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Abstract 
I den här studien undersöks vilka attityder blivande lärare har till orden hen och en. Orden kan 

sägas vara en produkt av språkaktivism, vilket innebär att de skapats eller används i anti-

diskriminerande syften. Undersökningen omfattar dels en digital enkätundersökning, där 

lärarstudenter från olika delar av Sverige erbjudits att deltaga, och dels en e-postintervju, där 

frivilliga respondenter från enkäten ställt upp. I enkäten skulle studenterna uppskatta hur ofta 

de använder pronomenen hen och en som alternativ för mer traditionella pronomen, huruvida 

de som inte använder det ofta eller alltid kunde tänka sig att börja göra det och hur de 

upplever ordens värdeladdning. I e-postintervjun fick de besvara fyra öppna frågor om hur de 

använder orden och varför de väljer att göra det, alternativt varför de väljer att inte göra det.  

 

Resultatet visar att lärarstudenterna generellt sett har pronomenen som en del av sitt 

ordförråd, men använder dem i olika utsträckning. Majoriteten av de som inte använder 

pronomenet hen ofta, uppger att de kan tänka sig att använda det mer frekvent, medan en 

jämförelsevis mindre del kan tänka sig att använda pronomenet en mer frekvent. Generellt sätt 

upplever respondenterna även orden som neutrala i sina värdeladdningar, även om resultatet 

skiljer sig mellan olika användargrupper. Intervjusvaren visade att benägenhet att börja 

använda pronomenen mer frekvent beror på användarens uppfattning om fenomenen 

tvåkönandes och androkönandes existens.  

 

Resultaten diskuteras sedan i relation till ett attitydbegrepp, där resultatet förstås genom att 

delas i attityders tre komponenter. Slutsatsen av diskussionen är att de blivande lärarna har en 

relativt god attityd till pronomenet hen, men en något mer återhållsam attityd till pronomenet 

en. 
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2. Inledning 
Lärargruppen såg avståndstagande och skeptiskt på mig. Ingen verkade vilja inleda ett svar 

eller en diskussion kring min fråga. En lärare som var i färd med att packa ner 

lektionsmaterial i en korg utbrast kort ”Simon1 var en kille när han började på den här skolan 

och kommer alltid att vara en kille för oss. Han är ju ändå aldrig på lektionerna, så vad spelar 

det för roll vad vi kallar honom här inne [läs: lärarrummet]?” och lämnade sedan rummet. 

Min fråga hade handlat om just det här: vilket namn använder ni på eleven? Har någon frågat 

vad hen föredrar? Dagen innan hade jag nämligen presenterat mig för den grupp av fyra 

elever som aktivt uteblev från majoriteten av klassrumstimmarna, och därför riskerade att 

misslyckas med att uppnå målen för grundskolans senare del. Det var då ovanstående fråga 

hade formats, eftersom en av eleverna presenterade sig som ”Matilda”, istället för ”Simon”, 

som det stod i klasslistan och att vännerna genomgående refererat till eleven med pronomenet 

hen. Eftersom jag aldrig hade hört lärarna tala om någon Matilda, och än mindre blivit tillsagd 

att referera till hen med hen, blev jag förundrad och ansåg att det var en relevant diskussion 

att föra, inte minst eftersom jag befann mig på verksamhetsförlagd utbildning och för att 

frågan endast i förbifarten hade behandlats inom utbildningen på universitetet. 

 

På universitetet sedan blomstrade diskussionerna kring ämnet. Vi diskuterade inte enbart 

tvåkönsnormen och det nykomna ordet hen, utan även hur vi bör förhålla oss till ett aktivt 

förändrat språk, där det finns krafter både för och emot en könsneutralisering av det svenska 

språket. Sammanfattningsvis kan sägas att åsikter gick isär, men att många fann det intressant 

att diskutera språkets natur. Den här uppsatsen kan ses som en följd av ovanstående händelser, 

där en performativ språksyn antas i strävan efter att undersöka blivande lärares attityder till ett 

könsneutralt språkbruk och indirekt även hur de ställer sig till språkaktivism, det vill säga 

aktiva språkförändringar som implementerats för att motverka diskriminering i samhället. Det 

nedslag som skett ovan, visar att attityder kring språkbruk kan vara starka och reaktiva. Den 

här uppsatsen kan ge en bild av hur vissa språkfokuserade attityder hos framtidens lärare kan 

komma att se ut. För att göra det undersöks lärarstudenters inställning till de alternativa, 

könsneutrala pronomenen hen och en.  

                                                
1 Namnen är fingerade. 
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3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka blivande lärares attityder till språkförändringar 

som syftar till könsneutralisering. Undersökningen avgränsas till de könsneutrala pronomenen 

hen och en (i fortsättningen även kallade ”alternativa pronomen”).  

 

•   Använder blivande lärare pronomenen hen och en? Kan de som inte gör det tänka sig 

att börja göra det mer frekvent?  

•   Anser lärarstudenterna att orden hen och en är värdeladdade och i så fall hur?  

•   Påverkar den egna inställningen till orden om personen i fråga tror sig komma 

använda dem i kommande yrkesgärning? 

•   Vilka bakomliggande orsaker finns det till bruket eller icke-bruket av hen respektive 

en? 

4. Teori 

4.1 Språksyn 
Den här uppsatsen utgår från en performativ språksyn, vilken utvecklades efter den diskursiva 

vändningen som rådde inom språkvetenskapen under 1900-talets senare del. Då betonades 

dels språkets historiska och dynamiska karaktär och dels hur språket används mellan 

människor i olika möten. Med det menas att det som sägs mellan människor måste tolkas i sitt 

sammanhang, i den språkliga handlingens tid och rum. Språkets funktion hänger därmed 

samman med historiska och sociala villkor. Vi ingår i olika språkgemenskaper, där vi talar 

olika beroende på vilken roll vi har inom en viss språkgemenskap. I formella sammanhang 

talar vi på ett sätt, medan vi i informella sammanhang talar på ett annat; med nära vänner talar 

vi på ett, med en förälder ett annat och med personer i professionella sammanhang på ett 

tredje och så vidare (Edlund, Erson & Milles 2007, s. 12).  

 

Den performativa vändningen uppkom i samband med utvecklingen av feministiska teorier 

och genusvetenskap. Här betonas nu än mer individens aktiva och medskapande roll. Med 

hjälp av språket skapar vi omvärlden och oss själva; vi förstärker och undergräver 

föreställningar om oss själva och andra människor eller grupper i samhället (Edlund, Erson & 

Milles 2007, s. 12–13). Språksynen som uppkom efter den performativa vändningen tar alltså, 

precis som tidigare språksyn, hänsyn till sociala och historiska ramar, men ser dem som 

föränderliga. Med våra språkliga handlingar skapar och förändrar vi samhällets 
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maktförhållanden, normer och gränser. Med språket skapar vi också en bild av oss själva, så 

som vi vill bli uppfattade av omvärlden. Språkhandlingar är kraftfulla, med vilka vi skapar 

olika bilder av oss själva som exempelvis en viss typ av människa, en viss typ av kvinna eller 

en viss typ av man (Edlund, Erson & Milles 2007, s. 13). Sammanfattningsvis kan sägas att 

språkande bidrar till skapandet av den egna personen och skapandet av olika sociala grupper.  

 

4.2 Attityd 
Attityd är ett vanligt men komplicerat begrepp inom socialpsykologin. Språkvetaren Ellen 

Bijvoet (2013, s. 123–124) utgår från socialpsykologerna Martin Fishbeins och Icek Ajzens 

definition och menar att en attityd är ”en benägenhet som är inlärd snarare än medfödd att 

reagera på ett konsekvent sätt (t.ex. välvilligt eller avvisande) i fråga om en viss företeelse, ett 

visst beteende osv.” (Bijvoet 2013, s. 123). Bijvoet tillägger att en attityd även bör ha en viss 

varaktighet.  

 

En attityd är komplext uppbyggd, vari tre olika komponenter kan urskiljas. Dessa tre 

komponenter kallas den kognitiva, den affektiva och den konativa. Den kognitiva 

komponenten, som enkelt uttryckt kan sägas handla om subjektiv vetskap, innefattar 

uppfattningar och föreställningar om ett objekt eller ett fenomen. Den kognitiva komponenten 

kan bygga på både sanning och osanning. Den affektiva komponenten, som är central i 

attityden och handlar om känslor, är sammankopplad med den kognitiva och innefattar 

känslomässiga värderingar avseende den subjektiva vetskapen. Den här komponenten reglerar 

om en person ställer sig positiv, negativ, ambivalent eller likgiltig inför objektet eller 

fenomenet. Den konativa komponenten handlar om handlingsberedskap och omfattar 

huruvida personen som innehar attityden är beredd att agera i enighet med sina föreställningar 

och värderingar. Dessa komponenter kan vara samstämmiga eller i konflikt hos en och samma 

människa (Bijvoet 2013, s. 124–125). 

 

Bijvoet (2013, s. 125) poängterar att vanor, värderingar, stereotyper, fördomar och åsikter är 

besläktade med attityder, och anser därför att det är viktigt att även reda ut dessa begrepp, 

eftersom de inte alltid innebär samma sak som i vardagligt språk. En vana är beteenderutiner, 

som ligger på en lägre medvetenhetsnivå än attityder. En värdering är generella ideal som 

personen i fråga eftersträvar. En stereotyp är en generaliserande och förenklad föreställning 

om olika karaktäristika en individ som tillhör en grupp tros inneha, eftersom den ingår i 
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gruppen. En fördom utmärks av att stereotyper förbinds med negativa känslor och 

bedömningar. Åsikter, slutligen, är uppfattningar en person kan uttrycka i ord. Åsikter och 

attityder kan ibland verka synonyma, men de första ses som kognitivt baserade, medan de 

förra är känslobaserade. Attityder är heller inte lika enkla att verbalisera som åsikter.  

 

Attityders funktion 

Bijvoet (2013, s. 127–128) menar att attityder har fyra huvudsakliga funktioner. Den första, 

kognitiva orienteringsfunktionen, hjälper våra hjärnor att organisera och förenkla omvärlden 

genom att exempelvis generalisera och kategorisera. Den andra, affektiva eller evaluativa 

funktionen, bidrar till identifikationsarbete, både det individuella och det inom en grupp. Vi 

tillskriver den egna personen och den egna gruppen positiva egenskaper för att gynna en 

positiv självuppfattning och för att motivera medlemskap i gruppen. Här skapas ”vi och de”. 

