereotyper av 

män, vilket i sin tur gör kvinnan sekundär och skapar fördomar om individer utifrån deras 

könsidentitet (Wayne, 2005). Wayne (2005) framför argument mot och för att införa ett 

könsneutralt pronomen i det engelska språket. Vidare belyses också att transaktivister drivit 
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på frågan och varför de ifrågasatt det tvåkönade systemet, vilket är för att de anser att det 

inte finns någon plats för dem i samhället. Förslag på alternativ som tas upp som 

könsneutrala pronomen är bland annat engelskans they i singularisform (jfr Foertsch och 

Gernsbacher, 1997; Strahan, 2008) och andra försök har varit att använda ord som: sie, hirs, 

hir eller hirself menar Wayne ( 2005). 

Gällande Sverige har hen ännu inte accepterats som ett nytt svenskt pronomen på grund 

av att Språkrådet (2013) anser det vara svårt att etablera nya pronomen i svenska språket. 

Beträffande hen finns ytterligare en användning för pronomenet än den som feminister talar 

om, vilket är då det används som en specifik referens till individer. Det är framförallt när 

hen används som ett personligt pronomen för transpersoner, både då de talar om sig själva 

och när andra talar om dem (Milles, 2011).  

Hur användningen av hen har utvecklats tar Milles upp i en senare artikel (2013a) där 

hon undersöker hur hen används i den offentliga svenskan på myndigheters webbplaster, 

riksdagsmotioner, tidningstexter och i kandidatuppsatser, vidare beskrivs också debatten 

om hen. Under året som gått (år 2013) menar Milles att hen används i text och tal både i 

generisk bemärkelse och för specifika personer. Det kan vara referenser till transpersoner, 

könsspecifika personer och personer där kön är okänt eller vill hållas hemligt. Hen är en ny 

förändring i svenska språket och det finns ett stort intresse att undersöka pronomenet, då 

den empiriska forskningen är fåtalig kring tidiga faser för etableringen av ord (Svanlund, 

2009; Milles, 2013a). 

Wojahn (2013) menar att det finns ett samband mellan den personbenämning och de 

föreställningar som framkallas hos individer genom dessa benämningar. I ett 

konferensbidrag presenteras hans pågående studie där det som undersöks är 

förställningarna som skapas genom personliga pronomen och deras inverkan på läsaren, 

vilket undersöks genom en identisk text där de personliga pronomenen byttes mellan han, 

hon eller han, han eller hon, han/hon, hen och den.  

Ledin och Lyngfelts språkvetenskapliga studie (2013) visar att hen i de flesta fall 

förekommer i metatext (diskussion om hen) och andra funktioner som hen kan ha enligt 

deras studie är: könsöverskridande, anonymiserande och okänt kön, indefinit och generisk. 

Den generiska funktion som hen kan ha är den mest omtalade, fast funktionen som används 

mest enligt Ledin och Lyngfelt är den som sker i anonymiserande bemärkelse eller då kön 

är okänt.  

Ett argument för att använda hen är att det inte finns något könsneutralt ord i svenska 

språket men det är fel menar Ledin och Lyngfelt (2013). Det finns flera exempel på hur 
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könsneutralitet kan skapas samt användas i generisk (allmän) och indefinit (obestämd) 

bemärkelse. De lyfter särskilt fram exempel på användningen av vederbörande samt de i 

singular som motsvarar engelskans singular användning av they (jfr Foertsch och 

Gernsbacher, 1997; Strahan, 2008). Men för användningen vad gäller de och they finns 

invändningar emot att det kan skapa förvirring gällande plural eller singular (Ledin och 

Lyngfelt, 2013).  

Ledin och Lyngfelt (2013) menar att det inte i någon större utsträckning gjorts 

undersökningar om svenskans de i singularisform. Gällande vederbörande är användningen 

begränsad och används främst i formella sammanhang. Vidare lyfter Ledin och Lyngfelt 

fram nackdelar med de olika könsneutrala alternativen och andra ord som tas upp är 

han/hon, den och hen. De menar att ordet den som redan är ett etablerat ord och som 

används i syfte för att skapa könsneutralitet har en nackdel då den kan uppfattas som 

opersonlig. Nackdelen med han/hon är att det kan uppfattas som klumpigt och nackdelen 

med användningen av hen är att hen är kontroversiell menar Ledin och Lyngfelt. Att hen 

uppfattas som kontroversiell är på grund av de olika åsikterna som finns kring hen (se 

exempelvis; Milles, 2011, 2013a; Dalén, 2012; Lagerwall, 2012; Språktidningen, 2012; 

Svensson, 2014). 

 Samtliga könsneutrala alternativ som Ledin och Lyngfeldt tar upp kan användas i 

anonymiserande syfte samt då kön är okänt. Däremot menar Ledin och Lyngfelt (2013) att 

det som talar för att använda hen är att det passar i situationer där de andra alternativen inte 

gör sig bra, vilket är då funktionen är könsöverskridande. Men att hen skulle slå ut de andra 

alternativen för att skapa könsneutralitet är inget som Milles ser i sin studie (2013a) där hon 

undersöker användningen av hen. Istället menar hon att det är ett tillskott i svenska språket, 

ett nytt alternativ.  

I den australiensiska engelskan finns en motsvarighet till svenskans hen som ett 

könsneutralt singularis pronomen och det är ordet they. They som översatt till svenska blir 

de/dem, används som ett singularis pronomen där kön inte är relevant eller för att 

inkludera både män och kvinnor som ett generiskt pronomen. I de fall där det inte är 

relevant kan det dels användas när en person inte vet om en persons kön eller när man vet 

om det och det inte behöver uppdagas vilket kön personen i fråga har. Detta resultat har 

Strahan (2008) kommit fram till i sin studie där hon undersöker användningen av they och 

engelskans könsuppdelade pronomen han och hon för att referera till tredje person singular i 

uppsatser av studenter. (Strahan, 2008) 
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Foertsch och Gernsbacher (1997) undersöker hur användningen av den amerikanska 

engelskans they påverkar förståelsen hos individer då det används i generisk bemärkelse. 

Fördelen med användningen av they i generiskt syfte är att det inte resulterar i 

könsstereotyper i den uträckning som användningen av engelskans he (sv: han) genererar till 

vid generisk användning. I studien utfördes två psykologiska experiment för att undersöka 

just förståelsen vid användningen av they. Det första experimentet visade att they kan 

fungera bra som ett substitut för han eller hon i generiskt syfte om premisserna är 

obestämda eller neutrala. Det andra experimentet undersökte om they fungerar bra i 

situationer där premisserna är bestämda och könsspecifika. Resultatet blev att det tog 

längre tid för deltagarana att förstå och därför anses det inte oproblematiskt i dessa 

situationer när premisserna är bestämda eller könsspecifika. (Foertsch och Gernsbacher, 

1997)   

Ett flertal försök har gjorts för att införa ett könsneutralt pronomen i engelska språket 

(se Baron, 1986) men inget har lyckats etableras särskilt bra. I engelska språket har 

pronomenet he (sv: han) en generisk betydelse, men flera studier visar att användningen 

istället exkluderar kvinnor snarare än att inkludera alla människor då han används i ett 

allmänt syfte (se Martyna, 1978; MacKay och Fulkerson, 1979; Hamilton, 1988; Miller och 

James, 2009).  Däremot finns det en trend bland transpersoner att använda könsneutrala 

pronomen som ze och hirs, men denna trend råder endast i kretsar bland transpersoner och 

sträcker sig således inte till större bredder menar Stotko och Troyer (2007).  

En ny användning av det amerikanska språkslanget yo som ett könsneutralt pronomen 

har uppmärksammats bland elever i olika skolor i Baltimore. Stotko och Troyer (2007) 

undersöker fenomenet när elever använder yo istället för engelskans he eller she (sv: han eller 

hon). I studien gjordes observationer av elevernas användande av yo, vilket möjliggjorde att 

olika användningsområden kunde utrönas. Yo användes i hälsningsfraser, som ett 

uppmärksamhetssignalement och som en förkortning av you (sv: du). Dessa tre 

användningsområden har tidigare påträffats (se Smitherman, 2000), men under dessa 

observationer upptäcktes också ett fjärde användningsområde. Eleverna använde yo i 

funktion som tredje person singular pronomen. Fokus för studien var denna fjärde 

användning av yo. Genom enkätformulär bestående av meningar med olika 

användningsområden innehållandes yo undersöktes elevernas användning av ordet. Studiens 

resultat visar att yo används mer i vardagliga samtal än i skrivuppgifter. Ytterligare, menar 

Stotko och Troyer att yo används särskilt av vissa elever som ett könsneutralt pronomen. 
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Men om trenden kommer fortleva eller försvinna efter denna generation av elever som 

deltog i undersökningen är en fråga att undersöka vidare menar Stotko och Troyer (2007).   

 

2.2 Icke sexistiskt språk 

Kerr och Landreman (1989) anser att språk är ett kraftfullt verktyg som påverkar 

människors liv, då det finns en bias2 i språket som leder till sexism. En lösning på att 

minska sexismen är enligt Wayne (2005) att inför ett mer könsneutralt språk i människors 

vardag, vilket kommer bidra till att könsdiskriminering minskar och istället leda till att 

stärka mänskliga rättigheter och frambringa en större acceptans i samhället med hjälp av 

språk. I likhet med Wayne (2005) menar Kerr och Landreman (1989) att det är just språk 

som föder sexism genom att göra skillnad på män och kvinnor gällande olika aspekter som 

exempelvis roller, yrken och egenskaper. Språket skapar ofta en upplyftande bild av män 

och en nedvärderande bild av kvinnor, dessutom finns det många ord som utesluter 

kvinnor. Kerr och Landreman ger förslag på engelskans he (sv: han) då he ska fungera 

generiskt, men det är ett fåtal gånger som kvinnor känner sig medräknade då he används i 

generiskt syfte.  

Men frågan om neutralt språk verkligen kan leda till mindre sexism i dagens samhälle 

dyker genast upp. En studie som stärker påståendet om att könsneutralitet leder till en 

större jämlikhet är en kvantitativ undersökning av Prewitt-Frelino m.fl. (2012) där just 

skillnader gällande könsneutralitet i språk undersökts i 111 länder. Resultaten från studien 

visar att de länder vars språk som innehåller könsneutrala ord har mer könsjämlikhet än de 

länder som inte har ett könsneutralt språk utan endast har en uppdelning mellan manligt 

och kvinnligt språk (se även Gabriel och Gygax, 2008). 

En annan studie som undersöker könsneutralt språk och om det verkligen är helt 

könsneutralt och inte genererar i en maskulin snedvridning är en psykologisk studie av 

Lassonde och O’Brien (2013). Syftet med könsneutralt språk är just att inte skapa 

könsstereotyper. Genom två experiment bestående av meningar med dels könsneutrala 

substantiv för olika yrken kontra maskulina snedvridna substantiv (exempelvis i stil med 

engelskans ”police versus policeman”3) undersöktes om det fanns någon snedvridning.  

Resultatet visade att yrken typiska för män som ändrades till neutrala former av substantiv 

kunde inte med säkerhet undvika att skapa könsstereotyper. Däremot om det tidigare i 

                                                 
2 Snedvridning; en tendens för neutrala ord att vara maskulina. 
3 Finns även i svenskan, exempelvis forskare kontra forskningsman. 



Uppsala universitet, Erica Kant                                                       Användandet av hen. 

14 
 

meningen nämndes att personen i fråga var kvinna kunde könsstereotyper undvikas i större 

uträckning än om det inte nämndes. (Lassonde och O’Brien, 2013)  

I en pågående svensk psykologistudie (Bäck m.fl., 2013) undersöks hur neutral hen 

egentligen upplevs, de två forskningsfrågor som undersöks är om användningen av hen är 

neutralare än att använda han eller hon, vilket undersöks med hjälp av 

uppskattningsformulär tillsammans med frågan om hen är mer neutralt än andra neutrala 

ord. I studien jämförs hur ett neutralt ord uppfattas och hur hen uppfattas. I svenskan är 

neutrala ord många gånger manligt snedvridna, det vill säga de ord som är generiska 

(allmänna) är maskulina (Bäck m.fl., 2013). Exempelvis ordet man används både för män 

och kvinnor (jfr Kerr och Landerman, 1989). I detta fall undersöks orden han, hon, hen och 

den sökande (maskulint snedvriden) för att se hur de uppfattas av deltagarna i studien (Bäck 

m.fl., 2013). Det som resultatet visar är att hen blev ihågkommen som neutral och att 

däremot den sökande blev ihågkommen som manlig, men inga andra skillnader (exempelvis 

beskrivningar, egenskaper) kunde påträffas. Dessa resultat indikerar att när hen används 

minskas könsstereotyper. (Bäck m.fl., 2013) 

 

2.3 Samhällets uppdelning mellan man och kvinna  

Med bakgrund mot att feminister drivit på frågan om att införa hen för att det skulle 

möjliggöra en bättre förutsättning för kvinnor presenteras forskning för hur samhällets 

struktur mellan man och kvinna ser ut. Intentionen med följande forskning är att få en 

bättre inblick i just denna struktur och varför det finns ett behov av hen. 

