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Sammandrag 

I denna studie analyseras funktionen av ordet hen i syfte att undersöka hur ordet 

används i dag. Hen fungerar som könsneutralt pronomen i svenskan men fyller även 

andra syntaktiska och könsöverskridande funktioner. Materialet har analyserats med 

en kvantitativ ansats och består av texter från dagspress där de olika förekomsterna 

av hen har kategoriserats efter funktion och texttyp. Uppsatsens avsnitt om teori 

behandlar språkplanering, feministisk språkplanering och hens uppkomst. 

Resultatet visar att hen främst fyller syntaktiska funktioner i dagspress, där 143 av 

167 förekomster av ordet användes i funktioner som i den här studien kategoriserats 

som syntaktiska. Den vanligaste funktionen i materialet var hen i generisk referens. 

Ordet användes inom 15 olika texttyper inom dagspress, främst artiklar och krönikor, 

där hen i generisk referens var vanligast i artiklar och hen i maskerande funktion var 

vanligast i krönikor. 

Nyckelord: hen, könsneutralt pronomen, feministisk språkplanering, dagspress 

 

Abstract 

This study analyzes the function of the Swedish gender-neutral pronoun hen with the 

purpose of examining how the word is used today. Aside from being used as a gender-

neutral pronoun, hen is also used in other syntactical functions as well as gender-

transcending functions. The study material consists of texts from daily press that 

have been analyzed through a quantitative method. The various uses of hen have 

been categorized by function and text type. The theoretical part of the study 

introduces language planning, feminist language planning, and the origins of hen. 

The results of the study indicate that hen mainly fills a syntactical function in daily 

press, as 143 out of 167 uses of the word were in functions that can be categorized as 

syntactical. The most common function of hen found in the material was hen in 

generic reference. Hen was used in 15 different text types within daily press, most 

commonly in articles and columns. In articles, hen in generic reference was most 

common, while in columns most of the found hen were used in a concealing function. 

Keywords: hen, gender-neutral pronoun, feminist language planning, daily press 

 



3 

 

Innehåll 

 
Sammandrag ............................................................................................ 2 

1. Inledning ................................................................................................. 4 

1.1 Syfte och frågeställningar .................................................................................................. 5 

2. Tidigare forskning .................................................................................... 5 

3. Teoretiska utgångspunkter ...................................................................... 7 

3.1 Språkplanering .................................................................................................................. 7 

3.1.1 Feministisk språkplanering ........................................................................................ 8 

3.2 Ordet hens bakgrund ........................................................................................................ 8 

4. Metod och material ................................................................................ 10 

4.1 Texttyp ............................................................................................................................ 10 

4.2 Dagspress ........................................................................................................................ 11 

4.3 Analytiska begrepp för hens olika funktioner ................................................................. 11 

4.3.1 Hen i syntaktisk funktion .......................................................................................... 11 

4.3.2 Hen i könsöverskridande funktion .......................................................................... 12 

4.4 Metod .............................................................................................................................. 13 

4.4.1 Metodkritik ............................................................................................................... 14 

4.5 Logotypskrivningar ..........................................................................................................15 

4.6 Material ...........................................................................................................................15 

5. Resultatredovisning och analys ............................................................... 15 

5.1 I vilka funktioner ordet hen förekommer ....................................................................... 16 

5.1.1 Generisk referens ...................................................................................................... 18 

5.1.2 Maskerande hen ....................................................................................................... 18 

5.1.3 Personifierande hen .................................................................................................. 19 

5.1.4 Intergender-hen ....................................................................................................... 19 

5.1.5 Radikalt hen .............................................................................................................. 20 

5.1.6 Icke-pronominellt hen .............................................................................................. 20 

5.2 I vilka tidningar och texttyper som hen förekommer i dagspress .................................. 21 

6. Diskussion och sammanfattande slutsatser ........................................... 23 

Käll- och litteraturförteckning ............................................................... 28 

 



4 

 

1. Inledning 

Redan 1966 föreslog Rolf Dunås i Uppsala nya tidning1 att man skulle kunna använda ordet 

hen som könsneutralt pronomen i svenskan (Lindgren 2006:239). Förslaget glömdes snart 

bort, men återkom till och från under 90-talet i språkvetarkretsar, dock utan större 

genomslag. Hen anammades i början på 2000-talet av homo- bi- trans- och queerrörelser 

(HBTQ) som var i behov av ett personligt pronomen som kunde användas av dem som inte 

identifierade sig med könsbestämningarna han och hon (Milles 2011:27). Hen kom så 

småningom att även fylla en syntaktisk funktion i text. Ordet tillät formuleringar som var 

mindre otympliga än han eller hon och kunde dessutom användas i anonymiserande syfte. 

2012 blev hen högaktuellt i och med utgivningen av Jesper Lundqvists barnbok Kivi och 

monsterhund där hen användes genomgående. Detta bruk av ordet bidrog till att hen-

debatten, som till stor del förts i media, intensifierades (Språkrådet 2012b). Att ett nytt 

språkligt fenomen omtalas och debatteras är inget nytt. Införandet av en ny varietet i språket 

föregås ofta av mycket debatt (Norrby 2010:264) och kan därför ses som en del av 

språkplaneringsprocessen. Det kan därför vara rimligt att anta att ordet hen i dag befinner 

sig i en sådan process med målsättningen att etableras i allmänspråket. Den här uppsatsen är 

skriven under antagandet att ordet hen i dag befinner sig i implementeringsfasen i sin 

språkplaneringsprocess (Pauwels 1998:7-8). 

Ordet hen kan i och med denna bakgrund sägas ha två huvudsakliga användningsområden: 

dels i användningsområdet syntaktiskt hen där det fungerar som ett könsneutralt pronomen 

att använda i stället för konstruktioner som han eller hon, dels i användningsområdet 

könsöverskridande hen där det fungerar som alternativt pronomen för dem som inte vill 

kategoriseras i grupperna han och hon. Men inom dessa övergripande användningsområden 

finns långt fler underordnade kategorier för vilken funktion ordet kan fylla i texter och nya 

funktioner uppkommer fortfarande. Det är därför intressant att undersöka vilka olika 

funktioner hen faktiskt fyller i dag. Resultatet av en sådan undersökning är särskilt relevant 

ur språkkonsultsynpunkt eftersom vi rimligtvis behöver veta hur hen används för att på ett 

lämpligt sätt kunna förhålla oss till ordet i vår yrkesutövning. 

 

För att studera hens funktion har vänder jag mig till den domän där debatten kring ordet till 

                                                             

1 I denna uppsats har logotypskrivningar normaliserats. Det innebär att tidningsnamn inte skrivs 
enligt tidningens policy utan enligt svenska standardskrivregler (se 4.5). 
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stor del förts: media. I min studie undersöker jag på vilket sätt hen används inom 

dagspressen och diskuterar ordets etablering utifrån detta.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

I denna uppsats undersöks ordet hens2 användning genom en studie av dess olika funktioner 

i olika texttyper inom dagspressen. Huvudsakligen studeras ordets funktion som ett 

personligt pronomen i tredje person singular, men eftersom ordet också förekommer i 

funktioner som inte kan anses vara pronominella är även dessa inkluderade.  

För att undersöka hur hen används i dagpress idag utgår jag från följande frågeställningar: 

1. I vilka funktioner används hen? 

2. I vilka texttyper inom dagspressen används hen? 

Utifrån studiens resultat kommer jag att diskutera om språkplaneringsinitiativet för hen i 

syntaktisk funktion kan komma att lyckas. I denna diskussion utgår jag från att 

språkplaneringsinitiativet för detta hen just nu befinner sig i implementeringsfasen. Detta 

innebär att ordet håller på att implementeras i allmänspråket vilket kan göra det relevant att 

undersöka hur processen går. I den diskussionen utgår jag från kriterier från en modell som 

används inom feministisk språkplanering. Dessutom diskuterar jag vilket förhållningssätt 

språkkonsulter bör ha till användandet av hen utifrån studiens resultat och den officiella 

språkvårdens rekommendationer. 

2. Tidigare forskning 

Det finns en del tidigare studier som gjorts om hen men dessa berör till stor del attityder till 

ordet snarare än dess funktion. Jag har endast hittat ett fåtal vetenskapliga studier som 

behandlar ordets funktion och spridning så som denna uppsats gör. Det finns visserligen en 

del debattartiklar skrivna av etablerade språkforskare som rör hens funktion, men jag har 

undvikit att använda dem eftersom de sällan är att betrakta som vetenskapliga 

undersökningar med utförligt redovisade metoder och källor. 

Språkvetaren Per Ledin (2012) står för vad som verkar vara den enda statistiska 

undersökningen för förekomsten av hen. I sin blogg På svenska undersöker Ledin 

förekomsten av hen i bloggar, bland annat hur vanligt det är i förhållande till antalet han, 

                                                             

2 När jag skriver hen innefattas även ordets genitivform hens och objektsformen henom (se 4.4). 
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hon, han eller hon och hon eller han. Resultatet visar att hen inte är ett frekvent pronomen: i 

sökningen på personliga pronomen i korpusen Bloggmix på texter fram till augusti 2012 

utgjorde hen endast 2 037 av 1734 543 träffar, det vill säga mindre än 0% av det totala 

användandet av personliga pronomen (Ledin 2012). 

I Bloggmix undersöker Ledin (2013) också användandet av hen. Analysmaterialet består av 

100 slumpmässigt utvalda fall där hen används i pronominell betydelse. Undersökningen ska 

så småningom lägga grund för en forskningsartikel. I undersökningen kategoriserar Ledin de 

olika hen efter  korrelatets referens, det vill säga det ord som hen syftar tillbaka på, och delar 

upp dem i könsöverskridande hen, anonymiserande hen, okänt kön, indefinit hen och 

generiskt hen. Resultatet visar att 40 % av användningarna är anonymiserande hen och 

okänt kön medan generiskt hen står för 30 %. Enligt Ledin kan detta bero på att ”bloggare 

skriver personligt och mer sällan har anledning att uttala sig om klasser och kategorier av 

människor” (2013). 

Bertils (2012) undersöker i en c-uppsats användandet av hen i 100 bloggtexter och 100 texter 

från dagspress. Bloggtexturvalet gjordes genom sökmotorn Bloggsök och dagspressurvalet 

gjordes genom Mediearkivet med filtren storstadspress, stadsdelspress, prioriterad 

landsortspress och landsortspress (2012:18). Bertils gjorde även en kontextstudie på enbart 

de dagspresstexter där hen förekommer i syntaktisk funktion och delade in dem i genrer med 

de överordnade kategorierna informationsbetonade texter och åsiktsbetonade texter 

(2012:20). De olika varianterna av användningen av hen som återfanns i materialet delades 

in i kategorierna generiskt hen, maskerande hen, radikalt hen, intergender-hen, 

personifierande hen, substantiverat hen och metaforiskt hen (Bertils 2012:26-32). 

Resultatet visar att generiskt hen var den vanligaste med 50 förekomster av 74 och är den 

enda som förekom i alla genrer. Näst vanligast var maskerande hen med 19 förekomster. 

Fördelningen av de 74 träffarna på syntaktiskt hen var 50 i åsiktsbetonade texter och 

resterande 24 i informationsbetonade texter (Bertils 2012:34). Detta, menar Bertils, tyder på 

att tidningsredaktioner anser ordet vara ”så pass värdeneutralt och allmänspråkligt etablerad 

att det är användbart i sådan text” (2012:37). Bertils menar också att studiens resultat 

indikerar att hen är ”på god väg att etableras som könsneutralt pronomen i ett mer allmänt 

språkbruk” (2012:40). 

Henriksson (2010) undersöker i en c-uppsats attityder till hen och bruket av ordet genom en 

enkätundersökning till två studentgrupper och en analys av fyra bloggar och två tryckta 

publikationer. Resultatet antyder att hen var mest accepterat i syfte på personer med 
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problematiserad könsidentitet och att ordets snarare fyllde en funktion som 

”könsproblematiserande” pronomen än ett könsneutralt sådant (Henriksson 2010:25). 

3. Teoretiska utgångspunkter 

I det här avsnittet redogörs först för begreppen språkplanering och feministisk 

språkplanering. Dessa utgör nödvändig bakgrund för både denna studie och redogörelsen 

för ordet hens bakgrund som behandlas i slutet på avsnittet. 

3.1 Språkplanering 
 
Språkplanering är aktiva försök att ändra människors språkbruk (Edlund m.fl. 2007:195). 

Det rör sig ofta om att främja vissa språk genom att ge dem officiell status. Med hjälp av 

lyckad språkplanering kom till exempel hebreiskan, som en gång var på gränsen till utdött, 

att bli det dominerande nationella språket i Israel (Norrby 2010:262). Språkplanering 

genomförs också i mindre skala. I Sverige brukar språkplanerande insatser göras av aktörer 

med stort inflytande på språket, så som det officiella språkvårdsorganet Språkrådet (Edlund 

m.fl. 2007:195). Språkplanering som genomförs av aktörer från högre instanser,  som det 

svenska Språkrådet, har top-down approach vilket betyder att förändringen kommer 

uppifrån och därefter sprider sig till vanliga språkbrukare. Motsatsen är språkplanering 

med bottom-up approach, som alltså innebär att aktören är en grupp inom 

språkbrukarna och att förändringen därmed börjar nedifrån (Pauwels 1998:6). 

Språkplaneringsprocessen kan beskrivas i fyra steg. Första steget är informationsfasen. Då 

samlar man in information om det problem som är föremål för planeringsinsatsen och 

aktualiserar den (Pauwels 1998:7). Problemet har ofta varit föremål för statliga utredningar 

eller debatt innan det väljs (Norrby 2010:264). Det andra steget är planeringsfasen. Då 

planerar man om och hur förändringen ska göras, sätter upp mål och väljer strategier. Det 

tredje steget är implementeringsfasen, alltså själva genomförandet (Pauwels 1998:7). Då 

gäller det att få förändringen accepterad av språkbrukarna, till exempel genom att se till att 

det används på många områden och i offentliga sammanhang (Norrby 2010:264). Det fjärde 

steget är utvärderingsfasen. Då undersöker man spridningen av det nya fenomenet och avgör 

om språkplaneringsinsatsen lyckats enligt vissa kriterier: hur har förändringen anammats av 

språkbrukarna? Hur har förändringen spridits? Har eventuella problem som associeras med 

språkförändringen lösts? (Pauwels 1998:7-8) 
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3.1.1 Feministisk språkplanering 
 
Feministisk språkplanering utförs ofta med en sociolingvistisk ansats, det vill säga med 

målsättning att bli en del av det som leder till social förändring (Pauwels 2003:552). De 

första initiativen inom feministisk språkplanering gjordes redan på 70-talet. Man var kritisk 

mot att sexism fick komma till uttryck i språket. Pauwels hänvisar till en studie publicerad av 

Bondine 1975 som visade att generiskt he fått dominant status som generiskt pronomen 

eftersom det införts av män, medan kvinnliga författare sällan eller aldrig fick gehör för nya 

ord som de använde i sina publikationer. Dessa orättvisor ledde till att feminister började gå 

emot etablerade normer och regler, exempelvis genom att använda generiskt she. De började 

också sätta upp riktlinjer och förslag för icke-sexistiskt språkbruk (Pauwels 2003:551). 

