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Abstract 

I denna uppsats har vi undersökt hur debatten om det könsneutrala pronomenet ”hen” såg ut i 

svensk storstadspress, perioden efter utgivningen av barnboken Kivi och Monsterhund, skriven 

av Jesper Lundqvist, där ”hen” används genomgående. Undersökningen baseras på en kvantitativ 

samt en kvalitativ analys av texter från tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Metro, 

Aftonbladet, Expressen, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, Göteborgs-Tidningen, Göteborgs-

Posten och Dagen. Tidsperioden för de artiklar vi studerat sträcker sig från 2012-01-26, 

utgivningsdatumet för Kivi och Monsterhund, till och med 2012-04-26.  

Syftet med vår uppsats är att se vilka uttryck hen-debatten tog sig: Vilka spektra av åsikter 

förekom, vilka personer fick synas i debatten och hur stor plats fick ämnet i respektive tidning? 

För att kunna analysera resultatet har vi tagit stöd av Yvonne Hirdmans genusteorier, Karin 

Milles forskning om könsneutralt språkbruk samt Monika Djerf-Pierres teori om könsmärkning i 

medierna.  

Ur vår kvantitativa analys framgick det att hen-debatten knappt syntes på nyhetssidorna under 

vår undersökningsperiod. Det skulle kunna peka på att ämnet inte ses som en nyhetsfråga utan 

mer som mjukt/kvinnlig journalistik, det vill säga den journalistik som förknippas med den 

sociala intimsfären.   

Det som framgick av resultatet var att diskussionen om ”hen” inte blev någon stor egen fråga 

utan snabbt kom att handla om genus och jämställdhet snarare än om språket i sig. Det vi även 

kunde se var att begreppet ”hen” skapat en del förvirring och upprördhet. De texter vi gjorde en 

kvalitativ analys på var till största delen skrivna av kvinnor, vilket kan uppfattas som att hen-

debatten främst kom att föras inom den så kallade mjuka (kvinnliga) journalistiken. 
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1. Introduktion 

”Jag skulle inte vilja bli kallad hen, det skulle vara att kliva ned ett steg”. Detta är en åsikt som vi 

ofta hört i diskussioner om ”hen”. Tyvärr finns fortfarande en föreställning om att kvinnor och 

män inte är likvärdiga.
1
 Kanske är det just på grund av det som många valt att skjuta ifrån sig 

ordet ”hen”. En bild som cirkulerat på internet föreställande ett citat på en lyktstople säger 

mycket om inställningen till ordet: ”Hen kan du vara själv. Gubbkärring”.
2
   

Under 1970-talets början fick den svenska feminismrörelsen ett uppsving i samband med de 

familjepolitiska förändringar som skedde i samhället. Dessa innefattade bland annat införandet 

av föräldraförsäkring, fri abort samt en förändrad skilsmässolag - allt för att även kvinnor skulle 

bli fullvärdiga människor.
3
 Mycket har hänt i genusdebatten sedan dess.  Den 26 januari 2012, 

utgavs den första svenska barnboken där könsneutrala ordet ”hen” används som personligt 

pronomen. Boken, Kivi och monsterhund av Jesper Lundqvist, har väckt många känslor och 

diskussionen om hen är nu livligare än någonsin.  

Däremot är tanken om könsneutralitet långt ifrån ny: 1971 års julkalender som sändes i Sveriges 

Television hette Broster, broster! Den handlade om en familj där mamman var gravid. Då de inte 

visste av vilket kön bebisen var kallade familjen hen för just ”broster” (en kombination av bror 

och syster).
 
Ordet “hen” som könsneutralt pronomen är inte heller någonting nytt. I Anders 

Björkmans artikel i Svenska Dagbladet kan man läsa att Rolf Dunås redan 1966 skrev, i Uppsala 

Nya tidning, om att det tvåkönade ordet skulle införas i det svenska språket. Björkman skriven  

även att den numera avlidne lingvisten Hans Karlgren i Svenska Dagbladets språkspalt 1994 ha 

föreslagit just ”hen” som könsneutralt pronomen.
4
  

                                                 
1
 Yvonne Hirdman, Genus: om det stabilas föränderliga former. (Malmö: 2 [rev.] uppl. Liber) 29. 

2
 Bild från blogginlägg. Hämtad 2012-04-20 från http://henom.wordpress.com.  

3
 Hirdman, 168. 

4
 Björkman. A. (2012, mars, 8). ”Hen” föreslogs av språkforskare redan 1994 – i SvD. Svenska Dagbladet. Hämtad 

2012-04-26 från http://blog.svd.se/kultur/2012/03/08/%E2%80%9Dhen%E2%80%9D-foreslogs-av-sprakforskare-

redan-1994-%E2%80%93-i-svd/.  
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Yvonne Hirdman, professor i samtidhistoria och genusvetenskap, är däremot skeptiskt till ordet 

hen. Hon har tidigare i en intervju i Göteborgs-Posten sagt att hon inte tror att man med hjälp av 

ett ord kan ta bort underordning. Hon jämför det med när man började kalla städare för 

lokalvårdare, i hopp om att höja statusen på yrket. ”Det har inte gjort någon skillnad” säger hon i 

intervjun. Debatten om hen i sig är hon dock positiv till då hon tror att den möjligtvis kan bära 

frukt och föra något framåt i jämställdhetskampen. 
5
 

Sedan utgivningen av Kivi och monsterhund har diskussionen om könsneutralitet aktualiserats. 

Dessutom har tendensen för användningen av det könsneutrala pronomenet i praktiken ökat 

bland skribenter. Ett exempel på detta är att Nöjesguiden nyligen gav ut 2012 års andra nummer 

där hen användes istället för pronomenen han och hon i samtliga artiklar.
6
 Som väntat väckte 

detta starka känslor bland läsare och det står klart att det råder delade meningar om huruvida 

användningen av ordet ”hen” är ett framsteg eller rentav bakslag i kampen för jämställdhet i 

Sverige. För oss som både samhällsvetare och journalister är det därför av stort intresse att 

undersöka hur debatten ser ut i storstadspressen.  

 

   

 

                                                 
5
 Pavlica, A. (2012, februari, 29). Forskare oense om effekten. Göteborgs-Posten, s. 6.  

6
 Amiri, P. (2012, februari 29). Varför nöjesguiden är könsneutral. Nöjesguiden. Hämtad april, 26, 2012, från 

http://nojesguiden.se/blogg/parisa/varfor-nojesguidhen-ar-konsneutral.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att analysera hen-debatten i storstadspress i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Tidningarna vi utgick från var Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen, 

Metro, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, Kvällsposten, Göteborgs-Posten samt Göteborgs-

Tidningen. Dessutom har vi analyserat texter från tidningen Dagen för att få en bredare bild. 

Anledningen till att vi inte nöjt oss med dagstidningar med olika politiska tendenser är att vi tror 

oss få ett mer nyanserat resultat genom att jämföra hur dagspress baserad på en sekulär grund 

skiljer sig från en kristet anknuten tidning. Vår förutfattade mening är nämligen att Dagen har en 

mer konventionell syn på kvinnligt/manligt. Vi valde att avgränsa den kvalitativa analysen till 

enbart opinionsjournalistik. Vår definition av opinionsjournalistik tar vi från Magdalena 

Nordensons bok Opinionsjournalistik – Att skriva ledare, kolumner och recensioner. Denna 

definition innefattar alltså ledare, kolumner och recensioner.
7
   

Vi har valt ett tidsomfång på tre månader. Det vill säga att vi studerat texter om "hen” från och 

med 26 januari 2012 (utgivningsdatumet för Kivi och monsterhund) till och med 26 april 2012. 

För att få information om hur debatten ser ut i de olika tidningarna har vi genom en kvantitativ 

analys undersökt hur många artiklar vi hittade i form av opinionsartiklar om hen-debatten, 

nyhetstexter om hen-debatten, artiklar där författaren använt sig av ”hen” som personligt 

pronomen, kultur- och nöjesnyheter om hen-debatten samt opinionsartiklar om andra 

genusfrågor, nyhetsartiklar om andra genusfrågor samt kultur- och nöjesnyheter om andra 

genusfrågor. Genom denna kartläggning fick vi en uppfattning om hur stor plats hen-debatten 

(och andra genusfrågor) har fått i respektive tidning. 

Efter kartläggningen av källmaterialet valde vi att göra en kvalitativ textanalys av de ledare, 

kolumner och recensioner vi fann om hen-debatten.  

                                                 
7
 Magdalena Nordenson, Opinionsjournalistik – Att skriva ledare, kolumner och recensioner (Polen, Pozkal), s. 12.  



8 

 

Frågeställningar för den kvantitativa analysen: 

 Hur ser fördelningen av artikeltyper ut om ämnet i respektive tidning? 

Hur många av texterna är 

- Nyhetsartiklar om hen-debatten? 

- Texter där ”hen” används som personligt pronomen? 

- Kultur- och nöjesnyheter om hen-debatten? 

- Opinionstexter (ledare, kolumner och recensioner) om andra genusfrågor? 

- Nyhetsartiklar om andra genusfrågor? 

- Kultur- och nöjesnyheter om andra genusfrågor?  

- Opinionstexter (ledare, kolumner och recensioner) om hen-debatten? 

 Vad säger fördelningen av artikeltyper om tidningens intresse för hen-debatten? 

Frågeställningar för den kvalitativa textanalysen: 

 Hur förhåller sig skribenterna till hen-begreppet?  

 Är språkbruket objektivt eller subjektivt? 

 Vilka källor används?  
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1.2 Bakgrund 

Boken som startade hen-debatten 

Kivi och Monsterhund är en barnbok (rekommenderad för barn som är cirka tre år) skriven av 

Jesper Lundqvist och illustrerad av Bettina Johansson. Författaren rimmar boken igenom och 

använder sig av det könsneutrala pronomenet hen.
8
  

Citat ur Kivi och Monsterhund från förlaget, OLIKAs hemsida: 

”Hund!” tjuter Kivi. ”Ge mig en hund!  

Annars sover jag inte en blund!”  

Mappor och pammor och morbroster Jin,  

en bryssling, en marfor, en halvkvartskusin,  

små parvelpysor och storebröstrar;  

alla står de runt sängen och tröstar  

och visslar och tisslar och säger jovisst,  

någon gång möjligen, nästan helt visst,  

ska hen få en hund, kan de halvt säkert lova  

– men bara om Kivi nu själv lovar sova.  

En sprudlande, galen berättelse på rim om att önska sig något, och få det, om än inte helt på det 

sätt som en hade trott!”
9
  

Om tidningarna 

Vi har valt att undersöka hen-debatten i storstadspress, därför valde vi de stora dagstidningarna i 

Sveriges tre största städer: Stockholm, Göteborg och Malmö. Tidningarna har olika 

bakomliggande traditioner i olika ideologier, det har vi i åtanke när vi studerar fenomenet ”hen”.  

                                                 
8
 OLIKA förlag. (2010). Hämtad 2012-05-06 från 

http://www.olika.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=412&Itemid=206. 
9
  Citat ur Kiwi och Monsterhund hämtat från OLIKA förlags hemsida. (2010). Hämtad 2012-05-06 från 

http://www.olika.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=412&Itemid=206.  
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Dagens Nyheter är en oberoende liberal tidning som står fri från alla politiska partier och 

organisationer. 
10

 Även Göteborgs-Posten
11

 och Expressen är tidningar med liberal 

bakomliggande ideologi. Göteborgs-Tidningen och Kvällsposten är båda editioner av 

Expressen.
12

 Sydsvenska Dagbladet Snällposten är även den en oberoende liberal tidning som 

ägs av Bonnier AB.
13

  

 

Svenska Dagbladet har en obunden moderat ledarsektion.
14

 Aftonbladet är en socialdemokratisk 

kvällstidning Både Svenska Dagbladet och Aftonbladet ägs av den norska mediekoncernen 

Schibsted. Till skillnad från Svenska Dagbladet har fackföreningen Landsorganisationen (LO) 

har inflytande i Aftonbladets politiska inriktning.
15

 Aftonbladet tillhörde tidigare den 

socialdemokratiska pressen. 

 

Metro är en del av Stenbäckssfären. Tidningen är helt reklamfinansierad och ges ut i Stockholm, 

Göteborg och Malmö. 
16

  

 

Dagen är en tidning som på kristen grund vill påverka samhället med kristen tro och kristna 

värderingar.
17

 Nyhetshanteringen utgår ifrån journalistiska principer men opinionsbildningen ska 

vara tydlig med en grund i kristen tro. 

                                                 
10

Osignerad. Om oss. Dagens Nyheter. http://info.dn.se/info/om-oss/, dn.se. Hämtad 2012-05-09. 

11
 Göteborgs-Posten. Nationalencyklopedin. Hämtad 2012-05-09www.ne.se/lang/göteborgs-posten. 

12
 Göteborgs-Tidningen. Nationalencyklopedin. Hämtad 2012-05-09 från http://www.ne.se/lang/göteborgs-

tidningen. 

13
 Sydsvenska Dagbladet Snällposten. Nationalencyklopedin. Hämtad 2012-05-09.www.ne.se/lang/sydsvenska-

dagbladet-snällposten. Nationalencyklopedin, hämtad 2012-05-09. 

14
 Svenska Dagbladet. Nationalencyklopedin. Hämtad 2012-05-09 från http://www.ne.se/kort/svenska-dagbladet.   

15
 Aftonbladet. Nationalencyklopedin. Hämtad 2012-05-09 från http://www.ne.se/kort/aftonbladet. 

16
 Metro. Nationalencyklopedin. Hämtad 2012-05-09 från www.ne.se/lang/metro/255203. 

17
Dagen. www.dagen.se/dagen/Info/?ID=5, dagen.se. Hämtad 2012-05-09. 
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2. Teori och tidigare forskning 

Att det inte har forskats så mycket om fenomenet ”hen” beror på att frågan är ny. Ordet i sig är 

som sagt inte nytt men det var inte förrän i år 2012, efter utgivningen av barnboken Kivi och 

monsterhund som debatten blommade upp ordentligt. Eftersom det inte finns någon tidigare 

forskning om just könsneutralitet i medier har vi använt Yvonne Hirdmans genusteori samt Karin 

Milles forskning om könsneutralitet i språket som underlag för vår uppsats.   

Genus – om det stabilas föränderliga former 

Vi har utgått från Yvonne Hirdmans bok Genus – om det stabilas föränderliga former och 

hennes genusteori. Detta för att kunna definiera begreppet genus och få en förståelse för hur 

föreställningar om kvinna och man har sett- och ser ut i samhället. I den kvalitativa textanalysen 

har Hirdmans teorier om det så kallade ”genuskontraktet” tydliggjorts. Genuskontraktet är en 

teoriram som förklarar relationen mellan stereotyperna man och kvinna.
18

 Vi har särskilt 

uppmärksammat de tre formler som Hirdman i första delen av sin bok använder för att beskriva 

”Hon”. Hon pratar om ”A – icke A” där kvinnan är den icke närvarande, ”A – a” där kvinnan är 

en ofullgången man samt ”A – B” där kvinnan och mannen är varandras motsatser. För att tolka 

Hirdmans uttryck(kvinnan som ofullgången man) i vår samhällskontext ser vi det som ett uttryck 

för att kvinnor och män inte är likvärdiga. Utöver detta har vi sett tendenser i 

medierapporteringen som visar på att genus fått en negativ stämpel, och att en del journalister är 

noga med att inte förknippas med detta begrepp. Enligt Hirdmans teori har genusbegreppet 

urholkats på grund av att det blivit så omdebatterat. Hon menar att ju mer man pratar om det 

desto större blir irritationen, och i sin tur leder det till mer fokus på ojämlikheter mellan kön, 

vilket är precis det som skett i hen-debatten.
 19

 

                                                 
18

 Hirdman, 30. 

19
 Hirdman, 199. 
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Jämställt språk – en handbok i att skriva och tala jämställt  

I Språkrådets handbok Ett jämställt språk – en handbok i att skriva och tala jämställt lär Karin 

Milles ut hur man känner igen genusmönster i det svenska språket och hur man kan motarbeta 

dem. Milles skriver bland annat att man bör undvika konstruktioner som ”hen” då det finns en 

risk att formuleringen tar uppmärksamheten från informationen som texten ska förmedla.
 20

 För 

att undvika könsbestämda pronomen som ”han” eller ”hon” rekommenderar Milles bland annat 

att man upprepar huvudordet, till exempel ”om besökaren vill köpa kaffe, kan besökaren göra det 

i kafeterian”. Andra förslag är att sätta verbet i passiv form, till exempel ”kaffe köps i 

kafeterian”, eller att sätta huvudordet i plural genom att använda ”de”.
21

 Utöver 

rekommendationer om könsneutralt tal- och skrivspråk skriver Milles om skillnader i hur kvinnor 

och män använder det gemensamma språk vi har. Hon skriver att det finns tidigare forskning 

som visar att kvinnor och män har olika samtals- och skrivvanor, föredrar olika ämnen och 

ibland lägger in olika betydelser i ord och uttryck.
22

 Karin Milles är docent på Södertörns 

högskola och forskar i ämnet svenska.
23

 Hon har i år, 2012, tilldelats Erik Willanders pris av 

Språkrådet för att hon bland annat ”med starkt engagemang och stor framgång undersökt 

språkets möjligheter att bidra till ett mer jämställt samhälle”.
24

 

Maktens kön – Kvinnor och män i den svenska makteliten på 200-talet 

Monika Djerf-Pierre, professor i journalistik, medier och kommunikation, diskuterar i Anita 

Göranssons bok Maktens kön de föreställningar om vad som utgör manlig och kvinnlig 

journalistik. Hon menar att det finns en viss typ av könsmärkning inom journalistiken men att det 

                                                 
20

 Karin Milles, Jämställt språk en handbok i att skriva och tala jämställt (Falun, Scandbooks) 54. 

21
 Karin Milles, Jämställt språk en handbok i att skriva och tala jämställt (Falun, Scandbooks) 52-53. 

22
 Milles, 24.  

23
 Karin Milles. Södertörns Högskola. Hämtad från 

http://webappo.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_personal_profil_sv_828924 den 2012-05-

29.   

24
 Monica Lundbom. Södertörns Högskola. Hämtad från 

http://webappl.web.sh.se/p3/ext/custom.nsf/news?openagent&key=sprakpris_till_karin_milles_1336141192406 

den 2012-05-29.  
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som betraktas som ”kvinnligt” respektive ”manligt” har visat sig förändras med tiden. Däremot 

menar hon att det trots denna föränderlighet finns ett grundmönster i könsmäkrningen. Djerf-

Pierre menar att föreställningarna om journalistikens kön bygger på en så kallad dikotom 

genuslogik som delar upp det journalistiska innehållet i så kallade mjuka(kvinnliga) och 

hårda(manliga) ämnen. Exempel på detta är att artiklar skrivna av män oftast ligger på 

offenlighetsnivå, innehåller manliga källor samt förefaller vara mer objektiva, medan kvinnliga 

journalister mer riktar in sig på den sociala sfären, använder sig av kvinnliga källor samt är mer 

personliga i sina texter.
25

 Dessa fakta framgick tydligt i vår egen kvalitativa textanalys då 

opinionsartiklarna om ”hen” övervägande var skrivna av kvinnliga krönikörer som dessutom 

använde ett både intimt och subjektivt språkbruk. 

3. Metod och källmaterial   

Vi har använt oss utav Retrievers mediearkiv för att finna artiklar att använda till den kvalitativa 

textanalysen. För att få fram ett urval gjorde vi en kvantitativ översikt.  

 

För att hitta de artiklar som rör genusdebatten har vi använt oss av följande sökord: 

 Hen 

 Genus 

 Jämställdhet 

 Jämställt 

 Feminism 

 Feministisk 

 Könsneutralitet 

 Kvinnofrågor 

3.1 Urval 

Vi valde ett tidsomfång på tre månader under 2012, 26 januari -26 april. Sökningen gav totalt 

980 träffar. Eftersom vi sökte i mediearkivet (Retriever) så gav de nämnda sökorden även träffar 

                                                 
25

 Monika Djerf-Pierre, Maktens Kön, s. 422.  



14 

 

på andra ord. Det vill säga att artiklar med ordet kon (ko i bestämd form), ekonomi, branschen, 

Henrik och liknande dök upp i vår sökning. Så av de 980 artiklarna vi gick igenom var endast 

366 artiklar relevanta för undersökningen, det vill säga att 614 artiklar handlade om någonting 

helt annat.  

 

Av de 366 artiklarna fann vi totalt 31 opinionstexter, det vill säga ledare, kolumner och 

recensioner, som berörde hen-debatten. Vi gjorde en kvalitativ textanalys på just ledare, 

kolumner och recensioner om ”hen”. I analyseringsfasen bestämde vi oss för att rikta in oss på 

dem som endast diskuterade fenomenet ”hen” och inte de som bara refererade till fenomenet 

eller hade det som en del i en diskussion om andra ämnen. Så i slutändan analyserade vi 13 

opinionsartiklar, då det var de som hade fokus på hen-debatten.   

Internationella kvinnodagen 

Under vår undersökningsperiod, 26 januari 2012 till och med 26 april 2012, infaller 

Internationella Kvinnodagen (den 8 mars). Då kunde man se att kvinnofrågor sätts i fokus: under 

den dagen fick vi sammanlagt 55 träffar (av de 366 sammanlaga träffarna). 

Insändare 

Undersökningen visade i ett tidigt skede att en hel del av träffarna var insändare. Av samtliga 

366 träffar var 53 stycken just insändare. De handlade om hen-debatten i synnerhet och andra 

genusfrågor i allmänhet. Attityden i insändarna som hade med hen-debatten att göra upplevde vi 

till största del negativ och/eller ironisk. Den andra delen bestod i att folk försvarade vad de anser 

är ordets egentliga syfte: det vill säga att vara ett praktiskt pronomen som kan ersätta ”han/hon” 

vid behov. Då insändare inte tillhör det redaktionella materialet har vi inte tagit med dem i vår 

studie. 

 

Exempel på typiska insändare om hen-debatten: 

1) HEN, KVANNA, HO, TJO, FLOJK OCH KEJ 

Apropå strävan efter ”könsneutralitet” – att använda ”hen” i stället för hon och han: Borde vi inte 

vara konsekventa och sluta att använda orden ”man” och ”kvinna” och i stället säga ”kvanna”? 
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Och i stället för hingst och sto blir det ”ho” och i stället för ko och tjur, ”tjo”. Pojke och flicka 

blir ”flojk”, tjej och kille blir ”kej”. 
26

 

 

2) Vem vill bli kallad för ”höna”? 

Ett av de senaste påfunden, som odlas i en del feministiska kretsar, är att man ska överge ”han” 

och ”hon” till förmån för ”hen”. Tanken är väl att ”han” eller ”hon” skulle vara diskriminerande. 

Men varför det? Är det inte precis tvärtom ett uttryck för respekt? Dessvärre betyder också ”hen” 

på engelska ”höna” och vem vill bli kallad för det?
27

 

                                                 
26

 Folcke, Lars, Metro 2012-02-27, Insändare. 

27
 Edman, Gunnar, Dagens Nyheter 2012-02-29, Insändare. 
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3.2 Validitet och reliabilitet 

För att göra uppsatsen genomförbar delade vi upp arbetet. Introduktion och bakgrund skrev vi 

gemensamt. Analysarbetet delade vi upp mellan oss för att det skulle vara genomförbart. Till att 

börja med delade vi upp de 980 artiklarna så att vi gick igenom 490 artiklar var. Laura gick 

igenom artiklar från den första halvan av perioden som vi undersökte (2012-01-26 – 2012-04-26) 

det vill säga att hennes genomgångsområde sträckte sig från 2012-01-26 till och med 2012-03-

08. Cecilia gick igenom artiklarna från den andra delen av undersökningsperioden, det vill säga 

2012-03-09 till och med 2012-04-26. Den kvantitativa delen med diagram gjorde vi genom att 

dela upp de olika kategorierna och delge varandra den information vi kommit fram till på varsitt 

håll. Till den kvalitativa textanalysen delade vi upp artiklarna. Vi analyserade de opinionsartiklar 

vi själva hade hittat under den kvantitativa analysen.  

För att öka reliabiliteten har vi båda gått igenom artiklarna ett flertal gånger. Detta för att i största 

möjliga mån undvika osystematiska och slumpmässiga fel. I boken Metodpraktikan – konsten att 

studera samhälle, individ och marknad tas begreppet interkodarreliablitet upp. Begreppet betyder 

att minst två personer granskar samma material för att undvika slarvfel. 28 Trots detta är vi medvetna 

om att den mänskliga faktorn kan ha påverkat analysarbetet. 

 

 

                                                 
28

 Peter Esaiasson,, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson & Lena Wängnerud, Metodpraktikan: konsten att studera 

samhälle, individ och marknad (Stockholm 2012) s. 76-77.   
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4. Kvantitativ analys  

Som författarna i Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad skriver, 

är en kvantitativ analys ett adekvat tillvägagångssätt att kategorisera innehållet av sitt 

källmaterial. 
29

 Detta har vi gjort på följande vis:  

Fördelningen av det totala antalet texter i samtliga tidningar under perioden 2012-01-26 – 

2012-04-26 

 

Figur 1, N = 366 

Figur 1 visar fördelningen av de olika texttyperna i samtliga tidningar under perioden 2012-01-

26 – 2012-04-26.  

                                                 
29

 Peter Esaiasson,, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson & Lena Wängnerud, s. 195-197. 
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Analys 

Diagrammet visar att det, under tidsperioden, förekom mycket kultur- och nöjesnyheter om hen-

debatten. Det pekar på att hen-debatten kan ses som en kvinno- och kulturfråga. Användandet av 

”hen” som personligt pronomen är högt. Under analysen såg vi att användandet blev större i 

slutet av undersökningsperioden. Det kan vara resultatet av en större acceptans av pronomenet 

”hen” efter att debatten svalnat.  
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Fördelningen av nyhetstexter om hen-debatten i respektive tidning under perioden 2012-

01-26 – 2012-04-26 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 2, N = 8 

Figur 2 visar notiser, TT-texter och nyhetsartiklar om hen-debatten. Av de 366 texterna som 

handlade om hen-debatten var endast 8 stycken nyhetstexter. Vi fick endsast träffar från 

tidningarna, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen och Göteborgs-Posten. Dessutom låg 

frekvensen (precis som diagrammet visar) mellan 1 och 3 träffar i de olika tidningarna.  

Analys 

Att hen-debatten knappt syns på nyhetssidorna pekar på att ämnet inte ses som en nyhetsfråga 

utan mer som ett ”mjukt” ämne. 
30

 

                                                 
30

 Djerf-Pierre, s. 422.  
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Fördelning av texter där ”hen” används som personligt pronomen i respektive tidning 

under perioden 2012-01-26 – 2012-04-26 

 
Figur 3, N = 61 

Figur 3 visar att i 61 texter av de totala 366 användes ”hen” som ett personligt pronomen. Här 

har vi räknat in alla slags artiklar (förutom insändare); mest förekommande var användandet i 

kulturartiklar samt opinionstexter som inte hade med själva hen-debatten att göra.  

Diagrammet visar att användandet av pronomenet ”hen” har används i samtliga tidningar. Det 

har varit mest förekommande i Aftonbladet och Dagens Nyheter som hade 12 respektive 13 

artiklar (under perioden 2012-01-26 till 2012-04-26) där de använde sig av det genusneutrala 

pronomenet.  

Exempel på artiklar där hen förekommer som personligt pronomen: Frida Jönsson skriver 

följande i en kolumn i Metro: ”Samtidigt berättar deras vänner hur mycket de älskade personen 

ifråga, hur mycket de sörjer henom och hur mycket de önskar att hen kunde komma tillbaka.”
31

 

Analys 

Det vi kunde se var att användandet av pronomenet ”hen” ökade mot slutet av den undersökta 

perioden. Alltså kan vi konstatera att när debatten lugnat ner sig, blir ordet mer accepterat. Detta 

                                                 
31

 Jönsson, F. (2012, februari, 17). Hjälp stjärnorna innan de dör. Metro, s. 6. 
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kan kopplas till Hirdmans teori om att ju mer man artikulerar om ett ämne, desto större irritation 

uppstår om det, och vise versa. 
32

 

 

Fördelning av kultur- och nöjesnyheter om hen-debatten i respektive tidning under 

perioden 2012-01-26 – 2012-04-26 

 
Figur 4, N = 68 

 

Figur 4 visar att av de 366 texterna var 68 artiklar kultur- och nöjesnyheter om hen-debatten. 

Debatten förekom i form av kultur- och nöjesnyheter i samtliga tidningar under perioden 2012-

01-26 till 2012-04-26. I Dagens Nyheter fann vi 28 artiklar av just av kultur- och nöjesnyhete om 

hen-debatten. Näst flest hade Svenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet Snällposten och 

Göteborgs-Posten som gav 9 träffar var i den här kategorin. Det betyder att Dagens Nyheter hade 

mer än tre gånger så många artiklar av den här typen än de som hade näst flest. De övriga 

tidningar hade en frekvens mellan 1 och 5 artiklar.  

Analys 

Att andelen kåserier om ”hen” var högst i Dagens Nyheter tror vi mest beror på att de har en 

Namn- och Nytt-sida, en specifik plats för kåserier och dylikt. Så därför tycker vi inte att det är 

så konstigt att de har flest kultur- och nöjesartiklar om ”hen”.  

                                                 
32

 Hirdman, s. 199.  
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Fördelningen av opinionstexter om andra genusfrågor i respektive tidning under perioden 

2012-01-26 – 2012-04-26 

 

Figur 5, N = 52 

 

Figur 5 visar opinionstexter som rörde andra genusfrågor som exempelvis inseminering, 

kvinnodiskrimminering och jämställdhet. Av de sammanlagt 366 texterna så behandlade 52 

opinionsartiklar just de ämnena. Vi hittade den här typen av artiklar i alla tidningarna förutom i 

Kvällsposten och Götebogs-Tidningen. Flest hittade vi i Dagens Nyheter, där fick vi fram 15 

artiklar om andra genusfrågor under perioden 2012-01-26 – 2012-04-26.  
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Fördelningen av nyhetstexter om andra genusfrågor i respektive tidning under perioden 

2012-01-26 – 2012-04-26 

 
Figur 6, N = 88 

 

Figur 6 visar fördelningen av nyhetstexter som rör andra genusfrågor (som inseminering, 

kvinnodiskrimminering och jämställdhet). Av de sammanlagda 366 texterna berörde 88 

nyhetsartiklar andra genusfrågor. Samtliga tidningar hade artiklar i just denna kategori; flest fann 

vi i Sydsvenska Dagbladet Snällposten, där fick vi 22 träffar. Göteborgs-Posten (14 stycken) var 

den tidning som hade näst flest träffar. Dagens Nyheter (11 stycken) och Svenska Dagbladet (12 

stycken) låg inte långt efter Göteborgs-Posten. Resterande tidningar hade en frekvens på mellan 

2- och 8 träffar.   
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Fördelning av kultur- och nöjesnyheter om andra genusfrågor i respektive tidning under 

perioden 2012-01-26 – 2012-04-26 

 

Figur 7, N = 58 

 

Figur 7 visar kultur- och nöjesnyheter som rörde andra genusfrågor (som till exempel 

inseminering, kvinnodiskrimminering och jämställdhet). Av de 366 texterna var 58 artiklar ur 

den här kategorin, från de tre månader vi undersökte: 2012-01-26 – 2012-04-26. Kultur- och 

nöjesnyheter om andra genusfrågor kunde man hitta i Dagens Nyheter (19 träffar), Svenska 

Dagbladet (7 träffar), Metro (3 träffar), Aftonbladet (8 träffar), Expressen (7 träffar) och 

Sydsvenska Dagbladet Snällposten (14 träffar). I de övriga tidningarna fick vi inga träffar från 

perioden som vi undersökte.   
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Fördelningen av opinionsartiklar om hen-debatten i respektive tidning under perioden 

2012-01-26 – 2012-04-26 

 
Figur 8, N = 31 

 

Figur 8 visar att 31 av de 366 träffarna var opinionstexter. Diagrammet visar att Svenska 

Dagbladet har flest träffar, där det, under perioden 2012-01-06 till 2012-04-26, fanns nio 

opinionsartikar som berör ämnet ”hen”. Näst flest träffar fick vi från Sydsvenska Dagbladet 

Snällposten som hade sex stycken opinionsariklar som berör ämnet ”hen”. Resterande tidningar 

visade en förekomst av opinionsartiklar om ”hen” mellan 1 och 3 artiklar under 

granskningsperioden. Av dessa 31 artiklar handlade 13 endast om hen-debatten; resterande 

nämnde/referarade till den i debatter/diskussioner om andra genusfrågor.  

Analys 

Det vi kan se av diagrammet ovan är att intresset för hen-debatten inom opinionsjournalistiken 

har varit ganska litet under perioden. Vi applicerar Monika Djerf-Pierres teori om könsmärkning 

i journalistiken och ser hen-debatten som ett ”mjukt” ämnesområde(kvinnofrågor).
33

 Att dessa 

ämnen får så pass lite plats i dagspressen kan vi koppla till Yvonne Hirdmans teori om 

genuskontraktet: Att det som rör män är viktigare än det som rör kvinnor.
34

  

                                                 
33

 Monika Djerf-Pierre, s. 422.  

34
 Hirdman, s. 30.  
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5. Kvalitativ analys av opinionsartiklar 

För att får ett djupare perspektiv på hen-debatten valde vi att göra en kvalitativ textanalys av 

ledare, kolumner och recensioner. Genom denna metod kan man tolka det latenta samt manifesta 

budskapet i respektive text.
35

 Av de 31 opinionstexter(ledare, kolumner och recensioner) vi fann 

om ”hen” handlade 13 stycken enbart om hen-debatten. I de övriga opinionstexterna refererade 

skribenterna till ”hen” i andra diskussioner. De 13 texter vi analyserade var uppdelade på 

följande vis: 

 Dagens Nyheter: 1 

 Svenska Dagbladet: 5 

 Metro: 1 

 Aftonbladet:1 

 Sydsvenska Dagbladet Snällposten: 2 

 Göteborgs-Posten: 1 

 Göteborgs-Tidningen: 1 

 Dagen: 1 

 

Vi har valt att strukturera analysen genom att börja med att analysera tidningarna var för sig. Det 

vill säga att vi har läst artiklarna från respektive tidning, för att sedan göra analyser som besvarar 

våra frågeställningar.   

                                                 
35

 Peter Esaiasson,, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson & Lena Wängnerud, s. 209-211.   
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5.1 Dagens Nyheter 

Björn Wimans artikel Språkets byggklossar är lika betydelsefulla som färgen på 

Legobitarna
36

  

I den här krönikan syns kulturredaktionens chef Björn Wiman och hans åsikter mycket tydligt. 

Han uttrycker sig genom liknelser, egna anekdoter och dessutom motiverar han argumenten med 

att referera till andra journalister/språkvetare. Wiman inleder med att berätta om en gång då han 

tagit med byggklossar till sina barn under en resa. Barnen hade efter några dagar utan datorer 

börjat leka med klossarna och funnit nöje i dem; trots att de hade varit skeptiska till en början. 

Detta kan ses som en metafor för utvecklingen av användningen av ”hen”. Det vill säga att man 

från början varit skeptiskt till debatten, men sedan kommit att se ”hen” som ett användbart 

pronomen.  

Wiman menar att den svenska hen-debatten egentligen är obetydlig. Särskilt i jämförelse med 

den grova språkliga diskriminering som pågår till exempel i Frankrike: där man böjer 

ordgruppen ”dem” i maskulinum även om gruppen man talar om endast består av en enda man. 

