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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker hur en som ett generiskt pronomen mottas i jämförelse med det 

generiska pronomenet man när de presenteras i samman kontext. Att använda en som ett 

generiskt pronomen är en diskussion som uppkommit inom feministiska kretsar för att utmana 

den manliga normen. Tidigare forskning har visat att en har använts som ett alternativ till det 

generiska pronomenet man med syfte att vara ett könsneutralt och inkluderande alternativ för 

att motverka språklig diskriminering. Man anses skapa mentala bilder av en person av manligt 

kön vilket bidrar till samhällets manliga norm. Studier visar dock även att det finns 

restriktioner kring bruket av en, både hos språkbrukare och hos den institutionaliserade 

språkvården i Sverige. Syftet med denna studie är således att studera vilka 

könskonceptualiseringar som de båda pronomenen skapar och hur resultatet av detta förhåller 

sig till de feministiska intentioner som ligger bakom reformen. För att undersöka de 

restriktioner som finns kring frågan undersöks även de båda pronomenens lättlästhet samt om 

det framkommer språkattityder när orden används i praktiken. Genom en enkätundersökning 

med två olika men identiska enkäter där enbart det generiska pronomenet skiljer sig studeras 

dessa tre delar. Resultatet visar att en som ett generiskt pronomen inte lever upp till sina 

intentioner i frågan om könskonceptualiseringar då det skapade fler föreställningar av en 

person av ett manligt kön, medan man uppfattas som mer könsneutralt. Inget av pronomenen 

skapade några konceptualiseringar av en person bortom det binära könssystemet och 

inkluderar således inte personer som inte identifierar sig som kvinna och man. Vid 

jämförande av de båda pronomenens lättlästhet skapar en högre svårigheter än man. Vid 

undersökningen om språkattityder gav man inga utslag medan en skapade reaktioner hos 

informanterna. Det attityder som förekom hade dock en blandad karaktär men det kan dras 

slutsatser om att en är ett mer iögonfallande alternativ än man. På grund av studiens storlek 

bör resultatet skådas som ett inlägg i den rådande diskussionen och uppmanar till fortsatt 

forskning inom ämnet. 

 

Nyckelord: Generiska pronomen, en, man, perception, kön, språklig diskriminering, 

lättlästhet, språkattityder 

 

Title [ENG]: ”En” against ”man” – A survey of two Swedish generic pronouns  

Key words: Generic pronouns, perception, gender, linguistic discrimination, ease of reading, 

language attitudes 
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1. Inledning  

”En föds inte till kvinna; en blir det” är ett citat som på senare år har cirkulerat i feministiskt 

språkaktivistiska sammanhang (Wojahn 2015:92). Citatet är en omskrivning av filosofen 

Simone de Beauvoirs kända utdrag från hennes bok Det andra könet (2002 [1949]) och som i 

en svensk översättning egentligen lyder ”Man föds inte till kvinna, man blir det”. Citatet 

används ursprungligen för att påvisa hur vi konstruerar kön i vårt samhälle. Det 

omskrivningen vill påvisa är hur genomsyrade vi är av manliga normer att det till och med 

används ett generiskt pronomen som ursprungligen kommer från substantivet man för att 

beskriva och tala om kvinnor (Wojahn 2015:92). 

 Man är ett av de mest frekvent använda orden i svenskan idag (Skärlund 2017:83) och 

används flitigt för att tala om ”vem som helst”. Men man har nu alltså fått en utmanare i det 

generiska pronomenet en. Frågan om en som ett generiskt pronomen har beskrivits att vara en 

av de mest omdiskuterade språkreformerna inom feministiska kretsar under 2010-talet 

(Wojahn 2015:92) och forskning har visat att det används som ett symbolord med politisk och 

ideologisk karaktär. Det förespråkas vara ett könsneutralt och inkluderande alternativ till det 

generiska pronomenet man då det inte skapar associationer och mentala bilder i form av 

manliga könskonceptualiseringar vilket bidrar till samhällets manliga norm. Det har dock 

förekommit restriktiva attityder till bruket av en, både av språkbrukare och hos den 

institutionaliserande språkvården i Sverige. Därför avser denna uppsats att undersöka och 

jämföra det vedertagna generiska pronomenet man med det normkritiska generiska 

pronomenet en för att se hur de överensstämmer med dessa intentioner och restriktioner. 

 I linje med att en som generiskt pronomen kan ses som ett politiskt och ideologiskt 

laddat ord, samt baserat på Lann Hornscheidt och Daniel Wojahns (2017) teori om att all 

forskning om aktivistisk språkvetenskap är politisk, nyttjar jag deras hänvisning om att 

positionera mig själv som författare till denna uppsats. Jag är en kvinna och anser mig själv 

vara feminist. Jag har en stark tro om att språket konstruerar och reproducerar vårt samhälle 

och sociala identiteter, således har det även makten att förändra dem. Jag använder ordet en 

som generiskt pronomen i skriftliga sammanhang, främst vid mina studier på högskolan. Jag 

kommer därför genomgående använda en som generiskt pronomen i denna uppsats, vilket 

även gör att syftet för denna studie är högst relevant och intressant för mig att undersöka. 
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2. Bakgrund  

I detta avsnitt kommer det presenteras en kortare bakgrund av frågan om feminism och 

språklig sexism, samt en presentation av de generiska pronomenen man och en och 

rekommendationer av deras användning från Sveriges främst språkvårdsorgan Språkrådet.  

 

2.1 Feminism och språket 

För feminister har språket länge varit ett verktyg för att motverka språklig sexism och uppnå 

jämställdhet mellan könen. Språk har argumenterats för att vara sexistiskt då dess 

uppbyggnad osynliggör kvinnan och synliggör mannen, vilket konstruerar och reproducerar 

mannen som den mänskliga normen. Ett klassiskt exempel på detta är det gamla sättet att 

använda pronomenet han med en generisk syftning, något som inte är vedertaget i svenskan 

idag. Feminister har dock hävdat att den institutionaliserade språkvården inte har bidragit till 

att förändra språket i ett feministiskt syfte, vilket andra källor motsätter sig då den svenska 

språkvården har kommit med språkreformer, rekommendationer och handböcker med 

jämställdhetsintentioner (Milles 2011).   

 

2.2 Man som generiskt pronomen 

Ordet man som generiskt pronomen kommer från substantivet man (Milles 2012:55, Svenska 

akademins ordbok) och är i både tal och skrift ett frekvent använt ord i svenskan idag 

(Skärlund 2017:83). Man kan ha många syftningar, det kan ha en allmän eller generell 

syftning, eller till en specifik grupp av människor, men det kan även användas för att syfta till 

talaren själv eller till den tilltalade (Skärlund 2017:90).  

 I en handbok i att skriva och tala jämställt (Milles 2012) och i rekommendationer på 

internet (Språkrådet Frågelådan) har Sveriges främsta språkvårdsorgan Språkrådet förespråkat 

man som ett generiskt pronomen då de menar att det idag inte finns någon risk att man som 

generiskt pronomen går att förväxla med substantivet man, vilket de förklarar grammatiskt: 

 

 ”Substantivet man i obestämd form kräver nämligen i detta fall obestämd 

 artikel: En man bör inte komma försent, till skillnad från det generaliserande 

 man: Man bör inte komma försent.” 

  (Språkrådet Frågelådan) 
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De uppmärksammar dock ordet som problematiskt på grund av sitt ursprung och menar även 

att det vedertagna bruket av ordet då syftningen på ”ett normalbeteende eller normaltillstånd 

gör också att vi får en oönskad symbolisk koppling mellan det normala och det manliga” 

(Milles 2012:56). Trots det uppmanas de ändå till en fortsatt användning av ordet i ett 

generiskt sammanhang. 

 

2.3 En som generiskt pronomen  

Ordet en kommer från räkneordet en (Skärlund 2017:147) och 2014 presenterade Språkrådet 

en som ett generiskt pronomen på sin nyordslista som en alternativ form till det generiska 

pronomenet man (Språkrådets nyordslita 2014). På sin hemsida skriver Språkrådet 

(Språkrådet Frågelådan) att användandet av en som generiskt pronomen kan kopplas till 

genusmedvetna kretsar och behovet av att använda en beror på hur en upplever man som 

kopplat till det manliga könet. Angående bruket av ordet skriver de även: 

  

 ”Det finns inget rent språkligt som hindrar en från att använda en som 

 subjektsform, men det kan väcka olika reaktioner. Det kan uppfattas som 

 dialektalt eller som ideologiskt laddat. I vilka sammanhang en är lämpligt som 

 subjektsform bör därför avgöras av kommunikationssituationen och de tänkta 

 mottagarna.” 

