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Abstrakt 
I föreliggande studie analyseras användningen av det könsneutrala pronomenet hen i fyra av 

Sveriges största tidningar mellan 2012 och 2019. Syftet är att se hur bruket förändrats inom 

tidsperioden och om det finns skillnader mellan dags- och kvällspressen. Studien utgår från en 

hypotes om att ordet bör användas mer som ett naturligt pronomen idag i jämförelse med 2012 då 

ordet var som mest omdebatterat. Materialet består av hen-belägg hämtade från tidningstexter via 

databasen Mediearkivet. Dels har en historisk överblick över exponeringen av hen över tid gjorts, 

dels har ordets språkliga funktioner analyserats i totalt 600 belägg. Undersökningen av de 

språkliga funktionerna visar att bruket av hen förändrats från 2012 fram tills idag. Meta-

användningen har minskat och i princip försvunnit helt medan andelen hen i pronominell syftning 

ökat, vilket tyder på en etablering av ordet inom tidningstext. Förekomsten över tid visar att 

exponeringen av hen var som störst under 2016 i tre av fyra tidningar.  
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1. Inledning 

Det könsneutrala pronomenet hen har sedan det nämndes i en språkspalt i Upsala Nya tidning under 

1960-talet skapat opinion både bland språkvårdare och allmänheten. Trots att behovet av 

könsneutrala pronomen tidigt diskuterats inom språkvården var det först under början av 2010-talet 

som ett specifikt sådant fick särskilt mycket uppmärksamhet, och det var just hen. Så vad är det 

som gjort att ett ord på tre bokstäver lyckats väcka så mycket känslor, både i negativ och positiv 

bemärkelse? Hen nådde den mediala debatten i början av 2012 då förlaget Olika publicerade boken 

om Kivi – en figur som varken kategoriseras som en flicka eller pojke. Kivi & Monsterhund var 

den första barnboken i Sverige som använde sig av hen som personligt pronomen i syfte att låta 

individen stå i fokus snarare än könet. I samband med boksläppet publicerade Svenska Dagbladet 

en debattartikel i vilken skribenterna talade för hen då de menade att ordet möjliggör friare 

tolkningar av individen på så vis att det inte är knutet till könsrelaterade föreställningar på samma 

sätt som hon och han är. Några månader senare rapporterade Dagens Media om att Dagens Nyheter 

infört en policy för att förbjuda pronomenet i nyhets- och reportagesammanhang vilket väckte 

starka reaktioner. Det är onekligen så att hen kan relateras till inte enbart språkliga utan även till 

sociala och kulturella aspekter, och det är förmodligen därför som ordet i flertalet vetenskapliga 

rapporter beskrivits ge upphov till en polariserad debatt med både tydliga motståndare och 

förespråkare (se t.ex. Milles 2013). 

Språkliga institutioner var länge restriktiva mot införandet av nya pronomen och menade att 

detta var otänkbart med tanke på ordklassens stabilitet. Hen:s spridning i allmänspråket har dock 

medfört att språkvården anpassat sina rekommendationer och 2015 blev ordet ett tillskott i Svenska 

Akademiens Ordlista. För att undersöka bruket har jag valt att studera den domän där debatten och 

opinionen kring hen varit som synligast, nämligen inom svenska medier och mer specifikt den 

tryckta pressen. Att makthavande mediekanaler som dags- och kvällspressen med sin breda 

läsarskara har ett stort inflytande på språket och sina mottagare är ofrånkomligt, och därför kommer 

denna studie fokusera på att analysera hur Sveriges största tidningar brukar hen i sina texter. En 

hypotes är att hen:s allmänt ökande spridning genom åren även kommer synliggöras i tidningarna 

– men frågan är i vilken utsträckning och i vilka situationer. Språkrådet (isof.se:b) rekommenderar 

att använda ordet med försiktighet och med mottagaren i åtanke, men eftersom tidningar ofta har 

ett behov av att nå ut till en bredare allmänhet finns det ett intresse i att studera i vilken mån de låtit 

hen etablera sig.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med studien är att visa hur fyra av landets största tidningar brukar det 

könsneutrala pronomenet hen. Tidningarna som representerar kvällspressen är Aftonbladet och 

Expressen och dagspressen representeras av Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Utifrån en 

hypotes om att dagspressen är mer traditionell än kvällspressen och att det därmed bör ta längre tid 

för den att inkludera och etablera ett nytt pronomen kommer det göras en jämförelse mellan dags- 

och kvällstidningarna för att se om och hur bruket skiljer sig. Eftersom 2012 var året då hen skapade 

som mest medial debatt och opinion kommer undersökningen utgå från detta år och sträcka sig 

fram till nutid, det vill säga december 2019. En annan hypotes är att hen-bruket bör ha förändrats 

under tidsperioden och att det idag används mer som ett naturligt pronomen i relation till tidigare 

år. Ovanstående kommer studeras utifrån följande frågeställningar: 

 
● Hur har bruket av hen förändrats inom de olika tidningarna mellan 2012 och 2019? 

● Skiljer sig bruket inom kvälls- och dagspressen åt och om så är fallet, på vilket sätt? 

● Har hen gått från omdebatterat till etablerat genom att det mer sällan används i 

metasammanhang 2019 jämfört med 2012?  
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2. Forskningsöversikt 

Då studien ämnar kartlägga bruket av hen inom svensk press har jag försökt finna forskning om 

språk och kön och pronomen vilket rör både föreställningar och språkbruk. Edlund, