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Abstract 
 

Authors: Anna Persson and Emilie Andersson 
Title:  “Hen”  - a small but controversial word [translated title] 
Supervisor: Lars Harrysson 
Assessor: Norma Montesino 
 

The aim of our study was to examine the attitudes towards the gender-neutral 
pronoun   “hen”   among   social   work   students   at   Lund   University.   “Hen”   is   a  
gender-neutral   pronoun   that   is   used   instead   of   “he”,   “him”,   “she”   or   “her”   in  
situations where gender is irrelevant or unknown. Over the  past  three  years  “hen”  
has been increasingly mentioned, used and debated in Swedish media. Our 
perception of the ongoing debate was that a larger part of the Swedish population 
expressed a negative attitude toward the gender-neutral pronoun. To examine our 
hypothesis we produced and distributed surveys to 180 social work students who 
answered   questions   and   statements   concerning   the   use   of   “hen”   in   the   Swedish  
language. To analyse the results of our study we applied the feminist perspective 
and the theory of the socialization process. The results showed that the majority of 
our respondents are negative to the change in language that a gender-neutral 
pronoun entails. The most frequent argument to demonstrate this point of view is 
that men are men and women are women and that this biological difference 
should not be questioned or modified. Even though the majority of the students 
oppose  to  the  use  of  “hen”  there  are  still  those  who  find  the  new  word  practical  in  
situations where gender is irrelevant. We found several interesting patterns in our 
results.  One  example  is  that  the  students  can  be  in  favour  of  “hen”  in  general,  but  
when the use of the pronoun concerns children and upbringing a great majority 
are opposed. Another example is that students who have studied social work for a 
few  years  are  far  more  liberal  in  their  attitudes  towards  “hen”  than  those  who  have  
just started. 
 
 
Key words: hen, gender-neutral pronoun, social work students, feminist 
perspective, socialization process 
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1. Inledning 

Är hen ett löjligt, provocerande och kränkande ord eller ett praktiskt, betydelsefullt 

och viktigt ord i kampen för ett jämställt samhälle? Under de senaste åren har det 

könsneutrala pronomenet hen varit på tapeten i svenska medier, speciellt under 2012. 

Artiklar kring hen är flitigt kommenterade av läsarna och många starka åsikter yttras. 

Majoriteten av läsarna är negativa till språkförändringen och de vanligaste 

argumenten består av att läsarna inte ser någon mening med ordet och därmed anser 

att det inte borde införas i svenska språket. En stor del kopplar samman hen med 

feminism eller det engelska ordet för höna vilket inte ses som något positivt. En stor 

del av läsarna tolkar även artiklarna som att de menar på att den manliga och 

kvinnliga könsfördelningen bör upphöra. Det som tycks uppröra mest antal läsare är 

de artiklar som berör hen och könsneutralitet i förhållande till barn. Exempelvis skrevs 

en artikel på aftonbladet.se den 29 januari 2012 om en förskola som inte vill använda 

sig av könsbenämning. Till denna artikel har 1 480 kommentarer gjorts av tidningens 

läsare. Om man däremot ser till de positivas argument som talar för användandet av 

hen påtalas fördelen med att det förenklar språket när könstillhörigheten är okänd eller 

inte är av betydelse och att man därmed inte behöver skriva han/hon eller 

vederbörande.  

 

I mars 2012 utförde undersökningsföretaget Gfk Sverige en opinionsundersökning. 

Frågeställningen   löd:   ”Det finns idag en diskussion i samhället om att byta ut de 

personliga  pronomina  “han”  och  “hon”   till   ett  gemensamt  och  neutralt   "hen".  Är  du  

för  eller  emot  att  man  byter  ut  “han”  och  “hon”  mot  ett  gemensamt  pronomen  "hen"  i  

Sverige?". Resultatet visade att 68 procent av befolkningen är emot att byta ut han och 

hon mot hen samt att endast 14 procent är positiva till det. 

 

Vi ställer oss dock frågande till om debatten om hen har kommit att få en missvisande 

riktning? Opinionsmätningens frågeställning är problematisk då frågan handlar om att 

byta ut de redan befintliga pronomenen. Som vi har uppfattat syftet med hen handlar 

det inte om att systematiskt ersätta samtliga han och hon i tal och skrift. En lämpligare 

frågeställning hade kanske istället kunnat vara om de tillfrågade hade kunnat tänka sig 

att acceptera hen som ett komplement i svenska språket i de situationer där 

könstillhörighet inte är av betydelse.  
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1.1 Problemformulering  
Efter att ha tagit del av artiklar och diskussioner som förts i media kring det 

könsneutrala pronomenet hen väcktes ett intresse hos oss och vi upplevde att nya 

frågor kunde ställas. För att ha möjlighet att besvara några av våra funderingar valde 

vi att tillämpa dem på en bestämd målgrupp, nämligen socionomstudenter vid Lunds 

universitet. Socionomstudenters attityder i denna fråga är av intresse för oss då vi 

själva tillhör denna målgrupp. Vi valde målgrupp efter intresse samt utefter den tid 

och de resurser som vi hade till vårt förfogande. Genom att undersöka studenternas 

attityder kring hen fick vi en inblick i studenternas värderingar och normer. I boken 

Normer och normalitet i socialt arbete beskrivs hur socialt arbete ger uttryck för de 

normer som styr utformningen av arbetet. I socialt arbete upprätthålls en skiljelinje 

mellan vad som uppfattas som normalt och avvikande genom så väl lagstiftning och 

organisationer som den enskilde socialarbetarens uppfattningar (Svensson 2007). 

Socialarbetarens perspektiv och normer får alltså betydelse och innebär möjlighet att 

påverka rådande normer i det praktiska sociala arbetet. Därmed anser vi att det är 

intressant att undersöka kommande socionomers värderingar och attityder kring 

könsneutralitet. Det är trots allt dessa som kommer påverka vad som kommer ses som 

normalt och avvikande om ett par år inom socialt arbete (Ibid). 

 

Vi ställde oss frågan om vår valda målgrupps attityder stämde överens med den bild 

som vi tagit del av från media kring det könsneutrala pronomenet. Kan bilden som 

media ger uttryck för tillämpas och ses som representativ även för socionomstudenters 

attityder? Eller kan det vara så att den bild som vi har uppfattat, som visar på att 

majoritet av befolkningen är negativt inställda till pronomenet, utgör en allt för stor 

generalisering? Genom denna problematisering hoppas vi få en tydligare bild av 

studenternas åsikter, vad de grundar sig i och huruvida de överensstämmer med den 

bild som vi fått via debatten i media.  
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1.2 Syfte 
Syftet med vår studie är att få en bild av vad socionomstudenter vid Lunds 

universitet har för attityder till det könsneutrala pronomenet hen, samt vad dessa 

attityder kan grunda sig i.  

 

 

1.3 Frågeställningar  
 Hur ser socionomstudenters attityder och uppfattningar kring hen ut vid 

Lunds universitet? 

 Vad grundar sig studenternas attityder i och hur kan attityderna tolkas?  

 Hur skiljer sig de attityder som tillhör studenter som ställer sig positiva till 

hen från de som ställer sig negativt till det?  

 Kan det urskiljas skillnader i socionomstudenternas attityder beroende på 

vilken termin de läser, i så fall vilka? 

 
 

2. Bakgrund 
2.1 Behovet av ett könsneutralt pronomen  
Av tradition har man i det svenska språket använt ett så kallat generiskt han i de 

fall där man omtalar en person vars kön man inte känner till eller inte är relevant i 

sammanhanget (Edlund 2007). Endast i undantagsfall, och när pronomenet syftar 

på substantivet människa används hon generiskt.   Ett   exempel   är:   ”Så   länge  

människan   har   funnits   har   hon   försökt   förstå   sin   omvärld.”   (Edlund   2007:186)  

Användningen av han i ett innehållsligt könsneutralt sammanhang är något som 

irriterar och kritiseras av många språkbrukare. Kritiken har främst gällt att ett 

sådant bruk verkar könsdiskriminerande och ger uttryck för ett ojämlikt samhälle 

där det ena könet får stå som prototyp för bägge könen (Språkriktighetsboken 

2011). Även Edlund (2007) menar att generiskt han kritiseras både för att 

osynliggöra kvinnor och för att kunna orsaka missförstånd. Riksdagen antog i 

december 2005 olika mål för en svensk språkpolitik (Milles 2008). I 

riksdagsbeslutet poängterades bland annat vikten av att motverka språkbruk som 
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konserverar könsroller och osynliggör kvinnor i exempelvis medier, på 

arbetsplatser och i skolor. Karin Milles (2008), som är fil. dr i nordiska språk, 

beskriver i boken Jämställt språk hur vi kan främja kvinnors lika rättigheter 

genom ett jämställt språk. Milles (2008) menar på att vi framförallt måste 

inkludera och rikta oss till både kvinnor och män i tal och skrift. Detta för att 

undvika att förmedla en fördomsfull och stereotyp världsbild. 
 

En intressant aspekt i detta sammanhang är att redan 1978 skrev Moulton, 

Robinson & Elias en artikel om användningen av manliga termer så som han, hans 

och man som neutrala benämningar.  Artikelförfattarna menade liksom Milles 

(2008) och Edlund (2007) att användning av dessa termer tenderar att både 

ignorera och exkludera kvinnor. Den nämnda artikeln säger sig bevisa att när 

termer så som han, hans och man används, och är menat som könsneutralt i ett 

sammanhang, tänker människor oftare på manliga referenser än vad de gör när vi 

använder oss av endast könsneutrala alternativ. Milles (2008) och Moulton et al. 

(1978) visar att sambandet mellan språkets utformning och sexism har varit känt 

under en under lång tid. Ett exempel på detta är Elizabeth Cady Stanton som var 

en amerikansk socialaktivist, förkämpe, och ledande person i den tidiga 

kvinnorörelsen. Hon kritiserade redan på 1800-talet användningen av han, hans 

och man i Bibeln. Hon ansåg att användningen av manliga termer var en symbol 

för kvinnoförtryck samt att det gav upphov till missförstånd (Moulton et al 1978). 
 

Frågan blir nu hur vi ska göra för att uttrycka oss könsneutralt, och därmed 

undvika den problematik som beskrivs ovan, när vi inte är medvetna om 

könstillhörigheten eller när den är irrelevant? Enligt Språkriktighetsboken (2011) 

är en strategi att bestämma sig för ett enda könsneutralt pronomen som inte 

benämns som hon eller han. För att göra det kan det innebära att man måste 

uppfinna ett nytt pronomen som enbart används könsneutralt. Hen nämns av både 

Språkriktighetsboken (2011) och Milles (2008) som ett möjligt alternativ. 
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2.2 Hens frammarsch   
Även om debatten om hen nu mer än någonsin uppmärksammas och väcker 

känslor är idén, enligt en artikel i Svenska Dagbladet, långt från ny. Redan 1994 

ska lingvisten Hans Karlgren ha föreslagit hen som ett könsneutralt pronomen för 

vissa skrivsituationer. Karlgrens intention med ordet var att underlätta skrivandet, 

inte som ett inlägg i jämställdhetsdebatten. Enligt Svenska Dagbladet var 

Karlgren dock inte först med att lyfta fram hen som ett komplement i det svenska 

språket. Rolf Dunås ska redan år 1966 ha skrivit i Upsala Nya Tidning att han 

drömde  om  att  man  skapade  ”det  tvåkönade  ordet  hen”.  
 

