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“Jag tycker att det känns förnedrande att kalla en person 

för den eller det, för det säger man bara om saker. 

Dessutom innebär ordet hen ett erkännande av att könet 

inte alltid är bestämt eller beständigt.” 

Anne Anders Uhrgård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett stort tack till vår handledare Peter för konstruktiv kritik  

och stöd under hela uppsatsprocessen!  

Vi vill även tacka dem som medverkat i undersökningen  

och möjliggjort denna studie. 
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SAMMANFATTNING  

Språk både reflekterar och påverkar vår världssyn. Hur mottas då försök från 

gräsrotsnivå att introducera ett könsneutralt pronomen i ett språk som speglar den 

i samhället rådande könsdikotomin? Syftet med denna uppsats är att utifrån 

Hirdmans och Butlers respektive genusteorier undersöka vilken inställning 

användare på ett stort svenskt internetforum har till det könsneutrala personliga 

pronomenet hen. Undersökningen genomfördes med hjälp av en internetbaserad 

enkät som besvarades av cirka 150 personer. För att analysera svaren till de slutna 

frågorna tog vi hjälp av statistikprogrammet SPSS och för att bearbeta de öppna 

frågorna har vi använt oss av en tematisk analys. Resultatet visar på starkt 

polariserade åsikter runt hen, där ungefär lika många personer är för som emot 

ordet. Bland dem som är emot användandet av hen uppfattar de flesta att syftet 

med ordet är att skapa ett könslöst samhälle, medan hen-förespråkarna ser det som 

ett komplement till hon och han. Vi har även kunnat se att det finns ett visst 

samband mellan individens attityd till hen och dennes syn på kön och genus, 

vilket bekräftar vår hypotes om att det finns en sådan korrelation. 

 

Nyckelord: hen, könsneutrala pronomen, genussystem, jämställdhet, social 

förändring, könsdikotomi, genusidentitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT  

Language reflects our worldview as well as shapes it. How is grass roots level 

attempts to introduce a gender neutral pronoun received in a society which 

reflects a gender dichotomy? The purpose of this study is to, inspired by 

Hirdman’s and Butler’s respective theories on gender, explore what attitudes 

users of a large Swedish internet community have towards the gender neutral 

pronoun hen. The current work was performed using an Internet-based survey 

which was completed by roughly 150 individuals. To analyze the closed ended 

questions of the survey we used SPSS, whereas the open ended questions were 

processed with the aid of a thematic method of analysis. The results indicate that 

the opinions concerning hen are largely polarized, with about as many 

respondents pro as against the usage of the word. Among those who are against 

using hen the majority perceive that creating a “genderless” society is the main 

purpose of the word, whereas most of the word’s intercessors think  that the 

purpose is to pose as a complement to the pronouns han and hon (he and she).  

The study shows that there is a certain connection between the respondent’s 

attitude towards hen and his/her view on gender, which confirms our hypothesis 

that there is such a correlation. 

 

Keywords: gender neutral pronoun, gender system, gender equality, social 

change, gender dichotomy, gender identity. 
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 

“Hen kan du vara själv gubbkärring!”. Ett uttryck som var menat som ett hån mot att ett nytt 

pronomen dykt upp i svenskan och som speglade de starka reaktionerna mot detta ”lilla” ord (se 

bilaga 1). Under år 2012 har debatten gått het om det könsneutrala pronomenet hen men ofta tycks 

det som att ordets motståndare och förespråkare talar förbi varandra och debatten blir därför ofta 

onödigt osaklig. Det råder knappast konsensus om vilket syftet med detta könsneutrala pronomen är 

och följaktligen blir också debatten splittrad. Vi får intrycket av att förespråkarna oftast vill införa 

ett könsneutralt pronomen antingen av praktiska skäl (för att slippa krångliga omskrivningar när det 

syftas på någon av okänt kön i tredje person) eller för att ge ett erkännande till alla som inte 

identifierar sig som antingen han eller hon. Motståndarna till hen tycks å sin sida oftast mena att 

ordet är till för att sudda ut gränserna mellan manligt och kvinnligt. Vissa motståndare ser ordet som 

en strategi av “genusmaffian” för att så småningom skapa ett könslöst samhälle. Att argumentera för 

eller emot hen är svårt när ens opponent talar om samma ord - men inte om samma syfte. 

Handlar det om att hen ska ersätta kön, ersätta han och hon, eller vara ett komplement till 

dessa könsspecifika pronomen och därmed berika det svenska språket? Bilden av ordets syfte är 

tvetydig: i media förmedlas ofta bilden av att ordet är ett “hot” mot den individuella och kollektiva 

identiteten, eller så framställs hen-förespråkare som flummiga extremister (t.ex. i Solsidan, säsong 

3, avsnitt 2) medan vi som skriver denna uppsats får intrycket av att de flesta som förespråkar hen i 

verkligheten ser det praktiska med att använda ordet för att slippa otympliga omskrivningar, eller 

för att, som Anne Anders Uhrgård uttrycker det, ha ett ord som erkänner att könet inte alltid är 

bestämt eller beständigt (Grönblad 2007:28). Vem kan ha invändningar mot ett ord som berikar och 

underlättar språket, och som kan öppna dörrarna för bl.a. transpersoner att slippa tvingas in i snäva 

könskategorier? Införandet av ett nytt ord - som inte bara är vilket litet ord som helst utan något så 

stort som ett pronomen - är dock inte så lätt. Kan det bero på att vi har svårt att vänja oss vid nya 

idéer eller är det för att vi känner oss hotade av erkännandet att mänskliga identiteter är mer 

komplexa än vad den trygga könsdikotomin fått oss att tro? 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vad användarna på ett stort internetforum (Familjeliv), som 

är intresserade av hen-debatten, har för attityder till det könsneutrala pronomenet hen. Anses hen 
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kunna ha en samhällsförändrande effekt, i så fall vilken - och ses detta som positivt eller negativt? 

Vi utgår från följande frågeställningar i vår uppsats: 

 

1. Vad har användare på Familjeliv för inställning till det könsneutrala personliga    

 pronomenet hen? 

2. Påverkas attityden till hen av individens syn på genus? 

3. Vad uppfattar individen att syftet med ordet hen är? 

 

Vår hypotes är att vilken attityd individen har till det könsneutrala personliga pronomenet hen 

påverkas av vilket syfte som individen uppfattar att ordet har. Ju mer radikalt personen uppfattar att 

syftet är (med “radikalt” menar vi här att syftet med hen är att skapa ett “könslöst” samhälle), ju mer 

negativ är individen till användandet av hen. Vi tror även att ju mer konservativa värderingar 

angående genus individen har, ju mer negativ är denne till användandet av hen. 

 

1.2. Avgränsningar 

Eftersom vi utgått från en sociologisk förståelse i analysen av debatten om hen och ordets betydelse 

för människor, valde vi att inte fördjupa oss i ordets lingvistiska problematik. Det är alltså snarare 

människors ideologiska ståndpunkt vi varit ute efter att undersöka än det faktiska språkbruket - 

någon kan ju exempelvis tänkas vara positivt inställd till ordet men inte vara van att själv använda 

det. Även om personen uppger sig använda ordet skulle det ha varit praktiskt omöjligt för oss att 

kontrollera detta eftersom det krävt att vi tagit del av respondenternas sms, mail, samtal och annan 

kommunikation, vilket hade väckt både etiska och praktiska frågor som ligger utanför denna studies 

möjligheter. Vi behandlade inte heller frågor om ordets grammatiska aspekter. 

På grund av tidsmässiga och praktiska skäl har vi avgränsat vår undersökning till att endast 

omfatta en enkätundersökning, trots att vi även gärna hade gjort intervjuer för att få en djupare 

förståelse av människors resonemang kring sina åsikter om hen samt en narrativ analys av 

blogginlägg i hen-debatten. Anledningen till att vi prioriterade att göra en kvantitativ undersökning 

är att vårt syfte med studien var att få en överblick över hur ett större antal människor ställer sig till 

frågan om hen snarare än att få svar på vad ett fåtal personer har för åsikter om ordet.  

Den avgränsning vi valde att göra när det gäller frågeställningarna var att endast undersöka 

relationen mellan forumanvändarnas attityder till hen och deras syn på genus, samt se om vi 
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eventuellt fann några tydliga skillnader beroende på respondentens ålder, kön samt utbildning. Även 

om exempelvis socioekonomisk, etnisk och familjebakgrund hade varit mycket intressanta variabler 

att undersöka, behövde vi av praktiska skäl utesluta dessa för att anpassa analysen av empirin (som 

vi räknade med skulle ta tid) till vår tidsram.  

 

1.3. Historien bakom det könsneutrala personliga pronomenet hen 

Hen är ett könsneutralt personligt pronomen i tredje person singular nominativ som antingen böjs 

hen-henom-hens eller hen-hen-hens (se Språkrådet 2012). Det kan bl.a. användas av praktiska eller 

ideologiska skäl samt när könsidentitet är okänd eller inte passar in i man-kvinna dikotomin. I 

Nationalencyklopedin har hen funnits med sedan 2009 men användandet av ordet avråds dock av 

Svenska Språkrådet (2012). 

Med tanke på det senaste årets heta debatt om ordet är det lätt att tro att det skulle vara ett 

nytt påfund, men hen föreslogs som könsneutralt pronomen redan 1966. Det var Rolf Dunås som i 

språkspalten i Upsala nya tidning detta år ifrågasatte användningen av han som generiskt 

pronomen
1
, och föreslog att detta skulle ersättas med ett helt nytt ord: hen. Valet av ord var inte 

taget som en svensk variant av finskans hän (som betyder han och hon), utan motiverades med att 

det ansågs passa in i mönstret av svenska person-ord som börjar på h (Karlgren 2012).  

I mitten av 1990-talet föreslogs hen igen av lingvisten Hans Karlgren med syfte att förenkla 

skrivspråket, men det var först några år senare som hen (och andra förslag på könsneutrala 

pronomen, t.ex. hin, hän, h*n) blev ett inslag i jämställdhetsdebatten. Fram tills nyligen var hen 

dock relativt okänt utanför genusaktivist- och HBTQ-kretsarna
2
 och det var först när Jesper 

Lundqvist använde ordet i den könsneutrala barnboken “Kivi & monsterhund” (2012) som det 

genom massmedias uppmärksammande verkligen fick spridning, och debatten - och känslorna - 

blossade upp.  

I september 2012 beslöt sig Dagens Nyheter för att bannlysa ordet hen i sina reportage- och 

nyhetstexter (Thomsen 2012). Hen-aktivisternas respons var inte sen: snart hade en “bojkotta DN”-

grupp startats på Facebook och dhen.se, en sida som var förvirrande lik DN:s hemsida men där 

han/hon utbytts mot hen, skapats. Några månader senare fick ordet plötsligt stöd på hög juridisk 

                                                           
1
 Han var länge standard i svenskan när det rörde sig om syftning på en person oavsett kön. I vissa fall, exempelvis i en 

del lagtexter, används än idag generiskt han 
2
 HBTQ = förkortning för homo, bi, trans, queer. Trans är ett paraplybegrepp för alla som avviker från könsnormerna, 

bl.a. transsexuella, transvestiter och intersexuella. 

http://www.dagensmedia.se/om_dagensmedia/redaktionen/dante_thomsen/


 

4 

nivå då det används i en dom från Hovrätten (Gustavsson 2013). Är detta ett tecken på att hen börjar 

få fotfäste i svenskan? 

 

1.3.1. Den splittrade debatten om hen: könslöst samhälle eller jämställdhet? 

Debatten om det könsneutrala pronomenet hen tycks vara mycket splittrad: inte sällan verkar 

förespråkare och motståndare argumentera för och emot helt olika syften med ordet. Lundqvist 

(2012), författaren till barnboken “Kivi & Monsterhund” som var en av gnistorna som tände 

debatten om hen i början av 2012, förespråkar ordet som ett komplement till han och hon. Enligt 

honom kan ordet användas för att undvika könsstereotypa associationer och för att underlätta för 

läsaren att identifiera sig med bokens huvudperson - oavsett kön - och på detta vis ha en 

inkluderande funktion. Ordet kan också uppfattas som ett erkännande av alla dem som avviker från 

tvåkönsmodellen. Motståndare menar dock att hen riskerar att göra barn (och vuxna) förvirrade över 

både sin egen och andras könsidentiteter (se bl.a. Grimpe 2012, Lagerwall 2012). Vissa menar 

dessutom att traditionella könsroller inte bör antas vara av ondo - och därför inte heller något som vi 

genom språkreformer ska försöka motverka (Järvenpää 2012). 

Ofta utgår argumenten mot hen från att syftet med ordet inte bara är att komplettera han och 

hon, eller (den något radikalare idén) att ersätta han och hon (likt finskans hän), utan att rentav 

ersätta kön och på sikt skapa ett androgynt samhälle där kön upphör att existera.
3
 Det tycks dock 

finnas få förespråkare av denna idé: även om det könslösa samhället är en utopisk dröm för vissa så 

brukar det problematiska i att osynliggöra kön framhävas (strukturella orättvisor som ojämlik lön 

och könssegregering på arbetsmarknaden skulle exempelvis vara svåra att bekämpa om könen “togs 

bort” och inte längre synliggjordes i statistiken).  

Ett annat syfte med ett könsneutralt pronomen är enligt förespråkarna rent praktiskt, för att 

undvika att använda han som generiskt pronomen eller slippa de något klumpiga omskrivningar i 

stil med “han/hon”. Ett motargument som exempelvis Språknämnden använder är att det skulle 

vara för svårt att införa ett helt nytt pronomen eftersom det skulle beröra ett så centralt element av 

det svenska språkets grammatik (Lindgren 2007:240). Vissa menar att svenskan redan har ett 

könsneutralt personligt pronomen som fungerar utmärkt, nämligen den, men eftersom ordet 

vanligtvis har en materialistisk syftning är det svårt för andra att acceptera den som ett alternativ till 

hen. Ett huvudargument emot hen i den vardagliga debatten tycks dock vara att ordet betyder höna 

                                                           
3
 Dessa argument förekommer frekvent i hen-debatten, se t.ex. www.familjeliv.se/Forum-26-434/m65845509.html 
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på engelska. Detta argument ifrågasätts av hen-förespråkare som undrar om detta verkligen är av så 

stor vikt att det motiverar varför det svenska språket ska förbli utan ett könsneutralt personligt 

pronomen (den engelskspråkige lär nog bli mer förvirrad över om någon har en prick i pannan, 

bilens höga fart eller en slut-skylt i gallerian)?  

 

1.4. Definitioner av centrala begrepp 

Personligt pronomen syftar på ord som används istället för personens namn, men kan även 

användas för att representera föremål i en mening. I svenskan finns jag som pronomen i första 

person, du i andra person och han, hon, den samt det i tredje person (Nationalencyklopedin 2012). 

Ett könsneutralt personligt pronomen är ett pronomen som syftar på en individ men som inte är 

genusspecifikt.  

Med genus avses det som förr kallades könsroller eller socialt kön, dvs. kulturella och 

sociala aspekter som förknippas med kvinnor och män, till skillnad från kön som syftar på det 

biologiska. Begreppet genussystem myntades av Hirdman (1988), med vilket hon avsåg en 

grundläggande ordningsstruktur för genus som enligt henne är beroende av två principer: 

isärhållandet av kön samt männens överordning (mer om detta i teorikapitlet nedan). Synonymer för 

genussystem är exempelvis könsmaktsordning och genusordning. 

Könsdikotomi syftar på tudelningen av könen i två av varandra ömsesidigt uteslutande 

kategorier. Variabeln kön är ett exempel på något som uppfattas som en naturlig dikotomi, dvs. att 

den endast kan anta två värden (Nationalencyklopedin 2012). 

Performativitet i Butlers mening innebär att genus skapas genom ett ständigt upprepande av 

handlingar, t.ex. en talhandling (se bl.a. Butler 1990, 2004). Genom olika diskurser skapas kön och 

genus, och talet om dessa leder till ett handlingsmönster hos individen. Talet om könet leder med 

andra ord till att människor omedvetet agerar efter en könsstereotyp av vad som anses vara manligt 

och kvinnligt beteende och tolkar sedan detta som om de grundades i den biologiska kroppen.  