(Språkrådet Frågelådan) 

 

I handboken i jämställdhet är rekommendationen att den som har en i sitt talspråk kan 

fortsätta använda ordet och även pröva att använda det i informella texter (Milles 2012:56). 

Språkrådet beskriver dock en som ett generiskt pronomen som något ”iögonfallande” och att 

det därför finns andra sätt att uttrycka sig könsneutralt på, men att språkbrukarna har makten 

att etablera ordet som neutralt för mottagaren om det används i fler sammanhang. På så sätt är 

det upp till språkbrukarna att etablera ordet som könsneutralt (Språkrådet Frågelådan).  
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3. Syfte och frågeställning 

Den forskningslucka som denna uppsats strävar efter att fylla är att undersöka hur 

användandet av en som ett generiskt pronomen mottas i praktiken jämfört med det vedertagna 

generiska pronomenet man. Syftet med denna uppsats går således att bryta ner i tre delar. I 

den första delen är syftet att undersöka vilka konceptualiseringar om kön som det generiska 

pronomenet man och en skapar hos personer när de presenteras i samma kontext, vilket 

formuleras i följande fråga: 

 

- Vilka konceptualiseringar om kön skapar de generiska pronomenen hos 

informanterna? 

 

Den andra delen avser att undersöka om det finns några belägg för att en som ett generiskt 

pronomen inte bör användas istället för man då det kan påverka svårighetsgraden i en text. 

Utgångspunkten för denna del beskrivs i frågan nedan: 

 

- Upplever informanterna en text som svårläst på grund av de generiska pronomenen? 

 

Den tredje delen undersöker vad det finns för språkattityder till de generiska pronomenen för 

att kunna dra slutsatser om det finns belägg för de restriktioner som förekommit vid bruket av 

en som generiskt pronomen och om det på grund av språkattityder är mer iögonfallande som 

Språkrådet beskriver det. Detta formuleras genom frågan: 

 

- Hur reagerar informanterna på de generiska pronomenen i text? 

 

4. Tidigare forskning 

Empirin kring en som generiskt pronomen och vilka konceptualiseringar om kön de skapar är 

vid utförandet av denna studie något begränsad. I detta avsnitt presenteras en övervägande del 

av det som finns. I avsnitt 4.1 presenteras forskning om bruket och attityder kring en som ett 

generiskt pronomen. I avsnitt 4.2 presenteras studier som har utförts kring pronomen och 

könskonceptualiseringar. Dessa innefattar även studier på personliga pronomen då de 

genomförts med syfte att undersöka huruvida hen med egenskap av ett könsneutralt pronomen 

uppfattas i kontrast till andra former av pronomen, vilket har likheter med denna studie. Delar 
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av detta avsnitt har även legat till grund för metoden för denna undersökning som senare 

kommer presenteras i avsnitt 6.  

 

4.1 Studier om bruket av en som ett könsneutralt generiskt pronomen  

Sanna Skärlund (2016, 2017) har utfört två studier om en och bruket av det som ett generiskt 

pronomen. Båda studierna grundar sig på korpus och textgranskningar från år 1225 fram till 

åren då studierna är utförda. Resultaten visar på att diskussionen av en som ett könsneutralt 

generiskt pronomen går att spåra tillbaka till 2005 i ett feministiskt forum, användandet av 

ordet upptäcktes på internet 2008, dock blev det mer vedertaget år 2013 (Skärlund 2017:186, 

2016:418–419). Historiskt sett har en använts som en ersättning till man på samma sätt som 

de gjorts under 2010-talet, dock inte i samma utsträckning. Tidigare har ordet oftare använts 

av dialektala skäl främst i talspråk men nu på senare år används det främst i skriftspråk och 

har en tydlig och uttalad politisk agenda och könsneutrala intentioner (Skärlund 2017:187).  

Baserat på sin forskning diskuterar Skärlund (2016:423) huruvida en kommer att få samma 

genombrott som hen i egenskap av ett könsneutralt personligt pronomen har fått och om det 

kommer kunna ersätta man som ett generiskt pronomen. Hon håller sig dock restriktiv till ens 

genomslagskraft då hon menar att man är ett för starkt etablerat ord och att det skulle vara en 

för stor uppoffring för en person att byta ut orden i sitt vokabulär. Skärlund (ibid) menar även 

att en inte fyller en lucka i språket på samma sätt som hen gjort, samt att dess dialektala 

kopplingar gör att folk inte vill använda ordet då dialekt i talspråk inte alltid bedömas inneha 

högstatus.  

 Maria Johansson (2014) ägnade sitt examensarbete till att undersöka en som ett 

könsneutralt generiskt pronomen som ett feministiskt och normkritiskt reformförslag. Syftet 

med arbetet var att kartlägga det reformförslag som ligger bakom en som ett generiskt 

pronomen samt att studera vilka uppfattningar det finns om ordet hos möjliga användare av 

det (Johansson 2014:4–5). Johansson (2014) utförde tre delundersökningar med metoder som 

sökningar på internet, intervjuer med involverade aktörer, samt en enkätundersökning med 

universitetsstudenter. Kartläggningen av ordet och intervjuerna visar att bruket av en grundar 

sig på en medveten akt för att med hjälp av ett könsneutralt språk vara inkluderande, samt 

som ett verktyg för att synliggöra språklig sexism. Det har alltså fungerat som ett feministiskt 

symbolord för att signalera en persons ideologiska och politiska kamp (Johansson 2014:35). 

Resultatet av enkätundersökningen med studenter visar en varierad inställning till 

användandet av en som ett generiskt pronomen. Det förekom både positiva och restriktiva 

attityder till bruket, där det framkom att en del av informanterna inte var övertygade om att en 
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skulle göra någon skillnad i kampen för jämställdhet, samt att man som generiskt pronomen 

inte alltid uppfattas som könande (Johansson 2014:32–33). 

 Daniel Wojahn (2015) skrev sin avhandling om syn på språk och feministiska 

språkförändringar hos den institutionaliserade svenska språkvården, språkaktivister samt 

negativa reaktioner på språkförändringar med språkaktivistiska intentioner. Språkaktivism 

förklarar Wojahn (2015:24) som politiskt motiverade språkhandlingar med syfte att göra 

motstånd mot det språk som diskursivt reproducerar sociala normer som är diskriminerande. 

Wojahn (2015) använde sig av ett material som sträckte sig från 1960-talet till 2015 och 

bestod av tryckta källor i form av publikationer, diskussioner i internetbaserade forum samt 

två informantgrupper med språkaktivister. Resultatet visar att både språkaktivister och dess 

motståndare har en performativ språksyn, det vill säga att de ser språket som ett verktyg för 

att skapa samhället. Därmed har språket makten att skapa våra föreställningar och 

förväntningar på kön. Medan den institutionaliserade språkvården använder sig av språket 

som något som reflekterar samhället snarare än att skapa det. I frågan om en som ett generiskt 

pronomen visar Wojahns (2015:92) studie, i likhet med Johansson (2014), att 

språkaktivisterna brukar ordet med syfte att använda ett mer könsneutralt språk och att 

motverka andro-könande språknormer som tyder på språklig sexism (se mer nedan i avsnitt 

5.1). Det poängteras att bruket av man som generiskt pronomen skapar omedvetna mentala 

föreställningar om att det är en man som det talas om (Wojahn 2014:92). Wojahns (2014:94) 

informanter som använder en i olika sammanhang har dock fått kritik när de använt sig av 

ordet, men att de då har sett möjlighet i att upplysa om syftet kring ordets användning. Vid 

granskningen av den institutionaliserade språkvården menar Wojahn (2015:225) på att det 

svenska Språkrådet inte har tagit hänsyn till perceptionsstudier vid sina rekommendationer 

kring andra frågor som rör ett könsneutralt språk då de fortfarande förespråkar 

könsneutraliseringsstrategier som skapar manliga könskonceptualiseringar, samt att det ter sig 

som att det språk som rekommenderas som könsneutralt och jämställt främst innefattar 

kvinnor och män (Wojahn 2015:227). 

 Linnea Hagstedts (2017) studie är även det ett examensarbete och har som syfte att 

undersöka lärarstudenters attityder till hen och en med egenskaper som könsneutrala och 

alternativa pronomen. Undersökningen grundar sig på ett enkätutskick och e-postintervjuer 

där informanterna fick besvara frågor om deras eget bruk av dessa två alternativa pronomen, 

samt hur de uppfattar ordens värdeladdning. För att undersöka ordets laddning frågade 

Hagstedt (2017:22) hur informanterna upplever ordet som värde-, genus- och 

formalitetsladdat, där en uppfattades som främst neutralt i alla kategorier oavsett ifall 
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informanten brukade ordet själv eller inte (Hagstedt 2017:24). Resultatet visar även att en som 

generiskt pronomen generellt fanns i informanternas vokabulär men det förekom en 

återhållsamhet till att bruka ordet själva. I sin slutsats beskriver Hagstedt (2017:36) att 

studenterna har en mer restriktiv attityd till en som generiskt pronomen, och att attityderna till 

pronomenet kan kopplas till attitydbärarens tankar kring realiteten av två-könade och andro-

könande. Dessa två begrepp förklaras nedan i avsnitt 5.1. Hagstedts (2017:32–33) resultat 

visar även på att de som använder ordet själva inte gör det i alla sammanhang då de riskeras 

att uppfattas negativt av dem som inte brukar ordet själva.  

