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Abstract	  
 
Målet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning och i vilka 
sammanhang det könsneutrala pronomenet hen används bland gymnasieungdomar, i 
förhållande till redan etablerade neutrala uttryck som exempelvis den, han eller hon 
och vederbörande. Dessutom söker studien upptäcka eventuella skillnader i attityder 
och bruk av hen mellan olika grupperingar. Finns det kopplingar mellan graden av 
acceptans respektive bruk av hen och graden av språklig, kulturell inriktning i de 
gymnasieprogram eleverna går? Sammanlagt 200 elever på gymnasieskolan har i en 
enkätundersökning fått svara på frågor om hur de förhåller sig till hen och andra 
könsneutrala pronomen, såväl i sitt eget språkbruk som i acceptansen till andras. 
Hälften av eleverna går på ett program med språklig och kulturell inriktning och 
hälften på ett program med naturvetenskaplig inriktning. När det gäller elevernas 
generella hållning till könsneutrala pronomen visar resultatet på en tydlig preferens 
till hen, den samt han eller hon för att uttrycka könsneutralitet. Studien visar dock att 
det, avseende samtliga tolkningar och användningsområden för hen som undersökts, 
genomgående finns en större acceptans, om än ibland marginell, hos eleverna med 
språk- och kulturinriktning än hos eleverna med naturvetenskaplig inriktning.	  	  
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Varthän	  bär	  hen?	   	  

1 Inledning	  

Under ett antal år, kanske med officiell upptakt under 2012 har det lilla pronomenet hen 

uppmärksammats bland annat i dagspress och i språkvetarkretsar. Inte för att det är nytt, för 

det introducerades nämligen första gången redan på 1960-talet, utan för att ett behov av ett 

modernt könsneutralt pronomen ånyo tycks ha uppstått. Eller har det verkligen det? Hen 

tycks intressera såväl språkvetare och universitetsstudenter som genusmedvetna pedagoger i 

förskolan. Men vilka är det som verkligen använder hen i sitt dagliga språkbruk och inte 

med anledning av sin profession? Var finns de, användarna? I min egen bekantskapskrets 

syns de inte till och själv använder jag mig gärna av det möjligen byråkratiska vederbörande 

eller något av svenskans övriga, mer etablerade pronomen. Med utgångspunkt i antagandet 

att förändring sker snabbare bland ungdomar än i egna mina kretsar ansåg jag det lämpligt 

att söka information hos målgruppen gymnasieungdomar. Målet var, förutom att kontrollera 

om det fanns användare bland de som idag är i övre tonåren, också att upptäcka eventuell 

variation i attityder och bruk mellan olika grupperingar. Resultatet av den undersökning som 

genomförts för att öka mina kunskaper om bruket av hen presenteras i denna uppsats. 

2 Syfte	  

Syftet med uppsatsen är att undersöka 200 gymnasieungdomars bruk av och attityder till hen 

och andra könsneutrala uttryck. 

2.1 Frågeställningar	  	  

• Vilka attityder har eleverna på Naturvetenskapsprogrammet respektive Estetiska 

programmet till ordet hen?  

• Kan man se skillnader mellan elevgruppernas attityder till hen?  

• I vilka sammanhang accepteras hen och i vilka sammanhang används det? 

• Vilka attityder har eleverna till andra könsneutrala uttryck, dvs. andra uttryck än 

hen? 

 

Undersökningen fokuserar, förutom på generellt bruk av hen, även på de skillnader i 

attityder och eget bruk, som eventuellt kan föreligga mellan två gymnasieprogram. Min 
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hypotes är att eleverna i det Estetiska programmet förhåller sig mer positiva till det 

könsneutrala pronomenet hen än eleverna i Naturvetenskapsprogrammet. Jag gör vidare 

antagandet att de estetiska eleverna använder hen i fler sammanhang än eleverna på 

Naturvetenskapsprogrammet. Hypotesen bygger på att eleverna i det Estetiska programmet 

generellt kan förväntas ha ett större intresse av språkets betydelse i olika kulturella 

sammanhang och av språket som kulturbärare än eleverna i Naturvetenskapsprogrammet, då 

programmens huvudfokus, nedan citerade, på den punkten tydligt skiljer sig åt.  

 
 Estetiska	  programmet	  

Utbildningen	   ska	   utveckla	   elevernas	   kunskaper	   i	   och	   om	   de	   estetiska	   uttrycksformerna	   och	   om	  
människan	   i	   samtiden,	   i	   historien	  och	   i	   världen	  utifrån	   konstnärliga,	   kulturella	   och	   kommunikativa	  
perspektiv.	   Estetik	   handlar	   om	   hur	   olika	   uttryck	   uppfattas	   av	   människans	   sinnen.	   Estetiken	   kan	  
förstås	   som	   specifika	   konstformer	   likaväl	   som	   en	   del	   av	   kulturen,	   definierad	   som	   formerna	   för	  
kommunikation,	   samexistens	  och	  gemensam	   förståelse	  mellan	  människor.	   […]	  Utbildningen	   ska	  ge	  
eleverna	   möjlighet	   att	   samverka	   med	   andra	   estetiska	   områden	   och	   med	   kunskapsområden	   där	  
estetiken	   har	   en	   framträdande	   roll,	   som	   kulturvetenskap,	   historia,	   språk,	   teknikutveckling	   och	  
kommunikation.	  (Skolverket	  2013)	  

	   	  
Naturvetenskapsprogrammet	  
Utbildningen	   ska	   utveckla	   elevernas	   kunskaper	   om	   sammanhang	   i	   naturen,	   om	   livets	   villkor,	   om	  
fysikaliska	  fenomen	  och	  skeenden	  och	  om	  kemiska	  processer.	   Inom	  biologi,	  fysik	  och	  kemi	  beskrivs	  
omvärlden	   i	  modeller	   som	   utvecklas	   i	   ett	   samspel	  mellan	   experiment	   och	   teori.	   Utbildningen	   ska	  
också	  utveckla	  elevernas	  kunskaper	  om	  matematik.	  Matematik	  är	  ett	  eget	  ämne	  med	  sin	  särart,	  och	  
det	  är	  även	  ett	  hjälpmedel	  vars	  begrepp	  och	  symbolspråk	  används	  för	  att	  utforma	  modeller	  i	  avsikt	  
att	  förstå	  och	  analysera	  samband	  inom	  andra	  ämnesområden.	  (Skolverket	  2013) 

3 Könsneutrala	  uttryck	  i	  svenskan	  

I det svenska språksystemet finns ett antal etablerade pronomen, där några även används för 

att uttrycka könsneutralitet. Till svenskans generiska pronomen hör hon, han, denne, 

vederbörande samt konstruktionen han eller hon (Språknämnden1 2005, s. 77ff).  

 

Han har av tradition använts som generiskt pronomen då referenten varit av okänt kön eller 

då referenter av båda kön har avsetts (Språknämnden 2005, s. 77). En historisk tillbakablick 

ger, enligt Edlund et.al. (2007, s. 186) vid handen att den svenska språkvården sedan 1930-

talet rekommenderat användning av generiskt han före det samordnande han eller hon. Inte 

bara i Sverige utan även i anglosaxiska länder har motsvarigheten till svenskans han 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Språknämnden	  bildades	  1944	  och	  ersattes	  2006	  med	  Språkrådet.	  Nedan	  refereras	  till	  båda	  
benämningarna,	  beroende	  på	  i	  vilken	  organisatorisk	  hemvist	  källinformationen	  tillkommit.	  
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förordats framför andra konstruktioner. I de anglosaxiska områdena har man kunnat se att 

det generiska användandet av he leder till förvirring eftersom det har tolkats bokstavligen, 

dvs. könsspecifikt (Jobin 2004, s. 22). Karin Milles (Edlund et.al. 2007, s. 187) har 

undersökt myndighetsinformation från Socialstyrelsen och funnit att han används som 

generiskt pronomen även i sammanhang där det skulle kunna misstolkas för att referera till 

en person av specifik könstillhörighet. Milles (2008, s. 49) exemplifierar hur 

Socialstyrelsens tidigare råd vid bodelning kan ha lett till bryderier genom formuleringen ”I 

första hand har make rätt att få sådant som tillhör honom”. Skrivningen avsågs omfatta både 

män och kvinnor.  

 

Svenska språknämnden (2005, s. 76) anser det otillfredsställande att använda pronomen som 

kan misstolkas för könsspecifikt även om detta skulle vara ett sällan förekommande problem 

och rekommenderar därför varken hon eller han som generiskt pronomen (ibid., s. 80). Hon 

används som regel inte som generiskt pronomen annat än om referenten kan antas vara av 

kvinnligt kön eller om referenten är substantivet människa (Språknämnden 2005, s. 77). 

Milles (2008, s. 54) menar att användning av hon som generiskt pronomen möjligen skulle 

kunna göra läsaren uppmärksam på att skribenten ifrågasätter de traditionella könsneutrala 

uttrycksvarianterna, och ta fokus från texten i övrigt. 

 

Den har använts sedan 1500-talet när referentens kön ansetts okänt eller ointressant. Svenska 

språknämnden (2005, s. 80) menar att den kan användas som könsneutralt pronomen i de 

flesta sammanhang. I en formulering av typen ”jag pratade med läkaren och lyssnade noga 

på dens instruktioner” kan den upplevas referera till något icke-animat, ett dött ting, och att 

referera till människor som om de vore döda föremål kan i sin tur framstå som nedlåtande, 

menar Språknämnden (2005, s. 78). Användningen av ett pronomen som upplevs 

förtingligande kan för en del människor krocka med den allmänna språkkänslan, och i brist 

på utbredd användning förhindras full etablering i språket. Slutligen kan det uppstå 

syftningsproblem när den används eftersom den kan syfta på både person och sak i samma 

mening. Det är ändå språknämndens generella råd att andra pronomen än den enbart bör 

användas varierat och i rimlig mängd i en och samma text. Språknämnden menar att en 

omformulering av texten kan vara ett lämpligare alternativ. Passivering eller val av plurala 

konstruktioner istället för singulara eliminerar behovet av pronomen i tredje person singular 

(Svenska språknämnden 2005, s. 80). Huruvida den är ett bra pronomen i alla sammanhang 

eller inte råder dock olika meningar om. Per Ledin, professor i svenska språket vid Örebro 
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universitet, delar inte Språknämndens generella uppfattning om den men anser att ordet är 

ypperligt i byråkratiska sammanhang (Ledin 2012a, Ledin 2012b). 

 

Att samordna han eller hon, respektive hon eller han fungerar väl i begränsad mängd. 

Överanvändning leder till otympligt språkbruk som försvårar för både sändare och 

mottagare (Språknämnden 2005, s. 77). Vederbörande är helt könsneutralt men kan upplevas 

byråkratiskt då det vanligen används i formellt skriftspråk och därmed har ett visst stilvärde 

(Språknämnden 2005, s. 78).  

 

Slutligen finns möjligheten att parafrasera (Josephson 2004, s. 174; Svenska språknämnden 

2005, s. 80). Detta framhålls av språknämnden som en bra lösning som kan göras på många 

olika sätt men här ska endast några av dessa anges.2 Genom att exempelvis göra om 

pronomenet till plural (Forskare ska inte följa majoriteten när de tar ställning) undviker 

man valet mellan han och hon. Pronomen kan undvikas helt om man väljer att upprepa 

substantivet (Forskaren ska inte följa majoriteten när forskaren tar ställning), substantivera 

(Forskaren ska inte följa majoriteten i sitt ställningstagande), eller göra om meningen till en 

passivkonstruktion (Forskaren ska inte följa majoriteten när ställning tas).  

3.1 Idén	  om	  ett	  nytt	  könsneutralt	  pronomen	  

Svenskans nyaste pronomen, det könsneutrala hen, kan spåras tillbaka så långt som till 

åtminstone 1966 (Allén 1967, s. 111) då en skribent, Rolf Dunås, i Upsala nya tidning 

föreslog ett ”tvekönat pronomen”. Hampus Dahlstedt (Allén 1967, s. 111) menade redan då 

att det kan vara både stötande och kännas opraktiskt att ange en persons kön var gång ett 

tredje personens pronomen används (ibid. s. 118). Rolf Dunås skrev att införandet av ett nytt 

pronomen emellertid är en besvärlig operation, och att just hen skulle bli problematiskt 

bland annat med avseende på objektsform och genitivform (Allén 1967, s. 118). I någon 

mån hade han kanske rätt då hen ännu idag inte nått svenska akademiens ordlista. Vad gäller 

de grammatiska spörsmålen rekommenderar Språkrådet numera objektsformen hen 

respektive genitivformen hens (Språkrådet 2013a). 

 

Möjligen var det finskans könsneutrala hän som redan under 60-talet gav upphov till idén att 

skapa ett pronomen i svenskan. Vid sidan av hen har senare hän, hin, haon, hoan, hn och h-n 

också diskuterats (Svenska språknämnden, 2005, s. 78). I England har en liknande debatt 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Samtliga	  exempelmeningar	  är	  hämtade	  ur	  Josephson	  (2004,	  s.	  174)	  
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förts och där har ett 80-tal olika varianter på ett könsneutralt ord, utan större framgång 

föreslagits (Milles 2011, s. 28). Där används singulart they för att uttrycka könsneutralitet i 

tredje person singular (Ledin 2013a). Slutna ordklasser, till vilka just ordklassen pronomen 

räknas, tillförs dock sällan nya ord, till skillnad mot öppna ordklasser som substantiv, 

adjektiv och verb (Bolander 2012, s. 108). I de slutna ordklasserna finns ord vars stil, tillika 

innehåll, varit i princip oförändrade under den tid kontinuerlig språkstatistik har förts (Melin 

2007). Men även om ordklassen är sluten är det språkbrukarna som, genom att addera 

samtida attityder och värderingar till ett ord, avgör om och hur ordet över tid används 

(Grahn 2007, s. 11).  

4 Hen-‐debatten	  under	  2000-‐talet	  

Behovet av ett nytt könsneutralt ord kan, som nämnts ovan, spåras så långt bakåt som till 

1960-talet, men vem eller vilka är det då som efterfrågar detta idag? Språknämnden (2005, s. 

76) menar att särskilt bruket av generiskt han i sammanhang med könsneutral syftning 

upplevs irriterande av många människor. Irritationen rör främst det ojämlika i att använda 

han även då hon avses. Språkbruket ”förmedlar och återskapar en könshierarkisk 

världsbild”, menar kritikerna (ibid.). Starkt bidragande till pånyttfödelsen av hen är nog 

också påverkan från de grupper och individer i samhället som generellt vill uppnå mindre 

fixering vid genus och könstillhörighet. Ett tydligt ställningstagande gjorde Jesper Lundqvist 

med sin barnbok Kivi & Monsterhund, som gavs ut 2012. I boken saknar karaktärerna 

biologisk tillika social könstillhörighet och deras egenskaper knyts alltså fritt till individen 

utan hänsyn till vad som är norm för flickor och pojkar, eller kvinnor och män (Milles et.al. 

2012).  

 

Bokens utgivning liksom introduktionen av hen bemöttes av Milles m.fl. i en artikel i 

Svenska Dagbladet (Milles et.al. 2012). Artikeln, som ledde till en fortsatt massmedial 

debatt om hen (Milles 2013), handlar om den makt författarna anser att språket har över 

människans upplevelser av världen och om hur det könsneutrala hen kan frigöra människan 

från traditionella föreställningar om kön. Enligt skribenterna skapas alltså genus bland annat 

av ett samhälles språkbruk. De exemplifierar hur pronomenet han utgör norm och används i 

barnlitteratur även för fantasifigurer som är tillsynes könsneutrala. Han blir ett 

grundtillstånd och hon är en han med feminina egenskaper och attribut (Milles et.al. 2012). 

Bettina Jobin (2004, s. 22) refererar till bruket av han som diskriminerande då män alltid 
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kan vara säkra på att vara inkluderade medan kvinnor inte kan vara det. Milles et.al. (2012) 

menar att ordet hen skulle kunna vara en del i arbetet att i ett samhällsperspektiv underordna 

kön och undvika könsindoktrinering. Ett konkret exempel på hur man aktivt arbetar med 

skapande av det sociala könet genom att språkligt förhålla sig könsneutral är förskolan 

Egalia i Stockholm. 

 
Vi	  försöker	  använda	  könsneutrala	  ord	  eller	  egennamn	  och	  på	  så	  sätt	  minska	  mängden	  könsbundna	  
uttryck,	  I	  dagligt	  tal	  använder	  vi	  hellre	  ’Alfreds’	  och	  ’Elins’	  i	  stället	  för	  ’hans’	  och	  ’hennes’.	  (Förskolan	  
Egalia	  2011)	  

 

Även om han och hon inte helt eliminerats i det dagliga talet med barnen försöker 

pedagogerna undvika befästandet av normen att alla är en han då inte annat anges (Utter 

2011). Förespråkare av könsneutrala uttryck, hen eller andra alternativ, menar att kvinnor 

osynliggörs genom bruket av generiskt han (Edlund et.al. 2007 s. 185 och Svenska 

språknämnden 2005, s. 76). Det är dock inte enbart ur feministiska och genusorienterade 

perspektiv som hen har uppmärksammats. Edlund et.al. (2007, s. 186) nämner också den 

allmänna språkkänslan som anledning till att även allmänheten efterfrågar ett pronomen utan 

könskomponent. Det anses strida mot språkkänslan att låta han och hon användas 

könsneutralt. 

4.1 Två	  huvudsakliga	  användningsområden	  	  

Nationalencyklopedin (2013) definierar hen som följer:  

 
hen,	  könsneutralt	  personligt	  pronomen	  i	  stället	  för	  hon	  och	  han.	  Hen	  används	  oftast	  i	  meningar	  där	  
konstruktioner	  med	  han/hon	  eller	  denne/denna	  blir	  otympliga	  eller	  missvisande:	  "Om	  en	  anställd	  vill	  
extraknäcka	  ska	  hen	  ha	  tillstånd	  från	  VD."	  
Hen	  kan	  också	  användas	  konsekvent	  som	  ersättning	  för	  hon	  och	  han,	  oftast	  för	  att	  förfäkta	  åsikten	  
att	   könsbenämning	   är	   ovidkommande,	   eller	   av	   personer	   som	   inte	   vill	   definiera	   sig	   enligt	  
konventionella	  könsnormer.	  (Nationalencyklopedin	  2013)	  

Nationalencyklopedins formuleringar ovan överensstämmer väl med de två främsta 

användningsområden som också Språkrådet (2013b) urskiljer. Det första området, där det 

enligt Språkrådet skett en kraftig ökning av användandet, är då hen ersätter han eller hon på 

grund av att könstillhörigheten på referenten är ointressant eller behöver anonymiseras. I 

detta fall är hen alltså en variant på ett annat könsneutralt pronomen, som exempelvis 

vederbörande. Det andra användningsområdet är då personer, vilka inte vill tillhöra vare sig 
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gruppen man eller kvinna ska omnämnas, e l l e r då skribent/talare av ideologiska skäl 

motsätter sig användningen av könsspecifika pronomen.  

 

Benjamin Lyngfelt (2012), professor i svenska vid Göteborgs universitet, tillika 

grammatikforskare, anser också att den debatt som omger könsneutrala pronomen eller 

uttryck handlar om mer än bara språket. Den handlar även om ett ideologiskt 

ställningstagande att genus konstrueras och inte kan hänföras enbart till ett fysiskt kön. 

Denna tolkning av hen är kanske den mest kontroversiella i debatten, då den kan upplevas 

provocerande av de personer som inte delar detta ställningstagande, menar Lyngfelt (2012). 

Karin Milles (2013) beskriver den kontroversiella tolkningen av hen så här: 
 
Transpersoner	   tyckte	   att	   det	   var	   en	   elegant	   lösning	   på	   deras	   pronomenproblem	   –	   ordet	   passade	  
utmärkt	  att	  använda	  om	  personer	  som	  varken	  kunde	  kallas	  hon	  eller	  han.	  Queerfeminister	  tyckte	  att	  
ordet	  på	  ett	  mycket	  konkret	  sätt	  visade	  vägen	  mot	  ett	  samhälle	  där	  inte	  kön	  ska	  bestämma	  vem	  du	  
kan	   vara	   eller	   hur	   du	   väljer	   att	   leva	   och	   älska.	   Genuspedagoger,	   som	   förläggarna	   av	  Kivi	   och	  
monsterhund,	  tyckte	  att	  ordet	  var	  bra	  för	  att	  ge	  barn	  god	  litteratur	  som	  inte	  återskapar	  begränsande	  
flick-‐	  och	  pojkroller	  (Karin	  Milles	  2013).	  

 

Enligt Språkrådet (2013b) menar vissa av hen-förespråkarna att om könsspecifika pronomen 

elimineras kommer människor att tänka annorlunda kring könsidentitet. Om språket har en 

katalyserande inverkan på samhället och människors förståelse av världen är språket av stor 

vikt för, till exempel, kategorisering av kön (Edlund et.al. 2007, s. 205). Om språket däremot 

enbart återspeglar de samhällsidéer som uppstår, och per automatik anpassar sig efter 

verklighetens sociala förändringar, förefaller aktiv språkpåverkan, som exempelvis 

införandet av ett nytt pronomen, sakna betydelse.  

 

Lyngfelt (2012) anser att hen mycket väl kan fylla en funktion för att framföra en ideologisk 

ståndpunkt men han understryker att det redan idag finns alternativa sätt för att uttrycka han 

eller hon. Han menar att det existerande pronomenet den kan och bör användas i de fall 

skribenten vill att formuleringen ska vara transparent, dvs. inte uppmärksammas på grund av 

ordval, medan hen understryker skribentens önskan att formuleringen ska aktualisera genus. 

Språkrådet (2013b) stämmer in i ståndpunkten att hen ännu inte kan betraktas som ett 

neutralt val då det i många sammanhang kan uppfattas som normkritiskt snarare än som ett 

helt neutralt alternativ till exempelvis vederbörande. Liknande resonemang kring 

transparens framhålls av såväl Språkrådet (2013a) som av Susanne Karlsson (P1-morgon, 

2012), språkvårdare på Språkrådet. Även Karlsson anser att hen drar uppmärksamheten till 
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sig på ett sätt som flyttar fokus, från den fråga som är aktuell, till ordvalet. Effekten av hen 

upplevs alltså likna den som Milles (2008, s. 54) menar att användning av hon som generiskt 

pronomen resulterar i (se kapitel 3, ovan).  

 

Ledin (2012b) anser liksom Lyngfelt, att ordet hen används på åtminstone två tydligt 

identifierbara sätt. Det ena handlar om skapandet av kön och könsordning och då används 

hen könsöverskridande även då referenten är känd (unik). Då kan hen markera ett 

ställningstagande genom den uppmärksamhet skribenten eventuellt önskar att ordvalet ska 

resultera i. Det andra är när hen används för att referera till en okänd person eller en till 

person vars identitet inte ska avslöjas. Detta kallar Ledin anonymiserade hen eller 

respondent-hen vilket är vanligt förekommande i exempelvis studentuppsatser.  

 

Lyngfelt (2012) ser en ökad användning av ordet hen bland ungdomar vilket enligt honom 

skulle kunna vara ett tecken på att ordet förlorat en del av sin koppling till genus eller att 

denna koppling inte är lika kontroversiell bland ungdomarna. Detta ter sig som en realistisk 

utveckling, kanske att förvänta, då det inte alls är ovanligt att nya grammatiska former och 

uttryck som till en början inte anses lämpliga av den stora massan, med tiden förlorar sin 

negativa laddning och så småningom börjar användas (Coulmas (1997, s. 80). I mer allmänt 

språkbruk har hen ännu inte fått något större genomslag, enligt Nationalencyklopedin 

(2013). 

4.2 Hen	  i	  studentuppsatser	  

Ledin (2013b) har, genom att studera material i Digitala vetenskapliga arkivet (DIVA), gjort 

en begränsad undersökning av vilka funktioner hen har i 90 studentuppsatser, majoriteten 

tillkomna under 2013. Ledin och Lyngfelt (Ledin 2013b) definierar följande funktioner hos 

hen som följer: 
Könsöverskridande	  hen	  (definit	   referens,	   könat	   korrelat):	  Det	   var	   först	   när	   jag	   lärde	   känna	  Minou	  
som	  jag	  förstod	  att	  jag	  fanns	  –	  och	  sedan	  lärde	  hen	  mig	  att	  inte	  känna	  skuld	  över	  min	  existens.	  
Anonymiserande	  hen	  (definit	   referens,	   okönat	   korrelat):	  Samtidigt	   som	   det	   inte	   är	   så	   hett,	   jag	  
menar,	  tidigare	  i	  kväll	  blev	  en	  av	  ungarna	  *säger	  inte	  vem*	  helt	  förstörd	  för	  att	  hen	  inte	  klarade	  av	  
att	  framkalla	  ett	  gäsp.	  
Okänt	  kön	  (definit	  referens,	  okönat	  korrelat):	  Jag	  ska	  göra	  en	  telefonintervju	  typ	  exakt	  nu	  eller	  om	  
två	  minuter	  men	  nu	  har	  ungjäveln	  (eller	  om	  det	  är	  gnälltanten?)	  i	  lägenheten	  nedanför	  dragit	  igång	  
pianokonsert.	  Det	  låter	  som	  att	  hen	  sitter	  och	  spelar	  i	  vårt	  vardagsrum.	  (Ledin	  2013b)	  
Indefinit	  hen:	  Musik	   är	   som	   vänskap	   tänker	   jag,	  med	   åren	   blir	  man	  mer	   och	  mer	   kräsen	   när	  man	  
väljer	  sitt	  umgänge	  –	  det	  räcker	  inte	  med	  att	  en	  person	  är	  snäll	  och	  trevlig,	  hen	  ska	  gärna	  vara	  rolig	  
och	  intressant	  också.	  
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Generiskt	  hen:	  Vill	  man	   går	   det	   även	   att	   koppla	   köpet	   till	   köparens	   Facebook-‐sida	   så	  hens	   vänner	  
direkt	  ser	  att	  hen	  köpt	  en	  fika	  för	  pengarna.	  (Ledin	  2013b) 
	  
	  

Hen avser i de tre första grupperna ovan en specifik individ, dvs. syftningen är definit. I de 

fall man då ignorerar den traditionella indelningen i man och kvinna resulterar det i ett 

könsöverskridande hen. Ett anonymiserande hen uppstår då individens kön medvetet 

undertrycks i ett yttrande, och då sändaren saknar kännedom om kön kallar Ledin detta 

okänt kön. De två sistnämnda definita varianterna är för mottagaren svåra att särskilja från 

varandra då det enda som skiljer dem åt är om sändaren känner till kön eller ej, vilket kan 

vara svårt för mottagaren att avgöra. I de två sista grupperna, indefinit hen och generiskt hen, 

avser hen en icke specifik individ, dvs. syftningen är indefinit. 
	  
Resultaten av Ledins (Ledin 2013b) undersökning visar bland annat att generiskt hen och 

anonymiserande hen, då respondenters kön eller identitet medvetet anonymiserats, är de 

vanligast förekommande funktionerna hos hen i studentuppsatser. Mest frekvent används 

dock hen i ”uppsatser i ämnet hen” men då utan vare sig unik eller generisk referens. Ledin 

(2013b) kallar dessa förekomster ”meta-hen”. Intressant i undersökningen är att hen nästan 

uteslutande används i uppsatser hemmahörande på ämnesområdet språkstudier och att 

studenter hemmahörande på andra ämnesområden använder andra könsneutrala 

konstruktioner än hen. Vidare har Karin Milles (2013) under 2012 och 2013 undersökt 

offentlig användning av hen och funnit att det huvudsakligen förekommer bland studenter 

och journalister.  

4.3 Språk	  och	  identitet	  

Individens språkval har sin grund i social identitet. Aktivt språkval kan uttrycka social 

hemvist, eller önskad social identitet. Språkbruket inom en praktikgemenskap, en grupp med 

gemensamma mål, till exempel en politisk gruppering, en familj, en kamratgrupp etc., kan 

variera från språkbruket inom en annan (Edlund et.al. 2007, s. 21). I praktikgemenskapen 

transpersoner har hen fyllt en tidigare språklig lucka (Grönblad 2007) liksom i 

praktikgemenskapen förskolan Egalia (Lagervall 2012) där könstillhörighet anses ha 

underordnad betydelse.  

 

Viss språkförändring kan också vara resultat av ett behov hos människor att förenkla. 

William Bright (Florian Coulmas 1997, s. 84) kallar detta ”a universal tendency toward the 

use of minimum effort”. Att byta ut långa konstruktioner som hon eller han eller det 
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formella vederbörande mot hen skulle troligen upplevas som en förenkling av några. Icke 

desto mindre finns exempel på att all förenkling inte är socialt accepterad. Ej heller kommer 

all potentiellt möjlig förenkling i bruk. Engelskans konstruktion ”doesn’t” vid användning i 

tredje person singular skulle till exempel kunna förenklas till att vara densamma som vid 

användning med alla övriga pronomen, ”don’t”. På bred front har någon sådan förändring, 

dvs. från He doesn´t till He don’t emellertid inte skett, eftersom denna konstruktion generellt 

inte är socialt accepterad.  

5 Metod	  och	  material	  

5.1 Metod	  

I denna undersökning, som syftar till att upptäcka attityder till, och bruk av hen, tillika 

undersöka om hypotesen att dessa skiljer sig mellan två undersökta grupperingar, har en 

kvantitativ metod tillämpats. Kvantitativa metoder är enligt Forsberg et.al (2008, s.68) 

lämpliga för att testa antaganden och hypoteser samt se hur på förhand definierade 

företeelser fördelar sig i en population, alternativt situation. En enkätundersökning har 

genomförts, där enkätens utformning, med ett antal öppna frågor, innebär att 

undersökningen har vissa kvalitativa inslag. Svaren på de öppna frågorna kan förtydliga 

elevernas åsikter, vilket i sin tur kan underlätta tolkningen av det övriga materialet (Trost 

2001, s. 73).  

5.2 Material	  

5.2.1 Respondenterna	  

Tvåhundra gymnasieelevers (respondenters) enkätsvar utgör material för undersökningen. 

Eleverna går alla i gymnasieskolan, hälften på Naturvetenskapsprogrammet och hälften på 

det Estetiska programmet. Av eleverna på Naturvetenskapsprogrammet är 68 kvinnor och 32 

män och av eleverna på det Estetiska programmet är 72 kvinnor och 28 män.	  

5.2.2 Enkäten	  

Enkäten (bilaga 1) innehåller ett antal exempelmeningar, med ett eller flera pronomen, där 

respondenten tar ställning till om pronomenvalen överhuvudtaget är godtagbara, och om hon 

eller han själv skulle kunna tänka sig att producera desamma i tal och skrift.  
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Enkätens sex första frågor, samt fråga 12, handlar om svenskans möjligheter att uttrycka 

könsneutralitet medan resterande frågor i huvudsak fokuserar på pronomenet hen. De 

pronomen som ingår i exempelmeningarna i fråga 9 syftar alla tillbaka på ett mänskligt 

korrelat av känd, okänd, respektive ovidkommande könstillhörighet. Ledins (2013b) 

kategorier könsöverskridande hen, anonymiserande hen, okänt kön, indefinit hen samt 

generiskt hen, så som de sammanfattas av Ledin och Lyngfelt (Ledin 2013b) finns 

representerade. Dessa grupperingar av hen används även i påståendena i fråga 7 och 8. 

 

Enkätens nio första frågor är av typen strukturerade (har fasta svarsalternativ) medan de tre 

sista är av typen ostrukturerade (saknar fasta svarsalternativ). Svaren på de sist nämnda kan 

ge vägledning om vilka attityder till hen respondenterna har samt även information om 

respondentens personliga preferenser till andra könsneutrala uttryck (Patel & Davidson 

2003, s. 56).  

 

Fråga 10 reder ut om hen och den, enligt eleverna, är ömsesidigt utbytbara. Fråga 11, 

slutligen, ger information om elevernas personliga hållning och attityd till hen. Sammantaget 

avser enkäten avslöja såväl allmänna attityder till olika könsneutrala uttryck, hen i 

synnerhet, som eget bruk av desamma.  

5.2.3 Överväganden	  

I Sundgren (2013, s. 83) framförs kritik mot kvantitativa undersökningar inom fältet 

språkbruk, då dessa av vissa forskare anses säga väldigt lite om individens språkbruk. 

Kvantitativa metoder härrör från den naturvetenskapliga forskningen och kritiseras för att 

resultaten möjligen kan beskriva en social verklighet, men däremot inte ge tillräcklig 

information för att förstå den. För att belysa hur sociala förutsättningar – socialklass, ålder 

och kön – styr individens språkbruk behövs kvalitativa studier anser, till exempel, Labov 

(Sundgren 2013, s. 83). Här menar Sundgren att en kombination kan vara att föredra. Då 

fokus för undersökningen dessutom ligger på hur och i vilken grad pronomenet hen används, 

snarare än varför, har en kvantitativ metod, en enkätundersökning, bedömts vara lämplig. 

Med en enkätundersökning uppnås målet att få viss vetskap om generella attityder till 

fenomenet hen, men också att urskilja eventuella skillnader i attityder och språkbruk mellan 

respondenter i två skilda gymnasieprogram. Enkäten har utformats så att den, bland annat 

genom tre öppna frågor, fångar upp personliga åsikter som inte belyses i frågor med fasta 
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alternativ. Värdeladdningar och känslor kan emellertid inte utläsas på samma sätt som 

svaren vid en kvalitativ intervju.  

 

Ett inspelat material med autentiska samtal speglar i högre grad ett verkligt språkbruk, under 

förutsättning att respondenten inte känner till exakt vad undersökningen fokuserar på och 

anpassar sitt tal därefter. Svårigheten i en sådan metod är å andra sidan att med en rimlig 

arbetsinsats åstadkomma alla de språkliga situationer och val som en enkät möjliggör, vilket 

har varit en av de avgörande faktorerna för val av metod till denna undersökning.  

 

En enkät har enligt Patel och Davidson (2003, s. 102) begränsningen att tillförlitligheten 

beror på hur respondenterna uppfattar den. Därför har enkäten utformats med ansatsen att 

den ska vara självinstruerande och enkel att förstå. Den har också provats på en liten 

pilotgrupp bestående av bland annat personer liknande dem i den tänkta 

undersökningsgruppen (Bryman 2008, s. 259). Ingen av personerna i pilotgruppen var 

respondenter i undersökningen.  

5.3 Urval	  

Den urvalsmetod som använts är en blandning mellan bekvämlighetsurval3 (Hartman 1998, 

s. 209) och ändamålsenligt urval 4  (ibid., s. 212) och de gymnasieelever som utgör 

respondenter på enkätundersökningen är sålunda valda med avseende på tillgänglighet, ålder 

och utbildningsprogram. Eleverna är icke-slumpmässigt utvalda bland de elever som finns 

tillgängliga på den kommunala gymnasieskolans Naturvetenskapsprogram respektive 

Estetiska program. Det ändamålsenliga urvalet har gjorts utifrån åldersspann, samt den 

divergens avseende intressen som generellt kan antas föreligga mellan dessa två 

grupperingar då programmens huvudfokus skiljer sig avsevärt åt. Här har alltså variabeln 

förväntad grad av språkintresse styrt urvalet av respondentgrupperna. Sammanlagt 200 

enkäter ur dessa grupperingar (50 % ur vardera) ligger till grund för undersökningen. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Bekvämlighetsval	  är	  ett	  urval	  bland	  de	  individer	  som	  finns	  tillgängliga.	  Fördelen	  med	  denna	  metod	  
är	  att	  den	  är	  enkel	  och	  passar	  bra	  då	  man	  har	  begränsat	  med	  tid	  för	  undersökningen.	  Nackdelen	  är	  att	  
det	   är	   omöjligt	   att	   generalisera	   resultaten	   (Bryman	   2008,	   s.	   194)	   att	   gälla	   andra	   än	   just	   den	  
undersökta	  gruppen,	  eftersom	  individerna	  i	  sig	  sannolikt	  inte	  är	  representativa	  för	  en	  viss	  population.	  
4	  Ändamålsenligt	   urval	   kan	   användas	   för	   testa	   olika	   grupper	   av	   individer,	   till	   exempel	   kan	   ålder=20	  
vara	  avgörande	  för	  urvalet.	  Det	  ska	  dock	  finnas	  en	  bärande	  idé	  bakom	  urvalet.	  
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5.3.1 Överväganden	  

Nackdelen med bekvämlighetsurval är att man inte kan veta om urvalet är representativt 

eller inte (Hartman 1998, s.210). Det skulle, till exempel, kunna förhålla sig så att det bland 

naturvetenskapseleverna i urvalet finns ett oväntat stort antal elever med intressen som 

avviker från den totala populationen naturvetenskapselever i landet. Det går alltså inte att 

utesluta att det inom de valda grupperingarna finns en oförutsägbar spridning av intressen. 

Detta bör inte påverka undersökningens resultat, med avseende på generella skillnader 

mellan grupperna, då denna spridning torde finnas både bland eleverna i det Estetiska 

programmet och eleverna i Naturvetenskapsprogrammet.  

5.4 Reliabilitet	  och	  validitet	  

Målet med enkätundersökningen är att ta reda på vilka attityder till hen eleverna i 

Naturvetenskapsprogrammet respektive Estetiska programmet har, om man kan se skillnader 

mellan elevgruppernas attityder till hen, i vilken utsträckning hen accepteras och används, 

samt vilka attityder eleverna har till andra könsneutrala uttryck än hen. 

Enkätundersökningen kan anses ge svar på dessa frågor. Enkäten har utformats med 

ansatsen att den ska vara självinstruerande och enkel att förstå, vilket ökar graden av 

undersökningens reliabilitet (Patel & Davidson 2003, s. 61).  

 

Ett ord som flera respondenter oväntat fastnade på var vederbörande, alltså ett ord som 

ingick i de undersökta könsneutrala uttrycken och som enbart hade kunnat undvikas om det 

utelämnats ur undersökningen. På frågan om elevernas attityd till vederbörande som 

könsneutralt uttryck uppgav några elever muntligen att de aldrig hört talas om vederbörande 

tidigare. Då svarsalternativet vet ej saknades och enkäten är helt anonym, är det omöjligt att 

veta om just dessa elever lämnade frågan obesvarad, vilket de uppmanades att göra, eller om 

de chansade på ett svarsalternativ. Det är också svårt att bedöma antalet potentiellt 

tveksamma elever vilka aldrig tillkännagav att de inte förstod. Med avseende på uttrycket 

vederbörande, på de platser det förekommer i enkäten, skulle man kunna misstänka att 

validiteten kan vara lägre än för andra uttryck. 

 

Enkätfrågorna har besvarats under en tidsrymd av ca 15 minuter i början av ett lektionspass. 

Denna tid är en kombination av ”möjlig tid att ta i anspråk” och ”faktisk tidsåtgång” och har 

tillämpats för samtliga respondentgrupper. Svaren bör därmed betraktas utifrån aspekten att 

de är spontana och att tid för djupare analyser av varje exempelmening inte har funnits. Ju 
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mer tid respondenten har att fundera desto större risk löper resultatet att bli tillrättalagt 

utifrån vad respondenten tror att frågeställaren önskar sig för svar. Får respondenten för kort 

tid att fundera riskerar man å andra sidan att han eller hon svarar utan någon som helst 

eftertanke eller inte hinner skriva klart. Konsekvenserna av detta kan vara både positiva och 

negativa beroende på vilken information som efterlyses till undersökningen. De negativa 

konsekvenserna torde gälla de avslutande ostrukturerade frågetyperna i högre grad än de 

drabbar de strukturerade. Resultatet av spontana svar bör ge en relativt god bild av det 

verkliga språkbruket även om man alltid ska reservera sig för att svaren kan bygga på 

respondentens önskade självbild, hur respondenten skulle vilja använda hen, snarare än hur 

respondenten verkligen gör.  

 

Urvalsmetoden begränsar resultatet till att gälla den undersökta gruppen (Bryman 2008, s. 

194), dvs. de 200 gymnasielever som svarat på enkäten. Undersökningens resultat ger 

upplysningar om den här urvalsgruppens attityder, och om likheter och skillnader mellan 

attityderna på gymnasieprogrammen där de tillfrågade respondenterna studerar. Det är alltså 

inte möjligt att generalisera resultaten eftersom det inte är känt vilken population den 

undersökta gruppen är representativ för. Urvalsgruppen utgör ett stickprov vars statistiska 

pålitlighet avgörs av stickprovets storlek (ju fler respondenter desto bättre) eller hur många 

stickprov som görs. Det är, enligt Bryman (2008, s. 191), inte sannolikt att personerna i en 

respondentgrupp som baseras på bekvämlighetsurval är representativa för alla, i detta fall 

alla elever som går Naturvetenskapsprogrammet, respektive det Estetiska programmet.  

6 Resultat	  och	  analys 

6.1 Sammanställning	  av	  resultat	  

Svaren på fråga 1–8 har sammanställts dels i tabellform (bilaga 2), men även i grafisk form 

(kap. 6.5–6.11) för att tydligt illustrera eventuella mönster i attityder till olika könsneutrala 

uttryck, eventuella skillnader mellan de två elevgrupperna samt eventuella skillnader mellan 

män och kvinnor. Nedan presenteras, i grafisk form, även divergensen mellan acceptans av 

andras användande av hen och eget bruk (kap. 6.11, figur 13).  

 

Svaren på fråga 9 har sammanställts i tabellform (bilaga 2) samt i grafisk form (kapitel 6.12) 

för att tydligt illustrera till vilka situationer, för vilka typer av hen, eleverna ställer sig 

positiva resp. negativa. 
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Resultaten på fråga 10–12 (kap. 6.13) har bearbetats på ett sätt som liknar en kvalitativ 

bearbetning snarare än en kvantitativ (Patel & Davidson 2003, s. 121). Svaren, som bör 

betraktas som komplement till svaren på de strukturerade frågorna 1–9, har grupperats i 

olika kategorier, teman, utifrån innehåll och gemensamma mönster (bilaga 3, 4 och 5). 

Avsikten med denna gruppering har varit att på ett övergripande plan åskådliggöra 

åsikternas spridning. Grupperna ligger innehållsligt nära varandra och en respondents svar 

kan ibland höra hemma i flera grupper då flera resonemang vävts in i svaret. I de fall ett 

respondentsvar tydligt uttryckt flera åsikter, hemmahörande i olika teman, har dessa 

sorterats in i enlighet med dessa. Ett sådant exempel utgör ett av respondentsvaren på fråga 

10: ”Den är ett bättre ord, hen blir man så förvirrad av, ’Den är ett mera allmänt ord’ Tycker 

att det är fel att använda ’hen’ som ett allmänt ord. Jag indentifierar [sic!] mig inte som en 

hen, känner mig lite kränkt av de. Jag tycker att hen passar bättre till dom som indentifierar 

[sic!] sig som det.” (Den första delen av svaret uttrycker åsikter hemmahörande i grupp 3 

och den andra delen uttrycker åsikter hemmahörande i grupp 4.) Däremot har detta 

förfarande inte kunnat tillämpas i alla förekommande fall avseende svaren på fråga 11 (kap. 

6.13) då till exempel temat ”Hen är ett onödigt ord” och temat ”Ideologi, feminism, aktivt 

ställningstagande” i teorin kan sammanfalla för flera av svaren. Samtliga svar inklusive 

gjorda grupperingar redovisas i bilaga 3 och 4. Elevutsagor i urval citeras i resultatdelen, 

medan utsagorna i sin helhet finns citerade i bilagorna. 

6.2 Bortfall	  

De frågor som inte besvarats, alternativt besvarats på ett sätt som omöjliggjort tolkning (till 

exempel kryssat i flera svar som motsäger varandra, som JA och NEJ) betraktas som internt 

bortfall (Forsberg et.al. 2008, s. 104). Registrerat bortfall presenteras i sin helhet i bilaga 2–

5, där varje enskilt resultat presenteras. Generellt sett är det procentuella bortfallet mycket 

lågt och kan inte anses påverka undersökningens resultat. I det fall där större (i förhållande 

till andra frågor i undersökningen) bortfall noterats, nämns detta under aktuellt 

resultatkapitel. Något externt bortfall kan inte appliceras på undersökningen eftersom de 

enkäter som delades ut fylldes i, och när antalet var de avsedda 200 avslutades 

undersökningen. 
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6.3 Presentation	  av	  resultat	  

Svaren på enkätfråga 1–9 presenteras per fråga, i kapitel 6.5–6.12. Samtliga resultat för 

fråga 1–9 presenteras också i tabellform i bilaga 2. Svaren på de öppna enkätfrågorna 10–12 

presenteras i urval under respektive rubricerande frågeställning i kapitel 6.13. Samtliga svar 

på fråga 10–12 återfinns i bilaga 3, 4 och 5. 

6.4 Generella	  kommentarer	  till	  tolkningar	  av	  resultat	  

Det är viktigt att komma i håg att vissa resultat anger vad eleverna uppger att de föredrar då 

två fasta svarsalternativ stått till buds medan andra anger attityder avgivna i öppna frågor. 

För att undvika felaktiga slutsatser måste varje enskilt resultat betraktas utifrån frågans 

formulering. Om till exempel frågeställningen ”Tycker du att vederbörande passar som 

könsneutralt uttryck?” får 100 % JA-svar, så innebär inte detta att eleverna tycker att 

vederbörande är det bästa könsneutrala uttrycket. Resultatet kan enbart tolkas som att alla 

respondenter ansåg att vederbörande passar som könsneutralt uttryck. Hade 

frågeformuleringen istället varit ”Föredrar du vederbörande, hen, eller den som könsneutralt 

uttryck?” hade vederbörande rent hypotetiskt kunnat sakna anhängare. En öppen 

frågeställning av karaktären ”Vad tänker du spontant när du ser uttrycket vederbörande?” 

hade renderat i värderande öppna svar. 

6.5 Fråga	  1	  

Tycker	  du	  att	  den	  fungerar	  bra	  som	  könsneutralt	  uttryck?	  
 
En majoritet av de 200 eleverna som deltog i undersökningen, 60 (60 %) av eleverna i 

Naturvetenskapsprogrammet och 65 (65 %) av dem i Estetiska programmet, anser att den 

fungerar bra som könsneutralt uttryck, vilket framgår av figur 1, nedan. Sett till både 

kvinnor och män tillsammans avviker fördelningen mellan svarsalternativen JA och NEJ 

marginellt inom de båda programmen. Vid en närmare jämförelse ser man dock att männen 

inom båda grupperingarna samt kvinnorna i det estetiska programmet tycks vara mer positivt 

inställda till användningen av den som könsneutralt uttryck (se bilaga 2 samt figur 2, nedan). 

Kvinnorna på Naturvetenskapsprogrammet är de som verkar aningen mer skeptiska till den. 

Av kvinnorna på Naturvetenskapsprogrammet svarade 38 (56 %) JA och 29 (43 %) NEJ, 

och av kvinnorna på Estetiska programmet svarade 47 (65,5 %) JA och 24 (33,5 %) NEJ. 

Bland männen på Naturvetenskapsprogrammet och det Estetiska programmet var 

motsvarande siffror 22 (69 %) och 10 (31 %) respektive 18 (64 %) och 10 (36 %). Den 



	  

	   17	  

betraktas av många, då svarsalternativen är enbart JA och NEJ, som ett funktionellt sätt att 

uttrycka könsneutralitet. 

 

	   	  
Figur	  1	  Fråga	  1:	  Antal	  svar	  per	  svarsalternativ,	  i	  procent	  per	  gymnasieprogram	  

	  
Figur	  2	  Fråga	  1:	  Antal	  svar	  i	  procent,	  fördelat	  på	  kön	  

	  

6.6 Fråga	  2	  

Tycker	  du	  att	  vederbörande	  fungerar	  bra	  som	  könsneutralt	  uttryck?	  
	  
Av figur 2 och 3, nedan, framgår att vederbörande anses fungera mindre bra som 

könsneutralt uttryck av nära hälften av de 200 tillfrågade eleverna. En närmare analys av 

resultatet (bilaga 2) visar att av kvinnorna på Naturvetenskapsprogrammet svarade 27 (40%) 

JA och 40 (59 %) NEJ, och av kvinnorna på Estetiska programmet svarade 31 (43 %) JA 

och 36 (50 %) NEJ. Bortfallet (mängden uteblivna eller ogiltiga svar) var 1 (ca 1 %) bland 

kvinnorna på det naturvetenskapliga programmet, och 5 (7 %) bland kvinnorna på det 

Estetiska programmet. Bland männen på Naturvetenskapsprogrammet och det Estetiska 
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programmet var motsvarande siffror 21 (65,5 %) och 11 (34,5 %) respektive 13 (46,5 %) 

och 14 (50 %). Bland männen på det Estetiska programmet var bortfallet 1 (ca 3,5 %).  

 

Baserat på giltiga svar, bortfall ej inkluderat, syns en något högre acceptans för uttrycket på 

Naturvetenskapsprogrammet. Av de 99 giltiga svaren var 48 (48,5 %) positiva. På det 

Estetiska programmet var 44 (47 %) av 94 giltiga svar positiva. Resultatet på denna fråga 

bör tolkas med viss försiktighet då det vid undersökningstillfällena ställdes frågor kring just 

ordet vederbörande. Stilnivån tycks i någon mån ligga utanför elevernas normala repertoar 

och antalet elever som valde att inte svara på frågan är större här, än för övriga pronomen i 

frågorna 1–6. Det skulle dessutom kunna vara så att ett antal elever svarat på frågan utan att 

egentligen vara helt bekanta med uttrycket. Det kan anses som intressant att de som inte 

svarat på frågan i huvudsak återfinns i det Estetiska programmet, det vill säga, det program 

som i teorin är mer uttalat språk- och kulturorienterat än Naturvetenskapsprogrammet. 

Bortfallet, den procentuella mängden uteblivna eller ogiltiga svar på frågan, är för det 

Estetiska programmet 6 %, och för Naturvetenskapsprogrammet, 1 %. 

 

	  
Figur	  3	  Fråga	  2:	  Antal	  svar	  per	  svarsalternativ,	  i	  procent	  per	  gymnasieprogram	  
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Figur	  4	  Fråga	  2:	  Antal	  svar	  i	  procent,	  fördelat	  på	  kön	  

	  

6.7 Fråga	  3	  

Tycker	  du	  att	  hen	  fungerar	  bra	  som	  könsneutralt	  uttryck?	  
	  
Att acceptansen för hen som könsneutralt uttryck är hög i de två gymnasieprogrammen 

framgår av figur 5 och 6, nedan. En klar majoritet, 147 (73,5 %) av samtliga tillfrågade, 

anser att hen fungerar bra (se bilaga 2). Bortfallet som är under 1 % finns bland kvinnorna 

på det Estetiska programmet och syns i figur 6.  

 

De respondenter som ställer sig mest positiva till hen är Estetiska programmets elever, där 

80 (80 %) anser att hen är ett bra uttryck. På Naturvetenskapsprogrammet är motsvarande 

siffra (67) 67 %. Fördelat på män och kvinnor inom respektive program ser resultatet ut som 

följer: Av kvinnorna på Naturvetenskapsprogrammet svarade 53 (78 %) JA och 15 (22 %) 

NEJ och av kvinnorna på Estetiska programmet svarade 61 (85 %) JA och 10 (15 %) NEJ. 

Bland männen på Naturvetenskapsprogrammet och Estetiska programmet är motsvarande 

siffror 14 (44 %) och 18 (56 %) respektive 19 (68 %) och 9 (32 %). Fördelat på kvinnor och 

män i respektive program finns alltså en stor acceptans för hen bland kvinnorna på det 

Estetiska programmet medan en majoritet av männen på Naturvetenskapsprogrammet inte 

tycker att hen fungerar bra som könsneutralt uttryck. 
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Figur	  5	  Fråga	  3:	  Antal	  svar	  per	  svarsalternativ,	  i	  procent	  per	  gymnasieprogram	  

	  
Figur	  6	  Fråga	  3:	  Antal	  svar	  i	  procent,	  fördelat	  på	  kön	  

	  

6.8 Fråga	  4	  

Tycker	  du	  att	  han	  fungerar	  bra	  som	  könsneutralt	  uttryck?	  
	  
Av de totalt 200 tillfrågade eleverna svarade en övervägande majoritet att de inte anser det 

traditionella generiska pronomenet han som ett lämpligt alternativ för att uttrycka sig 

könsneutralt (se bilaga 2 samt figur 4 och 5, nedan). Fördelningen mellan svarsalternativen 

JA och NEJ avviker inte nämnvärt mellan de två gymnasieprogrammen då man ser till det 

totala antalet svar även om NEJ-svaren är något fler på Naturvetenskapsprogrammet. Av 

kvinnorna på Naturvetenskapsprogrammet svarade 8 (12 %) JA och 60 (88 %) NEJ och av 

kvinnorna på Estetiska programmet svarade 9 (12,5 %) JA och 63 (87,5 %) NEJ. Bland 

männen på Naturvetenskapsprogrammet och det Estetiska programmet var motsvarande 

procenttal 10 (31 %) och 22 (69 %) respektive 5 (18 %) och 23 (82 %). Fördelat på kvinnor 

och män finns alltså en aning större acceptans för han bland männen på 
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Naturvetenskapsprogrammet, vilket sammanfaller med tolkningen avseende den (figur 2), 

dvs. att dessa är försiktigt mera konservativa i sitt språkbruk än övriga respondenter. 

	  

	  
Figur	  7	  Fråga	  4:	  Antal	  svar	  per	  svarsalternativ,	  i	  procent	  per	  gymnasieprogram	  

	  
Figur	  8	  Fråga	  4:	  Antal	  svar	  i	  procent,	  fördelat	  på	  kön	  

	  

6.9 Fråga	  5	  

Tycker	  du	  att	  hon	  fungerar	  bra	  som	  könsneutralt	  uttryck?	  
	  
Det sammanlagda resultatet för fråga 5 tyder på att eleverna har en relativt unison syn på 

hon som könsneutralt pronomen, vilket framgår av bilaga 2 samt figur 9–10, nedan. En 

tydlig minoritet i respektive elevgrupp anser att hon fungerar bra. Anledningen till detta 

skulle kunna vara att hon inte traditionellt har varit ett vedertaget uttryck för könsneutralitet, 

på det sätt som han har varit, men det förefaller som att inget av pronomina han eller hon, då 

det ska spegla könsneutralitet, accepteras i någon högre grad. Fördelningen mellan 

svarsalternativen JA och NEJ avviker marginellt mellan de två gymnasieprogrammen då 

man ser till det totala antalet svar. Av kvinnorna på Naturvetenskapsprogrammet svarade 9 
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(13 %) JA och 58 (85,5 %) NEJ och av kvinnorna på Estetiska programmet svarade 9 (12,5 

%) JA och 63 (87,5 %) NEJ. Bland männen på Naturvetenskapsprogrammet och det 

Estetiska programmet var motsvarande procenttal 7 (22 %) och 24 (75 %) respektive 6 (21,5 

%) och 22 (78,5 %). Acceptansen för hon var sammantaget procentuellt större bland männen 

(11 %) än bland kvinnorna (6,5 %, se figur 10). Bortfallet (se figur 9) är ca 3 % (motsvarar 1 

svar) bland männen på Naturvetenskapsprogrammet och ca 1,5 % (motsvarar 1 svar) bland 

kvinnorna på samma program.  

 

	  

	  
Figur	  9	  Fråga	  5:	  Antal	  svar	  per	  svarsalternativ,	  i	  procent	  per	  gymnasieprogram	  

	  
Figur	  10	  Fråga	  5:	  Antal	  svar	  i	  procent,	  fördelat	  på	  kön	  

	  

6.10 Fråga	  6	  	  

Tycker	  du	  att	  ”hon	  eller	  han”	  fungerar	  bra	  som	  könsneutralt	  uttryck?	  
	  
Även på fråga 6 är enigheten stor bland de tillfrågade, sett till det sammantagna resultatet i 

figur 11, nedan. 90 (90 %) av alla eleverna på Naturvetenskapsprogrammet anser att 

kombinationen hon eller han fungerar då man vill vara könsneutral. För Estetiska 
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programmet är motsvarande siffra 86 (86 %). Av kvinnorna på Naturvetenskapsprogrammet 

svarade 60 (88 %) JA och 8 (12 %) NEJ och av kvinnorna på Estetiska programmet svarade 

62 (86 %) JA och 8 (11 %) NEJ. Bland männen på Naturvetenskapsprogrammet och det 

Estetiska programmet var motsvarande procenttal 30 (94 %) och 1 (6 %) respektive 24 (86 

%) och 4 (14 %). På det Estetiska programmet kan man alltså inte se någon skillnad mellan 

kvinnornas och männens grad av acceptans. På Naturvetenskapsprogrammet kan man 

däremot se att männen är mer positiva till kombinationen hon eller han, än kvinnorna är. 

Bortfallet (se figur 11) är ca 3 % (motsvarar 2 svar) bland kvinnorna på det Estetiska 

programmet och ca 3 % (motsvarar 1 svar) bland männen på Naturvetenskapsprogrammet.  

 

 

	  
Figur	  11	  Fråga	  6:	  Antal	  svar	  per	  svarsalternativ,	  i	  procent	  per	  gymnasieprogram	  

	  
Figur	  12	  Fråga	  6:	  Antal	  svar	  i	  procent,	  fördelat	  på	  kön	  
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6.11 	  

6.12 Fråga	  7	  och	  8	  

Om	  hen	  i	  tal	  och	  skrift	  
	  
Fråga 7–8 efterfrågade information om elevernas acceptans av hen i tal och i skrift, i olika 

sammanhang. I fråga 7 a–f ligger fokus på attityd till och acceptans av andras användning 

och i fråga 8 a–f avser frågeställningen egen användning. Frågorna listas nedan och 

svarsalternativen för samtliga är i tal, i skrift och inte alls. 

 

7. Markera nedan i vilka sammanhang du tycker att hen passar (när någon 
annan än du använder det):  

  
a) då någon vill anonymisera en person vars namn eller kön bör hemlighållas  

b) då någon vill markera sitt ogillande till uppdelningen av människor i  

   ”kvinnor och män” 

c) som ett likvärdigt alternativ till han/hon även då könet är känt 

d) som ett likvärdigt alternativ till den/vederbörande 

e) då någon refererar till personer som har könsöverskridande identitet  

 (transpersoner som transvestiter, intersexuella m.fl.) 

f) då någon refererar till obekanta personer man inte vet könet på 

 
8. Markera nedan hur DU använder hen:  

 
a) för att anonymisera en person vars namn eller kön bör hemlighållas  

b) för att markera att du ogillar uppdelningen av människor i ”kvinnor och män” 

c) som ett likvärdigt alternativ till han/hon även då du vet könet 

d) som ett likvärdigt alternativ till den/vederbörande 

e) för att referera till personer som har könsöverskridande identitet  

 (transpersoner som transvestiter, intersexuella m.fl. ) 

f) för att referera till obekanta personer som du inte vet könet på 

 
Av figur 13:1, nedan, framgår de skillnader per typ av hen, i både acceptans och användning 

av hen, som föreligger mellan Naturvetenskapsprogrammet och det Estetiska programmet. 

Fälten visualiserar mängden av synpunkter (antal respondenter) som talar för användning 

respektive mot användning i respektive exemplifierat sammanhang. Här presenteras alltså 
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resultaten för 7 a–f och 8 a–f. De fem första staplarna motsvarar antal svar på fråga 7, och 

anger i hur hög grad eleverna i respektive program accepterar andras användning av hen. De 

fem sista staplarna motsvarar antal svar på fråga 8, och anger i hur hög grad eleverna i 

respektive program själva använder hen. Varje stapel representerar en fråga och en funktion. 

Den första stapeln representerar fråga 7a och funktionen ”anonymisering, känt kön”, och så 

vidare.  

 

Delfråga 7 a–f har 3 ogiltiga svar bland Naturvetenskapseleverna (dvs. lägre än en procents 

bortfall) och 19 ogiltiga svar (ca 2 % bortfall) bland eleverna på det Estetiska programmet. 

Delfråga 8 a–f har 12 ogiltiga svar från det Estetiska programmet (ca 2 % bortfall). De 

ogiltiga svaren presenteras inte i figurerna nedan. Samtliga svar, presenterade per fråga och 

per gymnasieprogram, återfinns i tabellform i bilaga 2.  

 

Det största enskilda bortfallet återfinns för de frågor (7d: 4 %, 8d: 3,7 %) som rör ordet 

vederbörande, ett ord som även i fråga 2 (kap. 6.6, figur 4) vållade liknande bortfall. Även 

fråga 7e och 8e har bortfall i samma storlek (3,7 % respektive 3 %), sannolikt beroende på 

att ordet könsöverskridande identitet av några elever kan ha upplevts svårt att tolka 

innebörden av. Frågan innehöll en del exempel på vad könsöverskridande kan innebära så 

bortfallet kan inte med bestämdhet sägas bero på ordet i sig. Kanske var frågan svår att svara 

på.  

 
Figur 13:1 (se även bilaga 2) illustrerar i vilka sammanhang den största acceptansen för hen 

finns, och i vilka sammanhang respondenterna själva använder hen. Det framgår att en 

användning som respondenterna i hög grad accepterar (enligt fråga 7), anonymisering, inte 

motsvarar den respondenterna själva mest använder (enligt fråga 8), typen okänt kön. Det 

framgår också att genomgående fler respondenter har svarat att de accepterar hen (fråga 7) 

än antalet som svarat att de själva använder ordet (fråga 8), med ett enda undantag: alternativ 

c, könsöverskridande hen. I alternativ c är det fler respondenter som säger att de själva 

använder hen ”som ett likvärdigt alternativ till han/hon även då könet är känt”, än antalet 

som säger att de accepterar när andra använder det i motsvarande situationer. En tänkbar 

förklaring kan vara att även om eleverna kan vara kritiska till sin egen användning så är 

denna något de inte ändrar på, medan de upplever andras störande och ger uttryck för detta (i 

enkäten).  
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Vid en närmare analys av de avlämnade svaren på fråga 7 a–f och 8 a–f kan man konstatera 

att alternativet ”inte alls”, för samtliga typer av hen-bruk, valts av fler elever på 

Naturvetenskapsprogrammet än på det Estetiska programmet (figur 13:2).  

 

 
Figur	  13:1	  Acceptans	  till	  hen,	  antal	  svar	  per	  gymnasieprogram,	  per	  fråga	  (7	  a–f,	  8	  a–f)	  
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Figur	  13:2	  Acceptans	  till	  hen,	  procentuellt	  antal	  svar	  per	  gymnasieprogram,	  per	  fråga	  (7	  a–f,	  8	  a–f)	  

	  
Figur 13:2, ovan, och tabell 1, nedan, illustrerar den procentuella fördelningen av 

positiva respektive negativa respondentsvar. Till de positiva svaren hör de som menar 

att hen (i de föreslagna sammanhangen i fråga 7 och 8) är ett lämpligt pronomenval. 

De negativa svaren är följaktligen de som indikerar att hen inte alls bör användas. 

 
Tabell	  1	  Acceptans	  till	  hen,	  procentuellt	  antal	  svar	  per	  gymnasieprogram,	  per	  fråga	  (7	  a–f,	  8	  a–f)	  

	  
	  

6.13 Fråga	  9	  

Om	  hens	  varierande	  funktion	  	  
	  
Även i fråga 9 fokuseras på attityder till hur hen kan användas i olika sammanhang. Här har 

eleverna fått ta ställning till ett antal fabricerade meningar i vilka hen är pronomen. Eleverna 

har valt mellan svarsalternativen KANSKE, JA och NEJ, där KANSKE och JA innebär att 

hen enligt respondenten k a n (även om alternativet KANSKE kan innebära viss tvekan) 

användas i det aktuella sammanhanget, medan NEJ innebär att hen i n t e kan användas. Då 

0%#

10%#

20%#

30%#

40%#

50%#

60%#

70%#

80%#

90%#

100%#

7a# 7b# 7c# 7d# 7e# 7f# 8a# 8b# 8c# 8d# 8e# 8f#

Procentuell*fördelning*av*svaren*på*fråga*7*och*8*

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET#summa#tal/skriI# NATURVETENSKAPSPROGRAMMET#inte#alls#

ESTETISKA#PROGRAMMET#inte#alls# ESTETISKA#PROGRAMMET#summa#tal/skriI#

summa%
tal%

skrift inte%alls

summa%
tal%

skrift inte%alls

summa%
tal%

skrift inte%alls

summa%
tal%

skrift inte%alls
7a 91 9 92 8 8a 67 34 82 19
7b 70 30 78 22 8b 26 75 42 59
7c 54 47 55 46 8c 29 71 33 67
7d 75 25 77 23 8d 29 71 61 39
7e 84 17 86 14 8e 62 39 77 23
7f 85 15 88 12 8f 76 24 77 23

NATUR.P. ESTET.P. NATUR.P. ESTET.P.



	  

	   28	  

formuleringen att respondenterna har en positiv inställning används nedan, syftar positiv 

alltså på en övervikt av svarsalternativen JA och KANSKE. Hen syftar i samtliga meningar 

tillbaka på ett mänskligt korrelat av känd, okänd respektive ovidkommande könstillhörighet. 

Ledins (2013b) kategorier könsöverskridande hen, anonymiserande hen, okänt kön, indefinit 

hen samt generiskt hen, så som de sammanfattas av Ledin och Lyngfelt (Ledin 2013b) finns 

alla representerade. Om man slår samman s a m t l i g a elevsvar, avseende samtliga 

delfrågor, kan man se att eleverna i det Estetiska programmet accepterar hen i fler 

sammanhang än eleverna i Naturvetenskapsprogrammet (bilaga 2 samt figur 14, nedan). I 

det Estetiska programmet är antalet KANSKE 21 % (257 elevmarkeringar) och JA 37 % 

(442 elevmarkeringar) medan motsvarande siffra i Naturvetenskapsprogrammet är 20 % 

(239 elevmarkeringar), respektive 27 % (323 elevmarkeringar). Även om man isolerar de 

rena JA-svaren från de mer tvekande KANSKE-svaren är förhållandet mellan 

gymnasieprogrammen detsamma, det vill säga, JA utgör en större procentuell andel av 

svaren i det Estetiska programmet (37 %) än i Naturvetenskapsprogrammet (27 %). 

Följaktligen är antalet NEJ fler i det sist nämnda. Observera att fråga 9 består av 12 

delfrågor (a–j) och att varje stapel i figur 14 illustrerar den sammanlagda mängden svar för 

alternativen KANSKE, JA och NEJ, vilket förklarar hur antalet svar kan överstiga antalet 

respondenter i undersökningen. 

 

	  
Figur	  14	  Fråga	  9:	  Antal	  elevsvar	  per	  svarsalternativ,	  fördelat	  på	  gymnasieprogram.	  

 

Resultaten på fråga 9 a–l presenteras nedan per hen-typ (Figur 15–19), det vill säga, 

grupperade enligt Lyngfelt och Ledins (Ledin 2013b) kategorisering av hur hen används. 

Resultaten på fråga 9 a–l presenteras även i tabellform i bilaga 2. 

0"

100"

200"

300"

400"

500"

600"

700"

kanske" ja" nej" kanske" ja" nej"

Naturvetenskapsprogrammet" Este:ska"programmet"

Fråga&9&



	  

	   29	  

Figurerna nedan illustrerar resultatet per kategori men i varje kategori ingår flera 

exempelmeningar och dessa kan, på grund av inbördes semantiska skillnader, var för sig 

rendera i resultat som avviker från det sammanslagna resultatet för kategorin. Skillnader av 

sådan karaktär kommenteras separat. Då antalet exempelmeningar skiljer sig mellan 

kategorierna, varierar även antal möjliga svar för en kategori. Därför anges mängd och antal 

till övervägande del i procent nedan.  

	  
Figur	  15	  Fråga	  9:	  Acceptans	  av	  hen-‐typen	  ”Okänt	  kön”	  (mening	  9	  a–9	  c)	  i	  procent.	  

	  
9 a) Det är ett visst hemlighetsmakeri runt vår nya sekreterare. Först på torsdag får  

 vi veta vad hen heter. 

9 c) Chefen säger att hen inte vill sponsra en ny kaffemaskin. 

 

I mening a och c är hen exempel ur kategorin okänt kön, ovan kallat Typ A. Korrelatet 

sekreteraren är okönat men definit, vilket innebär att personen finns inom gruppen 

”sekreterare” respektive ”chefen”. Enligt respondenternas svar är det i mycket hög grad 

ansett som funktionellt att använda det könsneutrala hen i detta sammanhang. Av 

exempelmening c går det inte för läsaren att med bestämdhet avgöra vilken typ av hen det är 

frågan om. Läsaren kan anta att könet på ”chefen” är okänt för den i enkäten fiktive 

sändaren av budskapet och därför är kategorin okänt kön applicerbar på exemplet. För att 

kategorin anonymiserande hen eller könsöverskridande hen ska gälla krävs att sändaren 

känner till referentens kön men hemlighåller det. I enkätfrågan lämnas dock ingen 

kompletterande uppgift till respondenterna om sändarens i teorin tänkbara kunskaper om 

chefens könstillhörighet, varför i detta fall kategoriseringen okänt kön tillämpas. På 

Naturvetenskapsprogrammet anser 71 elever (71 %) att exempelmening a är rimlig (se 
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bilaga 2). I samma elevgrupp anser bara 46 (46 %) att mening c är rimlig. Motsvarande 

siffror för det Estetiska programmet är 86 (86 %) respektive 54 (54 %). 

 

Att respondenterna betraktar mening c med större skepsis beror möjligen på att de anser 

korrelatet chefen vara känd och därmed av känt kön, vilket motsvarar den typ av hen som 

respondenterna i hög grad motsätter sig (se Typ B, figur 16, nedan). Resultatet visar på god 

överensstämmelse med resultatet på fråga 7a och 8a (kap. 6.11, figur 13) där okänt kön är 

den typ av hen som markerats som den sammantaget mest använda varianten bland eleverna 

på båda gymnasieprogrammen. 

	  
Figur	  16	  Fråga	  9:	  Acceptans	  av	  ”könsöverskridande	  hen”	  (mening	  9	  d,	  e,	  h,	  i)	  i	  procent.	  

	  
9 d) Vår chef Anna säger att hen inte vill sponsra en ny kaffemaskin. 

9 e) Vår chef Alf säger att hen inte vill sponsra en ny kaffemaskin. 

9 h) Om min fru vill källsortera får hen göra det själv! 

9 i) Monika har förklarat att hen vill bli kallad Mats. 

 

Ovan är hen av ”Typ B”, dvs. könsöverskridande hen. Korrelaten, vars kön i samtliga fall är 

kända, återfinns i de definita grupperna Anna, Alf, min fru och Monika. Att använda hen på 

detta sätt, dvs. då man känner till könet på den person som omtalas möter motstånd i båda 

elevgrupperna. Av bilaga 2 kan utläsas att av de 100 eleverna på 

Naturvetenskapsprogrammet är 75 (75 %) negativa till både exempelmening d och e. 84 (84 

%) är negativa till exempelmening h. Motsvarande siffror för eleverna på det Estetiska 

programmet är 72 (72 %) och 75 (75 %). En tydlig majoritet av respondenterna motsätter sig 

alltså bruket av hen i exemplen d, e, och h. Av de elever som ställer sig positiva hittar vi 

således det procentuellt största antalet i det Estetiska programmet.  
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Här (i d, e och h, ovan) avviker resultatet från resultatet på fråga 7c (kap 6.11, figur 13) som 

handlar om samma typ av könsöverskridande hen. Att använda hen i 7c upplevs olämpligt 

av 46,5 % på Naturvetenskapsprogrammet och 45,5 % på Estetiska programmet. 

Anledningen till divergensen kan ligga i frågornas konstruktion. I fråga 7c ombeds 

respondenterna beskriva i vilken utsträckning de generellt accepterar hen som ett likvärdigt 

alternativ till hon/han (könsöverskridande hen, känt kön), medan de i fråga 9 d, e och h får 

tydliga exempelmeningar (könsöverskridande hen, känt kön) att ta ställning till. 

 

Åsikterna avseende den sista exempelmeningen, i, avviker avsevärt från d, e och h. I fråga i 

är hen kopplat till en specifik individs (Monika) egen upplevda identitet (Mats) och till 

denna typ av könsöverskridande användning av hen ställer sig en klar majoritet, 67 % (36 % 

JA, 31 % KANSKE) i Naturvetenskapsprogrammet och 67 % (40 % JA, 27 % KANSKE) i 

det Estetiska programmet, positiva (se bilaga 2). Överensstämmelsen mellan detta resultat 

(exempelmening i) och resultaten för motsvarande typ av hen i fråga 7b (kap. 6.11, figur 13 

samt bilaga 2) är god: 69 % av svaren från Naturvetenskapsprogrammet och 76 % från 

Estetiska programmet pekar på att denna typ av hen anses lämplig i tal eller i skrift. Att hen 

är accepterat i sammanhang som ovan styrks också av följande svar på fråga 11 (bilaga 2): 

”[…] om man varken känner sig som en man eller kvinna så kan man använda sig av det.” 

(Respondent E22), och ”Om personen ser sig som en hen anser jag att det är bra […] 

(Respondent E39). Alternativ i, ovan, har också stor överensstämmelse med svaren på fråga 

7e (kap. 6.11, figur 13 samt bilaga 2) som semantiskt rör sig i samma område som 

exempelmeningen med Monika och Mats, det vill säga, identifikation med ett ”tredje kön”. 

(I fråga 7e föreslås bruk av hen som ett kön skiljt från man och kvinna). 

	  
Figur	  17	  Fråga	  9:	  Acceptans	  av	  ”indefinit	  hen”	  (mening	  9	  b,	  g,	  l)	  i	  procent.	  

20#

27#

52,5#

23#

44#

33#

kanske#

ja##

nej#

kanske#

ja#

nej#

Na
tu
rv
et
en

sk
ap
s

pr
og
ra
m
m
et
#

Es
te
9s
ka
#

pr
og
ra
m
m
et
#

Typ$C$&$Indefinit$hen$



	  

	   32	  

9 b) Om någon känner till något om inbrottet i källarförrådet ber vi att hen  

hör av sig till polisen. 

9 g) Hen som vill röka får göra det utomhus. 

9 l) Den som spar hen har. 

 

Hen är här av ”Typ C”, dvs. indefinit hen. Korrelatet kan vara vem som helst och behöver 

inte tillhöra en särskild urvalsgrupp som i exemplet för ”Typ A” ovan där urvalsgruppen är 

definit, dvs. sekreterare. Respondenternas acceptans av hen i detta avseende, dvs. antalet 

positiva svar (KANSKE och JA tillsammans) är 200 (67 %) bland eleverna i det Estetiska 

programmet (se bilaga 2). I Naturvetenskapsprogrammet råder det motsatta förhållandet och 

åsikten att hen inte fungerar i det aktuella sammanhanget delas av en knapp majoritet, 157 

elever (52,5 %). Den största tveksamheten till hen återfinns i resultaten för mening l. Där 

svarar 39 (39 %) av eleverna på det Estetiska programmet NEJ och 26 (26 %) svarar 

KANSKE (se bilaga 2). Motsvarande siffror för Naturvetenskapsprogrammet är 61 (61 %) 

respektive 20 (20 %). Möjligen beror detta förhållande på att den som spar h a n har är ett 

idiom och att det finns en motvilja att förändra detta.	  

	  
	  

	  
Figur	  18	  Fråga	  9:	  Acceptans	  av	  ”generiskt	  hen”	  (mening	  9	  f,	  k)	  i	  procent.	  

9 f) En tandläkare ska inte bara vara kunnig i sitt yrke, hen ska ha 

  social kompetens också. 

9 k) Hen av er som först svarar rätt vinner första pris! 

 

I mening f och k är hen exempel ur kategorin generiskt hen, ovan kallat Typ D. Hen används 

som surrogat för vem som helst inom en viss kategori. De kategorier som avses ovan är 

tandläkare och av er. Hen är emellertid i fråga f ett determinativt pronomen som ur en strikt 
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grammatisk synvinkel inte kan vara annat än den, det eller de. Resultatet för generisk 

användning, för båda exempelmeningarna tillsammans (figur 18), visar att respondenterna 

på det Estetiska programmet i hög grad anser det funktionellt att använda hen (61 % JA och 

KANSKE), medan majoriteten av respondenterna på Naturvetenskaps-programmet menar 

motsatsen (55,5 % NEJ). Intressant för dessa två exempelmeningar är dock att de var för sig 

har skiftande resultat inom båda gymnasieprogrammen. Mening k är inte accepterad i 

samma utsträckning som mening f, även om båda meningarna sorterar under samma 

kategori. Mening f har sammanlagt fått 66 % svar av typen JA och KANSKE av eleverna på 

Naturvetenskapsprogrammet, medan mening k fått endast 23 % (se bilaga 2). Motsvarande 

siffror för Estetiska programmet är 83 % respektive 39 %. Anledningen till detta skulle 

kunna vara den allmänna språkkänslan (eftersom ordet hen i mening k strikt grammatiskt 

inte är ett möjligt alternativ) eller bara den generella graden av öppenhet till hen.  

	  

	  
Figur	  19	  Fråga	  9:	  Acceptans	  av	  ”anonymiserande	  hen”	  (mening	  9	  j)	  i	  procent.	  

	  
9 j) Hen vill undvika att definiera sig som kvinna eller man. 

 

I Ledin (2013b) sorteras denna användning av hen in under Typ E, anonymiserande hen. Av 

respondenternas svar kan man göra tolkningen att detta är ett av de mest accepterade 

sammanhangen för hen då antalet JA och KANSKE uppgår till sammanlagt 91 % av svaren 

på det Estetiska programmet och 85 % på det Naturvetenskapliga programmet (figur 19). I 

båga grupperna har JA-svaren egen majoritet. Meningen ovan har dock en svaghet då den 

uttrycker ett anonymiserande av en person som önskar dölja sin könstillhörighet samtidigt 

som den innehållsligt består av ett yttrande som refererar till ”ett tredje kön”. Det är alltså 

utifrån denna exempelmening svårt att bedöma om respondenterna tagit ställning för 

”anonymisering” eller för ”att personer som har osäker könsidentitet ska kallas hen”. Vid en 
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jämförelse med övriga frågor som aktualiserar ett tredje kön, till exempel mening i (ovan) 

och 7e (kap. 6.11, figur 13:1, 13:2), framgår att acceptansen för den sistnämnda typen av hen 

är ganska hög (för siffror, se respektive avsnitt). Det innebär att en eventuell koppling till ett 

tredje kön kan ha påverkat resultatet för exempelmening j. 

	  

6.14 Resultatpresentation,	  fråga	  10	  och	  11	  
	  
Svaren (från totalt 200 respondenter) på fråga 10 och 11 (bilaga 3 och 4) har delats in 

tematiskt i grupper enbart för att på ett övergripande plan åskådliggöra de huvudsakliga 

områden inom vilka de flesta av respondenternas åsikter och attityder återfinns. I de fall en 

respondents åsikt kan anses vara placerad under ”fel” rubrik påverkar detta inte 

undersökningens resultat eller den avslutande diskussionen eftersom grupperna inte utgör 

underlag till någon form av statistik. Grupperna ligger innehållsligt nära varandra och en 

respondents svar kan ibland höra hemma i flera grupper då flera resonemang vävts in i 

svaret. I de fall ett respondentsvar tydligt uttryckt flera åsikter, hemmahörande i olika teman, 

har dessa sorterats in i enlighet med dessa. Ett sådant exempel utgör ett av respondentsvaren 

på fråga 10: ”Den är ett bättre ord, hen blir man så förvirrad av, ’Den är ett mera allmänt 

ord’ Tycker att det är fel att använda ’hen’ som ett allmänt ord. Jag indentifierar [sic!] mig 

inte som en hen, känner mig lite kränkt av de. Jag tycker att hen passar bättre till dom som 

indentifierar [sic!] sig som det.” där den första delen uttrycker åsikter hemmahörande i 

grupp 3 och den andra delen uttrycker åsikter hemmahörande i grupp 4. Däremot har detta 

förfarande inte kunnat tillämpas i alla förekommande fall avseende svaren på fråga 11 då till 

exempel temat ”Hen är ett onödigt ord” och temat ”Ideologi, feminism, aktivt 

ställningstagande” i teorin kan sammanfalla för flera av svaren. Samtliga svar inklusive 

gjorda grupperingar redovisas i bilaga 3 och 4. 

 

6.14.1 Fråga	  10	  

Tycker	  du	  att	  det	  finns	  betydelseskillnad	  mellan	  hen	  och	  den?	  
	  
Svaren på fråga 10 har delats in tematiskt i grupper för att på ett övergripande plan 

åskådliggöra de huvudsakliga områden inom vilka de flesta av respondenternas åsikter och 

attityder återfinns. För fullständig förteckning över alla svar på fråga 10, se bilaga 3. 
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Grupp	  1	  -‐	  Ingen	  betydelseskillnad 

Till den första gruppen hänförs svar som menar att det inte finns någon betydelseskillnad 

mellan hen och den. Bland elevsvaren från det Estetiska programmet är det 13 svar (6,5 %) 

som placerats i denna grupp och motsvarande antal i Naturvetenskapsprogrammet är 21 (10 

%). Bland nej-svaren i Naturvetenskapsprogrammet finns kommentarer som att den är 

bättre, den låter finare och att hen oftast används av de som är engagerade i feministiska 

frågor. 

 

Grupp	  2	  -‐	  Hen	  är	  mänskligt,	  den	  är	  förtingligande	  

Till grupp två hör de svar som menar att hen är avsett för människor och den för döda ting 

eller möjligen djur. I denna grupp finner vi de allra flesta svaren. I Naturvetenskapsgruppen 

intar 26 (13 %) av respondenterna denna hållning till skillnaden mellan den och hen, medan 

motsvarande siffra i det Estetiska programmet är 38 (19 %).  

 

Några respondenter nämner objektifiering och anser att den låter respektlöst, nedvärderande, 

och gör människor till objekt, och att hen är ett bättre, mera personligt, alternativ. Just detta, 

dvs. den kollision med allmän språkkänsla som ett förtingligande kan orsaka, omnämns ju 

också av Språknämnden (2005, s.78) som ett tänkbart hinder för en full etablering av den 

(som könsneutralt uttryck) i det svenska språket. Här återfinns även de svar som menar att 

hen har en viss laddning som den saknar och att man när man skriver hen ”måste förklara” 

varför man använt det.  

 

Grupp	  3	  -‐	  Det	  finns	  andra	  betydelseskillnader	  

Till grupp 3 hör de respondentsvar som indikerar att det finns annan betydelseskillnad, 

ibland svår att förklara, liksom de respondentsvar som menar att hen låter konstigt, 

irriterande och onödigt. 34 elever (17 %) på det Estetiska programmet och 40 elever (20 %) 

på Naturvetenskapsprogrammet har avlämnat svar som tillhör denna grupp. Här finns 

kommentarer som: 

 
I	  vissa	  sammanhang	  är	  det	  inte	  passande	  att	  använda	  sig	  av	  ’hen’	  och	  det	  går	  då	  att	  formulera	  om	  sig	  
eller	  i	  vissa	  fall	  byta	  ut	  mot	  ’den’.	  ’Hen’	  och	  ’den’	  har	  inte	  riktigt	  samma	  betydelse.(Respondent	  E16)	  	  
	  
Ja	  viss	  skillnad	  finns,	  vet	  dock	  ej	  riktigt	  hur	  jag	  ska	  förklara.	  (Respondent	  E57)	  
	  
Ja.	  ’Hen’	  är	  mer	  personligt	  medan	  ’den’	  är	  mer	  riktad	  mot	  en	  större	  grupp”	  (Respondent	  E95)	  
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Grupp	  4	  -‐	  Den	  är	  könsneutralt,	  hen	  är	  ett	  tredje	  kön	  

Den fjärde gruppen menar att den uttrycker könsneutralitet eller objekt, medan hen uttrycker 

ett tredje kön. Här återfinns 3 (1,5 %) svar från Naturvetenskapliga programmet och 7 (3,5 

%) svar från det Estetiska programmet. 

 

Att hen har flera betydelser bekräftas av Språkrådet (2013b) och även om man, enligt 

Språkrådet, kan se en ökad användning av hen som pronomen visar respondenternas 

kommentarer om förvirring att det är oklart huruvida denna användning är den självklara. 

Det finns anledning att tro att den ideologiska, och ibland kontroversiellt upplevda, synen på 

hen påverkar graden av allmän användning. Ett par av respondenterna skriver: ”Jag brukar 

nog använda den istället för hen i skriftspråk eftersom annars blir man tvungen att förklara 

varför” (Respondent E5) och ”den är ett mer oladdat ord, som kan användas på fler sätt än 

hen” (Respondent N99, mina understrykningar).  

 

6.14.2 Fråga	  11	  	  

Vad	  tänker	  du	  spontant	  på	  när	  du	  ser	  ordet	  hen	  i	  en	  text?	  

Även svaren på fråga 11 har delats in tematiskt i grupper för att på ett övergripande plan 

åskådliggöra de huvudsakliga områden inom vilka de flesta av respondenternas åsikter och 

attityder återfinns. För fullständig förteckning över alla svar på fråga 11, se bilaga 4. 