I Sverige har debatten om sexistiskt språkbruk varit lugnare och förts inom 

språkvetenskapen snarare än inom feministrörelser (Milles 2006:152). Ett exempel på en 

lyckad feministisk språkplaneringsinsats i Sverige är lanseringen av ordet snippa som 

referens till kvinnors könsorgan. Länge saknades en motsvarighet till männens snopp, en 

neutral benämning som inte är sexuellt laddad eller anses vara nedvärderande. Initiativet att 

införa snippa togs av enskilda journalister, främst kvinnor (Milles 2006:156). Ordet fick 

officiell status i och med inkluderingen i trettonde upplagan av Svenska Akademiens ordlista, 

vilket starkt kan ha bidragit till initiativets framgång och fortsatta etablering (Milles 

2006:171). I dag förekommer snippa både på förskolor och i barnböcker och ordböcker 

(Edlund m.fl. 2007:225). 

3.2 Ordet hens bakgrund 
 
Könsneutrala pronomen är inget nytt. Bland världens språk är det bara runt en tredjedel som 

gör skillnad mellan han och hon (Corbett 2011). I exempelvis finskan används inte personliga 

pronomen motsvarande han och hon alls, utan alla referenter benämns med det 

könsneutrala hän, som ibland sägs vara föregångaren till det svenska hen (Andersson, 2010).  

Ordet hen introducerades i Sverige redan 1966 i en språkspalt av Rolf Dunås i Uppsala nya 

tidning som förslag på könsneutralt pronomen att använda i stället för generiskt han 

(Lindgren 2006:239). Förslaget fick inget genomslag då, men togs upp igen i en språkspalt av 

Hans Karlgren i Svenska dagbladet 1994. Karlgren föreslog att hen kulle kunna användas för 

att tala om en människa utan att ange kön, utan att antyda att människan är könlös (Q. 

Björkman 2012). Detta förslag fick dock inte heller något mätbart gehör i allmänspråket. 
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Men i början av 2000-talet fick hen genomslag på åtminstone ett område, nämligen i 

könsöverskridande funktion. Hen anammades då av HBTQ-rörelser som var i behov av ett 

nytt pronomen som kunde användas av dem som inte identifierar sig som han eller hon 

(Milles 2011:27). Detta bruk av hen har i den här uppsatsen benämnts som intergender-hen. 

Språkplaneringen för hen kan i det här fallet alltså sägas ha drivits underifrån (bottom-up 

approach) enligt beskrivningen i Pauwels (1998:6) eftersom det gjordes av den specifika 

gruppen av befolkningen som berördes mest i frågan.  

Senare på 2000-talet anammades hen av andra språkbrukare i syfte att införa ett 

könsneutralt personligt pronomen i allmänspråket. Förutom som ett alternativ för personer 

som inte vill benämnas med han eller hon började man nu använda ordet i syntaktisk 

funktion för att undvika omständliga formuleringar så som hon eller han. 2009 fick hen en 

egen artikel i Nationalencyklopedin som stödjer detta användningsområde. Där beskrivs hen 

som könsneutralt personligt pronomen som ”används oftast i meningar där konstruktioner 

med han/hon eller denne/denna blir otympliga eller missvisande” (Nationalencyklopedin 

2013-05-13). Noterbart är dock att artikeln om hen endast förekommer i encyklopedin och 

inte i själva ordboken. 

Hen-debatten tog fart i media efter utgivningen av barnboken Kivi och monsterhund i 

januari 2012. Bokens huvudperson benämns där genomgående med hen och kan inte 

identifieras som flicka eller pojke genom varken namn eller utseende (Kuick 2012). Inte långt 

efter detta gav tidningen Nöjesguiden ut ett nummer som genomgående ersatte alla han och 

hon med hen (det som i denna uppsats benämnts som radikalt hen) som ett experiment för 

att se vilken respons det skulle ge – och reaktionerna lät inte vänta på sig (Atladottir 2012). 

Ytterligare intensifierades debatten när Dagens nyheter i september 2012 gick ut med det 

uppmärksammade beslutet att man inte skulle använda hen i nyhets- och reportagetexter. 

Detta eftersom ordet, enligt redaktionschef Tillberg, kunde uppfattas som ett queerpolitiskt 

ställningstagande (Thomsen 2012). 

I maj 2013 uppdaterade Språkrådet sin rekommendation för användandet av ordet hen. Där 

menar man att ordet har två övergripande användningsområden – dels i syntaktisk funktion, 

dels i könsöverskridande funktion som alternativ för personer som inte vill använda ”man” 

eller ”kvinna” om sig själva. Rekommendationerna som ges för ordets funktion är olika för 

dessa två användningsområden. Om man ska använda hen i syntaktisk funktion bör man 

utefter sammanhanget göra en bedömning eftersom ordet kan väcka irritation hos läsaren 

och ta fokus från innehållet. Om man ska använda hen i könsöverskridande funktion bör 
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man känna till om personen i fråga vill benämnas med hen eller inte. Personer som vill 

benämnas med hen ska få det, men det bör undvikas för personer som inte vill det eftersom 

det kan ”fungera utpekande och bidra till exkludering” (Språkrådet 2013). 

Språkplaneringen för hen kan sägas ha drivits från två olika håll vid olika tidpunkter. Det ena 

är från den tidigare nämnda HBTQ-rörelsen som utför språkplanering för könsöverskridande 

hen eftersom de vill använda ordet för att förbättra de sociala problem som ordet står i 

anknytning till (Pauwels 1998:7). Det andra är från språkplanerare som vill använda ordet i 

syntaktisk funktion för att effektivisera språket. Det är framför allt språkplaneringsinsatsen 

för hen i syntaktisk funktion som har varit aktuell för den här uppsatsen. 

I den här uppsatsen har jag, med stöd i Pauwels, arbetat efter antagandet att 

språkplaneringen för hen i syntaktisk funktion befinner sig i implementeringsfasen. 

Förhoppningen är att min studie kan bidra till att se om implementeringsprocessen är på väg 

att lyckas enligt tidigare nämnda utvärderingskriterier (1998:7-8). 

4. Metod och material 

Det här avsnittet inleds med en beskrivning av begreppen texttyp och dagspress som båda är 

relevanta för metod- och materialbeskrivningen. Därefter följer en redogörelse för de 

analytiska begrepp som används i denna uppsats, både överordnade och underordnade. 

Sedan kommer en presentation av min metod och urvalsprinciper samt metodkritik. Sedan 

beskrivs mitt förhållningssätt till logotypskrivningar som är relevant för studiens 

resultatredovisning. Till sist kommer en beskrivning av materialet och ett resonemang kring 

valet av detta.  

4.1 Texttyp 
 
I den här uppsatsen används begreppet texttyp för att kategorisera de tidningstexter som 

utgör analysmaterialet. Med texttyp avses en text som följer ett antal givna kriterier 

(Hellspong & Ledin 1997:20), i det här fallet de texttyper som beskrivs i Björn Hägers 

”Reportage – en grundbok i journalistik” (2009). De texttyper som förekommer i denna 

studie är artikel, reportage, notis, krönika, kolumn, ledare, debattartikel, insändare, 

recension, frågetävling, frågespalttext, bildtext, kommentar, plocksidetext och horoskop. 
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4.2 Dagspress 
 
Begreppet dagspress syftar på nyhetstidningar som kommer ut i tryckt format dagligen3. Det 

innefattar också så kallad kvällspress eftersom dessa också kommer ut varje dag och även 

dithörande bilagor så som sporten. I den här uppsatsen består dagpressen av storstadspress, 

landsortspress och prioriterad landsortspress4 enligt kategoriseringen som använts för 

underkategorierna i databasen Mediearkivet. 

4.3 Analytiska begrepp för hens olika funktioner 
 
I det här avsnittet presenteras de olika analytiska begrepp som använts för att representera 

de olika funktionerna för ordet hen som förekommer i analysmaterialet. Begreppen för de två 

övergripande användningsområdena för hen, syntaktisk funktion och könsöverskridande 

funktion, kommer från Språkrådet (2013). Benämningen på de sex underordnade begreppen 

är delvis baserade på Bertils (2012) kategoriseringar, men är anpassade efter resultatet i min 

studie. 

4.3.1 Hen i syntaktisk funktion 
 
Hen i syntaktisk funktion, eller så kallat syntaktiskt hen, är det överordnade begreppet som 

inkluderar funktionerna hen i generisk referens, maskerande hen och personifierande hen. 

Det är alltså ett samlingsnamn för de funktioner där hen används rent grammatiskt, ofta för 

att underlätta för både skribent och läsare. I detta ingår alla typer av generiska referenser till 

grupper eller okända (generisk referens), när man vill referera till någon utan att ange kön av 

anonymitetsskäl (maskerande hen) och i referens till något som man önskar personifiera 

(personifierande hen). 

Generisk referens 

Generisk referens avser användandet av ordet hen i funktionen pronominell generisk 

referens till animata objekt, det vill säga personer eller djur. Hen används då både i referens 

till grupper och indefinit i referens till enstaka individer. Det kan till exempel handla om 

sammanhang där den som skriver annars skulle ha skrivit han eller hon eller hon eller han. 

Detta hen används också ibland för att ersätta den. 

                                                             

3Dagligen innebär sex dagar i veckan utöver helgdagar. 
4Prioriterad landsortspress är benämningen för de större landsortstidningarna (enligt ett mejl 2013-
05-10 från Johanna Olergård, first line support på Retriever Sverige AB som tillhandahåller  
Mediearkivet). 
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Maskerande hen 

Maskerande hen är en pronominell funktion av hen för att maskera referentens kön. Det rör 

sig om fall där den som skriver känner till referentens kön men väljer att inte skriva ut det, 

till exempel av respekt för referenten eller för att anonymisera i samband med känsliga 

uppgifter. Detta hen kan också användas när den som skriver känner till referentens kön men 

inte anser det vara relevant att nämna i sammanhanget. 

Personifierande hen 

Personifierande hen är benämningen för när hen används som personligt pronomen för 

inanimata objekt och abstrakta ting, till exempel en högtid eller ett andligt väsen. I dessa fall 

fyller hen en personifierande funktion – det används för att framställa referenten som något 

levande eller som en människa. 

4.3.2 Hen i könsöverskridande funktion 
 
Hen i könsöverskridande funktion, eller  så kallat könsöverskridande hen, är det 

överordnade begreppet som inkluderar funktionerna intergender-hen, radikalt hen och icke-

pronominellt hen.  Det är alltså samlingsnamnet för de funktioner där hen används i 

samband med frågor som associeras med könsidentitet. I detta ingår referens till personer 

som står utanför tvåkönsnormen (intergender-hen), om könsbestämning är relevant i alla 

sammanhang (radikalt hen) och när man refererar till de frågor och identiteter som ofta 

behandlas i anknytning till ordet hen (icke-pronominellt hen). 

Intergender-hen 

Intergender-hen är hen som används som personligt pronomen för referenter med identitet 

som står utanför tvåkönsnormen, det vill säga de som inte ingår i de könskategorier som 

benämns hon och han. Detta hen används alltså för att inte behöva placera referenter i 

könskategorier som de inte identifierar sig med, men det kan också användas för att avköna 

eller för att referera till transpersoner. 

Radikalt hen 

Radikalt hen används för att ersätta han och hon även för referenter vars kön går att utläsa 

från sammanhanget, till exempel genom namn. Skillnaden mellan detta hen och maskerande 
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hen är att referentens kön inte bara är känt för den som skriver utan även kan utläsas av den 

som läser. 

Icke-pronominellt hen 

Icke-pronominellt hen är den enda funktion i den här uppsatsen där hen inte används 

pronominellt, utan som substantiv, adjektiv eller adverb. Hen som substantiv föregås ofta av 

den obestämda artikeln en och används för att beskriva en referent med en viss åsikt eller 

livsstil och referenter som tillhör en viss rörelse. Det används även i anknytning till 

intergender-hen. Hen som adjektiv används för att beskriva en viss typ av människor, medan 

hen som adverb används för att beskriva att en handling utförs på ett visst sätt (se 5.1.6 för 

preciseringar och exempel). 

4.4 Metod 
 
Den här studien har utförts med en kvantitativ ansats på material som arkiverats i databasen 

Mediearkivet. En liknande metod användes i studien av Bertils (2012). Sållningen har 

överlåtits åt sökmotorn för denna databas vilket innebär att det är Mediearkivets egna 

kriterier som till största del styrt det första urvalet. Jag har i detta urval använt sökorden hen, 

hens och henom och filtrerat träffarna för att bara inkludera texter i kategorierna 

storstadspress, landsortspress och prioriterad landsortspress som publicerades mellan 23 

mars och 10 april 2013. Därefter har jag gjorde ett andra urval, som krävde en mer ingående 

manuell genomgång av materialet där jag sållade enligt vissa urvalsprinciper. 

I det andra och sista urvalet sållades materialet till 117 texter utifrån de 212 träffar som kom 

upp när jag sökte enligt ovanstående kriterier. Urvalsprinciperna var som följer. Först 

räknade jag bort alla dubbletter och behöll bara ett exemplar. Det fanns till exempel en 

filmrecension som publicerats i tio olika tidningar och dessa räknades alltså som en enda 

text. Sedan räknade jag bort alla träffar där det inte alls rörde sig om hen, utan avstavningar 

på henne, Henrik eller Henning såväl som ett fåtal förekomster där det rörde sig om stavfel 

på andra ord. Detta av uppenbara anledningar – dessa texter innehöll inte ordet hen. Två 

texter tog jag bort eftersom de, trots filtreringen i Mediearkivet, kom från tidningar som 

kommer ut veckovis och därmed inte kan anses vara dagspress enligt definitionen som jag 

har gått efter. Ett hen räknades bort för att det syftade på det engelska ordet hen (höna). 

Till sist räknade jag dessutom bort alla förekomster av hen där ordet användes med syfte på 

ordet i sig. Följande är exempel på sådana borträknade förekomster: 
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”Hen är inte ett ord, det är en felstavning av ’den’.” (Sundsvalls tidning  

2013-03-30 s. 4) 

”Hen-debatten ska vi bara inte tala om, här har antiintellektualismen kört över 

både syfte och betydelse med bulldozer.” (Gotlands tidningar 2013-04-08 s. 11) 

Detta för att ovanstående förekomster inte handlade om att hen inte fyllde någon språklig 

funktion inom en kontext utan enbart förekom i diskussion av själva ordet. 

I fall där en text hade en kortare introduktionstext på exempelvis tidningens framsida eller 

innehållsförteckning räknades även den kortare texten som egen text om formuleringen som 

innehöll hen var annorlunda än den i den andra texten.  

För att avgöra vilka texttyper de olika tidningstexterna tillhörde använde jag mig av 

definitionerna i Björn Hägers ”Reportage – en grundbok i journalistik” (2009:413-17). Alla 

texter utom två kategoriserades enligt dessa definitioner. De två undantagen bedömdes ingå i 

texttypen frågetävling eftersom de bestod av frågor med svarsalternativ.  

4.4.1 Metodkritik 
 

Valet av kvantitativ ansats och korpus framstod som det mest logiska. Eftersom hen börjat i 

skriftspråket verkade en kvantitativ analys i en korpus som Mediearkivet vara ett bra 

alternativet för en undersökning om hur ordet används i dag. Det hade visserligen varit 

intressant med någon typ av enkätundersökning om hur olika urvalsgrupper använder hen i 

skrift, men genom att använda texter från dagspress fick jag möjlighet till ett resultat som 

kan vara mer representativt för ordets funktion i stort. 

Problemet med insamlingen av materialet är förstås att jag har varit tvungen att överlåta den 

stora sållningen åt en sökmotor. Jag utgår från att sållningen är korrekt utförd men det finns 

ofrånkomligen en risk att något misstag har skett och påverkat. Det bör också noteras att det 

finns en möjlighet att hen använts i annan objektsform utöver hen och henom i texter i 

Mediearkivet som matchar mina sökkriterier, men eftersom jag inte känner till fler 

objektsformer på hen har det inte varit möjligt att söka efter dessa. 

Eftersom materialet inte är så omfattande kan resultatet av studien inte heller säga mer om 

användandet av hen än hur det används i endast en liten del av alla de fall där det 

förekommer. Trots det vill jag ändå påstå att analysen är gjord på ett så pass representativt 

urval att resultatet kan ge en god antydan om hur hen används i dagspress i dag. 
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4.5 Logotypskrivningar 
 
Tidningsnamn som Upsala Nya Tidning och Piteå-Tidningen har i den här uppsatsen 

skrivits Uppsala nya tidning och Piteåtidningen. Jag har nämligen valt att normalisera 

logotyper i stället för att skriva enligt företagens egen policy. För denna uppsats innebär detta 

alltså att namn på tidningar skrivs enligt normal praxis, det vill säga de skrivregler som 

beskrivs i ”Svenska skrivregler” utgiven av Språkrådet (2008). Detta har gjorts av två 

anledningar. För det första för att jag i egenskap av språkkonsult vill förespråka följandet av 

Språkrådets rekommendationer, som i det här fallet är att i vanlig löptext undvika 

skrivningar av logotyper som ”uppenbart bryter mot normala skrivregler” eftersom detta kan 

försvåra för läsare och skribenter (Svenska skrivregler 2008:117). För det andra för att av 

tydlighetsskäl vara konsekvent i mitt skrivande av tidningarnas namn. 

4.6 Material 
 
Materialet för den här studien består av 117 texter som publicerats i dagspress mellan 23 

mars och 10 april 2013. Texterna är digitala versioner av den dagspress som är arkiverad i 

databasen Mediearkivet. Totalt representerar materialet texter från 56 olika tidningar. Ett 

representativt urval av analysmaterialet presenteras i resultatredovisningen 5.2 men hela 

materialet återfinns i Mediearkivet vid en sökning med kriterierna beskrivna i 4.4. 

Jag har valt att använda mig av texter från dagspress eftersom just tryckt press har så pass 

stort inflytande på allmänspråket samtidigt som det är en del av det. Förutom texter skrivna 

av journalister finns där även insändare som kommer direkt från allmänheten. Dagspressens 

texter framstår därför som ett bra representativt urval för att undersöka hur ordet hen 

används i dag. Dessutom har dagspress också utgjort analysmaterial för tidigare 

undersökningar som gjorts inom exempelvis sexistiskt språk (Pauwels 2003:554). Teleman 

beskriver också att pressens språk redan under 1900-talets andra hälft började att uppfattas 

som den riktiga svenskan. Journalister började redan då ersätta de skönlitterära författarna 

som förvaltare och förnyare av språket (2003:18). Texter från dagspress framstår därför som 

en bra grund för att diskutera ordet hens fortsatta etablering. 

5. Resultatredovisning och analys 

I detta avsnitt presenteras analysresultatet från min studie. I 5.1 redovisas resultatet för i 

vilka funktioner ordet hen förekommer genom redovisning av hens fördelning i överordnade 
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och underordnade funktioner kompletterade med exempel. I 5.2 redovisas resultatet för 

fördelningen av hen mellan olika tidningar och mellan hens funktioner inom olika texttyper. 

5.1 I vilka funktioner ordet hen förekommer 
 
Totalt förekom ordet hen 167 gånger i analysmaterialet. I dessa 167 hen ingår både ordets 

syntaktiska funktioner såväl som könsöverskridande funktioner. Fördelningen mellan dessa 

överordnade funktioner redovisas nedan i figur 1. 

Figur 1: Hens fördelning i syntaktisk funktion och könsöverskridande funktion 

 

Figur 1 visar att användningsområdet hen i syntaktisk funktion står för 143 av de totalt 167 

hen som förekommer i analysmaterialet. I detta ingår alltså hen i generisk referens, 

maskerande hen och personifierande hen. Figur 1 visar också att användningsområdet hen i 

könsöverskridande funktion endast står för 24 av 167 hen och i detta ingår alltså 

intergender-hen, radikalt hen och icke-pronominellt hen. Det här resultatet visar på att den 

syntaktiska funktionen var klart dominerande inom dagspressen under den undersöka 

perioden. 

De 167 hen som förekommer i analysmaterialet kan också placeras i kategorier som är 

underordnade inom syntaktisk och könsöverskridande funktion, det vill säga hen i generisk 

referens, maskerande hen, personifierande hen, intergender-hen, radikalt hen och icke-

pronominellt hen. Fördelningen förekomsterna av hen i dessa underordnade kategorier 

redovisas i figur 2 på nästa sida. 

 

 

143 

24 

Överordnade 
användningsområden 

Syntaktisk funktion

Könsöverskridande funktion
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Figur 2: Hens fördelning i de underordnade funktionerna 

 

ANTAL 
FÖREKOMSTER 

Generisk referens 97 

Maskerande hen 40 

Icke-pronominellt hen 11 

Radikalt hen  9 

Personifierande hen 6 

Intergender-hen 4 
 

I tabellen i figur 2 redovisas vilka olika funktioner av hen som förekommit i analysmaterialet 

och hur många gånger dessa har förekommit per kategori. Generisk referens var alltså 

överlägset vanligast förekommande, följt av maskerande hen. Icke-pronominellt hen, radikalt 

hen, personifierande hen och intergender-hen förekom alla i avsevärt färre gånger. 

I bland har det varit svårt att bestämma funktionen för hen. Skillnaden mellan generisk 

referens och maskerande hen kan till exempel vara omöjlig att urskilja utan att göra vissa 

tolkningar utifrån kontexten: 

”Studenten har förklarat att hen av misstag råkat skicka in fel papper till sin 

lärare.” (Östran 2013-04-08 s. 9, notis) 

I ovanstående förekomst, liksom alla andra förekomster där hen har använts på det här sättet 

i texttypen notis, har jag kategoriserat hen som maskerande trots att det är möjligt att hen 

använts för att referentens kön är okänt. Denna avvägning är gjord eftersom det är rimligt att 

anta att journalisten känner till detaljer som referentens kön inför skrivandet av notisen, men 

har valt att maskera könet av respekt för referenten eller referentens anhöriga. 

Skillnaden mellan maskerande hen och radikalt hen kan också vara fin: 

”Och så kommer vi till slutklämmen, där recensenten nästan tar i så hen 

spricker.” (Östgötakorrespondenten 2013-04-03 s. 14, recension)  

Kontexten i exemplet ovan är att recensenten, undertecknad vid namn, pratade om sig själv i 

tredje person och valde att skriva hen om sig själv.  Denna förekomst har kategoriserats som 

radikalt hen i och med att recensenten skrivit under med sitt namn och att kön kan utläsas 

utifrån detta. Men man skulle också kunna placera det som maskerande hen eftersom könet 
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redan är uppenbart och att recensenten därför kan ha ansett att det skulle bli redundant att 

upprepa könstillhörigheten genom pronomen. 