 Karin Milles (2019) har undersökt en som ett normkritiskt pronomen och en del av 

feministiskt diskursivt arbete. Feministiskt diskursivt arbete menar Milles (2019) är ett 

bredare begrepp än Wojahns (2015) begrepp om språkaktivism då Milles (2019:10) menar att 

det feministiska språkarbetet inte enbart har kommit underifrån på gräsrotsnivå. 

Grundprincipen av feministiskt diskursivt arbete och språkaktivistiska intentioner är dock 

snarlika, båda använder språket som verktyg för att motverka diskriminering och omskapa 

diskursen på ett ideologiskt plan (Wojahn 2015:24, Milles 2019:10). En som ett normkritiskt 

pronomen kan alltså ses som en del i detta arbete och har därför betraktas som ideologiskt 

laddat då det har politiska intentioner. Detta bekräftar Milles (2019) studie då det vid sex 

kvalitativa intervjuer med personer som olika frekvent brukar ordet en framkommer att det 

används som en motreaktion till pronomenet man. Resultatet bekräftar Wojahns (2015) då de 

menar på att man bidrar till att markera den manliga normen och att en fungerar könsneutralt 

och inkluderande, samt att detta grundar sig på en språksyn där språket har makt att påverka 

våra mentala föreställningar (Milles 2019:19). Likt Johansson (2014) visade Milles (2019:20) 

studie att bruket av en även fungerar som ett feministiskt identitetsskapande och ett 

symbolord för denna ideologi. Studien visar dock även på att bruket av en kan ha 

exkluderande tendenser trots sina inkluderande intentioner. Det framkommer att publikationer 

innehållande en som pronomen har hindrats, vilket då exkluderar användaren av ordet, men 

att det även kan exkludera mottagaren om denne inte förstår denna användning av ordet 

(Milles 2019:21). 

 

4.2 Studier om könskonceptualiseringar och pronomen 

Daniel Wojahn (2013) samt Margit Tavits och Efrén O. Perez (2019) har utfört studier där de 

undersöker vilka föreställningar om kön som användandet av det könsneutrala personliga 

pronomenet hen skapar i jämförelse med de könsspecifika pronomenen han och hon. Wojahns 

(2013) har utfört en perceptionsstudie baserad på en enkätundersökning där han med hjälp av 
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en kortare text om mobilstrålning undersökt hur sex olika varianter av personliga pronomen 

skapar föreställningar om genus. Genom att dela ut identiska enkäter där enda skillnaden var 

användandet av det personliga pronomenet kunde Wojahn (2013:361) dra slutsatsen av 

undersökningen att kön är en av de huvudsakliga identitetsaspekten som personer 

kategoriseras efter, samt att hen skapar en mer inkluderande föreställning av kön till skillnad 

från pronominala benämningar innehållande han, hon och den (Wojahn 2013:366). Hen 

visade sig skapa konceptualiseringar som inte reproducerade ett binärt genussystem då de 

skapade föreställningar om könsidentiteter bortanför kvinnligt och manligt, vilket de andra 

benämningarna inte skapade. En del av de andra formerna av personliga pronomen som inte 

innehöll hen skapade även främst konceptualiseringar av manlighet, vilket visar på ett 

återskapande av en manlig norm och något som Wojahn (2013:366) beskriver som en 

People=male-bias, ett begrepp som närmare kommer beskrivas i avsnitt 5.1 i denna uppsats.  

 Tavits och Perez (2019) studie grundar sig också på en enkätundersökning. Likt Wojahn 

(2013) problematiserar de att mannen återskapas som människans norm genom könsspecifika 

pronomen och även deras studie visar att hen skapar en mer inkluderande föreställning av kön 

hos informanterna, samt i större utsträckning reproducerar ett icke-binärt genussystem (Tavits 

& Perez 2019:5). Tavits och Perez (2019:6) belyser även att resultatet av deras studie har visat 

på att ett könsneutralt språk ökar acceptansen för icke-binära HBTQ-individer, och 

sammanfattningsvis menar dem att språkreformer på ordnivå alltså kan bidrar till ett mer 

jämställt samhälle.  

 I ett examensarbete har Gina Söderlund Nåtfors (2015) undersökt vilka 

konceptualiseringar om kön som en och man skapar i egenskap av generiska pronomen. 

Metoden bestod av två frågor i en enkätundersökning, samt en kvalitativ intervjuundersökning 

där fyra informanter fick läsa två identiska texter, innehållande olika pronomen. I 

enkätundersökningen fick informanterna två likadana meningar där de generiska pronomenen 

förekom i varsin av dem. Informanterna fick där efter fyra svarsalternativ för att besvara 

frågan i form av ”Hen”, ”Kvinna”, ”Man” och ”Inget kön” (Söderlund Nåtfors 2015:29). 

Resultatet visar att inget pronomen skapade konceptualiseringar av något kön hos majoriteten 

av de svarande. Det visar däremot att av dem som fick föreställningar uppgavs det att man 

som generiskt pronomen skapades konceptualiseringar av en kvinna och/eller man, medan en 

som generiskt pronomen enbart visade på föreställningar av hen. Söderlund Nåtfors (2015:21) 

poängterar att trots att dessa svar kom från en liten andel av informanterna kan en här se hur 

en kan rekommenderas som generiskt pronomen till texter som vill inkludera fler 

könsidentiteter än de binära.  
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Av Söderlund Nåtfors (2015) intervjuer framkom det att man skapar konceptualiseringar av 

en man, av kvinna och man samt inget specifikt kön. En skapade däremot konceptualiseringar 

av en kvinna och flera kön, men likt man även konceptualiseringar av kvinna och man 

(Söderlund Nåtfors 2015:23). Slutsatserna av denna intervjudel är angående generiska 

pronomen är dock något diskutabla då Söderlund Nåtfors (2015:31) även ändrade det 

personliga pronomenet som användes i de texter som informanterna fick läsa. I texten 

innehållande man användes det personliga pronomenen han och hon, och i texten 

innehållande en användes hen. Som tidigare nämnts i detta avsnitt har studier visat en 

koppling mellan personliga pronomen och konceptualiseringar av kön (Wojahn 2013, Tavits 

& Perez 2019). Att använda personliga pronomen i samma text tillsammans med generiska 

pronomen skulle då eventuellt kunna påverka informanternas föreställningar och skymma 

föreställningarna av det generiska pronomenet.  

 

5. Teori 

5.1 Språk och kön 

Som tidigare forskning visat har diskussionen kring språk och kön förts utifrån en performativ 

språksyn (Wojahn 2015). Performativitetsteorin har främst utvecklats av filosofen Judith 

Butler med en grundläggande idé att människans handlingar konstruerar och reproducerar 

människans identiteter och att det därför även är möjligt att förändra de 

identitetskonstruktioner som samhället är uppbyggt på (Butler 1990:147). Denna teori har 

kommit att bli vedertagen inom språkvetenskapen då det är människans språkhandlingar som 

är den främsta handlingen som konstruerar och kategoriserar människans könsidentiteter. Det 

som synliggörs språkligt upplevs som det normala och naturliga och performativa 

språkhandlingar tillskriver människans kropp sitt kön (Wojahn 2015:18). Hur vi talar om kön 

skapar alltså de rådande normerna om kön och därmed de ramar som människan har att 

förhålla sig till beroende på dennes tilldelade könsidentitet, hur vi ser på andras 

könsidentiteter och vilka könsidentiteter som får existera. 

 Som framkommit i avsnitt 4.1 har forskning visat att en som ett generiskt pronomen 

förespråkats vara en språklig handling som ska fungera som ett könsneutralt och inkluderande 

alternativ för att motverka språklig diskriminering i form av andro-könanade och två-

könande. Dessa två begrepp går att härleda till begreppet genderism som beskrivs som ett 

multidimensionellt sätt att se på sexism (Hornscheidt & Landqvist 2014:63). Genderism vill 

framhäva att kön är en konstruktion som innefattar fler dimensioner än bara makthierarkin 
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mellan kvinnor och män. Andro-könande är dock den diskrimineringsstruktur som kopplas till 

klassisk sexism då den synliggör mannen i språket och konstruerar honom som den mänskliga 

normen, medan kvinnan konstrueras som det avvikande och på en sekundär position. Två-

könande är en diskrimineringsform som realiseras genom att enbart två könskategorier talas 

om och synliggörs: kvinnor och män (Hornscheidt & Landqvist ibid).  