Inom RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 

rättigheter) har hen använts som personligt pronomen sedan början på 2000-talet. 

Det könsneutrala pronomenet ses där inte som ett uttryck för en feministisk 

strategi att öka jämställdheten mellan två kön eller ett sätt att förenkla språket. Det 

ses istället som ett ord som ska öka förståelsen för att de personer, som omnämns 

som hen, signalerar till andra att de inte identifierar sig som man eller kvinna och 

är därmed neutrala i förhållande till tvåkönsmodellen (Debatt svt.se).  
 

På Nationalencyklopedins internetsida, ne.se, har man i tre år kunnat läsa att hen 

är   ett   ”föreslaget   könsneutralt   personligt   pronomen   i   stället   för   hon   och   han”.   I  

mars 2012 skriver Språkrådet dock att ordet än så länge endast finns med i 

encyklopedin på Internet, och inte i uppslagsverkets ordboksdel. Språkrådet 

menar att en av anledningarna till att diskussionen på senare tid har intensifierats 

har varit uppmärksammandet av barnboken Kivi & Monsterhund, som använder 

hen som enda pronomen. Att ett nytt pronomen som hen håller på att införas i 

språket har även uppmärksammats internationellt. Den amerikanska 

webbtidningen Slate uppmärksammade Sveriges nya könsneutrala pronomen i en 

artikel i april 2012.  
 

På senare tid har man även kunnat läsa artiklar i diverse tidningar om hen i 

samband med könsneutral barnuppfostran och familjer som väljer att inte tala om 

könet på sitt barn, varken för andra eller för barnet själv. Detta då de är av åsikten 

att samhället konstruerat onödiga könsroller som inte ska uppmuntras eller 

efterföljas. Ett exempel på en sådan familj kan man läsa om på DN.se 120216. 
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Föräldrarna, i artikeln, har valt att inte tala om sina barn i termer som han eller 

hon utan använder istället deras namn. Familjen har nyligen börjat använda 

pronomenet hen eftersom de inte vill att barnen ska behöva dela upp världen i två 

kön samt att de ska ges samma möjligheter oavsett om de är en pojke eller flicka.  
 

Ett tydligt exempel, där införandet av könsneutralitet och användningen av hen 

har genomförts, är på förskolan Egalia i Stockholm som säger sig motverka 

könsstereotyper hos barn. Ord som pojke och flicka används inte och barnen 

bemöts som individer snarare än utifrån deras kön. Personliga pronomen som hon 

och han är inte förbjudna, men de varvas med det könsneutrala pronomenet hen. 

Att det finns olika kön hemlighålls inte, förskolan hävdar dock att barn inte ska 

behöva placeras i ett fack på grund av sitt biologiska kön. En viktig riktlinje blir 

därför att tilltala barnen på samma sätt. Personalen menar att språket är en nyckel 

till förändring och att hen därmed har en stor betydelse för att ge barnen frihet i 

sitt identitetsskapande. Denna genuspedagogik har väckt starka känslor hos 

allmänheten bland annat i form av hot mot personalen (DN.se 120214). 

 

 

3. Metod 
I detta kapitel har vi valt att redogöra för hur vi har gått tillväga för att genomföra 

vår undersökning. Dessutom ligger stort fokus på hur vi har analyserat vårt 

material. Vi redogör för metodens och studiens förtjänster och begränsningar. I 

syfte att bland annat öka enkätens validitet har vi gjort en relativt detaljerad 

beskrivning.   
 

 

3.1 Förberedelser 
För att få en överskådlig bild av vad media skriver om hen samt dess läsares 

reaktioner läste vi artiklar från sju nättidningar; aftonbladet.se, dn.se, goteborgs-

posten.se, kvallsposten.se, metro.se, svenskadagbladet.se och sydsvenskan.se. Vi 

gjorde sedan en sammanställning av läsarnas kommentarer som fanns till samtliga 

artiklar på aftonbladet.se som berörde hen för att få en överblick kring huruvida 

läsarna var negativt eller positivt inställda till användningen av hen. Valet att 
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sammanställa artiklar från just aftonbladet.se föll sig naturligt då vi hittade artiklar 

från 2009 och framåt och kunde därmed följa en utveckling genom de senaste tre åren. 

Samtidigt kunde vi här ta del av läsarnas kommentarer vilket vi tyvärr inte kunde göra 

på alla tidningars hemsidor. Genom att skapa oss en överskådlig bild av artiklarna, 

samt genom att ta del av debattprogram på TV, fann vi ett mönster i efterföljande 

kommentarer. Majoriteten hade starka åsikter och skrev tydligt om de tyckte att det 

var en bra utveckling eller inte. Sammanställningen visade på att en övervägande del 

av kommentarerna var negativa till användningen av hen. Vi skapade oss genom 

denna process en förförståelse till en del av de attityder som figurerar kring hen. 
 

3.1.1 Val av metod 
För att undersöka vår valda målgrupps attityder och uppfattningar kring hen valde 

vi att utgå från den kvantitativa metoden i form av enkäter. Dessa utgör ett bra sätt 

att ta reda på en målgrupps åsikter och attityder (Bryman 2011) och möjligheterna 

att jämföra urvalet med populationen höjs (Trost 2007).  Vi upplevde att enkäter 

lämpade sig bäst för vår studie då denna metod gav oss tillgång till en stor mängd 

åsikter och attityder på ett effektivt och tidssparande sätt. Vi minskade likaså 

risken att påverka studenternas svar vilket lätt sker vid till exempel intervjuer 

(Bryman 2011). Några av de begränsningar som uppstod under studiens gång var 

dock att vi inte hade möjlighet att hjälpa till att svara på frågor om enkäten. Vi 

hade inte heller någon möjlighet att ställa uppföljningsfrågor eller ändra några 

frågor efter det att vi inlett utdelningen. (Ibid).  
 

3.1.2 Urval 
Att dela ut enkäter vid Lunds universitet utgör ett bekvämlighetsurval för oss då 

vi valde att dela ut enkäter vid ett lärosäte som vi redan var bekanta med. Ett 

bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer de personer som råkar vara 

tillgängliga (Bryman 2011). Vi visste exempelvis vilka personer vi skulle ta 

kontakt med för att få hjälp med att nå ut till studenterna. Den ursprungliga 

urvalsramen i vår studie bestod av samtliga socionomstudenter vid Lunds 

universitet, med lärosäte i både Lund och Helsingborg.  Tidsperspektivet 

medförde dock två avgränsningar då vi inte hade tid eller möjlighet att dela ut 

enkäter till den totala populationen. Den första avgränsningen bestod i att vi valde 

ett representativt urval bestående av tre terminer (Ibid). Valet av vilka terminer vi 
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skulle välja föll sig naturligt då studenterna på termin 5 var ute på praktik och vi 

inte hade möjlighet att träffa dem och dela ut enkäterna. Termin 6 avstod vi från 

av den anledningen att det är den termin vi själva går på samt då studenterna 

skriver c-uppsats och är även dessa svåra att få tag på. På termin 4 och 7 hade vi 

svårigheter att få tag på kursföreståndare och lärare som håller i föreläsningarna. 

Med andra ord kvarstod termin 1, 2 och 3. Eftersom vi fick snabbast respons från 

kursföreståndarna för klasserna på Campus Helsingborg nöjde vi oss med att 

samla in enkäter från dessa studenter. Detta utgjorde i sin tur vår andra 

avgränsning. Det faktum att vi fick in 179 besvarade enkäter i Helsingborg fick 

oss att känna att detta var ett tillräckligt stort underlag för vår studie. 
 

Valet av enkäter och det faktum att vi på detta sätt nådde ut till en stor del av 

socionomstudenterna vid Lunds universitet, Campus Helsingborg, ökar 

generaliserbarheten i förhållande till studenterna vid Lunds universitet. Vårt urval 

medför dock att vi inte kan generalisera resultatet till andra utbildningar, 

universitet eller orter (Bryman 2011). Vi är medvetna om denna begränsning vid 

analysen av vårt resultat. 
 

3.1.3 Enkätkonstruktion  
Genom att ha följt debatten om hen i media skapade vi oss en tydlig bild av vilka 

frågor kring hen som är i fokus. Utifrån denna bild kunde vi sedan urskilja vilka 

olika ställningstagande och åsikter som varit mest framträdande i diskussionen. 

Fördelen med detta förhållningssätt är att vi minskade risken för att frågorna 

avspeglade våra personliga uppfattningar och åsikter. Ambitionen var att enkäten 

skulle fånga de mest övergripande delarna i debatten. Vilken typ av frågor vi ville 

ha med i enkäten kom mer eller mindre naturligt och vi hade en någorlunda klar 

bild över vad det var vi ville undersöka. 
 

Formuleringen av frågorna kom dock att vålla en hel del huvudbry och tid. Vårt 

första problem var att formulera frågorna på ett tydligt och kortfattat sätt. Det var 

viktigt att undvika komplicerade formuleringar och strukturer (Bryman 2011). Vi 

valde att formulera majoriteten av frågorna som påståenden med fasta 

svarsalternativ och dessa alternativ strukturerades sedan i en så kallad Likertskala. 

En Likertskala innebär att respondenten anger i vilken utsträckning den instämmer 



 14 

med ett påstående. Genom användning av slutna frågor ökade vi jämförbarheten i 

de olika svaren (Ibid). Ett problem med fasta svarsalternativ är dock att de inte 

alltid passar de svarandes sätt att tänka och risken finns att svaren därmed blir 

onyanserade (Trost 2007). Vi upplevde dock att slutna frågor och påståenden var 

det enklaste och bästa sättet att få svar på våra attitydfrågor. Öppna frågor är ofta 

tekniskt svåra och tidskrävande att bearbeta (Ibid). Bryman (2011) menar på att en 

enkät bör innehålla så få öppna svar som möjligt då många ofta drar sig för att 

besvara enkäter där de själva måste formulera ett svar. Då vi skulle avläsa en stor 

mängd enkäter fanns det inte heller tidsutrymme för flertalet öppna frågor. Vi 

kunde dock inte bortse från det faktum att öppna frågor är till stor hjälp vid en 

analys och tolkning av data, samt kan ge flera bra och intressanta svar (Trost 

2007). Därför valde vi att ha med ett fåtal öppna frågor. Dessutom var detta det 

bästa sättet att få en förklaring till studenternas anledning att vilja använda sig av 

hen eller inte. När enkäterna var insamlande blev vi positivt överraskade över att 

nästan alla respondenter valde att utveckla sina svar med hjälp av de öppna 

frågorna. De öppna frågorna kom dessutom att bli till mycket stor hjälp vid 

analysen. 
 

En fråga som är vanlig vid enkäter är respondenternas kön, vi valde dock att 

undvika denna fråga. En av anledningarna var att det kändes något olustigt att 

lägga vikt vid studenternas kön då det är bland annat just denna uppdelning som 

införandet av det könsneutrala pronomenet hen syftar till att motverka. Valet av 

utbildning medförde likaså att det inte blev relevant att fråga efter könstillhörighet 

då männen utgör en klar minoritet på Lunds universitets socionomutbildning. 