 

1.5. Disposition 

I det inledande kapitlet ovan har vi beskrivit uppsatsens bakgrund följt av dess syfte, 

frågeställningar, avgränsningar, definitioner av centrala begrepp samt disposition. Därefter följer ett 

kapitel om tidigare forskning om hen. I det tredje kapitlet presenterar vi uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter som i huvudsak består av Hirdmans teori om genussystemet samt Butlers 
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performativitetsteori. I kapitel fyra redovisar vi vårt val av metod samt hur datainsamling och 

urvalsprocess har gått till. I samma kapitel går vi sedan vidare och beskriver våra reflektioner över 

analysprocessen, etiska överväganden samt en diskussion kring studiens reliabilitet och validitet. I 

uppsatsens femte kapitel redovisar vi resultatet av vår undersökning för att därefter avsluta arbetet 

med att i det sjätte och sista kapitlet diskutera studiens resultat samt ge förslag på vidare forskning 

kring ämnet. 

 

1.6. Sammanfattning 

I detta kapitel har vi presenterat uppsatsens övergripande syfte, vilket är att undersöka vilka attityder 

användare på ett stort internetforum har till det könsneutrala pronomenet hen, samt redogjort för 

våra tre frågeställningar som behandlar användarens inställning till hen; huruvida denna påverkas av 

individens syn på kön och genus samt vilket syfte ordet uppfattas ha. Vidare har vi presenterat en 

kortfattad historisk bakgrund till pronomenet hen och debatten kring ordet. Hen föreslogs redan på 

1960-talet men det är först på senare år, särskilt i och med publiceringen av den första 

“könsneutrala” barnboken på svenska, som ordet blev känt bland allmänheten och debatten tog fart 

på allvar. Slutligen definierar vi uppsatsens centrala begrepp, däribland könsneutralt personligt 

pronomen, genussystem och performativitet.  
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2. TIDIGARE FORSKNING 

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning som relaterar till vårt syfte och våra 

frågeställningar. Vi har inte kunnat hitta några studier som fokuserar specifikt på introduktionen av 

nya könsneutrala pronomen (som t.ex. hen). Inom språkvetenskaper finns det dock mycket 

forskning som berör relationen mellan språk och genus. Nedan presenterar vi bl.a. en studie av 

Prewitt-Freilion, Caswell & Laakso (2011) som berör relationen mellan språk och jämställdhet. 

 

2.1. Hen 

Trots att ordet hen föreslogs för första gången för ett knappt halvsekel sedan tycks det inte finnas 

några vetenskapliga studier gjorda med anknytning till ordet. Det vi kan se är att studenter på 

högskolor runt om i landet börjat intressera sig för ämnet allt mer och examensarbeten på 

kandidatnivå inom journalistik, språkvetenskap och socialt arbete är därför lättare att hitta än 

vetenskaplig forskning. Vi har även hittat en opinionsundersökning som efterfrågade människors 

åsikter om hen som en möjlig ersättare för han och hon - med det föga förvånande resultatet att 

majoriteten var emot detta radikala ersättande (Rinderud 2012). Förutom dessa har vi trots sökande 

inte lyckats hitta tidigare forskning som specifikt handlar om ordet hen, men kanske är det bara en 

tidsfråga innan större forskning dyker upp inom ämnet. 

 

2.2. Språk och jämställdhet  

Även om det inte tycks ha gjorts någon studie specifikt om könsneutrala pronomen som hen så finns 

det mycket forskning inom språksociologi (om hur språket påverkar samhället) och sociolingvistik 

(hur samhällsnormerna reflekteras i språket) som på olika vis fokuserar på genus och språk. Det 

finns empiri som visar på att individens tänkande påverkas av hur språket genuspräglas
4
 och det är 

därför nära till hands att anta att språket - genom att påverka individernas tänkande - också påverkar 

samhället och dess struktur. 

Feminister har länge kritiserat användandet av maskulina ord med generisk syftning för att 

osynliggöra kvinnor i så väl historisk som nutida diskurs (Prewitt-Freilion, Caswell & Laakso 

2011:270). Enligt svenska Språkrådet visar studier av tyskan och engelskan att användandet av 

                                                           
4
 Se exempelvis Hamilton (1992), som jämförde hur psykologistudenter som fick ta del av en fallbeskrivning om en 

mordåtalad kvinna dömde att hon agerat i självförsvar eller ej, beroende på om generiskt manligt pronomen hade 

använts i definitionen av “självförsvar”. Resultatet visade att få av dem som läst han ansåg att kvinnan handlat i 

självförsvar, medan majoriteten av dem som läst han/hon eller hon tyckte det. 
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manliga pronomen i generisk syftning leder till att läsaren och lyssnaren associerar till män (Jobin 

2004). Kvinnor osynliggörs och det kan därför argumenteras vara angeläget att ersätta den generiska 

syftningen av manligt pronomen med mer jämställda alternativ. Även om det är svårt att hitta 

forskning som specifikt behandlar “det tredje (eller odefinierade) könet” i språket är det nära till 

hands att se analogin: känner sig inte transpersoner som inte vill definiera sig som antingen han eller 

hon osynliggjorda när exempelvis samhällsinformation envist upprepar könsbestämda pronomen? 

Även kvinnor osynliggörs i den vardagliga svenskan som ofta använder man eller generiskt han för 

att referera till personer oavsett kön.  Språkforskaren Karin Milles som bl.a. skrivit boken “Jämställt 

språk - En handbok i att skriva och tala jämställt” (2008)  menar att språket skapats av män, för 

män, vilket bl.a. avtecknas i yrkestitlar där de högsta, mest maktfyllda ämbetena (t.ex. talman) är 

maskulina. Köns- eller genusneutralt språk, dvs. att referera till personer utan att förutsätta att de är 

antingen kvinnor eller män, är en strategi för att undvika denna problematik. Milles själv ställer sig 

positiv till hen. Hon tror på språkets inneboende kraft att förändras och ser ljust på ordets framtid 

(Göteborgs-Posten 29 februari 2012). 

 

Prewitt-Freilion, Caswell & Laakso (2011) har studerat hur olika språk, beroende på hur dess 

genusstruktur ser ut, påverkar relationerna mellan könen. De skiljer på tre grupper av språk: de som 

är genuspräglade (t.ex. tyska, spanska och hindi); de med naturligt genus (t.ex. engelska och 

svenska) samt språkgruppen utan genus (t.ex. finska, persiska och swahili) (Prewitt-Freilion, 

Caswell & Laakso 2011:269). Medan vissa tidigare har teoretiserat om hur språkens grammatiska 

genus påverkar jämställdheten i samhället, försöker dessa forskare att testa detta samband empiriskt. 

Studien, som undersökt 111 länder, pekar på att länder där språk med naturligt genus talas överlag 

är mer jämställda än länder med genuspräglade språk eller språk utan genus. Detta stöder tesen att 

språk i sin förmåga att påverka hur individer uppfattar och formar sin omvärld även påverkar på en 

samhällsnivå.  

Forskarna menar att skillnaden i jämställdhet beroende på genusklass kan bero på att det är 

lättare att förändra sexistiskt språk i länder med naturligt genus, än i länder med genuslösa eller 

genuspräglade språk (Prewitt-Freilion, Caswell & Laakso 2011:271). De drar slutsatsen att länder 

som har ett genuslöst eller ett genuspräglat språk är mindre jämställda än länder med naturligt genus 

i språket, när andra faktorer (t.ex. religiöst och politiskt klimat) som påverkar jämställdheten i landet 

tas hänsyn till. Ett helt genuslöst språk kan inte heller i någon större utsträckning bidra till ett mer 
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jämställt samhälle menar de, då dessa språk inte bidrar till att synliggöra kvinnor. De menar att även 

i helt genuslösa språk associerar individen t.ex. yrken (advokat, läkare m.fl.) till antingen män eller 

kvinnor och att dessa språk därmed inte heller kan ses som en lösning på ojämlikheten mellan 

könen. Det finns däremot orsak att arbeta för att göra genuspräglade språk mer genusneutrala, vilket 

är svårast i genuspräglade språk vars hela grammatik vilar på genusbestämda strukturer. Men de 

påpekar också att språklig förändring alltid måste åtföljas av social och politisk förändring om det 

ska vara möjligt att på allvar förändra asymmetrin mellan könen (Prewitt-Freilion, Caswell & 

Laakso 2011:280). 

 

2.3. Sammanfattning 

I detta kapitel har tidigare forskning som gjorts inom närliggande områden till vår uppsats 

presenterats. Vi har inte kunnat finna någon forskning om just det könsneutrala pronomenet hen, 

men däremot finns det gott om forskning inom sociolingvistik och språksociologi som kan relateras 

till debatten runt hen. Ett exempel är en omfattande studie av Prewitt-Freilion, Caswell & Laakso 

(2011) som studerar hur samhällen påverkas olika beroende om språken som talas är genuspräglade, 

har naturligt genus eller är utan genus. De drar slutsatsen att samhällen som talar genuspräglade 

språk eller språk utan genus har lägre grad av jämställdhet mellan könen än samhällen där språk 

med naturligt genus talas, när andra faktorer som influerar jämställdheten, t.ex. politiskt och 

religiöst klimat, tas hänsyn till.  
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3. UPPSATSENS TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I följande kapitel presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter, vilka består av Yvonne 

Hirdmans och Judith Butlers teorier om bl.a. genussystem respektive performativitet. Dessa teorier 

har legat till grund för operationaliseringen av samtliga av våra tre frågeställningar. Både Hirdman 

och Butler utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv utifrån vilket en människas identitet ses 

som en ständigt pågående process av skapande i relation med omgivningen. En annan sak dessa 

teoretiker har gemensamt är att bägge är kritiska till uppdelningen mellan kön och genus som 

vanligtvis görs och menar att dessa inte kan separeras åt: inte bara våra egenskaper utan även våra 

kroppar och vår sexualitet skapas i och av ett socialt och kulturellt sammanhang (se bl.a. Butler 

1990, Hirdman 2003). 

Även om Butler och Hirdman har mycket gemensamt valde vi ändå att använda oss utav 

båda eftersom de utvecklat olika teorier som kan användas i olika led av vår analys. Medan Butler 

fokuserar på skapandet av genus (särskilt sexualitet) genom handlingar har Hirdman främst 

utvecklat teorier för att förklara genusproblematiken på ett något mer vardagsrelaterat och 

handgripligt sätt (genom t.ex. idealtypen för genuskontrakt). 

 

3.1. Hirdman och genussystemet 

Yvonne Hirdman (1943-), professor i historia, lanserade det idag välkända begreppet genus på 

1980-talet som en smidigare översättning av engelskans gender, än vad som tidigare fanns på 

svenska. Hon menade att genus bättre än exempelvis begreppet socialt kön fångar komplexiteten i 

relationen mellan kulturellt och biologiskt kön, vilka påverkar varandra i en ständig process av 

förändring. För att strukturera genus skapar varje samhälle ett genussystem som är en grundläggande 

ordning på vilken andra sociala ordningar (t.ex. politiska och ekonomiska) vilar. I en artikel 

publicerad i Kvinnovetenskaplig Tidskrift 1988 presenterar Hirdman detta system som en “dynamisk 

struktur; en beteckning på ett ‘nätverk’ av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, 

som genom sin interrelation ger upphov till ett slags mönstereffekter och regelbundenheter” 

(Hirdman 1988:51). Eller som hon också uttrycker det: genussystemet är “systematisk orättvisa” till 

kvinnornas nackdel (Hirdman 2003:6). 

Genussystemets upprätthållande bygger på två principer: dikotomins respektive hierarkins 

logik. Den första principen innebär att könen måste hållas isär - både bokstavligt och bildligt talat. I 

enlighet med den klassiska kropp-själ, natur-kultur dualismen har kvinnans sfär traditionellt sett 
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varit det kroppsliga; att föda och omvårda barn, sköta hemmet och det jordliga, medan männen fått 

ta plats på offentliga sociala arenor som t.ex. i politik och filosofi. Isärhållande syns med andra ord 

både i hur arbets- och ansvarsfördelningen görs inom och utom hemmet, och i hur det resoneras runt 

mäns respektive kvinnors sysslor - det manliga har högre status. Ett grundläggande antagande för att 

legitimera denna segregering är att det finns biologiska skillnader som kan förklara 

genusskillnaderna (Hirdman 2003:55). Det är som om det fanns en logisk koppling av orsak-verkan 

mellan natur och kultur, men hur skulle denna kunna förklara varför den en gång så ytterst feminina 

sysslan att mjölka korna nu “tagits över” av männen eller varför 2010-talets man är en 

känslomässigt kapabel omvårdare till sina barn medan mannen några decennier tidigare ansetts 

sakna de rätta hormonerna och föräldrainstinkterna? 

 

Hirdman använder också begreppet genuskontrakt som en idealtyp för att förstå relationen mellan 

han och hon (Hirdman 2003:88). Det kan ses som en överenskommelse mellan könen, ständigt 

föränderlig men samtidigt bestående i det att detta nedärvda kontrakt grundar sig på föreställningen 

om den naturliga ordningen: mannen har det huvudsakliga ansvaret för familjen och han ska stå för 

försörjningen av dem han beskyddar. I gengäld ska kvinnan ta hand om hans (sina) barn och lydigt 

följa hans vilja. Även om denna idealtyp kan te sig extrem i dagens “Jämställdhetssverige”, så kan 

ramverket hjälpa oss att förstå arbets- och ansvarsfördelningen i familjen. Männen är än idag 

familjens ekonomiska huvudförsörjare medan deltid hos mödrar är betydligt vanligare än hos fäder 

(Nordenmark 2004:24). Sysslorna i hemmet delas även de vanligtvis upp enligt traditionella 

mönster: kvinnor ägnar sig i större utsträckning åt den rutinartade skötseln av hemmet (städa, diska) 

medan män oftare lägger sin “hemarbetstid” på mer flexibla, kreativa sysslor som inte görs lika ofta 

(som att laga bilen). 

 

Som Hirdman uttrycker det - maskulinums första lag lyder: “att vara man är att inte vara kvinna” 

(Hirdman 2003:48). Om vi utgår från hennes tanke att hela vårt genussystem bygger på ett tydligt 

isärhållande av könen, vilken konsekvens kan då erkännandet av ett tredje (eller “odefinierat”) 

genus få? Könat och genusbestämt språk underlättar rimligtvis könsuppdelningen, så vilken effekt 

kan ett uppluckrande av han-hon-dikotomin tänkas få genom införandet av hen? 
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3.2. Butler och performativitet 

Liksom Hirdman talar även Judith Butler (1956-) om könens uppdelning, men hon går mer i samma 

spår som bl.a. Foucault (2002) och betonar att samhället är uppbyggt efter en heterosexuell ordning. 

I och med institutionaliseringen av heterosexualiteten kom könen att bli uppdelade i en asymmetrisk 

ordning av manligt och kvinnligt. För att bevara kulturella och sociala identiteter är samhället 

beroende av uppdelningen mellan manligt och kvinnligt. Allt som inte passar in i den heterosexuella 

normen är därför ett hot mot strävandet efter bevarandet av samhällets normer och kulturella 

ordning (Butler1990:73). Därmed menar hon att våra könsidentiteter är beroende av en 

heterosexuell norm och att det enligt samhällets regler inte kan eller får förekomma något som inte 

passar in i denna norm. 

Redan för drygt sextio år sedan uppmärksammade Simone de Beauvoir genom sitt kända 

citat “en föds inte till kvinna - en blir det” att kvinnlighet (liksom manlighet) är socialt konstruerat 

(de Beauvior 1973:301, citerad i Butler 1990:8, vår översättning). Butler lägger ett ännu starkare 

aktörsperspektiv på denna tanke än de Beauvior och understryker att genus är någonting som görs: 

vi blir inte män och kvinnor utav passivitet, utan genom våra handlingar. Dessa handlingar är inte 

alltid medvetna för oss själva och de är inte heller något som vi skapar ensamma. Genus är något 

som vi gör tillsammans med andra och för andra, vare sig det gäller imaginära andra eller verkliga 

sådana. Butler menar att “To choose a gender is to interpret received gender norms in a way that 

reproduces and organizes them anew” (Butler 2004:26). För att beskriva och analysera denna 

process av att göra genus (engelska: doing gender) genom vårt tal och andra symboliska handlingar, 

använder Butler teorin om performativitet. Med tiden befästs handlingarna i mönster som hela tiden 

upprepas och därför uppfattas som beständiga, och på så vis uppfattas genus som något “naturligt” 

som har biologiska rötter. Butler menar att genus inte är grundläggande för vår identitet, utan att det 

är hur vi tolkar genus och översätter detta i handlingar som har betydelse (Butler 2005:261). 