 Andro-könande har likheter med begreppet People=male-bias som presenterades i ovan 

i avsnitt 4.2. Begreppet People=male-bias syftar alltså också till en manlig norm och har 

uppkommit efter att studier har visat att personer oftast föreställer sig en manlig person efter 

att de har läst en text där könet är ospecificerat (Wojahn 2013:358). Wojahn (ibid) menar att 

en med hjälp av perceptionsstudier kan undersöka vilka ord som inte reproducerar en 

People=male-bias, samt även uppmärksamma vilka benämningar som reproducerar ett binärt 

könssystem, likt det som begreppet två-könande vill fånga. Genom att studera människans 

perception kan en alltså undersöka hur människan ser på saker. Strävan är att fånga 

människans upplevelse och verklighet genom sinnena, vilket möjliggör en bedömning av 

språket och dess effekter (Given 2008). 

 

5.2 Språk och läsbarhet, läslighet och lättlästhet 

Som tidigare forskning visat kan bruket av en som ett generiskt pronomen ha en exkluderande 

effekt då mottagaren av ordet kanske inte förstår denna användning (Milles 2019:21). Därför 

syftar denna uppsats mäta hur svår en text uppfattas när en används som generiskt pronomen 

och när man används som generiskt pronomen. En texts svårighetsgrad beror på olika 

språkliga faktorer och inte minst dess ordval, men även faktorer som meningsuppbyggnaden, 

dess ämne samt grafiska form. Det grundar sig alltså på vilka krav som texten ställer på 

läsaren och dennes förkunskaper (Hellspong 2003:85). Med hjälp av en läsbarhetsanalys kan 

en undersöka en texts läsbarhet och läslighet, vilket handlar om hur tillgänglig en text är 

respektive hur de visuella faktorerna påverkar texten för läsaren. Men då det generiska 

pronomenet handlar om läsarens språkliga kunskaper på ordnivå är det därmed lättlästhet som 

är syftet att bedöma i denna uppsats (Hellspong 2003:86). 

 Ovanliga, olämpliga och svåra ord är tre företeelser i en texts språk som kräver en större 

språkkunskap hos läsaren och påverkar således textens lättlästhet (Hellspong 2003:87). För att 

analysera texter ska en identifiera dessa ord, vilket en kan göra genom att pröva olika former 

av samma text på tilltänkta läsare (Hellspong 2003:86). 
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5.3 Språk och attityder 

Attitydbegreppet inom språkvetenskapen går att koppla ihop med attitydbegreppet inom 

socialpsykologin. Begreppet beskrivs som tämligen svårfångat men har definierats som 

inlärda, konsekventa, reaktioner i frågan om en viss företeelse (Bijvoet 2013:123). Attityder 

är alltså något som vi socialiseras in i och ju tidigare i åldern detta har skett desto mer 

motståndskraftig är den (Bijvoet 2013:127). Attitydbegreppet har besläktade fenomen i form 

av värderingar, vanor, fördomar, stereotyper och åsikter (Bijvoet 2013:125). Värderingar 

innebär de överordnade ideal som eftersträvas, detta kan tillexempel vara jämställdhet och går 

att se i de tidigare studier som utförts kring en som generiskt pronomen och attityder. Vanor 

innebär en persons beteende i form av rutiner och är ofta inte på lika hög medvetenhetsnivå 

som attityder. Stereotyper bygger på generaliserade föreställningar och social kategorisering. 

Fenomenet fördomar innebär negativa känslor och värderingar som förenas med 

stereotyperna. Åsikter innebär de uppfattningar som uttrycks med ord och beskrivs som mer 

kognitiva i sin natur till skillnad från attityder som även är affektbetonade (Bijvoet 2013:126). 

 Trots attityders komplexa natur har tre olika, dock ofta sammankopplade, komponenter 

kunnat identifieras. En kognitiv komponent som innebär föreställningar och uppfattningar till 

ett attitydobjekt, dessa behöver inte bygga på fakta utan kan bara vara kopplade till personens 

egna idéer. En affektiv komponent som innefattar de känslomässiga värderingarna en har till 

attitydsobjektet. Dessa kan till exempel vara positiva, negativa, accepterande eller likgiltiga. 

Den sista är en konativ komponent som innebär ens handlingsberedskap i frågan, om en är 

beredd att handla in linje med sina värderingar och föreställningar (Bijvoet 2013:124). 

Forskare har även urskilt att attityder har olika funktioner vilket delas in i fyra olika begrepp. 

Den kognitiva orienteringsfunktionen som innebär att attityderna hjälper till att generalisera 

och kategorisera människans behov av att skapa ordning i den fysiska världen. Den 

affektiva/evalutativa funktionen är de inslag i attityder som på grupp och individnivå spelar en 

vital roll i förhandlandet och konstruerandet av identiteter. Den ego-defensiva funktionen är 

en utveckling av attityder i form av försvarsmekanismer som skyddar en person mot oönskade 

egenskaper hos personen själv. Den sista är den instrumentella funktionen där attityder 

fungerar som ett förbättrande av en persons sociala position (Bijvoet 2013:127-128). 

 Språkattityder innefattar en persons attityd till språk på olika nivåer. Det kan röra sig 

om språkval, språkpolitiska beslut och språkvårdande insatser, men de kan även handla om 

attityder till dialekter och ordformer (Bijvoet 2013:128–129). Studier har visat att en persons 

sätt att tala styr hur denne person blir bemött i olika sammanhang och att det beror på 

mottagarens språkattityd (Bijvoet 2013:122). En persons språkattityder styrs bland annat av 
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språkets standardiseringsgrad, som i sin tur styrs av medel som beskriver normerna, som 

tillexempel ordböcker och handböcker. Standardiseringsgraden är alltså inte en inbyggd 

företeelse utan skapas av sociala processer. Då språket även fungerar som en identitetsmarkör 

och visar på vår grupptillhörighet är det en vedertagen uppfattning inom attitydforskning att 

attityderna inte handlar om attityd till språket i sig utan reflekterar hur vi ser på talaren av 

språket (Bijvoet 2013:131).  

 Då en som generiskt pronomen har stött på kritik av mottagare till ordet (Milles 2019, 

Wojahn 2015, Hagstedt 2017) och då Skärlund (2016) siar om att en möjligen inte kommer få 

ett genombrott i det svenska språkbruket på grund av dess dialektala ursprung kan det alltså 

handla om personers attityder till ordet. Genom att undersöka de generiska pronomenen i bruk 

kan en alltså se hur attityderna skulle påverka ordet i praktiken.  

 

6. Material och metod 

I detta avsnitt kommer studiens material och metod att presenteras. Inspirationen till studien 

är främst hämtad från Wojahns (2013) perceptionsstudie om personliga pronomen som 

beskrivs i avsnitt 4.2. Metoderna utgår även från de teoretiska begrepp som beskrivs ovan i 

avsnitt 5. 

 

6.1 Enkäterna 

Materialet som studien bygger på är en enkätundersökning med två olika enkäter. 

Informanterna fick först läsa en kortare text och sedan svara på fyra frågor om den, följt av 

frågor om deltagarna. Enkäterna var identiska förutom att de generiska pronomenen som 

användes i texterna utgjordes av en i den ena enkäten och man i den andra.  

 Texten som deltagarna fick läsa bestod av 110 ord och är hämtad från Folktandvårdens 

hemsida (2019). Texten är något omskriven för studiens ändamål, dock använder de man som 

generiskt pronomen i originaltexten. Likt Wojahn (2013:359), grundar sig valet av ämne på 

texten av att tandvård i en svensk kontext inte bör vara förknippat med några specifika 

föreställningar om kön. Informativa texter likt denna passar sig även bra vid 

läsbarhetsanalyser (Hellspong 2003:86). Texten lyder: 

 

  Våga ta första steget 

  Det svåraste steget för en person som är tandvårdsrädd är ofta att ta kontakt med 

  tandvården. Bara att boka tid upplever många som ångestfyllt vilket gör att en 
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  skjuter på det för länge. Även när besöket väl är bokat är det vanligt att en hittar 

  på ursäkter för att inte gå. När en skjuter upp sitt besök leder det ofta till att 

  rädslan blir ännu starkare eftersom det var så länge sedan en var där. När en väl 

  kommer på sin tid upplever däremot många att det gått bättre än vad de trodde 

  innan besöket. 