Detta innebär i sin tur att det inte hade gått att göra någon generalisering mellan 

de kvinnliga och manliga respondenternas åsikter i analysen.    
 

Det ställningstagande som utgjorde störst dilemma för oss kom slutligen att bli till 

vilka   frågor   vi   skulle   använda   oss   utav   ett   “vet   ej” svarsalternativ. 

Huvudargumentet att ha med detta alternativ var att vi därmed inte skulle riskera 

att tvinga studenterna till ställningstaganden i de frågor där de faktiskt inte hade 

någon åsikt, och därmed riskera bortfall. Forskare rekommenderar dock inte 

användandet  av  ett  “vet  ej”  alternativ,  om  det  inte  är  absolut  nödvändigt (Bryman 

2011). Vi utgick dessutom från att en stor del av socionomstudenterna hade någon 
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form av förförståelse och åsikt i ämnet och att detta förhoppningsvis skulle 

innebära att vi inte tvingade någon att ta ställning. Trots detta försökte vi 

konstruera enkäten så att personen, oavsett om han eller hon hade någon 

förförståelse, skulle kunna svara på samtliga frågor. Vi valde till slut att frågan om 

det finns ett behov av hen fick  ha  ett  “vet  ej”  som  svarsalternativ  då  vi  upplevde  

att denna fråga kunde komma att bli svår att svara på utan detta alternativ.  
 

Innan enkäten delades ut till målgruppen genomfördes en mindre pilotstudie. 

Såväl vänner, familj som arbetskamrater och klasskamrater fick besvara enkäten 

och komma med synpunkter. Syftet var att ta reda på om enkätfrågorna var 

lättförståeliga och gick att svara på, samt att få en överblick så att undersökningen 

faktiskt kom att besvara det som den var tänkt att göra.  Syftet var även att 

undvika onödiga fel och misstag (Bryman 2011). Vi fick flera bra synpunkter och 

justerade enkäten därefter. 
 

 

3.2 Insamling av enkäter 
Vi inledde insamlingen med att kontakta kursföreståndarna på de terminer som 

utgjorde vårt urval. Av dessa fick vi därefter hjälp med vilka föreläsningar som 

var obligatoriska och vilka lärare som vi kunde kontakta för att dela ut enkäterna. 

Väl på plats tog det cirka 10 minuter för studenterna att svara på enkäterna. Vi var 

noga med att upplysa studenterna om att det var frivilligt att delta och att 

undersökningen var anonym (Vetenskapsrådet 2012). För att inte påverka 

studenterna presenterade vi oss endast kort och förklarade varför vi var där. Vi var 

noga med att inleda våra besök på samma sätt till samtliga klasser. När 

studenterna var klara samlade vi in enkäterna direkt på plats.   
 

Först efter att vi fått tillbaka de första enkäterna från studenterna upptäckte vi ett 

konstruktionsfel. Våra påståenden som skulle besvaras genom Likertskalan hade 

av misstag olika svarsalternativ på sida 2 och 3. På sida 2 var våra svarsalternativ: 

“instämmer   inte   alls,   instämmer   inte   särskilt  mycket, instämmer ganska mycket, 

instämmer   helt”.   Svarsalternativen   på   sida   3   var   dock:   “instämmer   inte   alls,  

instämmer inte särskilt väl, instämmer ganska väl,   instämmer   helt”.   Vi   anser  

emellertid att konstruktionsfelet inte kom att påverka resultatet, dels då ingen av 
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de tillfrågade kommenterade felet och dels för att orden mycket och väl inte skiljer 

sig nämnvärt åt.  
 

3.2.1 Bortfall 
Svarsfrekvens och bortfall utgör ett viktigt dilemma vid en kvantitativ studie då 

ett stort bortfall medför att urvalets representativitet riskerar att ifrågasättas 

(Bryman 2011). I ett försök att undvika detta tog vi noga ställning till 

utformningen av enkäten. Risken för svarsbortfall är exempelvis stor vid öppna 

frågor vilket gjorde att vi, som det står under Enkätkonstruktion, endast använde 

oss av ett fåtal öppna frågor (Trost 2007). För att minska ytterligare bortfall skrev 

vi en kort men tydlig introduktion till enkäten där vi bland annat förklarade syftet 

med undersökningen. Vi gjorde enkäten så kort som möjligt men försökte 

samtidigt få med de viktigaste och mest övergripande frågorna (Bryman 2011). En 

av målsättningarna med att dela ut enkäterna direkt till studenterna under 

obligatoriska föreläsningar var att sannolikheten var störst att flest antal studenter 

närvarade vid dessa tillfällen. Genom att dela ut enkäterna personligen ökade vi 

våra chanser att få in så många svar som möjligt jämfört med om vi istället hade 

skicka ut enkäterna via mail. Efter att ha tagit del av c-uppsatser från tidigare 

terminer kände vi oss inte manade till att använda oss utav webbenkäter med risk 

för det stora bortfall som det ofta innebär.  
 

För att få reda på hur många studenter som läser på Campus Helsingborg per 

termin, och för att därmed kunna beräkna bortfallet, mailade vi Carina Olsson, 

utbildningsadministratör.  

 

Tabell 1. Svarsfrekvens och bortfall per termin 
 

Antal studenter  Antal besvarade enkäter Svarsfrekvens Bortfall 

Termin 1 76 64 84,2 % 15,8 % 

Termin 2 75 66 88,0 % 12,0 % 

Termin 3 65 49 75,4 % 24,6 % 

Totalt 216 179 82,8 % 17,2 % 
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Tabell 1 visar att den totala populationen i vårt urval bestod av 216 studenter. Av 

dessa fanns 180 studenter på plats när vi delade ut enkäterna. Vi mottog en enkät 

som inte var ifylld och räknade därmed denna som ett bortfall. Totalt erhöll vi 

därmed 179 besvarade enkäter vilket resulterar i en svarsfrekvens på 82,8 procent.  
  

 

3.3 Analysmetod 
I detta kapitel redogör vi för den kvantitativa samt kvalitativa analys vi gjorde i 

samband med enkätinsamlingen, samt för metodens reliabilitet och validitet. 
 

3.3.1 Kvantitativ analys 
För att kunna analysera resultatet av de besvarade enkäterna började vi med att 

bekanta oss med SPSS och samtidigt läsa i boken SPSS steg för steg (Wahlgren 

2008). För att kunna föra in resultaten i SPSS började vi genast att koda 

enkäterna. För att underlätta inmatningsarbetet kodade vi de frågor med Ja/Nej-

svar numeriskt som Ja=1 och Nej=2 (Wahlgren 2008).  
 

Det första stora problemet vi stötte på, i samband med införandet av data, var när 

vi   skulle   koda   den   fråga   som   hade   flera   svarsalternativ,   en   så   kallad   ”multiple  

response”.  Om   respondenterna   svarat   att   de   hade   stött   på   användningen   av   hen  

bad vi dem, från en lista med flera olika alternativ, kryssa för de alternativ som 

passade bäst in. Fler än ett svar var alltså möjligt här. Vi valde då att registrera 

varje alternativ som en enskild variabel och kodade sedan om de stött på 

användningen av hen på detta alternativ eller inte. Variablerna (frågorna) ändrades 

då till exempel  till  ”Har  du  kommit  i  kontakt  med  eller  stött  på  användningen  av  

hen  genom  vänner/familj?”  Vi  kodade  Nej=0  och  Ja=1.  Enligt  Wahlgren   (2008)  

ska man nämligen inte koda den här typen av Ja/Nej-frågor som övriga 

”kryssfrågor”. 
 

När vi var klara med inmatningen av data i SPSS tog vi fram diagram som 

motsvarade resultaten på våra frågor och påståenden. Vi upptäckte då att staplarna 
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med svaren på Likertskalan var svåra att tyda och analysera, och gjorde därför om 

den  fyrgradiga  skalan  till  två;;  “instämmer  inte”  och  “instämmer”.   
 

För att kunna jämföra två variabler, i syfte att se om någon skillnad kunde utläsas, 

samt om de eventuella skillnaderna var statistiskt säkerställda tog vi hjälp av ett 

x2-test (Wahlgren 2008). För att kunna genomföra testet formulerade vi först en 

nollhypotes samt en mothypotes där nollhypotesen uttrycker att två variabler inte 

är relaterade till varandra. Hypotesprövningen leder till att nollhypotesen antingen 

förkastas eller inte. (Körner & Wahlgren 2005). Med hjälp av x2-testet kunde vi 

utläsa ett p-värde samt om signifikansnivån på detta var under 0,05. I de fall där 

p-värdet var under 0,05 kunde nollhypotesen förkastas då det var statistiskt 

säkerställt att det fanns en skillnad mellan de två variablerna. Det är då inte 

särskilt sannolikt att resultaten beror på slumpen eller tillfälligheter (Bryman 

2011). I korstabellerna i bilaga 2 visar vi på att skillnaderna i variablerna är 

statistiskt säkerställda då p-värdet är under 0,05. 
 

3.3.2 Kvalitativ analys  
Då enkäten även innehöll öppna frågor där respondenterna kunde skriva sina svar 

i form av text föll det sig naturligt att även göra en kort kvalitativ analys. Vi bad 

respondenterna förklara varför eller varför de inte kunde tänka sig att använda sig 

av hen i tal och/eller skrift, samt om de hade något övrigt att tillägga eller 

kommentera på. Alla svar samlades sedan i ett dokument och vi försökte därefter 

utläsa vilka mönster vi kunde se i svaren. För att påvisa de mönster vi fann i den 

kvalitativa analysen har vi valt att citera en del av studenternas svar löpande i 

analysen då dessa ger en överskådlig bild över de tillfrågades åsikter. Vi är 

medvetna om att svaren eventuellt kan vara begränsade i den bemärkelsen att de 

skrevs under en kortare tidsram. Detta innebär dock även att vi erhöll de 

tillfrågades spontana attityder, vilket vi ser som en klar fördel.  
 

3.3.3 Reliabilitet och validitet  
Vid beaktande av reliabilitet i vår undersökning finns flera olika aspekter att ta 

ställning till. Vi delade ut enkäter under samma förutsättningar och liknande 

situationer till samtliga studenter. Samtliga studenter fick lika mycket tid på sig 

för att besvara enkäten. Dessutom var vi måna om att inleda enkätutdelningen 
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med att presentera oss själva och vår studie på samma sätt inför samtliga klasser. 

Enkätens utformning medförde att alla studenter fick samma frågor vilket stärker 

graden av standardisering vilket i sin tur ger en hög reliabilitet. Vi utformade även 

enkäten så enkelt och tydligt som möjligt genom att till exempel undvika svåra 

ord och krångliga meningsbyggnader (Trost 2007). 
 

En annan aspekt av studien är dess stabilitet vilket innebär att då en viss grupps 

attityder mäts två gånger efter varandra ska resultaten vara snarlika. Stabila 

mätningar ger en hög grad av reliabilitet (Trost 2007).  Då debatten och synen på 

hen ständigt utvecklas och detta i sin tur påverkar människors attityder ställer vi 

oss tveksamma inför om resultaten skulle komma att vissa detsamma vid en ny 

undersökning. De tillfrågade kan alltid förändra sina attityder och påverkas av 

olika influenser och situationer, vilket sänker studiens grad av reliabilitet. 

