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Sammandrag 
Den här uppsatsen undersöker hur utbrett bruket av en som könsneutralt generaliserande 

pronomen är bland anställda vid järnvägen i Mellansverige och om det skiljer sig åt be-

roende på utbildningsbakgrund, ålder eller kön. Uppsatsen avser även att undersöka om 

de som redan använder hen som könsneutralt personligt pronomen och/eller som ett tredje 

kön är mer benägna att också använda en. Dessutom undersöks om bruket av man respek-

tive en skapar konceptualiseringar av olika kön. Undersökningen genomförs med en 

kvantitativ enkätundersökning med kvalitativa inslag och genom kvalitativa intervjuer. 

Resultaten visar att bruket inte är utbrett men att majoriteten har en positiv attityd till 

att en kan användas som könsneutralt generaliserande pronomen. De få som faktiskt an-

vänder en representeras framförallt av yrkesutbildade, personer födda 1985 och senare 

samt av kvinnor där samtliga som medvetet använder en även använder hen. Man liksom 

en skapar inte konceptualiseringar av något specifikt kön för en klar majoritet i enkätun-

dersökningen, i de få fall det görs skapar man konceptualiseringar av könen kvinna och 

man medan en skapar konceptualiseringar av hen. Intervjuerna visar på ett annorlunda 

resultat där texten med man skapar konceptualiseringar av inget specifikt kön, båda könen 

och man medan en skapar konceptualiseringar av flera kön, båda könen och kvinna.  

Slutsatser är att en uppfattas mest dialektalt, minst politiskt, att attityden till en är god 

även om bruket inte är utbrett och att hen manar till ytterligare könsneutrala bruk. Varken 

man eller en skapar konceptualiseringar av kön för de flesta, man tenderar dock att repro-

ducera ett binärt könssystem medan en inkluderar fler könsidentiteter. 

 

Nyckelord:  
o Könsneutralt språk  

o Språkvård & språkrekommendationer 

o Kön & genus 

o Jämställdhet 

o Könsneutralt pronomen 

o Hen 

o En  

o Man 
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1 Inledning 
Den slutna ordklassen pronomen öppnas i år för att välkomna hen i familjen (SAOL 

2015:469) och redan nu finns ytterligare konkurrens om mandat, denna gång från ett nytt 

generaliserande pronomen. Ett bruk av en som könsneutralt generaliserande pronomen 

istället för generiskt man, utan dialektal anknytning, används och sprids åtminstone inom 

feministiska kretsar och i studentkorridorer samt på sociala medier. Det nya bruket av en 

ersätter man inte bara i objektsform utan även i subjektsform, jämför ”Är det meningen 

att skolan ska ta kål på en?” (Milles 2012:56) och ”En ska inte vara hemma för mycket” 

(a.a.:56). 

Det medvetna bruket är ett fenomen som kan belysas utifrån flera olika infallsvinklar. 

Ett av grundargumenten för bruket är att det generiska pronomenet man härstammar ur 

substantivet man vilket bidrar till att mannen fortsätts reproduceras som norm (Milles 

2012:56) varvid kvinnan men även andra könsidentiteter osynliggörs. Flera av dessa in-

fallsvinklar kan kopplas till feminismen och deras arbete för ett mer inkluderande, 

könsneutralt språk (Milles 2013:108). Det könsneutrala språket som även innebär ett jäm-

ställt språk är något som språkvården, mer specifikt Språkrådet, också hänger sig åt ge-

nom bl.a. publiceringen av handboken Jämställt språk (Milles 2012). Språkrådets rekom-

mendationer (Svenska språknämnden 2005:36) innehar en stark ställning i och med deras 

position som språkvårdande organ och påverkar språkbruket i framförallt formella sam-

manhang. 

Hens plats i SAOL (2015:469) gör pronomenet liksom definitionen som ett tredje kön 

vedertaget att brukas informellt som formellt. Hen bör även efter de heta debatterna (Mill-

les 2013:107ff) som pågått i media, sociala som nyhetsförankrade, betraktas som allmänt 

känt och i viss mån accepterat. En är däremot en nyare företeelse, bortsett från det dia-

lektala bruket, som inte rekommenderas att användas åtminstone inte i formella samman-

hang (Milles 2012:56; Institutet för språk och folkminnen 2015a). Detta görs dock vilket 

påvisas i en tidigare kandidatuppsats (Johansson 2014:26) där intervjuinformanter säger 

sig använda en i bl.a. akademiska uppsatser vilket mottas av lärare med blandade reakt-

ioner, även enkätinformanter anger att de har stött på en i akademiska texter (a.a.:29). 

 Om ett ord ska bli vedertaget och rättfärdigas att användas även i formella samman-

hang, är en plats i Svenska Akademiens ordlista en god utgångspunkt. Kriterierna för att 

ett ord ska få ta plats i SAOL är att ordet är tillräckligt allmänt känt och även nyttjas av 

språkbrukare, ordet får dessutom gärna fylla ett tomrum eller komplettera någon bety-

delse som t.ex. hen gör (Magnusson 2014). För att en så småningom ska få brukas i t.ex. 

akademiska texter krävs alltså att bruket och medvetenheten även finns bland dem som 

inte räknas in som centrala aktörer (Milles 2013:118ff) och studenter, att det är en del av 

allmänspråket helt enkelt (Magnusson 2014). Enligt Språkrådet (Institutet för språk och 

folkminnen 2014) är det också i slutändan språkbrukarna själva som styr över språket. 

Det är här denna uppsats kommer att fylla ett tomrum och därmed sitt syfte vilket beskrivs 

närmare i följande avsnitt. I avsnitt 1.2 motiveras sedan benämningen av några centrala 

begrepp i uppsatsen. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det medvetna bruket av en i egenskap av könsneutralt generaliserande pronomen är inte 

än vedertaget i formella sammanhang och därför fokuserar undersökningen på detta bruk, 

dialektal förekomst räknas inte hit om språkbrukaren inte själv specificerar att det även 

är ett medvetet val. En ökning av bruket bland allmänheten – likt hen – kan bidra till att 

ordet en får ytterligare användningsområden i språket, som i sin tur ökar en könsneutra-

lisering (Balcer Bednarska 2014). För eventuella ytterligare argument för ett bruk av en 
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istället för man undersöks även om informanterna associerar olika kön vid respektive 

bruk, fortsättningsvis benämns associationerna för konceptualiseringar (Wojahn 

2013:357).  

Syftet är alltså att undersöka om användningen av en spridit sig utanför feministiska 

kretsar och studenter som brukare och om bruket av en i så fall är vanligare bland dem 

som redan använder hen samt om man respektive en skapar konceptualiseringar av kön. 

För att uppfylla syftet kommer undersökningen utgå från följande frågeställningar där den 

första frågan är överordnad de senare två: 

 

- Är bruket av en som könsneutralt generaliserande pronomen utbrett bland språk-

brukare, anställda vid järnvägen, på en arbetsplats i Mellansverige och skiljer det 

sig åt beroende på utbildningsbakgrund, ålder eller kön? 

 

- Är de informanter som sedan tidigare använder det könsneutrala personliga pro-

nomenet och/eller tredje könet hen mer benägna att också använda ett könsneutralt 

generaliserande pronomen som en? 

 

- Skapar generiskt man respektive könsneutralt generaliserande en konceptuali-

seringar av olika kön hos informanterna? 

 

1.2 Begrepp 
I Jämställt språk (Milles 2012) som nu är tre år gammal – sju år sett till första upplagan 

– beskrivs innebörden av ett jämställt språk framförallt genom förhållandet mellan kvinna 

och man vilket kan uppfattas som diskriminerande (Wojahn 2013:358) och förlegat sär-

skilt när hen numer är etablerat med bl.a. definitionen av ett tredje kön. Könsneutralt 

språk är därför en bättre benämning än jämställt språk för att inte exkludera någon kön-

sidentitet och för att undvika reproduceringen av ett binärt könssystem (a.a.:366). Med 

anledning av begreppet könsneutralt språk används även beteckningen kön och könsiden-

titet, jämför genus, vilket inkluderar såväl det biologiska som det socialt konstruerade 

könet vilket även är utbrett inom den nordiska språkforskningen (Ohlsson 2013:161f). 

Att benämna en som ett könsneutralt generaliserande pronomen istället för ett generiskt 

pronomen handlar dels om att göra en distinkt skillnad dem emellan eftersom man inte 

alltid anses vara könsneutralt (Milles 2012:55) men även för att Språkrådet använder den 

benämningen (Institutet för språk och folkminnen 2015a). 

  



 

3 

 

2 Teori 
I följande kapitel kommer hen som personligt pronomen och tredje kön, en som könsne-

utralt generaliserande pronomen och man som generiskt pronomen att beskrivas i ett bak-

grundsavsnitt. Sedan följer tidigare forskning och slutligen en beskrivning av svenskans 

instanser för språkrekommendationer. 

 

2.1 Bakgrund 
 2.1.1 Hen, ett personligt pronomen och ett tredje kön 
Från och med april 2015 återfinns hen i Svenska Akademiens ordlista, 14:e upplagan. 

Hen beskrivs och definieras i ordlistan som både ett personligt pronomen och som ett 

tredje kön med genitivformen hens och objektsformen hen (SAOL 2015:469). Att ta plats 

som ett personligt pronomen är ovanligt då pronomen länge setts som en sluten ordklass 

(Teleman m.fl. 1999:235). Som pronomen kompletterar hen de redan befintliga medan 

definitionen som ett tredje kön fyller ett tidigare tomrum då kvinna och man länge stått 

ensamma som accepterade könsidentiteter. Hen kan alltså erbjuda ett alternativ för hen 

som inte vill ta plats i det binära könssystemet (Wojahn 2013:366) eller helt enkelt inte 

anser sig vara varken kvinna eller man. Hen kan även erbjuda ett slags anonymitet som 

tidigare innebar krångliga omskrivningar (Milles 2012:52ff), behovet finns i t.ex. nyhets-

rapportering där den omtalades identitet behöver anonymiseras.   

 Hen har förorsakat en enorm debatt (Milles 2013:107f) och är inte automatiskt genom 

sitt intåg i SAOL ett accepterat ord för alla men en plats där har bidragit till att hen numer 

är accepterat att bruka i mer formella sammanhang som t.ex. den här typen av text. Att 

ordet fortfarande kan väcka känslor, debatt och rentav uppfattas stötande kan dock bidra 

till att hen fortsätter väljas bort i vissa sammanhang (Institutet för språk och folkminnen 

2013). 

 

 2.1.2 Man, ett generiskt pronomen 
Ordet man har många roller och betydelser varav en är som pronomen, dock enbart i 

egenskap av subjektsform, enligt 13:e upplagan av SAOL (2006:552). I Svenska Akade-

miens grammatik beskrivs man vara ”en indefinit generisk motsvarighet till definita pro-

nomen” (Teleman m.fl. 1999:393) och räknas även in under generaliserande pronomen. 

Man beskrivs vara nominativ medan en och ens verkar som ackusativ respektive genitiv, 

i en fotnot står dock att läsa ”Regionalt förekommer formen en också i grundkasus: En 

ska ju inte äta fett fläsk, säger dom.” (a.a.:393). Betydelsen av man beskrivs vidare i SAG 

vara generisk där talaren själv antingen är inkluderad eller inte (a.a.:394). Man kan alltså 

användas utifrån tre olika betydelser vilka är (1) där vem som helst kan inkluderas: ”Sätter 

man barn till världen så bör man försöka klara dem själv […]” (a.a.:395), (2) vem som 

helst i en given grupp: ”På invandrarverket vill man ännu inte göra något uttalande.” 

(a.a.:395) och (3) där referensen är vag: ”Man demonstrerar på Bukarests gator.” 

(a.a.:395). Man används alltså i syftning på såväl enstaka personer som en större grupp 

personer t.ex. i sammanhang där kön eller antal är okänt eller av hänsyn när talaren eller 

lyssnaren omnämns (a.a.:395). 

Man är utvecklat ur substantivet man (SAOB 1942; Milles 2012:55; Institutet för språk 

och folkminnen 2015a) och även homonymt med könet. Man som generiskt pronomen 

kan alltså problematiseras eftersom dess ursprung reproducerar mannen som norm och 

som det mänskliga (Milles 2012:55f). Att den maskulina formen i språket används som 

det allmängiltiga och allt som oftast även blir den könsneutrala formen vittnar rekom-

mendationerna om (a.a.:59). I den 14:e upplagan av SAOL (2015:782) beskrivs man 
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mycket mer kortfattat med en hänvisning till pronomenet en vilken beskrivs mer ingående 

i följande avsnitt. 