Den tredje, ego-defensiva funktionen, fungerar som ett självförsvar vid inre konflikter eller 

problem, där oönskade och/eller förbjudna egenskaper hos individen själv skjuts undan för att 

skapa distans. Det här kan ske genom projicering, vilket innebär att vi tillskriver dessa 

negativt upplevda egenskaper till andra individer eller grupper. Den fjärde och sista 

funktionen, den instrumentella, karakteriseras av att attityder skapas för att gynna den egna 

individen eller gruppen vad gäller exempelvis materialitet eller position i samhället. De här 

typerna av attityder kan orsaka upprätthållande eller förstärkning av vissa gruppers privilegier 

gentemot andra.  

5. Metod och material 
Föreliggande studie presenterades för potentiella deltagare som en undersökning rörande 

blivande lärares språkbruk. Att jag undersökte blivande lärares attityder till de könsneutrala 

pronomenen hen och en nämndes inte, för att undvika intervjuareffekter. Eftersom orden ändå 

behandlades kan deltagarna ha misstänkt vad undersökningen gick ut på, då åtminstone ordet 

hen kan sägas fortsatt vara under debatt.2  

 

                                                
2 Se exempelvis debatten som uppstod då Svenska kyrkan i Västerås kallade Jesus för hen: Bratt, Miriam (2017-
12-28): Kallar Jesus för ”hen” – får ta emot hat. Aftonbladet.; Weimar, Alexander (2017-12-29): Biskopen: Jesus 
var en man och en hen. Svt nyheter. Eller övrig debatt kring hen: Bolander, Hanna (2017-07-23): Han, hon eller 
hen – låt barnen välja själva. Aftonbladet.  
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Materialinsamlingen har utförts i två steg, genom en kvantitativ och en kvalitativ metod. Som 

ett första steg konstruerades en webbenkät med hjälp av hemsidan www.surveymonky.com. 

Eftersom webb- och pappersbaserade enkätformulär resulterar i likartade svar (Bryman 2008), 

valdes det tidigare eftersom det gör det möjligt att insamla en betydligt större mängd data från 

olika delar av landet. I enkätens avslutande del uppmanades de respondenter som kunde tänka 

sig att svara på fler frågor att lämna sin e-postadress. Den andra delen bestod sedan av 

följdfrågor på enkäten (se Bilaga 2). Jag kommer dock inte att använda alla uppgifter i 

enkäten i min resultatredovisning. Anledningen till detta är brist på utrymme. 

 

Det använda materialet från enkäten består av frågor där studenterna skulle uppskatta hur ofta 

de använder pronomenen hen och en som alternativ för mer traditionella pronomen; huruvida 

de som inte använder det ofta eller alltid kunde tänka sig att börja göra det och hur de 

upplever ordens värdeladdning (vidare även kallat ”laddning”). De respondenter som lämnade 

sin mailadress fick besvara fyra öppna frågor om hur de använder orden och varför de väljer 

att göra det, alternativt varför de väljer att inte göra det.  

 

5.1 Respondentgruppen (enkät) 
För att distribuera enkäten användes olika forum för studenter på Facebook. Enkäten delades i 

totalt 14 Facebookgrupper, med varierande respons. Sammanlagd deltog 661 lärarstudenter i 

undersökningen, men enbart 501 svar har analyserats. Den här avgränsningen motiveras av att 

160 respondenter lämnat många frågor obesvarade och svaren därmed var ofullständiga.  
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Genusidentitet 72,46 % av svaranden angav kvinnligt genus, 26,35 % angav 

manligt genus och 1,2 % angav annan genusidentitet.   

Ålder Den starkast representerade åldersgruppen är 18–24 år, som utgör 

55,49% av svaranden. Åldersgruppen 25–30 år motsvarar 34,93 %, 

31–45 år 8,98 % och 46-65 0,6 %.   

Påbörjade terminer Flest av svarande ingår i program som inletts på höstterminer. 

Påbörjad termin 1 och 5 utgör båda 19,76 % vardera av svaranden, 

termin 3 16,77 %, termin 7 12,18 %. Svarande som påbörjat termin 

9 är dock färre och uppgår endast till 8,78 %. Den sista siffran kan 

förklaras med att det endast är ämneslärarstudenter som läser fler 

än 7 terminer.  

Program Den största gruppen bland svarande är ämneslärarstudenter, 61,2 

8%, följt av grundskollärarstudenter åk. 1–3 som utgör 17,76 %. 

Grundskollärarstudenter åk. 4–6 utgör 9,98 % och 

förskollärarstudenter 8,58 %. 2,4% uppger annat lärarprogram. 

Lärosäten De lärosäten som framförallt är representerade är Uppsala 

universitet (21,56 %), Umeå universitet (20,16 %), Göteborgs 

universitet (17,56 %), Örebro universitet (15,77 %) och Linköpings 

universitet (15,57 %). Resterande svarande (9,38 %) studerar vid 

Stockholms universitet, Malmö högskola, Konstfack, Karlstads 

universitet, Högskolan Kristianstad och Högskolan Dalarna. 
Tabell 1. Respondentgruppens sammansättning 
 

5.2 Informantgruppen (e-postintervju) 
De svarande som lämnat sin e-postadress för vidare frågor, kontaktades via e-post med 

bifogade följdfrågor (se Bilaga 2). Bilagan skickades till cirka 60 deltagare och besvarades av 

elva personer. Bortfallet var därmed stort. Majoriteten av dessa informanter hade en positiv 

inställning till hen, medan knappt hälften hade en mer avvaktande inställning till en. Två 

informanter valde att svara tillsammans genom en ljudfil, vilket bidrog till att dessa svar är 

mycket mer utförliga än de övriga. Eftersom informanterna vars svar spelats in var negativa 

till båda de alternativa pronomenen gav det ett mängdmässigt tillfredsställande material som 

kontrast till de positiva skriftliga. Jag väljer att inte skriva ut informantgruppens 

sammansättning av etiska skäl, men kan bekräfta att den liknar enkätens respondentgrupp. 
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6. Bakgrund 
Att språket påverkas av olika fenomen som sker i samhället är inget nytt. Det inträffar genom 

bland annat kulturutbyte och sociala förändringar, såsom ökad jämställdhet och jämlikhet. 

Vid 1900-talets början kämpade svenskar för allmän rösträtt för både män och kvinnor, något 

som efter dess införande krävde reformer i det svenska språket. Tidigare hade ingen kvinna 

haft rösträtt, vilket återspeglades i den svenska lagboken. Texten ändrades och deklarerade nu 

rösträtt för ”svenska män och kvinnor”. Kvinnor kunde därefter även väljas in i riksdagen, ett 

ämbete tidigare avsett enbart för män. De första invalda kvinnorna fick dock titeln 

”riksdagsman”, en beteckning som senare ändrades till det könsneutrala ”riksdagsledamot”. 

Språkförändringar står dock inte alltid oemotsagda. Du-reformen orsakade stora diskussioner 

på 1960-talet, liksom diskussionen kring språktest för invandrare i början av 2000-talet 

(Språket 2012; Milles 2013a).  

 

6.1 Hen-debatten 
Den största, och för den delen något anmärkningsvärda, nutida debatt kan sägas vara hen-

debatten som hade sin kulmen 2012. Att den är anmärkningsvärd beror på att det handlar om 

ett nyord i den slutna ordklassen pronomen (Milles 2013a, Milles 2013b, 117–118). 

Definitionen av hen är mångsidig. Det används som ett könsöverskridande pronomen för 

personer som inte identifierar sig enligt den binära könskategoriseringen, som ett sätt att 

anonymisera personer, och som ett sätt att referera till personer vars kön för sändaren är 

okänt. Det används också för odefinierade personer och som ett generiskt pronomen, då 

istället för han eller hon eller hon eller han. Det könsneutrala pronomenet används stundtals 

för att betona att könsbenämning är ovidkommande. Ordet kan alltså sägas ha två 

övergripande användningsområden: för definit syftning, där pronomenet avser en specifik 

individ, och för indefinit syftning, där pronomenet används för att benämnda obestämda 

personer (Ledin och Lyngfelt 2013, s. 145; Nationalencyklopedin 2017a).  

 

Hen lanserades redan någon gång under mitten av 1900-talet och är troligen ett lånord från 

finskans hän. Den första skriftliga källan återfinns 1966, i ett inlägg i en språkspalt författad 

av Rolf Dunås (Milles 2013b, s. 108). Efter lanseringen har språkvetare gång på gång dömt 
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ordet till att vara en övergående trend.3 2008 utgav Språkrådet en handbok i att skriva och tala 

jämställt, där könsneutrala pronomen behandlas (Milles 2008). Tidigare har nämligen enbart 

han används som generiskt pronomen, vilket boken ger en rad rekommendationer mot. 

Rekommendationerna innefattar bland andra att istället upprepa huvudordet i meningen, 

passivera verbet i meningen, skriva om meningen till plural eller använda hon eller han eller 

han eller hon istället för enbart han. I handboken avråder Språkrådet från att använda hen, 

med motivering att ordet drar uppmärksamhet från den information texten ska förmedla 

(Milles 2008. s. 54).  

 

Då barnboken Kivi och monsterhund gavs ut 2012 blossade hen-debatten upp på riktigt. 

Huvudpersonen i boken benämns nämligen uteslutande med pronomenet hen (Lundqvist 

2012). Från att dagspressen använt cirka 13 000 han och hon på varje använt hen året innan, 

ökade användningen 2012 och motsvarande då istället cirka 400 han och hon för varje använt 

hen, och då främst i syfte att ersätta han eller hon eller för att anonymisera personer 

(Grönblad 2017). Debatten gavs stort utrymme i en rad medier, där motståndarsidan ansåg att 

hen var ett ”förtryckande språkpolisiärt övergrepp” (Milles 2013a) och en tvångsmässig 

feministisk indoktrinering, medan förespråkarna såg den nya pronomenet som ett befriande 

och praktiskt ord. Bland förespråkarna fanns transpersoner som ansåg att pronomenet passade 

väl för de bland dem som inte identifierade sig som bara man eller bara kvinna, 

queerfeminister som såg hen som en symbol för ett samhälle där kön inte formar individer 

eller bestämmer hur de ska leva och älska, och genuspedagoger som såg pronomenet som en 

väg för att inte reproducera könsroller i barnlitteratur. Dessutom fanns de som såg 

pronomenet som positivt med grund i dess språkekonomiska aspekter (Milles 2013a). Tre år 

senare togs det nya ordet med i den fjortonde upplagan av Svenska akademiens ordlista, 

vilken utgavs med meningen ”Hen är här nu”.   