	  
Grupp	  1	  -‐	  Hen	  är	  ett	  onödigt	  ord	  

Till den första och näst största gruppen hänförs svar vilka i huvudsak indikerar ett ogillande 

och ifrågasättande av ordet och av användningen. Bland eleverna på Naturvetenskaps-

programmet kan 37 svar hänföras till denna grupp medan motsvarande siffra är 28 för det 

Estetiska programmet. Här hittar man kommentarer som:  

 
Stör	  mig	  på	  att	  personen	  som	  skrivit	   texten	  använder	  uttrycket.	   Ser	   inget	   fel	   i	   att	   tilltala	   folk	  med	  
betoning	  på	  dess	  kön,	  alla	  är	  inte	  identiska.(Respondent	  N14)	  
	  
Att	  det	  är	  en	  oseriös	  text.	  Jag	  tycker	  alla	  debatter	  runt	  ’hen’	  har	  blivit	  så	  överdrivna	  att	  det	  nästan	  
blir	  komiskt.	  Hen	  har	  dessutom	  inte	  godkänts	  i	  svenska	  språket	  och	  anses	  därför	  lätt	  av	  mig	  som	  ett	  
slang/prat-‐uttryck	  (Respondent	  N36)	  

	  
Detta	   börjar	   kännas	   överdrivet…	   Jag	   förstår	   om	   alla	   inte	   vill	   identifiera	   sig	   som	  han/hon	  men	   det	  
låter	  väldigt	  fånigt	  och	  onödigt	  att	  använda	  det	  till	  vardags	  i	  varenda	  mening	  (Respondent	  N38)	  
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Det	  första	  jag	  tänker	  på	  är	  höna.	  Det	  framkallar	  även	  en	  viss	  irritation	  över	  att	  man	  måste	  göra	  allt	  
könsneutralt.	  Jag	  menar,	  det	  är	  ju	  uppenbart	  att	  det	  finns	  män	  och	  kvinnor,	  varför	  ska	  dagens	  barn	  
växa	   upp	   [och]	   inte	   få	   vara	   varken	   han	   eller	   hon	   utan	   något	   slags	   mellanting	   trots	   att	   det	   finns	  
skillnad	  mellan	  kvinnor	  och	  män?	  Låt	  oss	  inte	  ta	  jämställdhet	  till	  överdrift.	  (Respondent	  E38)	  

 

En del av svaren är mer nyanserade, till exempel att felaktig användning är dum och onödig, 

medan korrekt användning är i sin ordning. Felaktig användning, enligt några respondenter, 

är då hen används när könet är känt (Respondent E6, N56, N60), och korrekt användning är 

att använda hen som alternativ till han eller hon eller då någon inte vill betraktas som man 

eller kvinna (Respondent E7, N56). Fem respondenter har uttryckt åsikter som belyser att 

hen kan ersättas av redan etablerade pronomen eller konstruktioner, något som även 

Lyngfelt (2012) påpekar.  

 

Grupp	  2	  -‐	  Ideologi,	  feminism,	  aktivt	  ställningstagande	  

Dessa svar gör en koppling, negativ eller positiv, till feminism, ideologi, budskap eller aktivt 

ställningstagande när de ser ordet hen i en text: 

  
Jag	  reagerar	  på	  det	  och	  funderar	  på	   ifall	  skribenten	  vill	  sända	  ett	  budskap	  eller	   ifall	  det	  verkligen	  
kommer	  naturligt	  (Respondent	  N55)  
 
Jag	  tycker	  det	  är	  bra	  att	  vi	  gör	  så	  mycket	  vi	  kan	  för	  ett	  mer	  könsneutralt	  språkbruk.	  Jag	  blir	  bara	  glad	  
när	  jag	  ser	  ’hen’	  i	  en	  text,	  det	  känns	  uppdaterat	  och	  inte	  inskränkt	  (Respondent	  E57)	  
	  
Ett	  uttryck	  som	  lata	  kulturälskande	  personer	  använder	  (Respondent	  E77)	  
	  
Feminism,	  det	  känns	  som	  att	  främst	  kvinnor	  förespråkar	  användningen	  av	  ordet	  hen	  (Respondent	  
N7)	  

 
Av de svar som kopplar till feminism och ideologi återfinns ungefär hälften av 

respondenterna i Naturvetenskapsprogrammet (9) och hälften i det Estetiska programmet 

(8). Det är svårt att bedöma värdeladdningen i dessa svar, en del kan nog uppfattas negativa 

eller ironiska medan andra har en neutralare framtoning. De svar som kan upplevas neutrala 

är i majoritet i båda grupperna och utgör 66 % av svaren i den Naturvetenskapliga gruppen 

(6 svar med neutral hållning) och 75 % i den Estetiska gruppen (6 svar med neutral 

hållning). 
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Grupp	  3	  -‐	  Glädjeyttringar	  eller	  neutral	  hållning 

Detta är den största gruppen, utifrån den bedömning av svaren som gjorts i denna 

undersökning. Här sorterar dock både positiva o c h mer neutrala kommentarer in. (I grupp 

1, den näst största gruppen, placerades en mer homogen typ av svar.) Till grupp 3 hör alltså 

både neutrala svar och rena glädjeyttringar över att hen används. De respondenter som anger 

hen som ett pronomen likställt han/hon, eller i en positiv eller neutral ton kopplar hen till 

jämställdhet, hänförs till denna grupp. Helt neutrala svar kan vara av typen: 

 
Beroende	   på	  meningen	   och	   innehållet	   i	   texten	   tänker	   jag	   olika	   från	   gång	   till	   gång.	   Ibland	   kan	   det	  
kännas	  konstigt	  när	  någon	  skrivit	  hen	  istället	  för	  han	  eller	  hon,	  men	  då	  mest	  för	  att	  det	  är	  så	  ovant.	  
Ju	  mer	  vi	  ser	  och	  hör	  det,	  desto	  mer	  accepterat	  kommer	  det	  att	  bli.	  (Respondent	  E16)	  

	  
Jag	   reagerar	   positivt	   (beroende	   på	   texten),	   jag	   tycker	   att	   om	   man	   vet	   könet	   så	   kan	   man	   säga	  
hon/han,	  men	  annars	  är	  det	  bra	  och	  könsneutralt.	   Jag	  tycker	  att	  man	  får	  använda	   ’hen’	  så	  mycket	  
man	  vill.	  (Respondent	  E18)	  

	  
Jag	   reagerar	   inte	   speciellt	   utan	   jag	   tycker	   att	   ordet	   hen	  har	   fått	   en	  plats	   i	   vårt	   språk.(Respondent	  
N26) 
 

Kommentaren som ”Jag blir glad och börjar tro på mänskligheten igen” har definierats som 

glädjeyttring. Bland respondenterna i det Estetiska programmet är det några fler (47) svar 

som passar i denna grupp än bland respondenterna i Naturvetenskapsprogrammet (37). 

 

Grupp	  4	  -‐	  Hen	  är	  ett	  tredje	  kön	  

I denna grupp hittar vi respondentsvar som gör en tydlig koppling mellan hen och ett tredje 

kön: 
Att	  det	  är	  någon	  som	  man	  inte	  vet	  vilket	  kön	  ’den’	  har.	  Kanske	  att	  andra	  inte	  vet	  vad	  en	  person	  har	  
för	  kön,	  eller	  att	  den	  själv	  inte	  riktigt	  vet	  eller	  är	  en	  blandning.	  (Respondent	  E42)	  	  

	  
Det	   har	   något	  med	   könsöverskridande	   identitet	   att	   göra”	   eller	   ”människor	   som	   t.ex.	   transexuella	  
[sic!]	  och	  liknande	  som	  kanske	  inte	  vill	  identifiera	  med	  han	  eller	  hon.	  (Respondent	  N24)	  
	  
Att	  det	  är	  en	  person	  som	  säger	  sig	  vara	  av	  det	  tredje	  könet.	  Alltså	  är	  t.ex.	  både	  en	  hon	  och	  han	  eller	  
inget	  av	  det.	  (Respondent	  N81)	  

 

Hen förknippas med könsöverskridande identitet i liknande omfattning på båda 

gymnasieprogrammen. Till grupp 4 hör 11 kommentarer från Naturvetenskapsprogrammet 

och 13 från det Estetiska programmet. 
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Ytterligare kommentarstyper finns i gruppen ”övriga”. I det Estetiska programmet har flera 

elever beskrivit att det första de tänker på när de ser ordet är den svenska översättningen till 

det engelska ”höna”. En respondent blir fundersam om ordet är ett felstavat hon eller han. 

Dessa kommentarer kan möjligen var uttryck för att ordet provocerar mer än de förvirrar 

men om det är spontana reaktioner får man nog tillstå att de i hög grad avleder läsarna från 

textens innehåll i övrigt. För den som inte delar skribentens tänkbara önskan om att 

aktualisera genus blir ordvalet en provokation som, enligt Lyngfelt (2012), bäst undviks 

genom att, till exempel, den används istället för hen.  

 

6.14.3 Fråga	  12	  	  
	  
Hur	  tycker	  du	  att	  man	  lämpligast	  uttrycker	  könsneutralitet,	  i	  en	  mening	  som	  	  
t.ex.	  ”Om	  någon	  vill	  röka	  får	  ………..	  gå	  ut”	  
 

Då fråga 12 innehåller en exempelmening, ”Om någon vill röka får ……….. gå ut”, kan 

man misstänka att några elever knutit sitt svar mer till exemplet än till användning av 

könsneutrala uttryck i allmänhet. Svar av karaktären ”I just detta fall, den eller du” och ”Om 

någon vill röka får denne gå ut” beskriver vad respondenten anser passa explicit i 

exempelfrågan men inte hur respondentens generella preferenser till könsneutrala uttryck ser 

ut. Svar som ”Hen om man pratar med vänner/familj, ’han eller hon’ i seriösa sammanhang” 

visar att frågan förståtts i ett större sammanhang.  

 

Svaren (från totalt 200 respondenter) kan även på denna öppna fråga delas in grupper. 

Frågan har resulterat i ett större antal grupper än fråga 11 och 12, ovan. Notera att varje 

respondent vanligen haft flera olika förslag och att antalet åsikter totalt därför överstiger 

antalet fysiska respondenter. De olika uttryck som respondenterna angav som lämpliga var 

exempelvis följande (bokstav och siffra inom parentes anger antal och procent elever som 

angett alternativet, där N står för Naturvetenskapsprogrammet och E står för Estetiska 

programmet).  För fullständig förteckning över samtliga svar på fråga 12, se bilaga 5. 

 

Omskrivning	  till	  plural	  (N18:	  6	  %,	  E10:	  3	  %)	  

I detta svarsalternativ syns den svenska motsvarigheten till engelskans lösning till 

könsneutral hållning genom omskrivning till plural (Ledin 2013a). Förslagen från eleverna 

är såväl det skriftspråkliga de som det talspråkliga dom. Även de personerna och dessa finns 
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med bland förslagen. Bland frågorna 1–9 (kap. 6.5–6.12) saknas möjlighet för 

respondenterna att beskriva sin hållning till denna typ av omskrivning varför resultatet, 

medvetenheten kring att detta alternativ finns, kommer till uttryck först i fråga 12. 

 

Direkt	  tilltal	  (N4:	  1,5	  %,	  E5:	  1,5%)	  

Några respondenter har valt att gör en omskrivning till ett direkt tilltal. Exempelvis nämns 

alternativen du och ni. Dessa förslag vittnar om den snävare tolkningen av frågan, dvs. till 

att omfatta enbart exempelmeningen. Det är osannolikt att respondenterna ser du och ni som 

generiska i alla övriga fall då kön inte ska nämnas.  

 

Denne	  (N3:	  1	  %,	  E6:	  2	  %)	  Denna	  (N3:	  1	  %,	  E0)	  

Två av de respondenter som angett denna som ett möjligt alternativ att uttrycka 

könsneutralitet har även angett alternativet denne, vilket möjligen visar på att dessa 

respondenter a) är medvetna om att det finns betydelseskillnad/könsskillnad, b) anser att 

båda har samma betydelse/är könsoberoende. Liksom några respondenter (nedan) förordar 

han som könsneutralt uttryck kan det naturligtvis vara så att de som förordar denne är 

medveten om den maskulina ändelsen -e. Det kan också vara så att denna medvetenhet 

saknas. 

 

Den	  (N35:	  12	  %,	  E32	  11	  %)	  

Liksom i fråga 1 (kap. 6.5) har det könsneutrala den många anhängare även i fråga 12. Den 

är det förslag till könsneutralt uttryck som föreslagits av flest respondenter. Även om den 

ansågs förtingligande, vid en jämförelse med hen i fråga 10, tycks många anse att den 

fungerar väl som könsneutralt uttryck. Förklaringen till det som kan uppfattas som 

inkonsekvens hos respondenterna ligger eventuellt i formuleringen av exempelmeningen i 

fråga 12. Man kan misstänka att några elever avseende fråga 12 knutit sitt svar mer till 

exemplet än till användning av könsneutrala uttryck i allmänhet. 

 

Den	  personen	  (N8:	  3	  %,	  E16:	  5,5	  %)	  

Alternativet den personen har föreslagits av 24 personer. En specifik åsikt från en av 

respondenterna är att hon eller han utesluter de som inte identifierar sig som man eller 

kvinna men att hen utesluter de som identifierar sig som man och kvinna. Respondentens 
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resonemang utgår följaktligen ifrån att hen betraktas som ett tredje kön. Av den anledningen 

anser respondenten att den personen är mest lämpligt för att inkludera alla. 

 

Hen	  (N24:	  8	  %,	  E31:	  10,5	  %)	  

Alternativet hen har föreslagits av näst flest respondenter. Detta antyder att hen och den i 

många fall har samma betydelse för respondenterna, dock inte för alla. Bland svaren på 

denna fråga finner man några kommentarer av samma typ som för fråga 10: ”Eftersom det 

syftar på personer tycker jag HEN fungerar bättre än DEN i det här fallet”, och ”Den kan 

dock även syfta på en katt eller visp, så hen fungerar bäst”. Några av de respondenter som 

förslår hen tycker att det förenklar och inkluderar alla oavsett kön. 

 

Vederbörande	  (N5	  1,5	  %,	  E5:	  1,5	  %)	  

Till skillnad mot svaren i fråga 7d och 8d har vederbörande frikopplats från den i fråga 12. 

Detta innebär att de som angett vederbörande som svar här, inte behövt kompromissa eller 

ta hänsyn till den, eller till andra alternativ. Fråga 12 är, till skillnad från fråga 7d och 8d 

som har 3 fasta svarsalternativ, helt och hållet en öppen fråga där valfria svar kan lämnas. 

Det innebär också att de som skrivit vederbörande i fråga 12 känner till ordet sedan tidigare. 

Vederbörande föreslås av en respondent som lämpligt då det inte utesluter någon, dvs. 

könstillhörighet är irrelevant för ordet.  

 

Han	  (N3:	  1	  %,	  E2:	  0,5	  %),	  Hon	  (N2:	  0,5	  %	  ,	  E2:	  0,5	  %	  )	  

Väldigt få respondenter anser att han och hon (separat användning) lämpar sig som 

könsneutralt uttryck, ett förhållande som även avspeglas i resultatet på fråga 4 och 5 ovan. 

 

Han	  eller	  hon/	  Hon	  eller	  han	  (N26:	  9	  %,	  E10:	  3	  %)	  

Av de respondenter som föreslagit detta uttryck finns de flesta, två tredjedelar, på 

Naturvetenskapsprogrammet. Skillnaden mellan gymnasieprogrammen är större i fråga 12, 

som är av öppen karaktär, än i fråga 6 där acceptansen för han eller hon enbart kan beskrivas 

med ett JA eller ett NEJ. 

 

Man	  (N3:	  1	  %,	  E11:	  4	  %)	  

Alternativet man anses som ett bra könsneutralt uttryck av 14 respondenter. 



	  

	   42	  

Kopplingen mellan maskulint och man kan alltså ha gått förlorad, alternativt anser 

respondenterna att ett maskulint uttryck passar. Endast en (1) respondent utvecklar sin åsikt 

kring man vidare: ”man= ej av könet man utan det allmänna könsfria uttrycket. t.ex. ’ibland 

vill man inte” 

	  

Övriga	  formuleringar	  (N9:	  3	  %,	  E14:	  5	  %),	  Bortfall	  (N5:	  1,5	  %,	  E4:	  1,5	  %)	  

Bland övriga formuleringar återfinns ”människan”, ”personen”, ”framtida lungcancer 

erhållare” och andra konstruktiva fantasifulla förslag. Det som håller dessa samman är att de 

i stor utsträckning är konstruerade efter exempelmeningen. Här finns även ett par 

kommentarer av karaktären ”vad som helst förutom hen” samt några kommentarer om att 

omständigheterna avgör. 

 

Figur 20, nedan, illustrerar skillnaderna mellan de två gymnasiegruppernas val av 

könsneutrala uttryck i fråga 12. Den svarta linjen representerar de val som gjorts av 

Naturvetenskapsprogrammets elever, medan den röda representerar de val som Estetiska 

programmets elever gjort. Uttrycken direkt tilltal, denne, den personen samt hen, har flest 

anhängare i det Estetiska programmet. För övriga svarsalternativ överväger antalet från 

Naturvetenskapsprogrammet.  

 
Figur	  20	  Elevernas	  antal	  av	  könsneutrala	  uttryck,	  fördelat	  i	  antal	  svar	  per	  gymnasieprogram	  

	  
Oaktat respondenternas hemvist, dvs. i vilket gymnasieprogram de studerar, visar resultatet 

på en tydlig preferens att använda hen, den samt han eller hon för att uttrycka 

könsneutralitet. Då resultatet på fråga 12 i teorin borde avspeglas i resultatet på fråga 1–6 är 

0"

5"

10"

15"

20"

25"

30"

35"

40"

Pl
ur
al
""

Di
re
kt
"2
llt
al
"

De
nn

e"
De

nn
a"

De
n"

De
n"
pe

rs
on

en
"

He
n"

Ve
de

rb
ör
an
de

"
Ha

n"
Ho

n"
Ha

n"
el
le
r"h

on
"

Ö
vr
ig
a"
"

M
an
"

In
ge
t"s
va
r"

Este2ska"programmet"

Naturvetenskaps"
programmet"



	  

	   43	  

det relevant att ställa resultaten mot varandra. I det sistnämnda frågespannet förekom en 

liknande exempelmening som i fråga 12, “Om någon av damerna eller herrarna vill röka får 

…… göra det på balkongen”, vilket ger goda förutsättningar till en jämförelse. En avsevärd 

skillnad är dock att respondenterna i fråga 1–6 styrdes mot de binära svarsalternativen JA 

eller NEJ medan de på egen hand fick formulera svaren på fråga 12. I praktiken innebär det 

att resultatet på fråga 1–6 inte exakt motsvarar resultatet i fråga 12, då den sist nämnda har 

en oändlig mängd svarsalternativ medan fråga 1–6 bara har två. Däremot är det möjligt att, i 

valda delar, i de båda frågetyperna se tendenser till vilket uttryck som generellt ser ut att 

accepteras av många elever. 

 

Resultatet på fråga 1–6 visar att en majoritet av samtliga tillfrågade anser den fungera i 

exempelmeningen “Om någon av damerna eller herrarna vill röka får den göra det på 

balkongen”. Samma förhållande gäller för “Om någon av damerna eller herrarna vill röka får 

hen göra det på balkongen” i fråga 1–6. En ytterligare jämförelse ger vid handen att hon och 

han, var för sig, inte är särskilt accepterat av de tillfrågade varken i någon av frågorna 1–6 

eller 12. För de övriga könsneutrala uttryck som undersöks i både fråga 1–6 och fråga 12 är 

det svårare att konstatera vare sig likheter eller skillnader på grund av frågornas karaktär, 

vilket beskrivits ovan.  

 

Den röda linjen i figur 20 som illustrerar att eleverna i det Estetiska programmet ser mer 

positivt på hen än eleverna i Naturvetenskapsprogrammet, finner sin motsvarighet i 

resultatet på fråga 1–6 där förhållandet är detsamma. I en jämförelse mellan resultaten på 

fråga 1–6 och resultatet på fråga 12 kan man alltså notera att avseende den undersökta 

gruppen är det i högre grad eleverna på det Estetiska programmet som accepterar hen i de i 

enkäten exemplifierade sammanhangen. 
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7 Avslutande	  diskussion	  	  
	  

7.1 Attityder	  till	  hen	  

Hen innebär för en del respondenter ett ideologiskt eller personligt ställningstagande. Här 

handlar det om den laddning som hen kan ha i betydelsen som Språkrådet (2013b) beskriver 

som då personer, vilka inte vill tillhöra vare sig gruppen man eller kvinna ska omnämnas,  

e l l e r då någon av ideologiska skäl motsätter sig användningen av könsspecifika 

pronomen. Medan ett antal respondenter uttrycker mycket tydlig irritation över att jämlikhet 

ska råda in absurdum, menar andra att ordet är modernt och passar utmärkt när man pratar 

om personer med könsöverskridande identitet (se kapitel 6.13.2) Bland de elever som 

irriterar sig på den ideologiska betydelsen av hen förekommer åsikter som att man antingen 

är en hon eller en han och att uttryck som hen leder till förvirring (se kapitel 6.13.1) Andra 

går ett steg längre och menar att skillnaden mellan man och kvinna är uppenbar och att man 

inte ska ”ta jämställdhet till överdrift” (se kapitel 6.13.2) Det skulle, i tider av jämställdhet 

då allas lika värde ska betonas, vara lätt att tolka svar av denna karaktär som inskränkta, men 

svaren kan i själva verket springa ur den förvirring som råder kring vilka betydelser hen kan 

ha, och ur den hen-debatt som blev synlig under 2012.  
	  

På samma sätt som det finns negativt laddade tolkningar av det ideologiska hen finns det 

även positiva. En respondent framhåller att det är bra att jobba för ett könsneutralt språkbruk 

(se kapitel 6.13.2). Om respondenten ser detta som ett sätt att motarbeta ett underordnande 

av kön och könsindoktrinering går dock enbart att spekulera om. Andra pekar på vikten att 

inkludera alla människor oavsett kön och ser därför hen som att bra alternativ då någons 

upplevda identitet inte överensstämmer med biologiskt kön. Här förekommer även det 

omvända resonemanget, dvs. att genom att använda hen exkluderas de som identifierar sig 

som hon eller han (se bilaga 5). Åsikterna speglar en medvetenhet om hur genus och kön 

kan upplevas vara skilda åt, och elevernas ståndpunkt om hen i detta avseende är att det kan 

representera en tredje identitet, skild från hon och han. Ordets laddning leder, enligt 

respondenterna, också till icke-transparens, ett perspektiv på hen som uppmärksammas av 

såväl Språkrådet (2013a) som Lyngfelt (2012) och Karlsson (P1-morgon, 2012). Både 

respondenter som är negativa och neutrala till ordet säger att de själva hakar upp sig på 

formuleringar med hen, och vissa avstår från att använda det: ”Jag brukar nog använda den 

istället för hen i skriftspråk eftersom annars blir man tvungen att förklara varför” (se kapitel 
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6.13.1). Respondenterna upplever också att hen används för feministiska budskap och en 

rimlig konsekvens är att de elever som upplever att hen signalerar en åsikt de inte står för, 

blir restriktiva med att använda det, eller använder det inte alls, vilket vore ett scenario till 

nackdel för ordets spridning.  

 

Gemensamt i de båda undersökta gymnasieprogrammen är den starka kopplingen mellan 

hen och levande korrelat (se kapitel 6.13.2). Respondenterna uppger i hög grad att hen 

enbart kan ersätta pronomen med animat referens, som han, hon, vederbörande och det 

verkar ligga ett visst motstånd i att jämställa hen med den, som uppfattas referera till döda 

ting.  

7.2 Acceptans	  och	  användning	  av	  hen	  

Av undersökningen framgår att respondenterna accepterar hen i större utsträckning än de 

själva använder uttrycket (se kapitel 6.11, figur 13). Det framgår dessutom att den inbördes 

rangordningen av de olika hen-kategorierna är i stort sett densamma oavsett om frågan gäller 

acceptans eller eget bruk. Endast på en punkt avviker ordningen, och det är att eleverna 

uppger att de själva oftast använder hen vid okänt kön (för att referera till obekanta 

personer som du inte vet könet på), medan deras acceptans för andras användning är högst 

för anonymisering (då någon vill anonymisera en person vars namn eller kön bör 

hemlighållas).  

 

Eleverna är alltså mest benägna, och kanske mest bekväma med, att själva använda hen för 

att referera till obekanta personer med okänt kön, och detta är den typ av hen som är mest 

utbredd inom de undersökta elevgrupperna (se kapitel 6.11, figur 13, 8f) Något mindre 

benägna är eleverna att själva anonymisera könet då de pratar om en person som de känner 

till (såvida inte denna uttalat önskar bli omtalad som hen). Den sistnämnda typen av hen 

hamnar istället överst på listan över hur eleverna uppger att de accepterar andras bruk av hen 

(se kapitel 6.11, figur 13, 7a) Detta kan tolkas som att eleverna finner anonymisering som 

mycket relevant och funktionell men inte lika naturlig i eget tal som i andras. En jämförelse 

mellan eleverna på Naturvetenskapsprogrammet och Estetiska programmet visar att 

skillnaden mellan acceptans och egen användning av anonymiserande hen är störst inom 

Naturvetenskapsprogrammet. Där är avståndet mellan acceptans och eget användande stor. 

Om man ser till exempelmeningarna i fråga 9 (se kapitel 6.12, figur 19) , där enbart 

acceptans av ett antal konstruktioner med hen efterfrågas, är resultatet detsamma, dvs. 
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eleverna accepterar i mycket hög grad (endast 15 % av Naturvetenskapseleverna och 8 % av 

Esteteleverna var negativa) då andra använder anonymiserande hen (Hen vill undvika att 

definiera sig som kvinna eller man). Sammanfattningsvis accepterar och använder 

undersökningens respondenter i hög grad just de typer av hen för vilka Språkrådet (2013b) 

sett en kraftig ökning, dvs. elevernas bruk avviker inte från den trend som Språkrådet 

uppmärksammat.  

 

Svaren på fråga 11 (se kapitel 6.13.2) ”Vad tänker du spontant på när du ser ordet hen i en 

text?”, kompletterar bilden av elevernas förhållningssätt till eget bruk av hen, och förklarar 

eventuellt diskrepansen mellan acceptans och eget bruk. Upplevelsen av hen som 

ogrammatiskt, töntigt och som ett ibland illa dolt ideologiskt budskap påverkar sannolikt 

respondenternas vilja att själva använda ordet. Formuleringar med hen kan ju uppfattas på så 

många sätt och kanske inte på det avsedda. Det förefaller vara ett rimligt scenario att 

respondenterna accepterar att andra använder ett ord med tvetydigt semantiskt innehåll, men 

på en direkt fråga om de själva använder samma ord blir svaret negativt. Det tycks alltså 

finnas stor öppenhet för andras språkval men betänksamhet inför, och återhållsamhet med, 

egna. Respondenterna värnar om allas rätt att fritt uttrycka sig och bli respekterade, oavsett 

språkbruk.  

 

Sammanfattningsvis, avseende båda grupperingarna tillsammans, visar undersökningen att 

elevernas acceptans av hen skiljer sig från egen användning av hen, oavsett vilken typ av 

hen som avses (se kapitel 6.11, figur 13), men man kan se att den högsta acceptansen tillika 

användningen anges för sammanhang där hen refererar till en okänd person av okänt kön. En 

tydlig majoritet av eleverna i båda grupperingarna anser att hen inte passar särskilt bra då 

korrelatet är en namngiven, och vad gäller kön identifierad, person. För att uttrycka 

könsneutralitet generellt, så som fråga 12 (se kapitel 6.13.3) var formulerad, finns en tydlig 

preferens att använda hen, den samt han eller hon. 

7.3 Attityderna	  varierar	  mellan	  gymnasieprogrammen	  

På en direkt fråga (se kapitel 6.7) om hen lämpar sig som könsneutralt uttryck, var männen 

på Naturvetenskapsprogrammet de som i lägst grad ställde sig positiva. Det var också 

männen på Naturvetenskapsprogrammet som tillsammans med kvinnor och män på det 

Estetiska programmet var mest positiva till den (se kapitel 6.5), det könsneutrala uttryck som 

Språkrådet (2013b) förordar. Möjligen skulle man kunna tolka in en viss konservativt 
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språklig preferens bland främst männen på det Naturvetenskapliga programmet. 

Acceptansen för hen i Naturvetenskapsprogrammet är emellertid generellt väldigt hög, även 

om den understiger motsvarande siffra på det Estetiska programmet, varför andra orsaker 

också måste anses ligga bakom. Man kan, till exempel, tänka sig att det finns en begynnande 

allmän acceptans av det slag som Lyngfelt (2012) nämner, det vill säga, att genuskopplingen 

inte längre betraktas som lika kontroversiell som tidigare, även om respondentsvaren (se 

kapitel 6.13, fråga 10–12) vittnar om att den inte är helt borta.  