5.1.1 Generisk referens 
 
Som framgår av figur 2 är generisk referens det i särklass vanligaste användandet av ordet 

hen i analysmaterialet. I de flesta förekomster syftade hen på ”alla” och var ett alternativ till 

att skriva han eller hon, hon eller han eller eventuellt han, hon eller hen: 

”Socialdemokrater ska i sina personliga liv inte ha begärelse till mer än hen 

behöver.” (Aftonbladet 2013-04-02 s. 5, artikel) 

I vissa förekomster användes hen i determinativ funktion i formuleringar där den annars 

brukar användas: 

”Republikanska föreningen inte bara arbetar för detta systemskifte utan har 

också utrett och föreslagit ett par alternativ för hur en president i republiken 

Sverige ska väljas och vilka befogenheter hen ska ha.” (Kristianstadsbladet 2013-

04-05 s. 2, debattartikel) 

I en förekomst fungerade hen dessutom som alternativ till generiskt man: 

”Johanna tycker att hen ska låta barnen vispa, skära och hacka.” (Aftonbladet 

2013-04-05 s. 25, bildtext) 

5.1.2 Maskerande hen 
 
Den näst vanligaste funktionen av hen var i maskerande syfte. Detta hen förekom när 

skribenten kände till referentens kön men ville undvika att ge ut den informationen. I vissa 

förekomster maskerades kön för att anonymisera av respekt i känsliga sammanhang: 

”Nu har hen anmält Värnamo sjukhus till Socialstyrelsen.” (Värnamo nyheter 

2013-03-26 s. 5, artikel)  

I andra förekomster maskerades kön för att göra det svårare att avgöra personens identitet: 

”En kollega på jobbet har lyckats ringa till sig själv upprepade gånger och varje 

gång blivit lika förvånad när ingen svarat. Än dråpligare blev det när hen skulle 

ringa ett viktigt jobbsamtal.” (Piteåtidningen 2013-03-28 s. 15, krönika)  
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5.1.3 Personifierande hen 
 
I vissa förekomster i analysmaterialet användes hen för att benämna (personifiera) andliga 

väsen eller abstrakta begrepp som annars inte alltid blir tilldelade personliga pronomen. 

I en del förekomster handlade det om att personifiera Gud: 

”Och vad Gud beträffar så tror jag att hen går hel ur det här.” (GT 2013-03-23  

s. 7, krönika) 

I en förekomst användes det för att benämna en högtid: 

”Kristna genusforskare hävdar att julen varar hen till påska.” (Dagens nyheter 

2013-03-28 s. 26, insändare) 

Det är oklart om man i exemplet ovan använt hen i ett försök att personifiera ett abstrakt 

begrepp så som julen eller om det rör sig om en ordvits eftersom hen rimmar på det som 

vanligtvis brukar användas i uttrycket julen varar än till påska. 

I en förekomst användes det som referens till ett inanimat objekt som en del av en metafor: 

”Jan-Erik Svenblads motion från 2009 om att websända kommunfullmäktige 

behandlades också i går.  

’Det har varit ett långt havandeskap’, sa Svenblad (S), ’men nu är bebin här. Jag 

hoppas att hen får det bra här i Finspång.’” (Folkbladet 2013-03-28 s. 16, artikel) 

5.1.4 Intergender-hen 
 
Intergender-hen användes som ett alternativ för referenter med identitet som står utanför 

tvåkönsnormen han och hon: 

”Ibland krävdes det speciell assistans i form av den allra mest erfarna 

barnmorskan, ibland krävdes både narkos och skalpell för att hon, han eller hen 

skulle se dagens ljus.” (Dagens nyheter 2013-04-07 s. 2, krönika) 

Det användes också för att benämna transpersoner: 

”I onsdags tog de en transa på Starbucks vid Santa Monica och La Brea. Hen 

släpptes så småningom, de tyckte kanske det var för jobbigt att fylla i alla 

blanketter.” (GT 2013-03-24 s. 13, krönika) 
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5.1.5 Radikalt hen 
 
Radikalt hen förekom där kön var känt (till exempel genom namn) men ändå maskerades: 

”Rikard Norling är mattanten som inte bara älskar mat, hen gillar att kramas 

också.” (Dagens nyheter 2013-03-26 s. 10, artikel) 

Intressant i ovanstående förekomst är att hen används samtidigt som (den  ibland 

könsbestämda) yrkestiteln mattant vilket väcker frågan om detta kan röra sig om ett 

intergender-hen. En googling visade dock att Norling genomgående omnämns med han i 

andra sammanhang. 

5.1.6 Icke-pronominellt hen 
 
Hen som substantiv användes för att benämna eller representera personer med en viss åsikt 

eller livsstil: 

”Vissa menar att vi vill skapa en könlös grå massa, där alla ser likadana ut och 

är så kallade ’hens’.” (Östersundsposten 2013-04-09 s. 16, debattartikel) 

I en text förekom hen som adjektiv som en slags metafor för att beskriva människor av olika 

kön och åldrar: 

”’Se bara hur det ser ut i dag. Det är barn och gamla, tjejer och killar. Du kan 

kalla oss hen,’ säger Britt-Marie och skrattar.” (Norran 2013-03-25 s. 24, artikel) 

I en text användes hen som adverb för att beskriva hur en handling utfördes: 

”Gustafsson vill vara först med att skämta på hen-vis (...)” (Svenska dagbladet 

2013-04-03 s. 8, recension) 

I en text användes hen som könsneutral avledning i en yrkestitel: 

”Gå på magkänsla, verkar något galet påkalla försiktigt uppmärksamheten hos 

kassör-hen med vetskap att den personen sannolikt inte har märkt varenda vara 

i hela butiken.” (Mariestadstidningen 2013-04-09  s. 6, krönika) 
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5.2 I vilka tidningar och texttyper som hen förekommer i dagspress 
 
Analysmaterialet representerar förekomster av hen från totalt 56 olika tidningar. Hur 

fördelningen är mellan dessa tidningar redovisas nedan i figur 3. 

Figur 3: Fördelning av antal hen mellan olika tidningar 

 

Tidning Förekomster Texter

Gotlands tidningar 20 7

Dagens nyheter 17 8

Aftonbladet 14 14

Svenska dagbladet 13 3

Piteåtidningen 10 3

Skånska dagbladet 5 5

Expressen 4 4

Norrbottenskuriren 4 4  

Tabellen i figur 3 ovan representerar toppskiktet av antalet förekomster och texter per 

tidning av de 56 tidningar som förekommer i materialet. Resterande 48 tidningar där hen har 

förekommit har haft färre antal träffar och texter än tidningarna i tabellen, varav 31 av 

tidningarna endast hade en (1) träff vardera. Noterbart är också att en enda text stod för 12 av 

Gotlands tidningars träffar och en annan text stod för 8 av Dagens nyheters träffar medan 

Aftonbladets 14 träffar alla kommer från olika texter. Det går alltså att dra slutsatsen att det, 

med undantag från Aftonbladet, är enstaka texter som drar upp siffrorna för hens förekomst i 

materialet. Bland de tidningar som representeras i tabellen syns också en geografisk 

spridning med Norrbottenskuriren från norr och Skånska dagbladet från söder.  

De hen som förekommer i materialet är spridda över 15 olika texttyper som finns inom 

dagspress. Hur många förekomster av hen som fanns i varje texttyp och vilka av ordets olika 

underordnade funktioner som representerades i dessa redovisas på nästa sida i figur 4. 
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Figur 4: Fördelning av hens funktioner i mellan olika texttyper 

  Generisk Masker. Icke-pron. Personif. Radikalt Intergender TOTALT 

Artikel 24 11 3 1 1 1 41 

Bildtext 2           2 

Debattartikel 16 4 1       21 

Frågespalttext 4           4 

Frågetävling   2         2 

Horoskop 1           1 

Insändare 19 1   1 6   27 

Kolumn 1           1 

Kommentar       1     1 

Krönika 7 12 3 3   3 28 

Ledare 9           9 

Notis 5 8         13 

Plocksidetext 3 1         4 

Recension 5 1 4   1   11 

Reportage 1       1   2 

TOTALT 97 40 11 6 9 4 167 
 

I tabellen i figur 4 ovan framgår att flest antal hen förekommit i artiklar (41), följt av krönikor 

(28), insändare (27) och debattartiklar (21). De texttyper som har haft färst antal hen var 

horoskop, kolumn och kommentar som alla endast haft en (1) förekomst var. Noterbart är att 

siffrorna på antalet förekomster av hen per texttyp påverkats av att de texter som använt hen 

i bland har haft fler än ett. Det är till exempel ”Det var ägget som kom först” (Piteåtidningen 

2013-03-28 s. 15) som står för 8 av 28 maskerade hen i krönikor och ”Litteraturkritikern 

måste ut i det nya textlandskapet” (Dagens nyheter 2013-03-23 s. 12) som står för 8 av 16 hen 

i generisk referens i debattartiklar. Insändaren ”Strindberg, hen skrev inte så hen” (Gotlands 

tidningar 2013-03-28 s. 10) står för 6 av 19 hen i generisk referens inom texttypen insändare 

och hela 6 av de 9 radikala hen som förekommer i hela analysmaterialet. 

