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Sammandrag 

 
I denna uppsats analyseras användningen av det könsneutrala pronomenet hen i 

journalistiska texter och bloggtexter. Hen- användningen exploderade i både media och i 

bloggar under 2012 i samband med den stora hen-debatten och sedan dess har 

pronomenets användning fortsatt att öka. Syftet med denna uppsats är att dels undersöka 

ordets funktion med en kvantitativ ansats, dels att undersöka om det går att hitta mönster i 

användandet och dels att undersöka kontextbundna attityder till ordet hen genom en 

kvalitativ diskursanalys. Resultatet visar att hen i största utsträckning används i syntaktisk 

funktion, både i media och i bloggar. Den vanligaste underordnade hen-kategorin är 

generiskt hen och den minst vanliga underordnade kategorin är könsöverskridande hen. 

Resultaten visar också att det går att urskilja vissa mönster och vissa kontextbundna 

attityder i användandet av hen. 

 

 

Nyckelord: hen, könsneutralt pronomen, diskursanalys, värdeladdning  
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1. Inledning 
 

Hen är ett könsneutralt personligt pronomen där h- står för det humana (som i både han 

och hon) och -en står för det neutrala (som i den) (Einarsson 2009:85). Hen har fått stort 

genomslag de senaste åren och börjar att få fäste i det svenska allmänspråket. I januari 2012 

gavs barnboken Kivi och Monsterhund ut på Olika förlag och rörde upp debatten om hen i 

medierna under samma år. Boken var den första barnboken i Sverige där hen används som 

personligt pronomen istället för han och hon, dessutom går det inte att utläsa 

huvudkaraktärens könstillhörighet. Sedan dess har användandet av hen i svensk press ökat 

kraftigt. Med anledning av ökningen är det intressant att undersöka det närmre, inte bara 

antal förekomster utan också på vilket sätt hen används, och om hen används mer i vissa 

diskurser än andra. De senaste tre åren har det skrivits ett antal liknande c-uppsatser om 

ordet hen men jag vill att min studie ska bidra till forskningen om hur hen-användandet 

fortgår.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att uppmärksamma hur pronomenet hen används i 

journalistiska texter och bloggtexter. Hen befinner sig fortfarande i etableringsfasen i det 

svenska språkanvändandet och media är en kanal som har stort inflytande i frågan om hur 

nya ord och uttryck introduceras och sprids till språkbrukarna. Förekomsten av nya ord 

och uttryck i media påverkar hur dessa ord absorberas av språkbrukarna i vardagsspråket 

(Birch-Jensen 2007:89). Jag har valt att fokusera på tre olika aspekter. Den första är att 

undersöka vilka funktioner hen fyller genom att kategorisera förekomsterna efter dess 

lexikala semantiska egenskaper. Den andra är att studera hur hen används ur ett 

diskursanalytiskt perspektiv. Jag har undersökt om det går att hitta trender och mönster i 

användandet av hen för att se om användandet tenderar att förekomma mer i vissa 

kontexter än andra. Den tredje är att undersöka om det går att urskilja olika attityder kring 

hen i texterna, om användandet tenderar att förekomma i mer positiv laddning eller mer 

negativ laddning. Frågeställningarna lyder: 

 

Vilka semantiska funktioner fyller pronomenet hen  i journalistiska 

texter och i bloggtexter?  
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Tenderar ordet hen att förekomma mer i vissa kontexter?  

 

Går det att hitta kontextbundna attityder i användandet av hen  i 

journalistiska texter och i bloggtexter? 

 

2. Tidigare forskning 

På sin blogg På svenska, har Per Ledin, professor i svenska språket vid Örebro universitet, 

skrivit flertalet inlägg om hen. Både när pronomenet befann sig i hetluften under 2012 och 

även senare. I februari 2013 publicerade Ledin ett inlägg i form av en statistisk 

undersökning om hur hen används i bloggtexter (Ledin 2013a), där han räknar förekomster 

av hen och analyserar hens olika funktioner. Ledins undersökning visar att hen används mest 

för anonymisering av referenten och för okänt kön (40% av förekomsterna). En liknande 

studie publicerades i september samma år, där han med samma typ av statistisk 

undersökning istället undersöker förekomster av hen i studentuppsatser (Ledin 2013b). Där 

visar resultatet att generiskt hen används mest (56% av förekomsterna) i studentuppsatser. 

 

Det finns några c-uppsatser som på olika sätt studerar användandet av hen i olika kanaler. 

Bertils (2012) undersöker hur hen används i 100 olika bloggtexter och 100 olika 

tidningstexter och berör även feministisk språkteori och språkvårdsteori. Hon skapar egna 

hen-kategorier utifrån pronomenets funktion och räknar förekomsterna. Hennes resultat 

visar att hen främst används som könsneutralt pronomen för generisk och unik referens, 

samt i könsöverskridande funktion. Bertils uppfattning är dessutom att pronomenet rör sig 

mot en mer allmänspråklig och neutral användning och att den starka politiska laddningen 

som präglat hen börjar försvinna. 

 

Aronssons studie (2013) är en kvantitativ analys av funktionen av hen i dagspress. 

Aronssons resultat visar att hen används mest i syntaktisk funktion, och liksom Bertils 

(2012) är generisk referens den vanligast förekommande underkategorin (Aronsson 

2013:16-17). 
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Per Ledin och Benjamin Lyngfelt publicerade 2013 en omfattande artikel om användandet 

av hen i bloggar, tidningstexter och studentuppsatser i tidskriften Språk och stil. Liksom 

Bertils (2012) och Aronsson (2013) analyseras ordet hen efter funktion och förekomsterna 

av hen kvantifieras i procent och delas in i kategorier efter funktion. Resultatet visar att den 

vanligast förekommande funktionen av hen i tidningstexter och studentuppsatser är 

generiskt hen, till skillnad från bloggar där den vanligaste förekomsten är anonymiserande 

och okänt kön. Resultatet visar även att användningen av hen är ojämnt distribuerat både 

språkligt och socialt (Ledin & Lyngfelt 2013:167).  

 

3. Bakgrund - ordet hen 
 

I en språkspalt i Uppsala Nya Tidning 1966 framhöll Rolf Dunås att ett könsneutralt 

pronomen, hen, behövdes i svenska språket (Lindgren, 2006:239). Förslaget fick då inget 

genomslag och under resterande del av 1900-talet rådde det tystnad om hen fram till 1994 

då även lingvisten Hans Karlgren föreslog i Svenska Dagbladets språkspalt hen som 

könsneutralt pronomen i vissa skrivsituationer, specifikt för tillfällen då skribenten inte kan 

eller vill ange kön på den omnämnda (Björkman 2012). Detta förslag fick inte heller någon 

vidare genombrytning.  

 

Tidigare enligt vedertagen sed har han använts som ett generiskt pronomen i svenskan, i de 

fall att referenter av båda könen berörts eller där referenternas kön varit okända eller 

irrelevanta. Detta har länge kritiserats av språkbrukare i Sverige, främst för att bruket av han 

som en generisk referens verkar könsdiskriminerande och uttrycker ett icke-jämlikt och 

sexistiskt samhälle där det manliga könet får vara en prototyp för båda könen. Svenska 

språknämnden har uttryckt tveksamhet över att ett nytt pronomen ska kunna etablera sig i 

svenskans stabila språksystem. Det finns flertalet föreslagna lösningar på könsneutrala 

förhållningssätt i text, bland annat att använda den eller vederbörande som alternativ till han 

eller hon. Båda alternativen kan dock skapa en viss problematik i en text då vederbörande kan 

uppfattas som torrt, byråkratiskt och klumpigt att hantera och den bland annat både kan 

syfta på en person och på ett objekt (Språkriktighetsboken, 2011:76-78). 