 

Att hen är i högre grad ett accepterat och använt uttryck bland eleverna på det Estetiska 

programmet skulle kunna förklaras med det förväntade engagemang i kultur och språkfrågor 

som de antas ha när de söker till utbildningen (givet att de tagit hänsyn till skolverkets 

beskrivning av utbildningen). Att hen i en jämförelse är mindre accepterat och använt bland 

eleverna i Naturvetenskapsprogrammet skulle följaktligen kunna förklaras med samma 

logik. Om man slår samman alla de olika ”sammanhang där hen kan ingå” som 

respondenterna fått ta ställning till (se kapitel 6.11, figur 13) kan man se att eleverna i det 

Estetiska programmet i högre grad accepterar andras användning OCH använder hen mer än 

eleverna i Naturvetenskapsprogrammet.  

 

Negativa reaktioner på hen förekommer i båda elevgrupperna, dvs. både i det Estetiska 

programmet och i Naturvetenskapsprogrammet men sett till svaren på fråga 11 (se kapitel 

6.13.2), ”Vad tänker du spontant när du ser ordet hen i en text?” är det fler i det 

Naturvetenskapliga programmet som säger att de reagerar negativt på ordet. På samma fråga 

är det fler av svaren från det Estetiska programmet som är positiva eller har en neutral ton, 

ett förhållande som till någon del bidrar till att stärka hypotesen att eleverna i det Estetiska 

programmet förhåller sig mer positiva till användningen av det könsneutrala pronomenet hen 

än eleverna i Naturvetenskapsprogrammet. 

 

Ett specifikt användningsområde där eleverna i det Estetiska programmet ställer sig mer 

positiva än eleverna i Naturvetenskapsprogrammet, är då hen används könsöverskridande då 

könet är känt (se kapitel 6.12). Detta förhållande kan inte förklaras enbart med referens till 

språkligt intresse utan måste sökas i den kultur som råder inom respektive 

utbildningsprogram, dvs. ett område som denna undersökning inte omfattar. På samma sätt 

som vissa yrken har en viss jargong eller ett visst språkbruk kan man utgå från att det inom 

ett specifikt utbildningsprogram, en praktikgemenskap, bildas interna kulturer med 
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gemensamma värderingar (Edlund et.al. 2007, s. 21). I analogi med Lyngfelts (2012) 

resonemang ovan, etableras kanhända även denna typ av hen så småningom även på 

gymnasieprogram utanför det Estetiska programmet.  

 

Ytterligare ett område där en skillnad mellan gymnasieprogrammen kan skönjas är vid 

generisk användning (se kapitel 6.12). Respondenterna på det Estetiska programmet är 

generellt mer positiva till generiskt hen än respondenterna på Naturvetenskapsprogrammet. 

Bland eleverna på det Estetiska programmet finns även en positiv inställning specifikt till 

hen då det ersätter ett demonstrativt pronomen (Hen av er som först svarar rätt vinner första 

pris!), en inställning som inte delas av eleverna på det Naturvetenskapliga programmet. 

Anledningarna till de skiftande åsikterna skulle kunna vara såväl den allmänna språkkänslan 

som den allmänna graden av öppenhet till användning av hen. 

 

En av de specifika frågor som varit i fokus för undersökningen är om det går att se en större 

acceptans till, och användning av, hen bland eleverna på det Estetiska programmet, i 

jämförelse med eleverna på Naturvetenskapsprogrammet. Den hypotes som formulerades i 

uppsatsens inledande kapitel innebar att detta skulle vara möjligt. Respondenternas svar på 

de ställda frågorna och deras attityder till de exemplifierade meningarna med olika 

könsneutrala konstruktioner i enkäten tyder på att så också är fallet. De respondenter som 

ställer sig mest positiva till hen i fråga 3 (se kapitel 6.7) är Estetiska programmets elever, där 

80 (80 %) anser att hen är ett bra uttryck jämfört med 67 % på Naturvetenskapsprogrammet. 

När samtliga respondentsvar sorterats utifrån kön framgår att de positiva svaren från de 

kvinnliga respondenterna på det Estetiska programmet är till antalet flest.  

 

Att eleverna på det Estetiska programmet, avseende samtliga typer av hen så som de 

presenteras i fråga 7 och 8, ställer sig mer positiva, framgår av figur 13:1 och 13:2, samt 

tabell 1, i kapitel 6.11. Där är det genomgående eleverna på Naturvetenskapsprogrammet 

som oftare väljer det svarsalternativ som innebär att de inte accepterar den i frågeställningen 

föreslagna hen-typen. Den procentuella skillnaden mellan programmen varierar med de 

olika hen-typerna, men i 8a (anonymisering vid känt kön) och 8d (istället för 

den/vederbörande) kan man se en tydlig skillnad i acceptans. Bland svaren på fråga 12 

(bilaga 2) slutligen, återfinns fler svar som indikerar att hen bäst uttrycker könsneutralitet i 

allmänhet från det Estetiska programmet (31 elever) än från Naturvetenskapsprogrammet 

(24 elever). De, enligt hypotesen, förväntade skillnaderna mellan elevgrupperna har alltså 
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påträffats i undersökningens resultat och konstaterats föreligga. Detta utesluter emellertid 

inte att andra orsaker också bidrar till dessa skillnader. Det finns flera faktorer i en 

gruppgemenskap som leder till ett gemensamt språkbruk, till exempel politiska åsikter och 

ideologi (Edlund et.al. 2007, s. 21). 

7.4 Attityder	  till	  andra	  könsneutrala	  uttryck	  

Att könskomponenterna i han och hon, då han och hon används var för sig, skulle strida mot 

språkkänslan, vilket Edlund et.al. (2007, s. 186) diskuterar, bekräftas med viss försiktighet 

av undersökningen då endast de öppna frågorna ger respondenterna utrymme att utveckla 

tankar kring detta. En elev (bilaga 5, respondent E39) uppmärksammar att hon och han är 

exkluderande i de fall personer som inte identifierar sig med den traditionella 

könsindelningen man och kvinna också avses. Däremot bekräftas att användningen av han 

och hon som könsneutrala uttryck inte alls tilltalar respondenterna. Mycket få elever anser 

att något av dessa två pronomen fungerar då man önskar uttrycka könsneutralitet, och detta 

resultat är detsamma oavsett om man tittar på resultatet på frågorna med fasta svarsalternativ 

(kapitel 6.8–6.9, fråga 4– 5) eller på resultatet på fråga 12 (kapitel 6.13.3) där 

respondenterna skrivit fritextsvar. I det senare har hon och han som könsneutralt val 

föredragits av 4 respektive 5 elever. Att hon inte accepteras i sammanhanget skulle möjligen 

kunnat bero på att det inte finns någon historisk användning av hon som generiskt pronomen 

att relatera till, på det sätt som det gör för pronomenet han. Det tycks emellertid för de flesta 

unga respondenterna saknas historisk koppling även till han som generiskt pronomen, då 

inte heller det accepteras av särskilt många. Antalet elever som anser att han fungerar som 

könsneutralt pronomen är mycket litet (se kapitel 6.8), men trots allt intressant, då det är 

Naturvetenskapsprogrammets manliga elever som är i majoritet, dvs. samma 

respondentgrupp som förespråkar det traditionella den framför det moderna hen. Det är 

intressant ur perspektivet att man möjligen kan se vissa drag av traditionell syn på språket 

bland eleverna i denna grupp. Kombinationen hon eller han (se kapitel 6.10) är i mycket hög 

grad accepterat bland alla respondenter (88 %) men det visar sig att de flesta som använder 

uttrycket finns bland eleverna på Naturvetenskapsprogrammet (90 %). De som anser denna 

konstruktion som tillfredsställande kan antas anse att alla inkluderas i uttrycket även om det 

innehåller de traditionella könskomponenterna hon och han. I vilken mån, om någon, 

uttrycket upplevs som otympligt framgår inte av enkätresultatet.  
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Majoriteten av respondentsvaren uttrycker att det finns betydelseskillnad mellan hen och den 

(kap. 6.13.1). En av de främsta åsikterna om skillnaderna mellan hen och den är att den är 

avsett för döda ting medan hen bör användas för människor och djur. Den anses i hög grad 

förtingliga korrelatet på ett sätt som många respondenter uppfattar nedvärderande och 

objektifierande. 64 av respondentsvaren, ca 30 %, gör denna typ av distinktion mellan hen 

och den. Värdeladdningen upplevs av respondenterna som ett brott mot språkkänslan, vilket 

stöder Språknämndens (2005, s. 78) teorier i samma fråga. Att bruket av den skulle vålla 

syftningsproblem, i de fall den syftar på både person och sak i samma mening (ibid.), är 

inget som respondenterna reflekterar över i sina svar. Trots att den upplevs passa bäst för 

döda ting, och trots att många elever upplever hen som laddat, ogrammatiskt m.m. (enl. 

fråga 10, bilaga 3) anser ändå majoriteten, 62,5 % (enl. resultat på fråga 1) av de tillfrågade 

eleverna i båda gymnasieprogrammen att den fungerar bra som könsneutralt uttryck. Detta 

styrks av resultatet fråga 12 (kap. 6.13.3), där den och den personen anges vara två av de 

mest lämpliga könsneutrala uttrycken. Det sist nämnda kan möjligen tolkas som att 

upplevelsen av förtingligande hos den minskar då personen adderas till uttrycket. Personen 

uttrycker ju utan tvekan någon av mänsklig karaktär.  

 

Av de traditionella könsneutrala uttrycken, är vederbörande näst efter han, det som tycks 

förekomma minst frekvent bland ungdomarna i de två gymnasieprogrammen. Då 

svarsalternativen begränsas till JA och NEJ, som i fråga 2 (kapitel 6.6) ”Tycker du att 

vederbörande fungerar bra som könsneutralt uttryck”, blir de positiva svaren 48 respektive 

44 %, men på en helt öppen fråga, som fråga 12 (kapitel 6.3.13), framhålls vederbörande 

endast av 10 respondenter (5 % av samtliga tillfrågade). 

7.5 Jämförelser	  med	  Ledins	  studentundersökning	  

En jämförelse med Ledins (2013b) undersökning bland universitetsstudenter visar på 

intressanta överensstämmelser. Dennes undersökning av hen-förekomster i studentuppsatser, 

ger vid handen att generiskt hen och anonymiserande hen, dvs. då korrelatets kön eller 

identitet medvetet anonymiserats, förutom meta-hen5, är de vanligast förekommande. Av 

Ledins resultat framkommer också att hen ofta används inom ämnesområdet språkstudier 

medan studenter på andra ämnesområden använder andra könsneutrala konstruktioner. 

Medan språkstudenterna i Ledins undersökning gärna använder generiskt hen är det mer 

sällan förekommande hos övriga studenter.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  När	  hen	  används	  i	  uppsatser	  som	  handlar	  om	  hen	  som	  språklig	  företeelse.	  
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En inte alltför långsökt parallell, med avseende på de undersökta personernas skiftande 

studieinriktningar, skulle kunna dras till undersökningen bland gymnasieeleverna på 

Naturvetenskapsprogrammet och Estetiska programmet. Estetiska programmets elever skulle 

kunna antas ha vissa likheter med språkstudenterna i Ledins undersökning (språkintresset), 

medan eleverna i Naturvetenskapsprogrammet skulle kunna representera studenterna inom 

andra ämnesområden. Det skulle då visa sig att de båda undersökningarna ger liknande 

resultat. De vanligaste typerna av hen bland gymnasieeleverna är, liksom bland Ledins 

studenter, då man inte vill avslöja någons kön (anonymisering) eller då man ska benämna en 

person vars kön man inte känner till. Eleverna i det Estetiska programmet är, liksom Ledins 

studenter, i hög grad positiva till generiskt hen medan eleverna i 

Naturvetenskapsprogrammet är i mindre omfattning positiva. Undersökningen i 

gymnasieskolan överensstämmer med Ledins undersökning med avseende på såväl generiskt 

hen som anonymiserande hen. Det är emellertid viktigt att påpeka att underlaget till den 

undersökning som gjorts på gymnasieskolan ser annorlunda ut än underlaget som Ledin 

arbetat med. En studentuppsats är i alla avseenden mer bearbetad och, vad språket beträffar, 

genomtänkt än enkätsvar som avgivits på 10–15 minuter. Därtill visar Ledins resultat 

faktiskt bruk i skrift, medan denna enkät illustrerar uppgivet bruk och acceptans. 

7.6 Framtida	  forskning	  	  

Hen som pronomen introducerades redan på 1960-talet men etablerades inte vid den tiden 

bland allmänheten, utan mer eller mindre hamnade i glömska tills det åter väcktes till liv på 

2010-talet, bland annat genom barnboken Kivi och monsterhund. Under de 50 år som 

förlöpte däremellan debatterades inte hen i någon större bemärkelse. Åtminstone fördes inte 

debatten på massmedial nivå, uppenbar för den stora allmänheten. Fanns det någon, utanför 

språkvetarkretsen, som under dessa 50 år överhuvudtaget använde ordet, eller ens visste att 

det fanns? Det vore intressant att se hur resultatet på denna undersökning skulle falla ut om 

tjugo år. Då skulle det vara möjligt att svara på om hen var ett modeord 2013, eller om det 

blivit allmänt etablerat, och i vilket bruk det har etablerats.  

 

En intressant jämförelse som skulle kunna ligga närmare i tiden, vore också den mellan ett 

högskoleförberedande program som det Estetiska programmet och ett yrkesprogram som, till 

exempel, Industritekniska programmet. En tydligare divergens i acceptans och användning 

av hen än den mellan Naturvetenskapsprogrammet och det Estetiska programmet borde 
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kunna skönjas, ett antagande baserat på gymnasieskolans egen beskrivning av 

Industritekniska programmet: 
	  
Industritekniska	  programmet	  /…/	  
Utbildningen	  ska	  utveckla	  elevernas	  kunskaper	  inom	  industriell	  teknik	  och	  industriteknisk	  
produktion.	  Den	  ska	  utveckla	  elevernas	  förmåga	  att	  använda	  utrustning,	  bearbeta	  
material,	  hantera	  industritekniska	  processer	  samt	  arbeta	  med	  kvalitetssäkring	  för	  
såväl	  produktion	  som	  färdig	  produkt.	  Utbildningen	  ska	  också	  ge	  eleverna	  kunskaper	  
om	  helheten	  i	  den	  industriella	  verksamheten	  för	  att	  göra	  det	  möjligt	  för	  dem	  att	  delta	  
såväl	  i	  produkt-‐	  och	  produktionsplanering	  som	  i	  själva	  produktionen.	  (Skolverket	  2013)	  

	  

Den enda beskrivning av svenska språket för denna gymnasieinriktning lyder: ”Ämnena 

svenska eller svenska som andraspråk och engelska utvecklar, tillsammans med 

karaktärsämnena, förmåga att kommunicera med arbetslag, chefer, kunder och leverantörer.” 

(Skolverket 2013)  
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TABELLER	  -‐	  Resultat	  enkätfråga	  1-‐9	  
	  
Tabell	  1	  visar	  hur	  frågorna	  i	  enkäten	  besvarades	  av	  eleverna	  på	  Naturvetenskapsprogrammet.	  Tabell	  2	  

visar	  hur	   frågorna	   i	   enkäten	  besvarades	   av	   eleverna	  på	  Estetiska	  programmet.	  Den	   första	  kolumnen	   i	  

respektive	  tabell	  innehåller	  antal	  svar	  från	  de	  kvinnliga	  eleverna,	  mittenkolumnen	  visar	  antal	  svar	  från	  

de	   manliga	   eleverna	   och	   den	   sista	   kolumnen	   utgör	   det	   totala	   resultatet,	   dvs.	   kvinnor	   och	   män	  

sammanräknade.	   Q1-‐Q9	   står	   för	   frågans	   nummer,	   där	   Q=	   question.	   Kolumnen	   ”ogiltigt	   svar”	  

representerar	  svar	  som	  inte	  kunnat	  tydas	  eller	  i	  de	  fall	  omöjliga	  svarskombinationer,	  t.ex.	  JA	  och	  NEJ	  på	  

samma	  fråga,	  har	  markerats	  (bortfall).	  

Tabell	  1:	  Resultat	  enkätfråga	  1–9,	  bland	  100	  elever	  på	  Naturvetenskapsprogrammet.	  

	  
	  

JA NEJ Ogiltigt
Q1 38 29 1
Q2 27 40 1
Q3 53 15 0
Q4 8 60 0
Q5 9 58 1
Q6 60 8 0

JA NEJ Ogiltigt
22 10 0
21 11 0
14 18 0
10 22 0
7 24 1
30 1 1

JA NEJ Ogiltigt
60 39 1
48 51 1
67 33 0
18 82 0
16 82 2
90 9 1

I6TAL
I6

SKRIFT
INTE6
ALLS Ogiltigt

Q7a 52 56 8 0
Q7b 32 41 26 1
Q7c 27 28 37 0
Q7d 41 39 20 1
Q7e 48 49 13 0
Q7f 50 46 14 1

I6TAL
I6

SKRIFT
INTE6
ALLS Ogiltigt

17 23 7 0
10 13 16 0
20 2 30 0
13 13 15 0
18 17 13 0
18 18 10 0

I6TAL I6SKRIFT
INTE6
ALLS Ogiltigt

69 79 15 0
42 54 42 1
47 30 67 0
54 52 35 1
66 66 26 0
68 64 24 1

I6TAL
I6

SKRIFT
INTE6
ALLS Ogiltigt

Q8a 27 24 34 0
Q8b 9 9 56 0
Q8c 12 7 54 0
Q8d 17 15 45 0
Q8e 26 21 39 0
Q8f 36 39 28 0

I6TAL
I6

SKRIFT
INTE6
ALLS Ogiltigt

7 9 22 0
0 1 31 0
2 1 30 0
4 4 26 0
7 8 24 0
7 5 24 0

I6TAL I6SKRIFT
INTE6
ALLS Ogiltigt

34 33 34 0
9 10 56 0
14 8 54 0
21 19 45 0
33 29 39 0
43 44 28 0

KANSKE JA6 NEJ Ogiltigt
Q9a 11 39 18
Q9b 15 31 21 1
Q9c 21 15 31 1
Q9d 15 5 47 1
Q9e 16 4 47 1
Q9f 12 35 21
Q9g 10 21 37
Q9h 10 3 54 1
Q9i 22 29 17
Q9j 17 46 3 2
Q9k 7 11 50
Q9l 16 16 36

KANSKE JA6 NEJ Ogiltigt
8 13 11 0
6 7 18 1
4 6 22 0
3 1 28 0
3 1 28 0
9 10 13 0
8 4 20 0
2 0 30 0
9 7 16 0
7 15 10 0
4 1 27 0
4 3 25 0

KANSKE JA6 NEJ Ogiltigt
19 52 29 0
21 38 39 2
25 21 53 1
18 6 75 1
19 5 75 1
21 45 34 0
18 25 57 0
12 3 84 1
31 36 33 0
24 61 13 2
11 12 77 0
20 19 61 0

Bilaga 2 
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TABELLER	  -‐	  Resultat	  enkätfråga	  1-‐9	  
	  
Tabell	  2:	  Resultat	  enkätfråga	  1–9,	  bland	  100	  elever	  på	  Estetiska	  programmet.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

JA NEJ Ogiltigt
Q1 47 24 1
Q2 31 36 5
Q3 61 10 1
Q4 9 63 0
Q5 9 63 0
Q6 62 8 2

JA NEJ Ogiltigt
18 10 0
13 14 1
19 9 0
5 23 0
6 22 0
24 4 0

JA NEJ Ogiltigt
65 34 1
44 50 6
80 19 1
14 86 0
15 85 0
86 12 2

I6TAL
I6

SKRIFT
INTE6
ALLS Ogiltigt

Q7a 59 57 9 0
Q7b 41 42 22 3
Q7c 30 26 39 2
Q7d 40 39 23 5
Q7e 51 49 13 5
Q7f 56 50 12 0

I6TAL
I6

SKRIFT
INTE6
ALLS Ogiltigt

18 22 5 0
13 16 10 1
7 7 19 1
15 15 10 1
18 15 9 1
20 18 8 0

I6TAL
I6

SKRIFT
INTE6
ALLS Ogiltigt

77 79 14 0
54 58 32 4
37 33 58 3
55 54 33 6
69 64 22 6
76 68 20 0

I6TAL
I6

SKRIFT
INTE6
ALLS Ogiltigt

Q8a 41 36 24 0
Q8b 15 15 50 2
Q8c 12 11 55 1
Q8d 20 23 42 4
Q8e 37 33 29 4
Q8f 38 38 25 0

I6TAL I6SKRIFT
INTE6
ALLS Ogiltigt

15 13 11 0
2 4 23 1
2 2 25 0
12 11 16 0
14 12 13 0
15 11 13 0

I6TAL I6SKRIFT
INTE6
ALLS Ogiltigt

56 49 24 0
17 19 51 3
14 13 55 1
32 34 42 4
51 45 29 4
53 49 25 0

KANSKE JA6 NEJ Ogiltigt
Q9a 18 45 9 0
Q9b 7 49 16 0
Q9c 17 20 35 0
Q9d 13 7 51 1
Q9e 12 8 51 1
Q9f 12 48 12 0
Q9g 21 25 25 1
Q9h 14 4 54 0
Q9i 17 32 23 0
Q9j 12 54 6 0
Q9k 15 14 43 0
Q9l 16 25 31 0

KANSKE JA6 NEJ Ogiltigt
11 12 5 0
8 12 8 0
6 11 11 0
3 4 21 0
3 4 21 0
9 14 5 0
6 11 11 0
5 2 21 0
10 8 9 1
7 18 3 0
5 5 18 0
10 10 8 0

KANSKE JA6 NEJ Ogiltigt
29 57 14 0
15 61 24 0
23 31 46 0
16 11 72 1
15 12 72 1
21 62 17 0
27 36 36 1
19 6 75 0
27 40 32 1
19 72 9 0
20 19 61 0
26 35 39 0



	  

	   60	  

Fråga	  10	  -‐	  Samtliga	  svar,	  citerade,	  sorterade	  per	  tema	  
 
E- respondent från Estetiska programmet 
N- respondent från Naturvetarprogrammet 
 
Observera att ett och samma uttalande kan innehålla information som hör hemma i olika grupper. I dessa fall 
finns uttalandet med i båda grupperna (och känns igen på att svaret genomstrukits på den del som inte 
motsvarar rubriken). 
 

8.1 Grupp	  1	  (E13,	  N21)	   	  
 
Till den första gruppen hänförs svar som indikerar att det inte finns någon betydelseskillnad  
mellan hen och den. 

 
E8	   ”nej”	  
E12	   ”Nej.”	  
E22	   ”Nej	  det	  tycker	  jag	  inte	  eftersom	  det	  är	  antingen	  en	  kvinna	  eller	  man	  man	  syftar	  på	  och	  den	  är	  

något	  av	  de	  könen,	  hen	  är	  också	  hon	  eller	  han.”	  
E28	   ”Nej”	  
E55	   ”Nej,	  det	  tycker	  jag	  inte.”	  
E58	   ”Nej”	   	  
E64	   ”Den	  är	  ju	  ett	  ord	  man	  har	  använt	  mycket	  och	  som	  jag	  tycker	  är	  könsneutralt,	  det	  gör	  att	  jag	  

använder	  den	  istället	  för	  hen	  i	  meningar	  där	  det	  passar.”	   	  
E77	   ”NÄ”	  
E82	   ”Nej”	  
E90	   ”nej.	  Jag	  tycker	  det	  är	  samma	  sak”	  
E94	   ”Både	  de	  och	  den	  har	  ungefär	  samma	  betydelse	  som	  hen.”	  
E99	   ”Nej”	  
E100	   ”nej”	  
	   (13)	  
N1	   ”Nej,	  de	  betyder	  ungefär	  samma	  sak.”	  
N2	   ”Nej”	  
N7	   ”Nej,	  egentligen	  inte.	  ’Den’	  fungerar	  som	  ett	  allmänt	  ord	  och	  fungerar	  i	  de	  flesta	  situationer	  där	  

han/hon	  skulle	  stått.”	  
N8	   ”Nej”	  
N11	   ”Nej,	  ’den’	  flyter	  däremot	  lättare	  på	  i	  tal	  &	  och	  skrift”	  
N12	   ”Nej,	  egentligen	  inte.	  Båda	  kan	  användas	  som	  könsneutrala	  uttryck.”	  
N18	   ”Nej.	  Men	  ’den’	  låter	  mera	  korrekt/	  är	  man	  mera	  van	  vid.	  ’Hen’	  används	  oftast	  av	  de	  som	  är	  

engagerade	  i	  frågor	  om	  feminism	  och	  likvärdigt.”	  
N20	   ”Nej”	  
N21	   ”NEJ”	  
N22	   ”nä”	  
N30	   ”inte	  riktigt”	  
N34	   ”egentligen	  inte	  men	  jag	  hade	  använt	  den”	  
N40	   ”Den	  och	  hen	  låter	  likadant.	  Som	  om	  man	  talar	  med	  ett	  objekt	  ex.	  kaffemaskin.”	  
N41	   ”Nej	  eftersom	  den	  syftar	  på	  han/hon	  &	  hen	  syftar	  på	  han/hon.”	  
N47	   ”Nej”	  
N53	   ”Egentligen	  inte”	  
N52	   ”Tycker	  betydelsen	  är	  densamma”	  
N71	   ”Jag	  tror	  inte	  det?”	  
N73	   ”Nej”	  
N84	   ”Nej,	  men	  det	  låter	  finare	  med	  den,	  alltså	  mer	  naturligt.”	  
N95	   ”Nej”	  
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8.2 Grupp	  2	  (E38,	  N26)	   	  
 

Till grupp två hör de svar som menar att hen är avsett för människor och djur, medan den passar 
för döda ting. 

 
E2	   ”den,	  låter	  så	  omänsklig	  på	  något	  sätt,	  som	  ett	  objekt”	  
	   ”hen	  =	  människor,	  mänsklighet”	  
E4	   Ja,	  om	  man	  sägen	  den	  så	  tycker	  jag	  att	  det	  låter	  som	  om	  man	  pratar	  om	  ett	  objekt	  och	  ingen	  vill	  

bli	  sedd	  som	  ett	  objekt.	  Hen	  låter	  lite	  bättre	  när	  man	  pratar	  om	  människor”	  
E7	   ”Hen	  handlar	  om	  personer	  men	  den	  handlar	  framförallt	  om	  saker	  men	  kan	  även	  handla	  om	  

människor.	  
E9	   ”Ja,	  jag	  tycker	  ’den’	  är	  så	  opersonligt	  respektlöst.	  Jag	  är	  mer	  än	  bara	  ’den’,	  känns	  inte	  lika	  

värdefullt	  att	  skriva	  ’den’.”	  
E11	   ”Att	  använda	  ’det’	  känns	  som	  att	  man	  objektifierar	  personen/personerna	  i	  fråga.	  Hen	  är	  

däremot	  både	  han	  eller	  hon	  –	  en	  person”	  
E13	   ”Ja.	  Jag	  tycker	  att	  hen	  är	  ett	  mycket	  bättre	  uttryck.	  Den	  handlar	  mer	  om	  att	  definiera	  saker,	  och	  

hen	  handlar	  om	  människor”	  
E15	   ”Den	  behöver	  nödvendigtvis	  [sic!]	  inte	  syfta	  på	  en	  människa,	  ’den’	  kan	  vara	  t.ex.	  en	  hund	  

medans	  [sic!]	  ’hen’	  beskriver	  en	  människa.”	  
E17	   ”Ja,	  den	  låter	  så	  objektivt,	  men	  kan	  användas	  när	  man	  inte	  vet	  vad	  man	  ska	  säga.	  Hen	  är	  bara	  ett	  

bra	  könsneutralt	  ord.”	  
E18	   ”Ja,	  ’den’	  låter	  så	  mycket	  som	  ett	  objekt	  och	  inte	  lika	  mycket	  som	  en	  person.”	  
E24	   Ja,	  hen	  känns	  mer	  som	  en	  person	  än	  vad	  den	  gör”	  
E30	   ”Det	  känns	  som	  om	  man	  säger	  hen	  så	  vet	  man	  att	  det	  handlar	  om	  en	  person.	  Men	  ’Den’	  det	  kan	  

ju	  vara	  vad	  som	  helst.”	  
E31	   ”Jag	  tycker	  att	  ’den’	  är	  för	  utpekande.	  Jag	  tycker	  inte	  att	  man	  säger	  ’den’	  till	  en	  människa	  fast	  

ändå	  beror	  det	  på	  sammanhanget	  av	  när	  man	  ska	  använda	  ’den’”	  
E33	   ”Om	  man	  säger	  ’den’	  kan	  det	  låta	  som	  man	  talar	  om	  en	  sak/föremål.	  ’Hen’	  gör	  det	  mer	  tydligt	  att	  

man	  talar	  om	  en	  människa.”	  
E35	   ”Ja,	  enligt	  mig	  känns	  ordet	  ’den’	  som	  en	  sak,	  som	  att	  man	  gör	  personen	  till	  ett	  objekt,	  dock	  kan	  

det	  funka	  i	  vissa	  situationer,	  tex	  ’Den	  som	  vill	  röka	  får	  göra	  det	  utomhus’	  detta	  känns	  inte	  som	  
en	  mening	  som	  gör	  personen	  till	  ett	  objekt,	  så	  enligt	  mig,	  i	  vissa	  situationer.”	  