Intressant med de Beauvoirs tanke är dock att den enligt Butler genom sitt processbetonade 

perspektiv betyder att genus är ett ständigt görande utan något definitivt mål - genus blir aldrig 

“färdigt” utan är i princip alltid öppet för nya influenser (Butler 1990:33).  

De performativa handlingar som skapar kön och genus uppkommer genom olika 

samhälleliga diskurser. Redan när vi föds påtvingas vi en könad kropp genom den verklighet vi föds 

in i och genom de diskurser som fanns i samhället och som kommit fram till vad som rent kroppsligt 

ska ses som manligt eller kvinnligt. Kön och genus kan alltså inte förstås som två separata enheter 
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som föregås av varandra utan båda dessa enheter bygger på en samhällelig diskurs som har skapat 

och vidmakthåller de socialt konstruerade könsnormerna i ett samhälle genom ett repetitivt 

handlingsmönster.  Enligt Butler bör eller kan vår genusidentitet därmed inte förstås utifrån våra 

handlingar utan det är tvärt om handlingarna i sig som skapar vår genusidentitet. 

 

Alla människor har en strävan efter att få erkännande för sin person. Erkännandet har olika innebörd 

beroende på den sociala och kulturella kontext individen befinner sig i. Utifrån sådant som t.ex. 

könets synliga igenkännbarhet, etnicitet, “ras” m.m. delas människor upp i kategorier av 

“mänskliga” och “mindre mänskliga”, och alla individer strävar efter att tillhöra den “mänskliga” 

kategorin. För vissa människor kan detta innebära att förvägras en identitet utifrån att de inte får 

erkännande för vilka de är och då blir genus en källa till (van)makt då individen blir “ogjord” av 

omgivningen. Detta är en problematik som Butler bland annat diskuterar utifrån barn som föds som 

hermafroditer (dvs. med både kvinnliga och manliga könsorgan) och som tvingas in i den ena eller 

andra genuskategorin för att passa in i samhällets genusnormer. Dessa individer och många andra i 

samhället som inte passar in i normen av vad som anses vara kvinnligt och manligt, lever under 

ständigt hot om att bli “ogjorda” - att inte få erkännande för vilka de är och därmed hotas att bli 

osynliggjorda (Butler 2006:24ff). 

Då genus görs genom individens handlingar i samspelet med andra och vi för skapandet av 

våra identiteter starkt påverkas av hur andra uppfattar oss, menar Butler att vår lycka är beroende av 

att vi känner oss förstådda och inte intvingade i kategorier vi inte känner oss hemma i. Snäva, 

normativa föreställningar om genus som lämnar lite (om något) utrymme för variation kan förstöra 

en människa som inte passar in (Butler 2006:23). Vad händer med personer som inte är bekväma 

med att kategoriseras som antingen “man” eller “kvinna”, eller som vill bli kategoriserade som 

endera men inte blir accepterade som detta av omgivningen? Kan ett könsneutralt pronomen som 

hen möjligtvis göra acceptansen för ytterligare genuskategorier (eller ännu hellre - friheten att 

avsäga sig tvånget att definieras) större? Känner sig människor som starkt värnar om sina förväntade 

genusidentiteter hotade av tanken på att ett könsneutralt personligt pronomen eventuellt skulle 

kunna öppna upp för möjligheten till ett “tredje” eller ”odefinierat” kön? “Om jag är kvinna, och för 

att vara kvinna och kunna handla som en kvinna är beroende av att du agerar i enlighet med ditt 

tillskrivna genus, vad blir jag då om du är... säger att du är... en hen?!” Om mänsklig existens är 

uppbyggt utifrån könets delning i manligt och kvinnligt, så skulle detta innebära att individer som 
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avviker från denna norm per definition ifrågasätter sin existens. En mänsklig individs hela existens 

är därmed uppbyggd utifrån och beroende av att bli erkänd och igenkännbar av andra, vilket också 

förutsätter att dem vi interagerar med har en tydligt igenkännbar genusidentitet. Görandet av genus 

genom ett aktörskap är därmed en förutsättning för att individen ska kunna agera fritt och viktigt för 

det individuella jagets existens (Butler 2004). 

 

3.3. Sammanfattning  

I detta kapitel har vi redogjort för uppsatsens teoretiska utgångspunkter, vilka i stora drag grundar 

sig på ett genusanalytiskt perspektiv där relationerna mellan könen på ett individuellt plan och på en 

samhällsnivå ligger i fokus. Till vår hjälp använder vi oss av Hirdmans teori om genussystemet, 

vilket är ett verktyg för att förstå den manliga hegemonin, samt Butlers teori om performativitet. 

Enligt Hirdman är genussystemet beroende av två principer för sitt upprätthållande, nämligen 

isärhållandet av könen och den manliga överordningen. Det är särskilt den första principen 

(dikotomin) som vi kommer att använda i analysen av attityderna till det könsneutrala pronomenet 

hen, som vi misstänker kan upplevas hota denna genusuppdelning. Butler menar att det är genom 

handlingar, exempelvis tal, som vi skapar våra genusidentiteter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

4. METOD OCH MATERIAL 

Nedan följer en presentation av studiens metodval och hur vi gick tillväga för att hämta in 

information och datamaterial till vår undersökning. Vidare beskrivs urvalsförfarandet och 

operationaliseringen av våra frågeställningar. Materialets validitet och reliabilitet samt vilka etiska 

överväganden som vi har behövt ta ställning till i och med denna studie diskuteras. Vi har även 

reflekterat över analysprocessen och kopplingen till de teoretiska utgångspunkterna för att till sist 

göra en kort reflektion över vår egen förförståelse för ämnet.  

Hela uppsatsen har genomförts i nära samarbete vilket underlättades väsentligt av att 

använda Google Docs, ett ordbehandlingsprogram online som tillåter flera författare att samtidigt 

skriva i samma dokument.
5
  

 

4.1. Metodval och datamaterial 

Vi har i den här studien valt att använda oss av kvantitativ metod för att kunna få en vidare 

uppfattning om vad ett stort antal människor har för attityder till det könsneutrala pronomenet hen. 

För att läsa in oss på ämnet och för att söka efter information om tidigare forskning, hitta 

vetenskapliga artiklar samt söka litteratur har vi använt oss av databaserna Google Scholar, Social 

Services Abstract och Summon Beta. De sökord vi använde oss av var på engelska gender neutral 

language, social change, power relations, gender division, gender identity och gender equality. På 

svenska var sökorden genussystem, språk och kön, genusidentitet, könsdikotomi, jämlikhet, social 

förändring, könsneutralt pronomen, hen och maktrelationer.  

Även om kvantitativ metod inte kan ge någon djupare förståelse för hur en person resonerar 

så passade den vårt syfte bra då vi i första hand ville undersöka om människor ”överlag” är positivt 

eller negativt inställda till hen. Till vår hjälp för att genomföra studien har vi använt oss av en 

webbenkät (se bilaga 3).
6
 En länk till enkäten lades ut den 15:e november 2012 i några trådar på det 

stora internetforumet Familjeliv (i kategorin Jämställdhet/genus, Student, Samhälle, Relationer samt 

                                                           
5
 Arbetsfördelningen har bestått i att vi haft huvudansvaret för att skriva vissa stycken var efter att ha noga diskuterat 

varje kapitelavsnitts innehåll gemensamt. Det föll sig så att Anneli skrev det mesta om tidigare forskning, Hirdmans 

teori samt den teoretiska återkopplingen i slutet av uppsatsen, och Linda har skrivit det mesta av metodkapitlet samt 

Butlers teori i teoriavsnittet. Resterande kapitel har skrivits sida vid sida då detta gjordes samtidigt som vi exempelvis 

utarbetade frågeställningar eller analyserade empiri gemensamt. All litteratur och tidigare forskning letades upp och 

bestämdes gemensamt.  
6
 Vi valde att använda oss av webbenkater.com enkätservice då de erbjöd möjligheten att ladda ner svaren från studien i 

analysprogrammet SPSS som vi använde för att analysera resultatet. 
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Övrigt). För att kunna lägga ut enkäten i ett inlägg och kunna kommentera inläggen registrerade vi 

ett användarkonto på forumet. Länken som lagts ut på Familjelivs forum avaktiverade vi den 22:a 

november 2012. Enkäten hade då legat ute i en vecka och vi hade fått in sammanlagt 152 svar av 

vilka sju stycken inte fullföljt hela enkäten, och vi valde därför att ta bort dessa svar från analysen 

och räknar dem som internt bortfall. 

 

Det finns både för- och nackdelar med att använda sig av enkäter. Några nackdelar som vi har 

reflekterat över och behövt ta ställning till är bland annat att vi fick vara väldigt restriktiva med hur 

många och vilken slags frågor vi tog med i enkäten. Även om vi hade velat ha med fler frågor om 

sådant som bakgrundsinformation om respondenterna, som t.ex. yrke, socioekonomiska 

förhållanden, demografi, antal barn, civilstånd mm, var vi på grund av både tids- och platsbrist 

tvungna att begränsa antalet frågor och bara ta med sådant som var absolut nödvändigt för att vi 

skulle kunna besvara våra frågeställningar. Även frågor som tillhörde kategorierna genus och 

attityder kring hen var tvungna att begränsas av samma anledning. En nackdel är att respondenterna 

inte kan ställa frågor kring utformningen av enkäten och frågorna i den. Frågorna kan därmed tolkas 

olika beroende på vem som svarar på dem. En lösning på detta förutom att göra så tydliga frågor 

som möjligt och att utforma svaren på ett sådant sätt att de till viss del klargör syftet med frågan, 

lade vi även ut våra mailadresser för att möjliggöra för respondenterna att kontakta oss om de hade 

funderingar kring något angående enkäten. De hade även möjlighet att göra inlägg på forumet som 

vi kunde besvara direkt under den inlagda länken. Eftersom enkäten kunde besvaras av vem som än 

besökte Familjeliv (till skillnad från en pappersenkät som skickas till specifikt utvalda personer) är 

det svårt att tala om externt bortfall. Genom en snygg layout på enkäten, ett tydligt informationsbrev 

som förklarade syftet med vår undersökning (bilaga 2), i början av enkäten och genom att hålla 

frågorna till ett minimum så att enkäten inte tog allt för lång tid att genomföra så försökte vi att 

minimera det interna bortfallet (Bryman2009:149). I och med dessa åtgärder var vår förhoppning att 

de flesta som startade enkäten även skulle fullfölja den. Av de 152 svar vi fick in på enkäten hade 

sju stycken av deltagarna valt att endast svara på några av enkätens första frågor som bara berörde 

respondentens bakgrund (kön, ålder, utbildning) och sedan avbrutit den. Vi valde därför att helt ta 

bort dessa svar för att undvika en missvisande analys vilket innebar att vi fick ett internt bortfall på 

4,6 % och totalt 145 kvarstående enkätdeltagare. 
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En utmaning med att göra internetbaserade surveys är att det är svårt att försäkra sig om att 

enkäten får tillräckligt många deltagare. Vi är dock nöjda med de enkätsvar vi fått eftersom det med 

råge uppnådde vårt mål att få 100 deltagare, vilket kan sägas vara ett minimum för en 

enkätundersökning. 

 

4.2. Utarbetning och analys av enkäten 

Vi valde att dela upp enkätfrågorna i tre olika områden för att besvara våra frågeställningar samt 

samla bakgrundsinformation om enkätdeltagarna. Den första delen bestod av allmänna frågor om 

respondenten: ålder, kön och utbildning. I andra området ingick frågor som handlade om attityder 

till genus. Några av dessa togs från The Social Roles Questionnaire (2006) som används just i syfte 

att fånga människors attityder och tankar kring genus. Sista delen av enkäten bestod av frågor om 

användandet och attityderna kring det könsneutrala pronomenet hen. Valet och indelningen av dessa 

kategorier gjordes utifrån frågeställningarna och våra teoretiska utgångspunkter. Vi ville få en bild 

av vad respondenterna hade för uppfattning om hen-debatten och om de tyckte att ordet kan fylla en 

funktion i det svenska språket och samhället. Frågorna om genus valdes utifrån att vi ville se om det 

finns ett samband mellan attityder kring genus och attityden till ett könsneutralt språk.  

Även om åsikterna bland röstare kan variera inom ett parti, företräder partierna ofta mer eller 

mindre uttalade familjevärderingar och syn på kön. Kristdemokraterna lanserar sig exempelvis som 

“Sveriges familjeparti” och värnar om den traditionella kärnfamiljen, medan Miljöpartiet de gröna 

vill föra ett queerinspirerat jämställdhetsarbete där hen ska användas i deras nya partiprogram. Det 

händer även att motståndare till hen menar att ordet är ett steg i “radikalvänsterns” extrema 

jämställdhetspolitik (se bl.a. Olsson 2012). Därför har vi valt att även ha med en fråga om 

enkätdeltagarens partisympati. 

 

Enkäten bestod till största delen av slutna frågor. Anledningen till detta är att svaren då blir 

tydligare och lättare att jämföra med varandra än vid öppna frågor vars svar i efterhand måste kodas 

om för att kunna jämföras statistiskt med varandra (Bryman 2009:158ff). Då vi ville fånga en 

eventuell polarisering kring åsikterna rörande hen valde vi att använda en sexgradig variabelskala. 

Anledningen till detta var att vi inte ville att respondenterna skulle frestas att inte ta ställning för 

eller emot ett påstående genom att välja ett neutralt mittvärde. Om respondenten var osäker på sin 

ståndpunkt eller inte hade en åsikt kunde denne välja svarsalternativet ”vet ej”. När enkätsvaren 
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hade laddats ned i SPSS upptäckte vi att svaren var starkt polariserade och vi valde därför att slå 

ihop de sex variabelvärdena till tre (dvs. 1 och 2 blev 1, 3 och 4 blev 2, och 5 och 6 blev 3) för att 

underlätta analysen i SPSS samt att undvika att få för få counts
7
 i tabellerna. 

 

Vi ville att det skulle gå fort för respondenterna att besvara enkäten (cirka fem minuter) för att 

undvika att de tycker att den tar för lång tid att genomföra och då väljer att avbryta den. Nackdelen 

med att använda slutna frågor är att det inte går att få några oförutsedda svar och att individens egna 

tankar och reaktioner på en fråga kan missas (Bryman 2009:158). Detta har vi tagit i beaktande när 

vi gjorde enkäten och vi valde därför att lägga in en öppen fråga i slutet där respondenten själv fritt 

kan reflektera över ämnet. På detta sätt tycker vi att vi ändå gett respondenterna en chans att ge mer 

nyanserade svar kring ämnet. 

Vi var noga med att frågorna och svarsalternativen skulle vara så tydliga och korta som 

möjligt för att därigenom minska bortfall och missförstånd i möjligaste mån. Frågorna och svaren 

var skrivna med vardagliga ord och alla svaren på frågorna var ömsesidig uteslutande och 

jämviktiga (se bilaga 3).  

 

4.3. Urvalsprocessen 

I början på denna studie valde vi att lägga ut enkäter på Familjeliv och Flashback. Anledningen till 

detta urval gjordes mot bakgrund av att dessa båda forum hör till två av Sveriges största 

diskussionsforum på internet, med ett stort antal medlemmar. Det är även två av de forum där 

debatten om hen diskuterats flitigt och många åsikter och kommentarer har synts. Vår intention med 

att välja just de här två sidorna var inte att få en representativ bild utav hela svenska befolkningens 

åsikter om hen utan mer just därför att de är två utav Sveriges största och främsta internetforum. 

Den länk som vi la ut i en tråd på respektive forum kunde ses av alla läsare på respektive forum och 

eftersom läsaren inte behövde vara inloggad som medlem för att kunna besvara enkäten har även 

andra forumanvändare som inte var medlemmar på respektive sida kunnat delta i enkäten.  