 

 2.1.3 En, ett könsneutralt generaliserande pronomen 

Även ordet en har många positioner i svenskan varav en är som pronomen med genitiv-

formen ens. En beskrivs som vardagligt och som objektsform till man och provinsiellt, 

det vill säga dialektalt, även som subjektsform istället för man enligt 13:e upplagan av 

SAOL (2006:180). I den 14:e upplagan (SAOL 2015:252) beskrivs en återigen som ett 

pronomen med genitivformen ens och som vardagligt med exemplet ”vilken rolig en!” 

(a.a.:252) med betydelsen att en syftar på en person. Sedan beskrivs en återigen vara ob-

jektsformen till man med exemplet ”ingen tror på en” (a.a.:252) men därefter följer en 

liten förändring av definitionen från den förra upplagan vilket i det här sammanhanget är 

av största betydelse. Det står numer formulerat att en kan användas i subjektsform utan 

tillägget att det skulle vara ett provinsiellt bruk med exemplet ”en vet inte vad som kan 

hända” (a.a.:252). Detta är även det medvetna bruket av en, som könsneutralt generali-

serande pronomen, som avses i den här uppsatsen. 

Det medvetna bruket kopplas främst till kvinnor, välutbildade, unga och personer bo-

satta i städer (Karlsson 2012). Bruket beskrivs i bl.a. Jämställt språk (Milles 2012:56) 

och jämförs med det dialektala bruket. Rekommendationen är att fortsätta använda man 

då det inte finns risk för förväxling med substantivet man som kräver obestämd artikel i 

obestämd form (a.a.), något som Språkrådet fortfarande står fast vid (Institutet för språk 

och folkminnen 2015a). En fortsatt översikt över rekommendationerna av bruket fortsät-

ter nedan under 2.3 men först beskrivs den tidigare forskningen.  

 

2.2 Tidigare forskning 
Tidigare forskning om det nya bruket av en är knapphändig, men två kandidatuppsatser 

från förra året (Johansson 2014; Leibring Svedjedal 2014) inkluderar bl.a. bruk av och 

attityd till en. Några större och mer generaliserande undersökningar finns inte vilket del-

vis förklaras med att bruket är en företeelse av nyare art men även genom att bruket inte 

uppmärksammas och debatteras lika mycket som t.ex. hen (Milles 2013:107ff). Detta har 

säkerligen en påverkan på spridningen av och medvetenheten om en som ersättare för 

man. En anledning till en tystare debatt kan vara att en, till skillnad från hen, inte är ett 

nytt ord och innebär en nygammal typ av användning (SAOL 2006:180, Dahl 2013b) med 

tanke på den dialektala förekomsten. Att en sedan tidigare är accepterat som ett generali-

serande pronomen dialektalt är fördelaktigt för det medvetna bruket när det uppfattas 

mindre utstickande. Debatten som förekommer kritiserar dock en dels för att ersätta man 

till skillnad från hen som fungerar som ett komplement (Dahl 2013b) och dels för att en 

ändring innebär en stor förändring eftersom man är ett så pass vanligt förekommande ord 

i svenskan (Dahl 2013a). 

Genusforskningen fokuserar genus vilket innefattar såväl det biologiska som det soci-

alt konstruerade könet (Ohlsson 2013:161f). Språkliga skillnader kopplat till kön kan i de 

flesta fall sägas bero på socialt inlärda vanor, medfött språkbruk är inte att betrakta som 

en vanlig företeelse (a.a.:164f). Det finns flera inriktningar inom genusforskningen (Ohls-

son 2013:177) där jämställdhetsforskningen är en av dem vilken fokuserar på orättvisor 

mellan könen och hur dessa kan lösas. Alla inriktningar kan anta en feministisk inriktning 

vilket avgörs av huruvida maktförhållandet undersöks eller ej (a.a.:178). En istället för 

man är en feministisk språkreform (Johansson 2014:38) och därmed en feministisk hand-

ling samt ett försök till att tala eller skriva mer jämställt (Milles 2012:55f) och inklude-

rande. Den orättvisa som skymtas i språket och de skillnader som faktiskt finns (a.a.:29) 

belyses även av jämställdhetsforskningen.  
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Jämställdhetsforskningen påvisar vid studier inom skolan hur pojkar får eller rättare 

sagt tar ordet oftare än flickor och därmed ett stort talutrymme samtidigt som de även får 

sämre betyg än flickorna, undantag är ämnet idrott och hälsa (Ohlsson 2013:185ff). Jäm-

ställdhetsforskningen undersöker även attityder till köns tillskrivna egenskaper vilket på-

visar hur en kvinnlig respektive en manlig angiven författare till en och samma text upp-

fattas olika (a.a.:189). Den manliga angivna författaren uppges vara mer trovärdig och 

kompetent medan den kvinnliga författaren uppfattas, av de kvinnliga deltagarna, som 

mer mänsklig (a.a.:190). Även hur en kvinnlig respektive en manlig patient behandlas 

olika i en fallbeskrivning påvisas. Den kvinnliga patienten får fler diffusa diagnoser, psy-

kosociala frågor, ordinering av medicin och remiss till ortoped eller sjukgymnast medan 

den manliga patienten ordineras fler test kopplat till laboratoriet (a.a.).  

Jämställdhetsforskningen bidrar med att visa på hur viktigt det är att genus och kön får 

ta plats i t.ex. utbildningar för att inte människan medvetet eller omedvetet ska fortsätta 

handla utifrån invanda mönster och föreställningar om ett visst kön. I språkbruket är var 

och en med om att skapa – eller riva upp – de ramar som finns angivna för könsidentiteter 

(Edlund m.fl. 2007:43). Det är minst lika viktigt att fortsätta framhäva att könet inte bara 

är medfött utan även socialt konstruerat och att det biologiska könet sällan eller aldrig 

påverkar, i det här fallet, vårt språkbruk (Milles 2012:29). Jämställdhetsforskningen mot-

verkar även en fortsatt applicering av mannen som norm (Ohlsson 2013:178) vilket även 

är målet för Språkrådets rekommendationer i Jämställt språk (Milles 2012:11f). Att språ-

ket används som verktyg för att missbruka makt (a.a.:13) bekräftas i forskning där teorin 

om härskarteknikerna (a.a. 93ff) – osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av in-

formation, dubbelbestraffning samt skuld- och skambeläggande – förklarar hur detta görs 

genom språkhandling och språkbruk. 

Att ett angivet kön skapar förväntningar om hur en person handlar eller ska behandlas 

visar genusforskningen. Även vilka konceptualiseringar av kön som uppstår för läsaren, 

beroende på vilket personligt pronomen som används, finns det forskning om (Wojahn 

2013). Resultatet av en perceptionsstudie (a.a.:359) visar att olika kön konceptualiseras 

beroende på om han eller hon, hon eller han, han/hon, han, den eller hen används som 

personligt pronomen. Slutsatsen är, vilket även Wojahn förespråkar, att hen bör användas 

för att inkludera alla personer då de andra bidrar till konceptualiseringar av manlig karak-

tär bortsett från formuleringen hon eller han. Hon eller han skapar ungefär lika många 

konceptualiseringar av kvinnor och män men kritiseras för att upprätthålla ett binärt köns-

system vilket hen undviker genom att skapa föreställningar om andra könsidentiteter än 

de normativa två (a.a.:366). 

 

2.3 Språkrekommendationer 
Vilka ord som ska användas och hur de ska användas finns det rekommendationer om 

vilka ges av framförallt Språkrådet, en del av Institutet för språk och folkminnen, och 

Svenska Akademien. Både Språkrådet och Svenska Akademien är dock överens om att 

det är språkbrukarna själva som styr över språket där SAOL enbart är en rättskrivnings-

norm som ska spegla det vardagliga allmänspråket (Institutet för språk och folkminnen 

2014, Gellerstam 2009:11). Språkrådet verkar inte enbart för rättskrivning utan ger även 

råd om annat genom bl.a. sin frågelåda där alla kan ställa frågor om svenska språket (In-

stitutet för språk och folkminnen 2015b). Dessutom ger de ut skrifter med olika språkre-

kommendationer, t.ex. Språkriktighetsboken (2005), Myndigheternas skrivregler (2014) 

och den tidigare nämnda Jämställt språk (2012).  

Språkrekommendationer är sådant som förändras över tid i takt med att språkbrukarnas 

vanor förändras. Hen är ett sådant ord som redan på 60-talet försökte introduceras men 

då misslyckades (Milles 2013:108, Fahl 2014). Idag är hen intaget i SAOL (2015:469) 
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och därmed ett ord som används av allmänheten. Hen är även speciellt på sådant vis att 

det fyller ett tidigare tomrum vad gäller att verka som en ytterligare könsidentitet (a.a.). 

Språkbrukarnas roll som aktörer är därmed viktig när det kommer till etableringen av en 

som könsneutralt generaliserande pronomen vilket hen redan har visat prov på (TT 2014). 

Språkvårdens roll är dock inte alltid så tydlig och ibland går de före och visar vägen me-

dan de i andra fall visar en större försiktighet (Lindgren 2007:237ff).  

 Att språket används och förändras betyder att det lever vilket är en viktig förutsättning 

för bevarandet av ett språk (SAOL 2015:VIII). Språket bär även med sig de föreställ-

ningar om världen som funnits sedan lång tid tillbaka vilket för in frågan på huruvida 

språket är ojämlikt:  

 

Denna ojämlikhet i språk och språkbruk gäller också förhållandet mellan könen. Vi 

måste lära oss att känna igen mönstren och att motverka dem. Detta dubbla syfte 

har den lilla handboken Jämställt språk.  

(Josephson 2012:9f)  

 

Denna handbok i att skriva och tala mer jämställt visar att behovet av ett mer könsneutralt 

språk finns och att ett sådant bruk önskas. Att arbeta för ett mer könsneutralt språk innebär 

att arbeta för ett mer inkluderande språk där ingen ska känna sig exkluderad, ett jämställt 

språk för alla kön. Det handlar alltså om att inte osynliggöra ett kön eller bevara könsste-

reotyper (Milles 2012:11). Exempel på rekommendationer som tas upp i Jämställt språk 

(Milles 2012) är könsneutrala beteckningar för yrkesgrupper t.ex. riksdagsledamot istället 

för riksdagsman och lärare oavsett kön – jämför lärarinna – och adjektivböjning med a-

form oavsett kön t.ex. lilla och denna – jämför lille respektive denne. Även ordpar tas upp 

med rekommendationen att inte alltid låta det manliga ledet komma först utan istället gå 

efter antingen bokstavsordning eller ordlängd, t.ex. kvinnor och män respektive män och 

kvinnor. 

Redan i Jämställt språk (Milles 2012:52f) rekommenderas en användning av hen för 

att det är könsneutralt men med viss betänksamhet vilket Språkrådet än idag förespråkar 

(Institutet för språk och folkminnen 2013). Man som generiskt pronomen rekommenderas 

fortsättningsvis, de som har en i sitt talspråk uppmanas dock att prova använda det men 

enbart i informella texter (Milles 2012:56, Institutet för språk och folkminnen 2015a). 

Han avråds från att användas generiskt då det anses vara könsdiskriminerande med hän-

visning till språkrekommendationer i Språkriktighetsboken (Svenska språknämnden 

2005:80). Att det tidigare generiska han numer avråds från talar för att ett generiskt man 

så småningom även kan bytas ut speciellt om allmänheten reagerar över det (Gellerstam 

2009:21). Ett annat nära anknutet exempel som talar för att ett en-initiativ är möjligt är 

hen som genom sin enorma debatt i offentligheten lyckas omvända bl.a. språkvården till 

en positiv inställning (Milles 2013:125) och nu återfinns i SAOL (2015:469). Detta är två 

exempel som talar för att en förändring av svenskans indefinita generiska pronomen till 

ett könsneutralt generaliserande pronomen är fullt möjlig, om språkbrukarna själva vill.
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3 Metod 
I det här kapitlet beskrivs och motiveras val av såväl undersökningsmetod, informanter, 

material, tillvägagångssätt samt kritiska och etiska aspekter. 

 

3.1 Metodval 
Undersökningen baseras på två metoder: enkäter och intervjuer. De två metoderna bidrar 

dels till mer generaliserbara svar och dels till mer nyanserade svar. Metoderna bygger på 

varandra genom att intresseanmälda informanter från enkätundersökningen väljs ut för en 

fördjupad intervju. Detta sammanbinder de två undersökningarna och ger dem en gemen-

sam plattform. Resultaten redovisas sedan var för sig i kapitel 4. Enkätundersökningen 

bistår med den kvantitativa delen av materialet men informanternas svar kategoriseras 

utifrån bakgrundsfaktorer – utbildningsbakgrund, ålder och kön – samt utifrån frågornas 

svarsalternativ vilket tillsammans med enkätens öppna följdfrågor bidrar med kvalitativt 

material, se avsnitt 3.3.1. Den kvalitativa delen består ändå främst av intervjuer med en-

kätdeltagare där svaren till uppsatsens frågeställningar fördjupas om det könsneutrala ge-

neraliserande pronomenet en. 