 

I början av 2000-talet började hen att användas alltmer flitigt av personer som genom sina 

könsuttryck och identiteter avviker från könsnormen, även kallade transpersoner. 
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Pronomenet hen var inte bara ett passande pronomen för personer som inte kunde 

identifiera sig som man eller kvinna, utan fungerade också som ett avståndstagande mot 

den rådande könsnormen (Milles, 2011:27). 

 

I januari 2012 gavs barnboken Kivi och Monsterhund ut på Olika förlag och rörde upp 

debatten om hen i medierna under samma år. Huvudkaraktären Kivis könstillhörighet går 

inte att utläsa och i boken används pronomenet hen genomgående. Sedan dess har 

användandet av hen ökat kraftigt i svensk press. 2011, innan hen-debatten drogs igång i 

samband med utgivningen av Kivi och Monsterhund gick det över 13 000 hon och han på varje 

hen i svensk press. Under 2012 sjönk antalet hon och han på varje hen till drygt 400. Under 

2013 var siffran knappt 300. 2014 sjönk siffran till 241 han och hon på varje hen. 

(Språktidningen 2014-03-18). 

 

I Språkrådets rekommendationer kan man urskilja två huvudsakliga användningsområden 

gällande hen. Det kan användas som alternativ till personliga pronomen i tredje person 

såsom han och hon eller uttryck som vederbörande i fall där könstillhörigheten är okänd, 

oväsentlig eller ska otydliggöras. Hen kan också användas om personer som inte vill bli 

kategoriserade som man eller kvinna, eller av personer som inte vill kategorisera människor 

efter den hittills rådande tvådelade könsuppdelningen. Det är möjligt att göra en mer 

finfördelad kategorisering, men dessa två huvudområden är relevant att skilja på då de 

delvis har skilda intentioner och därmed ger upphov till olika rekommendationer 

(Språkrådet, 2013-05-07).  

 

4. Teori 
 

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av begreppen genre, dagspress, kvällspress och blogg 

som är relevanta för metod- och materialbeskrivningen. Därefter följer en beskrivning av 

emotiv mening och värdeladdning, vilka är begreppen jag använder mig av i den kvalitativa 

diskursanalysen. 

 

4.1 Genre 

 

Jag använder begreppet genre för att kategorisera de journalistiska texter som utgör 

analysmaterialet. Ett sätt att dela in brukstexter i fack utifrån de beteckningar som finns är 
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att genrespecificera dem. Genre kan ses som en "socialt förankrad textsort" som är rotad i 

en viss verksamhet. En genre växer fram vid en tidpunkt, utvecklas och förändras och faller 

eventuellt så småningom ur bruk eller övergår i en annan genre (Hellspong & Ledin 

1997:24) De genrer som förekommer i denna studie är artikel, reportage, krönika, kåseri, 

nyhetsnotis, ledare, frågespalt, insändare, enkät och plocksida.  

 

4.1.1 Dagspress och kvällspress 

 

Begreppet dagspress syftar på nyhetstidningar som ges ut dagligen i tryckt och elektroniskt 

format, vars främsta syfte är att informera läsarna om vad som skett nationellt, lokalt och 

globalt de senaste timmarna. Kvällspress syftar på nyhetstidningar som ges ut dagligen i 

tryckt och elektroniskt format som förr utkom på eftermiddagen eller kvällen, men idag 

vanligen utkommer tidigare på dagen. Kvällstidningarna inriktas på lösnummerförsäljning 

och har oftast ett mer underhållande syfte för läsaren till skillnad från dagspress, stilen är 

präglad av tabloidjournalistik vilket innebär "korta artiklar, många bilder och 

sensationsbetonat innehåll för en bred publik" (N.E 1995:60).  Exempel på två av Sveriges 

största kvällstidningar är Aftonbladet och Expressen. 

 

4.1.2 Blogg 

 

En blogg definieras enligt SAOL som en "personlig dagbok på webben som uppdateras 

kontinuerligt och är öppen för kommentarer" (SAOL 2006:90). Dock erbjuder de flesta 

bloggportaler sina användare möjligheten att stänga av kommentarsfunktionen. En blogg 

innehåller datummärkta enskilda inlägg. Vanligast är att en blogg skrivs och drivs av en 

enskild individ, men även bloggar av t.ex. föreningar eller företag förekommer.  

 

4.2 Emotiv betydelse och värdeladdning 

 

I både talat språk och skriftspråk förmedlas inte bara information, utan också hur vi 

förhåller oss till ämnet i fråga, vilka attityder och värderingar vi har och vilka känslor vi har 

för det vi talar eller skriver om. Denna aspekt av betydelseskapande kan i vid mening kallas 

evaluativ. Det mest etablerade teoretiska begreppet för hur språket kan användas för 

evaluering är emotiv betydelse. Den språkliga evalueringen som sker i text kan i huvudsak 
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förklaras genom att vissa enskilda ord har emotiv betydelse, de evalueras i positiv emotiv 

betydelse och negativ emotiv betydelse. Den språkvetenskapliga grenen som främst 

tillämpar emotiv betydelse är stilistiken. (Holmberg 2002:1-2). 

 

Ord som inte är neutrala uttrycker ofta en attityd eller en evaluering av den omständighet 

den syftar på, detta kallas värdeladdning. Skillnader i betydelseinnehåll kan framkalla olika 

värdeladdning hos två olika ord, även när de används om samma företeelser: 

 

Att skogsbolagen gärna kallar kalhyggen 'föryngringsytor' är kanske inte en 

tillfällighet. Ordet 'kalhygge' målar upp en obehaglig bild av en öde och 

skövlad skogsmark. Ordet 'föryngringsyta' framkallar långt trevligare 

föreställningar. Det riktar vår inre blick mot växandets värld, spirande liv och 

nybildning av skogsbeståndet. 'Föryngring' har dessutom en positiv klang 

hämtad från människans egen värld där det anses eftersträvansvärt att vara 

ung och ungdomlig. (Hellspong & Söderberg 1975:48). 

 

Attityden till en företeelse hos språkbrukaren påverkar ordets värdeladdning, men ett ords 

värdeladdning kan även påverka språkbrukarens attityd till företeelsen. Insikten om ordens 

attitydskapande funktion har utnyttjats av myndigheterna genom åren i fall där man har 

velat påverka allmänhetens inställning till olika samhällsförhållanden (Hellspong & 

Söderberg 1975:54). Exempel på en sådan förekomst är till exempel ordet intern som ersatte 

fånge, dels för att motarbeta en negativ attityd till lagbrytare. Ett annat exempel är ordet 

zigenare som ersattes rom eftersom zigenare över tid fick en nedsättande klang. 

 

5. Metod 
 

Detta avsnitt börjar med definitioner av de analytiska begrepp som används för 

kategoriseringen av ordet hens olika semantiska funktioner. Därefter följer metodval och 

urval och avsnittet avslutas med metodkritik. 