Dessvärre togs inlägget på Flashback bort inom några minuter av forumadministrationen 

med hänvisning att enkätlänkar räknas som reklam vilket är förbjudet i inlägg. Vi hade då hunnit få 

in ca 35 svar på enkäten och vi uppskattar att ca fem av dessa kom från Flashbacks besökare då vi 

                                                           
7 Antalet svarande i ett fält i korstabellen. 
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redan hade fått in 15 från Familjelivs besökare innan vi ens hade hunnit lägga ut länken på 

Flashbacks forum. Vårt urval kom efter detta alltså att bestå av endast Familjelivs läsare. 

 

Familjeliv är ett forum där det bland annat ges stöd, tips och råd om allt som rör familjelivet från 

både experter och andra medlemmar på forumet. Sidan riktar sig främst till föräldrar men forumet 

har även många medlemmar utan barn. Under de olika forumen på sidan diskuteras allt ifrån om 

amning eller flaskmatning är att föredra; regnbågsfamiljer, pressad ekonomi eller vad som är 

lämpligt att göra om en “råkat” ha sex med sin tonårsdotters pojkvän. Familjeliv har drygt 100 000 

medlemmar och ca 600 000 unika besökare per vecka, en medelålder på 29,5 år och majoriteten av 

medlemmarna är kvinnor.  

 

4.4. Databearbetning och analys 

Förutom enkättjänstens egen utvärderingshjälp valde vi att använda oss av SPSS
8
 för att analysera 

enkätsvaren på ett så säkert sätt som möjligt. Ett inledande problem vi hade var hur vi över huvud 

taget skulle kunna omvandla datan från enkättjänsten till ett format som var kompatibelt med SPSS. 

Efter mycket funderande och frågande löste vi till slut detta problem genom att på egen hand 

kopiera in resultatet i programmet. När den väl var överförd var SPSS av stor nytta. En fördel med 

detta program är att det snabbt går att göra många olika analyser med olika kombinationer av 

variabler. Vi har även använt oss av enkättjänstens egna diagram över resultaten för att presentera 

vissa resultat. 

 

På grund av praktiska och tidsmässiga skäl valde vi att endast korstabulera och analysera de 

variabler som var direkt relevanta för vårt syfte och våra frågeställningar. Att analysera varje fråga 

med varandra skulle ge oerhört många kombinationer som må hända är intressanta, men som skulle 

stjäla energi från det egentliga syftet och dessutom riskera att göra texten förvirrande med alldeles 

för mycket lösryckt data och för många tabeller. 

Efter några försök med att genomföra multivariata korstabellsanalyser
9
, beslutade vi oss för 

att inte ha med dessa i vår studie.  Anledningen till detta var helt enkelt att analysen berör för få svar 

och att varje cell i tabellen fick alldeles för få counts för att en sådan analys skulle vara meningsfull. 
                                                           
8
 SPSS är en förkortning av Statistical Package for the Social Sciences och är ett dataprogram som används specifikt för 

statistisk analys. 
9
 När tre eller flera variabler analyseras i samma tabell för att se eventuella samband mellan dessa. 
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Vissa kolumner fick så få antal svar, om ens några alls, att det knappast gick att dra slutsatser om 

eventuella samband av dessa. I en större studie skulle vissa multivariata analyser vara mycket 

intressanta (t.ex. huruvida inställningen till hen skiljer sig bland personer av olika kön beroende på 

utbildning) men i denna uppsats är sådan ingående analys tyvärr inte särskilt fruktbar. Av samma 

anledning har vi valt att inte heller redovisa tabellernas P-värde och signifikans.  

 

I och med att vi hade en del öppna frågor med i enkäten som inte kunde analyseras genom tabeller 

har vi även använt oss av tematisk analysmetod, en metod som vanligtvis används i kvalitativa 

studier för att kvantifiera data ifrån intervjuer (Bryman 2009:405). Vi tyckte att denna metod 

passade för att analysera de öppna frågorna i vår undersökning. Genom att leta efter olika teman i 

svaren kunde vi på ett tydligare sätt få fram och tolka mönster och se om respondenterna trots en 

öppen frågeställning ändå gav ungefär lika svar som på de slutna frågorna.  

Vi har bl.a. använt oss av våra teoretiska utgångspunkter i analysarbetet för att analysera 

attityderna till det könsneutrala pronomenet hen och vilken betydelse könsdikotomin har för 

individen. För att kunna koppla våra resultat till de teorier vi valt var det viktigt att vi använde och 

jämförde rätt variabler med varandra. Att sätta variablerna i fel ordning (som beroende/oberoende) 

visade sig ge intressanta resultat men gav inte svar på vår frågeställning eller hade någon grund i 

våra teoretiska utgångspunkter. 

För att komplettera procentavläsningen av tabellerna har vi använt oss av sambandsmåttet 

Cramer’s V eftersom variablerna rörde sig på nominalskala. Vi har dock valt att inte fokusera på 

sambandsmåttet eftersom det inte är så meningsfullt i en sådan här liten studie som inte berör 

multivariat analys (Djurfäldt m.fl. 2011:148). 

 

4.5. Validitet och reliabilitet 

När det talas om validitet i en studie menas det huruvida de ursprungliga frågeställningarna lyckats 

besvaras med hjälp av enkätens frågor (Djurfäldt m.fl. 2011:104). Eftersom vi i en enkätstudie 

endast har en enda chans på oss att få svar på våra frågor var det väldigt viktigt att 

operationaliseringen blir korrekt från början. Därför har vi under hela processen med framtagandet 

av enkäten arbetat aktivt med enkätfrågorna utifrån våra frågeställningar och teorier. Frågorna i 

enkäten testades på tre olika personer utanför urvalsgruppen innan den lades ut på forumen för att vi 
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i möjligaste mån skulle kunna fånga och ändra på alla oklarheter i enkäten innan den publicerades. I 

och med detta anser vi att studiens validitet är relativt hög.  

Med studiens reliabilitet eller pålitlighet menas hur tillförlitlig en studie och resultatet av 

denna är (Djurfäldt m.fl. 2011:104f). Med tillförlitlighet menas att om den repeteras så fås samma 

svar och samma slutsats kan dras som i den första studien. Vi har försökt att göra frågorna så tydliga 

som möjligt för att de inte ska misstolkas. Även svaren på frågorna har formulerats så att de inte ska 

vara tvetydiga. Utifrån detta har vi ökat reliabiliteten i vår undersökning. I och med att vi använt oss 

av en enkätstudie har vi undvikit riskerna med både intervjuareffekt och kontexteffekt, vilket är två 

saker som annars kan ha en stor inverkan på en studies reliabilitet. Som vi har diskuterat i tidigare 

avsnitt så är vår studie inte representativ för varken Familjelivs användare eller för Sveriges 

befolkning och därmed skulle vi troligen inte få samma resultat om vi valde att undersöka samma 

sak med en annan urvalsgrupp (även samma respondenter kan tänkas lämna andra svar om deras 

åsikter ändras med tiden). Därmed kan vi dra slutsatsen att även om frågorna bidrar till studiens 

reliabilitet så gör vårt urval inte det. 

 

4.6. Etiska överväganden 

Vi gick igenom Högskolan Dalarnas forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten 

(fastställt 2008) och kunde snabbt konstatera att vårt valda uppsatsämne inte behövde någon etisk 

prövning. Enkäten riktar sig till vuxna på ett internetforum som förvisso är öppet även för yngre 

medlemmar, men då enkäten inte behandlar något särskilt känsligt ämne (och även om det kan röra 

upp känslor när det debatteras) är den inte etiskt problematisk Den enda uppgift vi efterfrågade som 

är känslig var angående respondentens partipolitiska sympatier. Då vi i brevet som presenterades 

innan enkätens start informerade respondenten om att deltagandet är helt frivilligt och att de när som 

helst (under tiden de svarade på enkäten) kan avbryta sin medverkan i studien, så anser vi dock att 

alla deltagare har fått chansen att själva välja att fortsätta sitt deltagande och även svara på frågan 

om partisympatier. Enkäten utfördes även anonymt och varken vi eller företaget som erbjuder 

enkättjänsten kommer att koppla enskilda individer till dennes svar. Inte heller kommer vi att 

använda svaren i annat syfte än till det de var avsedd för, dvs. till denna studie. Allt detta 

informerades även respondenterna om. 
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4.7. Förförståelse 

Denna uppsats båda författares förförståelse grundas på ett genusperspektiv i vilket maktanalyser är 

centrala, vilket vi dels tillägnat oss genom studier och dels av utomakademiskt intresse. Den ena av 

oss är dock mer queerteoretiskt inspirerad och har lite mer “radikala” åsikter än den andra, vilket 

också gör att vi har delvis olika syn på uppsatsens ämne. Detta ser vi som en fördel då det ibland ger 

gnista åt livliga diskussioner som ofta leder till nya idéer och synvinklar som kan vara av nytta för 

studien. 

Vårt gemensamma intresse för genusfrågor samt vår nyfikenhet inför människors upprörda 

attityder till något vi själva tycker är så okomplicerat och positivt (vem tar sig rätten att säga att 

någon annan inte har rätt att vara något annat än kvinna eller man? Varför är det en så “stor grej” att 

använda ett praktiskt alternativ till att skriva “han/hon” i texter där könsidentiteten är okänt?) - men 

som vi misstänker har sina orsaker - har styrt vårt val av frågeställningar och teoretiska 

utgångspunkter. Vi har dock varit väl medvetna om våra förförståelser och gjort vårt yttersta för att 

det inte ska påverka utformningen av enkäten med ledande frågor eller analysen av empirin så att 

resultatet blir felaktigt. En fördel med kvantitativ metod är att intervjuareffekten elimineras eftersom 

alla av undersökningens deltagare fick samma frågor. 

 

4.8. Sammanfattning 

I den här uppsatsen har vi använt oss av kvantitativ metod som bestod av att vi med hjälp av en 

webbenkät undersökte internetforumet Familjelivs användares attityder till det könsneutrala 

pronomenet hen. Även om det finns många nackdelar med att använda sig av en kvantitativ metod 

har den stora fördelen för oss varit att vi kunnat undersöka ett större antal individers inställning till 

det könsneutrala pronomenet hen, än vid en kvalitativ studie. Vi har under detta kapitel diskuterat 

undersökningens validitet och reliabilitet och kommit fram till att även om undersökningen kan 

sägas ha låg reliabilitet, p.g.a. att vårt urval inte har bidragit till att resultatet är generaliserbart, så 

kan validiteten i studien däremot sägas vara relativt hög. Då vår enkätundersökning inte berör 

känsliga ämnen, var helt anonym och frivillig att delta i samt att vi tydligt informerade 

respondenterna om syftet med vår studie anser vi inte att studien är etiskt problematisk, har vi inte 

behövt ta hänsyn till några etiska överväganden. Vi har även redovisat kortfattat om vår 

förförståelse som är starkt influerad av genusteori. 
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5. RESULTAT 

I detta kapitel presenterar vi resultatet av enkätundersökningen. Vi inleder med en redovisning av 

vilka personer som deltagit i enkäten och fortsätter därefter med att analysera empirin utifrån var 

och en av våra tre frågeställningar. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att åsikterna rörande det 

könsneutrala personliga pronomenet hen är starkt polariserade - en trend som är genomgående 

tydlig och som kvarstår även när andra variabler (som t.ex. kön) introduceras i analysen. Få 

personer svarade att de hade en osäker eller likgiltig inställning till ordet. Slutligen presenterar vi 

även respondenternas inställning till att faktiskt rent praktiskt använda hen i språket och hur 

attityder till ordet samt vilket syfte ordet uppfattas ha inverkar på denna beredskap. Med dessa 

teman som hjälp undersöker vi studiens övergripande syfte, nämligen att se vad användarna på ett 

stort internetforum (Familjeliv) har för attityder till det könsneutrala pronomenet hen och huruvida 

de verkar anse att hen kan ha en samhällsförändrande effekt eller ej. Hotar hen att sudda ut 

gränserna mellan könen (eller är detta önskvärt?), hjälper ordet i jämställdhetsarbetet eller uppfattas 

det bara som ett “fånigt påhitt”? 

  

5.1. Vem svarade på enkäten?  

Av de 145 enkätdeltagare som återstod efter det interna bortfallet på knappt fem procent var den 

stora majoriteten kvinnor medan endast knappt 20 % var män. Detta är en könsfördelning som till 

mångt och mycket speglar fördelningen för besökarna på Familjeliv, där ca 88 % av användarna är 

kvinnor. Förutom de två vanliga könsgrupperna “kvinnor” respektive “män” hade vi även en tredje 

kategori som vi kallade “annat” (i brist på bättre namn), men det var ingen som uppgav sig tillhöra 

denna kategori. 

De flesta deltagarna befann sig i åldersgruppen 26-35 år (genomsnittsåldern på Familjeliv är 

ca 29 år) och en knapp fjärdedel var i vardera gruppen 18-25 respektive 36-45 år. Ett fåtal deltagare 

tillhörde övriga åldersgrupper. I den åldersgrupp som var störst var kvinnorna kraftigt 

överrepresenterade medan männen dominerade i åldersgruppen 36-45 år (se tabell 1 i bilaga 4). 

 

 

 

 

 



 

24 

N=145    N=145 

             

 

Diagram 1. Könsfördelning bland de svarande.  Diagram 2. Åldersfördelning bland de svarande. 

 

Över hälften av deltagarna har högskoleutbildning medan en knapp tredjedel har angett 

gymnasienivå som högsta utbildning. Endast en liten del av de svarande har en eftergymnasial 

utbildning som inte motsvarar högskolenivå och tre av de svarande angav grundskola som högsta 

utbildningsnivå. 

 

 N=145

 

Diagram 3. Högsta utbildningsnivå bland de svarande. 

 

På frågan vilket parti enkätdeltagaren skulle rösta på om det var val i Sverige idag svarade hälften 

att de skulle rösta på antingen Socialdemokraterna, Moderata samlingspartiet eller Miljöpartiet de 

gröna. Cirka en tiondel svarade att de skulle rösta på vardera Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna 
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eller att de inte vet vilket parti de skulle välja. Resterande svarade att de skulle välja Folkpartiet 

liberalerna, “annat” (bl.a. Feministiskt Initiativ, Piratpartiet eller att de inte röstar alls) samt någon 

enstaka procent angav att de skulle rösta på Centerpartiet eller Kristdemokraterna. 

 

N=145 

 

Diagram 4. Vilket parti respondenten skulle rösta på om det var val idag. 

 

5.2. Attityder till hen 

I detta avsnitt utgår vi från vår första frågeställning som lyder “Vilken inställning har användare på 

detta forum till det könsneutrala pronomenet hen?”. Vi redovisar först enkätdeltagarnas inställningar 

till hen, för att därefter analysera dessa utifrån variabler som berör respondentens bakgrund. 

 

Vilken inställning har du till det könsneutrala personliga pronomenet "hen"? 

N=145 

  

Mycket 

negativ 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Mycket 

positiv 

3 

 

vet 

ej 

(0)   Ø  

Inställning 

till "hen": 
65  9   70 1   2.02  

 

Tabell 2. Respondenternas inställning till hen. 

 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=58586&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&datum_von=&datum_bis=&fid=685297&ftid=478897&ftid_wert=1#E685297
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=58586&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&datum_von=&datum_bis=&fid=685297&ftid=478897&ftid_wert=3#E685297
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=58586&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&datum_von=&datum_bis=&fid=685297&ftid=478897&ftid_wert=6#E685297
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=58586&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&datum_von=&datum_bis=&fid=685297&ftid=478897&ftid_wert=0#E685297
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Av alla de som svarade på enkäten kan vi se att åsikterna bland de svarande är så gott som splittrade 

rakt ner i mitten, vilket ger stöd åt vår tidigare misstanke om att åsikterna är starkt polariserade. 

Tudelningen kan dock också bero på att det bara är de med “extrema” åsikter åt det ena eller andra 

hållet som är intresserade av att svara på enkäten. Cirka hälften (med någon enstaka procent fler) av 

de svarande är positiva till det könsneutrala pronomenet hen medan den andra hälften har en negativ 

inställning. Endast en liten andel av de svarande har en åsikt som lägger sig på mitten av skalan. 