 

Utvecklingen kan ses vid jämförelse av tidigare nämnd jämställdhetshandboks första och 

tredje upplaga, där den senare utkom 2016. Nu intar Språkrådet en mer jakande inställning till 

hen och rekommendationerna kring generiskt pronomen ser annorlunda ut (Milles 2016, s. 

                                                
3 Hans-Hampus Dahlstedt, professor i allmän språkvetenskap, förkastade 1967 ordet och menade att det skulle 
bli en ”besvärlig operation” att införa det i den stabila svenska pronomensystemet (Milles 2013a). På liknande 
sätt uttalade sig språkkonsulten Helena Englund Hjalmarsson i radioprogrammet Språket i P1, där hon 
deklarerade att hon inte tror att hen har en framtid (Språket 2012). 
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52–53). De gamla rekommendationerna, vilka togs upp tidigare, finns fortfarande kvar, men 

punkten ”hen som könsneutralt pronomen” är omformulerad. Språkrådet skriver nu att hen 

kan användas då det inte finns avsikt eller tänkbarhet att specificera kön (Milles 2016, s. 52). 

Ordet beskrivs som ”könsneutralt och praktiskt, och väl värt att pröva” (Milles 2016, s. 52). 

Rekommendationerna uppmärksammar dock att ordet dels inte är helt etablerat i svenskan än, 

och att det dels finns personer som är starkt negativa till det. Det här ligger till grund för den 

efterkommande påminnelse om att ordet kan behöva förklaras och i vissa fall även övervägas, 

eftersom ordet kan dra uppmärksamhet från informationen i texten. Den nya upplagan har 

även fått tillskott med information kring pronomenets objekts- och genitivform4 (Milles 2016, 

s. 53). Kanske är det en av orsakerna till att det år 2017 gick cirka 150 hon och han på varje 

använt hen i svensk media (Allt fler hen i svenska medier 2018). 

 

6.2 En-diskussionen 
En mer tystlåten diskussion, förd bortom hen-debattens strålkastarljus, har handlat om det 

generiska pronomenet man. I Norge ifrågasattes man som generiskt pronomen redan 1977, då 

författaren och feministen Gerd Brantenberg i romanen Egalias døtre bytte ut det generiska 

pronomenet till ken (förkortning av det norska kvinna). Frågan handlar alltså vidare om att det 

generiska pronomenet man anses vara kopplat till substantivet man, som inte är könsneutralt. 

Det generiska pronomenet man ska innefatta alla människor, vilket det genom kopplingen inte 

bedöms göra. I den svenska översättningen av Egalias döttrar har ken översatts till dam. 

Debatten i Sverige har dock inte handlat om att byta ut man till dam utan till en. Olika 

alternativ till man har troligtvis diskuterats sedan innan år 2000, men först sedan början av 

2010-talet har alternativet en börjat användas som generiskt pronomen i vidare kretsar 

(Skärlund 2017, s. 149).  

 

Övergången till hen kan anses vara betydligt längre än att övergå från man till en, eftersom 

formen tidigare även förekommit dialektalt, främst i Sveriges södra delar (Dahl 2013; 

Nationalencyklopedin 2017b). Det nya bruket kan dock knappast räknas som en utveckling av 

det dialektala en, eftersom brukarna ofta är kvinnor, högutbildade och/eller stadsbor; grupper 

som traditionellt sett inte förknippas med dialektbevarande (Skärlund 2017, s. 150). 

 

                                                
4 Språkrådet rekommenderar att använda böjningen hen även som objektsform av ordet och därmed inte det föga 
etablerade henom. Genitivformen av hen är hens (Milles 2016, s. 53).  
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I tidigare nämnd jämställdhetshandbok från 2008 behandlas man som generiskt pronomen. 

Språkrådet rekommenderade att fortsätta använda man eftersom det, som de menade, inte 

finns någon risk med att det ska misstas för att vara substantivet man. De uppmuntrade dock 

personer som har en i sitt talspråk att pröva att använda det i mer informella texter (Milles 

2008). I 2016 års upplaga står rekommendationerna fast, trots att en presenterades som en 

alternativform till man i Språkrådets nyordslista 2014 (Skärlund 2017, 149–150).  

7. Tidigare forskning 
Tidigare forskning visar att det språk vi använder kan påverka våra föreställningar om vilka 

typer av personer texter handlar om. Språkreformer som syftar till att inkludera och 

demokratisera får dessutom utstå kritik från såväl språkbrukare som språkvetare. I 

perceptionsstudien De personliga pronomens makt undersöker språkvetaren Daniel Wojahn 

(2011) hur den pronominala benämningen i texter påverkar hur läsare uppfattar en obekant 

eller obestämd person. De 150 deltagarna fick läsa tre varianter av samma text, där olika 

pronominala benämningar användes. Resultatet visar att pronomen i icke-genusspecificerande 

syfte har betydelse. Då han användes som generiskt pronomen föreställde sig 77% att den 

omtalade personen var man, medan resterande jämnt fördelat uppfattade personen som 

kvinnlig eller inte fick några genusföreställningar alls. Användes han eller hon eller han/hon 

föreställde runt 40% enbart en manlig person, runt 25 % enbart en kvinnlig och runt 10 % 

både en kvinnlig och en manlig person. Om ordföljden däremot ändras till hon eller han 

föreställde sig fler enbart en kvinnlig person, vilket motsvarade något fler än som enbart 

föreställde sig en manlig. Användes hen föreställde sig väldigt få en manlig person, en något 

högre andel en kvinnlig och den största delen föreställde sig dels kvinnliga och manliga 

personer, dels kvinnliga och manliga personer samt personer med annan genusidentitet. 

Studien indikerar att användning av hen i texter alltså får läsare att föreställa sig ett så brett 

spektra av olika typer av människor som möjligt. Ordföljden hon eller han gör att personer 

föreställer sig kvinnor eller män, tillskillnad från han eller hon (Wojahn 2011, s. 363). 

Införandet av hen och en kan räknas in i det Daniel Wojahn (2015) i avhandlingen 

Språkaktivism kallar ”språkaktivism”. Han definierar det som språkliga förändringar som 

drivs igenom av strukturellt diskriminerade grupper. Språkaktivism är alltid intentionell eller 

politiskt motiverad och en del av en mer omfattande aktivism (exempelvis feminism). Syftet 

med aktivismen ligger i att ingripa i orättvisor och diskriminering i exempelvis hegemoniska 

diskurser och samhällsstrukturer (Wojahn 2015, s. 24–25). Wojahn menar att orden en och 
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hen är reaktioner på samhälleliga fenomen som androkönande och tvåkönande. Med 

androkönande menas att språkets generiska former och uttryck i är maskulint färgade 

(exempelvis gemene man, allmänt och herrgård) och därmed konstruerar mannen till det 

synliga och/eller normala och kvinnan till det avvikande och/eller osynliga. Tvåkönande 

omfattar uppfattningen av att det endast existerar två kön, vilka dessutom regleras av ett 

system av samhälleliga normer (Wojahn 2015, s. 75, 104.).  

I avhandlingen undersöker Wojahn (2015) vilka reaktioner språkaktivism har fått från 1960-

talet till år 2015, där grupperna ”språkvårdare” och ”kommenterande på nätet” ställs i 

centrum. Då de positiva reaktionerna sammanfaller med språkaktivismens motiv, fokuserar 

studien istället på de negativa reaktionerna. Analysen bygger bland annat på en 

sammanslagning av tidigare forsknings uppkomna argumentationskategoriseringar för 

negativa reaktioner på språkaktivism. För att få fram kategorierna användes bland annat 

Blaubergs (1980) och Pauwels (1998) material, där negativa reaktioner undersöktes och 

kategoriserades. I Blaubergs studie gällde reaktionerna de rekommendationer för ett mer icke-

androcentriskt språkbruk, som publicerades i USA på 1970-talet. Dessa reaktioner gav 

upphov till följande kategorisering:  

 

o   ”Cross-cultural” arguments: att peka på andra länder eller kulturer med ett 

könsneutralt språk och mena att dessa inte heller är jämställda. 

o   ”Language is a trivial concern” arguments: det finns viktigare jämlikhetsfrågor att 

fokusera på än språket. Språkfrågorna tar fokus från de verkliga problemen. 

o   ”Freedom of speech/unjustified coercion” arguments: en uttryckt oro vad gäller att 

högre instanser kommer att censurera och reglera språket (och därför hotar 

språkaktivism yttrandefriheten). 

o   ”Sexist language is not sexist” arguments: menar att språk inte kan vara 

diskriminerande om inte avsändaren menar det så. Problemet ligger hos mottagaren, 

som tolkat yttrandet på ett diskriminerande sätt. 

o   ”Word-etymology” arguments: Att hänvisa till ett ords “ursprungliga” betydelse. Som 

exempel nämns att man härstammar från human being, som ju innefattar alla 

människor.  

o   ”Appeals to authority” arguments: Att hänvisa till auktoriteter som exempelvis 

ordböcker, lingvister eller politiker för att stödja sin tes. 
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o   ”Change is too difficult, inconvenient, impractical or whatever” arguments: Kritikerna 

kan hålla med om att språket är sexistiskt, men hänvisar till att språket är stabilt och 

för komplicerat för att förändra. Förändring är opraktiskt.  

o   ”It would destroy historical authenticity and literary works” arguments: Förändringar 

av språket påstås försvåra eller omöjliggöra anknytning till det nationella kulturella 

arvet (Wojahn 2015, s. 44–45). 

 

Vidare kategoriserades reaktionerna av Pauwel (1998) i förnekande, nedtonande, varnande, 

nedvärderande och förlöjligande. I Wojahns (2015) material kategoriserades sedan 

reaktionerna i ignorerande och oförståelse, förnekande, varnande, bagatellisering, 

förlöjligande och personangrepp. 