Haavind (1992) påtalar vikten av skillnaden mellan man och kvinna som finns i 

samhället, att det finns något som skiljer dem åt. Hur män och kvinnor uppfattar sig själva 

sker genom självreflektion. Denna självreflektion är gemensam för de båda könen och 

genom reflektion över sig själv formas ett jag, men resultatet av detta skapande av en 

identitet blir antingen som kvinna eller man skriver Haavind. I sin studie om kvinnors 

situationer väljer Haavind att söka efter konstruktionen av kön och hur det uttrycks hos män 

och kvinnor. Hon menar att samhället genomsyras av en könsfördelning mellan män och 

kvinnor, och att betydelsen av denna är beständig men det sker även förändringar av 

betydelsen för kön. När det manliga utmanas av det kvinnliga sker en oordning gällande 

makten mellan könen. När dessa utmaningar sker kan betydelsen förändras och skapa en 

större jämställdhet i samhället. (Haavind, 1992)  
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Skillnaden mellan man och kvinna är något som även Hirdman påtalar (1988). Kärnan i 

Hirdmans teori om ett genussystem4 är: för att samhället ska fungera och reproducera 

mannen som norm är det av yttersta vikt att inte blanda ihop manligt och kvinnligt. Att 

särskilja könen åt leder till en utformning av samhället enligt maktstrukturer mellan könen. 

Genussystemet står för ordningen av kön och denna ordningsstruktur fungerar som en bas för 

andra sociala ordningar i samhället. (Hirdman, 1988)  

Hirdman (1988) förespråkar Habermas syn på hur livsvärlden skapas och med livsvärld 

menas det sociala och kulturella kapitalet som finns i det sociala systemet vilket möjliggör 

gemensamma erfarenheter, skapar delaktighet i egna upplevelser och bevarandet av normer 

som sedan skapas genom tre reproduktionsnivåer. Dessa nivåer är kulturell överlagring, social 

integration och socialisering (Habermas, 1984: s. 13, 342), vilka inkluderas inom genussystemets 

ramar. Genom att dikotomisera det manliga från det kvinnliga skapas en överordning 

respektive en underordning och det manliga ses som normen i samhället. Denna 

könsordning genomsyrar hela samhället och syns exempelvis genom arbetsfördelningen 

mellan könen. Det är således inget man föds till utan Hirdman ser på genus (socialt kön)5 

som socialt konstruerat och att människor tillför det som en del av sin identitet. (Hirdman, 

1988) 

Med uppdelningen av manligt och kvinnligt uppstår begränsningar för de olika könen. 

Hirdman (1988) menar att det som skiljer könens förutsättningar åt är kvinnans beroende 

av mannen för att kunna få frihet och kvinnan ses som den andra i relation till mannen (jfr 

Beauvoir, 2002). Genussystemet visar hur dikotomin reproduceras i samhället. Att skilja på 

manligt och kvinnligt leder till en särskiljning mellan könen (Hirdman, 1988). Just denna 

uppdelning syns i vårt språk och leder till att könsstereotyper skapas (se Milles, 2011). Men 

förändring av genussystemet är svårt, när det sker gränsöverskridning möts det av starkt 

motstånd menar Hirdman (1988). Ett exempel på en överskridning i svenska språket skulle 

kunna vara förslaget om hen (se Dalén, 2012; Milles, 2011). Att överskrida könsdikotomin 

är något som Nordberg (2004) har undersökt genom att se på män som arbetar i 

kvinnodominerande yrken och hur de bejakar manligt och kvinnligt i förhållande till sin 

identitet. Ytterligare för att minska denna isärhållning menar Hirdman (1988) att det är av 

vikt att se på likheterna mellan könen istället för skillnaderna. Genom att belysa könens 

mänskliga likhet och skapa samma handlingsutrymme för de olika könen först då kan 

dikotomin brytas (Hirdman, 1988).  

                                                 
4 Varför Hirdman (1988) benämner det som ett genussystem är grundat i engelskans gender som översätts till 
genus, vilket hon likställer med socialt kön. Men genus står för hur det manliga och kvinnliga görs och 
föreställningar av dessa, vilket även ger genus en vidare betydelse än socialt kön.  
5 Se fotnot 4 ovan. 
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Utifrån den könsuppdelningen som föreligger i samhället ges det också upphov till 

könsidentiteter. Individer känner en tillhörighet till det ena könet, det vill säga att det finns 

en egen (både psykologisk och biologisk) upplevelse av könstillhörighet menar Carlsson 

(1985). Men hon gör en distinktion mellan denna upplevelse av tillhörighet och kraven som 

ställs på en människa beroende på kön. Dessa krav menar Carlsson är könsrollsidentiteten 

och att en individ utgår från könsrollsnormer. Redan vid födseln anses det vara viktigt att 

veta könet på ett barn för att veta hur det ska bemötas och socialiseras in i världen. För att 

undersöka föreställningarna som barn har om könsskillnader och den svenska kulturens 

könsroller gjordes två undersökningar. Genom att ge barnen en saga som visade lika många 

feminina som maskulina beskrivningar av egenskaper, handlingar eller intressen och 

undersöka om barnen kopplade ihop beskrivningarna till en pojke eller flicka (jfr Davies, 

2003). Resultatet påvisade att barnen delade vuxnas föreställningar om manliga och 

kvinnliga drag. Den andra studien var ett självskattningsformulär för könsrollsbeteende, 

som också innehöll neutrala ord. Resultatet visade att pojkar såg sig som maskulina och 

flickor såg sig som feminina men en stor skara barn ansågs sig vara androgyna. (Carlsson, 

1985)  

Med den tidigare forskningen som underlag väcks frågan om vad som egentligen är 

effekten av att använda språk som är könsneutralt? Pronomenet hen är outforskat och 

användningen av ordet ökar mer och mer. Men vad resulterar användningen i och på vilket 

sätt används det? I engelskspråkiga studier finns exempel på könsneutrala pronomen som 

har använts under en kort period för att sedan försvinna eller att ordet enbart använts av en 

speciell grupp av individer och inte spridits vidare. Det har varit en flyktig användning av 

olika könsneutrala pronomen som inte kunnat etablera sig i engelskan. Det som däremot 

kan urskiljas i svenska språket angående hen är att användningen av pronomenet har spridit 

sig till olika samhällsgrupper och de forskningsstudier som tagits upp i kapitlet indikerar att 

användningen ökar. Men användningen är något oklar och det är till bakgrund mot denna 

oklarhet som min studie behövs för att just undersöka vad ordet hen används till.  

 

3. Analytiskt ramverk 

Det analytiska ramverk som presenteras här är diskurspsykologi som ett teoretiskt och 

metodologiskt paket. Syftet att undersöka hur hen används i vardagsinteraktion och vad 

pronomenet används till ligger i linje med det fokus som finns inom diskurspsykologi. 

Perspektivet inriktar sig på hur olika fenomen konstrueras genom text och språk, samt hur 

det förstås och hanteras i vardagliga interaktioner (Potter och Hepburn, 2007). Det är 

språket i sig som ska studeras som ett objekt, just för att det är i interaktionen med 
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människor som språket får en betydelse eller att det förändras. Ytterligare också för att 

språket är det grundläggande sättet för att utföra handlingar (Augoustinos och Every, 2007: 

s. 235). Således lämpar sig diskurspsykologi bra som teoretiskt och metodologiskt 

perspektiv för denna socialpsykologiska studie.  

 

3.1 Diskurspsykologi 

Diskurspsykologi skiljer sig från det traditionella socialpsykologiska perspektivet och fokus 

ligger i hur språk som ett medel för interaktion kan visa hur socialpsykologiska fenomen 

konstrueras, förstås och hanteras av individer i olika sammanhang (Potter och Hepburn, 

2007: s. 160). Det som skiljer diskurspsykologi ifrån ett traditionellt socialpsykologiskt 

perspektiv är just fokus på språket och att det frångår kognitivism och utgår istället från 

socialkonstruktionism, vilket innebär en mening om att det är genom språk i social 

interaktion som världen konstrueras. Det grundas i en anti-essentialism, vilken förutsätter att 

inget är förutbestämt utan att det skapas i socialisation och är en syn om att det inte finns 

något statiskt inom människor. (Jørgensen och Phillips, 2002: s. 102).  

Innebörden av diskurs i diskurspsykologi åsyftar till interaktion i tal och texter (Potter 

och Hepburn, 2007: s. 161). Detta är viktigt att poängtera då betydelsen av begreppet 

diskurs inom de olika diskursanalytiska grenarna skiljer sig åt (se exempelvis Foucault, 

1982). Inom diskurspsykologi undersöks också hur individer konstruerar sina olika 

versioner av verkligheten som sanna (Potter, 1996). Genom att undersöka hur världen ser 

ut kan diskurspsykologi identifiera de mönster som finns i språket som konstituerar delar 

av samhällen och människor i dessa samhällen (Augoustinos och Every, 2007: s. 235).  

Diskurspsykologi kan delas in i tre övergripande egenskaper (Potter och Hepburn, 2007: 

s. 161; Hepburn och Wiggins, 2009: s. 7). Den första egenskapen är att diskurs ses inom 

perspektivet som handlingsorienterat. Den andra är att diskurs är satt i ett sammanhang 

(situerad) och det tredje är att diskurs är konstruerat. Följande kommer en genomgång av 

dessa tre. 

 

3.1.1 Handlingsorienterad 

Varför diskurs ses som handlingsorienterad är för att det främst ses som ett praktiskt medel 

för handling och även ses som det mest fundamentala redskapet för handling. Språk 

används för att skapa innebörder (Potter och Hepburn, 2007: s. 161; Hepburn och 

Wiggins, 2009: s. 7). Diskurspsykologi undersöker hur individer ”gör saker” i tal och texter; 

ord får saker att hända och ses inte enbart som abstrakta verktyg (Augoustinos och Every, 
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2007). Vidare menar Potter (2005) att socialpsykologiska faktorer är invävda i individers 

vardagliga interaktioner och menar att individer utgår ifrån sina egna åsikter när de 

konstruerar handlingar i interaktion samtidigt som de också påverkas av andras handlingar i 

interaktion.     

Med språk kan människor exempelvis förklara, anklaga eller ursäkta sig och även få sig 

själva att framstå på ett önskvärt sätt (Potter, 2005). Det är just genom interaktion som det 

skapas betydelser för objekt, det vill säga beroende på hur något framställs skapas en 

särskild betydelse för en viss sak (Wetherell och Potter, 1992: s. 62). Individer använder 

språk för att få en förståelse för och skapa en mening av sin egen vardag, i denna mening är 

språk funktionellt (Augoustinos och Every, 2007: s. 235).  

Att text och tal ses som handlingsinriktat har lett till ett intresse för diskurspsykologer 

att undersöka hur människor konstruerar framställningar utifrån en retorisk synvinkel, 

exempelvis för att se på hur det är retoriskt organiserat för att skapa en viss framställning 

av sig själv (Jørgensen och Phillips, 2002: s. 112). Det som blir möjligt genom att se på den 

retoriska uppbyggnaden av människors konstruktioner är att ge en förståelse för hur andra 

individer konstruerar sin verklighet och hur detta skapar en möjlighet för att klara av 

utmaningar av sin konstruktion och vidare även kunna framställa sin version som det enda 

alternativet (Jørgensen och Phillips, 2002: s. 113).  