Det tycks finnas ett visst samband mellan kön och inställning till hen, då majoriteten bland 

kvinnorna är positiva till ordet medan det bland männen i undersökningen var en klar majoritet som 

var emot (Cramer’s V= ,260. Approx. Sig. ,020). Bland de personer som hade högskola/universitet 

som högsta utbildningsnivå var majoriteten positiva till hen medan det bland de som hade 

gymnasieutbildning eller lägre var tvärt om: över hälften var negativt inställda till ordet. Det tycks 

med andra ord finnas ett samband där högre utbildning ökar sannorlikheten för en positiv inställning 

till hen (Cramer’s V= ,371. Approx. Sig.,000). Även här kunde vi se att det endast var en liten 

procent (6 %) av de svaranden som varken hade en stark åsikt för eller emot (se tabell 4 i bilaga 4). 

 

                   N=145 

                   Kön Total 

Kvinna Man 

Inställning till 

”hen” 

0 0,8%  0,7% 

1 Mkt negativ 39,0% 70,4% 44,8% 

2 5,9% 7,4% 6,2% 

3 Mkt positiv 54,2% 22,2% 48,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabell 3. ”Vilken inställning har du till det könsneutrala personliga pronomenet ’hen’?” utifrån könsfördelning. 

 

Generellt sett så är fördelningen mellan åsikterna om hen i de olika åldersgrupperna ganska jämn, 

förutom bland dem som befinner sig i åldersgruppen 46-65 år, i vilken det var betydligt fler - knappt 

70 % - som var mer negativa än positiva till det könsneutrala pronomenet hen. Dock så kan vi inte 

med säkerhet uttala oss om att det föreligger ett samband eftersom det är så pass få respondenter 

som tillhör denna åldersgrupp (nio stycken) (Cramer’s V= ,134. Approx. Sig. ,932). 
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N=145 

 Ålder Total 

'0-17 '18-25 '26-35 '36-45 '46-65 65- 

Inställning till 

”hen” 

0   1,5%    0,7% 

1 Mkt negativ 100,0% 47,1% 37,9% 48,5% 66,7% 50,0% 44,8% 

2  2,9% 6,1% 9,1% 11,1%  6,2% 

3 Mkt positiv  50,0% 54,5% 42,4% 22,2% 50,0% 48,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Tabell 5. ”Vilken inställning har du till det könsneutrala personliga pronomenet ’hen’?” utifrån åldersfördelning. 

 

5.3. Påverkas attityden till hen av individens syn på genus? 

I följande avsnitt undersöker vi huruvida respondenternas inställning till hen påverkas av deras syn 

på genus. Vi har använt oss av ett antal påståenden som behandlar könens relation till varandra och 

till samhället för att fånga dessa åsikter. För att underlätta läsningen kommer vi i den löpande texten 

ofta att hänvisa till “traditionella” och “jämställda” påståenden, med vilket vi syftar på påståenden 

som hävdar att det finns betydande skillnader mellan könen och att dessa bör ha konsekvenser för 

arbetsuppdelning m.m., respektive påståenden som snarare betonar likheterna mellan könen och att 

alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter i samhället. 

 

5.3.1. Eventuella samband mellan syn på genus och inställning till hen 

Nedan utgår vi från vår frågeställning om huruvida individens attityd till hen påverkas av dennes 

syn på genus för att analysera enkätsvaren. Sammanfattningsvis kan vi se att det finns sådana 

samband i samtliga påståenden rörande genus (se tabell 6-15 i bilaga 4) (sambandsmåttet Cramer’s 

V visade på en styrka mellan ,131 och ,381. Se bilaga 5 för mer detaljerad information samt 

signifikans för varje värde). Av dem i gruppen som har en mer traditionell syn på genus är fler emot 

hen i jämförelse med dem i gruppen som har en mer positiv inställning, som å sin sida i högre 

utsträckning håller med i påståenden som understryker likheter snarare än skillnader mellan könen. 

Särskilt stor var skillnaden mellan grupperna i påståendena “Jag tycker det är viktigt att kunna 

kategorisera andra som antingen kvinnor eller män” (här svarade hela hundra procent av de som helt 

höll med om detta påstående att de är mycket negativt inställda till hen, medan drygt sjuttio procent 

av dem som inte höll med om påståendet hade en mycket positiv inställning till ordet.) och “I det 

ideala samhället delar kvinnor och män lika på föräldraledigheten” (majoriteten av dem som helt 
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höll med i detta påstående var mycket positivt inställda till hen medan drygt åttiofem procent av 

dem som inte höll med uppgav sig ha en mycket negativ inställning till hen).   

Det påstående där skillnaden mellan förespråkare och motståndare av hen är mindre var 

“Män har en starkare sexdrift än kvinnor”, men det handlar ändå om drygt tjugo procentenheters 

skillnad, som följer samma mönster som övriga påståenden: fler av dem som uppger sig hålla med 

om detta “traditionella” påstående är mycket negativa till hen och fler som inte håller med är 

positiva till ordet. På två påståenden som betonar könens likheter och rätt till lika möjligheter (“Hur 

mycket frihet ett barn ges borde avgöras av dess ålder och mognad, inte av barnets kön” samt 

“Människor kan vara både aggressiva och känsliga oavsett kön”) svarade cirka hälften av dem som 

höll med om dessa att de var negativt respektive positivt inställda till hen, medan samtliga av dem 

som svarade att de inte höll med eller något mitt emellan polerna, att de var mycket negativt 

inställda till hen. Bland de med en mer jämställd genussyn är med andra ord inställningen till hen 

splittrad, men bland de med en mer traditionell syn på kön är alla negativt inställda. 

Sammanfattat kan vi konstatera att skillnader mellan grupperna av dem som höll med eller 

inte höll med i påståenden som antingen betonade könens skillnader eller likheter, följde ett 

genomgående och tydligt mönster. Eftersom enkäten endast besvarades av knappt hundrafemtio 

personer ska vi hålla i minnet att slutsatser utifrån dessa variationer ska dras med försiktighet, men 

mönstret är ändå så pass konstant att det är av stort intresse för vår analys. Även om många som 

håller med om påståenden som antyder en jämställdhetssträvande genussyn är emot hen, så är det 

väldigt få som inte håller med dessa påståenden (eller som håller med påståenden som speglar en 

mer konservativ genussyn) som är positiva till detta könsneutrala personliga pronomen. Detta 

stödjer tesen att det finns ett samband mellan individens syn på genus, och dennes inställning till 

könsneutrala pronomen. 

  

5.3.2. Speglas syn på genus i respondentens partisympatier? 

De partier som flest av respondenterna anger att de skulle rösta på är i storleksordning: 

Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna samt Vänsterpartiet. Så få 

personer har angett att de skulle rösta på övriga partier att det inte är meningsfullt att ta med dessa i 

kommande analys. 

 Av de åtta riksdagsrepresenterade partierna var det endast bland de som angett att de skulle 

rösta på Miljöpartiet och Vänsterpartiet som majoriteten hade en starkt positiv inställning till det 



 

29 

könsneutrala pronomenet hen. I de övriga väljargrupperna är inställningen övervägande mer eller 

mindre negativ till hen. Den grupp som utmärkte sig mest bland de som hade en negativ inställning 

till ordet var de som angett att de skulle rösta på Sverigedemokraterna: i denna grupp var samtliga 

starkt negativa till hen (Cramer’s V= ,415. Approx. Sig. ,000). 

 

N=145 

 Om det var val i Sverige idag, vilket parti skulle du rösta på? Total 

Annat C FP KD MP M S SD Vet ej V 

Inställ-

ning till 

”hen” 

0   10,0%        0,7% 

1 Mkt 

negativ 
11,1% 50,0% 30,0% 66,7% 9,1% 60,0% 63,0% 

100,0

% 
44,4% 7,1% 44,8% 

2 33,3%  10,0%  4,5% 4,0% 3,7%   14,3% 6,2% 

3 Mkt 

positiv 
55,6% 50,0% 50,0% 33,3% 86,4% 36,0% 33,3% 

 
55,6% 78,6% 48,3% 

Total 
100,0

% 
100,0% 

100,0

% 

100,0

% 
100,0% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 
100,0% 

100,0

% 

 

Tabell 16. ”Vilken inställning har du till det könsneutrala personliga pronomenet ’hen’?” utifrån politisk åsikt. 

 

Överlag uttrycker de flesta, oberoende av politiska åsikter, en liknande syn på genus och endast två 

av de politiska partiernas sympatisörer som grupp sticker ut med mer extrema åsikter i vissa 

genuspåståenden (se tabell 17-26 i bilaga 4). Därmed kan vi se att Miljöpartiets och 

Sverigedemokraternas sympatisörers inställning till hen även speglas i deras attityder till kön och 

genus. Miljöpartiets sympatisörer, som är mycket positiva till hen, har även överlag en mer 

jämställd syn på genus medan Sverigedemokraternas sympatisörer bland Familjelivs användare, 

som är negativt inställda till ordet hen, även har en mer traditionell syn på genus. För de övriga 

partierna är skillnaderna överlag inte så tydliga att vi kan dra några slutsatser om huruvida politiska 

åsikter har samband med vilken inställning individen har till genus.  

  

5.4. Uppfattningar om ordets syfte  

 I detta avsnitt vill vi med hjälp av enkätsvaren besvara vår tredje frågeställning, nämligen “Vad 

uppfattar individen att syftet med ordet hen är?”. Över hälften av respondenterna uppfattar att syftet 

är att vara ett komplement till han och hon och en knapp fjärdedel uppfattar att syftet är att försöka 

skapa ett könslöst samhälle. Knappt fem procent svarade att de uppfattar att syftet är att ersätta 
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orden han och hon medan de resterande svarade att de uppfattade syftet på något annat sätt, 

exempelvis att vara en kombination av alternativen ovan, en “språklig anpassning till moderna 

tider” eller att ordet är ett “sätt för feminister att skapa debatt”. 

 

N=145 

Diagram 5. ”Vad uppfattar du att det huvudsakliga syftet med ’hen’ är?” 

 

5.4.1. Eventuella könsskillnader i uppfattningar om syftet med hen 

Betydligt fler kvinnor än män (cirka trettio procentenheter fler) uppfattar att syftet med hen är att 

vara ett komplement till han och hon, medan män i större utsträckning än kvinnor uppfattar att 

syftet är att “skapa ett könslöst samhälle”. Andelen män som uppfattar att syftet är att ersätta han 

och hon är något högre än bland kvinnor, och mycket större andel män än kvinnor har svarat att de 

uppfattar att syftet är något annat än ovanstående alternativ (de flesta män som svarat “annat” 

uppger ett syfte som inte anses vara positivt, t.ex. att “skapa problem som inte finns”). Eftersom 

andelen manliga deltagare i enkäten var färre än de kvinnliga kan det dock inte uteslutas att dessa 

skillnader beror på slumpen och inte ska tolkas som samband (Cramer’s V= ,261. Approx. Sig. 

,019). 

 

 

 

 

 

Att vara ett komplement till han och hon 
(t.ex. när personens kön är okänt eller inte 
anses relevant): 64.19% 
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N=145 

 Kön Total 

Kvinna Man 

Uppfattat 

syfte med 

”hen” 

Annat 5,1% 18,5% 7,6% 

Att ersätta han och hon  4,2% 7,4% 4,8% 

Att skapa ett ”könslöst” 

samhälle. 
21,2% 33,3% 23,4% 

Att vara ett komplement till 

han och hon  
69,5% 40,7% 64,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Tabell 27. ”Vad uppfattar du att det huvudsakliga syftet med ’hen’ är?” utifrån könsfördelning. 

 

5.4.2. Sambandet mellan uppfattat syfte och attityd till hen  

Det finns ett mycket tydligt och starkt samband mellan vilken uppfattning individen har om det 

könsneutrala pronomenets syfte och den svarandes attityd till ordet (Cramer’s V = ,426. Approx. 

Sig.,000). Bland dem som uppfattar syftet att vara ett komplement till redan befintliga personliga 

pronomen, är drygt sjuttio procent starkt positivt inställda till hen. Bland de som uppfattar syftet att 

vara att ersätta han och hon respektive att skapa ett könslöst samhälle är däremot samtliga av de 

svarande mycket negativt inställda. Detta stödjer vårt tidigare antagande att debattens splittring, dvs. 

att det råder vitt skilda uppfattningar om vad syftet med hen är, har ett samband med huruvida 

individen är positivt eller negativt inställd till ordet. De med mest negativ inställning uppfattar syftet 

att vara något så radikalt som att skapa ett androgynt samhälle, vilket skulle kunna förklara varför 

dessa personer verkar provoceras av hen-förespråkarna, som å sin sida ser ordet som ett praktiskt 

eller ideologiskt komplement till de redan existerande personliga pronomen. De som uppfattar ordet 

som ett försök att ersätta inte bara könsspecifika pronomen utan även könen i sig ger i enkätens 

kommentarsfält ofta uttryck för åsikter som antyder att ordet ses som ett hot mot de könsskillnader 

som uppfattas som biologiska och positiva. Andra menar att hen helt enkelt är rent fånigt. “Otroligt 

löjligt! Typiskt svenskar att analysera och tänka alldeles för mycket...”, som en respondent skrev.  

 

 

 

 



 

32 

N=145 

 Uppfattat syfte med ”hen” Total 

Annat Att ersätta han 

och hon 

Att skapa ett 

'könslöst' 

samhälle. 

Att vara ett 

komplement till 

han och hon 

Inställning 

till ”hen” 

0    1,1% 0,7% 

1 Mkt negativ 54,5% 100,0% 100,0% 19,4% 44,8% 

2 18,2%   7,5% 6,2% 

3 Mkt positiv 27,3%   72,0% 48,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabell 28. ”Vilken inställning har du till det könsneutrala personliga pronomenet ’hen’?” utifrån ”Vad uppfattar du att 

det huvudsakliga syftet med ’hen’ är?”. 

 

5.4.3. Uppfattat syfte och eventuell funktion med hen 

På frågan om hen fyller eller skulle kunna fylla en funktion i det svenska språket skiljer det endast 

en liten procent mellan de som instämmer med detta och de som inte gör det, med endast ett fåtal 

mitt emellan. Den stora majoriteten av dem som uppfattar att syftet med hen är att antingen ersätta 

han och hon, eller att skapa ett ”könslöst” samhälle, anser inte att ordet fyller eller skulle kunna 

fylla en funktion i det svenskan. Det finns med andra ord ett tydligt och stark samband mellan vilket 

syfte respondenten uppfattar att hen har, och densammes åsikt om huruvida ordet fyller eller skulle 

kunna fylla en funktion (Cramer’s V = ,488. Approx. Sig. ,000). 

 De flesta utav de som uppgett att det skulle kunna fylla eller fyller en funktion anser att ordet 

kan användas som ett komplement till han och hon i både tal och skrift när könet på personen som 

omnämns är okänt eller irrelevant. Ett fåtal andra ser det som ett sätt för oss att sluta tänka i en 

tvåkönsmodell och ge erkännande till de personer som faktiskt inte tillhör endera könet. Några tror 

även att det kan bidra till att minska stereotypa bilder av könen och motverka olika maktstrukturer i 

samhället. 
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N=145 

 
Uppfattat syfte med ”hen” Total 

Annat Att ersätta han 

och hon 

Att skapa ett 

”könslöst” 

samhälle. 

Att vara ett 

komplement till 

han och hon  

 
”Hen” fyller en 
funktion i 
svenskan: 

1 Instämmer inte alls 54,5% 85,7% 94,1% 20,4% 43,4% 

2 18,2% 14,3% 5,9% 6,5% 7,6% 

3 Instämmer helt 27,3%   73,1% 49,0% 

 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabell 29.”Tycker du att ’hen’ fyller/skulle kunna fylla en funktion i det svenska språket?”, utifrån ”Vad uppfattar du att 

det huvudsakliga syftet med ’hen’ är?”. 

 

5.5. Hen och praktiskt språkbruk i teori 

I följande avsnitt undersöker vi vilka inställningar enkätdeltagarna har till att använda det 

könsneutrala pronomenet hen i faktiska meningar. Det handlar således om praktiska exempel på 

språkbruk i teorin, eftersom det ligger utanför denna studies ramar att undersöka faktiskt språkbruk i 

praktiken.  