E37	   ”Det	  är	  ju	  lite	  skillnad	  eftersom	  hen	  mer	  står	  för	  någon	  som	  vill	  se	  sig	  som	  könsneutral.	  ’Den’	  
kan	  man	  ju	  använda	  till	  saker	  medans	  [sic!]	  man	  säger	  ju	  inte	  ’hen’	  åt	  en	  typ	  lampa.”	  

E44	   ”Ja.	  Tycker	  hen	  är	  dumt!	  Vilket	  även	  den	  är,	  för	  att	  man	  blir	  satt	  som	  en	  ’sak’.	  
E46	   ”Ja,	  den	  blir	  mer	  typ	  objektifierande,	  som	  att	  det	  är	  en	  sak	  eller	  ’den	  där’”	  
E47	   ”Den	  låter	  bara	  hemsk	  och	  som	  ett	  objekt	  eller	  ting.	  Hen	  är	  bättre	  när	  man	  inte	  vet.”	  
E49	   ”Hen	  visar	  att	  det	  är	  en	  person,	  den	  kan	  lika	  gärna	  vara	  ett	  objekt.”	  
E52	   ”Den	  refererar	  mer	  till	  saker	  och	  djur	  medan	  hen	  syftar	  på	  en	  person”.	  
E53	   ”den	  låter	  mer	  som	  ett	  djur	  eller	  en	  sak.	  Hen	  kan	  man	  använda	  om	  man	  inte	  vill	  tala	  om	  han	  eller	  

hon”	  
E54	   ”’Hen’	  känns	  mer	  som	  att	  man	  pratar	  om	  en	  människa,	  än	  när	  man	  använder	  ’den’”	  
E59	   ”Ja,	  fast	  den	  känns	  mer	  som	  ett	  föremål	  än	  en	  människa”	  
E60	   ”Ja.”	  
E62	   ”Ja,	  den	  är	  mer	  som	  en	  sak	  tycker	  jag”	  
E63	   ”den	  låter	  mer	  som	  en	  hund	  medans	  [sic!]	  hen	  betonar	  att	  det	  är	  en	  man	  eller	  kvinna.”	  	  
E69	   ”Den	  kan	  vara	  en	  kvinna,	  man,	  hund,	  barn	  Medans	  [sic!]	  hen	  är	  mer	  antingen	  en	  tjej	  eller	  kille”	  
E70	   ”Hen	  för	  mig	  är	  ett	  ord	  när	  man	  inte	  vet	  eller	  kan	  säga	  kön	  på	  personen	  i	  fråga.	  ’den’	  använder	  

jag	  som	  ord	  för	  saker.”	  
E71	   ”Jag	  tycker	  att	  ’den’	  är	  nedlåtande	  mot	  en	  person,	  vi	  människor	  är	  inte	  ’den’,	  ’hen’	  är	  bara	  

trevligt,	  mänskligt	  liksom!”	  
E72	   ”Ja.’	  Den’	  ska	  användas	  för	  att	  deffiniera	  [sic!]	  objekt.	  Hen	  för	  personer	  vars	  kön	  är	  okänt	  eller	  

har	  valt	  att	  deffiniera	  [sic!]	  sig	  själv	  som	  hen.	  
E78	   ”Inte	  så	  mycket.	  Den	  kan	  dock	  låta	  lite	  mer	  objektivt	  och	  opersonligt.	  
E83	   ”Ja,	  den	  är	  något	  man	  kan	  använda	  på	  objekt”	  
E85	   ”Ja,	  den	  känns	  objektifierande”	  
E88	   ”Den	  är	  mer	  fokuserad	  på	  saker.	  Låter	  som	  att	  man	  beskriver	  att	  ’monster’.	  Nått	  [sic!]	  som	  inte	  

tillhör	  denna	  värld”	  
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E92	   ”Ja.	  Den	  använder	  man	  till	  ord	  som	  bord	  och	  stol.	  Hen	  använder	  man	  när	  det	  gäller	  levand	  [sic!]	  
ting,	  som	  människor	  och	  djur”	  

E93	   ”’den’	  syftar	  mer	  på	  ett	  dött	  ting”	  
E96	   ”Personligen	  så	  ser	  jag	  ’den’	  mer	  som	  en	  beskrivning	  på	  ett	  föremål	  eller	  annat	  liknande.”	  

(originaltexten	  var	  skriven	  med	  versaler)	  
E97	   ”den	  anses	  som	  ett	  icke-‐levande-‐ting	  mer	  än	  vad	  hen	  gör.	  den=något	  hen=något	  (det	  sist	  

nämnda	  skulle	  kanske	  ha	  varit	  ’någon’	  ?)	  
N13	   ”Ja,	  hen	  känns	  mer	  personligt	  och	  det	  känns	  som	  att	  man	  syftar	  på	  en	  person.”	  
N15	   ”hen	  betyder	  att	  det	  är	  ett	  levande	  ting	  medan	  den	  kan	  stå	  istället	  för	  alla	  substantiv”	  
N31	   ”’Den’	  låter	  som	  att	  personen	  är	  ett	  objekt.”	  
N33	   ”Ja,	  hen	  låter	  som	  att	  det	  syftar	  på	  en	  person	  medan	  den	  låter	  som	  att	  det	  syftar	  på	  ett	  objekt.”	  
N35	   ”Den	  kan	  vara	  en	  sak.	  Hen	  är	  en	  person.”	  
N36	   ”’Den’	  låter	  mer	  klankande	  och	  ger	  negativa	  vibbar.	  Den	  används	  oftast	  som	  bestämmande	  ord	  

för	  saker.	  Människor	  är	  inte	  saker.	  ’Hen’	  är	  mer	  könsrelaterat	  och	  har	  en	  bättre	  passning	  vid	  
tilltalande	  till	  folk	  som	  inte	  vill	  bli	  kallade	  för	  ’den’.”	  

N38	   ”Ja,	  ’den’	  låter	  som	  när	  man	  pratar	  om	  något	  materiellt.”	  
N43	   ”Den	  låter	  som	  att	  man	  syftar	  på	  något	  annat	  än	  en	  människa,	  tex	  en	  stol.	  

Hen	  är	  i	  så	  fall	  mer	  syftande	  på	  personen,	  men	  jag	  tycker	  fortfarande	  man	  är	  ovan	  med	  ordet”	  
N44	   ”	  ’Den’	  kan	  väl	  men	  en	  sak	  men	  det	  gör	  man	  inte	  med	  hen.	  Annars	  vet	  jag	  nog	  inte	  vilken	  skillnad	  

det	  skulle	  vara”	  
N48	   ”Hen	  låter	  mer	  som	  en	  person,	  den	  låter	  som	  ett	  ’objekt’	  ”	  
N57	   ”lite	  kanske,	  den	  kan	  låta	  som	  att	  man	  pratar	  om	  ett	  objekt.”	  
N60	   ”Den	  kan	  nog	  ses	  som	  lite	  mer	  objektivifierande	  [sic!].”	  Den	  syftar	  ofta	  på	  objekt	  och	  inte	  

individer.”	  	  
N61	   ”Hen	  känns	  mer	  personligt	  än	  den.’	  Hen	  tycker	  jag	  är	  ett	  fungerande	  könsneutralt	  ord	  men	  det	  

är	  inget	  jag	  använder	  själv.”	   	  
N63	   ”’den’	  låter	  som	  att	  man	  syftar	  på	  en	  sak	  och	  inte	  en	  person.	  
N67	   ”Den	  låter	  mer	  som	  en	  sak	  tex	  ’den	  där	  stolen’.	  Men	  det	  beror	  på	  sammanhang	  tex	  tycker	  jag	  att	  

man	  borde	  använda	  ’den’	  istället	  för	  ’hen’	  i	  [fråga]	  9g”	  
N69	   ”Hen	  låter	  mer	  som	  att	  man	  menar	  en	  person	  och	  den	  låter	  mer	  som	  en	  sak,	  lite	  respektlös	  

också.”	  
N70	   ’Den’	  låter	  mindre	  personligt,	  som	  om	  man	  pratar	  om	  en	  sak.”	  
N75	   ”Ja,	  den	  säger	  man	  till	  saker	  och	  ting	  men	  hen	  säger	  man	  till	  människa.”	  
N77	   ”Ja.	  Den	  kan	  användas	  på	  objekt,	  vilket	  hen	  inte	  kan.	  Därmed	  är	  det	  bättre	  att	  referera	  till	  en	  

människa	  som	  ’hen’	  annars	  kan	  de	  känna	  sig	  objektifierade”	  
N82	   ”’Den’	  låter	  som	  ett	  föremål,	  hen	  är	  en	  person”	  
N89	   ”Den	  känns	  mer	  som	  en	  sak”	   	  
N90	   ”Beror	  på	  omständigheterna,	  ’den’	  kan	  ge	  intrycket	  av	  att	  det	  inte	  är	  en	  människa,	  ie	  den	  hunden	  

etc.	  ’Den’	  följt	  av	  personen	  eller	  dyl.	  fungerar	  dock	  utmärkt.”	  
N91	   ”Ja,	  hen	  är	  kopplat	  till	  en	  person,	  den	  känns	  som	  att	  det	  syftar	  på	  en	  sak.”	  
N94	   ”Lite,	  ’hen’	  känns	  mer	  som	  något	  man	  använder	  för	  levande	  organismer.	  ’Den’	  känns	  mer	  som	  

ett	  föremål.	  
N96	   ”Ja	  det	  tycker	  jag	  den	  kan	  även	  vara	  saker	  och	  att	  kallas	  den	  känns	  nervärderande.”	  
N98	   ”Ja,	  ’de’	  känns	  mer	  som	  att	  man	  talar	  om	  ett	  djur	  eller	  föremål.	  Ordet	  ’hen’	  fungerar	  bra	  om	  man	  

talar	  om	  människor”	  
	  
 

8.3 Grupp	  3	  (E34,	  N40)	   	  
 

Till grupp 3 hör de respondentsvar som indikerar att det finns annan  
betydelseskillnad eller att hen låter konstigt, irriterande och onödigt. 

 
E3	   ”Hen	  känns	  mer	  laddat,	  då	  man	  oftast	  hör	  det	  från	  människor	  som	  gärna	  kallar	  alla	  för	  hen.	  Den	  

känns	  mer	  neutralt”	  
E5	   ”Jag	  brukar	  nog	  använda	  den	  istället	  för	  hen	  i	  skriftspråk	  eftersom	  annars	  blir	  man	  tvungen	  att	  

förklara	  varför.	  Jag	  tycker	  däremot	  att	  när	  man	  skriver	  ’den	  som	  vill’	  så	  menar	  man	  ’Den	  
personen	  som	  vill’	  och	  det	  tycker	  jag	  är	  ok.”	  
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E6	   ”lite,	  kanske,	  tycker	  att	  ’den’	  låter	  bättre	  i	  vissa	  sammanhang.	  Men	  ’hen’	  funkar	  bra	  ibland	  
också.”	  

E10	   ”Ja.”	  
E16	   ”I	  vissa	  sammanhang	  är	  det	  inte	  passande	  att	  använda	  sig	  av	  ’hen’	  och	  det	  går	  då	  att	  formulera	  

om	  sig	  eller	  i	  vissa	  fall	  byta	  ut	  mot	  ’den’.	  ’Hen’	  och	  ’den’	  har	  inte	  riktigt	  samma	  betydelse.”	  
E19	   ”Ja,	  ’den’	  låter	  mycket	  bättre”	  
E21	   ”Den	  låter	  bättre.	  Hen	  passar	  bättre	  till	  specifik	  person	  som	  vill	  vara	  könsneutral.”	  
E23	   Den	  är	  ett	  bättre	  ord,	  hen	  blir	  man	  så	  förvirrad	  av,	  ’Den	  är	  ett	  mera	  allmänt	  ord’	  Tycker	  att	  det	  

är	  fel	  att	  använda	  ’hen’	  som	  ett	  allmänt	  ord.	  Jag	  indentifierar	  [sic!]	  mig	  inte	  som	  en	  hen,	  känner	  
mig	  lite	  kränkt	  av	  de.	  Jag	  tycker	  att	  hen	  passar	  bättre	  till	  dom	  som	  indentifierar	  [sic!]	  sig	  som	  
det.	  

E25	   ”Hen	  är	  som	  mer	  riktat	  till	  någon.	  Men	  den	  är	  som	  ’vem	  som	  helst’”	  
E26	   ”JO”	  
E27	   ”Ja,	  av	  grammatiska	  skäl.	  Det	  känns	  fel	  att	  objektifiera	  en	  person	  som	  inte	  vill	  identifiera	  sig	  med	  

något	  kön	  genom	  att	  kalla	  hen	  ’den’.”	  
E29	   ”Ja	  det	  tycker	  jag,	  den	  personen	  är	  ju	  som	  bara	  en	  person	  som	  man	  inte	  riktigt	  vet.	  Hen	  blir	  som	  

så	  invecklat.	  Man	  eller	  kvinna,	  massa	  diskussioner	  om	  det	  osv.”	  
E32	   ”Ja,	  ibland	  tycker	  jag	  hen	  är	  ett	  mer	  ’laddat’	  ord	  än	  han	  eller	  hon	  och	  jag	  tycker	  att	  har	  man	  ett	  

kvinnligt/manligt	  kön	  så	  är	  man	  antingen	  kvinna	  eller	  man	  men	  samtidigt	  skulle	  jag	  aldrig	  neka	  
det	  om	  någon	  vill	  bli	  kallad	  hen.	  Det	  är	  viktigt	  att	  ha	  respekt	  för	  det.”	  

E36	   ”I	  vissa	  situationer	  fungerar	  det	  att	  säga	  ’den2.	  Tex.	  ’Den	  som	  vill	  röka	  får	  göra	  det	  utomhus’’	  
skulle	  ha	  fungerat	  bra.	  Men	  i	  lite	  mer	  specifika	  fall	  fungerar	  hen	  bättre.	  Svårt	  att	  förklara	  men	  
både	  hen	  och	  den	  funkar.	  Fast	  det	  här[sic!]	  inte	  så	  att	  jag	  skulle	  säga	  ’den’	  till	  en	  person	  som	  stod	  
framför	  mig.	  Hen	  är	  då	  trevligare’”	  	  

E38	   ”Ja,	  jag	  tycker	  att	  det	  finns	  en	  betydelseskillnad.	  Jag	  kan	  tycka	  att	  just	  ordet	  ’den’	  kanske	  inte	  är	  
det	  mest	  passande	  på	  könsneutralitet,	  men	  det	  finns	  bättre	  sätt	  än	  att	  vända	  sig	  till	  ’hen’.”	  

E40	   ”Jag	  föredrar	  att	  använda	  ’den’.	  Det	  finns	  väl	  skillnad.”	  
E41	   ”Kanske”	  
E42	   ”Ja,	  eftersom	  ordet	  ’hen’	  får	  en	  att	  fundera	  på	  könsroller	  osv.	  Den	  är	  bara	  det	  vanliga	  man	  brukar	  

säga,	  jag	  tycker	  inte	  man	  ska	  fästa	  så	  stor	  vikt	  på	  kön,	  vid	  sådana	  situationer.”	  
E51	   ”Ja.”	  
E44	   ”Ja.	  Tycker	  hen	  är	  dumt!	  Vilket	  även	  den	  är,	  för	  att	  man	  blir	  satt	  som	  en	  ’sak’.	  
E56	   ”Absolut.	  Hen	  känns	  nästan	  som	  ett	  hittepåkön	  av	  de	  som	  inte	  anser	  att	  det	  ska	  finnas	  hon/han.	  

Den	  är	  då	  mycket	  bättre.”’	  
E57	   ”Ja	  viss	  skillnad	  finns,	  vet	  dock	  ej	  riktigt	  hur	  jag	  ska	  förklara.”	  
E61	   ”Ja,	  den	  är	  nedvärderande”	  
E65	   ”Ja,	  den	  är	  mer	  objektivt.	  Dock	  tycker	  jag	  att	  ’denne’	  fungerar	  något	  bättre.”	  
E66	   ”Hen	  betonar	  mer	  att	  det	  handlar	  om	  kön”	  
E67	   ”Lättare	  att	  använda	  den.	  Hen	  är	  bara	  jobbigt	  att	  använda	  sig	  av	  tycker	  jag”	  
E68	   ”Ja,	  den	  låter	  bättre	  i	  mina	  öron	  &	  det	  har	  det	  alltid	  gjort!”	  
E73	   ”Hen	  är	  mer	  politiskt	  korrekt,	  eftersom	  att	  ’den’	  kan	  vara	  som	  att	  kalla	  någon	  ’det’.	  Ja,	  det	  är	  

betydelseskillnad	  i	  min	  åsikt.”	  
E79	   Ja,	  ’hen’	  används	  mer	  när	  den	  som	  talar	  vill	  framföra	  sin	  feministiska	  synpunkt	  klarare.”	  
E80	   ”Jo	  det	  finns	  ganska	  stor	  skillnad.”	  
E81	   ”den	  där	  personen,	  katten,	  boken”	  ”struntar	  i	  vad	  man	  ska	  säga,	  så	  länge	  man	  väljer	  själv	  vad	  

man	  vill	  säga”	  
E86	   ”Ja”	  
E95	   ”Ja.	  ’Hen’	  är	  mer	  personligt	  medan	  ’den’	  är	  mer	  riktad	  mot	  en	  större	  grupp”	  
E98	   ”Ja”	  
	   (34)	  
N4	   ”den	  är	  objektivt	  och	  hen	  har	  Förvirrande	  betydelser”	  
N9	   ”Hen	  låter	  konstigt	  och	  passar	  sällan	  in”	  
	   ”Den	  funkar	  bra”	  
N10	   ”Ja,	  den	  blir	  mer	  speciellt	  medan	  hen	  blir	  mer	  allmänt”	  
N14	   ”Hen	  är	  ett	  löjligt	  o	  onödigt	  ’tillskott’	  i	  det	  svenska	  språket.	  Den	  är	  bättre.”	  
N16	   ”En	  liten	  skillnad,	  ’den’	  är	  gramatiskt	  [sic!]	  korrekt.”	  
N17	   ”Ja,	  men	  det	  är	  väldigt	  svårt	  att	  definiera	  eftersom	  hen	  inte	  används	  i	  lika	  stor	  grad.”	  
N19	   ”Ja,”	  
N23	   ”Ja,	  den	  låter	  bättre”	  
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N24	   ”Ja”	  
N25	   ”Ja,	  den	  känns	  som	  ett	  ord	  som	  man	  använder	  på	  objekt	  eller	  folk	  man	  inte	  har	  respekt	  för.”	  
N26	   ”Ja,	  det	  är	  olika	  beroende	  på	  situation.	  Kolla	  svaren	  ovan”	  	  

(pil	  till	  fråga	  1-‐9)	  
N27	   ”Den	  är	  bättre”	  
N28	   ”den	  låter	  ofta	  bättre	  [kan	  vara	  vanesak]”	  
N29	   ”Ja.	  Hen	  är	  någon	  man	  inte	  vet	  könet	  på	  och	  den	  kan	  vara	  flera	  eller	  nån	  man	  inte	  vet	  namnet	  på”	  
N39	   ”Ja.	  Den	  är	  mer	  könsneutralt	  än	  hen.	  Hen	  uppfattar	  jag	  som	  han	  eller	  hon.”	  
N42	   ”Hen	  är	  för	  mig	  betyder	  någon	  som	  inte	  gillar	  fördelningen	  mellan	  män	  och	  kvinnor.	  Den	  

använder	  man	  oftare.”	  
N45	   ”Ja,	  ’den’	  låter	  bättre	  på	  vissa	  ställen”	  
N50	   ”Ja”	  
N54	   ”Ja,	  de	  är	  olika	  laddade.	  Jag	  tror	  inte	  att	  ordet	  hen	  är	  särskilt	  ’respekterat’	  än.	  Men	  den	  känns	  

väldigt	  opersonligt.”	  
N55	   ”Om	  man	  använder	  ordet	  ’hen’	  visar	  man	  att	  man	  aktivt	  bidrar	  till	  kampen	  för	  jämställdhet”	  
N56	   ”Ja.	  Hen	  har,	  mycket	  tack	  vare	  media,	  blivit	  ett	  mer	  laddat	  ord	  som	  väcker	  reaktioner	  hos	  andra.	  

Det	  känns	  som	  att	  man	  tar	  ställning	  till	  något	  då	  man	  använder	  hen.”	  
N58	   ”Inte	  mycket.	  Möjligtvis	  att	  man	  försöker	  visa	  att	  man	  bryr	  sig	  om,	  och	  försöker	  bryta	  

’antagandet	  att	  alla	  är	  män’.”	  
N59	   ”Den	  låter	  mer	  negativt	  laddat	  än	  hen.	  Men	  tycker	  den	  passar	  mer	  i	  seriösa	  sammanhang.	  Hen	  

känns	  mer	  skämtaktigt	  än.”	  
N62	   ”Ja,	  ’den’	  är	  ett	  mer	  neutralt	  och	  mindre	  värdeladdat	  [ord]	  än	  ’hen’”	  
N64	   ”Ja.	  Hen	  låter	  betydligt	  trevligare.”	  
N65	   ”hen	  är	  när	  man	  inte	  vänder	  sig	  till	  ett	  speciellt	  kön.	  (utan	  båda)	  medans	  [sic!]	  den	  är	  om	  man	  

inte	  vet	  vem	  personen	  är	  tex	  inte	  vet	  namn	  eller	  kön.	  tex	  om	  den	  personen	  inte	  gillar	  hundar	  får	  
man	  respektera	  det.”	  

N66	   ”Den	  är	  mer	  någon	  i	  allmänhet.	  Hen	  känns	  mer	  som	  om	  könet	  är	  okänt	  på	  en	  särskild	  människa.”	  
N72	   ”Hen	  känns	  som	  ett	  mer	  genomslagskraftigt	  ord,	  att	  man	  verkligen	  vill	  betona	  jämlikhet	  mellan	  

män	  och	  kvinnor.”	  
N74	   ”Jo”	  
N76	   ”beror	  på	  vad	  man	  vill	  säga,	  på	  mitt	  språk	  säger	  vi	  den	  bara	  för	  saker	  som	  vi	  använder	  och	  vi	  har	  

också	  hen	  som	  vi	  kallar	  båda	  män	  och	  kvinna.”	  
N78	   ”Den	  känns	  lite	  mer	  utpekande”	  
N83	   ”Ja”	  
N85	   ”Ja.	  Hen	  är	  för	  mig	  ett	  väldigt	  onödigt	  ord.	  Om	  man	  t.ex	  vill	  säga	  att	  ’den	  som	  vill’	  så	  låter	  det	  100	  

ggr	  bättre	  än	  ’hen	  som	  vill’.”	  
N86	   ”Ja	  det	  tycker	  jag.	  Fast	  jag	  vet	  inte	  riktigt	  vad	  som	  är	  skillnaden.”	  
N88	   ”Ja,	  hen	  är	  att	  man	  vet	  könet,	  och	  den	  om	  man	  inte	  vet”	  
N92	   ”den	  fungerar	  i	  fler	  sammanhang	  än	  hen”	  ”hen	  borde	  bara	  användas	  om	  könet	  är	  okänt”	  
N93	   ”Stor	  betydelse,	  låter	  mer	  naturligt	  &	  bättre	  med	  ’den’”	  
N97	   ”Ja,	  det	  tycker	  jag”	  
N99	   Ja,	  ’den’	  är	  ett	  mer	  oladdat	  ord,	  som	  kan	  användas	  på	  fler	  sätt	  än	  ’hen’”	  
N100	   ”Om	  man	  använder	  ’hen’	  känns	  det	  som	  att	  man	  suddar	  ut	  skillnaderna	  mellan	  män	  och	  kvinnor	  

mer	  än	  om	  man	  använder	  ’den’.	  Det	  känns	  som	  att	  då	  bryr	  man	  sig	  inte	  om	  det	  är	  en	  kvinna	  eller	  
man	  utan	  man	  tycker	  det	  gör	  detsamma.”	  

	  

8.4 Grupp	  4	  (E7,	  N3)	   	  
 

I denna grupp hittar vi respondentsvar som menar att den uttrycker könsneutralitet eller objekt, 
medan hen uttrycker ett tredje kön. 

 
E1	   ”Den	  kan	  låta	  mer	  elakt	  om	  man	  är	  en	  transperson.	  Annars	  tycker	  jag	  ej	  att	  det	  är	  fel	  att	  säga	  

den”	  
E23	   Den	  är	  ett	  bättre	  ord,	  hen	  blir	  man	  så	  förvirrad	  av,	  ’Den	  är	  ett	  mera	  allmänt	  ord’	  Tycker	  att	  det	  

är	  fel	  att	  använda	  ’hen’	  som	  ett	  allmänt	  ord.	  Jag	  indentifierar	  [sic!]	  mig	  inte	  som	  en	  hen,	  känner	  
mig	  lite	  kränkt	  av	  de.	  Jag	  tycker	  att	  hen	  passar	  bättre	  till	  dom	  som	  indentifierar	  [sic!]	  sig	  som	  
det.	  
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E34	   ”Ja,	  för	  att	  hen	  är	  som	  ett	  ’tredje	  kön’	  (Att	  man	  varken	  identifierar	  sig	  som	  man	  eller	  kvinna)	  
medan	  den	  är	  ett	  samlingsord	  för	  både	  Han	  och	  hon.”	  

E39	   ”Det	  finns	  det.	  Hen	  är	  någon	  som	  varken	  definierar	  sig	  som	  man	  eller	  kvinna.	  En	  ’den’	  passar	  
däremot	  på	  alla	  människor,	  vare	  sig	  man	  är	  man,	  kvinna	  eller	  hen.	  

E43	   ”Ja,	  hen	  känns	  mer	  laddat	  än	  den.	  Om	  jag	  skulle	  bli	  kallad	  hen	  skulle	  jag	  känna	  mig	  
diskriminerad.	  Jag	  är	  stolt	  över	  att	  vara	  kvinna.	  

	  
E50	   ”Ja.	  Säger	  man	  ’den’	  låter	  det	  som	  att	  man	  pratar	  om	  ett	  djur.	  T.ex.	  om	  en	  intersexuell	  person	  går	  

över	  gatan:	  ’Den	  gick	  över	  gatan’.	  Nej??!!?	  Det	  funkar	  inte.”	  
E72	   ”Ja.’	  Den’	  ska	  användas	  för	  att	  deffiniera	  [sic!]	  objekt.	  Hen	  för	  personer	  vars	  kön	  är	  okänt	  eller	  

har	  valt	  att	  deffiniera	  [sic!]	  sig	  själv	  som	  hen.	  
N6	   ”	  ’Den’	  är	  mer	  objektivt,	  men	  det	  känns	  ändå	  MYCKET	  bättre	  att	  bli	  kallad	  den,	  än	  hen.	  Hen	  

betyder	  höna	  (på	  engelska),	  och	  inte	  för	  att	  det	  är	  något	  fel	  på	  hönor,	  men	  jag	  vill	  inte	  bli	  kallad	  
höna.”	  

N37	   ”Rent	  grammatiskt,	  självklart.	  Annars	  spelar	  det	  ingen	  vidare	  roll	  men	  jag	  ser	  främst	  ’hen’	  som	  
något	  man	  kallar	  någon	  som	  frivilligt	  inte	  vill	  tillhöra	  ett	  speciellt	  kön.”	  

N81	   Ja.	  Hen	  identifierar	  mer	  en	  person	  som	  tycker	  sig	  vara	  varken	  av	  könet	  man	  eller	  kvinna.	  Man	  
ska	  inte	  använda	  det	  slarvigt	  och	  i	  onödan.”	  

	  

8.5 Övriga	  (E5,	  N4)	  Bortfall	  (E6,	  N6)	  
 
E14	   -‐	  
E20	   -‐	  
E45	   ”Ingen	  aning”	  
E48	   -‐	  
E74	   ”Vet	  inte.”	  
E75	   ”Ibland	  om	  det	  är	  en	  enskild	  individ	  som	  man	  inte	  vet	  könet	  på.	  Annars	  t.ex.	  om	  det	  syftar	  på	  

många	  så	  funkar	  den.”	  
E84	   ”Yeman”	  (svårt	  att	  tolka	  svaret)	  
E76	   -‐	  
E87	   ”Inte	  direkt	  men	  dem	  fungerar	  olika	  bra	  i	  olika	  situationer	  (respondenten	  har	  nog	  missförstått	  

frågan,	  eller	  skrivit	  dem	  av	  misstag)	  
E89	   -‐	  
E91	   -‐	  
N3	   ”Inte	  så	  mycket.	  Hen	  är	  mer	  ett	  ’förfinat’	  sätt	  att	  säga	  de	  på.	  Nuförtiden	  så	  är	  det	  så	  överdrivet	  

vilket	  kön	  man	  har	  eller	  vill	  ha.	  För	  mig	  är	  det	  antingen	  han	  eller	  hon,	  beroende	  på	  vad	  personen	  
känner	  sig	  vara.”	  