 

3.2 Informanter 
Valet av informanter beskrivs och motiveras separat för vardera metod i följande två av-

snitt. 

 

 3.2.1 Enkätdeltagare 
För att göra jämförelsen mellan olika utbildningsbakgrunder och för att uppnå en god 

spridning med avseende på både ålder och kön består informanterna av personal vid en 

arbetsplats, anställda vid järnvägen i Mellansverige, där variationen är stor. På de 120 

enkäterna jag delar ut svarar 51 personer, 42,5 %, varav 29 kvinnor, 21 män och en med 

ospecificerat kön. Samtliga informanter har svenska som modersmål och en angiven ut-

bildning varav 18 har en grundskola/gymnasieutbildning, 22 en yrkesutbildning samt 11 

har en högskola/universitetsutbildning. Enkätdeltagarnas födelseår varierar från 1992 till 

1956. Ålderskategoriseringen och fördelningen är: födda 1985 och senare (10 st.), 1975–

84 (17 st.), 1965–74 (11 st.) samt födda 1964 och tidigare (10 st.). 

 

 3.2.2 Intervjudeltagare 
Information om intresseanmälan för en vidare intervju erhåller samtliga enkätdeltagare 

via enkäten. Två av intervjudeltagarna anmäler intresset via mail medan två av dem till-

frågas för att få tillräckligt många intervjuer. Det låga intresset gör att variationen av bak-

grundsfaktorerna inte är så stor som önskat. Fördelningen är jämn mellan kvinnor och 

män samt mellan utbildningsbakgrunderna yrkesutbildning och högskola/universitet me-

dan enbart två av ålderskategorierna representeras, 1975–84 och 1965–74.  

 

3.3 Material 
I följande två avsnitt beskrivs materialet för de två metoderna som utgör den empiriska 

undersökningen för den här uppsatsen. 

 

 3.3.1 Enkäter 
Enkäten består av tolv frågor utöver informationen om en fortsatt fördjupningsintervju 

och bakgrundsuppgifterna, se bilaga 1. Dessa tolv frågor är indelade i fyra underrubriker: 

Visste du att?; Använder du?; Tycker du att? och Tänker du dig?. De fyra delarna avser 
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att belysa medvetenheten, bruket, attityden och uppfattningen om det könsneutrala gene-

raliserande pronomenet en som i enkäten förenklat kallas allmänt pronomen. De första 

två frågorna i varje del har enbart fasta svarsalternativ, två eller fyra stycken. Den tredje 

och sista frågan i varje del har förutom fasta svarsalternativ en öppen följdfråga där in-

formanterna motiverar eller förtydligar sina svar. Dessa svar är de som inte rakt av kan 

jämföras men istället bidrar med nyans och fler infallsvinklar till undersökningen. Den 

sista enkätdelen Tänker du dig? är inspirerad av undersökningen De personliga prono-

mens makt – En studie av hur pronomen styr våra föreställningar om personer (Wojahn 

2013) som handlar om vilka kön som konceptualiseras vid läsning beroende på vilket 

personligt pronomen som används. I den här undersökningen fokuseras det på vilka kön 

informanterna konceptualiserar när generiskt man respektive könsneutralt generali-

serande en används i exempelmeningar. 

 

 3.3.2 Intervjuer 
Intervjuerna utgår likt enkäten ifrån medvetenhet, bruk, attityd och uppfattning. Samtliga 

intervjuer följer samma grundfrågor men olika följdfrågor uppstår, se bilaga 3, vilket 

skapar halvstrukturerade intervjuer och undviker en strikt utfrågning. För att synliggöra 

om man respektive en skapar konceptualiseringar av olika kön hos informanterna används 

två kortare texter, se bilaga 3, som är identiska bortsett från att text 1 har generiskt man 

och text 2 könsneutralt generaliserande en. I text 2 används även hen som personligt pro-

nomen medan det i text 1 är utbytt mot den annars vanliga formuleringen han eller hon. 

Originaltexten är skriven med de personliga pronomenen du och hen (Norling 2015).  

 

3.4 Tillvägagångssätt 
Nedan presenteras tillvägagångssättet för vardera delundersökning var för sig. 

 

 3.4.1 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen föregås av ett mail till samtliga anställda, 120 personer, med in-

formation om att enkäten distribueras i deras fack under dagen. De som deltar lägger den 

ifyllda enkäten i det bifogade kuvertet, försluter och lämnar den i sitt eget fack. Under-

sökningen pågår under sju dagar så att samtliga hinner passera arbetsplatsen som innebär 

oregelbundna arbetstider. En kortare information om undersökningen och enkäten fram-

förs i mailet medan mer utförlig information bifogas med enkäten, även en påminnelse 

skickas ut efter halva tiden, se bilaga 1 och 2. Efter insamlingen skickar jag även ut ett 

tack och postar det i arbetsplatsens facebookgrupp, med tillägget att enkäten kan skickas 

in via mail för att säkerställa ett så stort deltagande som möjligt. Resultatet är 47 fysiska 

enkäter och fyra via mail. Enkätsvaren med fasta svarsalternativ redovisas procentuellt i 

tabeller utifrån kategoriseringarna medan ett representativt urval av svaren från de öppna 

följdfrågorna redovisas genom citering, se avsnitt 4.1. 

Varje informant lämnar även uppgifter om modersmål, utbildningsbakgrund, kön och 

ålder. Förbestämda alternativ finns för utbildning för att säkerställa jämförbara resultat 

eftersom kategoriseringen annars riskerar att bli för vid. Övriga uppgifter fyller de fritt i, 

detta för att inte tvinga in någon i ett binärt könssystem (Wojahn 2013:361) eller andra 

kategoriseringar de egentligen inte identifierar sig med. Kategoriseringen av kön och ål-

der baseras alltså på de deltagande informanterna, för fullständig kategorisering och för-

delning se avsnitt 3.2.1. Ingen informant anger folkhögskola varför den inte är med i re-

dovisningen. För att inte röja någons identitet då grundskola enbart anges en gång redo-

visas grundskola och gymnasium ihop. Antal informanter är 51 i utbildnings- och köns-

kategorierna medan det i ålderskategorierna enbart är 48 då tre informanter inte uppger 

födelseår. Svar med två kryss eller svar skrivet i marginalen tolkas kvalitativt och ger 
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några frågor och kategorier fler eller färre svar. Kategorierna med flest representanter i 

respektive bakgrundsfaktor är yrkesutbildning, personer födda mellan 1975–84 och kvin-

nor. Ingen kategorisering överlappar helt någon annan. Högskola/universitet är den enda 

utbildningen där en ospecificerad könskategori finns men saknar istället representation 

av åldersgruppen födda 1985 och senare.  

 

 3.4.2 Intervjugenomförande 
Intervjuerna görs med utvalda enkätdeltagare och äger rum på arbetsplatsens kontor. In-

formanterna svarar på tolv frågor med följdfrågor och läser två texter där de svarar på 

vilket kön texten syftar till, om något, samt om författaren är kvinnlig, manlig eller har 

annan könsidentitet om någon, se bilaga 3. Informanterna ges även utrymme för egna 

tankar och reflektioner. Intervjuerna varar ca 15 minuter per informant och spelas in för 

att undvika antecknande som stör samtalet samt för exakt citering i resultatet. Materialet 

transkriberas inte utan de citat som bäst bär deras åsikter lyfts fram och redovisas tillsam-

mans med en sammanfattning för varje intervju, se avsnitt 4.2.  

 

3.5 Metodkritik 
I det här avsnittet diskuteras kritik mot metod och undersökning. Motiveringar följer de 

val, avvägningar och avgränsningar som görs. Att göra en enkätundersökning bland all-

mänheten om ett nygammalt bruk av en, ett ord som även har andra roller i svenska språ-

ket, bör kritiseras eftersom risken för missuppfattning är stor. Detta syns även i resultatet 

där några en-bruk är att betrakta inom felmarginalen. Intervjuerna är på så vis en bättre 

metod där eventuella missuppfattningar undviks. För att genomföra både en kvantitativ 

och kvalitativ undersökning så är båda metoderna ändå relevanta för undersökningen. 

Den kvantitativa delen ger goda jämförbara resultat och lägger grunden för den kvalitativa 

delen som fördjupas genom öppna enkätfrågor och intervjuer. 

 Valet att enbart tillfråga personer från arbetslivet görs för att undvika för många vari-

abler. Givetvis är en undersökning som även speglar fler grupper t.ex. studenter intressant 

men studeras i ett par andra uppsatser (Johansson 2014; Leibring Svedjedal 2014) och 

syftet med den här undersökningen är att se förbi studenter för att undersöka om en brukas 

av personer i allmänhet vilket bygger vidare på den tidigare forskningen (Johansson 

2014:37f). Antalet informanter i respektive delundersökning är ett för litet underlag för 

generaliserbara slutsatser. I följande avsnitt tas de etiska överväganden och aspekter som 

finns för undersökningen upp. 

 

3.6 Etiska överväganden 
Eftersom undersökningen inkluderar människor finns det även etiska aspekter att ta hän-

syn till och riktlinjer att följa. Övervägandena grundas i de krav som beskrivs i Forsk-

ningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrå-

det 2002). 

 Då arbetsplatsen inkluderar personer som jag har en nära relation till utesluts de för att 

säkerställa undersökningens reliabilitet. Enkätdeltagarna erhåller information skriftligt 

med möjlighet att ställa frågor via mail och telefon. Utöver intresseanmälan för intervju 

på enkäten erhåller intervjudeltagarna information muntligt vid intervjutillfället. Samtliga 

informanter upplyses om att deltagandet är frivilligt och att de förblir anonyma. Natur-

ligtvis är namnen i uppsatsen fingerade. Uppgifterna de lämnar används enbart i den här 

undersökningen – vilket framgår av den information informanterna tar del av – och för-

varas konfidentiellt. Därmed är informations- och samtyckeskravet uppfyllt samt konfi-

dentialitets- och nyttjandekravet.  
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4 Resultat 
I det här kapitlet redovisas resultaten för vardera delundersökning i den ordning de ge-

nomförs, först enkätundersökningen och därefter intervjuerna.  

 

4.1 Resultat: enkätundersökning 
Resultatet för enkätundersökningen redovisas med en tabell per fråga och med ett repre-

sentativt urval citat från de fyra öppna följdfrågorna. I tabellerna redovisas svaren både i 

antal, n, och i procent, %. 

 
Tabell 1. Visste du att pronomenet man härstammar från substantivet (könet) man? 

 
Ja  

n                   % 
Nej 

n                   % 

Grundskola/gymnasium 5           27,8 % 13         72,2 % 

Yrkesutbildning 10         45,5 % 12         54,5 % 

Högskola/universitet 2           18,2 % 9           81,8 % 

1985– 4              40 % 6              60 % 

1975–84 6           35,3 % 11         64,7 % 

1965–74 4           36,4 % 7           63,6 % 

–1964  2              20 % 8              80 % 

Ospec. kön 0                0 % 1            100 % 

Kvinna 14         48,3 % 15         51,7 % 

Man 3           14,3 % 18         85,7 % 

Totalt: 17         33,3 % 34         66,7 % 

 

Svaren på fråga 1 visar att ursprunget för man som generiskt pronomen är relativt okänt 

för många, 66,7 % vet inte om att man härstammar från substantivet man. Inte i någon av 

grupperna svarar majoriteten ja. Två grupper där ändå nästan hälften är medvetna om 

ursprunget är yrkesutbildade och kvinnor, 45,5 % respektive 48,3 %. I ålderskategorierna 

är födda 1985 och senare de mest medvetna med 40 % ja-svar. 

 
Tabell 2. Visste du att en ersätter man som allmänt pronomen i vissa dialekter? 