 

I uppsatsen Studenters attityder till könsneutralt språkbruk utfördes en till den här studien 

liknande undersökning av studenten Carin Leibring Svedjedal (2014). Leibring Svedjedals 

(2014) undersökning kan bidra med jämförande slutsatser, för att uppvisa eventuella 

attitydförändringar över de tre år som skiljer uppsatserna åt. I studien kartlades attityder till ett 

könsneutralt språkbruk, och vilka bakomliggande faktorer det hade hos 

universitetsstuderande. Mer specifikt innefattades attityder till pronomenet hen, det 

generaliserande pronomenet en och könskonträra egennamn. Bland respondenterna urskildes 

tre grupper som baserades på vilket område studenten bedrev studier inom. Dessa grupper var 

humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, teknisk-naturvetenskapliga 

vetenskapsområdet samt medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet. Därefter 

intervjuades fyra av respondenterna från enkätstudien för att få djupare förståelse av 

bakomliggande orsaker till attityderna. 

 

Relevant resultat visar att studenterna är relativt samstämmigt positiva till pronomenet hen, 

om fokus riktas mot dess språkekonomiska aspekt, även om många inte vill använda det 

själva. En aspekt som lyfts är att ordet inte används i akademiska texter, eftersom rättande 

lärare kan ge poängavdrag. Det generaliserande pronomenet en visar sig vara mer okänt och 

används inte, med motivering att man inte är stötande som generaliserande pronomen 

(Leibring Svedjedal 2014). 
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8. Empiri 
Resultatdelen presenteras genom att dela upp siffrorna för orden hen och en. Den första delen 

kommer att avhandla pronomenet hen, medan den andra behandlar pronomenet en. 

Inledningsvis presenteras dock även ett övergripande resultat av användningen av de båda 

orden. I tabellerna skrivs procenttalen ut, för att förenkla översikten för läsaren.  

 

8.1 Användning av alternativa pronomen 
Lärarstudenterna i den här studien visar en större benägenhet att använda pronomenet hen 

istället för ordföljderna han eller hon eller hon eller han (vidare benämnda hn/hn-följder), 

jämfört med en istället för man som generiskt pronomen. Dessutom använder studenterna i 

regel de alternativa pronomenen mer ofta i text än i tal.  

 

I skrift använder 42,12 % pronomenet hen istället för olika hn/hn-följder ofta eller alltid, 

medan 31,34 % använder det ibland. 26,54 % uppger att de sällan eller aldrig använder det 

könsneutrala pronomenet istället för ordföljderna. I tal sjunker bruket av hen, där enbart 27,74 

% anger att de använder det ofta eller alltid. 32,53 % använder det ibland, medan 40,52 % 

använder det sällan eller aldrig. Beträffande användningen en som generiskt pronomen, det 

vill säga istället för man, uppger en betydligt mindre del (17,77 %) än för användning av hen 

att de använder ordet ofta eller alltid i text. En något större andel (20,36 %) anger att de 

brukar språket på det här sättet ibland, medan en pluralitet (61,88 %) uppger att de sällan eller 

aldrig använder en istället för man. Vid användning av en i tal minskar bruket ytterligare, där 

73,25 % menar att de sällan eller aldrig använder ordet på det här sättet. 17,96 % uppger att 

de använder det ibland, medan 8,79 % använder en istället för man ofta eller alltid i tal.  

 
Figur 1. Respondenternas användning av respektive pronomen i text och i tal. 
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8.2 Det alternativa pronomenet hen 

Att använda hen mer ofta i text och tal 
Som i teoridelen visat kan framtida användning utgöra en viktig beståndsdel i attityden och 

således vara en betydelsefull indikator för att diskutera respondenternas attityd till berört ord. 

Frågan om ordet hen personligen kunde tänkas användas mer i framtiden ställdes till de 

respondenter som uppgav att de ibland, sällan eller aldrig använder pronomenet hen istället 

för olika hn/hn-följder. Den största andelen (49,31 %) angav att de kan tänka sig att börja 

använda ordet mer ofta i text. 17,93 % kan å andra sidan inte tänka sig att göra det, medan 

32,76 % uppgav att de kanske kan tänka sig att börja använda det alternativa pronomenet mer 

ofta.  

 

Benägenheten att börja använda pronomenet hen istället för hn/hn i text ökar ju oftare ordet 

används. Av de som svarat att de aldrig använder hen i sina texter, svarar majoriteten (60,94 

%) att de heller inte kan tänka sig att använda pronomenet mer frekvent i framtiden. 29,69 % 

av aldrig-användarna uppger att de kanske kan tänka sig att göra det, medan 9,38 % säger sig 

kunna göra det. Av de som sällan använder pronomenet anger den största delen (49,28 %) att 

de kanske kommer att börja använda ordet mer ofta, medan en något mindre andel (37,68 %) 

säger att de kan tänka sig att göra det. 13,04 % av sällan-användarna ser sig inte benägna att 

börja använda pronomenet mer i framtiden. Av grupperna aldrig-, sällan-, och ibland-

användarna är de som använder pronomenet ibland mest benägna att börja använda 

pronomenet mer. En majoritet av dessa (70,70 %) uppger att de kan tänka sig att göra det och 

26,75 % kanske kan tänka sig att göra det. Endast 2,55 % av ibland-användarna kan inte tänka 

sig att börja använda det könsneutrala pronomenet mer frekvent i sina texter.   

  
Figur 2. Benägenhet för aldrig-, sällan- och ibland-användare av ordet ”hen” i 
text att börja använda det mer frekvent. 
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Benägenheten att börja använda pronomenet hen mer frekvent verkar följa varandra åt för 

bruk i text och tal. Jämförelsevis anger en något mindre andel (44,48 %) att de kan tänka sig 

att börja använda det alternativa pronomenet hen mer ofta i tal, 35,63 % menar att de kanske 

kan tänka sig att göra det och 19,89 % säger sig inte komma göra det.  

 

På samma sätt som avseende bruk i text, har de som använder hen mer ofta i tal större 

benägenhet att börja använda pronomenet, än de som aldrig använder det idag. Av de som 

aldrig använder det i tal, uppger majoriteten (60,53 %) att de heller inte kan tänka sig att 

använda ordet mer ofta, medan 10,53 % uppger att de kan tänka sig att göra det. En majoritet 

(71,17 %) av de som uppger att de använder pronomenet ibland i tal kan tänka sig att använda 

hen mer ofta, medan 6,13 % uppger att de inte kan tänka sig att göra det. 

 
Figur 3: Benägenhet för aldrig-, sällan- och ibland-användare av ordet ”hen” i 
text att börja använda det mer frekvent. 
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de som sällan använder hen i text är 57,97 % ambivalenta i frågan och uppger att de kanske 

kommer att använda det alternativa pronomenet, medan 33,33 % menar att de kommer att 

göra det. 8,7 % menar att de inte kommer att använda det alternativa pronomenet i den 

kommande yrkesgärningen.  

 

Av ibland-användare kommer vidare 69,43 % använda pronomenet i arbetet. Andelen som 

kanske kommer att använda pronomenet bland ibland-användarna har sjunkit jämfört med 

sällan-användarna och landar här på en andel av 29,94 % av svarsgruppen. Endast 0,64 % av 

ibland-användarna anger att de inte kommer att använda pronomenet i sin kommande 

yrkesgärning. Trenden fortsätter om ofta- och alltid-användarna ställs i centrum. Bland de 

förra uppger 87,88 % att de kommer använda pronomenet i yrkesgärningen, en siffra som 

motsvaras av 96,20 % av alltid-användarna. Av ofta-användarna anger 11,36 % att de kanske 

kommer att använda pronomenet och 0,76 % att de inte kommer att göra det. Av alltid-

användarna svarar 3,6 % att de kanske kommer att använda det alternativa pronomenet i sin 

kommande yrkesgärning. Ingen i den här gruppen anger att de inte kommer att göra det. 

 

 
Figur 4. Ställningstagande angående bruk av pronomenet ”hen" i kommande 
yrkesgärning. Den första stapeln visar det övergripande svaret, medan de övriga 
visar en jämförelse mellan olika grupper baserade på användningsfrekvens i text. 
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man som generisk pronomen. Av delgruppen (avseende text) svarar 32,04 % att de kan tänka 

sig att börja använda en istället för man som generisk pronomen mer frekvent. 30,83 % kan 

inte tänka sig att göra det och 37,14 % kan kanske tänka sig att göra det. Liksom fallet med 

hen ökar benägenheten att börja använda det generiska pronomenet en istället för man ju 

oftare ordet används.  

 

Av de som svarat att de aldrig använder en i sina texter, svarar majoriteten (53,2 %) att de inte 

heller kan tänka sig att använda pronomenet mer frekvent i framtiden. 36,45 % av aldrig-

användarna uppger dock att de kanske kan tänka sig att göra det. 10,34 % av dessa anger att 

de kan tänka sig att börja använda en mer frekvent. Av de som menar att de sällan använder 

pronomenet i text, anger den största delen (44,86 %) att de kan tänka sig att börja använda 

ordet mer ofta, medan en något mindre andel (40,19 %) säger att de kanske kan tänka sig att 

göra det. 14,95 % säger sig inte kunna använda pronomenet mer frekvent i framtiden. Av 

grupperna aldrig-, sällan-, och ibland-användarna är ibland-användarna mest benägna att börja 

använda pronomenet mer. En majoritet av dessa (61,76 %) uppger att de kan tänka sig att göra 

det och 35,29 % kan kanske tänka sig att göra det. Endast 2,94 % av ibland-användarna kan 

inte tänka sig att börja använda det könsneutrala pronomenet mer frekvent. 