För att undersöka huruvida det finns någon skillnad i beredskapen att använda hen beroende 

på vilket sammanhang det gäller och huruvida könet på personen som det syftas på är känt eller inte, 

har vi valt att exemplifiera användningen av hen i det praktiska språkbruket med tre olika typer av 

meningar. Dessa syftar på antingen “hypotetiska” personer vars kön är okänt (t.ex. “klienten” eller 

“studenten”); personer vars kön är känt för talaren men inte anses vara relevant för åhöraren att veta 

(om en person exempelvis talar om sin tandläkare till någon som inte känner till tandläkaren) 

respektive meningar där det kan förmodas att personens kön är känt och tydligt definierat (när vi 

t.ex. talar om en “drottning”, “son” osv.).  
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Skulle du använda "hen" i följande meningar? 

 N=145 

 

 

  

Ja 

(1) 

Kanske 

(2) 

Nej 

(3)   Ø  

Patienten kan 

uppleva 

frustration när 

hen inte får 

tillräckligt med 

information. 

66 12 67   2.01  

Jag vill att mitt 

barn ska få vara 

anonym så att 

ingen känner 

igen hen i den 

här diskussionen. 

60 25 60   2.00  

Kalle tränar 

fotboll varje dag, 

hen vill bli 

proffs. 

- 5 140   2.97  

Brevbäraren har 

inte kommit än, 

var är hen? 

59 16 70   2.08  

Chefen sa att hen 

var mycket nöjd 

med min 

arbetsprestation. 

14 29 102   2.61  

Jasså du var hos 

läkaren idag, vad 

sa hen då? 

66 14 65   1.99  

Anna ringde och 

sa att hen 

kommer om en 

kvart. 

- 8 137   2.94  

  
Tabell 30. Respondentens beredskap att använda hen i våra exempelmeningar. 

 

Om vi korstabulerar inställningen till hen med inställningen till att använda hen i språket får vi det 

förväntade resultatet: de som är positiva till ordet är mycket mer villiga att använda det i praktiken 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=58586&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&datum_von=&datum_bis=&fid=6
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=58586&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&datum_von=&datum_bis=&fid=6
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=58586&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&datum_von=&datum_bis=&fid=6
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=58586&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&datum_von=&datum_bis=&fid=6
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=58586&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&datum_von=&datum_bis=&fid=6
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=58586&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&datum_von=&datum_bis=&fid=6
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=58586&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&datum_von=&datum_bis=&fid=6
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=58586&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&datum_von=&datum_bis=&fid=6
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=58586&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&datum_von=&datum_bis=&fid=6
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=58586&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&datum_von=&datum_bis=&fid=6
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=58586&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&datum_von=&datum_bis=&fid=6
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=58586&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&datum_von=&datum_bis=&fid=6
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=58586&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&datum_von=&datum_bis=&fid=6
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=58586&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&datum_von=&datum_bis=&fid=6
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=58586&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&datum_von=&datum_bis=&fid=6
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=58586&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&datum_von=&datum_bis=&fid=6
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=58586&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&datum_von=&datum_bis=&fid=6
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https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=58586&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&datum_von=&datum_bis=&fid=6
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än de som är negativt inställda (se tabeller 31-37 i bilaga 4). Eftersom det är få respondenter som 

uppgett sig ha en mer osäker (eller likgiltig) inställning till hen är det svårt att uttala sig om denna 

grupps attityder till att använda ordet i våra exempelmeningar. 

 De som har en positiv inställning till pronomenet uppger oftare att de skulle använda det i 

meningar där det har en kompletterande funktion (där könet är okänt och hen gör att otympliga 

omskrivningar i stil med “han eller hon” kan undvikas) än i meningar där det används för att 

beskriva någon vars kön genom ett maskulint eller feminint namn är definierat. Med tanke på att 

majoriteten av personer som uppgav sig ha en positiv inställning till ordet uppfattade att dess syfte 

var att vara ett komplement till han och hon, snarare än att syftet var att ersätta han och hon eller 

syfta till att skapa ett “könslöst” samhälle (som majoriteten av de med en negativ inställning till hen 

uppfattade att syftet var) är detta inte förvånande. Få av dem som är positivt inställda till hen kan 

tänka sig att använda det i våra exempelmeningar som handlade om namngivna personer (t.ex. 

“Anna ringde och sa att hen kommer om en kvart.”) vilket bekräftar att hen-förespråkarna inte vill ta 

bort hon och han för personer vars kön antas vara bestämt. Eller som en deltagare kommenterade i 

slutet av enkäten: personen skulle endast använda hen för att syfta på Kalle, om vi visste att Kalle 

själv inte ansåg sig vara en han eller hon, och därför svarade deltagaren “kanske” på denna fråga. 

Det är förstås logiskt att de som är negativt inställda till ordet inte heller är villiga att 

använda det i språket, men det är intressant att se att det finns de som trots en negativ inställning till 

ordet ändå eventuellt skulle kunna tänka sig använda ordet i exempelvis meningen “Jag vill att mitt 

barn ska få vara anonym så att ingen känner igen hen i den här diskussionen”. Likaså finns det de 

som är positivt inställda till hen som inte ens kan tänka sig att använda ordet i sammanhang där 

personens kön är okänt, t.ex. “Patienten kan uppleva frustration när hen inte får tillräckligt med 

information”. Hur vill dessa att ordet ska användas? Må hända endast om personer som uttalat att de 

vill kallas hen?
10

 

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att respondenternas beredskap att använda hen i olika typer av 

meningar stämmer väl överens med deras inställning till ordet, vilket som vi sett tidigare splittrar 

uppfattningen om syftet med hen. De som uppger sig ha en mycket negativ inställning till hen är 

dock mer konsekventa i sina svar än de som uppger sig ha en positiv inställning. De som är mycket 

                                                           
10 Eller handlar det helt enkelt om ett missförstånd, nämligen att enkätdeltagaren uppfattade meningen som att det var en 

läkare som talade om sin patient (som könet alltså var känt på), snarare än att vara ur exempelvis en lärobok, så som vi 

menade det? 
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hen-kritiska svarar genomgående att de inte kan tänka sig använda ordet i våra exempelmeningar 

(med några marginella undantag som vi nämnt ovan), medan de som är hen-positiva ofta verkar vara 

mer ambivalenta. Kan det bero på att dessa personer har en positiv inställning till den ideologiska 

aspekten av ordet, men har svårare att använda ordet i praktiken nu när det ännu är relativt 

oetablerat i det svenska språket? Om detta antagande stämmer (vilket vissa respondenter även 

skrivit i enkätens slutkommentarsfält) finns det skäl att tro att ordets “osynlighet” i det vardagliga 

talet hos allmänheten kan bearbetas genom att det helt enkelt “övas in” i vanemönstret - något som 

många förstås inte ser som något önskvärt. 

  

5.5.1. Andra könsneutrala personliga pronomen som alternativ till hen 

För att ta reda på om det kan vara så att vissa enkätdeltagare är negativa till just hen men positiva till 

att använda andra könsneutrala personliga pronomen, innehöll enkäten även en fråga om just detta. 

Drygt hälften svarade att de är nöjda med hen; knappt 30 % uppgav att de är emot alla könsneutrala 

personliga pronomen; några få sade sig vara positivt inställda till idén men emot just det specifika 

ordet hen men att de inte själva hade något förslag på ett bättre alternativ och resten gav egna 

förslag. Bland förslagen på könsneutrala pronomen var den, denne/denna och h*n vanligast (samt 

även han/hon, men detta kan ju knappast räknas som könsneutralt även om det undviker sexistiskt 

eller uteslutande språk). 

 

5.6. Teoretisk återkoppling: Könsdikotomin och det “odefinierade” könet 

“Kvinnor är kvinnor och män är män. Varför krångla till det?” “Modernt ord för hermafrodit.” 

Dessa är kommentarer från ett par av enkätens deltagare men faktum är att det finns många former 

av intersexualism (DSD) som är vanligare än vad många verkar tro
11

. Förutom att faktiskt vara född 

med både manliga och kvinnliga könsorgan är det också många som inte upplever sig uteslutande 

tillhöra endera kön. En enkätdeltagare förespråkar hen med följande motivering: “Hen har i många 

år för mig varit ett ord som används för att prata med/om en del av mina vänner som faktiskt känner 

sig könslösa. För det finns människor som inte känner någon anknytning till endera kön. Och det är 

deras rätt att använda ordet hen.” Butler menar att det kan förstöra en individ att inte passa in i 

omgivningens genusnormer och att personer som inte klassas som antingen kvinnliga eller manliga 

                                                           
11

 Disorder of Sex Development innebär att könsutvecklingen är atypisk. Enligt organisationen INIS - Intersexuella i 

Sverige- föds ett barn per 1500 med DSD (INIS 2012.)  
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straffas genom att bli sedda som “omänskliga” (Butler 2006). En invändning mot att införa hen är 

att det redan finns könsneutrala pronomen, nämligen den och det, men som andra innan oss påpekat: 

hur känns det för någon som redan känner sig alienerad i att inte passa in i han/hon-dikotomin 

istället kallas den, som om personen vore ett objekt? För individer som inte känner sig bekväma 

med att identifiera sig som antingen han eller hon kan ett ord som hen tänkas innebära att individens 

rätt till sin egen genusidentitet tydliggörs eller att hen blir namnet på en “icke-kategori” - ett 

ställningstagande att inte vilja definieras inom köndualismens trånga ramar. Så här säger Butler i en 

intervju av Sonia Hedstrand i DN (2002-04-29): 

 

Jag tror att människor har, eller rättare sagt uttrycker, en längtan efter att bli erkända och 

läsbara. Samtidigt känner de ett motstånd mot att bli kategoriserade av normer som har en 

förtryckande effekt på deras egen erfarenhet. (...) Min tanke är inte att vi ska producera nya, 

annorlunda genus, utan att vi ska utveckla ett sätt att erkänna den komplexitet som finns 

eftersom både heterosexuella och homosexuella lider under alltför begränsade normer. Om vi 

vore mindre terroriserade av dessa begränsningar så skulle vi kunna leva med mindre våld mot 

oss själva och mot andra. 

 

Med sin teori om performativitet menar Butler att genus är något som skapas genom handlingar som 

ständigt upprepas tills de upplevs som en del av identiteten (Butler 1990:140). Talhandlingar är en 

central del av denna genusskapande process. Skulle införandet av ett könsneutralt pronomen 

förändra genusskapandet genom att utvidga den könsdualistiska diskursen inom vilka dessa 

talhandlingar äger rum? Kan detta i så fall förklara varför vissa personer – som i vår studie även har 

en mer konservativ syn på genus än personer som är positivt inställda till hen – har en negativ 

inställning till hen? Med tanke på att identitetsskapande är något som sker i socialt samspel kan vi 

fråga oss vad det får för konsekvenser för alla dem som inte känner sig som antingen han eller hon, 

att så många (om vi törs låta enkätresultatet säga något alls om övrig befolkning) är så starkt 

negativt inställda till könsneutrala alternativa pronomen.   

 

Enligt Hirdman är en av genussystemets bärande principer att det finns ett tydligt isärhållande av 

könen (Hirdman 2003:65). Vår misstanke att ett könsneutralt pronomen kan uppfattas som ett hot 

mot (eller att det har till syfte att hota) denna uppdelning får stöd i enkätresultatet som visar att de 

som uppfattar att syftet med hen är att skapa ett könslöst samhälle överlag är negativt inställda till 
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ordet. 100 % av de som håller med om påståendet om att könskategorisering är viktig uppger sig 

vara negativt inställda till hen, vilket även det stödjer tesen att dessa personer anser att ett 

könsneutralt pronomen hotar upplösa könsdikotomin - vilket av många uppfattas som negativt. Av 

andra är ett sådant uppluckrande dock positivt, vilket följande citat av en enkätdeltagare antyder: 

“(...) När könet är irrelevant eller okänt är hen också bra att använda. (...) På så sätt kan vi flytta 

gränserna för våra föreställningar om kön och vad som är möjligt för ett visst kön.” 

Hirdman menar att genussystemets seglivadhet bl.a. beror på att det legitimeras med att 

könssegregeringen är “naturlig” och oundviklig“ (Hirdman 2003:95) vilket är ett populärt argument 

än idag för att förklara könsskillnader som om genus primära grund var biologisk. En enkätdeltagare 

värjde sig mot hen med följande motivering: “(...) Vi ÄR olika på många plan och det är inget 

negativt och definitivt inget som försvinner för att man hittar på att alla ska vara hen istället.” 

 

Några av enkätdeltagarna framhävde ordets möjligheter att bidra till samhällsförändring som 

exempelvis i följande citat: “Jag tycker att den politiska förändringspotentialen glöms bort. Finns 

hen i vårt språk kan det vara fler som accepterar att en inte nödvändigtvis vill identifiera sig som ett 

av könen.” Detta uttrycker en önskan om att öka jämställdheten inte bara mellan män och kvinnor, 

utan även mellan alla människor - oavsett genus. Hirdman själv är positiv till diskussionen som 

skapats runt hen men varnar för en övertro på att ett ord ska kunna skapa jämlikhet mellan könen 

(Göteborgs-Posten 29 februari 2012). Av enkätdeltagarnas kommentarer att döma har hen-

förespråkarna inte en sådan “övertro” att ett enda ord ska förändra djupt inrotade strukturella 

orättvisor, utan verkar snarare se ordet som ett litet steg i vad som uppfattas vara rätt riktning (dvs. 

ett samhälle där genusstereotyper inte styr mänskliga relationer). Nyttan med sådan 

jämställdhetssträvan får stöd av tidigare forskning som visar att samhällen som talar språk med 

naturligt genus är mer jämställda än både samhällen med genuspräglade och genuslösa språk. Detta 

beror på att de sistnämnda i högre grad än språk med naturligt genus osynliggör kvinnor (Prewitt-

Freilion, Caswell & Laakso, 2011:279) och därför kan vi anta att hen gör bäst nytta genom att verka 

som ett komplement till könade pronomen - något som majoriteten av enkätdeltagarna med positiv 

inställning till hen förespråkar.  

Alla är dock inte lika entusiastiska till eventuell förändring: “Jag uppfattar hen som 

genusvetenskapens strategiska angrepp på det svenska språket och får omedelbart en negativ 

inställning till folk som använder det.” Någon uttrycker det som att hen handlar om att “Skapa ett 
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problem som inte finns”. Några få enkätdeltagare lägger dock hen-debatten på en annan nivå och 

hänvisar till ordets betydelse på engelska men i jämförelse med hur ofta detta “argument” mot hen 

förekommer i vardagliga diskussioner var det förvånande sällan. 

 

5.7. Sammanfattning 

I detta kapitel har vi redovisat resultatet av webbenkäten, vilket baseras på knappt 150 deltagare 

varav de flesta var kvinnor med en medelålder på runt trettio. Sammanfattningsvis kan vi se att det 

finns en stark polarisering vad det gäller åsikterna rörande det könsneutrala personliga pronomenet 

hen (lika många är för som emot hen) och dess uppfattade syfte. Vi ser också att det finns ett 

samband mellan dessa två variabler: bland dem som har en positiv inställning till hen uppfattar den 

absoluta majoriteten att syftet är att vara ett komplement till han och hon, medan majoriteten av 

dem som är negativt inställda uppfattar syftet att vara att skapa ett könslöst samhälle. Vi ser även ett 

samband mellan individens syn på genus och individens inställning till hen, där de med en mer 

“traditionell” syn på genus överlag är mer negativa till ordet än de som har en mer “jämställd” 

inställning till genus. 

  I slutet av kapitlet görs även en återkoppling till uppsatsens teoretiska utgångspunkter: 

Hirdmans genussystem och Butlers performativitet. Utifrån dessa har vi analyserat enkätdeltagarnas 

attityder till hen, som tydliggörs genom att exemplifiera med citat från deltagarna. 
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6. SLUTDISKUSSION 

Som vi sett ovan är både åsikterna om hen och uppfattningarna om dess syfte splittrade, vilket gör 

det svårt att utröna något enhetligt syfte med ordet som det går att debattera för eller emot. Hur ska 

någon som är positiv till ordet och ser det som ett okomplicerat tillskott i det svenska språket 

förhålla sig till någon som är upprörd över att “genusmaffian” vill skapa ett androgynt samhälle 

genom att ta bort han och hon? Personligen tycker vi att det finns många olika anledningar till att 

använda ordet och många av dessa har ett jämställdhetssträvande syfte gemensamt. Förutom det 

praktiska i att slippa skriva “han/hon” eller otympliga omskrivningar när det handlar om någon vars 

kön inte är känt ser vi också att hen kan fungera stereotypmotarbetande, vilket är ytterligare en 

anledning till att använda ordet. Varför ska vi utgå från att den nyinflyttade grannens sambo är av 

motsatt kön när vi inte sett personen ifråga? Varför ska vi säga hon om det inte ännu anställda 

vårdbiträdet?   