 

5.1 Analytiska begrepp för hens olika funktioner 

 

I detta avsnitt presenteras de begrepp som används för att kategorisera de olika 

funktionerna som ordet hen fyller, som förekommer i analysmaterialet. De två övergripande 
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och huvudsakliga användningsområdena, syntaktisk funktion och könsöverskridande funktion 

kommer från Språkrådet (2013-05-07). De andra underordnade begreppen är hämtade från 

Bertils (2012), Aronsson (2013) och Ledin & Lyngfelt (2013:145-146) som jag valt att 

använda eftersom samtliga är användbara och relevanta för denna studie och är 

applicerbara på förekomsterna av hen i materialinsamlingen. Vissa av kategorierna har jag 

behövt anpassa efter resultatet i min undersökning. Varje hen-kategori följs av ett exempel 

på hur det kan användas, dessa exempel är hämtade ur mitt analysmaterial. 

 

5.1.1 Hen  enligt Språkrådets definitioner 

 

Hen i syntaktisk funktion är ett av Språkrådets två överordnade begrepp, (benämning från 

Bertils, 2012) och är ett samlingsnamn för de funktioner där hen används rent grammatiskt. 

I denna funktion ingår de underordnade begreppen generisk referens, anonymiserande hen, okänt 

kön och personifierande hen. Genom denna typ av användning av hen kan man utelämna 

information om kön i sammanhang där könet på referenten är obekant eller oväsentligt. 

Det andra överordnade begreppet är könsöverskridande funktion, där användandet handlar om 

ett normkritiskt förhållningssätt till den traditionella könsuppdelningen. I den 

könsöverskridande funktionen ingår de underordnade begreppen könsöverskridande hen, 

radikalt hen och icke-pronominellt hen. 

 

5.1.2 Generiskt hen  

 

Hen i generisk funktion används som pronominell generisk referens till personer eller djur, 

som avser alla referenter i en viss kategori. I dessa fall används hen istället för att låta ett 

specifikt kön vara prototyp för en hel kategori eller som alternativ till andra neutrala 

lösningar som att till exempel passivera eller använda du-tilltal. I generisk funktion används 

hen i sammanhang där skribenten annars skulle ha skrivit han eller hon, eller hon eller han eller 

vederbörande. Hen i generisk funktion används också för att ersätta den. I denna uppsats 

benämner jag denna typ av förekomst som generiskt hen: 

 

Jag har aldrig hört en idrottare som kan träffa green med förbundna ögon 

tycka att hens sport är mer sport än andras. 
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5.1.3 Anonymiserande hen 

 

När skribenten känner till referentens kön men av olika skäl väljer att inte skriva ut det 

används anonymiserande hen. Denna funktion är till för att maskera referentens kön och 

identitet, till exempel för att skydda referentens integritet. Anonymiserande hen används även 

när referentens kön är känt av skribenten, men inte anses relevant att inkludera i 

sammanhanget: 

 

Det tyckte grannen inte var någon bra idé eftersom hen ansåg sig vara den 

rättmätige ägaren till den aktuella eken och menade att trädet stod på hens 

tomt. 

 

5.1.4 Okänt kön 

 

Okänt kön syftar på en specifik referent, djur eller människa, där könet på referenten är 

okänt. Det kan exempelvis röra sig om ett ofött barn vars kön är okänt, eller ett djur vars 

kön inte går att urskilja: 

 

Hajen vägrar dessutom ge sig. Och det måste Djurbladets redaktion ge henom: 

hen är en fighter och en riktig hajare när det kommar till att aldrig ge upp. 

 

5.1.5 Personifierande hen 

 

Personifierande hen används för inanimata objekt och abstrakta ting som andliga väsen, för 

att framställa referenten som levande: 

 

Det finns inga fler ”bevis” för gud och hens gärningar än Bibeln; inga vittnen, 

andra böcker som bekräftar, andra källor, ja, INGENTING finns. 

 

5.1.6 Könsöverskridande hen 
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Hen används i denna funktion om personer som inte identifierar sig med tvåkönsnormen 

man och kvinna, han och hon, till exempel transpersoner. Det används även av personer som 

inte vill kategorisera människor efter den tvådelade könsuppdelningen: 

 

(...)I detta fall om könsroller, kraften och utsattheten i att inte vilja, eller 

kunna, identifiera sig som endera flicka eller pojke. Att vara en hen. 

 

5.1.7 Radikalt hen 

 

Radikalt hen ersätter han eller hon för referenter vars kön går att utläsa i texten, tex genom 

att referentens namn står med i texten eller att referenten först nämns både med substantiv 

i sexusform som mannen eller kvinnan och sedan med pronomenet hen: 

 

Nu undrar Husse borta i Amerika vart hens valp i Sverige tagit vägen. 

 

5.1.8 Icke-pronominellt hen 

Icke-pronominellt hen är den enda kategorin som förekommer i denna uppsats där hen inte 

används som pronomen, utan som substantiv eller adjektiv. Hen som adjektiv används för 

att beskriva en viss typ av människor. Hen som substantiv föregås ofta av en och används 

för att beskriva en referent med en viss åsikt eller livsstil och referenter som tillhör en viss 

rörelse. Det används även i anknytning till könsöverskridande hen.: 

Hyllningen av individualismen gäller bara så länge du tycker enligt mallen. 

Kalla dig "hen" och släng av dig det rosa täcket, men se för all del till att ställa 

dig rätt i Gudrun Schymans led. 

 

5.2 Metodval 

 

Den första delstudien genomförs med en kvantitativ innehållsanalys med stöd i Bergström 

& Boraeus (2012:49-52), av både journalistiska texter och bloggtexter. Den andra 

delstudien genomförs med en kvalitativ diskursanalys av användandet av hen, där jag utgår 

från Bergström & Boraeus (2012:353-415). Den kvantitativa delen kategoriserar olika typer 
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av hen efter dess semantiska funktioner, medan den kvalitativa analysen visar i vilka 

situationer hen används i texterna och också vilka eventuella attityder som går att finna. Jag 

söker efter emotiv betydelse (Holmberg 2002) och värdeladdning (Hellspong & Söderberg 1975) 

i samband med förekomsten av hen.  

 

5.3 Material och urval 

 

Materialet för denna uppsats består av totalt 90 journalistiska texter inom både dagspress 

och kvällspress som publicerats mellan januari 2014 och april 2015 där pronomenet hen 

förekommer och 90 bloggtexter som publicerats mellan januari 2014 och maj 2015. Inom 

dagspress undersöker jag både storstadspress och landsortspress. Inom bloggtexter 

använder jag mig av material som publicerats av blogginnehavaren (inlägg) och 

inläggskommentarer från besökare. Jag har sökt fram de journalistiska texterna genom 

mediearkivet Retriever. Bloggtexterna har jag tagit fram genom att använda Bloggportalens 

sökmotor Twingly och Språkbankens Bloggmix (Korpus). Mitt urval är motiverat utefter 

att jag vill ha ett så brett spektrum på förekomsterna av hen som möjligt, för att undersöka 

hur hen används av journalister och yrkesskribenter, men också av allmänheten, som 

bloggarna representerar. Jag har använt mig av sökorden hen och hens. 