 
Ja  

n                   % 
Nej 

n                   % 

Grundskola/gymnasium 7           38,9 % 11         61,1 % 

Yrkesutbildning 18         81,8 % 4           18,2 % 

Högskola/universitet 9           81,8 % 2           18,2 % 

1985– 5              50 % 5              50 % 

1975–84 13         76,5 % 4            23,5% 

1965–74 9           81,2 % 2           18,2 % 

–1964 5              50 % 5              50 % 

Ospec. kön 0                0 % 1            100 % 

Kvinna 18         62,1 % 11         37,9 % 

Man 16         76,2 % 5           23,8 % 

Totalt: 34         66,7 % 17         33,3 % 

 

Totalen för fråga 2 är den motsatta till föregående fråga. Att en dialektalt används istället 

för man är något som informanterna i högre grad känner till. Lika många procent yrkes-

utbildade som högskola/universitetsutbildade, 81,8 %, vet om det medan betydligt färre 

grundskola/gymnasieutbildade känner till det, 38,9 %. I ålderskategorierna känner hälften 

av de som är födda 1985 och senare samt 1964 och tidigare till det dialektala bruket me-

dan en majoritet av de övriga åldersgrupperna känner till det. Av könen är det främst män 

som känner till det, 76,2 %, men majoriteten av kvinnorna, 62,1 %, vet också om det. 

Personen med ospecificerat kön är inte bekant med det dialektala bruket. 
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Tabell 3. Visste du att en även medvetet används istället för man utan dialektal anknytning?  

 
Ja  

n                   % 
Nej 

n                   % 

Grundskola/gymnasium 6           33,3 % 12         66,7 % 

Yrkesutbildning 10         45,5 % 12         54,5 % 

Högskola/universitet 4           36,4 % 7           63,6 % 

1985– 6              60 % 4              40 % 

1975–84 6           35,3 % 11         64,7 % 

1965–74 3           27,3 % 8           72,7 % 

–1964 3              30 % 7              70 % 

Ospec. kön 0                0 % 1            100 % 

Kvinna 15         51,7 % 14         48,3 % 

Man 5           23,8 % 16         76,2 % 

Totalt: 20         39,2 % 31         60,8 % 

 

När frågan istället handlar om det medvetna bruket är det färre som är bekanta med det. 

Nästan hälften av de yrkesutbildade, 45,5 %, känner till bruket och personer födda 1985 

och senare är den grupp där störst andel känner till bruket, 60 %. Även en majoritet av 

kvinnorna, 51,7 %, känner till det. Den grupp som är minst bekant med bruket är männen, 

23,8 %, och personen med ospecificerat kön. På den öppna följdfrågan svarar 21 personer 

varav sex av dem beskriver upptäckten av det dialektala bruket eller medvetenheten om 

att man härstammade från substantivet man, alltså svar till fråga 1 eller 2. Bland svaren 

på hur och när bruket av en istället för man upptäcktes är tidningar, radio, facebook, fe-

ministiska kretsar och personers talspråk vanliga sammanhang och tidsperioden är allt 

från 2003 till 2014. Ett urval av svaren citeras i a–d.  

 

(a) Det är jag osäker på, det tas ju upp i ledare och i debatter i tidningar och på radio 

då och då. (Kvinna, 1985–, grund/gym.) 

(b) Ca 2003 på universitetet bland feminister. (Kvinna, 1975–84, hög/uni.) 

(c) Jag har träffat folk från norr till söder som använt "en" oavsett dialekt. (Kvinna, 

1965–74, yrkesutb.) 

(d) Nyligen, av vissa radikala feminister. (Man, 1975–84, hög/uni.) 

Tabell 4. Använder du en istället för man som allmänt pronomen?  

  
 Ja, alltid  

 n             % 
     Ja, i jobbet  

     n             % 
 Ja, i privat bruk  

     n             % 
   Nej  

   n             % 

Grundskola/gymnasium  1       5,9 %      0          0 %      0          0 %   16    94,1 %         

Yrkesutbildning  3     13,6 %             0          0 %      2       9,1 %   17    77,3 % 

Högskola/universitet  0          0 %      0          0 %      1       9,1 %   10    90,9 % 

1985–  3        30 %      0          0 %      0          0 %   7         70 % 

1975–84  0          0 %      0          0 %      2     11,8 %   15    88,2 % 

1965–74  0          0 %      0          0 %      1       9,1 %   10    90,9 % 

–1964  1     11,1 %       0          0 %      0          0 %   8      88,9 % 

Ospec. kön  0          0 %      0          0 %      0          0 %           1       100 % 

Kvinna  3     10,3 %      0          0 %      3     10,3 %      23    79,3 % 

Man  1          5 %      0          0 %      0          0 %   19       95 % 

 Totalt:  4          8 %      0          0 %      3          6 %   43       86 % 

 

En informant svarar inte på fråga 4 vilket ger vissa kategorier ett färre svar, totalt 50 svar. 

Två av informanterna skriver ibland i marginalen och kryssar inte för ett svar, de katego-

riseras under ja, alltid eftersom frekvensen inte är viktig utan brukets förekomst överhu-

vudtaget. Informanterna känner till stor del till det dialektala bruket medan det medvetna 

bruket är mindre känt vilket visar sig i svaren för fråga 4 där 86 % uppger att de aldrig 
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använder en istället för man. 6 % anger dock att det förekommer i privat bruk och 8 % att 

de alltid använder det. De som står för den frekventa användningen är grundskola/gym-

nasie- och yrkesutbildade, personer födda 1985 och senare, 1964 och tidigare samt kvin-

nor och en man. Ja, i privat bruk representeras av personer från de övriga åldersgrupperna, 

högskola/universitets- och yrkesutbildade samt kvinnor. 

 
Tabell 5. Använder du hen som personligt pronomen eller som ett tredje kön? 

  
 Ja, som båda  

 n             % 

   Ja, som pronomen  

       n             % 

   Ja, som ett tredje kön  

       n             % 

   Nej  

   n             % 

Grundskola/gymnasium  2     11,1 %       0          0 %       3     16,7 %   13    72,2 %         

Yrkesutbildning  3     13,6 %              1       4,5 %       0          0 %   18    81,9 % 

Högskola/universitet  2     18,2 %       1       9,1 %       2     18,2 %   6      54,5 % 

1985–  3        30 %       1        10 %       0          0 %   6         60 % 

1975–84  1       5,9 %       1       5,9 %       2     11,8 %   13    76,5 % 

1965–74  2     18,2 %       0          0 %       1       9,1 %   8      72,7 % 

–1964  0          0 %        0          0 %       2        20 %   8         80 % 

Ospec. kön  0          0 %       0          0 %       1      100 %           0           0 % 

Kvinna  6     20,7 %       2       6,9 %       2       6,9 %      19    65,5 % 

Man  1       4,8 %       0          0 %       2       9,5 %   18    85,7 % 

 Totalt:  7     13,7 %       2       3,9 %       5       9,8 %   37    72,5 % 

 

Bruket av hen är något mer vanligt förekommande även om 72,5 % anger att de aldrig 

använder det. 13,7 % svarar att de använder hen som både pronomen och som ett tredje 

kön medan 3,9 % använder det enbart som pronomen och 9,8 % använder det som ett 

tredje kön. Totalt använder 27,4 % av informanterna hen vilket är nästan dubbelt så 

många som använder en istället för man. Vanligast är hen bland högskola/universitetsut-

bildade, födda 1985 och senare samt kvinnor medan störst spridning är i utbildningskate-

gorierna. De som aldrig använder hen är främst yrkesutbildade, födda 1964 och tidigare 

samt män. 

 
Tabell 6. Använder du ett könsneutralt språk, t.ex. ord som hen och en? 

  
 Ja, alltid  

 n             % 
     Ja, i jobbet  

     n             % 
 Ja, i privat bruk  

     n             % 
   Nej  

   n             % 

Grundskola/gymnasium  4     22,2 %      0          0 %      0          0 %   14    77,8 %         

Yrkesutbildning  5     22,7 %             0          0 %      1       4,5 %   16    72,7 % 

Högskola/universitet  1       9,1 %      1       9,1 %      3     27,3 %   6      54,5 % 

1985–  5        50 %      0          0 %      0          0 %   5         50 % 

1975–84  1       5,9 %      0          0 %      2     11,8 %   14    82,3 % 

1965–74  2     18,2 %      1       9,1 %      1       9,1 %   7      63,6 % 

–1964  2        20 %       0          0 %      0          0 %   8         80 % 

Ospec. kön  0          0 %      0          0 %      0          0 %           1       100 % 

Kvinna  8     27,6 %      0          0 %      3     10,3 %      18    62,1 % 

Man  2       9,5 %      1       4,8 %      1       4,8 %   17       81 % 

 Totalt:  10   19,6 %      1          2 %      4       7,8 %   36    70,6 % 

 

Två informanter kryssar för både ja, i jobbet och ja, i privat bruk vilket placeras under ja, 

alltid då detta svarsalternativ är avsett att inkludera de andra två. Tre informanter har även 

gjort en egen ruta med svaret ibland vilka även placeras under ja, alltid, se tabell 4 ovan 

för ytterligare resonemang. När frågan nu handlar om huruvida informanterna använder 

ett könsneutralt språk eller ej ser vi ytterligare en ökning för svaret ja, alltid sett till de två 

föregående frågorna. 19,6 % använder alltid ett könsneutralt språk medan 2 % använder 

det i yrket och 7,8 % använder det i privat bruk. Fortfarande är det en majoritet, 70,6 %, 

som inte använder det. Av de som alltid använder ett könsneutralt språk är hälften födda 

1985 och senare och åtta av de totalt tio personerna är kvinnor. De som inte använder ett 
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könsneutralt språk är främst män, ospecificerat kön samt personer födda 1975–84 eller 

1964 och tidigare. 

 På den öppna följdfrågan motiverar 35 personer sina svar. Motiveringarna syftar till 

framförallt bruket av hen och en som ges som förslag på ett könsneutralt språk i fråga 6. 

Åsikterna, som framgår av tabell 6, är splittrade men en övervägande del använder inte 

ett könsneutralt språk. Deras motiveringar hänvisar till skola, språkkänsla, för ny förete-

else, vana, att man, han/hon och den fungerar lika bra, att ordet hen inte är omtyckt, för 

politiskt korrekt och att könsneutralt språk är löjligt samt av princip. De som använder ett 

könsneutralt språk motiverar det med könsneutralitet, undvika föreställningar om kön, 

när kön är okänt eller för att dölja kön och vikten av att alternativ blir lika naturliga som 

man och hon/han. Att bruket främst förekommer i skrift framkommer också. Nedan cite-

ras ett urval av motiveringarna från den öppna följdfrågan till fråga 6, se e–i. 

 

(e) För att mina barn inte ska få föreställningar om kön, eller begränsas i sina livsval, 

t.ex. när vi pratar om okända läkare eller brevbärare eller liknande. (Kvinna, 1975–

84, hög/uni.) 

(f) Av ren lathet för att slippa skriva "honom eller henne"/"han eller hon" skriver jag 

hen. Aldrig en. (Man, 1965–74, hög/uni.)  

(g) Försöker! Går på ren vana ibland, tyvärr svårt att lära om, men går bättre och bättre! 

Känns viktigt att det blir lika naturligt som "man" & hon/han. (Kvinna, 1985–, 

yrkesutb.) 

(h) Vet inte riktigt. Det har väl aldrig använts under uppväxten, skola eller arbeten jag 

haft. (Man, 1975–84, grund/gym.) 

(i) Tycker inte om "hen" bara. (Kvinna, –1964, grund/gym.) 

Tabell 7. Tycker du att en kan användas istället för man som allmänt pronomen? 

  
 Ja, alltid  

 n             % 
     Ja, formellt  

     n             % 
   Ja, informellt  

     n             % 
   Nej  

   n             % 

Grundskola/gymnasium  5     29,4 %      2     11,8 %      5     29,4 %   5      29,4 %         

Yrkesutbildning  8     36,4 %             3     13,6 %      5     22,7 %   6      27,3 % 

Högskola/universitet  2     18,2 %      1       9,1 %      4     36,4 %   4      36,4 % 

1985–  5     55,6 %      3     33,3 %      1     11,1 %   0           0 % 

1975–84  7     41,2 %      3     17,6 %      5     29,4 %   2      11,8 % 

1965–74  1       9,1 %      0          0 %      4     36,4 %   6      54,5 % 

–1964  2        20 %       0          0 %      3        30 %   5         50 % 

Ospec. kön  0          0 %      1      100 %      0          0 %           0           0 % 

Kvinna  7        25 %      3     10,7 %      9     32,1 %      9      32,1 % 

Man  8     38,1 %      2       9,5 %      5     23,8 %   6      28,6 % 

 Totalt:  15      30 %      6        12 %      14      28 %   15       30 % 

 

En informant svarar inte på fråga 7 varför vissa kategorier saknar ett svar och totalen 

omfattar 50 svar. De tidigare frågorna visar på ett litet medvetande och bruk av ett könsne-

utralt generaliserande en. När frågan nu syftar på attityden till bruket visar det sig att 

informanterna ändå är lika mycket positiva som negativa, 30 % vardera. Räknas dock 

svaren för det formella och informella bruket in som positivt är den övervägande delen, 

70 %, positiva till att en kan användas istället för man, åtminstone i vissa sammanhang. 