Situationen då studenterna svarar på en enkät utgör ingen naturlig situation vilket 

medför att validiteten sjunker. Detta gör att vi ständigt under studiens gång måste 

ställa oss frågande och vara uppmärksamma till om vi fångar studenternas 

verkliga attityder och åsikter (Bryman 2011). Vi hävdar dock att det faktum att vi 

använt oss av påståenden och uppgifter från media och diskussioner som äger rum 

just nu medför chansen att studenterna är insatta i ämnet och förstår innebörden i 

frågorna.  

  

 

3.4 Etiska överväganden  
Enligt Vetenskapsrådet (2012) finns det forskningsetiska principer som har till 

syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare och undersökningens 

deltagare. Det finns fyra grundläggande individsskyddskrav att följa som forskare; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt nyttjande-

kravet.  
 

Informationskravet innebär att vi som forskare ska informera de vi studerar om 

syftet med vår studie (Vetenskapsrådet 2012). Detta tog vi hänsyn till då vi dels 

berättade för studenterna vad vårt syfte var när vi delade ut enkäterna, och dels 

skrev en kort infotext längst upp på enkäterna som förklarade syftet med studien. 



 20 

Forskaren ska även informera deltagarna om villkoren för deras deltagande och att 

detta deltagande är frivilligt. I samband med att vi delade ut enkäterna gjorde vi 

det väldigt tydligt för studenterna att deras medverkan var högst frivillig. Med 

samtycke menar Vetenskapsrådet (2012) att de som deltar i en studie själva ska få 

bestämma om de ska medverka eller inte. Som vi skrev ovan informerades 

studenterna, vid utdelningen av enkäten, att deras medverkan var frivillig. De 

enkäter som vi mottog ifyllda ansågs därmed innehålla ett individuellt samtycke. 

Frågan om konfidentialitet har ett nära samband med frågan om offentlighet och 

sekretess. Enligt Vetenskapsrådet (2012) ska alla uppgifter om respondenterna 

vara omöjliga att komma åt för utomstående. Då vi inte efterfrågade våra 

respondenters namn eller personnummer kommer deras identiteter inte att kunna 

förstås av varken oss eller utomstående. Vi har dock lagrat materialet på ett säkert 

sätt, omöjligt för utomstående att ta del av. Efter uppsatsen är godkänd och klar 

kommer enkäterna att slängas.  Vad gäller nyttjandekravet kommer våra 

insamlade uppgifter endast att användas för detta specifika forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet 2012). 

 

 

3.5 Arbetsfördelning 
Den första tiden av uppsatsskrivande delade vi upp arbetet mycket mellan oss. Vi 

skrev båda i Google docs och kunde därmed följa varandras skrivande och därmed 

direkt kommentera om vi undrade över något eller tyckte att något skulle ändras. 

En av oss läste på om enkätkonstruktion och gjorde ett utkast på hur vår enkät 

kunde tänkas se ut. Sen satt vi mycket tillsammans med det slutliga utformandet 

av enkäten för att den skulle bli exakt så som vi tänkt oss. Även införandet av svar 

i SPSS satt vi tillsammans med och testade oss fram till vilka diagram vi ansåg 

som mest intressanta för våra resultat. I samband med analysen och den 

avslutande diskussionen delade vi först upp arbetet genom att läsa på om olika 

tänkbara teorier. Efter det skrev vi analysen tillsammans då vi kände ett behov av 

att diskutera och bolla idéer mellan varandra. Det var främst vid dessa tillfällen 

som vi kom fram till det väsentliga i vår analys. 
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4. Teori 
Vi använder oss av ett induktivt angreppssätt i förhållandet mellan teori och 

forskning i studien vilket innebär att teorierna valdes ut efter att studiens resultat 

sammanställts (Bryman 2011). Detta avsnitt är till för att ge en kort introduktion 

till de teorier vi använt oss av i analysen. Syftet är att läsarna ska skaffa sig en 

förförståelse och för att sedan kunna följa våra teoretiska resonemang på ett 

adekvat sätt. 

 

 

4.1 Feministiskt perspektiv 
I analysen är feministiskt perspektiv ett genomgående och viktigt inslag för att få 

en fördjupad förståelse av våra resultat. Feministiskt perspektiv utgörs av en 

mängd skilda inriktningar inom politiken samt inom den akademiska forskningen. 

Detta medför att det inte är helt lätt att ge en kortfattad och tydlig förklaring till 

vad vi menar med feministiskt perspektiv. Gemensamt inom teorin är dock en 

strävan efter att synliggöra hur kön är kopplat till maktstrukturer i samhället. 

Huvuddelen av feministiskt perspektiv har anknytning till analys av genus och 

könsidentiteter (Svedberg & Kronsell 2003). Teori handlar om hur kvinnor och 

män konstrueras som exkluderande kategorier med syfte att skapa och återskapa 

en särskild typ av samhällsinformation (Mulinari, Sandell & Schömer 2003).  
 

Ett av det feministiska perspektivets viktigaste bidrag utgörs av omfattande kritik 

av förutsättningarna för vad som kan anses som vetenskapligt inom natur-, 

beteende- och samhällsvetenskapen. Det är främst på förhand givna antaganden 

eller grundförutsättningar som har kritiserats inom teorin. Då grundförutsättningar 

ses som naturliga innebär detta att vi inte reflekterar, eller förhåller oss kritiska till 

dem. Exempel på detta utgörs av könsskillnaden mellan kvinnor och män samt 

vad dessa består i. Det feministiska perspektivet syftar alltså till att lyfta fram det 

som samhällsmedborgarna tar för givet och ser som en självklarhet. Feministisk 

forskning bör därmed ifrågasätta alla självklara sanningar och visa på vilka 

normer som ligger till grund för det som vi tar för givet och upplever som 

naturligt i samhället (Svedberg & Kronsell 2003).   
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4.2 Socialiseringsprocessen 
Ett övergripande perspektiv inom analysen är sociologi som utgör studier av 

grupper, samhällen samt av människans sociala liv. Då innebörden av sociologi 

beskrivs på ett grundläggande och mycket tydligt sätt i boken Sociologi väljer vi 

här   att   kort   citera   Giddens:   “Sociologin   lär   oss   att   det   vi   anser   vara   naturligt, 

oundvikligt, gott och sant inte behöver vara just på det viset; det som ter sig som 

självklart i vårt liv påverkas i hög grad av historiska och sociala krafter. Att förstå 

de omärkliga men ändå så komplicerade och djupgående sätt varpå vårt 

individuella liv speglar det sociala sammanhang vi lever i är grundläggande för ett 

sociologiskt  perspektiv” (2007:23). Den process, varigenom individen gradvis blir 

medveten och skaffar sig färdigheter och kunskaper som passar in i den kultur den 

befinner sig i, kallas för socialiseringsprocessen (Ibid). 
 

4.2.1 Rollteori med fokus på kön 
I boken Introduktion till socialpsykologi redogör Angelöw och Jonsson (2000) för 

rollteorin som betonar de sociala roller som vi människor har i samhällslivet samt 

hur dessa påverkar det individuella beteendet. Teorin är intressant för vår analys 

då den studerar hur olika sociala roller fungerar och hur de påverkas av att olika 

förväntningar riktas mot en individ. Könsrollerna man och kvinna tillskrivs till 

exempel oss utan att vi kan påverka det. Genom socialiseringsprocessen överförs 

olika värderingar och attityder till oss beroende på om vi är man eller kvinna. 

Kvinnor och mäns olika beteendemönster ses som ett resultat av ett komplicerat 

samspel mellan individen och omgivningen. Olika beteendemönster uppkommer 

redan i mycket tidig ålder då vi bemöts av olika förväntningar på hur vi ska bete 

oss samt på vad som ses som ett passade beteende. Förväntningarna grundar sig 

enligt denna teori på om individen är en pojke eller flicka. Detta medför att 

individer omedelbart från spädbarnsåldern börjar utveckla mycket olika 

föreställningar om sina möjligheter att påverka och styra händelsers gång 

beroende på könstillhörighet. Då vi anammar de krav och förväntningarna som 

ställs på oss utgör detta en del av socialiseringsprocessen som beskrivs i 
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ovanstående avsnitt. Det innebär alltså att vi till viss del gör omgivningen 

förväntningar till våra egna (Ibid). 

 

4.2.2 Den primära och sekundära socialiseringen 
För att analysera skillnaderna i resultatet per termin, samt attityderna kring 

användandet av hen i samband med barn, kommer vi främst att använda oss utav 

Berger och Luckmanns (1998) teori om den sekundära socialiseringen. För att få 

en bättre förståelse av denna teori kommer vi även att referera till Giddens (2007) 

som vi anser ger en bra överblick över vad socialiseringsprocessen innebär. Enligt 

Berger och Luckmann (1998) genomgår människor två olika socialiseringssteg, 

det primära och det sekundära. I den primära socialiseringen möter individen sina 

signifikanta andra, sin familj. Denna period är den mest intensiva perioden när det 

kommer till kulturell inlärning. Det är den tid då barnet lär sig de mest 

grundläggande beteendemönstren som bildar utgångspunkt för inlärning senare i 

livet (Giddens  2007).  Den  sociala  världen  “filtreras”  av  de  signifikanta  andra  till  

individen och aspekter väljs ut som överensstämmer med deras egen placering i 

den sociala strukturen. Individen övertar de signifikanta andras attityder och gör 

dessa till sina egna. (Berger & Luckmann 1998). 
 

Den primära socialiseringen slutar när begreppet den generaliserade andre har 

etablerats i medvetandet. Individen identifierar sig då inte bara med konkreta 

andra utan med samhället vilket innebär att den sekundära socialiseringen tar vid 

(Berger & Luckmann 1998). I den sekundära socialiseringen internaliseras 

institutionella   ”undervärldar”   och   nya   socialiseringsagenter   dominerar,   som   till  

exempel skola och media (Berger & Luckmann 1998; Giddens 2007). Dessa 

agenter blir socialiserande krafter för individens del och de bidrar till att individen 

lär sig de normer, åsikter och värderingar som bildar mönster i kulturen (Giddens 

2007). Den sekundära socialiseringen förutsätter dock alltid en föregående primär 

socialiseringsprocess, den måste alltså handskas med ett redan format jag och en 

redan internaliserad värld. Kunskapen som förvärvas under den sekundära 

socialiseringen  måste  ”inpräntas”  hos   individen  och   innebär  att   individen   lär   sig  

ett andra språk som byggs på den verklighet som ”modersmålet”  från  den  primära  

processen utgör, och som man tar för given (Berger & Luckmann 1998). 
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4.3 Språksociologi  
Vi har använt oss av språksociologi då vi har analyserat de tillfrågades attityder ur 

ett individ- och samhällsperspektiv. Språksociologi inriktar sig på språk ur ett 

socialt perspektiv. Den syftar till att förklara språkliga företeelser utifrån 

samhälleliga och sociala faktorer. Man kan även se sambandet på motsatt håll, det 

vill säga att det språkliga beteendet påverkar samhällsstrukturen. På så sätt 

påverkar språk och samhälle varandra. Inom språksociologin förekommer två 

olika forskningsinriktningar som utgår från ett mikro- och ett makroperspektiv. 