 

3.1.2 Situerad 

Det praktiska fokus som finns inom perspektivet har gjort att diskurspsykologer intresserar 

sig för analys av den situerade interaktionen som finns i sin naturligt förekommande miljö 

(med naturligt menas situationer som inte har skapats eller påverkats av en forskare) 

(Potter, 2005; se Speer, 2002a). Således är den andra utmärkande egenskapen för diskurs att 

den är situerad. Med situerad menas att diskursen är placerad i ett sammanhang: att det 

som sägs skapar en inramning för det som kommer sägas. (Potter och Hepburn, 2007: s. 

161; Hepburn och Wiggins, 2009: s. 7) I en artikel om diskurspsykologi tar Potter (2005)  

upp tre bemärkelser som en diskurs kan vara situerad i. Den första handlar om att 

diskursen är institutionellt situerad; beroende på i vilket forum diskursen förs påverkar det 

hur den är introducerad, konstruerad, och relevant i förhållande till forumet. Den andra 

aspekten är att diskursen är retoriskt utformad, vilket innebär att konstruktioner kan vara 

utformade för att motverka andra aktuella valmöjligheter. Slutligen, det tredje handlar om 

att studera fenomen som en del av interaktion och går mot en konversationsanalytisk 

inriktning.  
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Att använda en mer konversationsanalytisk inriktning inom diskurspsykologi har genom 

de senaste femton åren blivit en mer etablerad metod för att undersöka den sociala 

verkligheten inom diskursanalys (Weatherall, 2012). Diskurspsykologisk forskning använder 

konversationsanalys till mycket stor del (se exempelvis; Speer, 2002b; Edwards, 2005; 

Stokoe m.fl., 2012). Tonvikten i dessa studier är diskurspsykologi med influenser av 

konversationsanalys. 

 

3.1.3 Konstruerad  

Den tredje övergripande egenskapen som tas upp angående diskurser är dels att de är 

konstruerade i den meningen att de är sammansatta av olika delar, exempelvis av 

kategorier, ord, tolkningsrepertoarer6 samt dels att de är konstruktiva (Potter och Hepburn, 

2007: s. 161; Hepburn och Wiggins, 2009: s. 7). Med konstruktiva menas att de olika 

skildringar individer har av världen och olika fenomen sätts samman och blir stabila genom 

tal (Potter och Hepburn, 2007: s. 161; se Wetherell och Potter, 1992: s. 62). Individer 

använder språk för att konstruera sina egna upplevelser av världen och av sig själva genom 

interaktion med andra (Augoustinos och Every, 2007: s. 235).   

Hur en individ konstruerar sitt jag, det vill säga sin identitet är beroende av diskursen 

som den framställs i. Den skapas i socialisering med andra individer, det vill säga i 

interaktion där framställningen av sitt jag styrs av egna preferenser samtidigt som det styrs 

utifrån vad som är accepterat av de andra individer som deltar i interaktionen. Identiteten 

ses som något sammanhängande inom diskurspsykologi men till viss mån är den 

föränderlig då den faktiskt bestäms utifrån diskurser och ses därför som olika delar av ens 

identitet som syns i olika sammanhang. Genom att placera sig själv på ett visst sätt inom 

diskursen formas identiteten. (Jørgensen och Phillips, 2002: s. 111–113)  

 

3.1.4 Icke-kognitivism  

Viktigt att poängtera gällande diskurspsykologi är att det är ett icke-kognitivistiskt 

perspektiv. Det innebär att perspektivet inte undersöker underliggande faktorer utan istället 

undersöker det som faktiskt sägs, hur det konstrueras och hur det framställs (Potter, 2005). 

Således ses kognitiva processer (exempelvis tankar eller minnen) som något som 

konstrueras och blir synligt genom språk och skiljer sig därmed ifrån den traditionella 

                                                 
6 Det vill säga en kombination av termer som hör ihop och används vid vissa speciella sammanhang och som 
mestadels kretsar kring särskilda metaforer (Potter och Hepburn, 2007: s. 162; se även Potter och Wetherell, 
1987: s. 138). 
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psykologin som ser det kognitiva som mentala processer inom människor, som något 

underliggande (Hepburn och Wiggins, 2009: s. 8). 

Diskurspsykologi intresserar sig särskilt för hur psykologiska processer konstrueras 

genom individers handlingar i interaktion, bland annat hur attityder, känslor, motivationer 

och utvärderingar blir synliga i språket då de konstrueras i interaktion (Hepburn och 

Wiggins, 2009). 

 

3.2 Kön & Diskurs 

Då hen är ett könsneutralt pronomen blir det relevant att ta upp aspekter rörande kön och 

språk. Med diskurspsykologi är det möjligt att studera relationer mellan kön, språk och 

makt genom att studera hur människor konstruerar kön i tal och text. Genom att ha en 

retorisk utgångspunkt kan det undvikas att skapa könsstereotyper: att se kön som något 

man skapar eller som en prestation istället för att se det som en identitet som kan uttryckas 

genom språk (Weatherall, 2012). Men det är inte helt problemfritt, det finns en risk att 

stereotyper ändå skapas genom antaganden att det som män gör är typiskt manligt och 

detsamma gäller för kvinnor och kvinnligt (Stokoe och Weatherall, 2002; Weatherall, 2012). 

För att undvika könsstereotyper helt finns en möjlighet att använda ett mer 

konversationsanalytiskt angreppssätt genom att utgå från deltagarens egna framträdande 

tecken för kön och använda dessa för en analys menar Schegloff (1997). Men det kan vara 

svårt att avgöra vad som är deltagarens egna tecken för kön, ett sätt är att fokusera på 

användning av könskategorier i samtal och på så sätt utröna hur kön presteras eller skapas 

(Schegloff, 1997).  

Vidare menar Weatherall (2012) att ur ett postfeministiskt synsätt blir detta svårt att 

genomföra då synsättet medför att könsmaktrelationer ligger till grund för människors 

handlingar och meningsskapande. Varför det postfeministiska synsättet lyfts fram här är av 

orsaken att diskurspsykologi och feminism på vissa punkter motsäger varandra samtidigt 

som de på andra punkter liknar varandra (Weatherall, 2012).  

Det är främst på tre punkter som likheter finns mellan dessa, där det ena är den kritik 

som finns för vetenskap (Weatherall, 2012). Kritiken som Potter och Wetherell (1987) tar 

upp handlar om hur retoriska medel kan användas för att skapa legitima forskningssätt och 

göra vissa vetenskapliga synsätt giltiga. Med andra ord att använda vissa utvalda retoriska 

medel för att skapa legitimitet.  

Det andra som tilltalar feminismen från det diskurspsykologiska synsättet är synen på 

fördomar: att undersöka attityder (exempelvis fördomar) som syns i språket och se hur 
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språk konstruerar och utvärderar de objekt som beskrivs i diskursen. (Potter och Hepburn, 

2007; Weatherall, 2012)  

Det tredje är synen om att kön är konstruerat och blir en del av identiteten genom 

sociala konstruktioner (Weatherall, 2012). Dessa tre punkter där feminism och 

diskurspsykologi sammanflyter är viktiga att ta upp för att visa på att diskurspsykologi 

täcker upp de aspekter gällande kön i samtal och text som är relevanta för denna studie. 

Tillsammans med diskursspykologi och en del samtalsanalytiska influenser att utgå ifrån 

kan även stereotyper undvikas i den största möjliga mån som är möjlig i min studie. 

 

3.2.1 Språk & Kön 

Här presenteras forskningsstudier som använder sig av diskurspsykologi/konversations-

analys med fokus på kön för att illustrera hur dessa kan kombineras. 

I en undersökning av Stokoe (2003) undersöks hur könsidentiteter konstrueras i relation 

till moral i interaktioner mellan individer i grannskapsområden. Genom en analys av 

medlemskategorisering (eng: Member Categorization Analysis) undersöker de individernas 

förståelse och resonemang kring sina egna handlingar och identiteter. Här undersöks 

grannars framställningar av hur kön görs relevant vid tvister som uppstår grannar emellan. 

De mönster som visades var en kategorisering kring kvinnor gällande tvister grannar 

emellan. Resultatet indikerar på en användning av kön för att göra anklagelser legitima, 

särskilt med hjälp av en kategorisering av kvinnor (Stokoe, 2003; se även Kitzinger och 

Land, 2011).  

En annan studie som uppmärksammar hur kön konstrueras i interaktioner är en 

konversationsanalys i feministisk anda av Stockill och Kitzinger (2007). Studiens syfte är att 

förstå hur könskategorisering och personreferenser sker samt hur konstruktion av kön ser 

ut i interaktioner. Analysen som görs baseras på ett telefonsamtal mellan en kille och en tjej 

som är ett par, vilken görs i syfte att undersöka hur deras attityder för kön utspelar sig i 

interaktionen mellan dem. Ett exempel på hur kön görs relevant i samtalet är då det 

könsneutrala engelska ordet people (sv: folk) används som könrelaterat i vissa sammanhang. 

Det används vid ett tillfälle istället för en maskulinreferens för att personen i fråga ska 

framstå som icke-sexistisk och samtidigt skapa en diskrepans mellan sig själv och de andra 

”folket” (eng: people) som då görs sexistiska (Stockill och Kitzinger, 2007).  

Ytterligare forskning gällande hur neutrala referenser kan göras könsrelaterade tas även 

upp i Jacksons studie (2011) om det könsrelaterade jaget (eng: I). Utifrån en feministisk 

konversationsanalys undersöks hur en person refererar till sig själv blir kopplat till kön. 
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Hon menar att världen som är uppdelad mellan manligt och kvinnligt återspeglar sig i 

människors vardag, genom interaktioner mellan individer skapas och fortlever köns-

identiteter (Jackson, 2011). 

 

4. Studiens genomförande 

Här presenteras det empiriska materialet från Twitter följt av en redogörelse för studiens 

tillvägagångsätt tillsammans med en diskussion kring naturalistiskt material. Därefter 

introduceras reflektioner kring studiens tillvägagångssätt och etiska överväganden. 

 

4.1 Material 

Undersökningen är gjord på Twitter vilket är en social nätverkstjänst med mikrobloggar, 

där varje inlägg (så kallade tweets) maximalt kan innehålla 140 tecken 

(Nationalencyklopedin, 2014). Twitter är en global internetplattform som startade i USA 

och finns nu på 35 olika språk. Det är en populär nätverkstjänst och det skickas cirka 

femhundra miljoner tweets om dagen. (Twitter, 2014a)  

Med en förförståelse om att internetanvändandet är större en vardag än en helgdag föll 

valet på att undersöka inlägg publicerade på en tisdag år 2014. Materialet består av alla 

publicerade inlägg under ett dygn7 som gav träff på ordet hen utifrån sökningen som gjordes 

med Twitters eget sökverktyg, vilket totalt blev 282 träffar.  

Varför Twitter valdes grundar sig i att materialet ska återspegla den naturligt 

förekommande användningen av hen och då önskvärt i interaktion med människor. För det 

är just i interaktion som fakta konstrueras och hur olika beskrivningar blir verklighet och 

styrs utifrån individerna som är med i den rådande diskursen (se Potter och Hepburn, 

2007). Användningen av Twitter ökar för varje år och har blivit ett nytt sätt att 

kommunicera på, vilket har öppnat upp för ett nytt naturligt språkanvändningsområde som 

kan användas för att upptäcka nya samtalsämnen, åsikter eller berättelser (Sharifi m.fl., 

2014). Det är en stor kvantitet tweets som publiceras och användningen sker i omfattande 

frekvens av ett stort antal användare. I Sverige finns det 243 312 aktiva konton, vilket 

innebär konton där fler än två tweets har publicerats under den senaste månaden 

(Twittercensus 2014 | Intellecta Corporate, nd). 

  Många eftersökningar på liknande material har gjorts men inget kan överträffa den 

kvantitet som finns på Twitter. Inte heller den kvantitet av interaktion mellan 

internetanvändare som finns på Twitter har kunnat påträffas, det vill säga hur användare på 

                                                 
7 Med avsikt att skydda användarnas identiteter anges inte datum för dygnet när inläggen är publicerade. 
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Twitter kommenterar på varandras tweets där användningen av hen förekommer.  