Den enda grupp där en majoritet inte tycker att en kan ersätta man är personer födda 

1965–74, även hälften av personerna födda 1964 och tidigare har samma inställning. De 

som är mest positiva är personer födda 1985 och senare där en majoritet är för att en kan 

användas i alla sammanhang. Männen är det kön som är mest positiva till att en används 

i alla sammanhang medan kvinnorna är det kön där flest tycker att en inte kan användas 

alls. 
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Tabell 8. Tycker du att ett könsneutralt språk, såsom hen och en, är viktigt? 

  
 Ja, alltid  

 n             % 
     Ja, i jobbet  

     n             % 
 Ja, i privat bruk  

     n             % 
   Nej  

   n             % 

Grundskola/gymnasium  1       5,6 %      0          0 %      0          0 %   17    94,4 %         

Yrkesutbildning  3     13,6 %             0          0 %      0          0 %   19    86,4 % 

Högskola/universitet  1       9,1 %      0          0 %      0          0 %   10    90,9 % 

1985–  2        20 %      0          0 %      0          0 %   8         80 % 

1975–84  3     17,6 %      0          0 %      0          0 %   14    82,4 % 

1965–74  0          0 %      0          0 %      0          0 %   11     100 % 

–1964  0          0 %       0          0 %      0          0 %   10     100 % 

Ospec. kön  0          0 %      0          0 %      0          0 %           1       100 % 

Kvinna  4     13,8 %      0          0 %      0          0 %      25    86,2 % 

Man  1       4,8 %      0          0 %      0          0 %   20    95,2 % 

 Totalt:  5       9,8 %      0          0 %      0          0 %   46    90,2 % 

 

Attityden till om ett könsneutralt språk är viktigt eller ej är däremot mer negativ där en 

klar majoritet, 90,2 %, svarar nej. I tre grupper: födda 1965–74, 1964 och tidigare samt 

ospecificerat kön, har samtliga personer svarat nej. Ingen av informanterna har angett i 

jobbet eller i privat bruk. 9,8 % som svarar att det alltid är viktigt representeras framförallt 

av yrkesutbildade, födda 1975–84, 1985 och senare samt av kvinnor. 

 
Tabell 9. Tycker du att det könsneutrala allmänna pronomenet en kan bidra med jämställdhet? 

  
 Ja, alltid  

 n             % 
     Ja, ibland  

     n             % 
     Vet ej  

     n              % 
   Nej  

   n             % 

Grundskola/gymnasium  0          0 %      6     33,3 %      8      44,4 %   4      22,2 %         

Yrkesutbildning  4     18,2 %             1       4,5 %      4      18,2 %   13    59,1 % 

Högskola/universitet  1       9,1 %      2     18,2 %      3      27,3 %   5      45,5 % 

1985–  3        30 %      3        30 %      2         20 %   2         20 % 

1975–84  2     11,8 %      2     11,8 %      6      35,3 %   7      41,2 % 

1965–74  0          0 %      1        9,1%      2      18,2 %   8      72,7 % 

–1964  0          0 %       3        30 %      3         30 %   4         40 % 

Ospec. kön  0          0 %      0          0 %      0           0 %           1       100 % 

Kvinna  4     13,8 %      7     24,1 %      9         31 %      9         31 % 

Man  1       4,8 %      2       9,5 %      6      28,6 %   12    57,1 % 

 Totalt:  5       9,8 %      9     17,6 %      15    29,4 %   22    43,1 % 

 

Om en har en jämställdhetsaspekt råder det större delade meningar om än tidigare frågor. 

Totalt sett har inget svarsalternativ majoritet. Svaret nej anges av störst andel informanter, 

43,1 %, men många anger även vet ej, 29,4 %, medan dryga 27 % svarar ja, alltid eller ja, 

ibland. De mest osäkra är grundskola/gymnasieutbildade, födda 1975–84 och kvinnor. 

De som tycker att en kan bidra med jämställdhet är framförallt yrkesutbildade, födda 1985 

och senare samt kvinnor. Den grupp som procentuellt representeras av flest nej-svar är 

födda 1965–74 förutom kategorin ospecificerat kön. 

 Den följande öppna frågan svarar 27 personer på. Även här förekommer motiveringar 

till tidigare frågor, 7 och 8. Det framgår ändå tydliga åsikter om både hen och en som 

eventuella insatser för jämställdhet. Några hävdar att språket eller de enskilda orden inte 

har med jämställdhet att göra medan andra pekar på hur man härstammar från substantivet 

man vilket fortsätter att förutsätta mannen som norm i samhället. Några påpekar att de 

aldrig reflekterar över det vilket syns i tabell 9 där det näst vanligaste svaret totalt sett är 

just vet ej. Ett urval citat redovisas i j–n: 
 

(j) Jag personligen tror inte att språket ökar jämställdhet. (Man, 1965–74, hög/uni.) 

(k) Vi kan aldrig bli jämställda. (Man, –1964, yrkesutb.) 

(l) Ser inget jämställt i de [sic] ordet. (Kvinna, 1965–74, grund/gym.)  
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(m) I och med att det är könsneutralt. (Man, 1985–, yrkesutb.) 

(n) Eftersom ordet man kommer från män. Allt fokus behöver inte ligga på männen. 

(Kvinna, 1975–84, yrkesutb.) 

Tabell 10. Vilket kön tänker du följande mening syftar till: Man kan aldrig veta riktigt säkert, man måste 

nog tänka sig för? 

  
 Hen  

 n             % 
     Kvinna  

     n             % 
     Man 

     n              % 
   Inget kön 

   n             % 

Grundskola/gymnasium  0          0 %      0          0 %      0           0 %   18     100 %         

Yrkesutbildning  0          0 %             1       4,3 %      3         13 %   19    82,6 % 

Högskola/universitet  0          0 %      0          0 %      0           0 %   11     100 % 

1985–  0          0 %      1       9,1 %      1        9,1 %   9      81,8 % 

1975–84  0          0 %      0          0 %      1        5,9 %   16    94,1 % 

1965–74  0          0 %      0          0 %      1        9,1 %   10    90,9 % 

–1964  0          0 %       0          0 %      0           0 %   10     100 % 

Ospec. kön  0          0 %      0          0 %      0           0 %           1       100 % 

Kvinna  0          0 %      1       3,3 %      2        6,7 %      27       90 % 

Man  0          0 %      0          0 %      1        4,8 %   20    95,2 % 

 Totalt:  0          0 %      1       1,9 %      3        5,8 %   48    92,3 % 

 

En informant anger både kvinna och man vilket är svårt att placera under enbart en kate-

gori och räknas därför som två svar, några kategorier har därmed ett ytterligare svar och 

totalt blir det 52 svar. Nästan alla informanter anger att meningen inte syftar till något 

kön, 92,3 %. Ingen anger hen men en yrkesutbildad kvinna född 1985 eller senare svarar 

kvinna och tre informanter, 5,8 %, svarar man. 

 
Tabell 11. Vilket kön tänker du följande mening syftar till: En kan aldrig veta riktigt säkert, en måste nog 

tänka sig för? 

  
 Hen  

 n             % 
     Kvinna  

     n             % 
     Man 

     n              % 
   Inget kön 

   n             % 

Grundskola/gymnasium  1       5,6 %      0          0 %      0           0 %   17    94,4 %         

Yrkesutbildning  0          0 %             0          0 %      0           0 %   22     100 % 

Högskola/universitet  1       9,1 %      0          0 %      0           0 %   10    90,9 % 

1985–  0          0 %      0          0 %      0           0 %  10      100 % 

1975–84  1       5,9 %      0          0 %      0           0 %   16    94,1 % 

1965–74  0          0 %      0          0 %      0           0 %   11     100 % 

–1964  1        10 %       0          0 %      0           0 %   9         90 % 

Ospec. kön  0          0 %      0          0 %      0           0 %           1       100 % 

Kvinna  1       3,4 %      0          0 %      0           0 %      28    96,6 % 

Man  1       4,8 %      0          0 %      0           0 %   20    95,2 % 

 Totalt:  2       3,9 %      0          0 %      0           0 %   49    96,1 % 

 

Även här svarar majoriteten, 96,1 %, inget kön. Varken kvinna eller man anges som kön 

men hen förekommer två gånger vilka representeras av kategorierna grundskola/gymna-

sium, högskola/universitet, födda 1975–84, 1964 och tidigare samt av könen kvinna och 

man. 
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Tabell 12. Hur uppfattar du utformningen av meningen: Idén att en kan bli vad en vill? 

  
 Neutral  

 n             % 
     Dialektal 

     n             % 
     Politisk 

     n              % 
   Felaktig 

   n             % 

Grundskola/gymnasium  6     33,3 %      6     33,3 %      0           0 %   6      33,3 %         

Yrkesutbildning  6     27,3 %             12   54,5 %      2        9,1 %   2        9,1 % 

Högskola/universitet  1       9,1 %      4     36,4 %      1        9,1 %   5      45,5 % 

1985–  4        40 %      3        30 %      1         10 %   2         20 % 

1975–84  6     35,3 %      6     35,3 %      2      11,8 %   3      17,6 % 

1965–74  1       9,1 %      7     63,6 %      0           0 %   3      27,3 % 

–1964  2        20 %       4        40 %      0           0 %   4         40 % 

Ospec. kön  0          0 %      0          0 %      0           0 %           1       100 % 

Kvinna  8     27,6 %      13   44,8 %      1        3,4 %      7      24,1 % 

Man  5     23,8 %      9     42,9 %      2        9,5 %   5      23,8 % 

 Totalt:  13   25,5 %      22   43,1 %      3        5,9 %   13    25,5 % 

 

En informant anger både neutral och politisk vilket hen förklarar i den öppna följdfrågan 

och därmed kan det förstås som att meningen uppfattas neutral men används i hens om-

givning politiskt, eftersom det är informantens uppfattning frågan handlar om placeras 

svaret under neutral.  

Störst andel informanter, 43,1 %, uppfattar meningen dialektal medan lika många in-

formanter anger att meningen är neutral eller felaktig, 25,5 %. Att meningens utformning 

uppfattas politiskt tycker minst antal informanter, 5,9 %. De grundskola/gymnasieutbil-

dades svar fördelas jämnt mellan neutral, dialektal respektive felaktig. Majoriteten av de 

yrkesutbildade, 54,5 %, svarar dialektal medan flest av de högskola/universitetsutbildade 

svarar felaktig, 45,5 %. I åldersgruppen födda 1985 och senare svarar 40 % neutral medan 

flest födda 1975–84 svarar antingen neutral eller dialektal, 35,3 % vardera. Majoriteten 

av svaren från informanter födda 1965–74 är dialektal medan flest svar från födda 1964 

och tidigare antingen är dialektal eller felaktig. Fördelningen är ganska jämn mellan kvin-

nor och män där flest svarar dialektal, 44,8 % respektive 42,9 %. Dubbelt så många män 

som kvinnor svarar att meningen uppfattas politiskt. Ospecificerat kön svarar felaktig vil-

ket är kvinnornas näst vanligaste svar, 24,1 %, och även ett av männens näst vanligaste 

svar vilket delas med uppfattningen neutral. 

 På den öppna följdfrågan till fråga 12 motiverar 33 personer sina svar. Neutralt moti-

veras av att meningen syftar till en person och inte till ett specifikt kön. Önskan om att en 

ska läras ut istället för man i skolan och bli norm eller åtminstone inte sticka ut så mycket 

framförs i bl.a. det här citatet: 

 

(o) Jag önskar att alla skriver så, att könsbestämda ord försvinner för gott. (Kvinna, 

1975–84, yrkesutb.)  

Den dialektala uppfattningen motiveras bl.a. genom följande citat:  

 

(p) Det känns väldigt dialektalt då det inte är något man använder normalt i språket. 

(Man, 1965–74, yrkesutb.)  

Även motiveringar om att det är gammal svenska, att det påminner och låter som dialek-

talt talspråk samt att det låter oseriöst och är luddigt med flera betydelser framkommer. 