Språkforskare utgår från ett mikroperspektiv för att exempelvis studera språk i 

förhållande till samhällsklass, etnicitet, ålder och kön. Ett makroperspektiv 

används i sin tur ofta av sociologer och socialpsykologer. Detta perspektiv 

studerar bland annat vilka attityder det finns till olika samhällsfenomen, hur 

attityderna uttrycks samt hur det kommer sig att de blir bestående. (Einarsson 

2009). 

 

Ovanstående perspektiv och teorier kommer att användas genomgående i 

kommande analys av resultaten som studien har visat på. De syftar till att ge oss 

ett alternativt sätt att tolka resultaten och att ge oss en djupare förståelse. 

 

5. Resultat och analys  
Här redovisar och analyserar vi de resultat vi fick fram i vår kvantitativa studie. 

Analysen gör vi med hjälp av de teorier som vi introducerade i föregående avsnitt, 

samt med hjälp av relevant forskning. Vi har delat in analysen i olika områden 

och avsnitt beroende på vad resultatet har visat och vilka mönster vi har kunnat 

avläsa. I syfte att skapa en tydlig bild av de statistiska resultaten har vi använt oss 

av diagram och korstabeller där ett samband kan uppvisas vilket vi beskriver mer 

ingående i bilaga nr 2. Vi analyserar de resultat där vi har funnit ett signifikant 

samband och där en intressant analys har varit möjlig att genomföra. Vi valde att 

använda oss av de svar och resultat där vi kunde utläsa ett mönster vilket i sin tur 

möjliggjort en röd tråd genom analysen. De frågor som inte kom att bli 
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användbara var bland annat då vi frågat de tillfrågade om andras attityder till hen. 

Vid försök till analys på dessa frågor kom vi fram till att svaren inte blev hållbara.  
 

 

 

Enligt diagram 1 visar vår studie på att 52 % av de tillfrågade inte anser att 

införandet av hen i det svenska språket är en bra förändring. Detta visar alltså på 

att lite mer än hälften är negativa till införandet. Av de som är negativa kan en 

stor majoritet (79 %) inte heller tänka sig att använda sig av pronomenet (se tabell 

1 i bilaga). 48 % anser att införandet av hen i svenska språket är en bra 

förändring, dock anser endast 30 % av de tillfrågade att det finns ett behov av ett 

könsneutralt pronomen (diagram 2). Detta något tvetydiga resultat kan tänkas bero 

på  det  faktum  att  svarsalternativet  “vet  ej”  endast  fanns  i  frågan  om  de  tillfrågade  

kan se ett behov av det könsneutrala pronomenet. 
 

44 % av de tillfrågade som besvarat enkäten ser inget behov av ett könsneutralt 

pronomen i svenska språket och av dessa kan 82 % inte heller tänka sig att 

använda sig av hen i tal och/eller skrift (se tabell 2 i bilaga). 27 % av de tillfrågade 

vet inte om de anser att det finns ett behov av hen. Av dessa har 32 % svarat att de 

inte kan tänka sig att använda sig av hen i tal och/eller skrift. Så vad säger 

resultaten oss? Ovanstående resultat ger uttryck för en relativt negativ bild då lite 

mer än hälften av de tilltalade anser att införandet av hen inte är en bra förändring.  

 

Diagram 2 Diagram 1 



 26 

5.1 Könsordningens inflytande 

Vad kan det bero på att en stor del av de tillfrågade ställer sig kritiska till ett 

könsneutralt pronomen? För att få svar på detta använde vi oss i enkäten även av 

en öppen följdfråga till frågan om de tillfrågade kan tänka sig att använda hen i tal 

och/eller skrift. De hade där möjlighet att precisera vad det var som gjorde att de 

ställde sig positiva eller negativa till användningen av pronomenet. I de negativa 

kommentarerna fann vi ett mönster då en överväldigande majoritet av svaren 

likande varandra. Nedan redovisas några av dem: 

 

För att jag anser att vad är anledningen till att vilja 

könsneutralisera. Vi är födda med ett kön och att vi 

är individer. 

           

Jag tycker inte om att använda ordet för att man 

född som kvinna eller man. 

                                 

Jag är konservativ och tänker på att kön är 

biologiskt. 

                         

Anser att könsneutraliteten nått sin överdrift. Vi 

kan aldrig sudda ut att vi är två kön. 

 

De tillfrågade har alltså här till stor del lyft fram biologiska könsskillnader som 

anledningar till att inte använda hen i tal och/eller skrift. Detta resultat kan förstås 

utifrån det feministiska perspektivet med hjälp av begreppet könsordning. Med 

könsordning menas en maktrelation mellan aktörerna som uppstår genom en 

social struktur. Individerna ses som en produkt av och ett uttryck för de 

maktstrukturer som dominerar i samhället. Könsordningen grundar sig i tanken på 

att en social skillnad mellan könen är naturlig, precis som flertalet av de 

tillfrågade framför i den öppna frågan. Könsordningen upprätthålls och 

reproduceras i samhället genom män och kvinnors handlande. Det är alltså 

vardagspraktiker som frambringar könsordningen i individernas beteende och 

uppfattningar   om   vad   som   kan   förväntas   vara   ”normalt”   (Svedberg  &  Kronsell  
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2003). Som individer i samhället socialiseras vi in i det normala, vi prövar och 

omprövar sätt att vara och att tänka i möten med varandra och därigenom 

utvecklar vi en normalitet (Svensson 2007). Könsordningen har stort inflytande i 

samhällets strukturer och uppdelning. Ett exempel på detta är kategoriseringen 

man och kvinna som utgör den mest fundamentala indelningsgrund som vi har i 

samhället. Femininet och maskulinitet förknippas nästan alltid med kvinnliga och 

manliga kroppar (Svedberg & Kronsell 2003). Detta illustreras i citatet nedan av 

en av de tillfrågade: 

 

För att det finns två kön, ett kvinnligt och ett 

manligt.  

                 

I de öppna frågorna kan vi se tydliga exempel på hur stort inflytande 

könsordningen har haft på de tillfrågades åsikter då det är just den biologiska och 

naturliga uppdelningen mellan man och kvinna som framhävs och sätts i fokus. 

Detta kan vara en förklaring till att en stor del av de tillfrågade inte ser ett behov 

av ett könsneutralt pronomen då användningen av hen innebär att vi medvetet 

väljer att bortse från ett grundläggande sätt att tänka (Svedberg & Kronsell 2003). 

Svedberg och Kronsell (2003) menar på att även om vi skulle hävda att 

könsidentitet är något subjektivt, som endast den enskilde individen själv kan 

uppleva, utgör könsidentiteten den kanske viktigaste kategoriseringsgrunden i 

samhället. Genom att se införandet av hen i svenska språket som en 

kategoriförändring av könsordningen ger detta oss en tydligare bild av varför så 

stor del av de tillfrågade är negativa och har starka åsikter angående införandet av 

hen. Vikten av kategorisering i dagens samhälle visar sig exempelvis då en person 

inte omedelbart kan kategoriseras efter kön. Då man inte vet om en person är av 

manligt eller kvinnligt kön skapar detta ofta osäkerhet och förvirring hos 

omgivningen (Ibid). En student skrev exempelvis följande: 

För att jag vill veta om det är en han eller 

hon jag pratar om, blir så förvirrat annars! 
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5.1.1 Vikten av det naturliga 
Då de tillfrågade ser uppdelningen mellan män och kvinnor som en naturlig 

företeelse blir könsordningen bestående och ses därmed som oföränderlig. Inom 

det feministiska perspektivet finner vi omfattande kritik av premisserna för vad 

som kan anses vetenskapligt inom natur-, beteende- och samhällsvetenskapen. 

Kritiken uppmärksammar på förhand givna antaganden eller grundförutsättningar. 

Antagandena  kan   sägas   vara   ”osynliga”   i   sin   självklarhet   (Svedberg  &  Kronsell  

2003). Vi ser exempel på detta i många av svaren på de öppna frågorna. 

 

Jag tycker att män är män och kvinnor är kvinnor. 

                               

“När   en   social   företeelse   ter   sig   som   mest   naturlig   och   självklar   bör   vi   vara  

uppmärksamma på att det "naturliga" ofta representerar en maktpraktik. 

Könsordningen finns därför "gömd" och fungerar som mest effektiv när den 

uppfattas   som   av   naturen   given.”   (Svedberg   & Kronsell 2003:57). Utifrån det 

feministiska perspektivet ser vi alltså resultatet som ett uttryck för könsordningen 

i samhället. Då de tillfrågade ser det som naturligt med skillnader mellan män och 

kvinnor ifrågasätter de inte heller uppdelningen och könsordningen blir därmed 

bestående. 

 

5.1.2 Vad händer om vi bortser från biologin? 
Vi är alla är medvetna om att män och kvinnor är biologiskt olika exempelvis i 

den bemärkelse att det bara är kvinnor som kan föda barn. I en del sammanhang 

menar man även på att män och kvinnors sätt att tänka, känna och handla beror på 

biologiska skillnader (Angelöw & Jonsson 2000). De som ställer sig positiva till 

förändringen i språket och till användningen av det könsneutrala pronomenet 

lägger dock mindre vikt på den biologiska uppdelningen. Då man bortser från 

grundantagandet om manlig och kvinnlig könstillhörighet uppstår ett nytt 

perspektiv och frågan blir intressant att analysera utifrån rollteori med särskilt 

fokus på könsroller. Inom rollteorin ses män och kvinnors olika beteendemönster 

som ett resultat av ett komplicerat samspel mellan individen och omgivningen. 

Visserligen ses rollen som man eller kvinna som en tillskriven roll då vi inte kan 

påverka vilket kön vi föds till. Inom rollteorin anses det dock vara de 
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förväntningar som uppstår beroende på om det är en pojke eller flicka som formar 

och påverkar en individs utveckling. Samhället har så att säga olika 

rollförväntningar på hur en individ ska bete sig och det är i sin tur dessa 

förväntningar som formar individen. Angelöw och Jonsson skriver exempelvis 

“Om  könsskillnaderna   enbart   skulle   bero   på   biologiska   faktorer skulle alla män 

och kvinnor från olika kulturer, samhällen och tidperioder ha ungefär samma 

beteende   och   egenskaper,   vilket   de   ej   har” (2000:96). Som man eller kvinna 

förväntas du vara och uppträda på ett visst sätt. Sociala roller uppstår av 

uppfattningar, förklaringar och teorier hos samhällets medlemmar. Vi är dock inte 

alltid medvetna om hur mycket vårt handlande faktiskt påverkas av omgivningen 

och samhället då individer övertar samhällets normer, värderingar och ideologier 

genom exempelvis massmedia och skola (Angelöw & Jonsson 2000).  
 