Exempelvis har Ledin och Lyngfelt (2013) använt bloggar, tidningar och studentuppsatser 

som material. Med bakgrund av min efterforskning på material innehållandes 

konversationer där hen används valdes Twitter. Konversationer är väldigt intressanta utifrån 

ett diskurspsykologiskt perspektiv då det sker interaktion mellan två eller fler människor 

vilket påverkar ramen för vad som kan sägas och inte utifrån dessa individer, med andra 

ord styr dessa individer vad som är tillåtet för de andra att säga i konversationer 

innehållandes hen (se Hepburn och Wiggins, 2009: s. 7). Liknande material som påträffats i 

eftersökningarna visade att konversationer i tidningars kommentarsfält mestadels består av 

metadiskussioner (om hen) och förekomsten av konversationer med hen i bloggar är 

marginella. Även Ledin och Lyngfelt (2013) påtalar att mängden bloggar som använder hen 

är fåtaliga. En stark fördel med Twitter är också den etiska delen gällande publicerat och 

skyddat material, där offentliga konton är publicerat material och en individ behöver inte 

vara medlem på Twitter för att se dessa inlägg (Twitter, 2014b), vidare redogörs detta för 

under 4.4 etiska övervägande. 

 

4.2 Tillvägagångssätt  

Fokus för studien är att undersöka i vilka sammanhang hen används och sortera upp dessa 

tweets i olika användningsområden, det vill säga att kategorisera förekommande mönster 

som kan identifieras.  

Kategoriseringen för tweets innehållandes hen som undersökts i denna studie utgår till 

viss del från Ledin och Lyngfelts korpusstudie (2013). Den inspiration som kommer från 

deras studie är den uppdelning som de har gjort för den språkliga användningen av hen8.  

 Däremot skiljer sig denna studie från Ledin och Lyngfelt då de har konstaterat orsaker 

till varför hen används i sin studie, vilket denna uppsats inte alls kommer göra då 

diskurspsykologi inte undersöker de underliggande faktorerna (det vill säga det kognitiva) 

utan endast ser på det som finns i diskursen.  

Kategoriseringen har delats upp i fem övergripande användningsområden utifrån de 

mönster som finns bland inläggen. De fem kategorierna är: anonymiserande, okänd 

könsidentitet, könsöverskridande, generiskt (allmän), icke-mänskligt (djur, föremål och gud). 

Ytterligare finns en sjätte kategori som heter negativ, vilken tar upp unika användningar av 

                                                 
8 Språkliga funktioner hos hen enligt Ledin och Lyngfelt: generisk hen; hen används i ett allmänt syfte, 
könsöverskridande hen; hen används i förhållande till en individ vars kön är synligt genom andra referenser, okänt 
kön; om personen som använder hen gör det på grund av att den inte vet könet på hen, anonymiserande hen; vill 
dölja personens kön (Ledin och Lyngfelt, 2013). Vidare har de ytterligare en funktion för hen vilken är indefinit 
hen; ”icke unikt identifierbar syftning” (Ledin och Lyngfelt, 2013: s. 146).      
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hen som görs negativa. Gällande tweets där hen användes som en del av en metadiskussion, 

det vill säga där tweets handlade om hen9 istället för att använda hen på andra sätt placerades 

i en kategori för att hålla isär dessa ifrån de andra. Det som är av intresse i denna studie är 

att se på hur användningen av hen sker i vardaglig interaktion och fokus ligger således inte 

på en diskussion om hen, utan hur det faktiskt används i den vardagliga interaktionen.  

För att hantera dessa kategorier på ett bra sätt skapades ett word-dokument för alla 

konversationer samt ett annat word-dokument för de enskilda inläggen. Därefter har 

konversationerna sorterats in för sig i kategorier. Likadant har gjorts separat för de enskilda 

inläggen, för att få ett mer hanterbart material och en överskådligare blick. För att 

undersöka vad hen används i relation till gjordes sökningar på återkommande ord som 

exempelvis vän eller någon i de olika dokumenten som skapats för varje kategori för att 

kunna se mönster i referenser till hen som återkom i inläggen. 

En viktig aspekt gällande användandet av sökverktyget var att kryssa för svenska som 

språk för att inte få träffar på andra språk innehållandes andra betydelser. Fastän filtrering 

gjorts på sökverktyget kom vissa träffar på annat språk än svenska med. Vidare kom även 

träffar på användarnamn som innehöll hen med. Det blev också träff för varje inlägg som 

använde hen, vilket gjorde att då konversationer skulle tas med blev det flera konversationer 

som kom med fler gånger. Dubbletter hittades även i de enskilda inläggen som redan tagits 

med i konversationerna. Sex felskrivningar hittades, tre där hen skrevs men det var 

meningen att skriva han, vilket också är kommenterat av personen att det blev fel. De tre 

resterande skrev hen istället för hem som var avsett vilket kan utrönas genom 

sammanhanget.  

Alla tweets gicks igenom manuellt och träffar på annat språk än svenska, träffar på 

användarnamn, dubbletter och felskrivningar sorterades bort. Två stycken konversationer 

togs också bort då det inte gick att få fram sammanhanget. Den ena på grund av att ett 

konto i konversationen var avstängt och den andra för att det ena kontot var skyddat. Från 

282 träffar på hen blev det 252 inlägg kvar efter denna sovring.  Följaktligen sammanställdes 

dessa 252 tweets i en tabell i resultatdelen för att få en överblick över vilka 

användningsområden som hen används i. Även antal för de bortagna inläggen redogörs för i 

resultatdelen. 

                                                 
9 Exempel på en metadiskussion från inläggen: ”skriv inte HEN då beställer jag aldrig... pinsamt ord”. Jämför 
exempel med ”användning” av hen: ”När jag sa att jag inte hade det svarade hen ’det är ju fantastiskt!’.” 
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4.2.1 Naturalistiskt material 

Materialet är naturligt förekommande (det vill säga att det är oberoende av påverkan från 

mig som forskare) och har inte skapats i syfte att besvara den aktuella forskningsfrågan. 

Gällande naturligt material finns det en debatt om inom diskurspsykologi. 

 I en artikel av Potter och Wetherell (1995) tar de upp sina synpunkter gällande naturligt 

förekommande material (texter och samtal som finns naturligt utan att de är skapade eller 

påverkade av en forskare) och påverkade material (material ordnat av forskaren). Det svåra 

är att dra gränsen för vad som är naturligt och inte menar Potter och Wetherell. Det finns 

ett problem med att likställa naturligt förekommande text eller samtal med det som 

forskaren inte har haft någon inverkan på. Genom att likställa dessa med varandra gör det 

att studier som undersöker interaktion i en forskningsmiljö inte skulle vara naturliga eller 

genuina. Ett förslag för att lösa problemet skulle vara att säga att dessa är genuina 

interaktioner i en forskningsmiljö och genom detta förslag skulle det betyda att det kan 

finnas olika nivåer av naturligt förekommande material. Vidare skulle det betyda att 

kontexten som samtalen eller texten finns i skulle avgöra nivån på naturlighet. (Potter och 

Wetherell, 1995) 

 Potter och Wetherell (1995) ger förslag på att ett vardagligt samtal skulle ha en högre 

nivå av naturlighet än exempelvis motioner i riksdagen. I linje med olika nivåer av 

naturlighet menar Potter i en senare artikel (2002) att för att undvika frågan om vad som är 

naturligt eller inte, förespråkar han istället att forskaren ska se på materialets naturlighet 

hellre än distinktionen.  

Angående intervjuer nämner Speer (2002a) att det kan finnas en snedvridning men att 

den går att ta sig runt, emellertid är det inte helt oproblematiskt. Viktigt att poängtera är 

ändå att diskurspsykologer gör en skillnad på naturligt förkommande material och material 

som är skapad i forskningssyfte menar Speer. Det förstnämnda är enligt diskurspsykologer 

och samtalsanalytiker att sträva efter, då de anses som mer naturligt. Men Speer anser istället 

att mer fokus ska ligga på en större tydlighet med vad som faktiskt studeras, vilket innebär 

en större utsträckning av teoretiska och analytiska motiveringar för valen av material. 

(Speer, 2002a)  

Som svar på Speers artikel (se Speer, 2002a) menar Potter (2002) att fördelen med att 

göra en distinktion mellan naturlig och onaturlig data är att belysa forskarens påverkan på 

materialet och på så sätt ta fram fördelen med material där påverkan av forskaren är den 

minsta möjliga. Ett sätt att avgöra hur naturalistiskt materialet är kan göras genom ett så 

kallat ”dead social scientist’s test” (sv: död forskares test), vilket går ut på att fråga om 

materialet hade existerat om forskaren inte hade existerat (Potter, 2002: s. 541). Följaktligen 
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om inte jag hade levt, hade mitt material från Twitter existerat? Ja, materialet klarar testet 

och är således naturalistiskt.  

Då syftet med denna studie är att undersöka hur användningen av hen sker i 

vardagsinteraktioner är det just naturligt förekommande interaktioner som jag vill 

undersöka, vilket gör materialet från Twitter ypperligt för denna studie. Att istället göra en 

intervjustudie skulle resultera i en annan forskningsfråga: om hur individer använder hen. 

Det skulle handla om hur individer pratar om sitt användande av hen i forskningsintervjuer 

och inte hur individer faktiskt gör. Mot bakgrund av detta är naturligt material att föredra. 

Ännu en fördel med naturligt material är att det möjliggör en mångsidig analys menar 

Jørgensen och Phillips (2002: s. 120).  

 

4.2.2 Giltighet & Reflexivitet 

För studiens giltighet är det viktigt att den är sammanhängande, från början till slut. Det är 

också viktigt att den visar en transparens, vilket innebär att det ska vara tydliga 

redovisningar för kopplingar mellan analysen och det datamaterial som är insamlat. Den 

sista aspekten i bedömandet av studiens giltighet är analysens produktivitet. Med detta 

menas i vilken utsträckning som det analytiska ramverket, i detta fall diskurspsykologi, har 

förmåga att förklara saker. (Potter och Wetherell, 1987; Jørgensen och Phillips, 2002: s. 

125–126)  

Mot bakgrund av dessa aspekter har målet varit att utgå från dessa under tillkomsten av 

denna uppsats, vilket gjorts genom att vara tydlig och klar med motiveringar till olika val 

som har gjorts för uppsatsens olika delar. Genom att framförallt göra en tydlig redogörelse 

för resultat och tillvägagångssätt samt använda diskurspsykologi till sin fulla kapacitet under 

analys av resultatet. 

En viktig aspekt gällande diskurspsykologi är att den diskurspsykologiska analysen är 

reflexiv, vilket innebär att diskursanalysen som görs inte ses som den enda sanna bilden av 

hur det faktiskt ser ut, utan att det är en av många konstruktioner som finns (Jørgensen och 

Phillips, 2002: s. 116). Det går inte att säga med diskurspsykologi att detta är den enda 

riktiga verkligheten utan det blir en subjektivitet i analysen. Detta ska inte nödvändigtvis 

uppfattas som ett problem, utan snarare en ofrånkomlig konsekvens. Vidare betyder det att 

om denna studie replikeras är det inte säkert att resultatet blir detsamma.  
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4.3 Metodologiska överväganden 

Varför valet föll på diskurspsykologi i denna socialpsykologiska studie grundar sig i ett 

intresse som ligger i att undersöka den diskursiva praktik som konstrueras i interaktion i 

sammanhang då hen används. Diskurspsykologi används för att undersöka den nära 

relationen mellan subjekt och objekt, med andra ord se på hur språk konstruerar objekt, 

vilket konstrueras utifrån den som talar (subjektivt) och påverkas även beroende på 

situationen (situerad) (Edwards, 2005).  

Men då influenser av konversationsanalys har använts i denna studie och då det finns 

kritik mot detta kommer det tas upp i det följande stycket.  

Anmärkningen som finns gällande diskurspsykologi som använder sig av 

konversationsanalys är att denna kombination inte kan hantera subjektivitet på ett bra sätt. 

Det finns en oro för att bara fokusera på det som står i texten och inget annat. Ytterligare 

kritik är att diskurspsykologer föredrar att använda redan existerande interaktioner framför 

exempelvis intervjuer, med motiveringen att de ser dessa redan existerande interaktioner 

som bättre material för att interaktionen uppfattas som mer renodlad. (Stokoe m.fl., 2012)  

Stokoe m.fl. (2012) menar att styrkan med diskurspsykologi tillsammans med 

konversationsanalys är att det blir möjligt att undersöka olika sammanhang där 

handlingsmönstret för individers tillämpade handlingar är sannolika och progressiva. På så 

sätt är det ett bra och kraftfullt verktyg för sociala förändringar. Diskurspsykologi och 

konversationsanalys kan dels användas för att undersöka enstaka fall av individers 

handlingar och dels blir det också möjligt att identifiera mönster i sociala interaktioner som 

baserar sig på människors relationer och identiteter (Stokoe m.fl., 2012). Det senare inriktar 

sig denna studie på; att identifiera mönster som finns bland konversationerna på Twitter.  