 

 
Figur 5. Benägenhet för aldrig-, sällan- och ibland-användare av ordet 
”en” i text att börja använda det mer frekvent. 
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På samma sätt som vid bruket i text, har de som använder en istället för man i tal större 

benägenhet att börja använda det alternativa generiska pronomenet ju oftare ordet idag 

används. Av de som aldrig använder en som generiskt pronomen i tal uppger 49,78 % att de 

heller inte kan tänka sig att göra det mer frekvent i framtiden. 34,22 % kan dock kanske tänka 

sig att göra det och 16 % kan tänka sig att göra det. Av de som sällan använder en istället för 

man i sitt tal uppger istället 15,5 % att de inte kan tänka sig att bruka det mer frekvent i 

framtiden, medan 42,25 % säger att de kan tänka sig att göra det. En lika stor andel är dock 

ambivalenta till frågan och uppger att de kanske kan tänka sig att göra det. Av ibland-

användarna uppger 66,67 % att de kan tänka sig att bruka ordet mer frekvent i tal, 32,22 % 

uppger att de kanske kan göra det och 1,11 % kan inte tänka sig att göra det. 

 
Figur 6. Benägenhet för aldrig-, sällan- och ibland-användare av ordet 
”en” i tal att börja använda det mer frekvent. 
 

En i yrkesgärningen 
På samma sätt som tidigare presenterat för det alternativa pronomenet hen, baseras även här 

siffrorna på användningsfrekvens av det alternativa pronomenet en i respondenternas texter. 

Av samtliga svaranden uppger 47,31 % att de kanske kommer att använda ordet i sin 

kommande yrkesgärning. 28,34 % uppger att de inte kommer att göra det, medan 24,35 % 

menar att de så kommer att göra. 

 

Resultatet skiljer sig även här beroende på vilken grupp som ställs i fokus. Av de som uppgett 

att de aldrig använder en istället för man svarar 55,17 % att de inte heller kommer att göra det 

i sin kommande yrkesgärning. 40,89 % menar att de kanske kommer att göra det och enbart 

3,94 % att de kommer att använda ordet. Av sällan-användarna uppger 63,55 % att de kanske 

kommer att använda ordet, 19,63 % kommer inte att göra det och 16,82 % kommer att göra 

det. Av ibland-användarna uppger 52,94 % att de kanske kommer att använda en som 
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generiskt pronomen i sin kommande yrkesgärning, 39,22 % kommer att göra det, medan 7,84 

% inte kommer att göra det. Vidare uppger 61,67 % av ofta-användarna att de kommer att 

använda det alternativa pronomenet i sin kommande yrkesgärning, 36,67 % kommer kanske 

att göra det, medan 1,67 % inte kommer att göra det. Av alltid-användarna uppger ingen att de 

inte kommer att använda ordet. Jämfört med hen uppger dock en större andel (34,48 %) att de 

kanske kommer att använda ordet en, även om en majoritet (65,52 %) uppger att de kommer 

att använda det alternativa pronomenet.  

 
Figur 7. Ställningstagande angående bruk av pronomenet ”en” i kommande 
yrkesgärning. Den första stapeln visar det övergripande svaret, medan de övriga 
visar en jämförelse mellan olika grupper baserade på användningsfrekvens i text. 
 

8.4 Ordens laddning 
För att komma åt den affektiva komponenten i de blivande lärarnas attityder, ombads 

svaranden att gardera pronomenen hens och ens laddningar, med fokus på genus, värde och 

formalitet. Det övergripande resultatet visar att majoriteten (56,69 % för hen respektive 68,46 

% för en) anser att orden varken är laddade negativt eller positivt. Fler har en positiv 

(13,37%) eller något positiv (13,97 %) uppfattning av ordet hen, än negativ (2,99 %) eller 

något negativ (12,97 %). För en anser 7,78 % att ordet är laddat något positivt, 6,59 % 

positivt, 12,97 % något negativt och 4,19 % negativt; vilket betyder att fler uppfattar ordet en 

mer negativt än positivt, bortsett från de som uppfattar ordet som neutralt. 

 

De allra flesta (82,63 % för hen respektive 92,22 % för en) anser även att orden är neutrala 

vad gäller genus. För hen anser dock 12,97 % att ordet är laddat något feminint och 2,59 % 

anser att det är laddat feminint. Detta kontrasteras av att 1,8 % upplever ordet som något 

maskulint. Generellt sätt verkar inte de svarande anse att det generiska pronomenet en har 

65,52
61,67

39,22
16,82

3,94
24,35

34,48
36,67

52,94
63,55

40,89
47,31

1,67
7,84

19,63
55,17

28,34

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Alltid
Ofta

Ibland
Sällan
Aldrig
Alla

En i kommande yrkesgärning

Ja Kanske Nej



 

 

22 

någon genusladdning, då endast 3,59 % anser ordet vara laddat något maskulint och 0,6 % 

maskulint, medan 3,19 % anser det vara laddat något feminint och 0,4 % feminint.  

 

Vad gäller ordens formalitet är svaren mer spridda än ovanstående kategorier. Förmodligen 

beror det här på att orden är relativt nya i bruk och vi är fortfarande oense om hur de ska 

användas. De största andelarna (49,30 % för hen respektive 36,73 % för en) anser dock att 

orden är neutrala, men de som avviker från huvudparten är betydligt större än för tidigare 

kategorier. 18,36 % anser att hen är något formellt laddat och 10,38 % anser att det är formellt 

laddat, medan 15,57 % tycker att ordet är något informellt laddat och 6,39 % informellt 

laddat. Detsamma gäller för en, där 17,56 % anser att ordet är något formellt laddat och 15,17 

% anser att det är formellt laddat, medan 15,17 % anser att det är något informellt laddat och 

15,37 % informellt laddat.  

 

 

 
Figur 8. Respondenternas upplevelse av de två alternativa pronomenens värdeladdningar. Ordet ”hen” till vänster och ordet 
”en” till höger. 
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Även här visar resultatet olika beroende på vilken grupp som ställs i fokus. Jag väljer att ställa 

gruppen aldrig-användare (i text) mot gruppen alltid-användare (i text) för att ge en tydlig bild 

av skillnaden. Först avhandlas resultatet för hen och sedan resultatet för en. 
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Den största delen (46,84 %) av alltid-användarna anser att ordet hen har en neutral 

värdeladdning. 2,53 % anser ordet vara negativt laddat och 8,86 % ser det som något negativt 

laddat. Å andra sidan anser 7,59 % att ordet är laddat något positivt och 34,18 % ser det vara 

laddat positivt. 92,41 % av alltid-användarna anser även att ordet har en neutral 

genusladdning. Resterande anser att ordet är något feminint laddat (6,33 %) eller feminint 

laddat (1,27 %). Flest av alltid-användarna (72,15 %) tycker att hen har en neutral 

formalitetsladdning, men 13,92 % anser att ordet är något formellt och 8,86 % anser att det är 

formellt. 5 % av gruppen upplever ordet som något informellt.  

 

Av aldrig-användarna av hen upplever också de flesta (45,31 %) att ordet har en neutral 

värdeladdning. En större andel, jämfört med alltid-användarna, anser dock att ordet är något 

negativt (20,31 %) eller negativt (18,75 %). 15,63 % anser att ordet är laddat något positivt. 

En betydligt mindre andel (67,19 %) än alltid-användarna anser hen ha en neutral 

genusladdning. 23,44 % anser att ordet är laddat något feminint och 9,38 % anser att det är 

laddat feminint. De flesta av aldrig-användarna (34,38 %) anser att hen är informellt laddat. 

14,06 % anser att det är något informellt och 32,81 % att det är neutralt i formalitetsaspekt. 

4,69 % anser att ordet är något formellt och 14,06 % anser det vara formellt. 

 
Figur 9. Ordet ”hens” laddning för dem som alltid använder (vänstra figuren) och de som aldrig (högra figuren) använder 
ordet ”hen” i skrift. 
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att ordet varken är formellt eller informellt. De alltid-användare som avviker från majoriteten 

anser att ordet har en något positiv (6,9 %) eller positiv (24,14 %) laddning. Hela 

respondentsgruppens ambivalens i ordet ens formalitetsladdning går även här igen, då 13,79 

% anser att ordet är något formellt och en lika stor grupp anser att det är formellt, medan 

17,24 % anser att ordet är något informellt och 3,45 % informellt.  

 

För aldrig-användarna av en som generiskt pronomen ser siffrorna lite annorlunda ut. Här 

anser 65,02 % att ordet har en neutral värdeladdning. 20,20 % av delgruppen anser dock att 

ordet har en något negativ laddning och 8,87 % anser att det är negativt laddat. 3,45 % anser 

det vara något positivt laddat och 2,46 % anser det vara positivt laddat. Ordets genusladdning 

verkar också anses relativt neutral. 85,71 % av delgruppen anser ordet vara neutralt med 

avseende på genus, medan 5,42 % anser det vara något maskulint och 1,48 % maskulint. 6,40 

% anser ordet vara något feminint och 0,99 % anser det vara feminint laddat. På liknande sätt 

som tidigare avhandlat, är även den här gruppen oense om vilken formalitetsladdning det 

generiska pronomenet en har. Nästan lika stora grupper (30,54 % mot 29,06 %) anser att ordet 

har en neutral formalitetsladdning och en informell laddning. 12,81 % anser att ordet är något 

informellt, medan 13,30 % anser ordet vara något formellt och 14,29 % anser det vara 

formellt.  

 
Figur 10: Ordet ”ens” laddning för dem som alltid använder (vänstra figuren) och de som aldrig (högra figuren) använder 
ordet ”en” i skrift. 
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8.5 Informanter om hen och en 
Dessa kompletterande svar insamlades genom e-postintervju, där enkätdeltagare som lämnade 

sin e-postadress kontaktades och ombads svara på en rad följdfrågor. Responsen var inte alls 

lika diger som enkäten, vilket var väntat. Nedan redogörs för respektive pronomen, där de 

positiva rösterna visas först och de negativa sedan.  

 

Användare av hen 
Bland de positivt svarande verkar ordet hen brukas i både informella och formella 

sammanhang. Svaranden uppger dock, på samma sätt som enkätresultatet tyder på, att de 

främst använder ordet i skriftliga sammanhang. Bland de som svarat på följdfrågorna verkar 

det finnas en strävan att använda pronomenet hen mer, både i formella och i informella 

kontexter. En informant skriver bland annat ”Jag använder hen i formella samt privata 

sammanhang, kanske inte så frekvent som jag borde”. En annan skriver: 

 
Ibland kommer jag på mig sj [sic] att tveka vid användning av ’hen’ när jag pratar 

[…] men så var det i början i skrift också. Nu när jag har övat in det skulle det 

kännas konstigt att inte använda det. 