Som tidigare forskning visat (se bl.a. Prewitt-Freilion, Caswell & Laakso, 2011) påverkar 

språkets genusprägling hur vi skapar både våra identiteter och vår omgivning. Vår egen studie har 

bl.a. undersökt hur människor ställer sig till ett nytt pronomen som potentiellt skulle kunna förändra 

vårt sätt att interagera med varandra och oss själva. En nackdel med vår studie är att den baseras på 

så få deltagares svar att det är omöjligt att generalisera resultatet. Urvalet är inte heller representativt 

för någon viss grupp förutom möjligtvis för dem på Familjelivs forum som har en åsikt om hen. 

Trots detta tror vi att vår undersökning kan bidra med en liten inblick i ett specifikt fält i 

språksociologin och sociolingvistiken som är nytt: hur ett försök att introducera ett nytt könsneutralt 

pronomen mottas i ett samhälle som av tradition gör stark åtskillnad mellan män och kvinnor 

(Hirdman 2001). 

Hen skulle kunna underlätta förståelsen för och insikten om att könsidentiteten inte är 

någonting bestående utan snarare är en komplex dynamisk process.  Hirdman (2001) talar om det 

stabilas föränderliga former eftersom genusuppdelningen är konstant även om vad som uppfattas 

som manligt respektive kvinnligt är kulturellt och tidsmässigt föränderligt. En vanlig anledning till 

att många tycks vara emot hen är att de uppfattar att syftet är att skapa ett könslöst samhälle, vilket 

enligt vår studie inte är hur förespråkarna av hen uppfattar ordets syfte. Vår undersökning tyder på 

att de som använder detta som argument mot hen utgår från en genussyn som grundar sig i 

antagandet att det finns betydande biologiska skillnader mellan könen som är grundläggande för 

våra genusidentiteter. Snarare än att uttrycka genus genom handlingar menar Butler tvärt om att 
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genus är något som skapas genom handlingar i det sociala samspelet. Det finns många goda 

exempel på hur vad som anses vara kvinnligt eller manligt ser olika ut i olika samhällen eller har 

förändrats över tid. För att ta ett exempel kan vi nämna hästskötsel som länge var ett manligt göra 

men idag är en hobby för “hästtjejer”, medan komjölkning förr var en ytterst feminin syssla men 

som idag domineras av män (Hirdman 2001: 65f).  

Ett könsneutralt pronomen skulle också kunna fungera som ett erkännande för dem som inte 

identifierar sig som antingen han eller hon. Huruvida personer som har intersexualitet vill kallas 

hen, han eller hon kan vi självklart inte uttala oss om och det skulle vara absurt att tvinga in 

människor i denna ”icke-kategori” men ordet skulle kunna innebära en möjlighet för människor att 

själva få definiera sin (icke)genusidentitet. 

  

Ett enda ord kan kanske inte orsaka revolution och ändra ett djupt inrotat genussystem, men vi kan 

redan nu se att hen har skapat en debatt som vi hoppas på sikt kan bidra till en ökad förståelse för 

könsdikotomins ofullständighet. Personligen tror vi att hen har en framtid i svenskan. Ordet började 

spridas av gräsrotsaktivister som upplever ett behov av ett nytt könsneutralt pronomen i det svenska 

språket, och i och med att ordet får uppmärksamhet i media tror vi att fler och fler lägger märke till 

denna språkliga lucka. I skrivande stund är uppståndelsen runt hen återigen stor, då ordet just 

använts av Hovrätten för övre Norrland i en dom. Vi ser detta som ett tecken på att ordet vinner ny 

mark: som SVT Kultur uttrycker det är “ordet nu sanktionerat av det svenska domstolsväsendet” 

(Gustavsson 2012). Hen möter och har mött ett massivt motstånd från allmänheten (och även från 

svenska Språkrådet, Dagens Nyheter osv.) men vi ser inte detta som en anledning till att ordet aldrig 

kommer att ingå i vardagssvenskan. Tvärt om brukar de flesta stora förändringar möta motstånd 

innan de hunnits “smältas” av oss vanedjur - det är snarare ett tecken på att fenomenet tas på allvar. 

 

 6.1. Förslag till framtida forskning 

Vi har under arbetets gång hunnit fundera mycket kring ordet hen och vad detta “lilla” ord 

egentligen har för betydelse för individen så väl som för samhället i stort. Som vi tidigare har 

reflekterat över så är vår studie inte representativ för någon grupp individer i samhället och vi tycker 

att det skulle vara intressant att göra en större undersökning som skulle kunna generaliseras till en 

större del av Sveriges befolkning. Det skulle då även vara möjligt att mäta skillnader mellan olika 

variabler och därmed undersöka om attityden till hen kan vara beroende eller påverkas av sådant 
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som t.ex. socioekonomiska förhållanden, etnicitet, sexualitet, familjestruktur, demografi osv. Med 

tiden skulle det även vara intressant att göra en liknande kvantitativ studie som den vi har 

genomfört, för att undersöka om människors attityder mot det könsneutrala pronomenet hen 

förändrats över tid. Redan nu är det många individer som använder ordet både i skrift och i tal till 

vardags. Inte minst har mediedebatten fått människor att öppna ögonen för detta nya och främmande 

ord och i både radio, TV och tidningsartiklar kan vi se att ordets användning har ökat på relativt kort 

tid. Hur förändras användandet av ordet över tid och kommer det om några år vara mer accepterat 

än vad det är idag – eller kommer ordet att falla i glömska? Kommer vi om några år se tillbaka på 

hen-debatten med ett roat leende och undra hur ett sådant ”litet” ord kunde väcka så mycket 

uppståndelse och upprörda känslor? Kanske kommer en liknande studie som görs om några år visa 

att attityderna till ordet förändrats. Är den stora negativiteten som vi nu kan se mot det är en 

reaktion mot det nya och främmande, eller kommer motståndet kvarstå och intensifieras? Endast 

tiden kan ge svar på dessa frågor. 

 

Det skulle också vara intressant att undersöka det faktiska språkbruket och inte bara genomföra en 

talspråkstudie, för att se hur det faktiska bruket ser ut, utan även undersöka hur hen används i texter.  

En annan intressant infallsvinkel på vår studie skulle vara att göra djupintervjuer med 

individer om det könsneutrala pronomenet hen, för att därigenom kunna få en djupare förståelse för 

varför människor har de inställningar till ordet som de uttrycker att de har. Varför är vissa så emot 

det medan andra tycks acceptera ordet som ett uppsving för det svenska språket? Det finns flera som 

redan nu ser hen som ett bra komplement till han och hon, inte minst för de människor som själva 

inte tycker att de passar in i den rådande könsdikotomin. Men hur stor vikt lägger dessa individer 

själva vid ett nytt könsneutralt personligt pronomen - har det någon betydelse för deras eget 

identitetsskapande och i så fall vilken? Skulle introducerande av ett könsneutralt pronomen göra 

genusskapandet mer flexibelt även för alla som faktiskt identifierar sig enligt traditionella 

könskategorier? Kan ett ”litet” ord som hen innebära förändringar – för individen så väl som för 

samhället? 
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BILAGA 1 

 
Protest mot det könsneutrala pronomenet hen. 
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BILAGA 2 

 
Enkätbrev utlagt som foruminlägg på Familjelivs hemsida 

 
Hej! 
Vi är två studenter som arbetar med vår kandidatuppsats (C-uppsats) inom sociologi. Som ni säkert märkt 
har det under den senaste tiden varit stor debatt om det könsneutrala pronomenet “hen” (bl.a. här på 
Familjeliv) och det vi nu vill undersöka är hur användare här på FL ställer sig till ordet - och vad det eventuellt 
kan bero på. Vi skulle vara väldigt tacksamma om du vill delta! Det vi är intresserade av är allas attityder, så 
du behöver alltså inte ha någon stark åsikt för eller emot användandet av “hen” för att delta i undersökningen. 
Enkäten tar cirka 5-10 minuter att genomföra och är anonym. Vår uppsats beräknas vara klar i januari 2013. 
Vill du ta del av resultatet får du gärna kontakta oss via mail så skickar vi dig en kopia av vårt färdiga arbete. 
För mer info om enkättjänsten vi använder, besök www.webbenkater.com 
 
Länk till enkäten: www.webbenkater.com/live.php?code=094871c 
 
Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar, 
Linda & Anneli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.familjeliv.se/Forum-24-69/m67610653.html?http://www.webbenkater.com
http://www.familjeliv.se/Forum-24-69/m67610653.html?http://www.webbenkater.com/live.php?code=094871c
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BILAGA 3 

 
 
Undersökning om attityder till "hen" 
 
Information om deltagande i undersökning om attityder till "hen". 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning, vars syfte är att få en uppfattning om vilka 
attityder medlemmar på två stora internetforum (Familjeliv och Flashback) har till det könsneutrala 
personliga pronomenet "hen" och varför. Förutom din ålder och kön kommer vi inte att be om några 
personliga uppgifter. Din medverkan i undersökningen är anonym och helt frivillig. Du kan när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av en 
kandidatuppsats vid Högskolan Dalarna inom Sociologi. 
 
För mer info om enkättjänsten vi använder, besök www.webbenkater.com  
 
Tack på förhand! 
 
Anneli Friis & Linda Permats 
 
Kontakt: 
h09afrii@du.se 
h09ligar@du.se 
 
Handledare: Peter Nilsson, pnl@du.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.webbenkater.com/
mailto:h09afrii@du.se
mailto:h09ligar@du.se
mailto:pnl@du.se
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Sida 1 

 
Är du: * 

 Kvinna 

 Man 

 Annat 

 

 

 

 

Hur gammal är du? * 

 0-17 

 18-25 

 26-35 

 36-45 

 46-65 

 65- 
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Sida 2 

Vilken är din högsta utbildningsnivå? * 

Välj endast ett alternativ. 

 Grundskolenivå eller lägre 

 Gymnasienivå 

 Eftergymnasial utbildning (ej högskola) 

 Högskolenivå 

 Annat:  

 
 

 

 

 

Om det var val i Sverige idag, vilket parti skulle du rösta på? * 

 Centerpartiet 

 Folkpartiet liberalerna 

 Kristdemokraterna 

 Miljöpartiet de gröna 

 Moderata samlingspartiet 

 Socialdemokraterna 

 Sverigedemokraterna 

 Vänsterpartiet 

 Vet ej 

 Annat:  
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Sida 3 

 

Vilken inställning har du till det könsneutrala personliga pronomenet "hen"? * 

  

Mycket 

negativ 

1 2 3 4 5 

Mycket 

positiv 

6 vet ej 

Inställning 

till "hen": 
       

 

 

 

 

Vad uppfattar du att det huvudsakliga syftet med "hen" är? * 

D.v.s. vad tror du att förespråkare av "hen" vill uppnå med ordet? 

 Att ersätta han och hon (så att alla kallas hen i tredje person, liknande hän i finskan). 

 Att skapa ett "könslöst" samhälle. 

 Att vara ett komplement till han och hon (t.ex. när personens kön är okänt eller inte anses relevant) 

 Annat:  

 

 

 

 

Tycker du att "hen" fyller/skulle kunna fylla en funktion i det svenska språket? * 

  

Instämmer 

inte alls 

1 2 3 4 5 

Instämmer 

helt 

6 Vet ej 

"Hen" 

fyller en 

funktion 

       

 

 

Om du tycker att ordet "hen" fyller/skulle kunna fylla en funktion, vilken i så fall? 
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Sida 4 

 

Skulle du använda "hen" i följande meningar? * 

  Ja Kanske Nej 

Jasså du var hos 

läkaren idag, vad 

sa hen då? 

   

Jag vill att mitt 

barn ska få vara 

anonym så att 

ingen känner igen 

hen i den här 

diskussionen. 

   

Kalle tränar 

fotboll varje dag, 

hen vill bli 

proffs. 

   

Anna ringde och 

sa att hen 

kommer om en 

kvart. 

   

Brevbäraren har 

inte kommit än, 

var är hen? 

   

Patienten kan 

uppleva 

frustration när 

hen inte får 

tillräckligt med 

information. 

   

Chefen sa att hen 

var mycket nöjd 

med min 

arbetsprestation. 

   

 

 

Är du mer positiv till att använda ett annat ord än just "hen" som könsneutralt personligt pronomen? * 

 Nej, jag tycker att "hen" är ett bra alternativ. 

 Nej, jag är emot alla könsneutrala pronomen. 

 Ja, men jag har inget förslag på ett bättre ord. 

 Ja, nämligen:  
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Sida 5 
 
Håller du med om följande påståenden? * 

 

  

Instämmer 

inte alls 

1 2 3 4 5 

Instämmer 

helt 

6 Vet ej 

Män är bättre 

ledare än kvinnor. 
       

Kvinnor har en 

mer omvårdande 

natur än män. 

       

Jag tycker det är 

viktigt att kunna 

kategorisera andra 

som antingen 

flicka/kvinna eller 

pojke/man. 

       

Kvinnor och män 

är mer lika än 

olika. 

       

En familj ska helst 

bestå av mamma, 

pappa och barn. 

       

I det ideala 

samhället delar 

män och kvinnor 

lika på 

föräldraledigheten. 

       

Hur mycket frihet 

ett barn ges borde 

avgöras av dess 

ålder och mognad, 

inte av barnets 

kön. 

       

Både pojkar och 

flickor får gärna 

leka med dockor. 

       

Män har en 

starkare sexdrift 

än kvinnor. 

       

Människor kan 

vara både 

aggressiva och 

känsliga oavsett 

kön. 
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Sida 6 
 
Om du har några övriga kommentarer om det könsneutrala pronomenet "hen" får du gärna skriva dem 
här: 

 

 

 
Du har nu slutfört enkäten. Tack så mycket för att du deltog.  
 
Du kan nu stänga fönstret. 
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BILAGA 4 

 
Tabeller från statistikprogrammet SPSS. 

 

 

 

Ålder och kön. 

 

Tabell 1                                                                         N=145                            

 Kön Total 

Kvinna Man 

Ålder 

'0-17 0,8%  0,7% 

'18-25 22,0% 29,6% 23,4% 

'26-35 52,5% 14,8% 45,5% 

'36-45 19,5% 37,0% 22,8% 

'46-65 4,2% 14,8% 6,2% 

65- 0,8% 3,7% 1,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildning och inställning till hen. 

 

Tabell 4                                                                               N=145                            

 Högskoleutbildning Total 

Nej Ja 

Inställning 

till ”hen” 

0 Vet ej  1,2% 0,7% 

1 Mkt negativ 66,1% 30,2% 44,8% 

2 6,8% 5,8% 6,2% 

3 Mkt positiv 27,1% 62,8% 48,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Syn på genus och inställning till hen. 

 

Förklaring: tabell 6-15 visar huruvida respondenten håller med om följande påståenden om genus 

(”Håller du med om följande påståenden?”) korstabulerat med ”Vilken inställning har du till det 

könsneutrala personliga pronomenet ’hen’?” 

 

 

Tabell 6                                                                                                                            N=145                            

 Viktigt att kunna kategorisera* Total 

Vet ej 

 

0 

Instämmer 

inte alls 

1 

 

 

2 

Instämmer 

helt 

3 

Inställning 

till ”hen” 

0 Vet ej  1,1%   0,7% 

1 Mkt negativ 80,0% 19,8% 87,2% 100,0% 44,8% 

2  7,7% 4,3%  6,2% 

3 Mkt positiv 20,0% 71,4% 8,5%  48,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
*Jag tycker det är viktigt att kunna kategorisera andra som antingen flicka/kvinna eller pojke/man.  