Fördelen med att använda diskurspsykologi med influenser av konversationsanalys är att 

den är öppensinnad när den tar sig an ett nytt material, det finns en finare och mer 

sofistikerad syn vad gäller konversationens struktur som skapar handlingarna och 

handlingarna som blir skapade. Användningen av konversationsanalys kan öppna upp och 

visa exempelvis könskategoriers betydelser i interaktioner på ett kraftfullt och effektivt sätt 

(Stokoe m.fl., 2012; se exempelvis Speer och Stokoe, 2011).  

 

4.3.1 Begränsningar av metodval  

Bilden som ges från det empiriska materialet utifrån diskurspsykologi är att det som finns 

är endast det som sägs inom diskursen som råder. Således blir underliggande faktorer inte 

synliga med hjälp av denna metod och blir därmed en begränsning kan tyckas, vilket en 
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intervjustudie hade kunnat utforska. Men då studiens syfte inte är att undersöka de 

underliggande faktorerna så är detta inte ett problem. Istället skulle en intervjustudie vara 

problematisk utifrån diskurspsykologi. 

En avgränsning som gjorts gällande sökverktyget på Twitter är att endast sökning 

gjordes på ordet hen. Detta exkluderar användning som kan förekomma gällande andra 

former av hen som inte är lika vanliga så som hens eller henom. 

 

4.4 Etiska överväganden 

Denna studie har tagit hänsyn till forskningskravet och individsskyddskravet som tas upp i 

Vetenskapsrådets riktlinjer kring forskningsetiska principer inom humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning (2002).  Forskningskravet ställer krav på att det är viktigt 

med hög kvalité på studien samt att den berör betydelsefulla frågor för samhället och dess 

utveckling. 

I det följande görs en redogörelse för de etiska överväganden för denna studie som har 

gjorts i enlighet med vetenskapsrådets individskyddskrav. Individskyddskravet delas in i 

fyra huvuddelar som inbegriper: konfidentialitet, samtycke, information och nyttjande. 

(Vetenskapsrådet, 2002) 

Beträffande forskning på internet är frågan om vad som ses som publicerat och privat 

material viktig att reflektera över. Det kan nämligen vara så att vissa texter som publiceras 

och blir offentliga kanske författaren hade en annan avsikt för eller att kontexten som den 

publiceras inom skapar förväntade begränsningar (Markham och Buchanan, 2012). Det är 

också viktigt att ha i beaktande att sökverktyg kan skapa tillgång till material som kanske 

inte var tilltänkt att vara tillgängligt för vissa (Markham och Buchanan, 2012). 

En möjlighet för att närma sig frågan om publicerat och privat är att se till en kontextuell 

integritet, det vill säga att reflektera över vad som är lämpligt i ett specifikt sammanhang och 

vilka informationsregler som gäller inom den rådande kontexten (Nissenbaum, 2011). 

Frågan om vad som är publikt och privat på internet kan vara svår. Men gällande 

Twitter dras gränsen mellan de oskyddade Twitter-användarna och de privata. Varför 

gränsen dras mellan dessa grundar sig i att de oskyddade Twitter-användarnas tweets kan 

nås utan att vara medlem i nätverkstjänsten (Twitter, 2014b). Med andra ord vem som helst 

kan läsa dessa tweets. Då det är ett publikt material sker inget ytterligare samtycke från 

deltagarna.  

Då det inte är deltagare som medverkar aktivt anser jag heller inte att information 

behöver lämnas till deltagare i denna studie. Detta baseras på att genomgången av tweets 
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där hen förekommer är ett väldigt stort antal, vilket gör det svårt att kunna känna igen sin 

egen tweet i ett utdrag.  

I syfte att behålla konfidentialitet nämns inga användarnamn. Dessa har istället blivit 

utbytta, exempelvis användarnamnA. Även länkar har tagits bort i syfte att inte kunna spåra 

inläggen och har ersatts med beskrivning av länken eller endast med ordet bildlänk. I de fall 

där förnamn förekommer i konversationerna har de behållits i original för att bevara 

inlägget i dess ursprungsform i största möjliga mån som går.  Mot bakgrund av att behålla 

konfidentialitet grundas detta val i att det inte är möjligt att endast utifrån förnamn avslöja 

vem personen i fråga är.  

 

5. Analys & Resultat  

I detta kapitel presenteras de olika sammanhangen som hen används i. Genom att 

undersöka inläggen på Twitter erhölls kunskap om hur vardagliga diskurser innehållandes 

hen är konstruerade. Även kunskap om hur inläggen innehållandes hen skapar en ram för 

vad som sägs och inte sägs kunde utvinnas, exempelvis hur individer väljer att konstruera 

ett inlägg på ett visst sätt eller framföra en åsikt och belysa särskilda aspekter samt hur 

dessa förhåller sig till pronomenet hen. Det är detta som utreds genom en 

diskurspsykologisk analys av resultatet, vilket redogörs för i detta kapitel.  

Inledningsvis presenteras en överblick över antalet inlägg som finns i de olika 

kategorierna för sammanhangen som hen används i. Detta för att skapa en förståelse för 

hens spridning i olika sammanhang. Exempel och förklaringar av dessa introduceras därefter 

tillsammans med diskurspsykologisk analys. 

 

 

En översikt av resultatet för antal inlägg från konversationerna och de enskilda inläggen innehållandes hen 

samt en redogörelse i procentsats för att kunna se proportionerna för de olika kategorierna. 

Kategorier Konversationer Enskilda inlägg Totalt 

1. Anonymiserande 20st 24,4 % 92st 54,1 % 112st 44,4 % 

2. Okänd könsidentitet 21st 25,6 % 10st 5,9 % 31st 12,3 % 

3. Könsöverskridande 17st 20,7 % 10st 5,9 % 27st 10,7 % 

4. Generiskt (allmän) 18st 22,0 % 46st 27,0 % 64st 25,4 % 

5. Icke-mänsklig 5st 6,1 % 10st 5,9 % 15st 6,0 % 

6. Negativ 1st 1,2 % 2st 1,2 % 3st 1,2 % 

Totalt 82st 100 % 170st 100 % 252st 100 % 
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En överblick över antalet borttagna inlägg på grund av orsaker som: metadiskussion, dubbletter och 

felskrivningar i både konversationer och enskilda inlägg. 

Borttagna Konversationer Enskilda inlägg Totalt 

Metatext 6st 7st 13st 

Dubbletter 7st 4st 11st 

Felskrivningar 2st 4st 6st 

Totalt 15st 15st 30st 

 

 

5.1 Anonymiserande  

Anonymiserande hen är det tydligaste mönstret som förekom bland de enskilda inläggen. 

Hen är vanligast i relation till ett substantiv i bestämd form. Exempel på återkommande 

referenser är en vän eller min chef, se exempel (7) och (8). Följande presenteras exempel på 

användandet av hen som anonymiserande.  

(1)Givetvis ihop med musiken hen spelar så den tystnar för evigt. Skulle göra både mig och övriga 

grannar en tjänst aka vara superhjälte mao. 

(2) Hatar att hen alltid ska förstöra. 

(3) jag ska döda hen 

 

Det framkommer i de flesta fall att personen som använder hen känner eller vet vem 

personen ifråga är. Ett förtydligande för vad som menas är att individen vet en del fakta om 

personen som den benämner som hen. Det används också som i exempel (1) och (2) där hen 

refererar till en specifik person, eller som i (3) där det skulle kunna referera till antingen en 

specifik person eller någon obestämd, gällande (3) går detta inte att fastställa utifrån texten. 

Den underliggande anledningen till varför personen använder hen framkommer inte i 

texten, således går det inte att uttala sig om orsaker till varför, vilket också är något som är 

gemensamt för alla 252 tweets. Som tidigare nämnt ligger inte fokus här på bakomliggande 

faktorer utan fokus ligger istället på hur individers mentala processer, exempelvis åsikter 

eller attityder, blir synliga i interaktion och det intressanta är att se på hur de konstrueras (se 

Potter, 2005). Således kan det endast spekuleras kring varför personer väljer att använda 

hen.  

För utomstående som inte känner personen som använder hen och som läser inlägget 

innehållandes hen är det svårt att urskilja vem hen är och i de flesta fall går det inte. Det är 

ont om referenser i relation till hen som kan avslöja eller identifiera vem personen som 

benämns som hen är, istället används hen i förhållande till anonymiserande referenser. 



Uppsala universitet, Erica Kant                                                       Användandet av hen. 

31 
 

Användningen av hen avlägsnar i de flesta fall eventuella könsreferenser till personen, vilket 

medför att inte könsidentiteten för personen kan urskiljas i dessa fall. Om det är en person 

som identifierar sig med hen som en könsidentitet och/eller har bett andra om att få 

benämnas som hen går inte att få reda på.  

I inlägg (1) görs en distinktion mellan hen och resten av grannarna tillsammans med 

personen som skrivit inlägget. Hen spelar musik, vilket ogillas av personen i fråga. Det blir 

synligt genom att den som får tyst på musiken skulle vara en superhjälte. Det framkommer 

att det är bättre när det är tyst, vilket stöds av att resten av grannarna delar denna åsikt 

enligt personen. Detta inlägg liksom många andra är ett klagomål som konstrueras genom 

språk. Precis som Augoustinos och Every (2007) framför, kan människor med hjälp av 

språk förklara, anklaga och ursäkta sig själva för att ge några exempel på vad som är 

möjligt. Även att skapa en bild av sig själv, att framstå på ett visst sätt är något som skapas 

genom språk (Augoustinos och Every, 2007), vilket visas i exempel (1). Vidare skapar 

användningen av hen i denna kategori en anonymitet för en utomstående.  

Ett mönster inom de enskilda anonymiserande hen är användningen av hen i förhållande till 

klagomål som i inlägg (2). Inlägg (3) är ett besked om att personen ska utföra en handling. 

Det är starka ord som används i båda fallen: hatar hen och döda hen. Speciellt (3) då det är ett 

hotfullt yttrande. Att säga att jag ska döda hen är allvarligt och hen blir i denna kontext en 

specifik referens kan tyckas, men vad hen refererar till går inte säga utifrån kontexten vilket 

också skapar en möjlighet för att det skulle vara någon obestämd person.  

 Varken i (1) eller (3) går det att veta om personen som använder hen vet vem hen är. (1) 

är nämligen hen riktat mot en specifik granne som spelar hög musik, men det finns ingen 

information om att personen vet vilken granne som spelar hög musik. Däremot i (2) där hen 

används tillsammans med alltid vilket skapar ett intryck om att hen förstör ofta, att det är 

återkommande och att personen i fråga vet vem hen är.   

 

Följande inlägg är exempel på hen i referens till barn. 

 

(4) När 1-åringen landade på ansiktet på vägen ner från soffan. Hen kom varken fram eller bak utan bara 

stod där, uppochner, lutad mot soffan. 

(5) Två sprutor till minsta barnet. Hen tog det asbra. 

 

Både (4) och (5) är exempel på hen i relation till barn samt redogörelser för vad barnet har 

gjort. Användningen i relation till barn anonymiserar barnets könsidentitet för utomstående 

som inte känner personen som skrivit inlägget. Genom denna konstruktion tar personen 

bort eventuella stereotyper och barnet blir genom detta användande av hen könsneutralt, 
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vilket leder till en anonymiserande effekt av hen i denna kontext då det inte ges några 

utmärkande könsreferenser i tweeten. I båda exemplen har personen i fråga en relation till 

barnet och valet av hen sker på basis av personen som skriver, vilket leder till att barnet 

tillskrivs en neutral könsidentitet utifrån personen som skriver. 

 

Följande inlägg är exempel på där det finns en relation till personen som benämns som hen.  

(6)En klasskompis hade ett tal varför hen var emot feminism. Kände mest: nej nej nej nej, fel fel fel! 

(7) En svart vän till mig skojjade just om sig själv till mig att hen ä släkt med apor i zoo. Är hen rasist 

mot sig själv? #svpol 

(8) 
1. A: samma grej varje år: panikar i slutet av april pga inget sommarjobb och konstigt nog löser det sig 

alltid??? 