N5	   ”Jag	  vet	  inte”	  
N32	   ”Inte	  vet	  jag”	  
N46	   -‐	  
N49	   -‐	  
N51	   -‐	  
N68	   -‐	  
N79	   -‐	  
N80	   ”’Hen’	  för	  mig	  har	  ingen	  betydelse,	  jag	  använder	  mig	  ej	  av	  det	  och	  kommer	  aldrig	  förmå	  mig	  att	  

göra	  det.	  
N87	   	  
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Fråga	  11	  -‐	  Samtliga	  svar,	  citerade,	  sorterade	  per	  tema	  	  
 
E- respondent från Estetiska programmet 
N- respondent från Naturvetarprogrammet 
 
Observera att ett och samma uttalande kan innehålla information som hör hemma i olika grupper. I dessa fall 
finns uttalandet med i båda grupperna (och känns igen på att svaret genomstrukits på den del som inte 
motsvarar rubriken). 
 

8.6 Grupp	  1	  (37)	   	  
 
Till den första gruppen hänförs svar vilka indikerar ett ogillande och  
ifrågasättande av ordet och av användningen. 

 
E3 ”Skriver någon om sig själv som hen bryr jag mig inte. Skriver någon om någon annan blir jag 

fundersam, kallas någon som jag vet inte är missnöjd med sitt kön för hen så blir jag less och tycker 
att man tagit det för långt.” 

 
E7 Om det är i fel sammanhang tycker jag det är konstigt. Men är det i ’rätt’ sammanhang är det okej. 

Tex istället för att skriva han/hon.” 
E6 ”Tycker inte man ska använda ordet när man vet könet. Då är det ju ganska onödigt.” 
E8 ”Jag tänker på det engelska ordet för höna och kopplar hen till ett mer feminint ord”  
E14 ”Höna. Fast jag vet att det är nåt annat.”  
E17 ”Blir lite sur, vet inte varför. Jag tycker att ordet hen kan överanvändas för mycket. Men eftersom det 

finns för en bra sak borde man få använda det om man vill det.” 
E19 ”Ser lite konstigt ut, ser inte grammatiskt rätt ut” 
E21 ”Hen låter fult. I skrift tycker jag det ser okej ut, men det är svårt att uttala…” 
E22 ”Jag personligen tycker att det är lite irriterande för man är född som en kvinna eller man, det är bara 

ett kön som inte alls ska säga hur man är som person. Dock tycker jag att om man varken känner sig 
som en man eller kvinna så kan man använda sig av det.” 

E26 ”konstigt, ’den’ tycker jag passar”’ 
E38 ”Det första jag tänker på är höna. Det framkallar även en viss irritation över att man måste göra allt 

könsneutralt. Jag menar, det är ju uppenbart att det finns män och kvinnor, varför ska dagens barn 
växa upp [och] inte få vara varken han eller hon utan något slags mellanting trots att det finns skillnad 
mellan kvinnor och män? Låt oss inte ta jämställdhet till överdrift.” 

E40  ”En höna, från engelska ordet.” 
E43 ”Kunde man inte bara säga att man inte vet vilket kön det är ist [sic!] för att använda ordet hen.  
E44 ”Att det är korkat. Varför kategorisera? kan man inte bara se alla mäniskor [sic!] som personer och 

inte en ’den’ ’hen’ eller ’det’ eller liknande. 
E49 ”Just nu känns det helt ärligt lite löjligt, men pga att media har påverkat oss så mycket i dessa ’hen’ 

debatter och det har fått väldigt stor uppståndelse. Men hen är ett väldigt bra ord som kommer få stor 
användning.” 

E56 ”Jag blir lite irriterad faktiskt. Oavsett ’vad’ man anser sig vara så finns det två kön, inte mer, inte 
mindre.” 

E58 ”Jag tycker inte man ska skriva det” 
E63 ”Om det är stavat fel. hen=hen=hon. Blir fundersam om det är skrivet rätt.” 
E65 ”Att det är lite irriterande och naivt. Han och hon blir ’diskriminerande’ först när man väljer att tänka 

att det är det. Det behöver inte vara det.” 
E67 ”Va?: [sic!] Använder dom det?” 
E68 ”Jag blir lite irriterad, finns bättre ord att använda enligt mig.” 
E69 ”Lite oprettitionellt [sic!]” 
E74 ”Att det låter konstigt.” 
E75 ”Jag skrattar tyvärr för jag kan tycka det är löjligt. Samtidigt så om någon vill bli kallad hen so kallar 

jag den hen.” 
E77 ”Tycker det är onödigt. Ett uttryck som lata kulturälskande personer använder.” 
E78 ”Att det ser konstigt ut. Det funkar mycket bättre i tal än i skrift” 
E79 ”Det känns ofta överdrivet eftersom det redan finns ord med samma betydelse.” 
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E82 ”Att personen som har skrivit texten tycker att det är fel att säga han eller hon. Jag tycker det är 
löjligt” 

 (28) 
N1 ”Varför används det ordet?”  
N2 ”Det rullar onaturligt i munnen (det låter onaturligt)” 
N3 ”Att det ser skumt ut, det finns andra ord som man kan använda.” 
N4 ”’stödjer min panna med handflatan om hur dumt det ser ut’” 
N9 ”Konstigt” 
N10 ”Töntigt! Vi är olika. Beror också mycket på vad texten handlar om.” 
N14 ”Stör mig på att personen som skrivit texten använder uttrycket. Ser inget fel i att tilltala folk med 

betoning på dess kön, alla är inte identiska.” 
N16 ”Dålig använd svenska.” 
N17 ”Man får lätt intrycket att texten känns oproffessionell [sic!]” 
N18 ”Att texten känns mera oseriös.” 
N19 ”Det ser malplacerat ut.” 
N20 ”Låter konstigt” 
N21 ”Jag tänker att det är ett fult och konstigt ord.” 
N22 ”Fult” 
N23 ”Inte coolt” 
N25 ”Känns lite fjolligt att inte vilja könsidentifiera sig.” 
N30 ”jobbigt” 
N34 ”jag tycker det ser lite konstigt ut och jag tycker hon och han är bättre” 
N36 ”Att det är en oseriös text. Jag tycker alla debatter runt ’hen’ har blivit så överdrivna att det nästan blir 

komiskt. Hen har dessutom inte godkänts i svenska språket och anses därför lätt av mig som ett 
slang/prat-uttryck” 

N37 ”Att det ser ’konstigt’ ut. Könsneutrala personer. Ett annat ord för ’den’.” 
N38 ”Har man inget bättre att debattera än ’hen’? Vad var så himla fel med han/hon egentligen? 

”Detta börjar kännas överdrivet… Jag förstår om alla inte vill identifiera sig som han/hon men det 
låter väldigt fånigt och onödigt att använda det till vardags i varenda mening.” 

N39 ”Tycker att det ser konstigt ut i textform, men det kan ju vara att man är ovan med ordet bara.” 
N40 ”Det står ut i mängden och ser väldigt onaturligt.” 
N47 ”Irriterande” 
N53 ”Det är ett fult ord” 
N54 ”Även om det är en väldigt bra tanke känns det lite löjligt att börja med hen om man vet könet, eller 

om personen klargjort vad hen identifierar sig som. Men vid anonymitet är det ett bra pronomen! (Det 
beror alltså på texten och sammanhanget) 

N56 ”Ibland passar det bra (tex när man använder hen istället för han/hon). Om man däremot vet könet 
känns det bara fånigt överdrivet och löjligt.” 

N57 ”Det första jag tänker är att det är lite överdrivet och onödigt.” 
N59 ”Lite oseriöst, men tror det är för det är ett sådant nytt ord och än har media framställt det mer som ett 

skämt och skämtat om ordet hen.” 
N60 ”Att man hade kunnat uttrycka på andra sätt och ändå hålla det könsneutralt. Och att det ibland 

används onödigt mycket. När könet är givet finns inte behovet att könsneutralisera eller dölja könet.” 
N80 ”Jag anser att det inte är ett ord även fastän det blivit godkänt som det i Sverige. Jag tycker det är ett 

dumt ord och förstår verkligen inte varför man inte skulle kunna använda han/hon, personligen blir jag 
förvirrad och hakar upp mig alldeles för mycket på det ’ordet’, vilket man inte ska behöva göra när 
man läser en text.” 

N85 ”Jag tycker det är fel. Antingen är man tjej eller kille” 
N86 ”Känns konstigt” 
N93 ”Att det ser konstigt & ’ofint’/’oproffsigt’ ut!” 
N96 ”Det ser lite konstigt ut.” 
N99 ”Blir smått irriterad, och tänker att det är en text skriven nyligen (2010 – nu)” 
N100 ”Jag gillar det inte så mycket för kvinnor och män är olika och kommer alltid att vara och jag tycker 

att man kan använda ’han eller hon’ istället för ’hen’.” 
  

8.7 Grupp	  2	  (9)	   	  
 

Dessa svar vittnar om att respondenter gör en koppling till feminism, ideologi, budskap eller aktivt 
ställningstagande när de ser ordet hen i en text. 
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E1 ”Feminister” 
E5 ”Jag tänker att det är en person som har åsikter om detta eller en person som själv vill kallas för hen. 
E29 ”Att det är där för att provosera [sic!] hemskt nog. 
E32 ”Att den inte vill vara en han eller hon och dömas efter sitt kön.” 
E51 ”Att personen som skriver har tänkt på könsneutrala roller vilket är bra.” 
E77 ”Tycker det är onödigt. Ett uttryck som lata kulturälskande personer använder.” 
E87 ”Jag börjar oftast tänkta på varför man valt att använda det ordet i texten, om det behövs eller ej!” 
E95 ”politiskt korrekt” ”modernt” 
 (8) 
N6 ”Jag tänker på dialekt och feminism. Hen låter som en tjej t.ex. hen(ne) honom. Visst det ska vara 

jämlikt, men alla är unika, och tjejer och killar är mer olika än från person till person, så jag tycker att 
vi förtjänar ett ord var!” 

N7 ”Feminism, det känns som att främst kvinnor förespråkar användningen av ordet hen.” 
N8 ”Någon pretentiös person som jobbar för att framstå som PK.” 
N28 ”Tredje vågens feminister” 
N51 ”Feminist” ”Modernt?” 
N55 ”Jag reagerar på det och funderar på ifall skribenten vill sända ett budskap. eller ifall det verkligen 

kommer naturligt. Det känns onaturligt för mig.” 
N64 ”’Oj. Nymodigt’. Försök till att utöka sin krets av omtycke.” 
N72 Känns som någon som vill ha ett genomslagsord. Bra med såna ord men jag kan uppleva det typ 

’töntigt’” 
N98 ”Att författaren tänker på könsroller” 
  
 

8.8 Grupp	  3	  (37)	   	  
 

Till denna grupp hör både neutrala svar och rena glädjeyttringar över att 
hen används. De respondentsvar som anger hen som ett pronomen likställt med 
han/hon eller som i en positiv/neutral ton kopplar hen till jämställdhet hänförs  
till denna grupp. 

 
E3 ”Skriver någon om sig själv som hen bryr jag mig inte. Skriver någon om någon annan blir jag 

fundersam, kallas någon som jag vet inte är missnöjd med sitt kön för hen så blir jag less och tycker 
att man tagit det för långt.” 

E2 ”Jag tycker att hen är ett bra ord. Varför ska vi fokusera så mkt på könet? Alla är ju i slutändan [sic!] 
människor” 

E4 ”Jag tänker mest på att man inte har satt en stämpel på personen man pratar om. Tex om det handlar 
om brott, skriver man han så är det ju som om bara män begår brott skriver man hen syftar man på alla 
även dem som inte definierar sig som en man eller kvinna.” 

E7 Om det är i fel sammanhang tycker jag det är konstigt. Men är det i ’rätt’ sammanhang är det okej. 
Tex istället för att skriva han/hon.” 

E9 ”Jag tänker på den som är könsneutral, i tanken alltså.” 
E10 ”Tänker inte på något speciellt” 
E11 ”tänker: ’Yes! Där satt den bra!’” 
E12 ”Inget speciellt. Att det är ett fler tal [sic!] personer det handlar om” 
E13 ”Jag blir glad och börjar tro på mänskligheten igen” 
E15 ”Jag tänker inget speciellt, det förefaller mig ganska normalt.” 
E16 ”Beroende på meningen och innehållet i texten tänker jag olika från gång till gång. Ibland kan det 

kännas konstigt när någon skrivit hen istället för han eller hon, men då mest för att det är så ovant. Ju 
mer vi ser och hör det, desto mer accepterat kommer det att bli.” 

E18 ”Jag reagerar positivt (beroende på texten), jag tycker att om man vet könet så kan man säga hon/han, 
men annars är det bra och könsneutralt. Jag tycker att man får använda ’hen’ så mycket man vill.” 

E24 ”Blir mest överaskad [sic!] pga att det är ett så pass ’nytt’ ord som man inte är så van att se i skrift.” 
E25 ”Tänker inte speciellt mycket, det blir bara mer och mer vanligt och naturligare att använda hen.” 
E27 ”jag blir varm i hjärtat för att skribenten är påläst. Hen är viktigt.” 
E30 ”Antingen att de inte vet vilket kön de handlar om eller att de inte vill avslöja om det är en man eller 

kvinna.” 
E31 ”Jag tänker inte på det, bara att det är könsneutralt ja!” 
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E33 ”Jag tänker nog att det bara låter ovanligt” 
E35 ”Inget speciellt, ’könsneutralt’ helt enkelt” 
E36 ”Jag har blivit mer van med hen nu på senaste tiden, så jag tänker knappt på det. Jag gilla hen i 

situationer när en inte vet könet eller vill hemlighålla någons kön. Men att kalla alla för hen tycker jag 
känns lite konstigt.” 

E41 ”Inget” 
E46 ”Reagerar inte speciellt, bara kortare än ’han/hon’ eller att det helt enkelt inte har någon betydelse.” 
E45 ”Att det är asbra att det används. Hen äger!” 
E47 ”Tycker att det är bra” 
E50 ”Jag tänker tack för att folk äntligen börjar inse användningsområdena för ordet och 

sprider/normaliserar det.” 
E52 ”Beroende på var texten finns… På internet t.ex Twitter är det inte ovanligt och alltså inget en 

reagerar på. Om det varit i någon lokaltidning hade jag blivit förvånad. Hen för inte tankarna till 
man/kvinna utan till könsneutral person.” 

E53 ”inte negativt men beror ju också på sammanhang” 
E54 ”Det är en ny text, man vet inte könet/vill inte avslöja” 
E55 ”att det är nytt och troligtvis skriven av en ganska ung människa” 
E57 Jag tycker det är bra att vi gör så mycket vi kan för ett mer könsneutralt språkbruk. Jag blir bara glad 

när jag ser ’hen’ i en text, det känns uppdaterat och inte inskränkt.” 
E59 ”anonymitet” ”tjej eller kille” ”en person helt enkelt” 
E60 ”Tänker att det är en bra och medveten person som har skrivit texten”. 
E61 ”Inte någonting alls det har blivit naturligt för mig.” 
E62 ”Jag tycker bara det är positivt” 
E64 ”Det blir ju inte lika konkret så att man kan ’se’ en man eller kvinna framför sig. Man ’ser’ bara en 

person och [det] är ju bra.” 
E70 ”icke bestämt kön, likvärdighet” 
E71 ”Att det rör sig om en person man inte vet/vill [säga] könet på.” 
E72 ”Det beror helt på i vilket sammanhang, oftast tänker jag att det är ett uttryck för en person vars kön är 

okänt.”  
E73 ”Någon som vill hålla sig helt anonym eller en transvestit.” 
E85 ”att man talar till både hon och han eller talar om nån som kan vara både och, te.x [sic!] en vikarie. 
E86 ”Inget speciellt” 
E92 ”Jag reflekterar inte alls. Hen har blivit ett uttryck som jag använder varje dag så det har blivit helt 

naturligt för mig.” 
E93 ”Könsneutralt” 
E96 ”Att det inte är ett specifikt kön.” (originaltexten var skriven med versaler) 
E97 ”Jag tänker inte så mycket, har knappt stött på det ännu.” 
E98 ”Jämstäldhet [sic!] och transsex.” 
E99 ”tänker inte så mycket på det” 
 (47) 
N5 ”Jag brukar inte tänka något alls” 
N11 ”Ingenting” 
N12 ”jämställdhet” 
N13 ”Det känns främmande och ovan.” 
N15 ”Jämlikhet, könsneutralitet” 
N26 ”Jag reagerar inte speciellt utan jag tycker att ordet hen har fått en plats i vårt språk.” 
N27 ”Att det är ovanligt att använda det.” 
N32 ”Att man vet inte om det är han eller hon” 
N33 ”Nu mer tänker jag inte så mycket på det, men annars tycker jag ofta att det är positivt.” 
N35 ”Att det riktar sig till både män och kvinnor och allt där emellan. Att könet är okänt eller att det är alla 

kön och genus.” 
N41 ”Tänker att det ’nya ordet’ förekommer allt.” 
N42 ”Tänker att man inte vet vem personen är. Brukar inte tänka något konstigt.” 
N43 ”Jag tror inte jag tänker så mycket faktiskt. Vill man definera [sic!] sig själv som hen, så är det helt 

okej.” 
N44 ”Inte så mycket kanske ’Trevligt att det ordet används’ eller något.” 
N45 ”Jag tänker inte så mycket, ser det dagligen på twitter” 
N46 ”Jämställt” 
N48 ”Ett bättre alternativ till hon/han när det inte är könet som är det relevanta” 
N50 ”Att det kan vara en han/hon” 
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N52 ”Att man inte vet vilket kön det är. Men står det Max hen har en boll då tycker jag man kan använda 
han ist. [sic!] 

N54 ”Även om det är en väldigt bra tanke känns det lite löjligt att börja med hen om man vet könet, eller 
om personen klargjort vad hen identifierar sig som. Men vid anonymitet är det ett bra pronomen! (Det 
beror alltså på texten och sammanhanget) 

N56 ”Ibland passar det bra (tex när man använder hen istället för han/hon). Om man däremot vet könet 
känns det bara fånigt överdrivet och löjligt.” 

N61 ”Jag tänker inte på något speciellt då jag ser ordet. Det fungerar men jag har inte hunnit vänja mig vid 
ordet.” 

N63 ”Bra! genustänk” 
N71 ”Att den som skriver inte vet vilket kön det handlar om eller skriver om en person som inte är kvinna 

eller man.” 
N67 ”Jag tänker på han/hon eftersom det är oftast då jag själv använder det.” 
N68 ”Vissa kanske tycker att ’den’ låter nervärderande, typ att man kallar djur det.” 
N69 ”Tänker både tjej och kille” 
N73 ”Jag tänker inte så mycket på det.” 
N74 ”hon + han” 
N75 ”Om man nämner namnet en gång i texten då är det okej att säga hen istället [för] han och hon. 
N78 ”Modernt och profsigt [sic!].” 
N82 ”Reagerar inte allt för mycket. Författaren vill att texten ska vara könsneutral och öppen.” 
N89 ”Inte så mycket” 
N90 ”Inget särskilt. Det är ett ord som alla andra.” 
N92 ”han eller hon” 
N94 ”Inget särskilt…” 
N97 ”Personen vill vara helt anonym” 
  

8.9 Grupp	  4	  (13)	   	  
 

I denna grupp hittar vi respondentsvar som gör en koppling mellan hen och 
ett tredje kön. 

 
E22 ”Jag personligen tycker att det är lite irriterande för man är född som en kvinna eller man, det är bara 

ett kön som inte alls ska säga hur man är som person. Dock tycker jag att om man varken känner sig 
som en man eller kvinna så kan man använda sig av det.” 

E23 ”Då tänker jag på transpersoner/Dom som int tycker att dom inte tycker att dom är varken kvinna eller 
man. Om dom i texten indentifierar [sic!] sig som kvinna eller man så ger det en klarare bild. Om man 
skriver en Bok så ska det antingen vara kvinna man eller så beskriver man att det är en henperson.” 

E34 ”Att man inte vet vad personen i fråga identifierar sig som.” 
E37 ”Jag kan bli lite förvirrad men jag tar det som en person som ser sig själv som könsneutral eller båda 

könen.” 
E39 ”Om personen ser sig som en hen anser jag att det är bra, däremot blir det inte lika korrekt om man 

använder ’hen’ för att hemlighålla någons identitet etc.” 
E42 ”Att det är någon som man inte vet vilket kön ’den’ har. Kanske att andra inte vet vad en person har 

för kön, eller att den själv inte riktigt vet eller är en blandning.” 
E56 ”Jag blir lite irriterad faktiskt. Oavsett ’vad’ man anser sig vara så finns det två kön, inte mer, inte 

mindre.” 
E66 ”att det handlar om en transsexuell eller istället för han/hon.”  
E73 ”Någon som vill hålla sig helt anonym eller en transvestit.” 
E94 ”Jag föredrar den/det/de/han/hon/dom framför hen. Dock i samband med transexualitet [sic!] så skall 

hen försöka att användas så lite som möjligt, eftersom det är propert att tilltala en transexuel [sic!] 
som det kön de förknippar sig med.” 

E98 ”Jämstäldhet [sic!] och transsex.” 
 (11) 
N24 ”Det har något med könsöverskridande identitet att göra.” 
N29 ”Vissa personer jag sett och som jag diskuterat med mina kompisar” 
N62 ”Spontant anser jag att användningen av hen som inte rör någon som inte vill bli identifierad till något 

av könen som onödig och pretantiös [sic!]. 
N65 ”tycker det är onormalt. Det finns inget kön mellan kvinna och man. antligen [sic!] är man en kvinna 

eller så är man en man.” 
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N66 ”Någon som inte vill identifiera sig som varken man/kvinna.” 
N70 ”Att man talar om en person med könsöverskridande identitet.” 
N71 ”Att den som skriver inte vet vilket kön det handlar om eller skriver om en person som inte är kvinna 

eller man.” 
N77 ”En person med könsöverskridande identitet.” 
N81 ”Att det är en person som säger sig vara av det tredje könet. Alltså är t.ex. både en hon och han eller 

inget av det.” 
N84 ”Homosexuellt, när man ej vet ifall det är tjej eller kille.” 
N87 ”Någon med okänt kön” 
N88 ”På att det/den inte vill uttrycka sig som kvinna eller man” 
N91 ”människor som t.ex. transexuella [sic!] och liknande som kanske inte vill identifiera med han eller 

hon.” 
  

8.10 Övriga	  (7)	  
 
E20 ”som att de skulle vara ett namn på en person.” 
E28 ”He det i näven” 
E48 - 
E76 - 
E80 ”Nej det tror jag inte.” (respondenten har nog missförstått frågan) 
E81 ”Jag tänker på ’den’ istället än hen.” 
E83 ”Inte lika definerat [sic!] som han eller hon” 
E84 ”Irritation. Ne [sic!] skoja ba [sic!] bryr mig inte, folk får väl säga vad dom vill. J” 
E88 ”OK” 
E89 - 
E90 ”Bortförklaring” 
E91 ”När jag för första gången såg ’Hen’ i text så trodde jag att det var felstavat ’Den’” 
E100 ”detta var intressant” 

(13) 
N31 - 
N49 - 
N58 ”Hittills har jag inte tänkt mycket på det. Vet bara att jag råkat hoppa över det några gånger.” 
N76 - 
N79 - 
N83 - 
N95 - 
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Fråga	  12	  -‐	  Samtliga	  svar,	  citerade,	  per	  typ	   	  
 
E- respondent från Estetiska programmet 
N- respondent från Naturvetarprogrammet 
 
Observera att ett och samma uttalande kan innehålla information som hör hemma i olika grupper. I dessa fall 
finns uttalandet med i båda grupperna (och känns igen på att svaret genomstrukits på den del som inte 
motsvarar rubriken). 
 

8.11 Antal	  svar	  per	  förslag	  till	  könsneutralt	  uttryck,	  fråga	  12	   	  
 

Plural (28) 
 
E16	   ”Den	  personen/de	  personerna”	  
E20	   ”’han	  eller	  hon’”	  ”’dem’”	  
E41	   ”ni,	  de,	  hen”	  
E44	   ”’Om	  någon	  vill	  röka	  får	  dom	  personerna	  gå	  ut’	  Spela	  roll	  vem	  det	  är	  det	  är	  en	  människa,	  en	  

person.	  Tycker	  vi	  ska	  sluta	  kategorisera	  människor.”	  
E51	   ”dem/de	  personerna”	  
E53	   ”de”	  
E67	   ”dom”	  
E90	   ”dem,	  ni”	  
E94	   ”De,	  dom.	  Två	  väldigt	  bra	  exempel.”	  
E100	   ”de”	  
N1	   ”de/den”	  
N2	   ”dessa,	  man,	  ni,	  hen”	  
N8	   ”Den,	  Den	  personen,	  han,	  hon,	  de,”	  
N19	   ”	  ’Ni’	  ”	  
N29	   ”de”	  
N31	   ”De	  eller	  dem,	  i	  just	  den	  meningen.”	  
N34	   ”jag	  hade	  antingen	  använt	  man	  eller	  dem”	  
N40	   ”De/den/dem.”	  
N47	   ”den	  personen	  /dem”	  
N53	   ”den,	  dom,	  hon	  eller	  han”	  
N55	   ”de,	  man,	  rökarna”	  
N61	   ”Jag	  skulle	  ha	  använt	  ordet	  ’de’”	  
N62	   ”’De’	  alternativt	  ’han’	  eller	  ’hon’	  
N65	   ”Om	  någon	  vill	  röka	  får	  De	  gå	  ut.”	  ”man	  behöver	  inte	  använda	  könen	  man	  kan	  använda	  ord	  som	  

inblandar	  alla	  tex	  de,	  dom.”	  
N85	   ”I	  det	  här	  fallet	  skulle	  jag	  använda	  ’de’”	  
N88	   ”de”	  
N82	   ”exempelvis	  ’denne’	  precis	  som	  om	  meningen	  hade	  varit	  ’om	  några	  vill	  röka	  får	  dessa	  gå	  ut.”	  
N97	  	   ”de”	  
	  
Direkt	  tilltal	  (8)	  
	  
E30	   ”Ni	  kan	  man	  säga.”	  
E35	   ”I	  just	  detta	  fall,	  ’den’	  eller	  ’du’”	  
E41	   ”ni,	  de,	  hen”	  
E70	   ”ni	  eller	  hen”	  
E90	   ”dem,	  ni”	  
N3	   ”Ni.	  Det	  kan	  vara	  både	  han	  eller	  hon.	  Annars	  så	  finns	  det	  flera	  allternativ	  [sic!],	  sen	  t.ex.	  dem	  

eller	  Vederbörande.”	  
N13	   ”	  ’De’	  ,	  ’han	  eller	  hon.’	  ’Den	  personen.’	  ’De	  berörda’.	  ’Rökarna.’	  ’Personerna	  i	  fråga’.	  ”	  
N15	   ”den,	  han	  eller	  hon,	  du,	  rökaren,	  framtida	  lungcancer	  erhållare.”	  
N96	   ”Du/Ni?”	  

Bilaga 5  
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Denne (9) 
 
E3	   ”Denne”	  ”Den	  personen!”	  
E21	   ”den/denne”	  
E56	   ”denne!/den”	  
E65	   Jag	  skulle	  använda	  ’han	  eller	  hon’,	  men	  annars	  kanske	  ’man’	  eller	  ’denne’	  passar	  bra.	  
E73	   ”denne”	  
E79	   ”Om	  någon	  vill	  röka	  får	  denne	  gå	  ut”	  
N28	   ”den,	  denne,	  denna”	  
N60	   ”denne,	  personen”	  
N82	   ”exempelvis	  ’denne’	  precis	  som	  om	  meningen	  hade	  varit	  ’om	  några	  vill	  röka	  får	  dessa	  gå	  ut.”	  
	  