 

Det inledande missivbrevet där studiens syfte beskrivs är något vagt. Målet med detta är att 

försöka fånga deltagarnas omedvetna attityder till bruket av generiska pronomen och inte 

riskera politiskt korrekta svar, vilket är ett grepp i indirekta attitydmätningar (Bijvoet 

2013:135), samt även i Wojahns (2013) perceptionsstudie. Det etiska aspekterna kring detta 

diskuteras nedan i avsnitt 6.2. I enkätens första fråga ombeds deltagarna att svara på vad de 

får för föreställningar om en fiktiv person som texten handlar om. Denna fråga är direkt 

hämtad från Wojhans (2013:359) studie, dock en aning omskriven. Den formulerades ”Texten 

handlar om en ospecificerad person, som du nu kan tilldela några egenskaper. Hur föreställer 

du dig denna person? Ange gärna detaljer som yrke, kön, ålder etc., i fall du har tänkt på 

dem.”  Syftet med första frågan är främst att undersöka deltagarnas föreställningar om kön, 

men de andra egenskaperna som ålder och yrke fick vara kvar som förslag då de skulle bidra 

till att deltagarnas tänkande, samt inte avslöja vilken specifik egenskap undersökningen 

studerade för att undvika politiskt korrekta svar. Frågorna två och tre ställdes för att 

undersöka textens lättlästhet och den fjärde frågans syfte var för att se ifall valet av det 

generiska pronomenet skapade några reaktioner hos informanterna. Syftet med fråga fem var 

att kunna se vilka typer av personer det var som denna studie undersökte då enkäten inte 

skickades ut till eller sökte en specifik grupp människor. Enkäterna består nästan enbart av 

öppna frågor, vilket är ett vanligt grepp vid attitydsanalyser (Bijovet 2013:133). Det var ett 

aktivt val då det var viktigt för studiens syfte att fånga personer egna associationer och inte på 

något sätt styra deras tankegångar, likt Wojahn (2013) metod och till skillnad från Söderlund 

Nåtfors (2015) som gav informanterna svarsalternativ. De negativa egenskaper som öppna 

frågor har, som att det är svårare att sammanställa data och at det finns en risk för 

ofullständiga och svårtolkade svar (Trost & Hultåker 2016:74–75, Bijovet 2013:134), fick 

alltså bortses från till förmån för studiens syfte. Samtliga frågor testades även i en pilotstudie 

för att eftersträva en hög grad av reliabilitet och validitet (Trost & Hultåker 2016:63). 

 Distributionen skedde främst genom sociala medier med webbenkäter (se Bilaga 1.) 

men även cirka 10% samlades in i pappersformat (se Bilaga 2.). Valet av webbenkät grundar 

sig på ambitionen att få en stor geografisk spridning, vilket även skulle vara möjligt vid ett 
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postutskick, men då denna studie inte kunde stödja en längre tidsplan (Trost & Hultåker 

2016:118) var en webbenkät det mer passande alternativet, trots att det har uttryckts vara lägre 

svarsfrekvens på webbenkäter än postala enkäter (Trost & Hultåker 2016:143). En webbenkät 

är även ett effektivt sätt för datainsamling då en slipper registrera svaren var för sig (Trost & 

Hultåker 2016:135). Valet att även dela ut pappersenkäter grundar sig på ambitionen att 

jämna ut antalet informanter så att båda enkäterna skulle ha lika många deltagare. 

 

6.2 Etiska aspekter 

För att tillgodose Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2002) ägnades första delen av enkäten åt att upplysa 

deltagarna om enkätens villkor (se Bilaga 1 och Bilaga 2). Deltagarna blev där informerade 

om att syftet med materialinsamlingen var att användas i en C-uppsats i Svenska vid 

Södertörns Högskola samt att studien går ut på att undersöka läsbarhet, föreställningar och 

uppfattning av texter. För att inte påverka informanternas svar var beskrivningen av studiens 

syfte medvetet något vag, men när insamlingen var färdigställd publicerades det faktiska 

syftet med enkäten på de medier där webbenkäten spridits. Vid pappersenkäten informerades 

deltagarna muntligt om det faktiska syftet. Deltagarna blev även informerade om att de svar 

de lämnar samlas och behandlas anonymt, att deltagandet är frivilligt samt att det när som 

helst gick att avbryta sitt deltagande, men genom att svara på enkäten samtycker de till att 

deras svar används och publiceras i denna uppsats. Vid distributionen informerande jag även 

om vem de skulle hänvisa till och kontakta vid eventuella frågor. Genom denna information 

uppfylls därmed informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet, samt även 

konfidentialitetskravet då alla svar har behandlats konfidentiellt (Vetenskapsrådet 2002).  

 

6.3 Informanterna 

Sammanlagt var det 130 personer som svarade på enkäterna. Sex svar fick dock räknas bort 

på grund av att deltagarna missförstått en fråga eller inte givit fullständiga svar och åtta svar 

räknades bort då deltagarna inte avslutat webbenkäten. Dessa svar kunde inte då användas på 

grund av samtyckeskravet som beskrivs i avsnitt 6.2. Se Tabell 1 för en sammanställning av 

enkäternas deltagare.  
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 En-enkäten Man-enkäten 

Antal deltagare: 58 58 

Könsfördelning: 30 kvinnor, 28 män 30 kvinnor, 28 män 

Ålder: Åldersspann på 21–71 år, 

den mest förekommande 

åldersgruppen var 24–34-

åringar (cirka 48%) 

Åldersspann på 20–64 år, 

den mest förekommande 

åldersgruppen var 24–34-

åringar (cirka 58%) 

 
Tabell 1. Deltagaröversikt. 

 

 

För att undersöka om det fanns någon korrelation mellan informanternas dialekter och en som 

pronomen ombads de att uppge i vilka städer de var uppväxta i. Cirka 65% av informanterna 

uppgav att de kom från Stockholm med omnejd, utöver dessa varierade svaren och resultatet 

visas i Figur 1. Cirka 4% uppgav att de var uppväxta i städer utanför Sveriges gränser.  

 

 
 
 Figur1. Karta över de platser informanterna uppgav som uppväxtort. 
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Cirka 91% av personer uppgav svenska som modersmål, utöver dessa uppgavs finska, ryska, 

bengali, somaliska, syrianska och serbokroatiska. Majoriteten, cirka 64%, uppgav att de hade 

en universitets- eller högskoleutbildning som högsta utbildningsform. Cirka 31% uppgav 

grundskoleutbildning och resterande uppgav någon form av folkhögskola eller yrkeshögskola. 

De yrken som informanterna uppgav varierade kraftigt.  

 

7. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av enkätinsamlingen. Avsnittet är uppdelat i tre delar som 

i sin tur besvarar varsin fråga av studiens frågeställning. Var informanterna var uppväxta, 

deras modersmål, yrke, ålder, samt kön gav dock inga betydande utslag vid analysen och 

kommer därför inte att behandlas i denna studie. 

 

7.1 Könskonceptualiseringar 

Resultatet av svaren på fråga 1 i enkäten som undersöker frågan om vilka föreställningar om 

kön som de generiska pronomenen skapar presenteras nedan i diagram 1 och diagram 2. Vid 

analysen delades de svar som informanterna uppgav i fyra olika kategorier, ”Kvinna och/eller 

man”, ”Kvinna”, ”Man, ”Inget kön” och ”Ingen föreställning alls”. De svar som 

kategoriserades in i det sistnämnda svarsalternativet var de svar där informanterna tydligt 

skrev att de inte fått någon specifik föreställning om några egenskaper om den ospecificerade 

personen som texten handlade om, samt de enkäter där denna ruta lämnats tom. De svar som 

kategoriserades in i ”Inget kön” var av två olika karaktärer och kan delas in i ett explicit 

påpekande om att kön är irrelevant, som visas i exempel (1), och att det helt enkelt inte 

nämnde någon könstillhörighet av personen de föreställde sig, vilket visas i exempel (2). 

 

(1) Jag föreställer mig denna person som en helt vanlig "svensson.  

 Någon som har ett liv som är fullt upp, likt alla andra att få ihop sitt livspussel. 

 Någonstans mellan 25–40 år gammal, kön irrelevant.  

 Yrke kan vara vad som helst som tränger in på kontorstider, där man bara är 

 ledig helg. 

 

(2) Jag tänker mig antingen ett litet barn eller en person mellan 50–65. Barnen för 

 att det är många barn som tycker det är obehagligt. För dom äldsta är det nog att 

 det kan komma större problem med ålder 
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De svar som kategoriserats in i ”Kvinna och/eller man” gav alltså båda könen som alternativ. 

Detta exemplifieras i citat (3). 