2. B:@AnvändarnamnA min chef behöver sommarjobbare igen, så hen kanske hör av sig i veckan!! 

3. A:@AnvändarnamnB åååhh, det vore helt fantastiskt!! hoppas!!! 

4. B:@AnvändarnamnA hen skulle höra med någon bekant först, men frågade om dig senast idag :3 

5. A:@AnvändarnamnB JAAAAAAAAAA!!!!!! 

(9)  
1. A: Blir #MTB ikväll igen. Min inneboende säger: Kör försiktigt. Vad menar hen med det? 

2. B: @AnvändarnamnA möjligtvis har hen sett dina ben? :) 

 

 

(6) och (7) är exempel på när hen används i relation till en klasskompis och en svart vän, här ges 

information om att personen har en relation med den som benämns som hen. (6) är en 

återgivelse för en egen känsla som personen kände och som ges uttryck för på Twitter. Det 

görs en distinktion mellan hens ställningstagande angående feminism och personen som 

skrivit inlägget, då personen framställer sig på ett särskilt sätt. En relation med hen och 

personen som skriver finns även i konversationerna (8) och (9), där användningen av hen är 

i relation till min chef och min inneboende. Genom att använda hen tillsammans med substantiv 

i bestämd form, vilket (6), (7), (8) och (9) är tydliga exempel på konstrueras en anonymitet. 

Könsidentiteten som annars blir synligt med andra pronomen som han eller hon blir dolt 

med hjälp av hen. 

Sammanfattningsvis finns en funktion för användandet av hen tillsammans med 

referenser som skapar en anonymitet, särskilt för personers könsidentitet som annars blir 

synlig med pronomen som han eller hon. Således blir hen en resurs för att inte avslöja någon 

information om personers identiteter.  

Vidare kommer andra funktioner som hen får i olika kontexter presenteras. 

Nästkommande avsnitt som presenteras är då hen används i kontexter där det inte 

framkommer om det finns en relation mellan hen och personen som använder hen. 
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5.2 Okänd könsidentitet  

Distinktionen mellan anonymiserande och okänd könsidentitet är i vissa fall otydlig. Men 

det som är utmärkande för denna kategori är att det inte framkommer i texten om 

personen som använder hen har träffat den person som användningen av hen relaterar till. 

Om personen faktiskt vet könsidentiteten för den som benämns som hen kan inte utläsas 

utifrån diskursen som finns i de enskilda inläggen. Däremot i konversationerna 

framkommer det ett mönster för könsidentiteten gällande personer som benämns som hen, 

vilket är att hen är en okänd individ för personen som använder hen. Denna användning 

skulle kunna vara en konstruktion av en säkerhet för att inte göra bort sig mot att ange fel 

könsidentitet. Ordet hen tar bort den risken att göra bort sig och det kan vara en av många 

funktioner för hen där användandet relaterar till en okänd könsidentitet.  

 

Inläggen som följer är exempel på enskilda inlägg på hur hen används i referens till en person vars 

könsidentitet framstår som okänd. 

 

(10)datorn tokkraschade pga dåligt batteri mitt i deadlinestress. tack till hen som uppfann funktionen  

autosave. den svek mig inte i natt. 

(11) För världskarmans skull borde väl någon holländare få sjukt mycket cred i detta ögonblick? Hen 

som sålde Nuon? Eller funkar det inte så? 

 

I (10) och (11) används hen i relation till någon som gjort något, i dessa exempel uppfann eller 

sålde. (10) är en konstruktion av tacksamhet över personen som uppfann autosave. Personen 

i fråga är tacksam över att autosave är pålitlig vilket konstrueras genom att den inte svek mig. I 

(11) står hen som referens till holländare, där en åsikt uttrycks om att hen borde få beröm för 

sitt verk. För att förstå (11) måste det finnas en förförståelse kring diskursen om Nuon-

affären som inte varit någon bra affär för Sverige, då den gått med förlust. Uttrycket För 

världskarmans skull syftar till att det var en bra affär för Holland att sälja Nuon. 

 

Inläggen som följer är exempel på konversationer på hur hen används i referens till en person vars 

könsidentitet blir okänd i relation till den andra personens val av anonymiserande referenser. 

 

(12) 
1. A: I mina ögon blir du bara konstigare och konstigare.. 

2. B: @AnvändarnamnA vissa människor är konstig, säg det till hen istället, så hen vet :) 

(13)  
1. A: Folk som anser och tror att bisexualitet bara är en fas.., skjut er själva i huvudet eller något, min 

sexualitet är inte en fas. 

2. B: @AnvändarnamnA o vem säger detta? M nu igen? 
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3. A: @AnvändarnamnB Nej faktiskt inte. En vän som fått för sig att jag är straight men ändå ligger 

med tjejer..? Logik... 

4. B: @AnvändarnamnA öh? jag tror jag har mer hjärna än din vän, hen kan va en fas. 

5. A: @AnvändarnamnB Du är bra B 

6. B: @AnvändarnamnA du med A, precis som du ska va, dvs bi. 

(14)  
1. A: @AnvändarnamnB snygg bild vem är fotografen vill hyra hen asduktig bra filter med 

2. B: @AnvändarnamnA Har hört att hen är dyr 

3. A: @AnvändarnamnB Det förstår jag med tanke på kvalitén 

 

 

Unikt för konversationerna är att det förekommer en användning av anonymisering (du, folk 

och fotografen) tillsammans med okänd könsidentitet, exempelvis där den ena parten använder 

en anonymiserande referens vilket medför att könet blir okänt för den andra parten i 

konversationen. Hur personen innan väljer att benämna personen i fråga skapar möjligheter 

och begränsningar för personen som replikerar. Det handlar om att det är placerat i ett 

sammanhang och det som sägs skapar en inramning för det som kommer sägas (Hepburn 

och Wiggins, 2009: s. 7). Se exempel (12), (13) och (14). I (12) framkommer det att 

pronomenet du är anonymiserande då det inte refererar till person B i konversationen. 

Svaret från B visar att hen används i referens till användningen av du. Användningen av hen 

sker här i avseende till att uppmana A att prata med hen. I (13) rad 4 används hen i relation 

till din vän och hen står även i relation till folk på rad 1. Genom A:s användande av vän 

begränsar det valmöjligheterna hos B vid val att använda pronomen. Potter (2005) menar 

att hur en person konstruerar en diskurs påverkar andra valmöjligheter, beroende på vad 

man har för avsikt kan dessa styras i en viss riktning. Användandet av vän avslöjar inte 

vilket kön personen har och därmed tas val som han eller hon bort. Något som också 

begränsar användningen av olika ord och som är viktigt att poängtera är begränsningen av 

antalet tecken för en tweet, vilket är max 140 tecken. Denna begränsning av tecken är 

något som begränsar ordvalet för alla tweets, det vill säga att det är omständigt att skriva 

han/hon. I (14) används fotografen i relation till hen. Det är en fråga om vem fotografen är och 

denne är således okänd för person A, vilket innebär att också könsidentiteten för fotografen 

är okänd för A. Däremot väljer B att använda hen trots att B känner till fotografen, vilket 

framkommer då information om hen avslöjas. Svaret som B ger skulle alltså kunna 

kategoriseras som 5.1 (anonymiserande). Hur väl B känner till eller känner fotografen kan inte 

urskiljas.  
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5.3 Könsöverskridande  

Ett mönster som finns i användandet av hen är då personer använder hen tillsammans med 

referenser som avslöjar vilket kön personen har. Den tydligaste referensen är att hen 

används tillsammans med namn som är utmärkande för könet på personen.  

 

(15)Efter konserten frågade Kasper varför jag inte hjälpte hen. Jag ba "vadå hjälpte dig, jag trodde du 
dansade" :( 

(16) Oj ser Dawsons creek så dramatiskt när Dawson inte kan berätta hur ofta hen runkar och joey blir 
sur 

(17)  
1. A: Blev helt plötsligt sugen på att skicka brev. Från Finland. 

2. B: @användarnamnA eller FÅ brev. Note to self: skaffa finsk brevvän snarast. 

3. A: @användarnamnB Jag känner ju faktiskt en person i Finland. Han heter Tom. Ja, på riktigt. 

4. B: @användarnamnA Om inte Tom från Finland passar på att skicka brev till alla hen känner nu blir 

jag lite upprörd här. 

(18)  

1. A: Hur börjar man en konversation med en tjej man aldrig träffat? Nån som har tips? 

2. B: @användarnamnA dra en puff på Facebook,lär ju rinna till ordentligt när hen ser att det är 

HOC.. 

3. A: @användarnamnB puffa så får man max en puff tillbaka.. jag menar surret som kan leda nånstans 

4. A: @användarnamnB med leda nånstans menar jag sängen 

 

I (15), (16) och (17) används hen i relation till typiska manliga namn, Kasper, Dawson och 

Tom. Däremot i konversation (18) används hen i relation till tjej. Dessa personer som 

använder hen som är könsneutralt tillsammans tydliga könsreferenser gör ett val att använda 

hen framför att använda han eller hon. Gällande (16) som handlar om tv-serien Dawson Creek 

sker valet av hen på basis av personens egna preferenser för att använda hen, då det är 

vedertaget att Dawson är en kille i den tv-serien. Även användningen i (17) och (18) är 

endast avhängig på personen som använder hen. Beträffande (17) har person B som 

använder hen ingen relation till hen, då det är en vän till person A. Därför kan person B inte 

veta om Tom har preferenser för att benämnas som hen. I (18) är frågan som A använder 

generisk, den syftar till tjejer i allmänhet och användningen av hen är helt beroende av 

person B:s preferenser gällande val av pronomen. Däremot i konversation (15) 

framkommer det inte om valet av hen beror på personen som använder hen eller den som 

benämns som hen, det vill säga ifall personen vet att Kasper föredrar att kallas hen och därför 

gör det av respekt för hen. 
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5.4 Generisk (allmän) 

Generisk användning är när personer pratar i allmänhet om någon specifik samhällsgrupp, 

eller om människor i allmänhet. Ett mönster som finns bland tweets inom denna kategori 

är att hen särskilt används i relation till pronomenet någon och till en obestämd referens. 

 

(19) Tips:Om du lånat en tisha av vän och inte planerar att lämna tillbaka den. Ha inte på dig tishan när 

ni ses. Hen kan vilja ha tillbaks den. 

(20) Ju grövre göteborgska en person talar, desto stoltare är hen över sin brist på utbildning. 

(21) 
1. A: Rättslig faktafråga: I vilka fall förordnar tingsrätten INTE advokat åt anhållen person? 

2. B: @AnvändarnamnA om hen inte begär det. RB 21 kap 3a§. 

(22) 
1. A: @AnvändarnamnB @AnvändarnamnE Kvinnor som är emot självbestämmanderätt över sin 

egen kropp är lyckligtvis i minoritet. En ickefråga mao. 

2. B: @AnvändarnamnA @AnvändarnamnE Så långt man inte skadar eller dödar en annan människa 

med sin kropp är jag för självbestämmande. 

3. A: @AnvändarnamnB @AnvändarnamnE förresten, höjden av att skada någon annan med sin 

kropp måste ändå vara att föda hen och sedan strunta i. 

4. C: @AnvändarnamnA @AnvändarnamnB @AnvändarnamnE Vore ju intressant ifall fostret hade 

fått ha en talan. 

5. A: @AnvändarnamnC det är lite där skon klämmer. Foster är foster. Har varken talan eller 

livsduglighet. @AnvändarnamnB @AnvändarnamnE 

 

 

I (19) står hen i relation till vän i allmänhet och är en uppmaning till alla som läser inlägget. 

Det är egentligen en tillrättavisning för att det ses som en självklarhet att inte ha på sig 

kläder som är lånade och som borde ha lämnats tillbaka till ägaren för länge sedan. I (20) 

och (21) står hen i relation till en person i allmänhet. (21) är intressant då hen används i ett 

rättsligt sammanhang, för att inkludera alla kön.  Exempel (22) visar att hen används i en 

allmän avsikt till den som föds och sker i relation till ett konstaterande av person A:s åsikt 

samtidigt som det är ett ifrågasättande av person B:s åsikt.  

Överlag för denna kategori skapar användandet av hen ingen uteslutning gällande kön, så 

som exempelvis ett användande av pronomenen han eller hon skulle göra.  