Den politiska uppfattningen som enbart tre informanter ger uttryck för motiveras av två 

av dem varav den ena citeras: 

 

(q) Känns som att dylik utformning används av personer på vänsterkanten, låter bara 

konstlat och tillgjort. (Man, 1975–84, hög/uni.) 
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Den andra motiveringen pekar även på att det handlar om politisk korrekthet och att det i 

annat fall är onödigt. Svaret felaktigt motiveras av desto fler med hänvisning till skolin-

lärning, språkkänsla, att meningen ser ofullständig ut och att en uppfattas som räknetalet 

en. En garderande motivering lyder: 

 

(r) Den låter felaktig men beror säkert på varifrån man kommer och sättet att uttrycka 

sig och använda ord på. (Ospec. kön, 1975–84, hög/uni.) 

4.2 Resultat: intervjuer 
I följande avsnitt redovisas de enskilda fördjupningsintervjuerna med fyra enkätdeltagare 

var för sig. Underlaget för intervjuerna återfinns i bilaga 3. 

 

4.2.1 Intervju med Pia 

Pia är en 35-årig kvinna anställd vid järnvägen sedan sju år tillbaka, med en yrkesutbild-

ning, som anger sig själv vara en relativt nybliven feminist. Pia ser svenska språket, hen-

nes modersmål, som roligt och tycker det är viktigt att både bevara och ta in nya influenser 

till språket. Hon anser sig inte vara tillräckligt insatt och kunnig men försöker hänga med 

t.ex. genom att lyssna på Språket i P1. Ett könsneutralt språk har för Pia framförallt blivit 

viktigt sedan hon fick barn då hon insåg ”hur könade vi är i vårt språk hela tiden”. Hon 

använder hen som personligt pronomen, hon är också väl medveten om att hen används 

som ett tredje slags kön men säger sig inte vara ”riktigt där än”. Hon använder hen främst 

hemma i sällskap av barnen men undviker det på jobbet, hon tror det beror på att hon 

upplever det lättare i närheten av barnen men även av respekt för dem på jobbet då hen 

kan tolkas politiskt. 

 Pia känner till bruket av en istället för man sedan tidigare. Första gången hon hörde 

det var för sju eller åtta år sedan och då såg hon inget behov men när hon senare kom i 

kontakt med det via feministiska forum på sociala medier såg hon en vara ”naturligt”. 

Själv använder hon det sedan två år tillbaka i skrift. Hon använder en istället för man för 

att inte fokusera så mycket på mannen som norm och för att det är dags för en förändring: 

”det är ju liksom inte så att det ska bli feminint istället för maskulint, känner jag, utan det 

är mer att det ska vara neutralt”. Pia kopplar det generiska man till substantivet och könet 

man. Hon anser att en kan användas istället för man både i informella och formella sam-

manhang och tycker användandet är positivt. Hon anser att en är ett ställningstagande för 

dem som vill att det ska vara framförallt jämställt, hon tror att brukarna är framförallt 

feminister och tillägger jämställdister för att gardera sig. Pia tror att bruket av en kommer 

att sprida sig och användas generellt inom en femårsperiod, man tror hon inte kommer 

fortsätta att användas generiskt. 

 När Pia läser text 1 säger hon att den syftar till en man både på grund av att man 

används generiskt men även för att hon läser in innebörden i vissa ord som manliga t.ex. 

”förtjänt av sin rikedom” och ”jobbat tillräckligt hårt”. Författaren till texten tror hon är 

man av samma anledning. Hon själv känner sig inte inkluderad som kvinna i text 1. Text 

2 tycker hon är neutral och inkluderar fler kön både på grund av att en används men även 

hen. Orden som hon upplever manliga i text 1 förklarar hon inte är lika tydliga i text 2 

utan mer inkluderande och tillägger: ”jag reflekterade nästan inte ens över det i den här 

texten även fast jag förstår att det är samma, vad fascinerande”. Författaren till text 2 har 

hon svårt att avgöra könsidentitet på. Hon föredrar både som läsare och om hon själv vore 

skribent text 2 för att den är inkluderande. Hon uppfattar text 1 vara skriven till enbart ett 

kön och säger ”även fast de är väldigt snälla och använder han eller hon där i sista me-

ningen”. Pia avslutar med en reflektion över att hon måste börja använda en i tal och hen 

även bland andra vuxna och tycker att alla kan börja använda en överlag, åtminstone i 

text. 
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4.2.2 Intervju med Niklas 
Niklas är en 47-årig man anställd vid järnvägen sedan sju år tillbaka och har en universi-

tetsutbildning. Niklas tycker om att läsa böcker på svenska vilket är hans modersmål. Ett 

könsneutralt språk ser han dels utifrån en politisk bakgrund, att inte stöta sig med någon, 

och dels utifrån att könet inte har någon betydelse i sammanhanget. ”Könsneutralt ser jag 

inte som något egensyfte men däremot kan det vara ganska praktiskt ibland” säger Niklas. 

Niklas använder hen enbart som personligt pronomen och beskriver användningen som 

en ”lathet” för att slippa skriva ut han eller hon, han betonar igen att det är av praktiska 

skäl mer än politiska. Användningen av hen förekommer främst i jobbet.  

 Bruket av en istället för man känner Niklas igen sedan tidigare men främst från dia-

lektala sammanhang, han kan ha stött på det i andra sammanhang men har då ändå kopplat 

användningen till att vara dialektal, första gången han hörde det var för 30 år sedan. Niklas 

själv använder inte en som könsneutralt generaliserande pronomen vilket han hänvisar till 

sin gamla svensklärare som sa att det inte var korrekt. Niklas poängterar att användningen 

av en istället för man uppenbarligen förekommer men ser man som könsneutralt och därav 

inget behov av en. Han ser egentligen inget problem med bruket annat än att det kan 

försvåra för dem som ska lära sig svenska men tycker ändå att man ska användas formellt. 

Niklas anser inte själv att en är ett ställningstagande utan beskriver det som ”ett slarvigt 

språkbruk eller dialektalt”, han tillägger att det dock verkar finnas ett bruk med feminist-

iskt perspektiv.  

 Niklas tycker inte att text 1 syftar till ett specifikt kön utan att den är neutral vilket 

formuleringen han eller hon bidrar med. Han utläser inte något kön för författaren men 

tänker sig en yngre författare under 40 år på grund av ”att du blandar tillika, tankegods, 

överklass med uttryck som smart”. Text 2 tycker Niklas också syftar till båda könen. Han 

anger även här en yngre författare men utläser inget kön. Han uppfattar texten mer tal-

språklig och tillägger ”men också inlagt som att det ska vara genomgående könsneutralt 

genom att använda sig av både hen och en”. Han föredrar som läsare och om han själv 

vore skribent text 1, som läsare accepterar han dock hen från text 2 men stör sig på en. 

Niklas avslutar med att säga ”det är intressant att se att språket lever”. 

 

4.2.3 Intervju med Wilma 
Wilma är en 40-årig kvinna anställd vid järnvägen sedan åtta år tillbaka och har läst vid 

högskolan. Wilmas relation till svenska språket är väldigt stark, hon anser det vara det 

språk hon bäst kommunicerar på och förmedlar känslor med varför hon angett svenska 

som sitt modersmål trots att det egentligen är hennes andra språk. Hon läser mycket 

böcker och lyssnar på radio samt önskar börja använda språket mer i skrift. Wilma tycker 

att ett könsneutralt språk är otydligare och jämför det med sitt egentliga modersmål som 

är könsneutralt vad gäller pronomen. Hon betonar dock att hon ibland använder ett 

könsneutralt språk t.ex. hen när könet på den omnämnda personen är okänt vilket fram-

förallt sker i privat bruk och bland barn. 

 Wilma känner undermedvetet till användningen av en istället för man genom att ha 

hört det men inte reflekterat över användningen. Det händer även att hon själv byter ut 

man mot en i subjektsform men vet inte vad som styr det. Hon tror att hon använder en 

när hon pratar om något allmänt och säger ”när man säger man så blir det ändå att man 

tänker direkt, är det en man eller kvinna eller vilket sammanhang”. Hon tycker att en kan 

användas framförallt i skrift och i mer formella sammanhang eftersom en kan sticka ut 

för mycket i informella sammanhang och hämma talspråket när eftertanke krävs. En är 

enligt Wilma ett ställningstagande ”det är som att medvetet välja hen, att man vill göra 

det könsneutralt, man vill inte peka ut det ena eller andra”. Hon är dock osäker på om 
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detta accepteras på t.ex. sociala medier, hon tror att det lättare accepteras i mer formella 

sammanhang, t.ex. i nyheter eller akademiska texter.   

 Text 1 tycker Wilma syftar till båda könen med anledning av formuleringen han eller 

hon men säger att hon till en början trodde att den syftade till män. Författaren har hon 

svårt att tänka sig ett givet kön på. Text 2 tycker hon syftar mer till kvinnor men säger 

även att den inte inriktar sig på kön på grund av användningen av hen och en men anser 

trots det inte att texten är neutral. Författaren till texten tror hon är kvinna även det på 

grund av hen vilket hon själv säger är en fördom. Wilma föredrar som läsare text 1 av 

traditionella skäl och anser att den sticker ut minst för läsare varför hon även som skribent 

väljer text 1. Hon föredrar dock text 2 i formella sammanhang, t.ex. vetenskaplig text. 

Wilma avslutar med funderingar om hur hen och en lärs ut till elever idag och om det kan 

bidra med en förändring om kanske 20 år och säger ”språkutveckling är ju intressant”. 

 

4.2.4 Intervju med Lars 
Lars är en 40-årig man anställd vid järnvägen sedan 16 år tillbaka med en yrkesutbildning 

i grunden. Lars relation till svenska språket, sitt modersmål, är god. Han läser lite men 

skriver inte särskilt mycket. Han tycker det är roligt med framförallt äldre ord. Ett könsne-

utralt språk är för honom ett neutralt språk, han använder t.ex. lärare oavsett kön. Han 

använder dock inte hen överhuvudtaget med anledning av att det är löjligt och säger ”det 

har alltid varit han och det har alltid varit hon”. Om han inte vet könet på personen ifråga 

använder han i så fall ”denna någon”. 

 Lars känner till bruket av en istället för man sedan tidigare vilket han upptäckte för 

ungefär 25 år sedan som ett dialektalt bruk och kan inte minnas att han stött på det i andra 

sammanhang. Han själv använder inte en istället för man eftersom ”det låter förlegat […] 

och det låter lite bonnigt”. Han tycker att en kan användas istället för man men enbart i 

informella sammanhang, t.ex. i talspråk, formellt tycker han att man ska användas. Han 

anser inte att en är ett ställningstagande utan tolkar användningen mer likt en syftning till 

sig själv vilket i så fall är dialektalt. 

 Text 1 tycker Lars syftar till ingen alls, alltså vem som helst. Han tror att författaren är 

en man på grund av användningen av generiskt man vilket han kommenterar med ”kanske 

lite kortsiktigt tänkt, men ja”. Han tillägger sedan att det är mycket rikedom och pengar i 

texten vilket han kopplar till att män tjänar mer än kvinnor och säger att texten är materi-

alistiskt skriven. Rikedom och pengar förknippas även med män och ”jobbat tillräckligt 

hårt” anges som exempel på manligt. Text 2 tycker han är mer kvinnlig både vad gäller 

vilket kön texten syftar till och könet på författaren. Lars hänvisar till mjukare ord som 

”förtjänstfull, fin, tankegods och sen står det hen där också”. Han uppmärksammas på att 

text 2 är likadan som text 1 förutom en och hen vilket han först protesterar emot, han tror 

förtjänstfull enbart finns i text 2. 

Lars föredrar text 2 som både läsare och skribent. Som läsare väljer han text 2 för att 

”den låter bättre på något vis och faller mig bättre i smaken” och som skribent gör han ett 

undantag för en och hen. Att text 2 syftar till kvinnor ändrar han något när han säger att 

text 2 absolut inte exkluderar honom som man och att det är möjligt att han ser texten 

något mer neutral i efterhand. Han förklarar även att man för honom är ett fegt ord då han 

associerar det med att tala om någon i tredje person, en får honom inte att associera feghet 

på samma sätt och ur den synpunkten är en positivt. Lars avslutar med att säga ”jag kom-

mer inte använda hen”. 

  



 

20 

 

5 Diskussion 
I det här kapitlet redovisas först en resultatdiskussion för att belysa svaren från de två 

delundersökningarna. Därefter följer ett avsnitt om vidare forskning och kapitlet avslutas 

med uppsatsens slutsatser. 

 

5.1 Resultatdiskussion 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om bruket av en är utbrett bland språkbru-

kare anställda vid järnvägen i Mellansverige och om det skiljer sig åt beroende på bak-

grundsfaktorer som utbildningsbakgrund, ålder eller kön. Syftet är även att undersöka om 

bruket av en är vanligare bland informanter som redan använder hen och om bruket av en 

respektive man skapar konceptualiseringar av olika kön hos informanterna. 