Denna (3) 
	  
N28	   ”den,	  denne,	  denna”	  
N81	   ”denne/denna	  eller	  man	  (man=	  ej	  av	  könet	  man	  utan	  det	  allmänna	  könsfria	  uttrycket.	  t.ex	  

’ibland	  vill	  man	  inte’”)	  
N98	   ”’denna’	  ’vederbördiga’	  [sic!]	  ’han	  eller	  hon’	  ’personen’”	  
 
Den (67) 
 
E1	   ”om	  någon	  vill	  röka	  får	  den	  gå	  ut”	  
E6	   ”hen	  &	  den	  funkar	  ju.	  Men	  ’den’	  låter	  nog	  lite	  bättre	  eftersom	  hen	  är	  ett	  ganska	  ovant	  ord”	  
E8	   ”den”	  ”om	  någon	  vill	  röka	  får	  den	  gå	  ut”	  
E10	   ”Han,	  hon,	  den.”	  
E12	   ”den”	  
E14	   ”den,	  vederbörande.”	  ”Jag	  har	  inget	  problem	  med	  att	  folk	  säger	  ’hen’	  men	  jag	  gör	  det	  helst	  inte	  

själv.”	  
E19	   ”Tycker	  att	  man	  ska	  använda	  sig	  av	  den	  i	  stället.”	  
E21	   ”den/denne”	  
E22	   ”den”	  ”Han/hon”	  
E23	   ”Nej.	  Den	  är	  det	  mera	  könsneutrala	  ordet,	  och	  jag	  vill	  inte	  bli	  kallad	  hen,	  vill	  bli	  kallad	  hon,	  Jag	  

känner	  mig	  annars	  kränkt.	  	  
	   ”Btw,	  hen	  är	  ett	  så	  jävla	  fult	  ord,	  kan	  man	  int	  hitt	  på	  något	  annat.	  
E24	   ”Både	  den	  och	  hen	  funkar,	  men	  hen	  låter	  bäst.”	  
E26	   ”DEN”	  
E35	   ”I	  just	  detta	  fall,	  ’den’	  eller	  ’du’”	  
E39	   ”Jag	  anser	  att	  man	  ska	  använda	  ordet	  ’den’.	  Eftersom	  om	  man	  använder	  ’hen’	  så	  passar	  inte	  alla	  

in	  då	  det	  finns	  personer	  som	  identifierar	  sig	  som	  män	  och	  kvinnor.	  Samma	  problem	  uppstår	  om	  
man	  använder	  benämningen	  ’män	  och	  kvinnor’.”	  

E28	   ”Den”	  
E29	   ”…	  får	  den	  gå	  ut!”	  ”om	  jag	  var	  på	  en	  fest	  och	  skulle	  säga	  denna	  mening	  skulle	  jag	  aldrig	  säga	  

hen.”	  
E32	   ”Jag	  skulle	  säga	  den,	  vet	  ej	  varför.”	  
E36	   ”Jag	  skulle	  spontant	  säga	  ’den’,	  men	  ’hen’	  funkar	  lika	  bra.”	  
E42	   ”Den,	  eftersom	  det	  är	  det	  vi	  alltid	  har	  sagt	  och	  då	  refererar	  det	  till	  båda	  könen	  och	  man	  börjar	  

inte	  fundera	  på	  könsroller	  i	  vanligt	  språk.”	  
E49	   ”Den	  passar	  bäst	  idag.	  Om	  fem	  år	  kanske	  vi	  använder	  hen.	  
E55	   ”den”	  
E56	   ”denne!/den”	  
E57	   ”Jag	  föredrar	  ’hen’	  men	  i	  detta	  fall	  fungerar	  det	  ju	  med	  ’den’	  eller	  liknande	  också.”	  
E64	   ”Jag	  skulle	  nog	  använda	  den,	  men	  tycker	  inte	  det	  är	  fel	  om	  någon	  väljer	  att	  annat	  ord	  som	  hen,	  

han,	  hon	  (dock	  tycker	  jag	  det	  är	  bäst	  om	  det	  är	  könsneutralt).”	  
E66	   ”’Den	  låter	  mest	  naturligt	  och	  om	  man	  skriver	  hen	  så	  betonar	  det	  på	  kön,	  och	  rökning	  och	  kön	  

har	  ju	  inget	  med	  varandra	  att	  göra	  men	  jag	  hade	  nog	  
E80	   ”’om	  någon	  vill	  röka	  få	  [sic!]	  den	  gå	  ut’”	  

bara	  tyckt	  det	  var	  roligt	  om	  det	  står	  ’hen’.”	  
E84	   ”den,	  hen,	  han,	  hon	  vem	  bryr	  sig	  J”	  
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E86	   ”Hen	  eller	  den,	  helst	  den.	  
E91	   ”Den”	  ”Han	  eller	  Hon”	  
E95	   ”’den’	  i	  detta	  exempel	  men	  hen	  i	  mer	  personliga	  sammanhang	  ex:	  Hen	  jobbar	  på	  Ica.”	  
E97	   ”hen/den”	  ”är	  mer	  van	  med	  ’den’	  men	  hen	  fungerar	  också”	  
E99	   ”Jag	  tycker	  att	  den	  passar	  bäst”	  
N1	   ”de/den”	  
N5	   ”den”	  
N7	   ”Den”	  
N8	   ”Den,	  Den	  personen,	  han,	  hon,	  de”	  
N10	   ”den	  eller	  hen	  eller	  han/hon”	  
N11	   ”den”	  
N12	   ”den	  eller	  hen.”	  
N15	   ”den,	  han	  eller	  hon,	  du,	  rökaren,	  framtida	  lungcancer	  erhållare.”	  
N16	   ”	  ’Den’	  ”	  
N17	   ”…den	  som	  vill…”	  
N18	   ”	  ’Den’	  fungerar	  alldeles	  utmärkt.”	  ”	  ’Vederbörande’	  om	  man	  vill	  vara	  riktigt	  formell.”	  
N20	   ”Den”	  
N22	   ”den”	  
N23	   ”den”	  
N26	   ”Det	  beror	  på	  situationen,	  men	  i	  denna	  mening	  tycker	  jag	  att	  den	  passar	  bäst.”	  
N27	   ”den”	  
N28	   ”den,	  denne,	  denna”	  
N37	   ”personen	  /	  han	  eller	  hon	  /	  den”	  
	   ”	  ’hen’	  fungerar	  också	  men	  känns	  konstigt	  att	  läsa	  rent	  grammatiskt.”	  
N39	   ”Jag	  tycker	  att	  ’man’	  eller	  ’den’	  fungerar	  lika	  bra.	  ’Personen’	  passar	  också	  in	  istället	  för	  hen.”	  
N40	   ”De/den/dem.”	  
N41	   ”den”	  
N42	   ”	  ’den’	  är	  jag	  bekvämare	  med	  att	  säga,	  men	  ifall	  någon	  säger	  ’hen’	  istället,	  så	  tycker	  jag	  inget	  

konstigt	  om	  personen.”	  
N44	   ”	  ’	  Den’	  eller	  ’hen’	  eller	  ’han/hon’	  eller	  vad	  som	  helst	  som	  är	  könsneutral.”	  
N45	   ”fast	  både	  ’den’	  och	  ’hen’	  funkar”	  
N52	   ”Jag	  tycker	  att	  det	  borde	  vara	  ’hen’	  men	  det	  låter	  så	  konstigt	  så	  jag	  skulle	  nog	  sagt	  den.	  Fast	  ’hen’	  

låter	  mer	  personligt”	  
N53	   ”den,	  dom,	  hon	  eller	  han”	  
N70	   ”’Vederbörande’	  om	  det	  är	  i	  ett	  mer	  formellt	  sammanhang,	  ’hen’	  eller	  ’den’	  annars.”	  
N73	   ”Jag	  tycker	  att	  man	  kan	  säga	  den	  eller	  hen”	  
N77	   ”den”	  
N80	   ”han/hon	  eller	  den”	  
N84	   ”den”	  
N87	   ”Den”	  
N92	   ”den”	  
N93	   ”DEN”	  
N99	   ”’Den’,	  eller	  ’han	  eller	  hon’.”	  
	  
Den personen (24) 
 
E3	   ”Denne”	  ”Den	  personen!”	  
E5	   ”den	  personen”	  
E7	   ”Om	  någon	  vill	  röka	  får	  den	  personen	  gå	  ut.”	  
E11	   ”’den	  personen’	  skulle	  vara	  bäst	  egentligen.	  haha	  J”	  
E13	   ”Här	  tycker	  jag	  man	  kan	  säga	  ’den	  personen’.	  Inte	  hon	  eller	  han,	  för	  det	  finns	  personer	  som	  

varken	  definierar	  sig	  som	  kvinna	  eller	  man.	  Varför	  jag	  tycker	  att	  man	  inte	  ska	  använda	  hen	  är	  
för	  att	  då	  kan	  de	  som	  definierar	  sig	  som	  kvinnor	  eller	  män	  inte	  känna	  tillhörighet”	  

E16	   ”Den	  personen/de	  personerna”	  
E17	   ”den	  personen”	  
E18	   ”Den	  personen”	  
E27	   ”’hen’	  eller	  ’den	  personen’”	  
E34	   ”’Han	  eller	  hon’	  eller	  ’Den’”	  
E68	   ”’Om	  någon	  vill	  röka	  får	  den	  personen	  gå	  ut’!!!!!	  [sic!]”	  
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E75	   ”’den	  personen’	  eller	  ’vederbörande’”	  
E77	   ”’Om	  någon	  vill	  röka	  får	  den	  personen	  gå	  ut’	  Jag	  är	  inte	  emot	  ’hen’.	  Jag	  bryr	  mig	  bara	  inte	  helt	  

enkelt.”	  
E78	   ”den	  personen”	  
E81	   ”’Om	  någon	  vill	  röka	  får	  den	  personerna	  [sic!]	  gå	  ut’	  Allt	  är	  upp	  till	  var	  och	  en	  vad	  man	  vill	  säga,	  

mig	  spelar	  det	  ingen	  Roll”	  
E87	   ”Den,	  det	  känns	  bekvämast	  att	  uttrycka	  sig	  på	  det	  viset	  då	  man	  syftar	  på	  ’den	  personen’”	  
N4	   ”den	  personen”	  ”hon/han”	  ”vederbörande”	  
N8	   ”Den,	  Den	  personen,	  han,	  hon,	  de,”	  
N9	   ”den	  personen”	  
N13	   ”	  ’De’	  ,	  ’han	  eller	  hon.’	  ’Den	  personen.’	  ’De	  berörda’.	  ’Rökarna.’	  ’Personerna	  i	  fråga’.	  ”	  
N47	   ”den	  personen	  /dem”	  
N56	   ”den	  personen”	  ”han	  eller	  hon”	  
N64	   ”’Hen’	  eller	  ’han	  eller	  hon’,	  eller	  möjligtvis	  ’den	  personen’”	  
	  
N100	   ”Jag	  skulle	  säga	  ’han	  eller	  hon’	  eller	  ’den	  personen’”	  
 
Hen (55) 
 
E2	   ”hen”	  
E6	   ”hen	  &	  den	  funkar	  ju.	  Men	  ’den’	  låter	  nog	  lite	  bättre	  eftersom	  hen	  är	  ett	  ganska	  ovant	  ord”	  
E9	   ”Hen.”	  
E4	   ”Genom	  att	  använda	  hen	  så	  blir	  det	  enkelt”	  
E15	   ”antingen	  hen,	  han/hon	  eller	  hejna	  som	  är	  pitmålets	  version	  av	  hen.	  Hejna	  är	  orden	  jag	  

personligen	  använder	  istället	  för	  hen.”	  
E24	   ”Både	  den	  och	  hen	  funkar,	  men	  hen	  låter	  bäst.”	  
E27	   ”’hen’	  eller	  ’den	  personen’”	  
E31	  	   ”hen”	  
E36	   ”Jag	  skulle	  spontant	  säga	  ’den’,	  men	  ’hen’	  funkar	  lika	  bra.”	  
E57	   ”Jag	  föredrar	  ’hen’	  men	  i	  detta	  fall	  fungerar	  det	  ju	  med	  ’den’	  eller	  liknande	  också.”	  
E66	   ”’Den	  låter	  mest	  naturligt	  och	  om	  man	  skriver	  hen	  så	  betonar	  det	  på	  kön,	  och	  rökning	  och	  kön	  

har	  ju	  inget	  med	  varandra	  att	  göra	  men	  jag	  hade	  nog	  bara	  tyckt	  det	  var	  roligt	  om	  det	  står	  ’hen’.”	  
E50	   ”Hen	  eller	  vederbörande,	  säger	  man	  ’han	  eller	  hon’	  exkluderar	  man	  intersexuella	  personer.	  Och	  

hen	  är	  simplare	  att	  säga	  än	  vederbörande,	  så	  hen	  vinner.”	  
E52	   ”Hen	  är	  mycket	  användbart	  i	  dessa	  situationer.”	  
E54	   ”Hen,	  vederbörande	  
E59	  	   ”hen”	  
E60	   ”hen”	  
E61	   ”hen”	  
E62	   ”HEN”	  
E41	   ”ni,	  de,	  hen”	  
E45	   ”Hen”	  
E46	   ”Jag	  älskar	  hen!	  Så	  smart	  ord.	  Det	  är	  ju	  bra	  att	  använda	  hen!”	  
E47	   	  ”hen”	  
E70	   ”ni	  eller	  hen”	  
E84	   ”den,	  hen,	  han,	  hon	  vem	  bryr	  sig	  J”	  
E85	   ”hen”	  ”använder	  inte	  ’hen’	  lika	  ofta	  som	  jag	  borde	  [oläsligt]	  men	  det	  passar	  på	  många	  ställen”	  
E86	   ”Hen	  eller	  den,	  helst	  den.	  
E92	   ”Där	  ska	  man	  använda	  hen	  pga	  då	  exkluderar	  man	  ingen	  samt	  att	  man	  inte	  objektifierar	  en	  

person.”	  
E93	   ”hen”	  
E95	   ”’den’	  i	  detta	  exempel	  men	  hen	  i	  mer	  personliga	  sammanhang	  ex:	  Hen	  jobbar	  på	  Ica.”	  
E96	   ”Jag	  skulle	  säga,	  ’får	  han	  eller	  hon’	  eller	  ’hen’.”(originaltexten	  var	  skriven	  med	  versaler)	  
E97	   ”hen/den”	  ”är	  mer	  van	  med	  ’den’	  men	  hen	  fungerar	  också”	  
N2	   ”dessa,	  man,	  ni,	  hen”	  
N10	   ”den	  eller	  hen	  eller	  han/hon”	  
N12	   ”den	  eller	  hen.”	  
N33	   ”Eftersom	  det	  syftar	  på	  personer	  tycker	  jag	  HEN	  fungerar	  bättre	  än	  DEN	  i	  det	  här	  fallet”	  
N35	   ”Det	  är	  enklast	  att	  säga	  den	  eller	  hen.	  Den	  kan	  dock	  även	  syfta	  på	  en	  katt	  eller	  visp,	  så	  
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hen	  fungerar	  bäst.”	  
N37	   ”personen	  /	  han	  eller	  hon	  /	  den”	  
	   ”	  ’hen’	  fungerar	  också	  men	  känns	  konstigt	  att	  läsa	  rent	  grammatiskt.”	  
N43	   ”hen”	  ”dock	  används	  mest	  den	  i	  sammanhanget.”	  
N44	   ”	  ’	  Den’	  eller	  ’hen’	  eller	  ’han/hon’	  eller	  vad	  som	  helst	  som	  är	  könsneutral.”	  
N45	   ”fast	  både	  ’den’	  och	  ’hen’	  funkar”	  
N52	   ”Jag	  tycker	  att	  det	  borde	  vara	  ’hen’	  men	  det	  låter	  så	  konstigt	  så	  jag	  skulle	  nog	  sagt	  den.	  Fast	  ’hen’	  

låter	  mer	  personligt”	  
N48	   ”Hen,	  fast	  jag	  kanske	  inte	  alltid	  använder	  det	  i	  tal.”	  
N59	   ”Hen	  om	  man	  pratar	  med	  vänner/familj”	  ”Han	  eller	  hon	  i	  seriösa	  sammanhang”	  
N63	   ”hen”	  
N64	   ”’Hen’	  eller	  ’han	  eller	  hon’,	  eller	  möjligtvis	  ’den	  personen’”	  
N66	   ”hen”	  
N67	   ”Hen	  skulle	  jag	  använda	  i	  den	  meningen”	  
N69	   ”Hen	  låter	  bra.”	  
N70	   ”’Vederbörande’	  om	  det	  är	  i	  ett	  mer	  formellt	  sammanhang,	  ’hen’	  eller	  ’den’	  annars.”	  
N73	   ”Jag	  tycker	  att	  man	  kan	  säga	  den	  eller	  hen”	  
N75	   ”hen	  eftersom	  man	  kanske	  inte	  vill	  nämna	  namnet”	  
N78	   ”man”	  ”men	  hen	  är	  det	  ultimata”	  ”Jag	  menar	  då	  innan	  hen”	  
N89	   ”Hen	  fungerar,	  tycker	  jag!”	  
N91	   ”Hen	  skulle	  funka	  bra	  i	  detta	  fallet,	  dock	  så	  är	  man	  så	  van	  vid	  ’hon	  eller	  han’	  så	  det	  känns	  mer	  

naturligt.”	  
N94	   ”Man	  eller	  hen.	  För	  mig	  är	  man	  ett	  könsneutralt	  ord	  i	  det	  sammanhanget,	  både	  män	  och	  hen	  

fungerar.”	  
 
Vederbörande	  (10)	  
	  
E14	   ”den,	  vederbörande.”	  ”Jag	  har	  inget	  problem	  med	  att	  folk	  säger	  ’hen’	  men	  jag	  gör	  det	  helst	  inte	  

själv.”	  
E50	   ”Hen	  eller	  vederbörande,	  säger	  man	  ’han	  eller	  hon’	  exkluderar	  man	  intersexuella	  personer.	  Och	  

hen	  är	  simplare	  att	  säga	  än	  vederbörande,	  så	  hen	  vinner.”	  
E54	   ”Hen,	  vederbörande”	  
E72	   ”vederbörande”	  
E75	   ”’den	  personen’	  eller	  ’vederbörande’”	  
N3	   ”Ni.	  Det	  kan	  vara	  både	  han	  eller	  hon.	  Annars	  så	  finns	  det	  flera	  allternativ	  [sic!],	  sen	  t.ex.	  dem	  

eller	  Vederbörande.”	  
N4	   ”den	  personen”	  ”hon/han”	  ”vederbörande”	  
	  
N18	   ”	  ’Den’	  fungerar	  alldeles	  utmärkt.”	  ”	  ’Vederbörande’	  om	  man	  vill	  vara	  riktigt	  formell.”	  
N70	   ”’Vederbörande’	  om	  det	  är	  i	  ett	  mer	  formellt	  sammanhang,	  ’hen’	  eller	  ’den’	  annars.”	  
N98	   ”’denna’	  ’vederbördiga’	  [sic!]	  ’han	  eller	  hon’	  ’personen’”	  (min	  tolkning	  =vederbörande)	  
 
Han (5) 
 
E10	   ”Han,	  hon,	  den.”	  
E84	   ”den,	  hen,	  han,	  hon	  vem	  bryr	  sig	  J”	  
N8	   ”Den,	  Den	  personen,	  han,	  hon,	  de,”	  
N24	   ”han”	  
N62	   ”’De’	  alternativt	  ’han’	  eller	  ’hon’	  
 
Hon (4) 
 
E10	   ”Han,	  hon,	  den.”	  
E84	   ”den,	  hen,	  han,	  hon	  vem	  bryr	  sig	  J”	  
N8	   ”Den,	  Den	  personen,	  han,	  hon,	  de,”	  
N62	   ”’De’	  alternativt	  ’han’	  eller	  ’hon’	  
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Han	  eller	  hon	  (Hon	  eller	  han)	  (36)	  
	  
E15	   ”antingen	  hen,	  han/hon	  eller	  hejna	  som	  är	  pitmålets	  version	  av	  hen.	  Hejna	  är	  orden	  jag	  

personligen	  använder	  istället	  för	  hen.”	  
E20	   ”’han	  eller	  hon’”	  ”’dem’”	  
E22	   ”den”	  ”Han/hon”	  
E25	   ”han	  eller	  hon”	  
E34	   ”’Han	  eller	  hon’	  eller	  ’Den’”	  
E65	   Jag	  skulle	  använda	  ’han	  eller	  hon’,	  men	  annars	  kanske	  ’man’	  eller	  ’denne’	  passar	  bra.	  
E82	   ”Om	  någon	  vill	  röka	  får	  han	  eller	  hon	  gå	  ut.”	  
E83	  	   ”han/hon”	  
E91	   ”Den”	  ”Han	  eller	  Hon”	  
E96	   ”Jag	  skulle	  säga,	  ’får	  han	  eller	  hon’	  eller	  ’hen’.”(originaltexten	  var	  skriven	  med	  versaler)	  
N4	   ”den	  personen”	  ”hon/han”	  ”vederbörande”	  
N13	   ”	  ’De’	  ,	  ’han	  eller	  hon.’	  ’Den	  personen.’	  ’De	  berörda’.	  ’Rökarna.’	  ’Personerna	  i	  fråga’.	  ”	  
N10	   ”den	  eller	  hen	  eller	  han/hon”	  
N15	   ”den,	  han	  eller	  hon,	  du,	  rökaren,	  framtida	  lungcancer	  erhållare.”	  
N25	   ”Han	  eller	  hon.”	  
N30	   ”hon	  eller	  han”	  
N37	   ”personen	  /	  han	  eller	  hon	  /	  den”	  
	   ”	  ’hen’	  fungerar	  också	  men	  känns	  konstigt	  att	  läsa	  rent	  grammatiskt.”	  
N36	   ”Jag	  tycker	  an	  ska	  använda	  sig	  av	  ’man’	  eller	  ’han	  eller	  hon’.”	  
N38	   ”Om	  någon	  vill	  röka	  så	  får	  han	  eller	  hon	  gå	  ut”	  
N44	   ”	  ’	  Den’	  eller	  ’hen’	  eller	  ’han/hon’	  eller	  vad	  som	  helst	  som	  är	  könsneutral.”	  
N49	   ”han/hon”	  
N53	   ”den,	  dom,	  hon	  eller	  han”	  
N50	   ”han	  eller	  hon”	  
N56	   ”den	  personen”	  ”han	  eller	  hon”	  
N57	   ”Han	  eller	  hon,	  eller	  möjligtvis	  personen	  i	  fråga.”	  
N59	   ”Hen	  om	  man	  pratar	  med	  vänner/familj”	  ”Han	  eller	  hon	  i	  seriösa	  sammanhang”	  
N64	   ”’Hen’	  eller	  ’han	  eller	  hon’,	  eller	  möjligtvis	  ’den	  personen’”	  
	  
N68	   ”han/hon”	  ”han	  eller	  hon	  gå	  ut”	  
N72	   ”Han	  eller	  hon”	  
N74	   ”han	  eller	  hon”	  
N80	   ”han/hon	  eller	  den”	  
N91	   ”Hen	  skulle	  funka	  bra	  i	  detta	  fallet,	  dock	  så	  är	  man	  så	  van	  vid	  ’hon	  eller	  han’	  så	  det	  känns	  mer	  

naturligt.”	  
N95	   ”hon	  eller	  han”	  
N98	   ”’denna’	  ’vederbördiga’	  [sic!]	  ’han	  eller	  hon’	  ’personen’”	  
N99	   ”’Den’,	  eller	  ’han	  eller	  hon’.”	  
N100	   ”Jag	  skulle	  säga	  ’han	  eller	  hon’	  eller	  ’den	  personen’”	  
	  
Man	  (14)	  
	  
E43	   ”man”	  
E65	   Jag	  skulle	  använda	  ’han	  eller	  hon’,	  men	  annars	  kanske	  ’man’	  eller	  ’denne’	  passar	  bra	  
E88	   ”man”	  
N2	   ”dessa,	  man,	  ni,	  hen”	  
N21	   ”Om	  man	  vill	  röka	  får	  man	  gå	  ut.”	  
N34	   ”jag	  hade	  antingen	  använt	  man	  eller	  dem”	  
N36	   ”Jag	  tycker	  an	  ska	  använda	  sig	  av	  ’man’	  eller	  ’han	  eller	  hon’.”	  
N39	   ”Jag	  tycker	  att	  ’man’	  eller	  ’den’	  fungerar	  lika	  bra.	  ’Personen’	  passar	  också	  in	  istället	  för	  hen.”	  
N54	   ”Om	  man	  vill	  röka	  får	  man	  gå	  ut.”	  
N55	   ”de,	  man,	  rökarna”	  
N78	   ”man”	  ”men	  hen	  är	  det	  ultimata”	  ”Jag	  menar	  då	  innan	  hen”	  
N81	   ”denne/denna	  eller	  man	  (man=	  ej	  av	  könet	  man	  utan	  det	  allmänna	  könsfria	  uttrycket.	  t.ex	  

’ibland	  vill	  man	  inte’”)	  
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N86	   ”man”	  
N94	   ”Man	  eller	  hen.	  För	  mig	  är	  man	  ett	  könsneutralt	  ord	  i	  det	  sammanhanget,	  både	  män	  och	  hen	  

fungerar.”	  
	  
	  
Inget	  svar	  (9)	  
	  
E48	   -‐	  
E63	   -‐	  
E76	   -‐	  
E89	   -‐	  
N32	  	   -‐	  
N46	   -‐	  
N76	  	   -‐	  
N79	   -‐	  
N83	   -‐	  
	  
Övriga	  formuleringar	  (23)	  
	  
E58	   ”människan”	  
E33	   ”Vet	  ej”	  
E37	   ”Jag	  tycker	  man	  kan	  säga	  ’om	  någon	  vill	  röka	  får	  man	  gå	  ut’”	  
E38	   ”Om	  någon	  vill	  röka	  får	  den/han	  eller	  hon.	  Enklare	  lösning;	  att	  omformulera	  dig.	  Den	  som	  vill	  

röka	  får	  gå	  ut.	  Om	  man	  vill	  röka	  får	  man	  gå	  ut.	  Den/den	  personen/han	  eller	  hon/denne/man”	  
E40	   ”Jag	  anser	  att	  det	  beror	  på	  vad	  personen	  i	  fråga	  själv	  vill	  bli	  kallad.	  Personligen	  vill	  inte	  jag	  bli	  

kallad	  ’hen’.”	  
E69	   ”x”	  
E71	  	   ”Ja.”	  (respondenten	  har	  nog	  missförstått	  frågan)	  
E74	   ”personen”	  
E98	   ”en”	  
N6	   ”Han	  eller	  Hon,	  denne,	  den	  som	  vill,	  vad	  som	  helst	  förutom	  hen!	  
N13	   ”	  ’De’	  ,	  ’han	  eller	  hon.’	  ’Den	  personen.’	  ’De	  berörda’.	  ’Rökarna.’	  ’Personerna	  i	  fråga’.	  ”	  
N14	   ”Han	  eller	  hon,	  alternativt	  ’den’.	  Fan	  inte	  ’hen’.	  ”	  
N15	   ”den,	  han	  eller	  hon,	  du,	  rökaren,	  framtida	  lungcancer	  erhållare.”	  
N37	   ”personen	  /	  han	  eller	  hon	  /	  den”	  
	   ”	  ’hen’	  fungerar	  också	  men	  känns	  konstigt	  att	  läsa	  rent	  grammatiskt.”	  
N39	   ”Jag	  tycker	  att	  ’man’	  eller	  ’den’	  fungerar	  lika	  bra.	  ’Personen’	  passar	  också	  in	  istället	  för	  hen.”	  
N51	   ”Fungerar	  på	  flera	  sätt”	  
N55	   ”de,	  man,	  rökarna”	  
N57	   ”Han	  eller	  hon,	  eller	  möjligtvis	  personen	  i	  fråga.”	  
N58	   ”Hen,	  den,	  vederbörande,	  spelar	  egentligen	  ingen	  roll.”	   	  
N60	   ”denne,	  personen”	  
N71	   ”Det	  är	  fel	  om	  det	  bara	  handlar	  om	  män	  eller	  kvinnor.	  Hen	  borde	  bara	  användas	  när	  det	  gäller	  

de	  som	  inte	  definierar	  sig	  [som	  man	  eller	  kvinna]eller	  [om]man	  nu	  måste	  använda	  det	  till	  annat	  
också,	  så	  gör	  man	  det	  när	  det	  är	  båda	  könen.	  

N90	   ”Igen,	  beror	  på	  omständigheter.	  I	  mer	  formella	  sammanhang	  borde	  man	  säga	  något	  som	  
’ombedes	  individen	  gå	  utomhus’	  att	  ’avlägsna	  sig’	  el	  dyl.	  I	  mindre	  formella	  sammanhang	  
fungerar	  hen	  eller	  liknande.	  

N98	   ”’denna’	  ’vederbördiga’	  [sic!]	  ’han	  eller	  hon’	  ’personen’”	  
 