 

 

Inläggen som följer är tydliga exempel på användningen av hen tillsammans med obestämda referenser. 

 

(23) 
1. A: Nu såg jag den igen. Rutinfrasen "Avtagga mig". Men stäng ner då om du inte orkar läsa vad folk 

tycker och tänker. Tips: Du kan avlogga dig. 

2. B @AnvändarnamnA Tycker det är fullt rimligt att begära bli avtaggad från tråd man tex blivit 

inpingad i utan anledning. 

3. A @AnvändarnamnB Ja kanske det. Jag brukar bara vänta ut tills de ger sig :P 

4. B @AnvändarnamnA Tänker var person för göra som hen vill helst enkelt. :) 
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5. A: @AnvändarnamnB Javisst. Jag blir bara konfunderad av frasen. Själv är jag nog FÖR intresserad 

av vad folk tycker och tänker :) 

(24)Ska titta på film, dricka te och halvt hänga ut genom fönstret. Hen som stör hen dör. 

 

Både i exempel (23) och (24) refererar hen till vem som helst. Gemensamt för alla dessa 

exempel i denna kategori är att användandet av hen i relation till att prata om individer i 

allmänhet är att användandet av hen inte genererar i könsstereotyper och istället inkluderar 

alla olika kön.  

 

Följande inlägg är exempel på där hen används i relation till pronomenet någon. 

 

(25) Om någon kallar dig för tjockis så betyder det bara att "hen" är avundsjuk att du står stadigt på 

jorden. 

(26) Finns det nåt värre än när man (desperat) vill veta någons ålder och hen inte anger det på 

Facebook?! 

(27) Att komma över någon = att inte längre komma ihåg vilken mat hen är allergisk mot. 

(28)  

1. A: Är det nu man lägger sig på golvet och aldrig reser sig upp igen och tvingar någon att mata mig 

med vindruvor och dylikt? 

2. B: @AnvändarnamnA det verkar som om du inte har råd med vindruvor... 

3. B: @AnvändarnamnA du har nog inte råd att sätta krav på hen heller... 

 

 

Ett tydligt mönster inom de enskilda inläggen i den generiska kategorin är användningen av 

hen i relation till pronomenet någon. Se (25), (26) och (27) som är exempel på användningen 

i förhållande till hen. Som tidigare nämnt om denna kategori elimineras en uteslutning av 

kön genom användandet av hen. Användningen av någon tillsammans med hen skapar en 

obestämdhet. Vilket leder till att hen kan vara vem som helst. Angående användningen av 

någon i relation till hen i konversationer fanns inte ett lika tydligt mönster som för de 

enskilda inläggen. (28) är ett exempel på en konversation innehållandes någon i relation till 

hen, vilket precis som de tidigare exemplen konstruerar en obestämd referens. 

 

5.5 Icke-mänskligt 

Hen i relation till icke-mänskliga referenser såsom Gud, djur och även föremål var ett 

intressant mönster som existerade bland inläggen. Användandet av hen i denna bemärkelse 

skapar antropomorfism, det vill säga genom användandet av hen tillskrivs mänskliga 

egenskaper till icke-mänskliga ting, djur och övernaturligt.  
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Följande inlägg är exempel på hen i relation till icke-levande föremål. 

 

(29)Min dator har fryst och jag försöker tina upp hen med att sjunga passionerade kärleksballader 

(30) 
1. A: Hejsan! Jag heter xxxx, och idag lyckades jag tappa bort en 7 kilos symaskin. 

2. B: @AnvändarnamnA ÅH ÅH!! Vad heter den!? Jag kanske kan hjälpa till att leta! ^^ Hen kan inte 

ha kommit långt än? Skall vi slå larm? 

3. A: @AnvändarnamnB Den heter Sven-Gunnar och sågs sist springa mot Göteborgs hållet! D: (Jag 

hittade den faktiskt tillslut men tack så mycket!) <3 

4. B: @AnvändarnamnA Sven-Gunnar sounds like an epic adventurer name! Ready to hit the big 

screen!! 8D It would be an awesome movie! 

5. A: @AnvändarnamnB Du skulle bara veta vilka äventyr Sven-Gunnar har varit med om kära du! He 

is a pretty crazy sewing machine! 8D 

 

I (29) används dator som referens till hen och i (30) används symaskin som referens. 

Användningen av hen skapar en neutral könsidentitet för dessa föremål. Däremot i (30) är 

det tydligt att person A som äger symaskinen har konstruerat en manlig könsidentitet åt 

föremålet genom namnet Sven-Gunnar. Person B är den som använder hen och även den se 

rad 2, vilka båda är könsneutrala. Intressant här är hur föremål blir mänskliga genom 

användandet av hen, detta gäller även nästkommande inlägg där djur och småkryp görs 

mänskliga genom användandet av hen.  

 

Inläggen som följer är exempel på hen i relation till djur.  

 

(31) Har ett limegrönt kryp i mitt rum som varit här sen igår. Tänk om hen bor här hela sommaren och 

vi bondar som fan sen plötsligt bor vi i NY? 

(32) Jag svär att jag hör den jäkla getingen genom dörren. Hen väntar på mig! 

(33) Igelkotten har vaknat också, klappade hen med en pinne 

(34)  
1. A: Att förklara för 2,5kg hund att en död fästing är en bra fästing - det är en uppgift som inte är helt 

enkel! 

2. B: @AnvändarnamnA Hon trodde väl att det var en kompis, ungefär lika stora? 

3. A: @AnvändarnamnB Hen sitter där den sitter, fastkilad de luxe vid örat! 

4. B: @AnvändarnamnA Usch, äckligt! In och nyp bort bara! 

 

 

(31), (32) och (34) är exempel på småkryp som benämns hen. Kön hos småkryp är svårt att 

ta reda på, likaså djur som lever i den fria naturen så som igelkotten i (33). Användningen av 

hen skapar en utväg för att inte benämna krypet eller djuret fel på basis av okunskap. 

Användningen av hen, precis som i kategorin okänd könsidentitet medför en möjlighet att inte 

göra bort sig och säga fel samt bidrar inte till att skapa några könsstereotyper.  
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Följande inlägg är exempel på hen i relation till Gud. 

 

(35) 
1. A: Så sant så. Finns det nån gud är hen empatilös. (Länk till bild med en kvinna och pratbubbla) 

2. B: @användarnamnA och hen gör allt för att verka som att det inte existerar någon Gud. 

#gudfinnsinte 

(36) Finns det en Gud så är nog min relation till hen körd i botten nu, tog ut en del frustration på de 

senpubertala Vittnena. 

 

Exempel (35) och (36) är frågor om ifall Gud finns och där hen används i referens till Gud. I 

(35) sker ytterligare en användning av hen, där person B använder hen för att referera till 

kvinnan som finns i bildlänken och blir ett användande av hen i könsöverskridande mening 

som kategori 5.3. Men genom dessa konstruktioner som finns i (35) och (36) blir 

konstruktioner synliga för hur hen används för att tillskriva mänskliga egenskaper för Gud 

som av många människor anses vara övermänsklig. Om Gud är en man eller kvinna finns 

inget direkt svar på. Vilken Gud eller mer konkret vilket religion som refereras till kan inte 

utläsas utifrån dessa sammanhang.  

 

5.6 Negativ  

Det fanns endast ett fåtal användningsområden för hen som inte passade in i något av de 

övergripande mönster som presenterats. I dessa inlägg används inte hen helt fristående, utan 

hen tillsammans med ett annat ord skapar ett nytt sammansatt ord och får följaktligen en ny 

innebörd. Användningen av hen i kombination med ett annat ord bildar en ny gren eller ny 

sort av något som redan finns, som ett hen-alternativ, fast som blir av en negativ sort. Detta 

förklaras mer ingående nedan. 

 

(37) 

1. A: @AnvändarnamnB Jag är inte din fiende, men du uppskattar stöd från tina tor, radhusbiffen, 

roger, nima, jörgen etc. Det är problematiskt. 

2. B: @AnvändarnamnA och om jag lyckades göra en " rasist" till någon som stödjer liberala muslimer 

så har jag lyckats långt! DAWA ;) Mashalla ;) 

3. B: @AnvändarnamnA Är det bara SD som oroar dig? I vårt samhälle har vi religiösa extromister 

som vänster försvarar, & det kallas fint antirasist 

4. A: @AnvändarnamnB Det finns folk som alldeles för enkelt kallar dig saker du inte är, men du 

hjälper tyvärr inte heller situationen... 

5. A: @AnvändarnamnB Dina specifika åsikter får förstås kritiseras. Jag ogillade t ex ditt förslag på 

särlagstiftning... 

6. B: @AnvändarnamnA Det var definitivt inte särlagstiftning, var fick du det från? Hen feminister? 

7. A: @AnvändarnamnB Att straffa naturaliserade svenskar annorlunda än infödda dito, är 

särlagstiftning. 

 



Uppsala universitet, Erica Kant                                                       Användandet av hen. 

40 
 

I konversation (37) på rad 6 använder person B hen i relation till feminister. Det konstrueras 

som om det är ett fenomen, en ny gren av feminister som kallas Hen feminister. Är detta en 

åsyftning till feminister som använder hen på något sätt eller som förespråkar användningen 

av hen? Visserligen är det feminister som har drivit på ett nytt könsneutralt pronomen 

(Milles, 2011), men det är inget som går att fastställa genom uttalandet. Det som hen gör i 

(37) är att hen konstruerar en speciell grupp av feminister som exempel på en grupp som 

skulle föreslå särlagstiftning, vilket fungerar som ett slags försvar mot A:s kritik. Där A:s 

kritik är så befängd att den hade kunnat härröra till Hen feminister. Hen feminister blir alltså en 

ytterst negativ beteckning, vilket gör ordet till en effektiv resurs i försvaret (eller snarare 

ifrågasättandet av kritiken). 

 

(38)"Den kommer dock banne mig att vara den mest intersektionella Dialogubåten på denna planet med 

gott om hen-toaletter." – (användarnamn) 

(39)vanlig könsneutral jävla hen-tandkräm tar ju inte bort råa köttrester, motorolja och grus så bra 

 

I både (38) och (39) används hen i förhållande till ett icke-levande objekt. I (38) används det 

i relation till toaletter. Det är allmänt vedertaget att det på offentliga ställen finns 

damtoaletter och herrtoaletter, vilket särskiljer könen åt. Toaletterna är anpassade efter 

vilket kön individer har och det finns en särskiljning mellan dessa i samhället. Hen-toaletter 

antyder att toaletten är en könsneutral toalett. Det är taget ur ett sammanhang som rör 

politiken i Sverige. Intersektionella dialogubåten handlar om den politiska diskursen som finns 

idag i Sverige om könsdiskriminering och maktordningar. Hen i detta sammanhang 

konsturerar en negativ ton för den politiska dialogen som förs, att till och med hen-toaletter 

är viktigt i denna diskussion och görs extremt negativ. 

I (39) används hen tillsammans med tandkräm. Inlägget antyder att hen-tandkräm är den 

mest förekommande tandkrämen som finns då ordet vanlig används i relation tandkrämen. 

Att använda jävla skapar en negativ förstärkelse och ger en känsla av att personen i fråga 

inte är så förtjust i vanlig hen-tandkräm och även ordet hen skapar en negativ betydelse för 

tandkrämen, vilket skapar en innebörd av att denna tandkräm inte är bra. Varför personen 

inte är särskilt förtjust över denna är på grund av att hen-tandkrämen inte kan ge de 

effekterna som personen i fråga önskar. Med detta uttalade om hen-tandkräm bör tilläggas 

att det nyligen lanserats en ny tandkräm endast för män.  
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6. Avslutande diskussion  

Inledningsvis presenteras en summering av analysen innehållandes de mest väsentliga 

delarna tillsammans med slutsatser för dessa. Därefter diskuteras detta i relation till tidigare 

forskning och förslag ges kring vilka vidare studier som resultatet föranleder. 

 

6.1 Summering & Slutsatser 

Studiens syfte är att undersöka hur användningen av hen ser ut i interaktion, och mot 

bakgrund av syftet undersöktes användningen av hen på Twitter för att få en förståelse för 

när hen används och vad hen gör med kontexten som pronomenet befinner sig i, vilket har 

möjliggjorts med hjälp av diskurspsykologi. 