Trots detta menar han att det vildsinta engagemanget kring det lilla ordet ”hen” tyder på att de 

även de minsta språkliga detaljerna spelar stor roll. Han fortsätter sitt resonemang med att skriva 

att språket inte endast återspeglar samhällsvärderingar - det skapar dem också: ”De flesta skulle 

nog gå med på att en språkgemenskap som kommit överens om att sluta säga ’neger’ ger uttryck 

för ett mänskligt framsteg.”. Avslutningsvis skriver krönikören att han anser att ”hen” 

representerar någonting större; drömmen om en värld där flickor och pojkar får ta lika mycket 

plats.  

Analys  

I artikeln utläser vi att skribenten kopplar samman hen-begreppet med jämställdhet. Han menar 

att ”hen” representerar drömmen om en värld där flickor och pojkar får ta lika mycket plats. 
37

  

                                                 
36

 Wiman, B. (2012, mars, 11). Språkets byggklossar är lika betydelsefulla som färgen på Legobitarna. Dagens 
Nyheter, s. 46.  
37

 Wiman, B. (2012, mars, 11). Språkets byggklossar är lika betydelsefulla som färgen på Legobitarna. Dagens 

Nyheter, s. 46. 
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De åsikter vi såg i artikeln var att hen-debatten i Sverige egentligen är obetydlig men att 

språkdetaljer skapar samhällsvärderingar.  

Språkbruket i artikeln var objektivt och mycket förklarande vilket kan ses som typisk ”manlig” 

journalistik enligt Monika Djerf-Pierres teori om könsmärkning. 
38

 

5.2 Svenska Dagbladet  

Karoline Erikssons artikel Barn i blå overall och rosa mössa
39

 

Denna krönika är skriven av Svenska Dagbladets filmkritiker Karoline Eriksson. I texten lyfter 

hon fram att det könsneutrala pronomenet ”hen” är nödvändigt då det blivit allt svårare att 

avgöra personers kön då färgkoderna inte längre är tillförlitliga. Hon stärker detta med att lyfta 

fram ett exempel ur sin egen vardag där hon kommit på sig själv att avgöra en pojkes kön utifrån 

hans blåa overall, ångrat sig då hon sett den rosa Hello Kitty-mössa, för att sedan till sin stora 

förvåning höra pappan kalla barnet för Oskar. Eriksson medger alltså att hon har en förutfattad 

mening om vad som är typiskt ”flickigt” respektive ”pojkigt” och tenderar, som hon själv 

uttrycker det, att ”dela in små barn i blått och rosa”.  

Skribenten anser att det borde vara en mänsklig rättighet att ha chansen att bara vara utan att hela 

tiden behöva bli artbestämd utifrån sitt kön. Just av den anledningen, menar hon, behövs det 

könsneutrala ordet ”hen”.  

Vidare hänvisar Eriksson till Céline Sciammas film Tomboy där flickan Laure, 10 år, utger sig 

för att vara Mikael. Filmens budskap är att Laure inte behöver prestera för att vara en i gänget 

och har större handlingsfrihet i rollen som Mikael. Skribenten vill med detta exempel belysa 

problematiken i att ”pojkflickor har det lättare än flickpojkar”. Här speglas Hirdmans ”A-a” 

formel om kvinnan som en ofullgången man.
40

     

En intressant vändning i texten är när Eriksson tar upp ett exempel på det motsatta – det vill säga 

en pojke som klär ut sig till flicka. I detta fall handlar det om en mamma vars 11-åriga son gått 
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 Monika Djerf-Pierre, Maktens Kön, s. 422. 
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till skolan som ”Ida” i höga klackar och smink, och som till mammans förvåning kommit hem 

och berättat vilken succé detta gjort i klassrummet.  

Avslutningsvis ger Eriksson ett tips till alla som är rädda för ordet ”hen”. Hon skriver med viss 

ironi att dessa människor ska se till att läsa Nöjesguidens nummer där hen används genomgående 

för att ge sig själva ”fobiterapi”.   

Anna-Malin Karlssons artikel Hen upplevs inte som neutralt- än
41

 

Denna text är publicerad i Svenska Dagbladets kritik-del och är en språkspalt skriven av Anna-

Malin Karlsson som är professor i modern svenska vid Södertörns högskola.  

Karlssons övergripande fokus ligger i att pronomen ”hen” drar uppmärksamhet till sig och 

därmed inte ännu fungerar som ett neutralt ord. Detta på grund av att det först uppfattats som 

benämning på ett tredje kön, det vill säga på personer som varken passar in i begreppet hon eller 

han, och därför egentligen inte alls är könsneutralt. Dock uppstår en dubbeltydighet i texten då 

hon även skriver att kön inte har någon betydelse i sammanhang där ”hen” används.  

I andra hälften av spalten hänvisar skribenten till forskning om vad människor själva uppfattar 

som könsneutralt. Det hon sedan vill få sagt är att trots att pronomen ”hen” överlägset får flest 

människor att tänka sig en person av vilket kön som helst, uppfattas det ändå som ”markerat”. 

Dock framgår det aldrig vad hon menar med detta. Texten ger läsaren goda fakta om hen som 

pronomen och en översikt av hur allmänheten associerar ordets betydelse. Däremot faller 

skribentens egen åsikt om att hen inte är neutralt än, då det saknas exempel på detta i texten.  

Anna Laestadius Larssons artikel Diande leksaksbil vår nya vandringssägen?
42

 

Denna opinionstext är en kolumn skriven av frilansjournalisten Anna Laestadius Larsson och 

publicerad i Svenska Dagbladet. Det som skribenten vill betona är hur konstigt det egentligen är 

att vi fokuserar på könsskillnader mer än någonsin i en tid då en strävan för jämställdhet är som 

störst. Hon hänvisar främst till den hetsiga debatt som uppstått efter utgivningen av Kivi och 
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monsterhund samt Miljöpartiets förslag om att satsa pengar på genuspedagogik i samtliga 

förskolor. Detta trots att det gått 42 år sedan Olof Palmes tal om Mannens frigörelse och alla 

efterföljande familjepolitiska förändringar som ny abortlag, särskattning och förändrad 

skilsmässolag som införts.  

 

Språket är neutralt och innehåller få värdeladdade ord och metaforer. Skribenten använder sig 

mest av konkreta exempel ur historien, bland annat Olof Palmes tal från 1970 samt mer nutida 

exempel som att det i Sverige är vanligt att föräldrar ger typiskt ”flickiga” leksaker till sina 

döttrar – och tvärtom när det gäller sina söner. Den enda personliga inflikningen som Larsson har 

i sin text är när hon föreslår att Bengt af Klintberg ska ge ut en bok under namnet ”Den diande 

leksaksbilen” innehållande alla de sägner som berättas om våra barns uppträdanden. Detta efter 

att ha tagit upp ett exempel ur ett debattprogram där en feminist berättat om hur en flicka virat in 

en leksaksbil i en filt och låtsats amma den då hon inte fått några dockor att leka med.  

 

I kolumnen står klart och tydligt hur skribenten definierar de så kallade könsrollerna. Hon skriver 

själv att detta är ”kulturellt betingade förväntningar på en individ baserad på kön” och knappast 

har något med biologi att göra. Argumentet styrker hon genom att hänvisa till undersökningar 

som visar att 99,8 procent av mäns och kvinnors genuppsättning är identisk samt att skillnader i 

flickors och pojkars hjärnor inte kan fastställas. Hon poängterar att det enda vi faktiskt vet är att 

vi genom att behandla flickor och pojkar olika skapar skillnader i deras hjärnor som kanske inte 

fanns från början. Hon avslutar artikeln med ett citat från Olof Palmes tal om att ”det krävs 

daglig envishet, tuffhet, tålamod” i jämställdhetskampen.  

Kristin Lundells artikel Kvinnoroll synas i sömmarna
43

 

Kristin Lundell skriver med ett lättsamt språk om hur hon inte förstår hur man kan vara upprörd 

över fenomenet hen: ”Aftonbladet avslöjar bluffen att Tomas Ledin inte alls spelade live i 

programmet. Hans uppträdanden var förbandade! Jag måste lägga mig ner en stund nu. Lugna 

ner mig en aning. Vi har visst alla olika saker som retar oss. För vissa är det valet att inte 
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använda sig av han eller hon utan istället välja det könsneutrala hen som signalerar om 

civilisationens undergång. Lika lite som jag förstår hur man kan uppröras över Ledinbluffen - har 

vi möjligtvis fått ett Ledingate? - lika lite förstår jag henhatarna.”.  

Lundell fortsätter sin krönika med att skriva om hur vi människor ständigt måste definiera vilken 

roll olika grupper ska ha: nu är det framförallt kvinnorollen som står i fokus. Krönikören tar upp 

exempel på hur kvinnor nu definieras i populärkulturen, ett sådant är från den franska filmen 

Tomboy som är en nutidsberättelse om en 10-årig flicka som presenterar sig med ett pojknamn 

och därför ses som pojke av en nyfunnen vän. Hon blir därför en pojkflicka ”Det gör hon såklart 

inte ostraffat. Viljan att få vara både och - eller kanske ingetdera - fortsätter att röra upp hat. Som 

om det fortfarande var 1800-tal.” 