 

5.4 Metodkritik 

 

Eftersom materialet är begränsat kan studien endast tala om hur hen används i en liten del 

av alla förekomster av ordet. Dessutom har jag endast använt mig av en sökmotor i ett 

mediearkiv (för sökning av de journalistiska texterna) och därmed gått miste om 

förekomsten av hen i material som till exempel inte publicerats på internet eller inte 

omfattas av sökmotorn Retriever. Samma gäller för bloggtexterna, där har jag använt mig 

av två olika sökmotorer, vilka inte omfattar alla Sveriges bloggar och kan därmed inte säga 

något om den generella användningen av hen i svenska bloggar. Urvalet av materialet är 

dessutom texter från en kort tidsperiod och kan därmed inte tala om någon viss utveckling 

av användandet av hen under en längre tid.  

 

6. Resultat 
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Detta avsnitt börjar med en övergripande presentation av resultaten av den kvantitativa 

funktionsanalysen och skillnaderna mellan de journalistiska texterna och bloggtexterna. 

Därefter redovisas resultaten ingående per underordnad hen-kategori med tillhörande 

exempel. Efter kategorierna redogörs avvikelser och borträkningar. Kapitlet avslutas med 

redovisning av den kvalitativa studien. 

 

6.1 Funktionsanalys av hen 

 

Ordet hen (hens i genitiv och objektsform) förekommer totalt 195 gånger i analysmaterialet. 

8 av förekomsterna har jag räknat bort då dessa inte varit relevanta eller användbara för 

undersökningen (se 6.2). Jag har fördelat förekomsterna enligt Språkrådets överordnade 

funktioner syntaktisk funktion och könsöverskridande funktion. Fördelningen mellan dessa 

redovisas nedan i figur 1: 

 

 
 

 

Figur 1 visar att hen i syntaktisk funktion står för 161 av totalt 195 hen-förekomster i 

analysmaterialet, alltså 82% av totalen vilket liknar Aronssons resultat där 85% av 

förekomsterna utgjorde hen i syntaktisk funktion (Aronsson 2013:16). I syntaktisk funktion 

ingår alltså de underordnade kategorierna generiskt hen, anonymiserande hen, okänt kön och 

personifierande hen. Figur 1 visar också att hen i könsöverskridande funktion endast 

representerar 26 av de totala 195 förekomsterna. 

SyntakSsk	  
funkSon,	  161	  

Könsöverskridande	  
funkSon,	  26	  

Borträknade,	  8	  
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Fördelningen i de underordnade kategorierna visas i figur 2: 

 

 
 

 

Figur 2 visar att den vanligast förekommande funktionen av hen i analysmaterialet är 

generisk funktion. Generiskt hen utgör 72 fall av totalt 195. Den andra vanligaste 

funktionen är anonymiserande hen som utgör 57 förekomster. Den tredje vanligaste 

funktionen är okänt kön med 22 förekomster, därefter följer radikalt hen och 

personifierande hen med 11 respektive 10 förekomster. Den sjätte vanligaste funktionen är 

icke-pronominellt hen som utgör 8 förekomster och slutligen den minst vanliga funktionen 

könsöverskridande hen med endast 7 förekomster. Figur 2 visar att det är en relativt liten 

differens mellan förekomsterna av generiskt hen och anonymiserande hen, men därefter ett 

stort glapp från anonymiserande hen till de andra mindre kategorierna.  

 

Figur 3 och figur 4 visar skillnaderna i hen-förekomster mellan journalistiska texter och 

bloggtexter: 
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Figur 3 och figur 4 visar en viss skillnad i antal anonymiserande hen. Det är i båda figurerna 

den näst vanligaste hen-kategorin, dock är antal förekomster något högre i figur 3. Detta 

kan bero på att anonymiserande hen ofta används i nyhetsnotiser och artiklar som handlar 

om brott eller andra känsliga ämnen där referenterna behöver maskeras. De största 

skillnaderna i resultaten gäller radikalt hen, personifierande hen och icke-pronominellt hen. 

Detta beror sannerligen på att bloggare till skillnad från journalistiska skribenter har ett 

större utrymme till att vara friare och mer personliga i sitt skriftspråk. 
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6.1.1 Generiskt hen 

 

Hen i generisk referens är den vanligaste typen av hen-användande som framgår i resultatet 

av den kvantitativa innehållsanalysen. I de flesta fall syftar hen på alla deltagare i en specifik 

grupp, detta hen ersätter han eller hon eller hon eller han: 

 

(...)Nej, mina barn är nästan vuxna, men jag hade absolut stannat och inte 

bara gett pengar utan också pratat med den personen, frågat efter hens namn 

för att mitt barn bättre skulle kunna förstå. (Vi i Solna, 2015-03-28) 

 

Väduren är en intensiv dejtare som ibland inte är helt medveten om att hen 

ens flirtar, och ibland inte heller att hen dejtar, förrän i efterhand 

(http://idawrotethiscrap.devote.se/, 150319) 

 

I vissa fall används generiskt hen istället för ett determinativt pronomen som till exempel de 

eller den: 

 

(...)Dock så behandlar ju inte mina vänner mig annorlunda för det. Mina 

vänner är ju inte vänner med mig för det, utan för hen gillar mig och jag gillar 

hen inte för jag har en blogg haha (http://systrarnaq.myshowroom.se/, 2014-

02-10) 

 

Den som vill se vad vi menar med övervakningssamhället, den som inte tror 

att hen har något att dölja. Listen up! This is for you! (http://fridholm.net/, 

2014-03-18) 

 

I en text används generiskt hen för att ifrågasätta könsnormen i en gammal traditionell svensk 

sång och ersätter i detta fall pronomenet han: 

 

Häromdagen var det visst min födelsedag och Eldric uppvaktade mig med en 

snabbversion av Ja må hen leva och en tårta av lego och så… narcisser – 

grattis och varsågod! (http://min.bakel.se/, 2014-04-29) 
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6.1.2 Anonymiserande hen 

 

Anonymiserande hen är den andra vanligast förekommande hen-kategorin i analysmaterialet. 

Anonymiserande hen förekommer ofta i journalistiska texter där texten innehåller känslig 

information som kan skada referenten. I 11 av de 33 fall av anonymiserande hen som 

förekommer i de journalistiska texterna används anonymiserande hen i nyhetsnotiser som 

berör brott, där skribenten valt att anonymisera antingen den utsatta eller den misstänkta 

eller båda parter: 

 

En svensk riksdaler var det enda som inbrottstjuven i Värnamo fick med sig 

när hen bröt sig in i en bil natten mellan onsdag och torsdag, skriver 

Värnamo Nyheter. Till hens besvikelse fick tjuven, vid en närmare titt på 

stöldgodset, reda på att den kriminella insatsen inte varit vidare värd. 

(Kvällsposten 2015-04-13, nyhetsnotis). 

 

En annan vanlig förekomst av anonymiserande hen i journalistiska texter är artiklar och 

reportage där referenten är särskilt utsatt, referenten kan till exempel vara socialt utsatt eller 

befinna sig i en "falla mellan stolarna"-situation som uppmärksammas av skribenten. I 

några fall av dessa texter är referenten ett barn:  

 

Barnets anhöriga tycker därför att hen har rätt till ersättning för assistans. 