Analysen av resultatet visar att användningen av hen på Twitter har en spridning inom 

olika användningsområden. Det var främst fem övergripande mönster som kunde utrönas 

tillsammans med en sjätte kategori bestående av tre avvikande inlägg där hen görs negativ.  

Det tydligaste mönstret som kunde fastställas bland de enskilda inläggen var den 

anonymiserande kategorin. Hen användes i diskurser där det framgår att personen som 

använder hen vet vem personen ifråga är och i många fall har personen även en relation till 

hen. Vanliga referenser i förhållande till hen var en vän eller min chef. Dessutom i de flesta fall 

gällande personen som använder hen har denne kunskap om hens könsidentitet i valet av att 

använda hen. Ett annat utmärkande mönster bland användningsområdena för de enskilda 

inläggen var den generiska kategorin. Det som är utmärkande för denna användning av hen är 

då personer pratar i allmänhet om någon specifik samhällsgrupp, eller om individer i 

allmänhet.  

Däremot beträffande inläggen med konversationer skiljde sig användningen lite ifrån de 

enskilda inläggen. Mellan kategorierna anonymiserande, okänd könsidentitet, könsöverskridande 

och generisk fanns istället en jämn spridning för användandet av hen. Konversationer är mer 

begränsade än enskilda inlägg då de påverkas av de andra som befinner sig i diskursen, av 

denna anledning kan därför spridningen vara mer jämn mellan dessa kategorier. Ytterligare 

en faktor som påverkar är att konversationerna var betydligt färre än de enskilda inläggen. 

En annan påverkande faktor kan även ha varit att användandet av hen såg ut så just under 

det dygnet. 

Ytterligare något utmärkande för kategorierna är att det förekommer en användning av 

anonymisering (du, folk och fotografen) tillsammans med okänd könsidentitet. Där den ena parten 

använder en anonymiserande referens vilket medför att könet blir okänt för den andra 

parten i konversationen, användning av hen i dessa kontexter konstruerar en säkerhet för att 

inte göra bort sig mot att ange fel könsidentitet. Just hur konversationer bestämmer 
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möjligheter för personer att säga något är exempel på den begränsning som finns inom 

konversationer vilket tidigare nämnts.  

Distinktionen mellan anonymiserande och okänd könsidentitet är i vissa fall otydlig, men det 

som är utmärkande för okänd könsidentitet är att det inte framkommer i texten om personen 

som använder hen har träffat personen som benämns för hen. Emellertid finns också en 

annan användning av hen, vilket är då mönstret är könsöverskridande och hen står i relation till 

referenser som avslöjar vilket kön personen har. Utmärkande här är namn som tydligt är 

förknippade med manligt eller kvinnligt.  

Särskilt utstickande var kategorierna icke-mänskligt och negativ. Icke-mänskligt visar att när 

hen används i relation till Gud, föremål och djur tillskrevs dessa mänskliga egenskaper genom 

just hen, vilket är en form av antropomorfism.  

Men ett exempel som särskiljs ifrån de andra tweetsen inom kategorin icke-mänskligt är när 

hen används i relation till symaskin, där finns nämligen en tydlig referens på manligt kön i 

samband med ett manligt namn för symaskinen. I motsats till de andra inläggen som visar att 

hen används utan könsreferenser vilket istället skapar en neutralitet blir därför exemplet 

med symaskinen speciell. Denna neutralitet som finns tillsammans med hen är en 

övergripande aspekt som råder för nästan alla inläggen innehållande hen. De som inte 

inkluderas i neutraliteten som finns tillsammans med hen är de inlägg som finns i den 

könsöverskridande kategorin.    

Slutligen förekom tre inlägg som stack ut från de övergripande mönstren och i dessa 

inlägg används inte hen helt fristående, utan tillsammans med ett annat ord som skapar en 

ny innebörd för denna kombination. Användningen av hen gör dessa kombinationer till en 

ny gren, ett hen-alternativ i en negativ form. 

I förhållande till uppsatsens syfte och frågeställningar har diskurspsykologi fungerat 

utmärkt då jag har fått svar på min frågeställning och fått en förståelse för användningen av 

hen, hur den ser ut och dess funktioner i olika kontexter på Twitter. 

 

6.2 Diskussion  

Inledningsvis sker diskussionen i bakgrund mot den tidigare forskning som behandlar 

samhällets uppdelning mellan man och kvinna som följs av tidigare forskning som 

innefattar könsneutrala pronomen och icke-sexistiskt språk, vilka sedan tas upp växelvis.  

Skillnaden mellan könen genomsyrar samhället menar både Haavind (1992) och 

Hirdman (1988). När det manliga utmanas skapas en förändring (Haavind, 1992). Den 

könsuppdelning som finns i vårt samhälle skapar en möjlighet eller begränsning (beroende 
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på hur det uppfattas) till könsidentiteter (Carlsson, 1985). Ordet hen medför en 

könsneutralitet och kan vara just utmaningen av det manliga som Haavind menar, att det 

sker en förändring genom användandet av hen.  Genom att använda hen så som analysen 

visar kan det inbringa en större neutralitet i språket. Hur vi pratar med varandra och vilka 

ord vi väljer konstruerar en verklighet och att använda hen är en möjlighet till en neutral 

könsidentitet  

Det finns olika krav på personer utifrån vilket kön en person har visar Carlssons studie 

(1985). Men i inläggen på Twitter tillskrevs inga könsspecifika krav, med hen görs personen 

till en person utan tillskrivna förväntningar på grund av kön. En övergripande funktion hen 

har är att användandet av hen inte konstruerar manliga eller kvinnliga könsreferenser som 

kan skapa stereotyper, det vill säga själva pronomenet i sig är könsneutralt.  

Om hen som är neutralt skulle kunna bli könsfärgat i någon kontext åskådliggör 

resultatet för i de fall där hen är könsöverskridande och används tillsammans med tydliga 

könsreferenser. Konstruktionen blir inte längre neutral då det finns tydliga indikatorer på 

vilket kön personen har. Det skulle kunna vara en av anledningarna till varför det tydligaste 

mönstret just är anonymiserande hen, där hen används tillsammans med referenser som inte 

antyder något om personens kön, för att helt skapa en neutralitet.  

Jackson (2011) menar att i och med att världen är uppdelad mellan manligt och kvinnligt 

reflekteras det i människors vardag och genom interaktioner mellan individer skapas och 

kvarlever könsidentiteter. Genom interaktionen på Twitter skapas en könsneutral identitet 

genom hen. Att världen är uppdelad och att denna uppdelning färgar av sig syns spår av i 

användningen av hen där hen sker i könsöverskridande mening. Emellertid är detta endast en 

av fem övergripande mönster, vilket visar på att användningen av hen går åt en annan 

riktning än att reflektera uppdelningen av man och kvinna som förekommer i samhället i 

interaktion bland inläggen. Detta grundas i att den största användningen av hen som min 

analys visar är en anonymiserande och generisk användning för hen och i motsats till Stokoe 

(2003) visar min analys på hur kön görs irrelevant i de fall hen används. 

Frågan om hen har feminister drivit på för att det skulle skapa ett mindre sexistiskt språk 

(Milles, 2011), vilket också min analys visar då användningen av hen inkluderar alla individer 

och skapar heller inga begränsningar på grund av kön. I inläggen där hen används i relation 

till någon inkluderar användningen av hen alla individer, till skillnad mot vad ett könsspecifikt 

pronomen skulle göra, exempelvis han i generisk bemärkelse.  Intressant är också att den 

största användningen som min studie visar på är anonymiserande hen i förhållande till det syfte 

som feminister har förespråkat, vilket är att hen ska användas i generisk bemärkelse. Men 
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anonymiserande hen skulle kunna kopplas till hbtq-personers syfte med att använda hen som 

en neutral könsidentitet. 

Således påträffades inte hen i relation till sexism i interaktionerna. Användningen av ett 

könsneutralt pronomen föder inte sexism, vilket även är i linje med vad Wayne (2005) 

menar. Språk är kraftfullt och det blir olika effekter utifrån vilket ord en individ väljer att 

använda. Hen är ett kontroversiellt ord och väldigt laddat kring många olika åsikter. Precis 

som Haavind (1992) anser att då det manliga utmanas sker en obalans. Utifrån detta kan hen 

ses som en utmaning av det manliga med bakgrund att ordet orsakat uppståndelse.  

I likhet med Milles studie (2013a) visar min analys att hen används i interaktioner i både 

generisk bemärkelse och för specifika individer, som i relation till en vän. Att hen skulle vara 

ett tillskott i svenska språket så som Milles anser (2013a) är något jag håller med om, vilket 

grundas mot bakgrund till min studie. Hen skapar en ny förutsättning och inkluderar alla 

individer samt genererar inte i någon föreställning som det kan finnas tillsammans med 

könsreferenser, vilket både Wayne (2005) samt Kerr och Landreman (1989) menar att han 

och hon kan medföra.  

Användningen av hen på Twitter är frekvent och har precis som Milles menar spridit sig 

till fler kretsar än hbtq-kretsar. I likhet med den kandidatuppsats Milles refererar till 

(Bertils, 2012; Milles, 2013a) visar min analys på ett mönster för en användning där hen sker 

i relation till djur och annat som inte är människor. När hen sker i relation till Gud, igelkott 

och dator (för att nämna några exempel från min analys) medför hen i dessa kontexter en 

neutralitet, vilket motverkar sexism i svenska språket.  

Hen blir funktionellt i de sammanhang då det inte är tydligt om vilken könsidentitet som 

ska tillskrivas för personer, föremål, djur eller Gud. Frågan om Gud är en man eller kvinna 

eller om Gud är något annat och större än människor gör hen till en bra lösning i kontexter 

av denna sort.  

Sammanfattningsvis visar analysen att användandet av hen skapar en neutralitet som 

medför att eventuella könsstereotyper som finns i samhället elimineras, att hen har den 

effekten menar även Ledin och Lyngfelt (2013) samt Milles (2013a). 

 

6.3 Implikationer  

Ju mer hen används desto mer etablerat blir det. Men som Milles säger är det ännu en fråga 

om pronomenet är här för att stanna eller om det är flyktigt. Debatten som blossade upp 

2012 har lugnat ner sig något men det finns fortfarande anhängare för båda sidor.   

Användningen på Twitter tyder på att ordet används flitigt, varför användningen har fått 

framgång på Twitter skulle kunna bero på att det är ett smidigt ord med få tecken. 
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I och med att användningen av hen är i ett utvecklingsstadium och inte har blivit 

etablerat i svenska språket som ett erkänt pronomen finns mycket forskning om dess 

utveckling kvar att göra. Implikationer för vidare forskning skulle kunna vara att undersöka 

ett större antal tweets för att verifiera de resultat jag har erhållit.  

Det skulle även vara intressant att undersöka användningen av hen på Twitter under en 

längre tid. Intressant skulle vara att undersöka ett dygn med en veckas mellanrum under 

flera veckor, visserligen är det tidskrävande men om det görs i en mer omfattande studie än 

vad som ryms i en kandidatuppsats är detta av stort intresse då det skulle kunna täcka in 

hur utvecklingen ser ut och om det förändras i förhållande till hur användandet av hen ökar, 

det vill säga om det ökar på Twitter. 

En annan möjlighet skulle vara att jämföra användningen av hen och användningen av 

han/hon och undersöka om hen täcker in de funktioner som han/hon har i olika kontexter. 

Ytterligare, något som inte jag fick med i min studie, vilket tidigare nämnts är att undersöka 

användningen av hen i olika former så som hens eller henom och undersöka vilken form som 

är vanligast och om de har samma funktioner som hen eller om de skiljer sig från 

användandet av hen. 

Med förutsättning att användandet av hen ökar i framtiden skulle motsvarande studier 

kunna göras med vanliga samtal, för en sådan studie blir nästan omöjlig att göra idag. Att 

göra studien idag skulle nämligen innebära att forskaren slumpmässigt skulle välja ut samtal 

som sker naturligt (utan påverkan av forskare) och spela in dem med förhoppning om att 

någon använder pronomenet hen, vilket förmodligen inte skulle leda till någon träff eller i 

bästa fall få väldigt få träffar för användningen av hen. 

Med detta sagt hoppas jag att min uppsats kunnat bidraga till det akademiska fältet med 

kunskap om användandet av hen i interaktion på Twitter.   
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