 

(3) Medelålders man eller kvinna med inkomst under medel 

 

 

 Diagram 1. Sammanställning över informanternas konceptualiseringar om kön i man-enkäten 

 

 

 Diagram 2. Sammanställning över informanternas konceptualiseringar om kön i en-enkäten 

 

7%

28%

17%

31%

17%

Man-enkäten

Kvinnligt och/eller manligt kön Kvinnligt kön

Manligt kön Inget kön

Inga föreställningar alls

7%

26%

31%

26%

10%

En-enkäten

Kvinnligt och/eller manligt kön Kvinnligt kön

Manligt kön Inget kön

Inga föreställningar alls
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Diagram 1 visar att av informanterna som svarat på enkäten innehållande det generiska 

pronomenet man föreställde sig 7% (4 personer) en kvinna och/eller man, vilket även var 

samma resultat i en-enkäten. I man-enkäten svarade även 28% (16 personer) av informanterna 

att de föreställde sig en kvinna, 17% (10 personer) att de föreställde sig en man, 31% (18 

personer) fick inga föreställningar om kön och 17% (10 personer) fick inga föreställningar 

alls. I en-enkäten svarade 26% (15 personer) att de föreställde sig en kvinna, 31%  

(18 personer) att de föreställde sig en man, 26% (15 personer) att de inte fick några 

föreställningar om kön och 10% (6 personer) fick inga föreställningar alls.  

 Resultatet visar på små skillnader mellan de två undersökta pronomenen och vilka 

föreställningar om kön de skapar. Vid ett nära granskande kan en dock se att användandet av 

pronomenet en i texten skapade fler föreställningar om en man än vad pronomenet man 

skapade. Man skapade däremot något fler föreställningar om en kvinna och något fler 

föreställningar utan kön. I diagram 3 visas ett jämförande av dessa kategorier och de två olika 

enkäterna.  

 

 

 

    Diagram 3. Jämförande staplar av båda enkäternas konceptualiseringar om kön. 
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Ur en performativ språksyn (Butler 1990, Wojahn 2015) med utgångspunkten att språket 

skapar könsidentiteter kan man därmed se i resultatet att både en och man skapar binära 

könskategorier. Båda bidrar därmed till den språkliga diskrimineringen som ett två-könande 

innebär (Hornscheidt & Landqvist 2014:63) eftersom inget av dem förde föreställningar till en 

könskategori bortom man och/eller kvinna. I frågan andro-könande (Hornscheidt & Landqvist 

2014:63) och People=male-bias (Wojahn 2013:358) ter det sig vid en nära granskning att det 

utifrån detta resultat är en som generiskt pronomen som skapar fler föreställningar om manligt 

kön och därmed bidrar till den manliga normen. Man verkar även ha en mer neutral effekt än 

en då det var fler som inte föreställde sig någon könskategori alls.  

 Detta resultat visar alltså att bruket av en inte går i linje med de intentioner som ligger 

bakom användandet av ordet, utan det verkar snarare ha en motsatt effekt. Detta diskuteras 

närmare i avsnitt 8.1. 

 

7.2 Lättlästhet 

Resultatet på frågan om informanterna tyckte texten var svårt att läsa presenteras nedan i 

diagram 4 och 5. I enkäten innehållande pronomenet man svarade 81% (47 personer) att 

texten inte alls var svår att läsa och 19% (11 personer) upplevde texten som lite svår att läsa 

(Se diagram 4.). Av de som svarat på enkäten med pronomenet en tyckte 72% (42 personer) 

att texten inte alls var svår att läsa och 28% (16 personer) tyckte att texten var lite svår att läsa 

(Se diagram 5.). Ingen av informanterna upplevde texterna som ganska svåra eller svåra att 

läsa, dessa kategorier redovisas därför inte i diagrammen. 
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Diagram 4. Sammanställning av informanternas åsikter om textens svårighetsgrad i man-enkäten 

 

 

 Diagram 5. Sammanställning av informanternas åsikter om textens svårighetsgrad i en-enkäten 

 

Vid frågan om varför/varför inte informanterna upplevde texten som svår att läsa uppgav 

ingen av dem som svarat på man-enkäten det generiska pronomenet som anledning till att de 

tyckte att texten var lite svår att läsa, flera av de svarande uppgav dock att de saknade ett flyt i 

texten, vilket exempel (4) illustrerar. 
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(4)  Inget riktigt flyt utan känns som det är start-stopp vid varje mening. Och hade 

  använt andra ordval själv. 

 

I enkäten innehållande en uppmärksammades dock det generiska pronomenet som en 

anledning till att texten hade en aning lättlästhetsproblem. Av de 16 personer som angav att de 

tyckte att texten var lite svår att läsa svarade 50% (8 personer) att detta berodde på att texten 

innehöll det generiska pronomenet en. Av de 42 personer som uppgav att texten inte var svår 

att läsa uppmärksammade 5% (två personer) ändå användningen av en. Resultatet av detta 

illusteraras i diagram 6.  

 

 

Diagram 6. Sammanställning av vilka svar som uppmärksammade pronomenet en som anledningen till att texten 

var svår att läsa. 

 

Anledningen till att informanterna upplevde att en påverkade lättlästheten varierade mellan att 

de är ovana att läsa en i text, som exemplifieras i citat (5), och att det besvärade läsningen för 

att informanterna störde sig på ordet, vilket visas i citat (6). En verkade alltså påverka flytet 

vid läsningen av texten. Textens flyt kritiserades också i man-texten även om pronomenet inte 

pekades ut som problemet i den enkäten. 
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(5)  Det blir lite jobbig att läsa ”en”, men det är nog bara för att  

  jag är van vid ”man”. Det kan *en* nog lära sig att bli van vid. 

 

(6)  Jag stördes hela tiden på ”en” som personligt pronomen.  

 

Av de två personer som skrev något om en som generiskt pronomen trots att de inte upplevde 

texten svår att läsa uppmärksammade en av dem det som ett positivt alternativ till de 

personliga pronomina han/hon, se citat (7). Den andra informanten uppgav ändå en som ett 

störningsmoment även om texten i sig inte var svår, se citat (8). 

 

 

(7)  Bra att det stod "en" och inte han/hon, bra flöde och informativt 

 

(8)  Det var lätt svenska med korta meningar, även om jag störde mig på 

  "en" hela tiden. 

 

Sammanfattningsvis visar det övergripande resultatet som presenterats i diagram 4 och 5 att 

inget av de generiska pronomenet i texterna påverkar lättlästheten särskilt negativt då 

majoriteten svarade att texten inte alls var svår att läsa. Ordet en gav dock vissa utslag, men 

enbart av 14% av de totalt 58 informanterna som svarade på en-enkäten. Det framgick inte i 

något av svaren att de handlade om en oförståelse av vad ordet en betydde i sammanhanget, 

vilket framgår i exemplen ovan. Dock framgick det att ordet en som ett generiskt pronomen 

var ovant för informanterna att läsa, samt att det störde läsningen, vilket i en läsbarhetsanalys 

ändå påvisar problem med lättlästheten (Hellspong 2003:86), något som man inte gör.  

 

7.3 Språkattityder 

Redan i föregående fråga går det att ana informanternas attityder till en som generiskt 

pronomen i texterna. Resultatet av fråga 4 presenteras nedan i diagram 7 och 8, som visar en 

sammanställning på hur många av informanterna som skrev något angående användandet av 

det generiska pronomenet i texten när de blev tillfrågade om de hade några generella åsikter 

om den. De informanter som vid föregående fråga uppgav något om pronomenet i texten 

upprepade det vid denna fråga, dock var det inte alla som svarade något om pronomenet i 

texten vid denna fråga som ansåg att det hade något med lättlästheten att göra då dessa 

personer inte nämnde något i de tidigare frågorna som berör undersökningens föregående del. 
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I enkäten innehållande pronomenet man reagerade 0% på användandet av pronomenet. I 

enkäten där en användes svarade 40% (23 personer) att de reagerat på pronomenet.  

 

 

      Diagram 7. Sammanställning av hur många informanter som reagerade på det generiska pronomenet i  

      man-enkäten 

 

 

 Diagram 8. Sammanställning av hur många informanter som reagerade på det generiska pronomenet i  

 en-enkäten. 
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Det var dock av varierande anledningar som pronomenet en uppmärksammades. En del 

informanterna reagerade positivt på att texten innehöll en och de påpekade uppfattningen att 

man har en könande effekt. Detta illusteraras i exempelcitat (9). Det gick även att urskilja en 

positiv attityd till en då det uppfattas mer neutralt än man, vilket syns i exempel (10). 

 

(9) Ordet "en" användes många gånger. Bra att ordet var "en" istället för "man" 

 vilket annars används väldigt ofta och har en könsbetingelse.  

 

(10) Texten upplevs mer anonym med användandet av ”en”. Kanske för att vad man 

 associerar med ”en” inte blir lika tydligt som med ”man”, vilket kan vara 

 positivt. 