(Värnamo Nyheter 2015-02-23, nyhetsartikel) 

 

Jag hämtar nästan dagligen hem mitt barn i ett tillstånd blandat av 

upprymdhet, sorgsenhet och ilska för att mitt barn inte fått det stöd hen 

behöver på lektionstid och raster. (Katrineholms Kuriren 2014-12-30, 

insändare) 

 

I två fall används anonymiserande hen för referenter som befinner sig i en pågående juridisk 

process: 

 

En cancerpatient i Ånge kommun anmälde under hösten 2013 en läkare till 

Ivo för en missad diagnos av hens cancer. (Sundsvalls Tidning 2014-12-29, 

nyhetsnotis) 

 



 

 20 

En förälder har anmält en skola till Skolinspektionen för att dennes barn har 

mobbats och kränkts under hela hens skoltid utan att skolan har givit något 

stöd. (Nerikes Allehanda 2015-02-12, nyhetsnotis) 

 

I bloggtexterna används anonymiserande hen 24 gånger. 8 av de gångerna handlar det om 

en person som bloggaren är bekant med och har råkat i någon slags dispyt med: 

 

När jag då tagit hand om en specifik situation och ska visa vad jag går för 

kommer det här stolpskottet in och tar över! Blir galen! Hen förstör så 

mycket, hen gör det säkert av välvilja men det blir så fel och det blir dubbelt 

jobb för mig. (https://eyrekahj.wordpress.com/, 2015-02-13) 

 

6.1.3 Okänt kön 

 

Okänt kön utgör 22 av 195 hen-förekomster i materialet. Den vanligaste användningen av 

okänt kön är i unik referens, där referenten är okänd: 

 

Denna ynkliga varelse till förälder har nu hört av sig igen och meddelar i 

ytterligare ett anonymt brev att hen inte kommer att ge sig "förrän din dotter 

går i obsklass eller nåt sånt där man har sjuka barn som stör", (Tidningen 

Ångermanland 2014-10-31, ledare) 

 

Ett sammanhang där okänt kön används i 4 av förekomsterna är när referenten är ett ofött 

barn vars kön är okänt: 

 

När den lilla prinsen eller prinsessan väntas är ännu inte känt, men en ny 

kompis till svenska lillsessorna Estelle och Leonore lär hen i alla fall inte bli. 

(Aftonbladet 2014-09-09, artikel) 

 

I några fall används okänt kön där referenten är ett djur vars kön inte går att utröna: 

 

Men Lilla Kanin känner sig trygg då hens stora vän vet hur man skyddar sig. 

Och Räven är så klumpig att hen röjer sig. (Uppsala Nya Tidning 2014-10-03, 

recension) 
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6.1.4 Radikalt hen 

 

Radikalt hen förekommer totalt 11 gånger av 195 förekomster i analysmaterialet. Resultatet 

visar att det inte är särskilt vanligt att använda hen om referenten i en text där referentens 

kön avslöjas, till exempel via namn. I en text väljer skribenten att använda radikalt hen för 

att framhålla referenten som gåtfull: 

 

Bra att alla väljare, såväl medborgare som motborgare "ska vara med" 

betonade Löfven i sitt sommartal i Stockholm. Vad väljarna ska få vara med 

om avslöjar hen inte i hens hemliga agenda (Norrbottens-Kuriren 2014-09-

10, insändare) 

 

I en text, där den manliga skribenten är uttalat kritisk mot ordet hen används radikalt hen för 

att understryka hans åsikt om att hens funktion är absurd: 

 

En man, i ett fingerat hem, kanske är intresserad fritidsfiskare. Barnen har 

levt med detta, och en dag frågar den lille femårige gossen, på eget initiativ: 

'Pappa kan jag få följa med och meta?'  'Nej min lille välartade hen! Du skall 

följa med mamma på knypplingskurs i stället' 

(https://gronakopingen.wordpress.com/, 2014-01-19) 

 

6.1.5 Könsöverskridande hen 

 

Könsöverskridande hen är den minst vanliga underordnade hen-kategorin, den utgör endast 

7 av totalt 195 förekomster av hen. I samtliga fall används könsöverskridande hen när det 

åsyftas en person som står utanför tvåkönsnormen: 

 

Vad gör väl det om hon är en han eller om han är bög eller om hen vill 

korrigera sin kropp på nya och spännande sätt (http://prinsesspartiet.se/, 

2014-05-12) 
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(...)Ett paraplybegrepp för personer som bryter mot samhällets normer för 

kön och könsidentitet, vars könsidentitet eller könsuttryck inte stämmer 

överens med det juridiska kön hen tilldelades vid födseln och som bestämdes 

av hur hens kropp såg ut och tolkades då. (Dagens Nyheter 2015-03-08, 

reportage) 

 

6.1.6 Personifierande hen  

 

I materialet förekommer hen några gånger där referenten är ett andligt väsen som normalt 

inte skrivs med humana pronomen då dessa anses stå över mänskligheten. I ett fall rör det 

sig om Gud: 

 

Det finns inga fler ”bevis” för gud och hens gärningar än Bibeln; inga vittnen, 

andra böcker som bekräftar, andra källor, ja, INGENTING finns. (Gotlands 

Tidningar 2015-03-21, insändare) 

 

I ett fall rör det sig om tomten, som skribenten behandlar som ett väsen: 

 

Tomten finns inte heller, men det går att skriva ledare och debattare om hens 

årliga eskapader ändå. (http://magnihasa.blogspot.se/, 2015-03-22) 

 

I en text används personifierande hen som en metafor för att gestalta musikgenrer: 

 

Men när nu Melodifestivalen plötsligt ses som någon form av kultur så är det 

väl dags att även den ärrade 60+ rock’n’roll och hens stiliga avkommor att få 

ett kraftfullt erkännande och betraktas som något som händer i Östersund 

när tillfällena erbjuds med jämna mellanrum på en scen hur nära som helst. 

(Länstidningen Östersund 2015-03-19, krönika) 

 

I några fall syftar personifierande hen på ett inanimat objekt som normalt inte könsbestäms, 

som till exempel ett fysiskt föremål: 

 

Upp på bordet åkte ostar som supergoda och prisbelönta svenska gårdsosten 

Gredelin och inte minst den mögliga fransosen, eller fransyskan – eller ”hen” 
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dåra – Le Chèvredou, som verkligen inte går av för hackor. 

(http://theoddway.colin.se/, 2014-03-02) 

 

Idag introducerades också ”tredje hjulet” i vårt äktenskap. Hen är beige till 

färgen och gjord av ett material som inte andas. Vi kallar hen nackstöd. 

(https://erikamarias.wordpress.com/, 2015-02-12) 

 

6.1.7 Icke-pronominellt hen  

 

8 av de 195 förekomsterna av hen utgörs av icke-pronominellt hen. I några fall används icke-

pronominellt hen som substantiv för att beskriva en viss typ av människor. Hen används 

alltså som substantiv för att benämna personer med en viss politisk ståndpunkt eller en viss 

livsstil: 

 

Hyllningen av individualismen gäller bara så länge du tycker enligt mallen. 

Kalla dig "hen" och släng av dig det rosa täcket, men se för all del till att ställa 

dig rätt i Gudrun Schymans led. (Aftonbladet 2014-09-10, debattartikel). 