 

De flesta menar att de använder pronomenet för att könsbenämning ofta är betydelselöst i 

allmänt språkande eller är effektivt att använda då könet är okänt. Det tyder på att hen ofta 

ersätter det mer allmänna han eller hon eller hon eller han, det vill säga hen som generiskt 

pronomen. En av informanterna betonar användningen av hen som ett könsöverskridande 

pronomen, och motiverar användandet genom att poängtera att den binära indelningen 

kvinna/man inte kan tas förgiven och att användningen görs för att inkludera alla människor. 

Informanterna nämner även att hen möjliggör anonymisering. De svarande uppger alltså att de 

brukar det könsneutrala pronomenet inom samtliga användningsområden som 

uppmärksammades i avsnittet ”Bakgrund”. Dessutom uppges att pronomenet används 

normkritiskt. En person skriver: 

 
I sagor använder jag hen istället för han/hon eftersom jag dels tycker att det är han 

som är huvudperson mycket ofta och dels för att ändra på könsstereotypa personer 

för att inte befästa könsstereotyper. Jag byter även ut han mot hon och vice versa.  
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Hen används alltså här som ett verktyg för att motverka stereotyper och könsroller bland barn. 

En informant uppger att ”Det är mycket lättare att använda hen, speciellt i texter där jag 

tidigare behövt skriva hon/han […]”. Ordet ses alltså även som positivt med grund i dess 

språkekonomiska aspekt.  

 

Användare av en 

Användningen av en som generiskt pronomen verkar vara mer kontroversiellt än användandet 

av hen. En person skriver tillexempel att användning av en istället för man sker främst med 

”likasinnade”. Om så inte är fallet formuleras om möjligt meningarna om, för att slippa säga 

man om alla människor. Ett par av informanterna uppger även att det till en början var svårt 

att använda en som generiskt pronomen, eftersom det ju är objektsformen av man. Liksom 

enkätresultatet uppvisade, finns det även bland dessa personer en ambivalent uppfattning 

angående om ordet har en formell, neutral eller informell laddning. En person anger 

exempelvis att hen utelämnar en ur akademisk skrift, på samma sätt som tidigare gjorts med 

man – ordet anses falla utanför genren. Andra upplever att de snarare uppfattar ordet som 

professionellt och mer passande skriftspråket än man. Personerna motiverar samstämmigt 

användningen av en med att man inte är neutralt och att det alternativa pronomenet blir ett 

steg i att neutralisera språket. De upplever att språket är maskulint och arbetar aktivt med att 

avköna det. 

 
Jag använder det mest som en protest mot patriarkatet där ordet "man" och män 

används för allt mänskligt. (Vilket även syns på ordet "människa" som jag däremot 

inte funnit någon passande synonym till.) 

 

Liksom i Wojahns (2015) avhandling, där positiva reaktioner till språkaktivism 

överensstämde med språkaktivismens mål och motiv, uppger positivt svaranden förklaringar 

som helt eller delvis överensstämmer med språkaktivismens mål. Det tycks finnas en 

gemensam uppfattning om att kön oftast inte har någon betydelse och att könsnormer bör 

motverkas, vilket språket uppfattas kunna bidra med.  

 

Icke-användare av hen 

En informant menar att hen är kränkande, eftersom det betyder ”höna” på engelska. Dessa 

typer av argument återfinns som känt i Wojahns (2015, s. 180) avhandling kategoriserade som 

”förlöjligande”. Wojahn påpekar dock att det är oklart om dessa argument har för avsikt att 
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förlöjliga pronomenet, eller om motståndarna på allvar anser att det inte skulle vara 

användbart i svenskan, eftersom ordets bokstavsföljd förekommer i ord i andra språk. En 

annan svarande likställer användningen av hen som att kräva att andra ska kalla hen för ”katt” 

istället för att använda pronomen.  

 

De som lämnat mer kompletta svar ställer sig offensiva till frågan. De menar att personer som 

använder hen och en är ”lättkränkta”, tillhör ”den goda vänstern” och är ”en liten minoritet”. 

Vidare uppger de båda att de har använt pronomenet hen då och då under sina studietider, 

men då enbart eftersom de upplevt att lärare föredragit pronomenet framför han eller hon. De 

anser att det enbart finns två kön, men menar att de kan tänka sig att referera till en person 

med hen om personen så önskar, men i övrigt kommer de inte använda ordet, eftersom det 

inte finns i deras vokabulär.  

 
Vill en person låtsas att det finns ett tredje kön kan väl jag spela med på det. 

 

För att motivera sina svar hänvisar de till biologi och till att det inte finns någon forskning 

som visar att andra kön existerar eller att fler könskategorier är positivt: ”låt det gå 15–20 år 

så får vi kanske veta om det finns fler än två kön”. En av dem undrar varför 

majoritetssamhället ska anpassa sig till den lilla gruppen och menar att ”för att 

yttrandefriheten ska få genomslag så kan det vara berättigat att någon blir kränkt”. De båda 

bagatelliserar frågorna och menar att det finns viktigare saker att lägga energi på för att skapa 

en bättre värld.  

 

Icke-användare av en 

De två omfattande svaren om hen kompletterades med en kortare del om en. Ingen av dem 

tycker att det finns några problem att använda man som generiskt pronomen.  

 
Det [man] är korrekt svenska. Jag tänker inte på en man när jag säger man. De 

personer som tänker i de banorna tänker väldigt extremt, de har fel tankesätt. 

 

Ett par av informanterna som ställer sig positiva till pronomenet hen uppger att de inte har 

samma åsikter angående en. Det generiska pronomenet man anses inte vara problematiskt på 

samma sätt som ordföljderna innehållande hon och han. En av informanterna skriver vidare 

att hen inte ser någon koppling till genus när pronomenet man används, utan snarare kopplar 
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det till engelskans man eller mankind. Personen uppger även att en låter vardagligt och 

upplever att ordet verkar avhumaniserande. 

 
I man i förhållande till en ser jag alltså en person, inte genus, medan jag i en ser en 

avhumanisering. Jag betraktar även en som mer vardagligt och använder det även av 

den anledningen inte i skrift. 

 

Åsikten får medhåll av en annan informant som dessutom menar att det låter eller 

ser ”fult” ut när någon säger eller skriver ordet som ett generiskt pronomen. 

Informanten skriver att det framförallt låter väldigt ”bonnigt”. 
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9. Resultatdiskussion 
I syftet presenterades att diskussionen skulle avhandla hur lärarstudenters attityder ter sig till 

de alternativa pronomenen hen och en. Nedan diskuteras resultatet utifrån teoridelens 

presenterade attitydbegrepp. Attityderna delas upp utifrån den konativa och den kognitiva 

komponenten, där den senare delen även avhandlar den affektiva komponenten, eftersom de 

har ett nära samband. Slutligen diskuteras även attitydernas funktioner samt hur vi ska förstå 

de blivande lärarnas svar om användning av alternativa pronomen i den kommande 

yrkesgärningen. 

 

9.1 Attitydernas konativa komponent 
Resultaten av undersökningen visar att en övervägande del av respondenterna har de 

alternativa pronomenen som en mer eller mindre nyttjad del av sitt ordförråd. Det här baseras 

på att ett mindretal uppgett att de aldrig använder hen i text eller i tal. En betydligt större del 

uppger att de aldrig använder de alternativa pronomenet en, men andelen som uppger att de 

använder ordet mer ofta än aldrig är fortfarande större. Ordet hen är mer etablerat bland de 

blivande lärarna än det generiska pronomenet en. Resultatet visar även att orden hos vissa är 

starkt etablerade. 

 

Intervjusvaren visade bland annat att personer använder ordet hen av ideologiska skäl, av 

inkluderande skäl och av språkekonomiska skäl. Svaren visade även att användning av hen 

inte enbart föregås av ovanstående anledningar, utan också att det stundtals används med 

bakgrund av att en auktoritet föredrar skrivsättet. Det här betyder alltså att andelen för hur 

många som använder de alternativa pronomenen inte kan ses som helt likställt med hur stor 

andel som har en positiv attityd till respektive ord. I intervjusvaren från de som anser sig 

positiva till de alternativa pronomenen påträffades förklaringar om att de avser att försöka 

använda orden mer än vad de gör idag. Därför bör fokus också riktas mot de respondenter 

som kan tänka sig att använda de alternativa pronomenen mer frekvent, för att komma åt en 

indikation på respondentgruppens attityder.  

 



 

 

30 

Siffrorna visar att en majoritet av de tillfrågade delgrupperna (aldrig-, sällan- och ibland-

användare) kan tänka sig att börja använda hen mer frekvent i både text och tal. Drygt 30 % är 

ambivalenta till att börja använda ordet mer frekvent. För ordet en svarar ungefär lika stora 

delar av de tillfrågade ja, nej och kanske på mer frekvent bruk. De tillfrågade verkar även med 

bas i dessa siffror ställa sig mer positiva till det könsneutrala pronomenet hen än till det 

generiska pronomenet en.  

 

Det här skiljer sig från Leibring Svedjedals (2014) undersökning, där det uppmärksammades 

att många var positiva till orden, men själva inte kunde tänka sig att börja använda dem. Den 

här studiens resultat visar att relativt många kan tänka sig, eller kanske kan tänka sig att börja 

använda de alternativa pronomenen mer. Ovanstående kan tyda på att studenterna ännu inte är 

beredda att handla i enighet med sina föreställningar och värderingar, men att många avser att 

göra det i framtiden. En förklaring till förändringen skulle kunna vara att orden blivit mer 

normaliserade över de år som skiljer undersökningarna åt.  

 

9.2 Attitydernas kognitiva komponent 
Den kognitiva komponenten baseras på attitydbärarens olika kunskaper, vilka legitimerar 

attityden. Kunskapen behöver inte vara korrekt; det handlar ibland om subjektiv vetskap. 

Intervjusvar, i kombination med enkätresultat för ordens laddning, kan rikta fokus på dessa 

subjektiva vetskaper. Inskaffat material bekräftar den koppling tidigare forskning gjort mellan 

hens och ens kopplingar till tvåkönande och androkönande. Intervjusvaren vittnar om att 

lärarstudenternas negativa och positiva attityder till de alternativa pronomenen kan härledas 

till reaktioner på dessa samhälleliga fenomen. 