I tabellen framgår också att hen i generisk referens använts mest i artiklar (24), insändare 

(19) och debattartiklar (16) medan maskerande hen använts mest i krönikor (12) och notiser 

(8). Överlag har texttypen artiklar haft flest olika funktioner av hen (7), tätt följt av krönikor 

(6). Hen i generisk referens är också den funktion som förekommit i flest texttyper (13 av 15), 

följt av maskerande hen (8 av 15). Fördelningen mellan de överordnade 

användningsområdena syntaktiskt hen och könsöverskridande hen är att syntaktiskt hen 

förekommer i alla 15 texttyper medan könsöverskridande hen endast förekommer i 6. 
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6. Diskussion och sammanfattande slutsatser 

I denna avslutande del sammanfattas och diskuteras resultatet av studien i anknytning till 

uppsatsens syfte. Först diskuteras resultatet av vilka funktioner ordet hen används i och 

jämförs med resultaten från tidigare forskning. Därefter resoneras det kring resultatet av 

inom vilka texttyper inom dagspress som hen används i. Efter det diskuteras hur 

språkkonsulter bör förhålla sig till ordet hen baserat på den officiella språkvårdens 

rekommendationer och den här studien. Sedan diskuteras om införandet av syntaktiskt hen 

kan komma att lyckas utifrån resultatet på den här studien. Slutligen presenteras 

sammanfattande slutsatser för detta diskussionsavsnitt. 

I vilka funktioner används ordet hen inom dagspress? 

I den här uppsatsen har jag undersökt 117 texter från dagspress som innehåller ordet hen 

(genitivform hens, objektsform henom). Resultatet visar att den vanligaste funktionen är hen 

i syntaktisk funktion där det står för 143 av de totalt 167 hen som förekommer i 

analysmaterialet. När det kommer till underordnade funktioner av ordet är hen i generisk 

referens vanligast, som förekommer 97 gånger i materialet. Näst vanligast är maskerande hen 

som förekommer 40 gånger i materialet. Hen i könsöverskridande funktion förekom endast 

24 gånger av 167 i materialet, där den största underordnade funktionen var icke-

pronominellt hen som förekom 11 gånger. Sammantaget visar resultatet från denna studie att 

hen huvudsakligen fyller en syntaktisk funktion inom dagspress. 

Detta resultat skiljer sig från det som framkom i Henrikssons (2010) studie. Henrikssons 

resultat (2010:25) antydde i stället att hen främst fyllde en funktion som 

”könsproblematiserande” pronomen (motsvarighet till denna uppsats könsöverskridande). 

Det kan tyda på en förändring i ordets funktion sedan 2010, något som också stöds av 

resultatet i studien gjord av Bertils (2012). Där var hen vanligast i syntaktisk funktion, med 

de största underordnade funktionerna generiskt hen (50 förekomster av 74) och maskerande 

hen (19 förekomster av 74), vilket stämmer överens med resultatfördelningen i denna studie. 

På basis av dessa tre studier finns alltså en antydan till förändring i hens funktion som har 

resulterat i att ordet i dag främst används syntaktiskt.  

Mitt resultat skiljer sig också från det resultat som framkommit i studier på hur hen används 

i bloggtexter. I Ledins (2013) undersökning av bloggtexter användes 40 % av de 

förekommande hen  i funktionen anonymiserande hen och okänt kön, vilket är motsvarande 

denna studies maskerande hen. Att detta hen är vanligast i bloggar kan enligt Ledin bero på 
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att bloggtexter i regel är personligare än texter i andra forum och att man i och med det inte 

uttalar sig generellt om människor i samma utsträckning. Detta tyder på att hens funktion i 

dagspress skiljer sig från dess funktion i andra typer av texter. 

I vilka texttyper inom dagspress används hen? 

I den del av studien där jag har undersökt användandet av hen i dagspressens texttyper 

framkommer att hen förekommer i 15 olika texttyper: artiklar, bildtexter, debattartiklar, 

frågespalttexter, frågetävlingar, horoskop, insändare, kolumner, kommentarer, krönikor, 

ledare, notiser, plocksidetexter, recensioner och reportage. Hen förekom flest gånger i 

artiklar (41) och krönikor (28). Studiens resultat visar med andra ord att hen används i olika 

sammanhang som kan vara vitt skilda från varandra. Detta för att krönikor till exempel kan 

ha en personligare ton och vara åsiktsbetonade medan artiklar i regel är sakligare och 

informationsbetonade.  

Hen i generisk referens förekom i flest texttyper (13) medan maskerande hen förekom i 8. 

Detta antyder att hen i generisk referens har störst bredd i sin funktion men också att hen i 

syntaktisk funktion har ett bredare användningsområde än det hen som används för 

referenter som står vid sidan om tvåkönsnormen. Studien visade också att hen i generisk 

referens förekom mest i artiklar (24) medan maskerande hen förekom mest i krönikor (12). 

Detta kan bero på att artiklar i regel är mer informationsbetonade och därmed innehåller fler 

tillfällen att generalisera. Antalet maskerande hen i krönikor kan bero på att krönikor ofta 

har innehåll av personlig karaktär och att anonymisering av de personer man nämner 

därmed kan vara på sin plats. Att även intergender-hen oftast förekom i krönikor (3) antyder 

dels att hen är användarvänligt i personligare och friare textformer, dels att hen i just 

intergender-funktion kan vara mer accepterat att använda i sådana texttyper.  

Hen i könsöverskridande funktion är underrepresenterade bland de hen som förekommer i 

analysmaterialet. I jämförelse med de syntaktiska funktionerna för hen förekommer de 

könsöverskridande hen endast 24 mot 143 gånger. Detta kan antingen betyda att det inte 

finns något större behov för dessa funktioner för hen inom dagspress eller att de helt enkelt 

inte är så accepterade där. Jag har inte haft tillgång till någon studie som behandlar hens 

användande utanför dagspress och bloggar och därför är det svårt att spekulera i exakt hur 

stora behoven är i allmänhet för respektive användningsområde av hen. I dagspress verkar 

dock inte det könsöverskridande hen ha fått något vidare genomslag. 
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Hur ska språkkonsulter förhålla sig till ordet hen? 

Som språkkonsult bör mitt förhållningssätt till bruket av hen grundas i den officiella 

språkvårdens rekommendationer. Till att börja med behöver vi komma fram till om ordet är 

tillräckligt etablerat, för hur syntaktiskt praktiskt ett ord må vara är det inget värt för en 

språkkonsult om textens begriplighet offras i processen. Är hen tillräckligt etablerat i 

allmänspråket för att läsare ska förstå vad det betyder? Eftersom hen är relativt nytt 

förekommer det inte i någon av de äldre ordböckerna, men det finns inte heller i de nya 

utgivna av Svenska Akademien. Ett tydligt tecken på ett ords etablering är inkluderingen i 

Svenska Akademiens ordlista, vars senaste upplaga kom 2006. Det var bland annat 

inkluderingen i den ordlistan som hjälpte att säkra ordet snippas etablering som neutralt ord 

för flickors könsorgan i en tidigare språkplaneringsinsats som gjorts i jämställdhetens anda 

(Milles 2006:171). Hen finns inte med i den ordlistan, men mycket har hänt under de sju år 

som gått sedan den senaste upplagan släpptes och det finns en möjlighet att ordet inkluderas 

i nästa upplaga. Om det händer kommer vi att ha säkra belägg för att hen är tillräckligt 

etablerat för att användas. 