 

För jag är en tjej. En hon. Inte en hen som en sur kappvändare kallade mig en 

gång. (https://tofflan.wordpress.com/, 2014-07-20) 

 

I en insändare används hen som ett könsneutralt prefix i ett substantiv. Dock framkommer 

det tydligt att skribenten är hånfull och inte är positivt inställd till ordet hen eftersom 

skribenten använder hen på ett förlöjligande sätt: 

 

Det måste kännas djupt diskriminerande för alla kvinnor, lite dj-a ordning på 

hur mycket man får utsätta det kvinnliga könet för får det vara(...) Detta 

strider mot alla värdegrunder, detta förnedrande ord MAN-dat. Det måste 

ändras i grundlagen till HEN-dat omgående annars får vi män 

diskrimineringsombudsmannen på oss. (Markbladet 2014-09-10, insändare) 

 

I ett exempel används icke-pronominellt hen genom substantivering. Dock gränsar det till 

radikalt hen eftersom det är substantiverat i femininumform: 
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Den lilla fyraåriga flick- hennen undrar om också hon får följa med på 

kursen. ”Nej lilla Henna, du skall följa med pappa och fiska" 

(https://gronakopingen.wordpress.com/, 2014-01-19) 

 

6.2 Inkonsekvent användning av hen och andra avvikelser 

 

I denna undersökning har jag räknat bort 8 av de 195 förekomsterna av hen. I några av 

dessa borträkningar har skribenten åsyftat själva ordet i sig snarare än att använda hen i 

någon typ av funktion. Två av förekomsterna har räknats bort på grund av totalt otydlig 

funktion (se 6.2.3). 

 

I undersökningen har jag stött på flera fall av inkonsekvent användning av hen och andra 

avvikande förekomster. I vissa fall kan man anta att det rör sig om rena felstavningar eller 

slarvfel, dessa har jag således valt att räkna bort. I ett av dessa exempel förekommer 

referentens namn (kvinnligt namn) ett flertal gånger i texten, referenten omnämns som hon 

och henne genom hela texten förutom en mening där hens plötsligt dyker upp. Därför har jag 

valt att räkna denna förekomst som ett stavfel: 

 

Min slutsats är att vi inte har tagit in hens cykel. Det har jag också haft en 

dialog med henne om. (Falu Kuriren 2014-12-16, nyhetsartikel) 

 

I en text är referenten maskerad av anonymiserande hen, men skribenten har på ett ställe i 

texten missat maskeringen och avslöjar därmed referentens könstillhörighet. Jag har således 

valt att kategorisera denna förekomst som anonymiserande hen och inte radikalt hen: 

 

En gång var jag mentor till en väldigt skoltrött elev, så till den grad trött att 

jag måste ringa hem och ta reda på varför hen inte var i skolan. "Han har 

försovit sig igen" svarade mamman. Hen klarade gränsen till gymnasiet men 

bestämde sig i stället för att starta en pizzeria. I dag har hens verksamhet 

vuxit till en kedja omfattande sju restauranger. (Dagens Nyheter 2014-10-20, 

insändare) 

 

Samma typ av avvikande användning av hen förekommer i en bloggtext där skribenten 

uppenbarligen haft intentionen att maskera referentens könstillhörighet men av misstag 

råkat avslöja referentens kön: 



 

 25 

 

Men dom som är milljonärer (sic) kanske har råd till allting. Men vissa har 

inte det och då blir det någ (sic) en jobbig sitvation (sic) för hen. När Alla 

(sic) hens kompisar kommer med märkeskläder och hon med ett par omärkta 

ridbyxor te:X (sic) (http://nouw.com/WelovehorsesEK/, 2015-03-19)  

 

I en text förekommer otydlig syftning i samband med användandet av anonymiserande hen. 

Detta resulterar i att denna text, som endast har en unik deltagare, istället kan tolkas som 

tre unika deltagare då deltagaren refereras till som en person, hen och mannen: 

 

En person i 20-årsåldern åtalas vid Uddevalla tingsrätt misstänkt för att i 

mitten av februari i Munkedal ha kört bil påverkad av narkotika. Dessutom 

hade hen enligt stämningsansökan en batong i bilen, som beslagtogs av 

polisen. Mannen erkänner brott mot knivlagen men förnekar att han är 

skyldig till narkotikabrott och rattfylleri under påverkan av narkotika. 

(Bohuslänningen 2015-04-01, nyhetsnotis) 

 

I en text som handlar om tips på alla hjärtans dag-gåvor används generiskt hen, men kan 

ändå tolkas som att hen syftar till en kvinna, då gåvotipset är en damparfym. Önskvärt hade 

varit ett tillägg på en herrparfym för en könsneutral text: 

 

Lukta dig hela vägen in till hens hjärta genom Byredos exklusiva kärleksljus 

eller varför inte ge bort en ny doft? Vi älskar Si från Armani. (Metro Skåne 

2015-02-11, plocksidetext) 

 

6.2.1 Könsneutralt hen  i kombination med pronomen med genusböjning 

 

I några fall benämns referenten som hen och åsyftas sedan på med ett substantiviskt 

pronomen med genusböjning. Dessa förekomster är uteslutande i maskulinumform i denna 

studies analysmaterial. I två texter benämns referenten både som hen och den unge, vilket 

skapar förvirring eftersom hen är könsneutralt och den unge har maskulinumsuffixet -e: 

 

Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom göras (sic) i samförstånd 

med den unge och hens vårdnadshavare. Den unge har också rätt till relevant 
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information och ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör 

hen, enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen. (Norrköpings Tidningar 2014-

10-27, nyhetsartikel) 

 

Fokusera inte på vad barnet gjort utan på hens upplevelser och känslor. 

(...)Var neutral. Omformulera eller ifrågasätt inte den unge personens 

upplevelser (Nerikes Allehanda 2015-03-03, nyhetsartikel) 

 

Samma typ av avvikelse förekommer i en annan nyhetsartikel där referenten benämns både 

som könsneutralt hen och därefter maskulint anhörige: 

 

Detta i sin tur har lett till att min anhörige avslutat kontakter som är viktiga 

för hens rehabilitering. Då jag påpekat för min anhörige att dessa 

missförhållanden är oacceptabla, säger sig hen inte vilja framföra klagomål till 

personalen, då hen upplevt att brukare som gör så blir straffade av personalen 

(Sundsvalls Tidning 2014-10-19, nyhetsartikel) 

 

I några texter benämns referenten som könsneutralt hen och åsyftas därefter på med 

maskulint denne: 

 

Har aldrig ens träffat hen i fråga, ändå stämplar hen mig som missbrukare 

utan att känna mig. (...)Men med en attityd som hos denne läkare. (Värmlands 

Folkblad 2014-10-29, insändare) 

 

Detta är inte min kik. Innan hen ändrade bild till den nuvarande hade denne 

mig som profilbild. Stackars idiot. (http://ellasvanberg.blogg.se, 2014-02-25) 

 

6.2.2 Vacklande funktion  

 

Vissa förekomster av hen är oklara i frågan om kategorisering, eller gränsar mellan två olika 

hen-kategorier. Dock har jag kunnat skönja vilken kategori som är mest sannolik att passa 

utifrån kontexten. Vid första anblicken av det första exemplet utläser jag ett radikalt hen 

eftersom bh:ar främst bärs av kvinnor. Däremot har skribenten ett kritiskt förhållningssätt 

till generalisering, vilket framgår i exemplet nedan. Utifrån det väljer jag att tolka det som 
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att skribenten inte utgår ifrån att bh är ett kvinnoplagg och kategoriserar det därmed som 

ett generiskt hen: 