 

Tvåkönande 
Det som ligger bakom användandet och icke-användandet av hen baseras på samma 

samhälleliga fenomen. De som använder ordet hen ställer sig kritiska till samhällets 

tvåkönande och har uppfattningen om att det existerar fler än två kön och/eller anser att 

könsbenämnande är irrelevant. Genom att ändra språkbruket från att enbart benämna de 

binära könen (hon och han) till att använda det könsneutrala pronomenet hen, uppfattas att 

fler inkluderas och benämns. Dessutom ses det alternativa pronomenet som ett sätt att 

motverka könsstereotyper i exempelvis barnlitteratur. Bakomliggande orsaker till 

användandet av hen kan följaktligen härledas till språkaktivismens feministiska motiv. 
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Informanterna som är positiva till pronomenet hen ser ett könsneutralt språk som en nyckel 

till ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Språket förstås som formande och omformande av 

verkligheten. 

 

De informanter som ställde sig negativa till användningen av hen talar också kring 

tvåkönandet. Informanterna i fråga tror istället att det endast finns två kön och talar utifrån 

biologiska ramar. De diskuterar snarare vem en hen-användare är, än själva ordet. De är dock 

medvetna om att det finns personer som inte låter sig kategoriseras inom den binära 

könsuppdelningen och säger sig också kunna använda ordet för att bemöta icke-binära, men 

uttrycker i samma mening att dessa personer ”låtsas” att det finns fler än två kön. De 

informanter som går under ”negativa” ger alltså en bild av att vara präglade av 

tvåkönsnormen.  

 

Det resultat som omfattar ordens laddning pekar i samma riktning som dessa slutsatser. De 

personer som angett att de alltid använder hen istället för h/h-följder upplever generellt sett 

ordet som könsneutralt. De som aldrig använder ordet upplever det visserligen främst som 

könsneutralt, men i jämförelse med alltid-användarna är andelen lägre. Resterande aldrig-

användare, vilket utgör en betydande del, upplever ordet som något feminint eller feminint, 

vilket kan kontrasteras av alltid-användarna där enbart en försumbar del gör det. Vidare 

diskussion kring det här resultatet sker under rubriken ”Attitydernas funktioner”. 

 

Androkönande 

En-användarna diskuterade språket som maskulint färgat. Samstämmigt vittnades om att de 

aktivt försökte avköna språket, eftersom de anser att mannen inte bör stå för allt mänskligt. 

Användningen av en istället för man måste därför ses som en reaktion på samhällets 

androkönande, där mannen anses stå för det normala och icke-män för det avvikande. Alla de 

som svarade att de använder en istället för man, använder även det alternativa pronomenet 

hen. 

 

De som inte använder en istället för man legitimerade sina svar med hänvisning till obenämnd 

auktoritet och menade att man, tillskilland från en, är korrekt svenska. Även här refereras till 

fenomenet androkönande, men då avvisande med ett ansvarsförskjutande till en-användarna. 

Informanterna menar att det är tankesättet hos de som anser att man är könsbundet som är fel, 
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inte språket i sig. En annan icke-användare upplever att en känns avhumaniserande och 

hänvisar ordet man till engelskans man eller det ursprungliga mankind. En tredje person 

menar att en låter ”bondigt”. En kopplas här sannolikt ihop med det dialektala en och speglar 

uppfattningar kring den dialektbevarande användargruppen; något som diskuteras senare.   

 

9.3 Attitydernas affektiva komponent 
Den affektiva komponenten av attityden reglerar om attitydbäraren ställer sig positiv, negativ 

eller likgiltig/ambivalent till attitydobjektet. Komponenten undersöktes genom att fråga hur 

studenterna anser att de alternativa pronomenen är värdeladdade. Det övergripande resultatet 

visar att de flesta anser att hen och en är neutralt värdeladdade. Av resterande delar finner 

dock majoriteten att hen är laddat positivt och en är laddat negativt. Att dessa siffror är 

sammankopplade med attityden kan styrkas genom att se till resultatet för delgruppernas 

uppfattning av värdeladdning för de två orden. Genom en jämförelse av den grupp som har 

lägst benägenhet att börja använda orden mer frekvent (aldrig-användare), med de som alltid 

använder de alternativa pronomen, kan vissa skillnader uppvisas. Även om de största delarna 

av båda användartyperna upplever orden som värdeneutrala, uppfattar resterande delar ordet 

olika. Här kan uppvisas att alltid-användare till högre grad upplever både hen och en som 

positivt laddade, medan aldrig-användare till högre grad upplever orden som negativt laddade. 

Då hen och en ses som verktyg för att bemöta fenomenen tvåkönande och androkönande, kan 

förslagsvis den positiva eller negativa värdeladdningen sammankopplas med en övertygelse 

av fenomenens vara eller icke-vara.  

 

9.4 Attitydernas konsekvenser 
Det är svårt att klart säga vilka funktioner uppvisade attityder kan ha för respondenterna. I 

intervjuerna framkom dock attitydernas evaluativa funktioner relativt tydligt. Både positiva 

och negativa informanter nämnde olika språkbrukargrupper, vari de ansågs sig vara 

medlemmar eller positionerade utanför. Jag utelämnar helt diskussion kring attitydernas 

övriga funktioner, då materialet inte kan ligga till grund för sådana diskussioner.  

 

I intervjuerna framhöll positiva till en att ordet främst användes i dialog med ”likasinnade”. 

Ett anti-androkönande språkbruk försöktes istället uppnås genom att formulera meningar så 

att ordet man helt uteslöts. Det här uppvisar att språkbrukaren är medveten om att det 

generiska en kan uppfattas negativt av icke-användare, och för att undvika hinder i 
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samtalandet väljs ordet istället bort. Vilka ”likasinnade” omfattar är utifrån materialet svårt att 

utröna, men förslagsvis handlar det om en grupp som verkar i enighet med språkaktivismens 

motiv.  

 

Motståndare till hen och en kan också lägga en bas för bilden av attitydernas evaluativa 

funktioner. På samma sätt som i Wojahns (2015) studie, talar de intervjuade icke-användarna 

hellre om användargruppen, än om det aktuella ordet. Många av de argument som förs mot 

pronomenen går tydligt att koppla till Wojahn (2015), vilket tyder på att orden fortfarande är 

under debatt. I intervjusvaret kan läsas att gruppen användare är ”lättkränkta”, ”den goda 

vänstern” och ”en liten minoritet”. Vidare förklaras att användargruppen ”låtsas” att det finns 

fler än två kön och att de tänker väldigt extremt/har fel tankesätt. Argumenten känns igen från 

tidigare forskning och kan förslagsvis fylla kategorier som förnekande, förlöjligande och/eller 

bagatellisering. Det är lätt att se att dessa kognitiva och affektiva komponenter av attityderna 

har en evaluativ funktion. Genom att positionera användargruppen till ovanstående kriterier, 

positioneras den egna (icke-användande) gruppen som en förnuftig, liberal majoritet som 

tänker rätt. 

 

Enkätsvaren skulle kunna förklaras genom attitydernas evaluativ funktion. En möjlig 

förklaring till aldrig-användarnas upplevelse av hens feminina laddning skulle kunna härledas 

till att de språkbrukare som driver igenom och använder dessa alternativa pronomen ofta har 

feministiska motiv. Förklaringen till alltid-användarnas upplevelse av hens neutrala laddning 

skulle då kunna kopplas till att motivet med språkförändringen är att inkludera flera och göra 

könen mindre betydande i allmänt språkande; hen ses då som neutralt och en väg till målet. 

Det korresponderar dock inte med upplevelserna av ens genusladdning, där desto fler finner 

ordet genusneutralt. Debatten kring en har inte varit lika stor som för hen, och kanske kopplas 

den dialektala användningen lika mycket till en som den språkaktivistiska användningen. De 

som använder en kan kanske inte på samma sätt kategoriseras som en homogen grupp, 

eftersom det dels är språkaktivister (unga, högutbildade, stadsbor och/eller kvinnor) och dels 

traditionella dialektbevarare såsom äldre, lågutbildade, landsortsbor och/eller män (Skärlund 

2017, s. 150). En annan förklaring skulle kunna vara att ordet av respondenterna felaktigt 

kopplas ihop med räkneordet en och att siffrorna därför inte kan ses som tillförlitliga. Siffror 

om formalitet kan dock sägas visa att så inte är fallet.   
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9.5 Alternativa pronomen och skolan 
Resultatet visar att lärarstudenterna är mer positiva till hen än till en, vilket uttrycks i både 

användarfrekvens och benägenhet att börja använda orden mer. Studenterna är relativt eniga i 

uppfattningen om ordens genus- och värdeladdning, men mer oense huruvida orden är 

laddade formellt eller informellt. De flesta anser att hen har en neutral formalitetsladdning, 

vilket bör innebära att de anser att ordet kan användas i både mer akademiska texter och i mer 

vardagliga texter. För ordet en är studenterna mer oense. Här anser ungefär lika stora grupper 

att ordet är informellt/något informellt, neutralt och formellt/något formellt. Kopplas siffrorna 

till användningsfrekvens syns en tydlig trend: de som alltid använder pronomenen uppfattar 

dem mer neutrala vad gäller formalitet, medan de som aldrig använder orden upplever dem 

som informella. En sannolik förklaring till spridningen skulle kunna vara, som tidigare 

skrivet, att orden är relativt nya i bruk och därmed inte fått en självklar plats i det svenska 

språket. Dessutom är orden fortfarande under diskussion, vilket bidrar till att olika 

användargrupper uppfattar och/eller använder orden på olika sätt. Tudelningen av 

användargruppen (språkaktivister och dialektbevarare) kan därmed också ses som en möjlig 

förklaring till spridda uppfattningarna kring ordet en.   