 Resultaten av de två empiriska delundersökningarna i den här uppsatsen visar att bru-

ket av en är mer välkänt än utbrett bland språkbrukarna på en arbetsplats i Mellansverige. 

Det dialektala bruket känner en majoritet av informanterna till medan strax under 40 pro-

cent känner till det medvetna bruket av en. Exempel på informanternas motiveringar till 

det medvetna bruket av en är att man är homonymt och även härstammar från substantivet 

man vilket bekräftar språkrekommendationernas beskrivning av en (Milles 2012:55; In-

stitutet för språk och folkminnen 2015a). Detta är dock något som enbart en tredjedel av 

informanterna känner till, nästan hälften av kvinnorna är medvetna om det medan enbart 

14,3 procent av männen är det. I alla kategorier svarar majoriteten ändå nej. Den mest 

medvetna utbildningskategorin är yrkesutbildade medan personer födda 1985 och senare 

är den mest medvetna ålderskategorin med 40 procent. Att medvetenheten om ursprunget 

för man är så pass lågt kan vara en anledning till att även bruket av en är lågt. Bruket är 

ändå så pass mycket lägre än den tredjedel som anger att de känner till ursprunget vilket 

inte talar för någon mer allmängiltig anledning. De som svarar att de använder en istället 

för man är totalt 14 procent, bruket förekommer då i alla sammanhang eller i privat bruk 

vilket är nästan hälften av den tredjedel som säger sig känna till ursprunget av man.  

 Bruket av hen visar sig vara något vanligare än bruket av en vilket delvis förklaras av 

tidsaspekten för respektive ord och bruk, bortsett då från det dialektala en-bruket. Totalt 

anger 27,4 procent av informanterna att de använder hen som personligt pronomen och/el-

ler som ett tredje kön vilket är dubbelt så många informanter som säger sig använda en i 

något sammanhang. Fyra av dem som anger att de alltid eller i privat bruk använder en 

istället för man anger även att de använder hen som pronomen och/eller som ett tredje 

kön. Dessa fyra personer klargör i sina motiveringar att bruket av en även är medvetet. 

De resterande tre som använder en istället för man anger att de inte använder hen vilkas 

svar även, utifrån motiveringarna, tolkas som ett dialektalt bruk eller ett bruk av en som 

objektsform till man. Borträknat de tre, vars bruk osäkert kan räknas som medvetet, in-

nebär det att samtliga fyra personer som medvetet använder en även använder hen.  

 Trots att det är många som anger att de varken använder en heller hen så är det ändå, 

till antalet och procentuellt, fler som svarar att de använder ett könsneutralt språk, 27,6 

procent. Anledningen kan vara att ett könsneutralt språk innefattar mer än just de två 

orden vilket handboken Jämställt språk (Milles 2012) ger exempel på. Fler informanter 

känner sig alltså inkluderad i ett bruk av könsneutralt språk än ett bruk av en respektive 

hen. Huruvida ett könsneutralt språk är viktigt eller ej svarar flest informanter nej på vil-

ket talar emot resultatet för bruket. Anledningar kan vara att informanter dels använder 

det för eller på grund av andra men anses för egen del inte vara viktigt och dels för att det 

är praktiskt såsom en intervjuinformant beskriver sitt bruk av hen. Svaren på nästa fråga 

är även de motsägelsefulla. Om bruket av en är lågt är attityden raka motsatsen.  

Lika många som anger att en kan användas i alla sammanhang anger att det inte kan 

användas alls, 30 procent. Att en kan användas formellt tycker tolv procent medan 28 
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procent anser att det kan användas informellt. Totalt sett tycker alltså 70 procent att en 

kan användas i stället för man i något sammanhang vilket är tolerant för denna undersök-

ning där medvetenheten om och användningen av ett könsneutralt språk överlag är låg. 

Att en högre procent män än kvinnor är mer positiva till bruket av en överraskar med 

tanke på att bruket av ett könsneutralt språk, hen och en överrepresenteras av kvinnor i 

undersökningen och sedan tidigare beskrivs som de mest troliga brukarna av en (Karlsson 

2012). En anledning till att attityden gentemot en är betydligt högre än den attityd som 

framkom i motiveringarna gentemot ett könsneutralt språk kan vara att en förknippas med 

ett äldre dialektalt bruk (Dahl 2013b) som sedan tidigare är relativt välkänt hos informan-

terna. Ett könsneutralt språk förknippas däremot mer med hen vilket är omdebatterat och 

(Milles 2013:107f) var från början var ett helt nytt och främmande ord för språkbrukarna 

(Dahl 2013b).  

Nästan hälften av informanterna tycker inte att en bidrar med jämställdhet men många 

svarar även vet ej vilket motiveras med att det inte är något de tänker på eller reflekterar 

över. Att en alltid eller ibland bidrar med jämställdhet är det ändå drygt 27 procent som 

tycker vilket främst representeras av kvinnor medan utbildnings- och ålderskategorierna 

är spridda. 

 Resultaten för den sista delen av enkäten som undersöker om man som generiskt pro-

nomen och en som könsneutralt generaliserande pronomen skapar konceptualiseringar av 

olika kön hos informanterna är väldigt ensidig. Inget av bruken i exempelmeningarna 

skapar konceptualiseringar av kön hos majoriteten av informanterna. Vad som dock är 

intressant med de få som svarar ett specifikt kön är att man skapar konceptualiseringar av 

könen kvinna, man eller kvinna/man medan en aldrig skapar konceptualiseringar av 

kvinna eller man men däremot hen. Detta talar för, om än baserat på en väldigt liten andel 

svar, att man som generiskt pronomen rekommenderas för texter som enbart syftar till 

kvinnor respektive män medan en användning av en rekommenderas för texter som vill 

inkludera fler könsidentiteter, precis så som hon eller han respektive hen rekommenderas 

att användas i en perceptionsstudie (Wojahn 2013:366).  

 Den sista enkätfrågan, hur en mening utformad med en som könsneutralt generali-

serande pronomen uppfattas, är det delade meningar om. Det kanske mest förväntade 

svaret att den skulle uppfattas politisk är det minst vanliga svaret, under sex procent, vil-

ket talar emot Språkrådets beskrivning av hur en uppfattas medan den vanligaste uppfatt-

ningen är dialektal vilket bekräftar deras beskrivning (Institutet för språk och folkminnen 

2015a). En fjärdedel anser dock att meningen är felaktig men lika många anger att me-

ningen uppfattas neutral. Att meningen av flest personer uppfattas dialektal behöver inte 

vara negativt utan kan ses som en fördel vilket även resultatet av attityden till bruket visar. 

Ett dialektalt bruk behöver inte bara uppfattas som ett par intervjuinformanter uttrycker 

det ”bonnigt” och ”slarvigt” utan kan vara positivt eftersom det, framförallt i talspråk, är 

accepterat (SOAL 2006:180). Fördelningen mellan könen, man och kvinna, är jämn i 

denna fråga förutom vad gäller den politiska uppfattningen där dubbelt så många män 

som kvinnor svarar det. Kategorierna där flest uppfattar meningen neutral är grund-

skola/gymnasieutbildade och födda 1975–84 medan flest av de som tycker meningen är 

felaktig är högskola/universitetsutbildade, födda 1964 och tidigare samt har ospecificerat 

kön. De som främst anser meningen vara dialektal är yrkesutbildade och födda 1965–74. 

 Intervjuerna är en kompletterande undersökning som ger ännu fler nyanserade och 

motiverade svar, framförallt på frågan om man respektive en skapar konceptualiseringar 

av olika kön. Intervjuerna både bekräftar och dementerar motiveringarna från de öppna 

följdfrågorna i enkäten. Att meningarna går isär om medvetenheten, bruket, attityden och 

uppfattningen om en och ett könsneutralt språk överlag är tydligt och visar hur komplext 

det i verkligheten är. Intervjuerna bekräftar att de flesta inte använder en medvetet på 

grund av att det framförallt uppfattas dialektalt, vilket resultatet för sista enkätfrågan även 
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visar. Intervjuerna vittnar även om att en lätt uppfattas enbart som ett dialektalt bruk eller 

som objektsform till man, i enkätundersökningen betraktas detta inom felmarginalen. 

 Svaret på den tredje och sista frågeställningen fördjupas mest i intervjuerna, alltså om 

informanterna konceptualiserar olika kön vid läsning beroende på om man eller en an-

vänds. I enkätundersökningen är resultatet som vi vet att majoriteten inte konceptualiserar 

något specifikt kön vilket intervjuerna inte bekräftar. Enbart en informant, Niklas, anger 

att ingen av exempeltexterna syftar till ett specifikt kön. Han tillägger dock att det syftar 

till båda könen vilket tolkas som att han hänvisar till det binära könssystemet. Pia är den 

informant som inte känner sig inkluderad i text 1 och anser att den syftar till en man 

medan hon tycker att text 2 är både neutral och inkluderande. Pia tror även att författaren 

till text 1 är man vilket Lars håller med om men han tycker inte att texten i sig syftar till 

ett specifikt kön. Wilma tycker text 1 syftar till båda könen men uppger att hon till en 

början tror att den syftar till en man. 

Niklas utläser inget kön för någon av textförfattarna men tror att de är unga. Wilma 

säger sig vara fördomsfull när hon tror att författaren till text 2 är kvinna på grund av hen 

och tycker även att texten syftar mer till kvinnor. Lars anser också att text 2 både är skri-

ven av och för kvinnor med argumentet att de ord som i text 1 uppfattas som manliga i 

text 2 blir mindre utstickande. Även Pia uppfattar vissa ord som typiskt manliga i text 1 

men inte i text 2. Lars som i intervjun uppger att han inte använder hen eller en uppger 

överraskande att han liksom Pia föredrar text 2 både som läsare och skribent medan 

Niklas och Wilma av vana och tradition föredrar text 1. Niklas uppger dock att han som 

läsare accepterar hen och Wilma påtalar att hon i formella sammanhang som läsare före-

drar text 2. Överlag är det alltså flest personer som på något vis föredrar text 2 och ingen 

av intervjuinformanterna uppger att de känner sig exkluderade i text 2 till skillnad från 

text 1 som både Pia och Lars väljer bort. Lars uppger att han som man inte känner sig 

exkluderad i text 2 trots konceptualiseringen av kvinnor vilket visar att en könsneutral 

utformning – feminin utformning enligt Lars – även uppfattas neutral och inkluderande. 

Återigen, nu med lite mer kött på benen, kan ett bruk av en rekommenderas för att 

inkludera så många som möjligt (Wojahn 2013:366) men även för en så neutral framställ-

ning av texten som möjligt då bruket av generiskt man riskerar att förstärka ord som lä-

saren direkt förknippar med en stereotyp manlighet. För att undvika reproduceringen av 

ett binärt könssystem (a.a.), en stereotyp bild av världen där vissa kön riskerar att osyn-

liggöras (Milles 2012:11f) och där de socialt konstruerade könen skapar orimliga förvänt-

ningar eller hämmar ett kön (Ohlsson 2013:163ff) är just en medvetenhet om hur språket 

indirekt och omedvetet påverkar oss samt får oss att handla viktigt att uppmärksamma. 

Både enkätundersökningen och intervjuerna visar att detta för många varken är viktigt 

eller något de tänker på vilket ökar betydelsen av att kön och genus – kopplat till språk-

bruk – ges plats i skola och utbildning (a.a.:187) men även på arbetsplatser för att öka 

medvetenheten och på så vis i längden bidra till en mer jämställd skola och arbetsplats 

(Milles 2012:11). 

 

5.2 Vidare forskning 
För vidare forskning är det givande att undersöka en som könsneutralt generaliserande 

pronomen hos en ännu större allmänhet men eftersom bruket är så pass nytt att det lätt 

blandas ihop med den dialektala användningen och dess roll som objektsform till man 

rekommenderar jag intervju som metod, trots att det försvårar en kvantitativ undersök-

ning. Det vore i och med spridningen av bruket även intressant med undersökningar om 

hur en etableras i mer formella sammanhang vilket nya upplagan av SAOL (2015:252) 

nu talar för är möjligt. Större och mer kvalitativa undersökningar om vilka konceptuali-

seringar man respektive en skapar behövs för ytterligare argument för ett en-bruk, så som 
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det har gjorts om hen (Wojahn 2013:366), med målet att skapa ett mer könsneutralt och 

inkluderande språk där förlegade och inbäddade föreställningar om kön i språket (Milles 

2012:9f) förhoppningsvis försvinner. Daniel Wojahn (2015) disputerar i år med sin av-

handling som studerar språklig aktivism i Sverige där bl.a. språkvården och bruket av en 

undersöks. Avhandlingen är en viktig utgångspunkt för fortsatt forskning om och etable-

ring av en. 