Mikael Parkvalls artikel ”Hen”-kulturer är inte mer jämställda
44

 

Mikael Parkvall skriver att det varken finns någon koppling mellan ordet ”hen” och jämställdhet, 

eller mellan ordet ”hen” och könsuppdelning.  

I sin debattartikel är Parkvall mycket konkret i sitt resonemang kring fenomenet: han tar upp 

boken ”Kivi och monsterhund” som startskottet för debatten i år, men att det inte är en ny 

diskussion. Han refererar till språkspalten i Uppsala Nya Tidning från 1966 då Rolf Dunås 

föreslog just ”hen” som ett könsneutralt pronomen. Parkvall skriver även att debatten har funnits 

i andra länder sedan 1800-talet: exempelvis i England sedan 1884. I engelskan har de talats om 

kombinationer av ”he” och ”she” i olika konstruktioner, en kortare form av homo sapiens (sap) 

och att ”she” skulle kunna vara det könsneutrala pronomenet eftersom ordet innehåller ”he”.  

Vidare tar Parkvall upp hur man skulle kunna mäta kopplingen mellan jämställdhet och 

könsneutrala pronomen och i sitt resonemang kommer han fram till att de två fenomenen inte har 

någon direkt koppling till varandra: ”De könsneutrala tredjepersonspronomina i finska, zulu och 

turkiska verkar inte göra talarna mer jämställda, men just eftersom stora könsbarriärer finns i 

många sådana kulturer, blir det också svårt att få det till att dessa språkbrukare skulle lida av 
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grava problem med sin könsidentitet. Könsbaserat förtryck förutsätter ju rimligen en könslig 

medvetenhet.”. 

Parkvall vill även belysa att det blir en missvisning i debatten då man i princip bara hänvisar till 

finskan som har ett könsneutralt pronomen, när det egentligen är en norm: det vill säga att 

majoriteten av världens språk inte har någon könsdistinktion i sitt pronomensystem. Han tar även 

upp att det finns språk där man anger kön för andra person, hälften av dessa till och med för 

första person. Detta tycker Parkvall är överflödigt och exemplifierar hur det skulle låta i en 

svensk översättning: ”Jag, som för övrigt är kvinna, tycker att du, som för övrigt är man, borde 

visa mig, som för övrigt är kvinna, större aktning”.  

Författaren menar att ett bruk av genusneutralt pronomenen varken leder till jämställdhet eller 

identitetsförvirring så måste det finnas andra argument för/emot användandet. Han skriver att ett 

argument för skulle kunna vara friheten att kunna tala om en person i tredje person utan att 

behöva bestämma dennes kön, så som vi talar om ”föräldrar” eller ”syskon”. Ett argument mot 

användandet menar han att tvång skulle kunna vara: att idén kommer från en övermakt, som ska 

komma och ändra våra normer och sättet vi talar på. ”Ingen skadas väl av att språket förses med 

en ny uttrycksmöjlighet, medan det däremot väcker begriplig irritation när även mindre 

entusiastiska språkbrukare förväntas anamma den mot sin vilja.” 

Analys 

De åsikter om könsneutralitet vi fann i ovan analyserade opinionstexter var: att små barn kan 

delas in i blått och rosa
45

, att kön är en samhällskonstruktion
46

 och att vi människor ständigt letar 

efter definitioner av könsroller
47

. Detta visar att hen-debatten blivit en genus- och 

jämställdhetsfråga snarare än en språkdebatt.   
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Fyra av de fem analyserade artiklarna var krönikor skrivna av kvinnor. Den femte artikeln var 

skriven av en manlig lingvist. Detta bekräftar Monika Djerf- Pierres teori om könsmärkning i 

journalistiken. Med andra ord anses hen-debatten höra till ett ”kvinnligt” ämnesområde.
48

 

5.3 Metro 

Lisa Magnussons artikel Plötsligt känns hen sexigt
49

 

I början av mars diskuterade Lisa Magnusson jämställdhet och ”hen” i sin kolumn. Hon skriver 

att språket kan vara fel ände att börja i: att man kanske ska ändra synen på genusfrågor först. 

Hon tillägger att språket i och för sig påverkar hur vi ser på världen. Magnusson refererar till 

olika undersökningar i sin utläggning, som att en professor i psykologi vid University of 

Wisconsin-Madison har kommit fram till att det inte egentligen finns några skillnader mellan 

män och kvinnor. Det säger helt emot Yvonne Hirdmans genuskontrakt med A-a och A-B.       

Magnusson skriver att hon är skeptisk till användandet av ”hen”, hon tycker att ordet är tråkigt. 

Fast hon ser att det kan behövas bland de som varken känner sig som män eller kvinnor. Hon är 

dock skeptisk till att det skulle kunna ersätta ”hon” och ”han”. 

Magnusson skriver sedan ”Dessutom är hen ett förfärligt fult ord. Och tråkigt. Det får mig att 

tänka på glåmiga människor som aldrig skrattar och bär foträta skor”. Efter att Nöjesguiden hade 

gett ut sitt nummer där de genomgående använde sig av ”hen” och att folk då hade reagerat med 

att in arga insändare om att det var sinnessjukt och ren idioti så ändrade Magnusson åsikt: ordet 

blev väldigt sexigt och spännande.  

Analys 

Magnusson uttrycker i sin krönika en viss tveksamhet inför ordet ”hen” samt en rädsla för att bli 

förknippad med de trista personer som engagerar sig i genusfrågor. 
50

 Detta kan kopplas till 
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Yvonne Hirdmans teori om genus som något extremiserat. I och med att ämnet är så 

omdebatterat har det tappat sitt värde och blivit urholkat. 
51

 

5.4 Aftonbladet 

Natalia Kazmierskas artikel Ordet ”hen” får mig att känna att allt är möjligt
52

 

Denna krönika är skriven av Aftonbladets Natalia Kazmierska. Sammanfattningsvis är texten en 

sorts kärleksförklaring till pronomen ”hen”.  

 

Skribenten skriver bland annat att hon känner ”eufori” och blir ”fnittrig” efter att ha bläddrat i 

Nöjesguidens nummer där ”hen” använts som könsneutralt pronomen i samtliga texter. Dock är 

hon noga med att göra klart för läsaren att hon inte hör till dem som ”tycker att man ska 

hemlighålla sitt barns könstillhörighet, som ett genusexperiment”. Eller att ”dagis ska rensas på 

brandbilar och prinsessböcker”. Här framgår alltså att skribenten definierar hen-debatten på ett 

negativt sätt. Hon vill med andra ord inte tillhöra ”det där genusfolket” – ”de andra”. Yvonne 

Hirdman påpekar just denna problematik i sin bok. Hon menar att ”genus extermiseras i en 

alltmer diffus värld”.
53

 Ju mer man differentierar kön desto mer artikulerar man det. Och ju 

större artikulering av kön, desto större blir fokus på ojämlikheter könen emellan.
54

  

 

Kazmierska kopplar i sin krönika hen-debatten till ”du”-reformen på 60-talen. Det hon vill få 

sagt är att ord, hur små de än är, faktiskt har betydelse då det handlar om att sudda ut 

klassklyftor, i detta fall könsskillnader, i samhället. Hon ger avslutningsvis ett exempel på hur 

obekväm hon känner sig varje gång en expedit eller telefonförsäljare använder ”ni” då det enbart 

påminner om ”att vi lever i en tid då gamla ideal dammas av”. Även Hirdman belyser detta i sin 

bok då hon skriver att vi lever i en värld som ”letar baklänges efter den försvunna lyckan”. 
55
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Analys 

I Kazimierskas krönika anar vi en viss motvilja gentemot ”hen”. Hon kopplar samman hen-

debatten med människor som engagerar sig i genusfrågor och överdriver med att till exempel 

vilja rensa dagis på brandbilar och prinsessböcker.
56

   

5.5 Sydsvenska Dagbladet Snällposten 

Alexandra Sundqvist artikel Skärt är en skärmytsling
57

 

Denna text är en kulturkrönika av Alexandra Sundqvist, publicerad i Sydsvenska Dagbladets 

kulturdel för ungdomar ”ung kultur”. Sundqvist vill med sin text visa på hur egenskaper som 

anses vara typiskt flickaktiga respektive pojkaktiga stigmatiserats i och med att 

genusmedvetenheten ökat i samhället. Särskilt påpekar hon hur färgen rosa helst undviks inom 

bokförlag då det finns en ”beröringsskräck” för den.   

 

Skribenten inleder texten med att betona hur debatten om genusfrågor ökat genom att dra 

paralleller från vardagen. Exempel på detta är att hon hänvisar till utgivningen av Kivi och 

monsterhund samt hur genusmedvetenhet fått en allt större plats inom pedagogiken då många 

fröknar väljer att kalla barnen vid det nya ordet ”hen”.  