 

De negativa kommentarerna grundar sig på att de inte uppskattade den typen av ordvändning, 

både på grund av att de reagerade på ordet, se exempel (11), men även för att de hellre hade 

sett en användning av ett personligt pronomen, se exempel (12).  

 

(11) Jag reagerade på att det skrevs "en" hela tiden. Gillade inte riktigt den 

 formuleringen... 

 

(12) Möjligtvis skulle det vara författarens val av pronomen, då denne nyttjade ordet 

 ”en” istället för ”hen”, vilket jag personligen tycker skulle vara mer passande. 

 

Det förekom även kommentarer om att det var omotiverat många antal en i texten, vilket visas 

i exempel (13) nedan. Detta exempel tyder även på att personen anser att en som ett generiskt 

pronomen hör till korrekt svenska.  

  

(13) Ja. Texten använde korrekt svenska men onödigt många "en".  

 

Att det enbart syntes reaktioner på en och inte på man kan ha att göra med ordens olika 

standardiseringsgrad (Bijvoet 2013:131) av den institutionaliserade språkvården, då man 

förespråkas som de främsta generiska pronomenet. En gav blandade attityder vilket kan bero 

på olika komponenter hos attitydbärare samt även tyda på attitydernas besläktade fenomen om 

vanor, värderingar, stereotyper, fördomar och åsikter. I exempel (9) framgår det en positiv 

attityd som går att sammankoppla med att informantens värdering om ett icke-könande språk, 
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vilket påverkar dennes attityd till ordet. Det går även att utläsa en kognitiv komponent 

(Bijvoet 2013:124) då dennes uppfattning om attitydobjektet en bygger på en föreställning om 

att ordet har en könsneutral effekt, samt en affektiv komponent (Bijvoet ibid) som gör att 

dennes känslomässiga värdering skapar en positiv attityd till den kognitiva komponenten. Den 

negativa attityden som framgår i exempel (11) kan bero på att informantens attityd påverkas 

av det besläktade fenomenet vanor som gör att den kognitiva komponenten uppfattar ordet 

som fel, vilket påverkar den affektiva komponenten och skapar en negativ attityd. Den 

konativa komponenten (Bijvoet ibid) går inte att urskilja i något av svaren ovan då det inte 

framgår om informanterna är beredda att handla i linje med sina attityder. Det går heller inte 

att utläsa vilken funktion som attityderna fyller hos informanterna. För att få reda på det 

skulle det krävas en mer kvalitativ undersökning och därför dras inga slutsatser om det i 

denna studie.  

 Om de negativa attityderna till en beror på dess dialektala ursprung, som Skärlund 

(2016) har föreslagit, går heller inte tydligt att urskilja i något av svaren som gavs, därför går 

det heller inte att utesluta. Det som dock går att urskilja är att attityderna till en gör att ordet är 

mer iögonfallande än man, samt att en därmed riskerar att påverka mottagarens attityd till 

avsändaren.  

 

8. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet av denna studie och dess förhållande till tidigare forskning. 

Diskussionen är uppdelad på samma sätt som resultatavsnittet och avslutas med tankar kring 

vidare forskning. 

 

8.1 Resultatdiskussion 

8.1.1 Diskussion om könskonceptualiseringar 

Den tidigare forskningen visade att en som generiskt pronomen har använts i ett inkluderande 

och könsneutralt syfte för att motverka en manlig norm och även en binär syn på kön (Wojahn 

2015, Milles 2019, Skärlund 2016, Skärlund 2017, Johansson 2014, Hagstedt 2017). Genom 

att undersöka vilka könsföreställningar en och man skapade när de presenterades i samma 

kontext testades huruvida orden bidrog till en People=male-bias (Wojahn 2013) samt två 

kategorier inom genderism, två-könande och andro-könande (Hornscheidt & Landqvist 2014). 

Det gick att urskilja att intentionerna med en som generiskt pronomen inte fyller sitt syfte. 

Både en och man bidrar med den språkliga diskrimineringsformen två-könande då inget av 
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orden skapade någon könsföreställning bortanför de kvinnliga och manliga könen. Man hade 

dock en mer neutral effekt än en då man skapade fler konceptualiseringar där informanterna 

inte såg något kön alls framför sig, vilket visar på att man i detta fall var mer könsneutralt. En 

skapade fler konceptualiseringar om ett manligt kön vilket gör att ordet tyder på att bidra till 

en People=male-bias och diskrimineringsformen andro-könande då det reproducerar en 

manlig norm.  

 Wojahns (2013) samt Tavits och Perez (2019) resultat när de på liknande sätt undersökt 

personliga pronomen och kommit fram till att hen skapar en mer inkluderad bild av kön, tycks 

alltså inte gälla en. Söderlund Nåtfors (2015) resultat som visar att en kan vara ett dugligt 

generiskt pronomen i frågan om att inkludera fler könsidentiteter än de binära går heller inte i 

linje med resultatet i denna studie. Skillnaderna i resultatet kan dock bero på de båda 

studiernas undersökningsmetod. Wojahns (2015) kritik om att Språkrådet inte har tagit hänsyn 

till de kognitiva effekter som visats i tidigare perceptionsstudier vid sina rekommendationer 

kring könsneutraliseringsstrategier tycks efter detta resultat inte stämma i frågan om de 

generiska pronomenen en och man och deras könskonceptualiseringar. Med det sagt behövs 

det dock poängteras att detta inte berör andra språkaktivistiska frågor om diskriminering och 

hur den institutionaliserade språkvården hanterar dem. Huruvida de enbart tar hänsyn till 

kvinnor och män går dock fortfarande att diskutera. 

 Trots att endast små skillnader har påvisats mellan de två enkäterna går det ändå att 

fastslå att en inte har visat på att vara ett mer inkluderande och könsneutralt ord än man. Det 

är av vikt att beakta att denna studie är liten och generaliserbarheten är svår att bedöma. 

Resultatet visar dock på något intressant som kan studeras vidare.  

 

8.1.2 Diskussion om lättlästhet 

Med utgångspunkt i att ordvalen som används i texter påverkar textens svårighetsgrad och 

därmed lättlästheten (Hellspong 2003) svarar resultatet som presenteras i avsnitt 7.2 att en 

skapade högre svårighet jämfört med man. Ingen av informanterna uppgav dock att de tyckte 

att texten var direkt svår att läsa, men det var tydligt att en uppmärksammades som ett 

störningsmoment. Det var dock ingen av informanterna som uppgav att de inte förstod vad en 

betydde i sammanhanget, vilket kanske inte direkt visar på den exkludering som Milles 

(2019) studie upptäckt.  

 Ur en feministisk synvinkel går det dock att se hur detta resultat kan vara både positivt 

och negativt. Det negativa synsättet är givetvis att om en upplevs som störande av mottagaren 

så finns det belägg för att hindra ordet från att användas, vilket tidigare forskning har 
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bekräftat vara ett problem för brukare av ordet (Wojahn 2015, Milles 2019). Den positiva 

sidan är att detta faktiskt bidrar till en av intentionerna bakom användandet av en. Som 

Wojahn (2015) belyser så har en använts som ett generiskt pronomen även för att skapa 

uppmärksamhet och starta en diskussion kring problematiken av den manliga normen. Om 

ordet sticker ut möjliggörs detta.  

 

8.1.3 Diskussion om språkattityder  

Att användandet av man som generiskt pronomen i texten inte skapade några reaktioner hos 

informanterna är kanske föga förvånande med tanke på dess etablering i det svenska språket. 

Att jämföra reaktionerna på man med en blir dock talande för syftet. Båda enkäterna innehöll 

lika många generiska pronomen, men som exempelcitaten visar så var det bara en som 

upplevdes förekomma för ofta. Detta är ett tydligt exempel på att en är iögonfallande, som 

Språkrådet hävdar, samt att det finns attityder till en som ett generiska pronomenen, vilket 

tydligt framgår i diagram 7 och 8.  

 Likt i Johanssons (2014) enkätundersökning framgår det även i detta resultat att det 

finns både positiva och restriktiva attityder till en som ett generiskt pronomen. Baserat på den 

tidigare forskningen kan de positiva attityderna till en grunda sig på det som ordet 

symboliserar i feministiska kretsar. De negativa attityderna kan även de bero på de 

feministiska intentioner som ligger bakom användandet av en som ett generiskt pronomen. 

Johanssons (2014) resultat pekade på att informanterna som deltog i undersökningen inte 

ansåg att en var en nödvändig reform och Hagstedt (2017) resultat visar att attityden till en 

som ett generiskt pronomen grundar sig på personers syn på verkligheten bakom 

diskrimineringsformerna andro-könande och två-könande. Dessa attityder kan alltså ligga 

bakom de svar som förekom av informanterna i denna studie, men det krävs mer kvalitativa 

undersökningar kring språkattityderna för att kunna dra några exakta slutsatser kring det. 