 

Angående ‘Köp en hudfärgad behå’, lite komplext att använda begreppet 

‘hudfärgad’ då det oftast används av och för personer som passar in i 

vithetsnormen. jag skulle nog snarare säga (om vi pratar detta sammanhang) 

att hen kan använda en behå som inte syns så mycket. Värt att tänka på tycker 

jag! (http://sandrabeijer.se/, 2014-09-06) 

 

I en text som handlar om en trafikolycka skulle det kunna vara fråga om både okänt kön 

eller anonymiserande hen. Jag har dock valt att räkna det som okänt kön då det är stor 

sannolikhet att skribenten inte såg referenten i fråga: 

 

Jag har nyss varit med om en incident i trafiken. Ett blänkande modernt 

vrålåk, eller rättare sagt föraren av statusbilen, har tagit större delen av 

Klostergatan i anspråk, när hen snabbt susat mot Järntorget. Uppenbarligen 

utan att bry sig om övriga trafikanter. Hen har lyckligtvis inte kört på mig, 

men varit mycket nära att göra det. (Nerikes Allehanda 2015-04-11, krönika) 

 

6.2.3 Totalt otydlig funktion 

 

I analysmaterialet har jag stött på 2 förekomster av hen där funktionen är helt omöjlig att 

fastställa och därmed inte går att placera i en hen-kategori. Jag har helt enkelt inte kunnat 

avgöra vilken typ av hen det är frågan om. I ett exempel nämns referenten både med namn, 

Connie Trash, och kallas också för hen. Connie är ett kvinnonamn, baserat på den 

vetskapen kan det röra sig om ett radikalt hen. Däremot är Trash inget vanligt efternamn 

och skulle kunna vara ett slags artistnamn eller ett alter ego, då är det möjligt att det är ett 

könsöverskridande hen. Det finns ingen tillhörande bild på personen i fråga, dessutom 

använde jag mig av sökmotorn Google för att hitta denna Connie Trash, utan framgång: 

 

Efter en idé från idésprutan Connie Trash har kommunledningen fört fram 

förslaget om en loppis i garaget, något som skulle kunna inbringa lite mer än 

p-avgiften för en bil. 
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- Tanken är att samtliga kommunala förvaltningar ska bidra med något, säger 

hen som hoppas förslaget faller i god jord hos de styrande. Hen menar att 

förvaltningarna kan bidra med precis vad det vill. Det kan vara nybakta bullar, 

hemstickade strumpor eller hemmamålad konst. Men helst ser idésprutan att 

förvaltningarna rensar i sina förråd som säkerligen innehåller många 

användbara saker. 

- Det kan vara tomma pärmar, en utsliten snöskrapa, några gamla böcker eller 

gamla skolplaner, inflikar idésprutan och menar att det finns mycket i 

kommunens gömmor som tål att synas. Hen tipsar om de möbler som de 

boende på Pärlan nu inte har längre. (Norra Skåne 2015-04-01, artikel) 

 

I det andra fallet av totalt otydlig funktion handlar texten om en teaterpjäs där referenten är 

en fiktiv karaktär, trollkarlen Prospero. Dock framgår det i slutet av texten att trollkarlen 

spelas av en kvinnlig skådespelare, dessutom finns en bild i reportaget med den kvinnliga 

skådespelaren i sin roll som trollkarlen Prospero. Denna förekomst kan vara såväl ett 

radikalt hen som ett stavfel: 

 

Trollkarlen Prospero och hens dotter Miranda lever på den gröna ön Melonia 

tillsammans med den morotsnäsade trädgårdsmästaren Caliban, poeten 

William och fågeln Ariel. (Sydsvenskan 2015-03-06, reportage) 

 

6.3 Kontextbundna attityder 

 

De texter som det är möjligt att hitta attityder i användandet av hen är bloggtexterna och de 

åsiktsbetonade journalistiska texterna, alltså krönikor, insändare och i viss mån ledare. De 

värdeladdade orden och uttrycken uteblir i de andra journalistiska genrerna av naturliga skäl 

eftersom det journalistiska språket ska ha en neutral hållning. 

 

I bloggtexterna och insändarna i materialet kan jag urskilja ett visst populärt 

användningsområde av hen. I 10 förekomster används hen där skribenten väljer att maskera 

referenten på grund av en pågående dispyt, eller där det tydligt går att urskilja en irritation 

eller frustration i kontexten. 8 av dessa 10 förekomster är anonymiserande hen. I ett 

blogginlägg skriver skribenten om tre olika referenter, två av dem i negativ laddning och en 

i positiv laddning. Skribenten väljer att endast maskera de två referenterna i negativ kontext 
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med hen medan den tredje referenten i positiv kontext skrivs som han. Jag har fetmarkerat 

de värdeladdade orden: 

 

(...)När jag då tagit hand om en specifik situation och ska visa vad jag går för 

kommer det här stolpskottet in och tar över! Blir galen! Hen förstör så 

mycket, hen gör det säkert av välvilja men det blir så fel och det blir dubbelt 

jobb för mig. Idag tar jag inte mer av hens härskartekniker! 

 

(...)Sen har vi min kära kollega som jag jobbat med i 4 år som beter sig som 

att hen är så sjukt irriterad på mig konstant och är rejält otrevlig mellanåt. 

Säger till om saker på ett förjävla otrevligt sätt, exempelvis “Men gå lååås 

då!” när jag inte riktigt kommit in i rutinerna vid APT än. Jag har jobbat 1 

vecka med hen och redan är jag tydligen världens irritationsmoment för 

hen. 

 

(...)Min älskade kollega, han som är som en bror för mig, min stöttepelare 

på jobbet är hemma med sjukt barn! Idag kommer dock min andra älskade 

kollega tillbaka efter sjukdom! (http://eyrekahj.wordpress.com/, 2015-03-13) 

 

I ett annat exempel är skribenten frustrerad över sin situation och använder sig dessutom 

av versaler för att accentuera frustrationen: 

 

(...)Ja det bryr inte läkaren sig om för HEN lyssnade ju inte. 

(...)Idag med vårdcentraler där man knappt har någon läkare och om, så är 

denna läkare då ofta av typen stafett och så stressad och ointresserad att 

HEN knappt kan avgöra om jag är en häst eller en människa. (Dala-

Demokraten 2014-10-14, insändare) 

 

I en text uttrycker skribenten ilska och besvikenhet över att skribenten upplever 

trakasserier på sin blogg: 

 

Och jag tycker det är så jäkla töntigt och så grymt onödigt gjort. Varför 

förstöra för andra? Och samtidigt förstöra för sig själv? Jag orkar heller inte 

med människorna som håller med i det hen skriver och säger(...) 