 

5.3 Slutsats 
Underlaget är på inget vis tillräckligt stort för att dra generella slutsatser utan resultaten 

kan enbart indikera medvetenheten om, bruket av och attityden till en samt de konceptu-

aliseringar av kön man respektive en ger upphov till hos anställda vid järnvägen i Mel-

lansverige. Informanterna är en grupp som ska representera en del av den allmänhet som 

SAOL beskriver vara en riktpunkt när de inkluderar eller exkluderar ord till och från ord-

listan (Gellerstam 2009:21). SAOL är som sagt inte något rättsnöre för vilka ord som 

finns eller inte i svenskan utan behandlar snarare rättskrivning (a.a.:15). Språkrådet är den 

institution som tydligare ger besked och rekommendationer om vilka ord som bör använ-

das samt hur men även de beskriver språkbrukarna själva med makten över svenska språ-

ket och dess utveckling (Institutet för språk och folkminnen 2014).  

Utifrån ovan kriterier är en tillräckligt allmänt känt för att brukas istället för man men 

det är inte nödvändigtvis det medvetna bruket utan snarare det dialektala som är mest 

känt. Bruket i sig är dock inte utbrett bland språkbrukare anställda vid järnvägen men de 

som ändå använder sig av det är framförallt representerade av yrkesutbildade, personer 

födda 1985 och senare samt av kvinnor vilket delvis bekräftar definitionen av brukarna 

som finns sedan tidigare (Karlsson 2012). Av de sju personer som uppger att de använder 

en kan eventuellt tre av dem tros göra det på grund av dialekt eller tolkning av en som 

objektsform till man medan de resterande fyra personerna uppger att de medvetet använ-

der en. Dessa fyra personer uppger även att de använder hen vilket tyder på att personer 

som redan tillgodosett sig hen även är mer benägna att använda det könsneutrala genera-

liserande pronomenet en. 

Varken man eller en skapar konceptualiseringar av något kön för de flesta i enkätun-

dersökningen, i de få fall det görs skapar man konceptualiseringar av kvinna och/eller 

man medan en skapar konceptualiseringar av hen. I intervjuerna, där en längre text an-

vänds, visas något annorlunda resultat där texten med man skapar konceptualiseringar av 

inget specifikt kön, båda könen och man medan texten med en skapar konceptualiseringar 

av flera kön, båda könen och kvinna. Text 1 skapar för en kvinnlig informant konceptua-

liseringar av könet man och exkluderar henne medan text 2 skapar konceptualiseringar 

av könet kvinna för en manlig informant vilket inkluderar honom. Man tenderar alltså att 

reproducera ett binärt könssystem och riskerar att exkludera läsare medan en inkluderar 

såväl fler könsidentiteter som läsare vilket stämmer överens med att val av (personliga) 

pronomen är en avgörande faktor för vem texten riktar sig till (Wojahn 2013:366).  

SAOL (2006:180) beskriver före april i år en istället för man som ett provinsiellt bruk, 

i subjektsform. Från och med april i år beskriver SAOL (2015:252) fortfarande en som 

objektsform till man men numer även som möjlig subjektsform i betydelsen av man, utan 

provinsiell definition. Detta tyder på att det egentligen inte längre finns några större hin-

der för att bruka en i egenskap av könsneutralt generaliserande pronomen även i formella 

sammanhang. Undersökningen talar även för att det är större risk att bruket uppfattas di-

alektalt, neutralt eller felaktigt snarare än politiskt vilket uppmanar till en omformulering 

av Språkrådets (Institutet för språk och folkminnen 2015a) beskrivning av och rekom-

mendation om en.   
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Bilaga 1. 

 

Enkätundersökning  
 

Den här enkätundersökningen ingår i ett examensarbete i svenska vid Högskolan i Gävle. 

Undersökningens syfte är ta reda på om bruket av en istället för man förekommer bland 

språkbrukare, anställda vid järnvägen, samt om bruket av en respektive man skapar olika 

föreställningar om kön. Exempel på användningen kan vara ”En kan ju alltid besvara 

enkäten”, jämför med ”Man kan ju alltid besvara enkäten”. En ersätter alltså man som 

allmänt pronomen, ett pronomen används t.ex. istället för ett namn i text. 

 

Tillåtelse för utdelning av enkäten har erhållits av arbetsledningen men deltagandet är 

frivilligt. Enkäten används enbart i den här undersökningens syfte och alla svar kommer 

att vara anonyma samt behandlas konfidentiellt. 

 

Tack på förhand för att du fyller i enkäten, skulle frågor uppstå går det bra att ställa dem 

via mail eller telefon. Kom ihåg att placera den ifyllda enkäten i det bifogade kuvertet 

och förslut, lägg sedan tillbaka kuvertet i ditt eget fack. Observera att insamling sker 

onsdag 29:e april ca kl. 12.00. 

 

Vänligen, 

Gina Söderlund Nåtfors 

exempelsson@exempel.com  

000-000 00 00 

 
 

  

mailto:exempelsson@exempel.com
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Enkäten består av 12 frågor vilka är indelade under fyra rubriker. Du besvarar enkäten 

utifrån dig själv och ditt eget språkbruk. Alla frågor har fasta svarsalternativ där du 

kryssar för ett svar, den sista frågan i varje del följs utav en öppen fråga där du kan mo-

tivera ditt svar. 

 

 
 

Visste du att? 

1. Visste du att pronomenet man härstammar från substantivet (könet) man? 

        □ Ja        □ Nej  

 

2. Visste du att en ersätter man som allmänt pronomen i vissa dialekter? 

        □ Ja        □ Nej 

 

3. Visste du att en även medvetet används istället för man utan dialektal anknytning? 

□ Ja       □ Nej  

 

Hur och när upptäckte du det? _________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Använder du? 

4. Använder du en istället för man som allmänt pronomen? 

□ Ja, alltid    □ Ja, i jobbet    □ Ja, i privat bruk    □ Nej 

 

5. Använder du hen som personligt pronomen eller som ett tredje kön? 

□ Ja, som båda  □ Ja, som pronomen □ Ja, som ett tredje kön  □ Nej 

 

6. Använder du ett könsneutralt språk, t.ex. ord som hen och en? 

□ Ja, alltid    □ Ja, i jobbet    □ Ja, i privat bruk    □ Nej 

 

Varför/varför inte?_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Tycker du att? 

7. Tycker du att en kan användas istället för man som allmänt pronomen? 

□ Ja, alltid    □ Ja, formellt    □ Ja, informellt     □ Nej 

 

8. Tycker du att ett könsneutralt språk, såsom hen och en, är viktigt? 

□ Ja, alltid    □ Ja, i jobbet    □ Ja, i privat bruk    □ Nej 
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9. Tycker du att det könsneutrala allmänna pronomenet en kan bidra med jämställdhet? 

 □ Ja, alltid    □ Ja, ibland    □Vet ej        □ Nej 

 

Varför/varför inte? _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Tänker du dig? 

10. Vilket kön tänker du följande mening syftar till: Man kan aldrig veta riktigt säkert, 

man måste nog tänka sig för? 

□ Hen     □ Kvinna     □ Man        □Inget kön 

 

11. Vilket kön tänker du följande mening syftar till: En kan aldrig veta riktigt säkert, en 

måste nog tänka sig för? 

□ Hen     □ Kvinna     □ Man        □Inget kön 

 

12. Hur uppfattar du utformningen av meningen: Idén att en kan bli vad en vill? 

□ Neutral    □ Dialektal     □ Politisk       □ Felaktig 

 

Därför att: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 
 

Slutligen fyller du i dessa uppgifter om dig själv: 

 

Födelseår:___________          Kön:___________     

  

 

Modersmål:__________           

 

Utbildning (sätt ett kryss för din högsta utbildning): 

□    □    □     □     □ 
Grundskola  Gymnasium Folkhögskola   Yrkesutbildning Högskola/universitet 

 

Är du intresserad av en fördjupad intervju anmäl dig via mail: exempelsson@exem-

pel.com, intervjun kommer att behandla samma ämne som enkäten och beräknas ta 

ca 30 min. Givetvis är du anonym. 

 

 

Tack för att du tagit dig tid att svara på enkäten! 

mailto:exempelsson@exempel.com
mailto:exempelsson@exempel.com
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Bilaga 2. 
 

Hej! 

 

Jag genomför nu mitt examensarbete i svenska som ska resultera i en kandidatuppsats vid 

Högskolan i Gävle. Syftet med uppsatsen är se om en används istället för man som all-

mänt pronomen av språkbrukare samt om en respektive man skapar olika föreställningar 

om kön. Därför är ni välkomna att delta i en enkätundersökning, deltagandet är frivilligt 

och enkäten anonym.  

 

Enkäten distribueras under dagen i era fack och ni har en vecka på er att fylla i den. Kom 

ihåg att placera den ifyllda enkäten i det kuvert som bifogas samt försluta det ordentligt, 

lägg sedan kuvertet i ditt eget fack för insamling den 29:e april ca kl. 12.00. Uppsatsen 

består även av intervjuer så möjlighet till en uppföljningsintervju finns för intresserade 

enkätdeltagare. Mer information finns bifogad med enkäten. 

 

Tack på förhand för ditt deltagande! 

 

Vänligen, 

Gina Söderlund Nåtfors 

 

 
 

Hej! 

 

Kom ihåg att svara på den enkät som är utdelad i ditt fack, sista svarsdag är nu på onsdag 

den 29:e april ca kl. 12.00. Jag behöver så många ifyllda enkäter som möjligt, tack för din 

hjälp! 

 

Jag söker även enkätdeltagare som vill ställa upp för en vidare intervju i ämnet, intervjun 

är anonym och tar högst 30 minuter. Anmäl intresse till exempelsson@exempel.com. 

 

Vänligen, 

Gina Söderlund Nåtfors 

  

mailto:exempelsson@exempel.com
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Bilaga 3. 

 

Intervjufrågor 

Intervjun bygger vidare på den enkät du tidigare har svarat på och precis som den är 

intervjun anonym. Intervjun kommer att spelas in för att dina uppgifter ska bli exakta, 

inspelningen liksom dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Uppsatsen kom-

mer att skickas till dig så snart den är färdigställd och publicerad.   

 

1. Berätta om dig själv. 

2. Vilken är din relation till svenska språket? 

3. Vad betyder och innebär ett könsneutralt språk för dig? 

4. Använder du hen som personligt pronomen och/eller som ett tredje kön? 

 -Om ja, i vilka sammanhang använder du hen? 

 -Om nej, varför inte? 

5. Kände du till bruket av en istället för man innan du fyllde i enkäten? 

 -Om ja, hur och när upptäckte du det? 

6. Använder du en istället för man som könsneutralt generaliserande pronomen? 

 -Av vilken anledning använder du (inte) en istället för man? 

7. Tycker du att en kan användas istället för man? 

 -Om ja, kan det göras formellt som informellt? 

 -Om nej, varför inte? 

8. Anser du en vara ett ställningstagande? 

 -Om ja, på vilket sätt? 

 -Om nej, hur tolkar du användningen av en istället för man? 

9. Vilket kön tänker du dig att denna text syftar till (se text 1), om något? 

 -Vilket kön tänker du dig att författaren till texten har, om något? 

10. Vilket kön tänker du dig att denna text syftar till (se text 2), om något? 

 -Vilket kön tänker du dig att författaren till texten har, om något? 

11. Vilken utav text 1 och 2 föredrar du som läsare och om du själv skrivit texten? 

12. Är det något ytterligare du vill tillägga? 

 

Text 1.  

”Idén att man kan bli vad man vill, bara man jobbar riktigt hårt är en fin och förtjänstfull 

tanke. Tillika är det ett smart tankegods för överklassen att plantera hos arbetarklassen. 

För det är en idé som säger att den som har det gott ställt har gjort sig förtjänt av sin 

rikedom, samtidigt som den som är fattig får skylla sig själv, eftersom han eller hon inte 

har jobbat tillräckligt hårt.” 

 

Text 2. 

”Idén att en kan bli vad en vill, bara en jobbar riktigt hårt är en fin och förtjänstfull tanke. 

Tillika är det ett smart tankegods för överklassen att plantera hos arbetarklassen. För det 

är en idé som säger att den som har det gott ställt har gjort sig förtjänt av sin rikedom, 

samtidigt som den som är fattig får skylla sig själv, eftersom hen inte har jobbat tillräckligt 

hårt.” 