Rollteorin tillför här ett nytt perspektiv och utgångsläge då kön ses som en social 

roll och att samhället, dess medborgare, samt rådande normer och attityder är 

avgörande för en individs utveckling till skillnad från när fokus läggs på 

biologiska skillnader. Genom att se biologiska skillnader som en anledning till att 

män och kvinnor är olika innebär detta även att manligt och kvinnligt ses som en 

självklarhet som inte kan förändras. De som är negativa framför de biologiska 

skillnaderna som en anledning till att inte använda sig av hen. Rollteorin menar 

dock på att det är individer i samhället som påverkar socialisationen genom att 

förändra normer och attityder. De som är positiva till användningen av hen kan 

därmed tänkas se möjligheter då könsroller ses som förändringsbara. Argument 

för användningen av hen illustreras i nedanstående citat. 
 

För att bryta de normer som säger att man bara kan 

vara av könet man eller kvinna. 

                   

För att det är könsneutralt och visar att vårt 

samhälle är på väg mot förändring. Jämställt ska 

det vara! 

                       

Det blir mer neutralt, inte inspikad med tankar 

kring kön. 
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Här har biologiska skillnader ingen betydelse för om vi har behov av ett 

könsneutralt pronomen eller ej. Med andra ord är inte biologin bekymmersam för 

dessa individer då de inte lägger fokus på det fysiska könet och ser inte heller 

detta som ett motiv för hur människor handlar och tänker. Biologin blir inte 

bekymmersam eftersom de tillfrågade inte gör den till ett bekymmer. Yvonne 

Hirdman   belyser   detta   fenomen   i   nedanstående   citat:   ”Men   ”biologi”   är   bara  

bekymmersamt om man faktiskt tror på den, dvs. tror på den sociologiska 

förståelsen som (socio)biologer och andra tolkar sitt material utifrån och berättar 

sina  historier  som  motiven  för  människors  handlande”  (2003:82). 

 

 

5.2 Ett verktyg för jämställdheten 
Majoriteten av de tillfrågade, som anser att införandet av hen i det svenska språket 

är en bra förändring, instämmer med att pronomenet kan kopplas och bidra till 

jämställdhet (se tabell 3 och 4 i bilaga). Vi tolkar detta som att de tillfrågade ser 

språket som ett verktyg i utvecklingen till ett jämställt samhälle. Milles (2008) 

förklarar i boken Jämställt språk hur språket kan användas i ett jämställdhetssyfte. 

Det jämställda språket handlar då till viss del om att göra texter mer könsneutrala 

samt att inte ange könstillhörighet i onödan. Kvinnor och män beskrivs därmed 

inte som schabloner och stereotyper, utan mer som individer på lika villkor. Det 

viktigaste är att inte ta könsfördelningen för given de gånger det finns utrymme 

för att exempelvis använda sig av ett könsneutralt pronomen. Utifrån detta 

perspektiv kan hen därmed ses som ett verktyg i jämställdhetssyftet. 
 

Milles (2008) menar på att språket avspeglar verkligheten och då verkligheten 

under mycket lång tid inte varit jämställt är det inte konstigt om språket än idag 

ofta ger uttryck för en sådan världsbild. Ibland är vårt sätt att använda språket en 

följd av gamla uppfattningar om skillnader mellan kvinnor och män. Språket utgör 

ofta förlegade mönster för hur vi talar och skriver. Detta resulterar i att vi oftare 

skriver mer om män än om kvinnor. Kopplingen mellan jämställdhet och språket 

blir tydlig då Milles (2008) menar på att språket kan bli ett verktyg för 

maktmissbruk då människor kan uteslutas, såras och skadas. Den här negativa 
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kraften i språket förstärker därmed de negativa föreställningarna om kvinnligt och 

manligt.  

 

För att det är könsneutralt, kan nog i det   ”långa  

loppet”   bidraga   till   mindre   segregering   mellan  

”könen”. 

                          

 

5.3 Med språket i fokus  

5.3.1  Ett fult och löjligt ord?  
Enligt diagram 2 ser 44 % av de tillfrågade inget behov av det könsneutrala ordet 

hen och 27 % är tveksamma till om det finns ett behov. Enligt diagram 3 kan 44 

% av de tillfrågade inte tänka sig att använda sig av hen i tal och/eller skrift. Detta 

kan förstås i samband med att flera av de tillfrågade ger uttryck för att hen är ett 

konstigt och löjligt ord. Några av de tillfrågade skrev exempelvis: 

 

Jag tycker det saknar betydelse och låter fult. 
 

Jag tycker det ser fult ut. Skriver hellre han/hon. 
 

Tycker begreppet är löjligt, varför ska det finnas? 

Hur böjer man hen till exempel? Hen, henom?? 

 

Ovanstående åsikter kan kopplas till språksociologi och som Einarsson (2009) 

skriver  kan  vissa  ord  klassas  som  ”fula”  och  olämpliga  att  använda.  Dessa  ord  kan  

bland annat uppfattas som förolämpande. Einarsson (2009) menar på att orden i 

denna bemärkelse har blivit tabu för vissa personer, i vissa situationer och under 

vissa tider. Utifrån det språksociologiska perspektivet måste denna negativa bild 

förändras för att ett ord som hen ska kunna bli accepterat i det allmänna språket. 

Einarsson (2009) beskriver hur ordet bög   tidigare  har   setts   som  ”fult”  men   som  

idag har blivit socialt accepterat i samband med att tabustämpeln försvunnit. Detta 

ger   uttryck   för   att   ett   ord   som   en   gång   klassats   som   “fult”   kan   komma   att   bli  

allmänt accepterat över tid. 



 32 

 

Einarsson (2009) skriver även att nya språkliga drag tas i bruk i olika omfattning 

och av olika typer av språkbrukare. Oftast, men inte alltid, slår ord igenom och 

blir allmänna om de introduceras av grupper med inflytande och endast om 

attityden till språket blir accepterat i vidare kretsar. Alla förändringar i språket blir 

dock inte socialt accepterade. Det tar oftast tid innan ord blir erkända och under 

denna tid skiftar graden av acceptans i samhället (Einarsson 2009). Milles (2008) 

skriver i boken Jämställt språk om svårigheterna med att byta ut en inarbetad term 

mot en annan. Det är dock inte omöjligt då det finns flera exempel där det har 

lyckats. Exempelvis har det könsbestämda ordet riksdagsman ändrats till den mer 

könsneutrala benämningen riksdagsledamot. 

 

5.3.2 En förändring av det normala   
Ytterligare ett sätt att se på det faktum att de tillfrågade har svårt att ta till sig hen 

som ett begrepp är att det inte tillhör det normala sättet att uttrycka sig på i tal 

och/eller skrift. En definition av normalitet handlar om kollektiva förväntningar 

på vad som är kulturellt önskvärt (Svensson 2007). Svensson (2007) skriver att 

informella regler och normer oftast blir tydligast när någon överträder dem. Ur 

denna aspekt är det mycket möjligt att gränsen mellan könen har varit en form av 

”informell   regel”.   Skillnaden   mellan   manligt   och   kvinnligt   kan   ha   utgjort   en  

självklarhet som tidigare inte lagts någon större vikt vid. Först nu när denna gräns 

har överträtts, genom att ta bort könsbestämd benämning, har gränsen kommit att 

bli synlig och uppmärksammad. Ur denna synvinkel handlar det alltså inte bara 

om att vi förändrar ett ord utan om att vi bryter mot normer och kollektiva 

förväntningar som majoriteten av den svenska befolkningen har växt upp med. 

Exempel ges nedan på hur två av de tillfrågade resonerar och därigenom 

upprätthåller sina värderingar och normer. 

 

Känns ovanligt eftersom man aldrig har använt 

ordet förut. Tycker inte att det är något fel med att 

använda   ”han  och  hon”,  men  om  ordet   hen   skulle  

bli alltmer vanligare så skulle jag kunna tänka mig 
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Diagram 3 

att använda det. Men det skulle kännas onaturligt 

att använda ordet eftersom att det är ovant.    

                         

Är inte bekant med ordet, skriver hellre hon/han. 

                                      

Svensson (2007) menar på att normalitet alltid medför avvikelser, motstridiga 

åsikter och tolkningar. I varje sammanhang och grupp finns det avvikelser. 

“Avvikelser   utmanar   normaliteten   samtidigt   som   det   är   en   del   av   den.   Det  

annorlunda märks, påkallar uppmärksamhet och hotar det normala, men möjliggör 

också  förändring.”  (Svensson  2007:19).  I  detta  perspektiv  utgör  pronomenen  hon  

och han normen och hen avvikelsen. Genom att hen i detta avseende är avvikande 

framkallar pronomenet motstridiga åsikter vilka bland annat diskussionen i media 

har gett uttryck för. Hen påkallar uppmärksamhet och hotar det som i mångas 

ögon ses som normalt samtidigt som begreppet möjliggör en förändring i språket 

och i människors sätt att tänka och reflektera kring könsneutralitet. Det är därför 

viktigt att påpeka att normer förändras med tiden vilket innebär att värderingarna 

kring pronomenet hen kan komma att förändras. Einarsson (2009) menar på att 

normförändringar sker ständigt och en del av dessa förändringar blir varaktiga i 

historiens utveckling.  

 

5.3.3 En förenkling av språket   
Milles (2008) menar på att det motstånd som ofta förekommer vid införandet av 

en ny beteckning brukar gå över så länge människor märker att termen fungerar 

och fyller en funktion. Om vi ser till 

Einarssons (2009) och Milles (2008) 

resonemang om införande av nya ord 

tyder detta på möjligheten att hen kan 

komma att bli accepterat i språket.  

 

Vår studie visar på att redan idag 

använder 17 % av de tillfrågade sig av 

ordet, samt att 39 % kan tänka sig att 

använda det i framtiden. Om ett par år är 
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det därför mycket möjligt att pronomenet hen kommer att bli allt mer accepterat 

med motiveringen att det fyller en funktion, i alla fall av socionomstudenter på 

Lunds universitet. Något som styrker detta antagande är att majoriteten av de 

tillfrågade som är positiva pekar på den praktiska användningen av ordet. 
 

För att det är enklare än att skriva han eller hon i 

det fall då kön ej spelar någon roll. 

                      

Ibland vet man inte ifall man ska säga han eller 

hon. Hen verkar praktiskt. 

          

Förenklar språket. 

      

 

5.4 Kunskapens socialiserande effekt   

Som vi redan har visat på ställer sig en knapp majoritet av de tillfrågade sig 

negativa till det könsneutrala pronomenet hen i det svenska språket. Vårt resultat 

visar dock på att det finns ett samband mellan hur långt komna de tillfrågade är i 

utbildningen och hur de ställer sig till användandet och behovet av hen. På termin 

1 ser helt klart minst andel elever ett behov av hen i det svenska språket, d.v.s. 

endast 17 %. På termin 3 ser däremot 44 % av de tillfrågade att det finns ett behov 

(se diagram 4 + tabell 5). 