 

Skribentens argument underbyggs av flera olika källor. Hon har både låtit barnboksförfattare, 

akademiker och redaktörer på bokförlag komma till tals. En viktig källa som sätter fingret på 

problematiken med könsmarkörer är forskaren Fanny Ambjörnsson som skrivit boken Rosa. Den 

farliga färgen. Hon menar att många genusmedvetna föräldrar vill att det ska synas att deras barn 

är en flicka – men samtidigt inte låta ”flickigheten” gå över styr. Det leder i sin tur till att mer 

”neutrala” färger och egenskaper som ofta kopplas till pojkar får högre status och därmed 

förstärker den patriarkala strukturen. Detta kan tydligt kopplas till Yvonne Hirdmans ”A-a” 
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formel där mannens egenskaper är de som kvinnan ska sträva efter.
58

 En pojkflicka värderas med 

andra ord högre kulturellt än en flickig pojke i exempelvis rosa kläder.  

Mona Marsis artikel Livet blir enklare med hen
59

 

Kulturredaktionens medarbetare Mona Marsi benar i sin krönika ut vad pronomenet ”hen:s” 

egentliga funktion är. Hon menar att en vanlig missuppfattning är att ordet måste ersätta hon och 

han. I själva verket är syftet, tvärtom, att bredda och förenkla språket. Marsi ser ingen anledning 

till att barn i Sverige inte ska kunna lära sig det som de flesta finska barn redan kan. Hon styrker 

sina argument genom att hänvisa till både turkiskan, finskan och ungerskan som helt saknar 

genus i språket.  

 

Vidare konstaterar hon att den som är skeptisk till hen-begreppet, som till exempel 

språkforskaren Daniel Wojahn som hävdar att barn skulle bli sämre på språk av ”hen”, inte lär 

behöva vänta länge på att ordet blir allmänt vedertaget. Marsi ser alltså positivt på hen-begreppet 

och tror med andra ord att det är en tidsfråga innan ordet ”knattrar in på tangentbordet”.  

 

Tack vare konkreta vardagsexempel samt pålitliga källor anser vi skribenten vara övertygande i 

sin argumentation. Dessutom avslutar hon med ett citat som pekar på att hon är tvärsäker på sin 

sak: ”Nöjesguidens chefredaktör vill att ”hen” ska in i SAOL. Jag slår vad om att hens önskan 

kommer att infrias”  

 

Analys 

Vi kunde utifrån artiklarna i urskilja en viss tvetydighet gentemot hen-debatten. Marsi kopplar 

”hen” till genus- och jämställdhetsdebatten medan Sundqvist försöker hitta pronomenets 

egentliga funktion, det vill säga att förenkla språket.  

De spektra av åsikter vi fann i artiklarna var dels att egenskaper som anses vara typiskt flickiga 

respektive pojkiga stigmatiserats
60

, dels att hen-begreppet är missförstått.
61
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5.6 Göteborgs-Posten 

Göteborgs-Postens osignerade artikel Vart bär det hen med språket?
62

 

Denna text är en osignerad krönika publicerad under sektionen ”världens gång”. Syftet är att 

”vägleda till en bättre förståelse” av världen genom att på ett personligt och humoristiskt sätt 

sätta saker i sitt sammanhang.  I detta fall rabaldren om begreppet ”hen”.  

 

Kanske drar skribenten förlöjligandet av ”hen” lite väl långt genom att fråga sig hur det skulle se 

ut om all precisering försvann i språket. Däremot har hen en poäng – ”i det här Janne Banan-

landet har otydlighet blivit en dygd”. Hen drar ironiska exempel på hur det skulle kunna se ut om 

allt för mycket ställs på ända gällande könsneutraliteten. Fyndigheter som romanen ”Hens nåds 

testamente”, filmen ”Hen dansade en sommar” och ”Hendelsbanken” är bara ett litet axplock av 

de liknelser skribenten använder för att övertyga läsaren om att hen-debatten gått för långt. Även 

detta kan kopplas till Hirdmans teori om att genusbegreppet är urholkat. Ju mer vi talar om genus 

desto större irritation uppstår och således leder detta till allt större ojämlikhet mellan kön. 
63

 I 

texten framgår en uppenbar irritation på hen-begreppet.  

 

Vidare löjliggör skribenten de föräldrar som vägrar avslöja könet på sin baby, så att man inte ska 

köpa könsstereotypa leksaker. Detta gör hen genom att fråga sig själv om ”en rosa brandbil är 

mer neutralt” eller att barnet ska kalla föräldrarna för ”mappor”. Förlöjligandet visar, återigen, på 

att det förekommer en negativ genusstämpel på de människor som strävar efter jämställdhet på 

ett icke-normativt sätt.  
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Analys 

Den syn på hen-debatten vi kunde utläsa utifrån denna krönika var att den är urholkad och 

uppblåst. 
64

Språkbruket är väldigt sarkastiskt och personligt då skribenten använder sig av 

fyndiga ordkonstruktioner för att förlöjliga hen-debatten. 
65

 

 

5.7 Göteborgs-Tidningen 

Jenny Strömstedts artikel Genusfolket – som något ur Tolkien
 66

 

 

Texten är en lördagskrönika av Jenny Strömstedt publicerad i Kvällsposten. Skribentens syfte är 

att belysa problematiken i det hon kallar en missförstådd genusdebatt. Hon menar att 

diskussionen om ”hen” har förlorat sitt egentliga syfte då det kommit att handla om huruvida 

flickor ska få leka med bilar eller pojkar med tyll utan att ses som homosexuella. Det stora 

jämställdhetsmisslyckandet, menar hon, är i själva verket att en mamma blir knivhuggen på 

öppen gata av sin exman och mordet ses som ”familjetragedi” av polisen. Med andra ord menar 

hon att det finns större och viktigare frågor i debatten att lägga fokus på än ett litet vokalbyte i 

mitten på ett enstavigt ord.   

 

Strömstedt använder genom hela texten ett personligt språk samt många metaforer som 

exempelvis ”genusspöket”, ”plyschpanerat pack” och ”små Blondinbellor” vilket gör att texten 

känns både verklighetsförankrad och aktuell. Dessutom använder hon sig av citat från diverse 

offentliga personer som Blondinbella, Göran Hägglund och Lennart Persson från Aktuellt. I och 

för sig är kändisfaktorn inte särskilt förvånande då krönikan är publicerad i Kvällsposten.  

 

Skribenten använder sig utav flera exempel på egna vardagserfarenheter för att ytterligare betona 

problematiken i dagens genusdebatt. Bland annat berättar hon hur hon förgäves försökt få hennes 
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tre döttrar att gå till skolan i annat än nagellack och fjäderboa genom att köpa spindelmannen-

dräkter och leksakssvärd. Även här kan Hirdmans ”A-a” formel placeras in då det handlar om att 

få döttrarna(kvinnan) leka med leksaker som anses typiskt pojkaktiga(mannen).
67

 Det hon dock 

försöker poängtera är att det kanske i själva verket räcker för unga kvinnor och män att växa upp 

med en självkänsla som stärker dem i tron på de egna valen. 
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Analys 

Strömstedt kopplar ”hen” till genusdebatten och menar att genusmedvetna människor får 

stämpeln tjatig och grå.
68

 De åsikter som framkomer i artikeln är endast negativa till 

genusmedvetenhet och i synnerhet till hen-debatten.   

5.8 Dagen 

Elisabeth Sandlunds artikel Ordet “hen” har blivit kidnappat
69

 

Elisabeth Sandlund skriver att språket påverkar vår mäniskosyn. I sin text är hon strukturerad 

och diskuterar både för- och nackdelar med användandet av ”hen”.  Hon anser att fokus först och 

främst ska ligga på viktigare frågor som könsstympning och sexuellt våld istället för 

användningen av personliga pronomen. Hon ser dessutom risker med en användning av ”hen”, 

hon menar att det skulle kunna bidra till att man kan få för sig att det inte spelar någon roll om ett 

barn är en flicka eller pojke, eller om vuxna är kvinnor eller män. Där igenom menar hon att man 

kan få uppfattningen om att könet bara är en social konstruktion: hon anser att även de som inte 

ser bibeln som sitt rättesnöre bör häpna över den idén.   

Trots detta ser Sandlund att ”hen” kan vara praktiskt när man skriver, så man slipper använda sig 

av konstruktioner som ”vederbörande” eller ”han eller hon”. Hon ser även att det skulle kunna 

vara praktiskt för journalister som vill skydda sina källor: om man skriver ”hen” så kan källan 

förbli helt anonym. Att använda sig av det könsneutrala pronomenet i sammanhang där man 

skriver ”sjuksköterskan” eller ”direktören” skulle utmana läsaren som spontant associerar till 

kvinna/man när man nämner vissa yrken.  

Avslutningsvis hävdar Sandlund att ordet ”hen” har blivit kidnappat av de som anser att frågan 

om könstillhörighet är ointressant och ”tillhör” de som tycker att män och kvinnor bör ha samma 

möjligheter att forma sina liv oavsett då skillnader mellan könen är en oavsiktlig realitet. 