Resultatet går dock inte i linje med Hagstedts (2017) studie som visar att en som generiskt 

pronomen är neutralt värdeladdat då de tydligt skapade reaktioner hos informanterna utan att 

de blev direkt tillfrågade om deras attityder till ordet.  

 Likt resonemanget kring den positiva del som möjliggörs när ordet uppmärksammas 

som beskrivs ovan i avsnitt 8.1.2 så kan reaktionerna som skapas av en faktiskt svarar mot 

intentionerna bakom bruket av pronomenet och en kan således dra slutsatsen att det har 

verkan att väcka uppmärksamhet som ett feministiskt symbolord. Om en som avsändare dock 

inte vill riskera detta och stöta på negativa reaktioner från mottagaren bör en kanske, som 

Språkrådet föreslår (Se avsnitt 2.3), inte använda en som ett generiskt pronomen. 
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Som nämnt i avsnitt 5.3 är språkattityder svårare att förändra ju tidigare en person blivit 

indoktrinerad i någonting. En kan nog anta att många personer vid tidig ålder har lärt sig att 

en ska använda man som ett generiskt pronomen och att attityderna kring en kan grunda sig 

på det. Som Språkrådet skriver (Språkrådet Frågelådan) är det dock möjligt att neutralisera ett 

ord genom att använda det och synliggöra det i flera sammanhang. Attityderna till en som 

generiskt pronomen kan således förändras med tiden.  

 

8.2 Vidareforskning 

Då denna studie enbart har undersökt en mycket liten och till synes relativt homogen del av 

Sveriges befolkning ger resultatet enbart en fingervisning på hur en som generiskt pronomen 

uppfattas av mottagaren i de frågor som denna studie undersökt. En större studie, alternativt 

en studie med andra typer av informanter, skulle därför behöva utföras för att få en riktig 

uppfattning av den forskningslucka som denna studie ämnat fylla. En mer kvalitativ 

undersökning skulle också vara gynnsamt för ändamålet, speciellt i frågan om språkattityder. 

Då denna studie enbart undersökt bruket av en och man i en skriftlig kontext skulle orden 

även kunna undersökas i en muntlig sådan för att se hur det mottas i talat språk.  

 

9. Slutsats 

Det denna uppsats strävar efter att undersöka är vilka könskonceptualiseringar som de 

generiska pronomenen en och man skapar, huruvida de generiska pronomenen påverkade 

lättlästheten i en text samt hur läsaren reagerar på de generiska pronomenen, när de användes 

i samma kontext. Trots att resultatet grundar sig på ett relativt litet enkätantal och små 

skillnader mellan pronomenens könskonceptualiseringar kan en dra slutsatsen att en inte går i 

linje med de feministiska intentionerna om ordets könsneutrala och inkluderande effekt. Ur en 

performativ språksyn kan en tolka det som att båda pronomenen reproducerar en binär syn på 

kön, samt att en bidrar till ett återskapande av den manliga normen i större utsträckning än 

vad man gör.  

 Vid jämförande av de två pronomenens bidragande faktor i en texts lättlästhet visar 

resultatet på att en skapar högre svårigheter än vad man gör, även om ingen av informanterna 

uppfattar en text som direkt svår på grund av dem. I frågan om informanternas reaktioner på 

de generiska pronomenen är det tydligt att en är ett mer iögonfallande val av pronomen och 

att detta har att göra med läsarens språkattityder till ordet. Språkattityderna kan ha en blandad 

karaktär, men dessa kommer påverka mottagarens attityd till avsändaren av ordet. 
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Slutligen kan en konstatera att detta resultat inte motsäger sig att en kan användas som ett 

feministiskt symbolord, som identitetsmarkör och för att skapa uppmärksamhet kring 

problematiken om den manliga normen i samhället. På grund av studiens storlek bör denna 

uppsats dock ses som en fingervisning som kan bidra till den rådande diskussionen om att 

använda en som ett generiskt pronomen istället för man.   
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11. Bilagor 

Bilaga 1. Webbenkät med pronomenet en.  

Enkätstudie 

Sida 1 
 
Detta är en enkätundersökning för en C-uppsats i Svenska vid Södertörns högskola. Syftet med 

studien är att undersöka läsbarhet, föreställningar och uppfattning av texter. Du kommer först 

läsa en kortare text som du sedan svarar på fyra frågor om, följt av en fråga om dig som 

deltagare. Enkäten är anonym och det finns inga rätt eller fel svar. Tack för att du deltar! 

 

- Alla svar kommer behandlas anonymt 

- Svaren kommer enbart användas till syftet för denna studie 

- Deltagandet är frivilligt 

- Du kan avbryta ditt deltagande genom att stänga ner webbläsaren 

- Genom att fullfölja enkäten samtycker du med att dina svar används och publiceras i denna C-

uppsats 

 
Sida 2 

 
Våga ta första steget 

Det svåraste steget för en person som är tandvårdsrädd är ofta att ta kontakt med tandvården. 

Bara att boka tid upplever många som ångestfyllt vilket gör att en skjuter på det för länge. Även 

när besöket väl är bokat är det vanligt att en hittar på ursäkter för att inte gå. När en skjuter upp 

sitt besök leder det ofta till att rädslan blir ännu starkare eftersom det var så länge sedan en var 

där. När en väl kommer på sin tid upplever däremot många att det gått bättre än vad de trodde 

innan besöket. 

 

Det viktigaste är att en tar första steget och kontaktar oss! 

 
Sida 3 
 

Fråga 1. Texten handlar om en ospecificerad person, som du nu kan tilldela några 

egenskaper. Hur föreställer du dig denna person? Ange gärna detaljer som yrke, 

kön, ålder etc., i fall du har tänkt på dem.  

 

Sida 4 
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Sida 4 
 
 

Fråga 2. Tycker du att texten var svår att läsa?  

 1. Inte alls svår 

 2. Lite svår 

 3. Ganska svår 

 4. Svår 

Fråga 3. Varför/varför inte tycker du att texten var svår att läsa? 

 

 

Sida 5 
 

Fråga 4. Har du några andra tankar, funderingar eller idéer om texten?  

 

 

 

 

Sida 6 
 

Fråga 5. Här är några frågor om dig som deltagare.  

Hur gammal är du?  

Vilken könsidentitet har du?  

Vad är din högsta utbildningsform?  

Vad har du för yrke?  

Vad är ditt modersmål?  

I vilken stad är du uppväxt?  
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Bilaga 2. Pappersenkät med pronomenet man.  

 

Enkätundersökning 

 
Detta är en enkätundersökning för en C-uppsats i Svenska vid Södertörns högskola. Syftet med 

studien är att undersöka läsbarhet, föreställningar och uppfattning av texter. Enkäten är anonym 

och det finns inga rätt eller fel svar. Läs först texten nedan och vänd sedan på pappret för att 

besvara frågorna. Tack för att du deltar! 

 

- Alla svar kommer behandlas anonymt 

- Svaren kommer enbart användas till syftet för denna studie 

- Deltagandet är frivilligt 

- Genom att fullfölja enkäten samtycker du med att dina svar används och publiceras i denna C-

uppsats 

 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
Våga ta första steget 

Det svåraste steget för en person som är tandvårdsrädd är ofta att ta kontakt med tandvården. 

Bara att boka tid upplever många som ångestfyllt vilket gör att man skjuter på det för länge. Även 

när besöket väl är bokat är det vanligt att man hittar på ursäkter för att inte gå. När man skjuter 

upp sitt besök leder det ofta till att rädslan blir ännu starkare eftersom det var så länge sedan 

man var där. När man väl kommer på sin tid upplever däremot många att det gått bättre än vad 

de trodde innan besöket. 

 

Det viktigaste är att man tar första steget och kontaktar oss! 
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Fråga 1. Texten handlar om en ospecificerad person, som du nu kan tilldela några 

egenskaper. Hur föreställer du dig denna person? Ange gärna detaljer som yrke, 

kön, ålder etc., i fall du har tänkt på dem. 

 

 

 

Fråga 2. Tycker du att texten var svår att läsa? * 

 1. Inte alls svår 

 2. Lite svår 

 3. Ganska svår 

 4. Svår 

 

Fråga 3. Varför/varför inte tycker du att texten var svår att läsa? 

 

 

Fråga 4. Har du några andra tankar, funderingar eller idéer om texten? 

 

 

 

Fråga 5. Här är några frågor om dig som deltagare. 

Hur gammal är du? 

Vilken könsidentitet har du? 

Vad är din högsta utbildningsform? 

Vad har du för yrke? 

Vad är ditt modersmål? 

I vilken stad är du uppväxt? 