 

 

 

 

Tabell 7                                                                                                       N=145                            

 En familj ska helst bestå av …* Total 

Instämmer 

inte alls 

 1 

 

 

2 

Instämmer 

helt 

3 

Inställning 

till ”hen” 

0 Vet ej 1,0%   0,7% 

1 Mkt negativ 33,3% 42,9% 85,7% 44,8% 

2 7,3% 4,8% 3,6% 6,2% 

3 Mkt positiv 58,3% 52,4% 10,7% 48,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
*En familj ska helst bestå av mamma, pappa och barn. 
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Tabell 8                                                                                                                           N=145                            

 Kvinnor och män är mer lika än olika* Total 

Vet ej 

 

0 

Instämmer 

inte alls 

1 

 

 

2 

Instämmer 

helt 

3 

Inställning 

till ”hen” 

0 Vet ej    1,3% 0,7% 

1 Mkt negativ 33,3% 80,0% 67,4% 24,1% 44,8% 

2  5,0% 9,3% 5,1% 6,2% 

3 Mkt positiv 66,7% 15,0% 23,3% 69,6% 48,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

*Kvinnor och män är mer lika än olika. 

 

 

Tabell 9                                                                                                                            N=145                            

 Dela föräldraledighet* Total 

Vet ej 

 

0 

Instämmer 

inte alls 

1 

 

 

2 

Instämmer 

helt 

3 

Inställning 

till ”hen” 

0 Vet ej    1,3% 0,7% 

1 Mkt negativ 66,7% 85,7% 45,2% 27,3% 44,8% 

2  3,6% 9,7% 6,5% 6,2% 

3 Mkt positiv 33,3% 10,7% 45,2% 64,9% 48,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
*I det ideala samhället delar män och kvinnor lika på föräldraledigheten. 

 

 

Tabell 10                                                                                                                          N=145                            

 Kvinnor har en mer omvårdande natur än män. Total 

Vet ej 

 

0 

Instämmer 

inte alls 

1 

 

 

2 

Instämmer 

helt 

3 

Inställning 

till ”hen” 

0 Vet ej  1,8%   0,7% 

1 Mkt negativ 33,3% 28,6% 40,4% 79,4% 44,8% 

2 33,3% 3,6% 7,7% 5,9% 6,2% 

3 Mkt positiv 33,3% 66,1% 51,9% 14,7% 48,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



 

58 

 

Tabell 11                                                                                                      N=145                            

 

 Leka med dockor* Total  

Instämmer 

inte alls 

1 

 

 

2 

Instämmer 

helt 

3 

 

Inställning 

till ”hen” 

0 Vet ej   0,7% 0,7%  

1 Mkt negativ 100,0% 83,3% 41,5% 44,8%  

2   6,7% 6,2%  

3 Mkt positiv  16,7% 51,1% 48,3%  

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

 
*Både pojkar och flickor får gärna leka med dockor. 

 

 

Tabell 12                                                                                                                         N=145                            

 Hur mycket frihet ett barn ges borde…* Total 

Vet ej 

 

0 

Instämmer 

inte alls 

1 

 

 

2 

Instämmer 

helt 

3 

Inställning 

till ”hen” 

0 Vet ej    0,7% 0,7% 

1 Mkt negativ 100,0% 100,0% 100,0% 40,3% 44,8% 

2    6,7% 6,2% 

3 Mkt positiv    52,2% 48,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
*Hur mycket frihet ett barn ges borde avgöras av dess ålder och mognad, inte av barnets kön. 

 

 

Tabell 13                                                                                                                          N=145                            

 Män har en starkare sexdrift än kvinnor. Total 

Vet ej 

 

0 

Instämmer 

inte alls 

1 

 

 

2 

Instämmer 

helt 

3 

Inställning 

till ”hen” 

0 Vet ej  1,4%   0,7% 

1 Mkt negativ 41,7% 37,8% 51,3% 60,0% 44,8% 

2 8,3% 4,1% 10,3% 5,0% 6,2% 

3 Mkt positiv 50,0% 56,8% 38,5% 35,0% 48,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabell 14                                                                                                         N=145                            

 Människor kan vara både aggressiva..* Total 

Instämmer 

inte alls 

1 

 

 

2 

Instämmer 

helt 

3 

Inställning 

till ”hen” 

0 Vet ej   0,7% 0,7% 

1 Mkt negativ 100,0% 100,0% 42,9% 44,8% 

2   6,4% 6,2% 

3 Mkt positiv   50,0% 48,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

*Människor kan vara både aggressiva och känsliga oavsett kön. 

 

 

Tabell 15                                                                                                                         N=145                            

 Män är bättre ledare än kvinnor. Total 

Vet ej 

 

0 

Instämmer 

inte alls 

1 

 

 

2 

Instämmer 

helt 

3 

Inställning 

till ”hen” 

0 Vet ej  0,9%   0,7% 

1 Mkt negativ 66,7% 38,8% 60,0% 87,5% 44,8% 

2 16,7% 4,3% 20,0%  6,2% 

3 Mkt positiv 16,7% 56,0% 20,0% 12,5% 48,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Politisk åsikt och syn på genus 
 

Förklaring: 0= vet ej, 1= Instämmer inte alls, 2 = Tveksam, 3= Instämmer helt. 

Tabell 17                                                                                                                                                                    N=145                            

 Om det var val i Sverige idag, vilket parti skulle du rösta på? Total 

Annat C FP KD MP M S SD Vet ej V 

Viktigt att 
kunna 
kategorisera
* 

0     4,5% 4,0% 3,7% 13,3%   3,4% 

1 88,9% 
100,0

% 
60,0% 66,7% 90,9% 56,0% 44,4% 6,7% 72,2% 92,9% 62,8% 

2 11,1%  40,0% 33,3% 4,5% 40,0% 48,1% 73,3% 27,8% 7,1% 32,4% 

3       3,7% 6,7%   1,4% 

Total 100,0% 
100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

 
*Jag tycker det är viktigt att kunna kategorisera andra som antingen flicka/kvinna eller pojke/man.  

 

 

Tabell 18                                                                                                                                                                     N=145                            

 Om det var val i Sverige idag, vilket parti skulle du rösta på? Total 

Annat C FP KD MP M S SD Vet ej V 

En 
familj 
ska 
helst 
bestå 
av…* 

1 66,7% 50,0% 90,0%  72,7% 60,0% 63,0% 40,0% 72,2% 92,9% 66,2% 

2 22,2% 50,0%   13,6% 20,0% 14,8% 20,0% 11,1% 7,1% 14,5% 

3 11,1% 
 

10,0% 100,0% 13,6% 20,0% 22,2% 40,0% 16,7% 
 

19,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
*En familj ska helst bestå av mamma, pappa och barn. 

 

 

Tabell 19                                                                                                                                                                    N=145 

 Om det var val i Sverige idag, vilket parti skulle du rösta på? Total 

Annat C FP KD MP M S SD Vet ej V 

Kvinnor 
och män 
är mer 
lika än 
olika* 

0    33,3%     11,1%  2,1% 

1 11,1%  20,0% 66,7% 4,5% 28,0% 3,7% 26,7% 5,6% 7,1% 13,8% 

2 22,2%  20,0%  9,1% 28,0% 48,1% 46,7% 44,4% 14,3% 29,7% 

3 66,7% 100,0% 60,0%  86,4% 44,0% 48,1% 26,7% 38,9% 78,6% 54,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
*Kvinnor och män är mer lika än olika. 
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Tabell 20                                                                                                                                                                     N=145 

 Om det var val i Sverige idag, vilket parti skulle du rösta på? Total 

Annat C FP KD MP M S SD Vet ej V 

Dela 
föräldra-
ledighet* 

0 11,1%     4,0% 7,4% 13,3% 16,7%  6,2% 

1 11,1% 50,0% 20,0% 66,7%  20,0% 25,9% 33,3% 27,8%  19,3% 

2 33,3%  30,0% 33,3% 18,2% 28,0% 14,8% 20,0% 27,8% 7,1% 21,4% 

3 44,4% 50,0% 50,0%  81,8% 48,0% 51,9% 33,3% 27,8% 92,9% 53,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
*I det ideala samhället delar män och kvinnor lika på föräldraledigheten. 

 

 

 

Tabell 21                                                                                                                                                                    N=145 

 Om det var val i Sverige idag, vilket parti skulle du rösta på? Total 

Annat C FP KD MP M S SD Vet ej V 

Kvinnor har 
en mer 
omvårdande 
natur än 
män. 

0 11,1%     4,0%   5,6%  2,1% 

1 44,4% 50,0% 40,0%  40,9% 36,0% 44,4% 13,3% 27,8% 71,4% 38,6% 

2 22,2%  50,0% 33,3% 54,5% 28,0% 37,0% 40,0% 38,9% 14,3% 35,9% 

3 22,2% 50,0% 10,0% 66,7% 4,5% 32,0% 18,5% 46,7% 27,8% 14,3% 23,4% 

Total 100,0% 100,0% 
100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 
100,0% 

 

 

 

 

Tabell 22                                                                                                                                                                   N=145 

 Om det var val i Sverige idag, vilket parti skulle du rösta på? Total 

Annat C FP KD MP M S SD Vet ej V 

Leka 
med 
dockor* 

1      8,0%  13,3%   2,8% 

2 11,1%   33,3%   11,1%  5,6%  4,1% 

3 88,9% 100,0% 100,0% 66,7% 100,0% 92,0% 88,9% 86,7% 94,4% 100,0% 93,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
*Både pojkar och flickor får gärna leka med dockor. 
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Tabell 23                                                                                                                                                                    N=145 

 Om det var val i Sverige idag, vilket parti skulle du rösta på? Total 

Annat C FP KD MP M S SD Vet ej V 

Hur 
mycket 
frihet ett 
barn ges 
borde…* 

0       3,7% 6,7%   1,4% 

1    33,3%    6,7%   1,4% 

2      4,0% 7,4% 26,7%   4,8% 

3 100,0% 100,0% 100,0% 66,7% 100,0% 96,0% 88,9% 60,0% 100,0% 100,0% 92,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

*Hur mycket frihet ett barn ges borde avgöras av dess ålder och mognad, inte av barnets kön. 

 

 

 

 

Tabell 24                                                                                                                                                                    N=145 

 Om det var val i Sverige idag, vilket parti skulle du rösta på? Total 

Annat C FP KD MP M S SD Vet ej V 

Män har 
en 
starkare 
sexdrift 
än 
kvinnor. 

0 22,2%  10,0%   8,0% 18,5%  5,6% 7,1% 8,3% 

1 33,3%  50,0% 33,3% 68,2% 40,0% 48,1% 46,7% 50,0% 78,6% 51,0% 

2 11,1% 50,0% 30,0%  22,7% 40,0% 29,6% 26,7% 27,8% 14,3% 26,9% 

3 33,3% 50,0% 10,0% 66,7% 9,1% 12,0% 3,7% 26,7% 16,7%  13,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

Tabell 25                                                                                                                                                                    N=145 

 Om det var val i Sverige idag, vilket parti skulle du rösta på? Total 

Annat C FP KD MP M S SD Vet ej V 

Människor 
kan vara 
både 
aggressiva* 

1    33,3%   3,7%    1,4% 

2       3,7% 13,3%   2,1% 

3 100% 100,0% 100,0% 66,7% 100,0% 100,0% 92,6% 86,7% 100,0% 100,0% 96,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
*Människor kan vara både aggressiva och känsliga oavsett kön. 
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Tabell 26                                                                                                                                                                    N=145 

 Om det var val i Sverige idag, vilket parti skulle du rösta på? Total 

Annat C FP KD MP M S SD Vet ej V 

Män är 
bättre 
ledare 
än 
kvinnor. 

0 22,2%     4,0% 3,7%  11,1%  4,1% 

1 77,8% 100,0% 70,0% 66,7% 100,0% 56,0% 88,9% 80,0% 72,2% 92,9% 80,0% 

2   30,0%   24,0% 3,7% 6,7% 16,7% 7,1% 10,3% 

3    33,3%  16,0% 3,7% 13,3%   5,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

Språkbruk i teorin: inställning till hen och beredskap att använda hen i språket. 

 

 

Förklaring: tabell 31-37 visar respondenternas svar på frågan ”Vilken inställning har du till det 

könsneutrala personliga pronomenet ’hen’?” korstabulerat med ”Skulle du använda ’hen’ i följande 

meningar?” 

 

Tabell 31                                                                                                                         N=145 

 Inställning till “hen” Total 

0 Vet ej 1 Mkt negativ 2 3 Mkt positiv 

Patienten* 

1 Ja 100,0%  66,7% 84,3% 45,5% 

2  7,7%  10,0% 8,3% 

3 Nej  92,3% 33,3% 5,7% 46,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

*Patienten kan uppleva frustration när hen inte får tillräckligt med information. 

 

 

Tabell 32                                                                                                                         N=145 

 Inställning till “hen” Total 

0 Vet ej 1 Mkt negativ 2 3 Mkt positiv 

Anonymt 

barn* 

1 Ja 100,0% 3,1% 44,4% 75,7% 41,4% 

2  12,3% 33,3% 20,0% 17,2% 

3 Nej  84,6% 22,2% 4,3% 41,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
*Jag vill att mitt barn ska få vara anonym så att ingen känner igen hen i den här diskussionen. 
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Tabell 33                                                                                                                          N=145 

 Inställning till “hen” Total 

0 Vet ej 1 Mkt negativ 2 3 Mkt positiv 

Kalle 
2   11,1% 5,7% 3,4% 

3 Nej 100,0% 100,0% 88,9% 94,3% 96,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

*Kalle tränar fotboll varje dag. Hen vill bli proffs. 

 

Tabell 34                                                                                                                         N=145 

 Inställning till “hen” Total 

0 Vet ej 1 Mkt negativ 2 3 Mkt positiv 

Brevbäraren* 

1 Ja 100,0% 3,1% 44,4% 74,3% 40,7% 

2   22,2% 20,0% 11,0% 

3 Nej  96,9% 33,3% 5,7% 48,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

*Brevbäraren har inte kommit än, var är hen? 

 

Tabell 35                                                                                                                         N=145 

 Inställning till “hen” Total 

0 Vet ej 1 Mkt negativ 2 3 Mkt positiv 

Chefen* 

1 Ja  1,5% 11,1% 17,1% 9,7% 

2   33,3% 37,1% 20,0% 

3 Nej 100,0% 98,5% 55,6% 45,7% 70,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
*Chefen sa att hen var mycket nöjd med min arbetsprestation. 

 

Tabell 36                                                                                                                         N=145 

 Inställning till “hen” Total 

0 Vet ej 1 Mkt negativ 2 3 Mkt positiv 

Läkaren* 

1 Ja 100,0% 3,1% 44,4% 84,3% 45,5% 

2  3,1% 22,2% 14,3% 9,7% 

3 Nej  93,8% 33,3% 1,4% 44,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
*Jasså du var hos läkaren idag, vad sa hen då? 
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Tabell 37                                                                                                                         N=145 

 Inställning till “hen” Total 

0 Vet ej 1 Mkt negativ 2 3 Mkt positiv 

Anna* 
2   22,2% 8,6% 5,5% 

3 Nej 100,0% 100,0% 77,8% 91,4% 94,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
*Anna ringde och sa att hen kommer om en kvart. 
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BILAGA 5: SAMBANDSMÅTT (CRAMER’S V). 

Tabell Value Approx. Sig. 

   
Tabell 1 ,331 ,007 

Tabell 3  ,260 ,020 

Tabell 4 ,371 ,000 

Tabell 5 ,134 ,932 

Tabell 6 ,381 ,000 

Tabell 7 ,291 ,000 

Tabell 8 ,295 ,000 

Tabell 9 ,272 ,000 

Tabell 10 ,265 ,000 

Tabell 11 ,178 ,164 

Tabell 12 ,184 ,101 

Tabell 13 ,131 ,583 

Tabell 14 ,148 ,383 

Tabell 15 ,214 ,018 

Tabell 16 ,415 ,000 

Tabell 17 ,332 ,008 

Tabell 18 ,320 ,040 

Tabell 19 ,386 ,000 

Tabell 20 ,303 ,053 

Tabell 21 ,280 ,164 

Tabell 22 ,301 ,095 

Tabell 23 ,352 ,002 
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 Tabell 24 ,290 ,103 

Tabell 25 ,347 ,002 

Tabell 26 ,322 ,016 

Tabell 27 ,261 ,019 

Tabell 28 ,426 ,000 

Tabell 29 ,488 ,000 

Tabell 31 ,618 ,000 

Tabell 32 ,589 ,000 

Tabell 33 ,186 ,170 

Tabell 34 ,631 ,000 

Tabell 35 ,401 ,000 

Tabell 36 ,645 ,000 

Tabell 37 ,262 ,019 

   