Sandlund menar att detta leder till att ordet blir oanvändbart i annat syfte, men att det inte är 

någon katastrof men ”möjligen lite trist”.  
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Analys 

Det vi kunde utläsa av Sandlunds artikel är att hon tycker att ordet ”hen” är obetydligt i 

strävandet efter jämställdhet.
70

  

Språkbruket i artikeln anser vi vara objektivt. Skribenten lägger fram både för- och nackdelar 

med användandet av ”hen” som hon sedan diskuterar på ett sakligt sätt. 71 Att skribenten är en 

kvinna går emot Monika Djerf-Pierres könsmärknings-teori.72  
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6. Diskussion av resultaten 

I början av vårt uppsatsskrivande hade vi fått uppfattningen att diskussionen om ”hen”(i 

storstadspress) som könsneutralt pronomen i sig var väldigt stor. Vi insåg dock inom kort att det 

inte riktigt var på det viset. Det vår kvantitativa analys av artiklarna pekade på var att en sådan 

debatt i själva verket knappt existerade. Det vi istället fick uppleva var en debatt om debatten. 

Det vill säga skribenter och läsare som upprört diskuterat om huruvida användningen av ”hen” är 

aktuell eller inte. Detta är någon som även Karin Milles uppmärksammat i sin bok Jämställt 

språk – en handbok i att skriva och tala jämställt.
73

 Hon skriver bland annat att användningen av 

”hen” drar till sig så pass mycket uppmärksamhet att sakfrågan hamnar i bakgrunden. En annan 

del av debatten har gått ut på att förlöjliga könsneutralitet överlag genom att koppla ihop ”hen” 

med extrem feminism.  

Av våra kvantitativa diagram kan vi se att Sydsvenska Dagbladet Snällposten är den tidning som 

under perioden 2012-01-26 till och med 2012-04-26 hade flest opinionsartiklar om andra 

genusfrågor än hen-debatten(totalt 22 artiklar under tidsperioden). Även på nyhetsplats 

dominerade andra genusfrågor (totalt 14 träffar). Vi anser att detta är ett tecken på att 

redaktionen ser hen-frågan som irrelevant för jämställdhetsdebatten. Av de opinionsartiklar om 

”hen” som vi har analyserat kan vi dessutom bedöma att skribenterna anser att hen-begreppet 

uppfattas som missförstått och endast leder till förvirring och irritation hos publiken.    

Dagens Nyheter var den tidning som hade flest kultur- och nöjesnyheter om hen-debatten(totalt 

28 träffar). De har gett stor plats åt egna humoristiska kåserier på Namn och Nytt sektionen samt 

arga insändarskribenter som fritt fått debattera ”hen”. Detta kan tolkas på flera olika sätt: a) att 

debatten om ”hen” uppfattas som irrelevant, b) att pronomenet i sig gör det eller c) att hen-

debatten får ett nyhetsvärde på grund av alternativen a och b tillsammans.   

Svenska Dagbladet är den tidning som innehöll flest opinionstexter om just hen-debatten(totalt 5 

stycken). Att tidningen hade få kultur- och nöjestexter samt kåserier om ”hen” tolkar vi som att 
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de tar debatten på allvar och inte ser den som överdriven.  Att Svenska Dagbladet är den tidning 

som lagt störst fokus på hen-debatten, både på opinions- och nyhetsplats, tolkar vi som att deras 

nyhetsvärdering ser annorlunda ut än hos resterande tidningar. Enligt vår observation tycks 

diskussionen om ”hen” vara något som, för dem, bör tas på allvar och inte skämtas bort genom 

kåserier och oseriösa insändare.  

Att Aftonbladets politiska inriktning påverkas av Landsorganisationen(LO) tyckte vi syntes 

tydligt då tidningen fokuserat på opinionsjournalistik om andra genusfrågor(bland annat 

jämställda löner och kvinnor på arbetsmarknaden) i större utsträckning än om hen-debatten. Att 

det även är den tidning som mest använder sig av pronomenet ”hen” i texterna(totalt 13 gånger 

under tidsperioden) visar att de är positivt inställda till ordet som könsneutralt pronomen, men att 

de ser debatten i sig som oviktig.  

Vår analys visar att både Göteborgs-Posten och Göteborgs-Tidningen tycks hålla en 

förhållandevis låg profil i hen-debatten. Göteborgs-Postens redaktionella krönika i Världens 

gång-sektionen och Jennys Strömstedts krönika i Göteborgs-Tidningen ger oss bilden av att hen-

debatten ses som uppblåst och något att skämta om snarare än att tas på allvar. Däremot har 

andra genusfrågor fått stor plats(totalt 14 artiklar) i nyhetssektionen i Göteborgs-Posten vilket 

pekar på att redaktionen ändå ser ett nyhetsvärde i jämställdhetsdebatten som helhet. Detta till 

skillnad från Göteborgs-Tidningen som endast hade hälften så många träffar på nyhetsartiklar om 

andra genusfrågor(totalt 7 stycken) under perioden 2012-01-26 till och med 2012-04-26.   

I Elisabeth Sandlunds artikel framgår att hon anser att frågor som könsstympning är viktigare att 

lägga fokus på än hen-debatten. Detta ser vi som att Dagen är en tidning som är insatt i 

människorättsfrågor och i synnerhet kvinnofrågor. Dessutom är Dagen den tidning som använt 

sig minst av ”hen” som personligt pronomen(endast 1 gång under tidsperioden). Detta tolkar vi 

som att det råder en viss tveksamhet till hen-begreppet bland skribenterna.  

Att det var så få träffar Dagen i vår undersökning kan bero på att tidningen ges ut fyra gånger i 

veckan medan resterande tidningar ges ut varje dag. Dessutom har Dagen en mer nischad 

målgrupp än de andra tidningarna.    
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I den kvalitativa textanalysen har det framgått att de flesta skribenterna till opinionstexterna om 

”hen” varit kvinnor samt språkvetare och kulturkritiker. Visserligen är detta inte så konstigt då 

debatten startade i just kultursektionerna efter utgivningen av Kivi och Monsterhund. Det visar 

även att hen-debatten inte är en nyhetsfråga utan snarare en kvinno- och kulturfråga. Karin 

Milles tar i sin bok upp att det finns ett påstående om att kvinnor och män föredrar olika 

ämnesområden att tala- och skriva om och att de ibland lägger in olika betydelser i ord och 

uttryck. 
74

 Detta kan vara en av anledningarna till att det mestadels är kvinnliga skribenter som 

diskuterar ”hen”. Det kan även kopplas till Monika Djerf-Pierres könsmärknings-teori som 

innebär att kvinnliga skribenter ägnar sig åt ”mjuka” ämnen i större utsträckning än vad män gör. 

75
 

Att det däremot förekommit en hel del arga insändare samt sarkastiska kåserier om ”hen” kan 

kopplas till Hirdmans teori om att ju större diskussionen är om en viss fråga – desto extremare 

ses den som. 
76

 Anledningen till att hen-begreppet ses som missförstått och överdrivet kan vara 

att det fått så stor plats på insändarsidorna i storstadspressen. 

Lika svårt som det är att veta om det var hönan eller ägget som kom först, är det att veta vad som 

påverkat vad i hen-debatten. Antingen beror avdramatiseringen som skett(under slutet av vår 

analysperiod) av debatten på att ”hen” blivit alltmer vedertaget som könsneutralt pronomen 

bland skribenter, eller så är det tvärtom. Det vill säga att ”hen” börjat användas mer i och med att 

debatten svalnat. Det kunde vi se när vi tittade på perioden 2012-04-26 till 2012-05-15, vilket 

motsvarar drygt tre veckor efter vår undersökningsperiod. Vi gjorde ett stickprov genom att kolla 

vilka tidningar som använde sig av det genusneutrala pronomenet i artiklar som man inte kan 

koppla till hen-debatten. Då hittade vi att Dagens Nyheter hade använt ”hen” i fyra artiklar, 

Metro och Svenska Dagbladet i två artiklar och att Aftonbladet, Göteborgs-Posten, Göteborgs-

Tidningen och Sydsvenska Dagbladet Snällposten hade använt sig av ”hen” i varsin artikel.  
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 Milles, 23-24 

75
 Monika Djerf-Pierre, s. 422.  

76
 Hirdman, 199 
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Vår undersökning visar hur hen-debatten sett ut från utgivningen av Kivi och Monsterhund och 

tre månader framåt. Det vi har sett är att debatten tagit olika former under 

undersökningsperioden 2012-01-26 – 2012-04-26. Till en början har den skapat både upprördhet 

och förvirring men sedan lett till ett faktiskt användande av det könsneutrala pronomenet ”hen”. 

Detta pekar på att ordet ”hen” kommer bli mer och mer accepterat i framtiden och kanske inte 

bara i kulturjournalistiken.  
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Tidningar 

 Aftonbladet, 2012-01-26 – 2012-04-26 
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8. Bilaga  

 
Bilden är tagen från en blogg som heter http://henom.wordpress.com. Vi tog bilden som källa till 

vårt citat (i arbetets titel) för att demonstrera attityden jämtemot fenomenet.   
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