 

På termin 1 är ca 44 % positivt inställda till att använda sig av hen i tal eller skrift  

(se diagram 5 + tabell 6 i bilaga). I dessa 44 % ingår både de som redan använder 

sig av pronomenet och de som kan tänka sig använda sig av det. Majoriteten av 

respondenterna på termin 1 är alltså negativa till att använda sig av hen i tal eller 

skrift. Om man jämför detta resultat med respondenterna på termin 3 kan man här 

se att majoriteten, 64 %, ställer sig positiva till användandet. Även i denna tabell 

kan man alltså se att attityden mot det könsneutrala pronomenet förändras till det 

positiva ju längre i utbildningen man kommit. 
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För att analysera hur det kommer sig att flest studenter på termin 3 har en mer 

positiv syn på hen använder vi oss av teorin om sekundär socialisering där skolan 

utgör en viktig del i processen. Betydelse av skola och utbildning belyses bland 

annat i Why education matters där Kingston et al. (2003) refererar till Bidwell 

(1989). De menar att socialiseringsmodellen betonar att utbildning och skola 

förbättrar kapaciteten hos individen på olika varaktiga sätt. Individens 

intellektuella förmågor och kunskaper antas förbättras genom skolarbete, 

föreläsningar samt genom att interagera med lärare och studiekamrater då detta 

formar sociala värderingar och personliga dispositioner. I artikeln antas de 

lärdomar som individen erhåller under utbildningens gång påverka individen 

genom hela livet. Erfarenheterna i skolan skapar ett intresse för samhällsfrågor. 
 

I studien Changes in predictors of gender role ideologies among women: a 

multivariate analysis (Harris & Firestone, 1998) utförs en undersökning på över 

9000 kvinnor. Författarna menar på att mycket tyder på att ju högre 

utbildningsnivå en individ har, desto mindre traditionella könsuppfattningar har 

den. Studiens resultat visar mycket riktigt att hög utbildningsnivå, vilket innebär 

mer kunskap, kan härledas till en mer liberal syn på jämställdhet mellan könen. 

Ytterligare en studie som påvisar ett samband mellan högutbildade och 

jämställdhet hittar vi i Why education matters (Kingston et al, 2003). Denna studie 

innehåller över 1800 respondenter och grundar sig på enkäter gjorda mellan 1991 

och 1998. Även om det inte är en stor majoritet, visar undersökningen att 

högutbildade har mer liberala åsikter angående jämställdhet. Enligt Kingston et al. 

Diagram 4 Diagram 5 
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kan detta bero på att den utbildade påverkas av vad som sägs på utbildningen, att 

intellektet förstärks, samt att nya sociala värderingar tar form. 
 

Ovanstående forskning kan kopplas till vårt resultat om att ju längre de tillfrågade 

kommit i sin utbildning, desto mer liberala åsikter och attityder kring det 

könsneutrala pronomenet har de. Genom att man på termin 3 har kommit längre i 

sin utbildning bör man därmed ha fått mer kunskaper om samhället. Dessa 

kunskaper kan enligt forskningen ge ett liberalare synsätt när det kommer till 

jämställdhet, vilket vårt resultat också visar på. Detta understödjs även i boken 

Genuspedgogik där   Svaleryd   skriver   att   “Jämställdhet   i   högsta   grad   är   en  

kunskapsfråga och att kunskaperna ger möjlighet att synliggöra de könsmönster vi 

möter  i  vår  vardag  och  också  själva  upprätthåller.”  (2002:33). 
 

Enligt detta perspektiv kan resultatet att studenterna på termin 3 är mer positiva 

till en förändring i språket härledas till det faktum att de har kommit längre i 

utbildningen och därmed har fått större kunskaper än vad de på tidigare terminer 

har hunnit få. Nya sociala värderingar har därigenom tagit form samt att intresset 

för att följa utvecklingen i samhället är mer påtagligt. 

 

 

5.5 Hen och barnuppfostran - ett ämne som upprör    
Resultaten från enkätundersökni-

ngen visar på att 64 % av de 

tillfrågade anser att barn kan bli 

förvirrade angående sin egen 

könstillhörighet genom att be-

nämnas som hen. En intressant 

aspekt framträder i denna fråga 

då vi gör en jämförelse av hur 

många av de personer som är 

positiva till införandet av hen i 

språket som anser att benäm-

ningen av hen förvirrar barn. Av samtliga som är positiva till en språklig 

Diagram 6 
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förändring anser 48 % att hen kan förvirra barn (se tabell 7 i bilaga). Detta innebär 

att nästan hälften av de tillfrågade som varit positiva till införandet av hen i 

språket inte längre är positiva när det kommer till frågan om hen i samband med 

barn. Vi finner precis samma mönster då vi jämför om de tillfrågade kan tänka sig 

att använda sig av hen i tal och/eller skrift och om de anser att benämningen av 

hen förvirrar barn. 48 % av de som kan tänka sig att använda sig av hen i tal och 

skrift anser att hen kan förvirra barn (se tabell 8 i bilaga). Frågan är hur detta 

kommer sig? Varför övergår en stor del av de tillfrågade från att ha vara positiva 

till den allmänna användningen av hen till att bli negativa när frågan berör barn? 

 

Jag är irriterad över att debatten fått en missvisande 

riktning   med   tanke   på   vad   ”hen”   stod   för   från  

början. Nu handlar det främst om hur vi tilltalar 

barn vilket jag tycker är fel då barn är barn och inte 

ska dras in i vuxnas agendor. 
 

                 

Enligt   Einarsson   (2009)   och   Giddens   (2007)   tillkommer   nya   “socialiserings-

agenter”   i   den   sekundära   socialiseringen.  Media   är   här   ett   exempel   på   en   av   de  

nya  “agenter”  man  kan  komma  i  kontakt  med. 
 

 

Diagram 7 visar på hur stort inflytande 

media, och även Internet, har för att de 

tillfrågade ska ha kommit i kontakt med 

det könsneutrala pronomenet hen. 

“Medierna   är   en   del   av   vår   symboliska  

omgivning och ingår i våra dagliga 

referensramar när det gäller vår 

uppfattning om omvärlden, dvs. vad vi 

tycker är viktigt och intressant. Medie-

innehållet   är   också   ett   viktigt   inslag   i   alla   de   samtal   vi  människor   för”   (Jarlbro  

2006:8). Detta blir alltså ett uttryck för den stora påverkan medier har i samhället 

och på människors åsikter. 

Diagram 7 
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Inom media har det skrivits flitigt om användningen av hen i förhållande till 

barnuppfostran och dessa artiklar har kommit att bli flitigt debatterade av 

allmänheten.  Ett   exempel   på   detta   är   artiklar   om   så   kallade   “henförskolor”,   och  

om   föräldrar   som   inte   “könar”   sina barn. Kvällsöppet på TV4 sände i februari 

2012 ett program som handlade om användningen av hen och fokus lades där 

enbart på användningen av hen i samband med barn. I efterföljande debatter på 

olika diskussionsforum har sedan starkt avstånd till hen skapats.  
 

Genom att se till ovanstående exempel får vi en bild av den inverkan media har på 

individens åsikter. Med hjälp av Jarlborgs (2006) resonemang som vi redogör för 

ovan kan vi därmed se ett samband mellan att en mycket stor del av de tillfrågade 

är negativa till användningen av hen i förhållande till barn. Media som en 

sekundär socialiseringsagent blir den påverkande kraften för individens del. 

Giddens (2007) menar att denna kraft bidrar till att människor lär sig de 

värderingar, normer och åsikter som i sin tur bildar mönster i kulturen. Utifrån 

denna teori utgörs de normer och värderingar som förmedlas i media av en 

negativ föreställning när frågan om hen berör barn. Det är alltså i den sekundära 

socialiseringen, där media utgör en stor roll, som uppfattningen om att barn blir 

förvirrade kan uppstå. 

 

Det finns skillnader mellan en pojke och en flicka. 

Kan skapa problem för att barns identitet skapande 

process.  
 

Vi är skapade i kön och kön ska användas. Hen 

förvirrar bara barnen. 
 

Tycker man denna gången gått för långt när man 

ska ha det jämställt. Låt oss vara kvinna/man och 

flicka och pojke. Kommer aldrig kalla mitt barn 

hen. Låta barn vara dem de är. 
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En följdfråga blir dock hur det kommer sig att de tillfrågade kan vara positiva till 

användandet av hen i andra sammanhang men inte när det kommer till 

användningen vid barnuppfostran. En förklaring kan vara att som vi tidigare har 

skrivit påverkas den sekundära socialiseringen även av utbildning och skola. 

Högre utbildning ger bevisligen en mer liberal syn på samhället. Därmed kan en 

del av de tillfrågade trots allt vara positiva till användningen av hen då den 

sekundära socialiseringen inte 

enbart utgörs av media, utan 

påverkan sker även från andra 

håll såsom skolan. Olika 

socialiserande krafter gör att 

individen påverkas från mer än 

ett håll vilket här kan betyda att 

de tillfrågade kan vara positiva 

till användningen av hen i skrift 

och samtidigt vara negativa till 

hen när frågan berör barn. På 

termin 1 instämmer 77 % av de 

tillfrågade med att barn blir 

förvirrade angående sin könstillhörighet i samband med användandet av hen (se 

diagram 8 + tabell 9 i bilaga). På termin 3 är samma siffra 52 %. Vi ser 

fortfarande att en majoritet anser att hen inte borde användas i samband med barn, 

men att en påtaglig skillnad per termin kan utläsas. Därmed visar vårt resultat på 

att skolan har kommit att utgöra en större faktor i den sekundära socialiseringen 

på termin 3 än vad den har hunnit gör då termin 1.  
 

 

 

6. Sammanfattande diskussion  
Syftet med vår studie var att undersöka om den bild av debatten om hen som ges i 

media överensstämmer med en särskild population. Media ger en bild av att en 

stor majoritet av allmänheten är negativ till det könsneutrala pronomenet. För att 

undersöka detta valde vi socionomstudenter på Campus Helsingborg, som tillhör 

Diagram 8 
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Lund universitet, som målgrupp. Studiens resultat visar på att den bild som vi har 

kunnat utläsa från media överensstämmer med studenters attityder i den 

bemärkelsen att majoriteten är negativa. De studenter som ställer sig negativa till 

användningen framför framförallt argumentet att män är män och att kvinnor är 

kvinnor samt att denna biologiska skillnad inte ska ifrågasättas eller förändras. De 

ser exempelvis ingen mening med att könsneutralisera språket eller barn-

uppfostran. Argument som även varit framträdande är att ordet är onödigt, löjligt 

och konstigt. De som ställer sig positiva framför argument som att det underlättar 

språket, är könsneutralt, blir ett sätt att motverka diskriminering samt att det är ett 

steg mot ett mer jämställt samhälle. 

 

Användningen av feministiskt perspektiv i vår analys ger uttryck för hur svårt det 

kan vara att förändra grundantaganden som exempelvis vad som räknas som 

manligt och kvinnligt. Då de tillfrågade är av denna åsikt innebär det att synen på 

manligt och kvinnlig blir oförändrad och fastställer gamla föreställningar vilket 

därmed förhindrar utveckling. Trots att de tillfrågade läser vid en utbildning som 

bland annat syftar till att tillföra nya perspektiv och nya synsätt i samhället lyfts 

detta grundantagande fram. I analysen ställer vi oss frågande till vad detta kan 

bero på. En tolkning av resultatet är att en stor del av studenterna är i början av 

utbildningen. I analysen ser vi nämligen ett mönster där fler studenter är positiva 

till hen på termin 3 än på termin 1. Därmed hade det varit intressant om vi hade 

haft möjlighet att jämföra resultatet med studenter som läser vid termin 7. En 

tolkning av vårt resultat utefter det mönster vi har funnit är att det är mycket 

troligt att dessa studenter hade haft en mer liberal syn på användningen av hen. 