I väntan på Svenska Akademiens bedömning har vi i dagsläget Språkrådets 

rekommendationer att använda oss av. Språkrådets rekommendation för användandet av 

hen uppdaterades i maj 2013 och säger att det inte finns några språkliga hinder för att 

använda ordet, och att det används i fler och fler sammanhang (Språkrådet 2013:3). Detta 

kan med andra ord tolkas som att ordet nu anses vara tillräckligt etablerat för att det ska 

kunna användas, om än kanske inte i alla sammanhang. Resultatet från den här studien visar 

också på att ordet används inom media, närmare bestämt dagspress, vilket är en domän som 

når ut till hela befolkningen. Det framstår därför rimligt att anta att dagspressläsare i stort 

åtminstone kan ha stött på ordet i något sammanhang. 

Utifrån den officiella språkvården och min studie har jag alltså nu kommit fram till att hen är 

tillräckligt etablerat för användning av oss språkkonsulter. Nästa fråga blir i vilken funktion 

det bör användas. Även här använder jag mig av Språkrådets rekommendation, som i fråga 

om att använda syntaktiskt hen rekommenderar att man tar hänsyn till sammanhanget. Där 

menar man att ordet i sig är könsneutralt, men att ordet i och med sin könsöverskridande 

funktion riskerar att väcka så pass mycket irritation hos läsaren att det kan ta fokus från 

innehållet.  I fråga om användandet av hen i funktionen intergender-hen rekommenderas att 

man tar hänsyn till referentens egen önskan. Om personen i fråga vill omtalas som hen ska 

den få det och vice versa (Språkrådet 2013:2). 
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Rekommendationen för intergender-hen är enkel att förhålla sig till – det verkar lämpligast 

att i egenskap av professionell skribent följa referentens egen preferens för val av pronomen. 

Frågan om hur språkkonsulter ska förhålla sig till rekommendationen om syntaktiskt hen är 

däremot mer komplex. I Språkrådets rekommendation lyfter man fram att språkbrukarnas 

ställningstaganden är avgörande för i vilken utsträckning de vill bidra till hens etablering 

(2013:1). Det betyder alltså att det hela kan bero på vilken framtid man som språkbrukare ser 

för hen. Om man vill att hen ska etableras fullt ut i allmänspråket kan det i många fall vara 

motiverat att använda hen trots risken att det tar fokus från budskapet. Om man däremot 

inte anser att hens tänkta funktion är tillräckligt värdefull att väga upp för arbetet att få ordet 

etablerat kanske man väljer att inte använda ordet alls. Därför anser jag det vara motiverat 

att i vissa fall använda hen trots risken för irritation om man som språkkonsult vill arbeta för 

hens fortsatta etablering i allmänspråket. 

Kan införandet av syntaktiskt hen komma att lyckas? 

Ordet hen kan just nu antas befinna sig i implementeringsfasen av sin 

språkplaneringsprocess. Språkplaneringen drivs med bottom-up approach och kommer 

alltså från språkbrukarna, men drivs också inom dem eftersom målet med 

implementeringsfasen är att få ordet accepterat inom språkbrukarna (Pauwels 1998:7). För 

att detta ska bli verklighet kan ordet till exempel behöva användas på många områden och i 

offentliga sammanhang.  I resultatet för den här studien framgår det att hen i syntaktisk 

funktion använts 143 gånger på 18 dagar inom dagspress, vilket åtminstone bevisar att ordet 

används och detta i ett offentligt medium så som dagspress. Resultatet för denna studie ger 

även belägg för att ordets syntaktiska funktion används på många områden eftersom det 

använts i 15 olika texttyper – allt från artiklar och reportage till krönikor och horoskop. I och 

med detta kan man säga att syntaktiskt hen, åtminstone enligt en studie genomförd på ett 

representativt urval, är på god väg att accepteras av språkbrukarna. 

Språkrådet skriver också sin omvärldsrapport för 2012 att hen blivit ”en av de mest 

omdiskuterade språkfrågorna i modern tid” (Språkrådet 2012c:19). Det i sig säger en del om 

att ordets implementering går framåt – ju mer det talas om desto fler sprider det sig till, 

vilket i slutändan leder till att fler kan välja att använda det. 

Efter implementeringsfasens avslut återstår utvärderingsfasen där man undersöker om 

språkplaneringsinsatsen lyckats enligt vissa kriterier (Pauwels 1998:7-8). Därför finns det 

alltså flera faktorer att ha i åtanke när man spekulerar i om införandet av syntaktiskt hen 

kommer att lyckas. För det första gäller det att avgöra hur förändringen anammats av 
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språkbrukarna – används hen på det sätt som språkplaneringens initiativtagare avsett? 

Eftersom initiativtagarna i det här fallet är språkbrukare som vill använda ordet rent 

syntaktiskt visar denna studies resultat på att hen åtminstone hittills har anammats enligt 

planerna. Hens funktion som generisk referens, bland annat för att slippa omständliga 

formuleringar som han eller hon, var med 97 förekomster den överlägset vanligaste 

funktionen som hittades i analysmaterialet. Det kan också argumenteras för att hen i 

maskerande funktion, vilket med 40 förekomster var den näst vanligaste funktionen i 

analysmaterialet, också överensstämmer med initiativtagarnas strävan eftersom ordet även 

då i vissa fall kan användas i stället för att skriva han eller hon. 

För det andra gäller det att avgöra om ordet har spridits. Detta är inte något som har berörts i 

något större sammanhang i den här studien, men inom studiens begränsande ramar finns det 

belägg för att ordet hen har spridit sig till 56 olika tidningar runt om i Sverige – från 

Norrbottenskuriren i norra Sverige till Skånska dagbladet i södra. Eftersom det förekommer i 

både artiklar och insändare kan man också utläsa att det används både av journalister och 

privatpersoner. 

För det tredje, och sista, gäller det att avgöra om de eventuella problem som associerats med 

hens införande har lösts. Språkplaneringen för hen i syntaktisk funktion har inte direkt 

associerats med några problem annat än det motstånd det möter från personer som blandar 

ihop detta användningsområde med ordets könsöverskridande funktion, vilket är det 

användningsområde för hen som de egentligen har problem med. Denna sammanblandning 

skulle kunna redas ut genom fortsatt etablering för hen i syntaktisk funktion, som i längden 

kan leda till att hens olika användningsområden kanske uppmärksammas av fler. Själva 

implementeringsprocessen kan alltså här ses som ett verktyg för att språkplaneringen för 

syntaktiskt hen ska lyckas. 

Sammantaget tyder detta på att införandet av syntaktiskt hen kan komma att lyckas. 

Sammanfattande slutsatser 

Sammanfattningsvis visar resultatet för den här studien på att hen i dag används mest i 

syntaktisk funktion och då främst i generisk referens. Ordet används i 15 olika texttyper inom 

dagspress men främst i artiklar och krönikor. Det finns studier som pekar på att hens 

funktion har förändrats de senaste åren och gått från att användas i könsöverskridande 

funktion till att främst användas i syntaktisk funktion. Inom dagspress dominerar ordets 

syntaktiska funktion där det används i många olika sammanhang och har ett bredare 
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användningsområde än den könsöverskridande funktionen. Ordets könsöverskridande 

funktion verkar inte ha fått något större genomslag i dagspress, vilket antingen kan bero på 

att där inte finns behov eller att den inte är lika accepterad som hen i syntaktisk funktion. 

Studiens resultat antyder att ordet hen i syntaktisk funktion är på god väg att accepteras av 

språkbrukarna. Ordet har hittills anammats på planerat sätt och är enligt den officiella 

språkvården redan nu tillräckligt etablerat för användning. Utifrån de slutsatser som jag har 

dragit när det kommer till det nuvarande tillståndet av ordets språkplanering ser det ut som 

att insatsen kan komma att lyckas. Det återstår förstås fortfarande att se vad som händer 

under den kommande tiden, men om utvecklingen fortsätter på samma sätt som den har 

fram till nu finns det ingen anledning att tro att hen inte kommer att gå hel ur det här. 
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