 

Vidare tillfrågades lärarstudenterna om de kan tänka sig att använda de alternativa 

pronomenen i sin kommande yrkesgärning. Svaren kan inte ses som direkt kopplade till det 

framtida kollegiets faktiska språkbruk, men kan eventuellt ändå ge en indikation till 

studenternas attityder, eller åtminstone deras föreställningar kring hur en lärares språkbruk 

bör vara. Siffrorna visar samstämmighet med det övriga resultatet, där fler säger sig komma 

använda det könsneutrala pronomenet hen, än det generiska pronomenet en. Majoriteten av 

respondenterna anger att de kommer att använda pronomenet hen och kanske kommer att 

använda pronomenet en. Nästan alla alltid-användare uppger att de kommer att använda hen, 

medan drygt 65 % uppger att de kommer att använda en. I jämförelse med övriga resultat är 

det förvånansvärt många som uppger att de kommer, eller kanske kommer använda 

pronomenen i sin kommande yrkesgärning. Hur de kommer göra det är givetvis omöjligt att 

säga utifrån det här resultatet. Faktum är dock att det enbart är några få grupper som menar att 

de inte kommer att använda pronomenet i sin kommande yrkesgärning: en majoritet av aldrig-

användarna av båda grupperna samt märkbara minoriteter av sällan-användare av hen och en 

och ibland-användare av en. De grupper som anger att de kanske kommer att använda 

pronomenen i sin kommande yrkesgärning är relativt stora och kan eventuellt sammankopplas 
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med tidigare diskussion kring huruvida orden är formella eller informella och således hur de 

ska användas eller inte användas.   

 

9.6 Skillnaden mellan pronomenen 
Det kan vara intressant att reflektera varför hen är mer etablerat än en. Som bakgrunden 

vittnade om har det gått längre tid för pronomenet hen, än för pronomenet en. Därtill har hen 

fått större medial uppmärksamhet, vilket kan ha bidragit till ökad användning. Det generiska 

pronomenet en har däremot en dialektal historia, vilket både kan vara till för- och nackdel för 

ökad användning. Å ena sidan är det lättare för personer med pronomenet etablerat i sitt 

talspråk att överföra det till skriftspråket, medan det å andra sidan ofta inte är dialektbevarare 

som verkar språkaktivistiskt. Utomstående kan därför uppfatta ordet som talspråkligt och 

därför inte använda det. 

 

Kanske finns det även fler som anser att tvåkönande är mer problematiskt än att språket är 

maskulint färgat och därför lättare integrerar hen i sitt språk än en. Hen fungerar ju även som 

ersättning till olika h/h-former, så användningen av ordet motiveras likaså av 

språkekonomiska skäl. Att integrera en i sitt språk och därmed byta ut det etablerade man kan 

troligtvis ses som mer besvärligt och inte lika motiverande. För att återkoppla till teoridelen 

kanske man helt enkelt är djupt rotat i det vanemässiga språkbruket, medan h/h-följder i text 

eller tal snarare stör språkandet och personer därför är mer villiga att byta ut det.  
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10. Slutsats 
Resultaten av undersökningen visar att en majoritet av respondenterna har de alternativa 

pronomenen som en del av sitt ordförråd, med varierad användningsfrekvens. En betydande 

minoritet har pronomenen som en starkt etablerad del av sitt ordförråd. Nästan varannan 

person som använder hen mindre frekvent (ibland, sällan eller aldrig) uppger att de kan tänka 

sig att börja använda pronomenet mer ofta. Av motsvarande användargrupper för en är fler 

ambivalenta till frågan och fördelningen mellan de som uppger att de kan, kanske kan och inte 

kan tänka sig att använda pronomenet mer ofta är ungefär lika stora. Skillnaden mellan de två 

orden visas även i de blivande lärarnas avsikt att använda pronomenen i sin kommande 

yrkesgärning. För hen anger 64,87 % att de kommer att använda pronomenet, medan enbart 

24.35 % menar detsamma för en. Generellt för hela respondentgruppen anser de flesta att 

orden är neutrala med avseende på värde-, genus- och formalitetsladdning. Upplevelserna av 

ordens laddningar tenderar att vara mer neutrala ju oftare orden används, och mer negativt, 

informellt och feminint laddade för de som använder orden mer sällan.  

  

Av diskussionen av insamlat material framkommer det att de deltagande lärarstudenterna 

generellt sett verkar ha en relativt positiv attityd till pronomenet hen och en mer återhållsam 

attityd till pronomenet en. Materialet visar att bakomliggande orsaker till de positiva 

respektive negativa attityderna kan kopplas till de samhälleliga fenomenen tvåkönande och 

androkönande, där attityderna påverkas åt negativt eller positivt håll beroende på 

attitydbärarens övertygelse av fenomenens realitet.       

11. Fortsatt forskning 
Studien visar att åsikter kring de alternativa pronomenen är varierande, även om en 

övervägande del av deltagarna använder och kan tänka sig att använda orden mer. 

Intervjuerna visar att det i den här diskussionen finns två polariserade grupper, där den ena 

använder minst ett av orden och anser att språket kan användas anti-diskriminerande, medan 

den andra ställer sig offensivt och främst kritiserar användargruppen. Nedslaget som utgör 

uppsatsens inledning visar att polariseringen även finns i skolorna och orsakar ett icke-

fungerande diskussionsklimat. Skolan ska vara öppen för alla och därför är det viktigt att 

kunna diskutera pågående debatter. Det finns såklart vinningar i att olika lärare använder 

språket på olika sätt, eftersom samhället ju ser ut så. Det här kräver dock att lärare från olika 

användargrupper accepterar att även elever använder språket på det sätt de själva föredrar, så 
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auktoriteten inte styr om de alternativa pronomenen används eller inte används. Jag tror att 

det är viktigt att lärare håller ett öppet samtal även med eleverna, där språk på ord- och fras-

nivå problematiseras och diskuteras. Det här för att eleven själv ska kunna förstå orden och 

därmed ställa sig jakande eller nekande till ett personligt bruk. Det kan bidra till att debatter 

kring språkaktivistiska nyord blir mer sakliga.  

 

Fortsatta studier skulle förslagsvis kunna undersöka hur aktuella språkdebatter hanteras i 

klassrummet. Undersökningarna kan innefatta frågor om hur lärare arbetar med nyord som 

inte blivit accepterade av språkvetare eller av allmänheten, eller vilka nyord som fastnar hos 

ungdomar. Studier skulle även kunna undersöka hur skolor som verksamhet hanterar 

debatterade nyord och vilka rekommendationer som förmedlas till lärarkollegiet. 
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Bilaga 1 
Hela den ursprungliga enkäten ingår ej i bilagan. Endast de frågor som använts till student 

inkluderas.  

 

Välkommen, lärarstudent! 

Tack för att du deltar i min enkät! 

----------------------------------------------------------------------------- 

Studien som genomförs handlar om hur blivande lärare använder det svenska språket. Här 

ingår exempelvis det omdebatterade pronomenet hen och hantering av yrkestitlar.  

 

Vid användning av mobil enhet: vrid den så att skärmen roteras! 

----------------------------------------------------------------------------- 

1. Din ålder är: w 
18-24 

25-30 

31-45 

46-65 

 

2. Du identifierar dig som: w 

Kvinna 

Man 

Annat (vänligen specificera): 

 

3. Du studerar vid:  

  

4. Antal terminer du har påbörjat: w 
 

5. Du studerar för att bli: w 
Ämneslärare 

Grundskollärare åk. 1-3 (gå vidare till fråga 8) 

Grundskollärare åk. 4-6 (gå vidare till fråga 8) 

Förskollärare (gå vidare till fråga 8) 

Annat (vänligen specificera): 
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6. Använder du det könsneutrala pronomenet hen istället för han eller hon eller hon eller 

han i dina texter? w 
Aldrig 

Sällan 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

 

7. Kan du tänka dig att använda, eller mer frekvent börja använda pronomenet hen istället 

för han eller hon eller hon eller han i dina texter? w 
Ja 

Nej 

Kanske 

Jag använder redan pronomenet hen ofta eller alltid 

 

8. Använder du pronomenet hen istället för han eller hon eller hon eller han i tal? w 
Aldrig 

Sällan 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

 

9. Kan du tänka dig att börja använda, eller mer frekvent börja använda 

pronomenet hen istället för han eller hon eller hon eller han i tal? w 
Ja 

Nej 

Kanske 

Jag använder redan pronomenet hen ofta eller alltid 

 

10. Kommer du att använda pronomenet hen i din kommande yrkesgärning? w 
Ja 

Nej 
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Kanske 

 

11. Använder du en istället för man som generiskt (allmänt) pronomen i texter? 
Exempel: 
Man bör borsta tänderna två gånger om dagen. 
En bör borsta tänderna två gånger om dagen. 

 
Aldrig 

Sällan 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

 

12. Kan du tänka dig att börja använda, eller mer frekvent börja använda en istället 

för man som generiskt pronomen i dina texter? w 
Ja 

Nej 

Kanske 

Jag använder redan en ofta eller alltid 

 

13. Använder du en istället för man som generiskt pronomen i tal? w 

Aldrig 

Sällan 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

 

14. Kan du tänka dig att börja använda, eller mer frekvent börja använda en istället 

för man som generiskt pronomen i tal? w 
Ja 

Nej 

Kanske 

Jag använder redan en ofta eller alltid 
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15. Kommer du att använda en i stället för man som generiskt pronomen i din kommande 

yrkesgärning? w 
Ja 

Nej 

Kanske 

 

16. Hur anser du att orden är laddade? w 

 

Hen är laddat…   maskulint negativt  informellt 

        något maskulint något negativt något informellt 

        neutralt  neutralt  neutralt 

        något feminint något positivt något formellt

        feminint  positivt  formellt 

 

En är laddat…     maskulint negativt  informellt 

        något maskulint något negativt något informellt 

        neutralt  neutralt  neutralt 

        något feminint något positivt något formellt

        feminint  positivt  formellt 
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Bilaga 2 
Följdfrågor till enkäten ”Blivande lärares språkbruk” 

Om Du inte använder pronomenet hen, vänligen hoppa över fråga 1. Om du inte använder en 

istället för man, vänligen hoppa över fråga 3.  

 

1. Om du använder pronomenet hen i dina texter och/eller i tal, när gör du det iså fall? Är det i 

formella eller privata sammanhang, eller både ock? 

 

2. Varför använder du, eller varför använder du inte, pronomenet hen? 

 

3. Om du använder pronomenet en i dina texter och/eller i tal, när gör du det i så fall? Är det i 

formella eller privata sammanhang, eller både ock? 

 

4. Varför använder du, eller varför använder du inte, en istället för man? 

 

Om du har några andra tankar kring de aktuella pronomenen, skriv dessa som ett femte svar.  

 

 