(http://sarafryk.horseworld.se/, 2014-01-29) 
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En annan typ av förekomst av hen där det går att urskilja en viss attityd är i vissa fall av 

icke-pronominellt hen. I 4 av 8 förekomster av icke-pronominellt hen så förekommer hen i 

negativ laddning. Det kan användas i förlöjligande syfte och i vissa fall nästan som glåpord: 

 

(...)För jag är en tjej. En hon. Inte en hen som en sur kappvändare kallade 

mig en gång. Hur som helst - förfärlig är jag. (http://tofflan.wordpress.com, 

2014-07-20) 

 

Det måste kännas djupt diskriminerande för alla kvinnor, lite dj-a ordning 

på hur mycket man får utsätta det kvinnliga könet för får det vara(...) Detta 

strider mot alla värdegrunder, detta förnedrande ord MAN-dat. (Markbladet 

2014-09-10, insändare) 

 

 

7. Diskussion och slutsatser 
 

I den här uppsatsen har jag undersökt användningen av hen i 90 journalistiska texter och 90 

bloggtexter. I analysmaterialet förekommer ordet hen (hens i genitivform och objektsform) 

195 gånger och den vanligaste överordnade funktionen är hen i syntaktisk funktion, som 

representerar 161 av de 195 förekomsterna. Den vanligaste underordnade funktionen är 

generiskt hen som förekommer 72 gånger i materialet. Den andra vanligaste är 

anonymiserande hen som förekommer 57 gånger, därefter okänt kön med 22 förekomster 

och den minst förekommande är personifierande hen med 10 förekomster. Hen i 

könsöverskridande funktion förekom endast 26 gånger av de totala 195 förekomsterna och 

är alltså den minsta överordnade funktionen. Den vanligaste underordnade funktionen där 

är radikalt hen med 11 förekomster, därefter icke-pronominellt hen med 8 förekomster och 

den minst vanliga funktionen könsöverskridande hen som förekom 7 gånger i 

analysmaterialet. 

 

Mitt resultat liknar Aronssons (2013) resultat, med några undantag. Likt Aronssons studie 

och även Bertils (2012) är den största underordnade kategorin generisk referens (i denna 

uppsats benämnt generiskt hen), dock är förekomsterna av generisk referens högre i 

Aronssons studie med 97 stycken (Aronsson 2013:17) i jämförelse med mina 72 
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förekomster. Den näst största underordnade kategorin visar också som i Aronssons och 

Bertils studie maskerande hen (i denna uppsats benämnt anonymiserande hen). Till skillnad 

från min undersökning skiljer dock inte Aronsson på hen i maskerande funktion och okänt 

kön, utan använder endast en kategori, maskerande hen. Den största underordnade 

kategorin inom hen i könsöverskridande funktion är i min studie radikalt hen (11 

förekomster), vilket skiljer sig från Aronssons resultat som visar 9 förekomster på radikalt 

hen och där istället icke-pronominellt hen är den största funktionen med 11 förekomster. 

Det är däremot inte möjligt att visa på någon utveckling av användandet baserat på den 

marginella skillnaden. 

 

Mitt delresultat av undersökningen av bloggtexter skiljer sig från Ledins (2013a) vars 

funktionsanalys visar att anonymiserande hen och okänt kön utgör den största funktionen 

med 40 % av förekomsterna. Jag har valt att skilja på dessa kategorier i min studie, men 

även om jag skulle sammanföra dem skulle de utgöra 37 % av bloggtexterna och generiskt 

hen skulle således fortfarande vara den största underordnade kategorin med 39 % av 

förekomsterna. Ledins studie omfattar 100 förekomster av hen, och min delstudie omfattar 

95 förekomster av hen i bloggtext-materialet. 

 

Språkrådet (2013) berör endast hen i semantisk mening och rekommendationerna fokuseras 

till stor del på användningen av hen ur ett etiskt perspektiv, vilken hänsyn som skall tas till 

referenter som vill bli kallade hen och andra etiska aspekter. Baserat på mina resultat i denna 

undersökning kan man urskilja en slags grammatisk osäkerhet i vissa fall av användandet av 

hen (se 5.2) vilket kan tydas som att det behövs tydligare riktlinjer i hur ordet ska användas 

rent grammatiskt, särskilt om användandet av hen fortsätter att öka i samma takt som det 

hittills gjort.  

 

7.1 Tenderar ordet hen att förekomma mer i vissa kontexter? 

 

I mitt resultat är användandet av hen är ganska spritt, det används i många olika kontexter 

och på olika sätt. Jag har identifierat tre olika sammanhang där det går att urskilja ett visst 

mönster i användandet av hen.  

 

Mitt resultat i avsnitt 6.1.2 visar att 11 av 33 förekomster av anonymiserande hen i 

journalistiska texter förekommer i sammanhang där texten handlar om ett brott och då 

referenten är maskerad av skribenten just på grund av detta. 
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I 4 av 22 förekomster av okänt kön är referenten ett barn som ännu inte är fött, vars kön är 

okänt. Detta resultat förvånar mig eftersom det finns ett stort utbud av mammabloggar, jag 

antog att denna särskilda användning av okänt kön skulle utgöra ungefär hälften av 

förekomsterna. 

 

Som nämnt i 6.3 är anonymiserande hen en användbar funktion för skribenter som 

maskerar referenten på grund av en rådande konflikt mellan skribenten och referenten eller 

i de fall det råder en irritation mellan skribent och referent. Denna typ av användning för 

anonymiserande hen förekommer 10 gånger av totalt 33 förekomster. 

 

7.2 Kontextbundna attityder 

 

Som redovisat i avsnitt 6.3 har jag bara påträffat ett fåtal förekomster av attityder kring 

ordet hen, mestadels i de fall där det finns ilska eller irritation mellan skribent och referent. 

Eftersom ordet hen har varit så pass omdiskuterat och mött mycket motstånd från många 

håll de sista tre åren trodde jag att jag skulle hitta fler fall av icke-pronominellt hen som 

avser en referent med en viss livsstil eller åsikt, men där skribenten förlöjligar sig över "en 

hen". Jag påträffade 4 sådana fall av totalt 8 förekomster av icke-pronominellt hen i 

analysmaterialet. Det kan finnas många olika anledningar till att antalet av dessa 

förekomster inte är fler. Jag håller fortfarande fast vid att det finns väldigt många hen-

motståndare som inte drar sig för att uttrycka detta. Det är möjligt att yngre människor är 

mer öppna för dessa typer av förändringar i språket än äldre, och därmed märks inte detta 

motstånd av särskilt mycket i bloggar eftersom det ofta är yngre personer som bloggar. En 

tänkbar förklaring kan också vara att den värsta stormen kring hen blåst över, det är tre år 

sedan den stora hen-debatten och det råder inte längre samma hysteri kring ordet i 

medierna. Detta kan stärka Bertils (2012) tes om att hen är påväg in i allmänspråket (Bertils 

2012:40) och blir alltmer accepterat av språkbrukarna. 

 

7.3 Användningen av könsöverskridande hen 

 

Endast 7 av de 195 förekomsterna av hen i analysmaterialet tillhör funktionen 

könsöverskridande hen, vilket gör kategorin den minst vanliga av alla underordnade 

kategorier. Det är intressant, eftersom pronomenet avser att underlätta för personer som 

står utanför tvåkönsnormen och ett sådant pronomen har varit efterfrågat i homo- bi- 
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trans- och queerrörelser (HBTQ). En anledning till att förekomsterna av 

könsöverskridande hen lyser med sin frånvaro i materialet kan vara att transsexualitet än 

idag inte är helt accepterat i samhället, utan på många håll behandlas som ett tabubelagt och 

kontroversiellt ämne.  

 

8. Slutord 
 

Jag vill tacka min handledare Ingrid Björk som väglett mig med goda råd och trott på mig. 

Ett stort tack även till min pojkvän som varit min riddare på vit häst i alla stunder av 

frustration i detta uppsatsskrivande. 
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