Detta förklarar vi genom att studenterna på termin 7 har mer utbildning och att 

den sekundära socialiseringen därmed fått större inflytande på studenternas 

åsikter. Vi tror dock inte att det endast är utbildningen i sig som kommit att 

påverka studenterna. Det kan mycket väl handla om en kombination av 

utbildning, umgänge med klasskamrater, lärare och att nya perspektiv och 

förhållningssätt introduceras samt att detta i sin tur medför att studenternas 

attityder förändras. Denna utveckling kommer sedan i sin tur att bli viktig då det 

så som vi framförde i problemformuleringen är socionomerna som påverkar det 

som ses som normalt och avvikande inom socialt arbete.  
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Medias påverkan av individers attityder och åsikter var något som vi även 

uppmärksammande under analysens gång. En avslutande reflektion av vårt 

resultat blir därför att media troligtvis kommit att ha en stor del i att majoriteten 

av de tillfrågade är negativt inställda till pronomenet hen. I detta sammanhang vill 

vi dock påpeka det faktum att media har en stor möjlighet att förändra 

allmänhetens attityder till begreppet genom att lyfta fram begreppets fördelar. 

Gunilla Jarlbro (2006) beskriver i boken Medier, genus och makt hur medier 

besitter möjlighet att verka som en demokratisk och integrerad mötesplats i 

samhället. Detta uttrycks idag i media genom att allt fler artiklar använder sig av 

det könsneutrala pronomenet. Exempelvis har vi under uppsatsskrivandets gång 

sett en stor förändring av användandet av hen. Artiklar har gått från att skriva om 

hen till att faktiskt använda sig av det som ett praktiskt redskap. Användningen 

avtar inte utan blir tvärtom allt mer vanlig trots att motstånd fortfarande kvarstår 

hos allmänheten. Nyligen använde exempelvis tidningen Teknikens Värld sig av 

pronomenet  då  de  skrev  i  en  rubrik  till  en  artikel  om  en  viss  typ  av  bil:  “En  bil  för  

hen?”  (2012-04-26 Nr 10). Ser vi till de aspekter som tagits upp vid analysdelen 

utifrån Einarssons (2009) och Milles (2008) får detta oss att tro på en utveckling 

då användningen av pronomenet allt oftare knyts till ordets praktiska tillämpning 

och dess vinst i det avseende att det är könsneutralt. En intressant fråga i detta 

sammanhang är dock vad det innebär att ordet har börjat användas i 

marknadssyfte? Kommer detta vara något som är positivt eller negativt för 

användningen av ordet och dess utveckling? Något som dock är säkert är att 

användningen av ordet i marknadssyfte medför att det når ut till en bred 

population. Om detta sedan är positivt eller negativt i slutänden vågar vi inte 

uttala oss om.  

 

Något som vi däremot kan uttala oss om är att vår analys av studenternas attityder 

tyder på att det idag finns en möjlighet att samhällets normer och värderingar 

kring syftet med ett könsneutralt pronomen kan komma att förändras. Huruvida 

hen kommer bli ett vedertaget uttryck eller inte är något som endast framtiden kan 

utvisa. Vi väntar med spänning på att få se vad som komma skall. 
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Bilaga 1: Enkät 
Hej, vi är två socionomstudenter på Socialhögskolan i Lund som just nu skriver vår C-

uppsats. Vårt syfte med denna enkät är att undersöka socionomstudenters attityder och 

kännedom om ordet hen. Hen är ett könsneutralt pronomen som i situationer där könet 

saknar betydelse ersätter hon, han, henne och honom. Under de senaste tre åren har 

hen blivit allt mer omnämnt, använt och debatterat i svenska medier. 

1. Födelseår: __________________ ( ex 1988) 
 
 

2. Har du kommit i kontakt med eller stött på användningen av hen? Var vänlig 

markera med ett kryss. 

   Ja 

   Nej  

 

 

3. Om  svaret  är  ”Ja”,  sätt  kryss  för  samtliga  av  de  alternativ där du har kommit i 
kontakt med användningen av hen.  Fler än ett svar är här möjligt.  

 Media (exempelvis dagstidningar och kvällstidningar) 

 Internet (exempelvis Facebook och debattsidor)  

 Vänner/familj 

 Barnboken Kivi och monsterhund 

 Skola/studier  

 Annat sätt: _____________________________________________________ 
 

 

4. Kan du tänka dig att använda dig av hen i tal och/eller skrift? Var vänlig markera 

med ett kryss. 

 Ja  

 Nej 

 Använder mig redan av det  
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5. Om  du  svarat  ”Ja”  eller  ”Använder  mig  redan  av  det”  på fråga 4, vad är det som 
får dig att vilja använda dig av hen? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

6. Om  du  svarat  ”Nej”  på  fråga  4, vad är det som får dig att inte vilja använda dig 
av hen? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

 

7. Du kommer nedan ges ett antal påståenden. Vänligen ange hur väl påståendena 
stämmer överens med din syn på pronomenet hen. Var vänlig markera med ett 

kryss per påstående. 

 

            Instämmer       Instämmer inte        Instämmer         Instämmer 

                                                                                                 inte alls          särskilt mycket      ganska mycket            helt 

   

Jag anser mig ha kunskap om   

innebörden av pronomenet hen  

 

Införandet av hen i det svenska språket är 

en bra förändring  

 

Personer i min omgivning är negativt 

inställda till införandet av hen i svenska 

språket. 

 

Personer i min omgivning reagerar positivt på 

den allmänna debatten om hen som förs i media.  
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                                                                                             Instämmer      Instämmer inte          Instämmer         Instämmer 

                                                                                                 inte alls            särskilt väl              ganska väl              helt 

 

Yngre människor är mer positivt inställda till hen 

än äldre.                                         

 

Ett könsneutralt pronomen som hen kan 

påverka/bidra till jämställdheten i samhället. 

 

Skillnaden mellan manligt och kvinnligt kan 

försvinna genom införandet av hen 

 

Att skillnaden mellan manligt och kvinnligt kan 

försvinna genom införandet av hen är negativt 

 

Fokus bör ligga på individen och inte på 

personens könstillhörighet 

 

Användandet av hen har en koppling till 

jämställdhet mellan könen. 

 

Användandet av hen har en koppling till 

feminism. 

 

Att benämna barn som hen kan göra dem 

förvirrade angående sin egen könstillhörighet. 

 

Användandet av hen har en koppling till personer 

utan könstillhörighet, dvs. de som varken 

identifierar sig som man eller kvinna.  
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8. Anser du att det finns ett behov av ett könsneutralt pronomen som hen i det 
svenska språket? Var vänlig markera med ett kryss.  

 Ja 

 Nej  

 Vet ej  

    

 

 

Övriga kommentarer:  

Om du har något att tillägga eller kommentera skriv gärna det på nedanstående rader. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2: Tabeller 
Nedanstående tabeller är de vi har använt oss utav i vår analys. I samtliga tabeller visar p-

värdet under 0,05 vilket innebär att det finns en skillnad mellan de två variablerna samt att 

denna skillnad är statistiskt säkerställd.  

 

 

Tabell 1 Införandet av hen i det svenska språket är en bra förändring (vertikalt) 

Kan du tänka dig att använda dig av hen i tal eller skrift? (horisontellt) 

 n = 177 

 Ja Använder 
mig redan 
av det 

Nej Totalt p 

Instämmer 62,4 % 30,6 % 7,1 % 100 % 0,000 

Instämmer 
inte 

16,3 % 4,3 % 79,3 % 100 % 

 

 

 

Tabell 2 Anser du att det finns ett behov av ett könsneutralt pronomenen som hen i det 

svenska språket? (vertikalt) 

 Kan du tänka dig att använda dig av hen i tal eller skrift? (horisontellt) 

 n = 177 

 Ja Använder 
mig redan 
av det 

Nej Totalt p 

Ja 54,7 % 45,3 % 0,0 % 100 % 0,000 

Nej 16,9 % 1,3 % 81,8 % 100 % 

Vet ej 57,4 % 10,6 % 31,9 % 100 % 
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Tabell 3  Införandet av hen i det svenska språket är en bra förändring (vertikalt) 
Ett könsneutralt pronomen som hen kan påverka/bidra till jämställdhet i 

samhället (horisontellt) 

 n = 174 

 Instämmer Instämmer 
inte 

Totalt p 

Instämmer 69,0 % 31,0 % 100 % 0,000 

Instämmer 
inte 

21,1 % 78,9 % 100 % 

 

 

 

Tabell 4  Införandet av hen i det svenska språket är en bra förändring (vertikalt) 

Användandet av hen har en koppling till jämställdhet mellan könen 

(horisontellt) 

 n = 172 

 Instämmer Instämmer 
inte 

Totalt p 

Instämmer 71,1 % 28,9 % 100 % 0,000 

Instämmer 
inte 

43,8 % 56,2 % 100 % 

 
 
Tabell 5  Anser du att det finns ett behov av ett könsneutralt pronomen som hen i det 

svenska språket? 

 n = 177 

 Ja Nej Vet ej Totalt p 

Termin 1 17,5 % 60,3  % 22,2 % 100 % 0,006 

Termin 2 31,8 % 34,8 % 33,3 % 100 % 

Termin 3 43,8 % 33,3 % 22,9 % 100 % 
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Tabell 6  Kan du tänka dig att använda dig av hen i tal och/eller skrift? 

 n = 179 

 Ja Använder 
mig redan 
av det 

Nej Totalt p 

Termin 1 31,2 % 12,5 % 56,2 % 100 % 0,008 

Termin 2 50,0 % 12,1 % 37,9 % 100 % 

Termin 3 32,7 % 30,6 % 36,7 % 100 % 

 

 

 

Tabell 7  Införandet av hen i det svenska språket är en bra förändring (vertikalt) 

Att benämna barn som hen kan göra dem förvirrade angående sin egen 

könstillhörighet (horisontellt) 

 n = 168 

 Instämmer Instämmer 
inte 

Totalt p 

Instämmer 47,6 % 52,4 % 100 % 0,000 

Instämmer 
inte 

79,1 % 20,9 % 100 % 

 

 
Tabell 8  Kan du tänka dig att använda dig av hen i tal eller skrift? (vertikalt) 

 Att benämna barn som hen kan göra dem förvirrade angående sin egen 

könstillhörighet (horisontellt) 

 n = 170 

 Instämmer Instämmer 
inte 

Totalt p 

Ja 47,7 % 52,3 % 100 % 0,000 

Använder 
mig redan 
av det 

44,8 % 55,2 % 100 % 

Nej 84,2 % 15,8 % 100 % 
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Tabell 9  Att benämna barn som hen kan göra dem förvirrade angående sin egen 

könstillhörighet 

 n = 170 

 Instämmer Instämmer 
inte 

Totalt p 

Termin 1 77,0 % 23,0 % 100 % 0,019 

Termin 2 58,5 % 41,5 % 100 % 

Termin 3 52,3 % 47,7 % 100 % 

 


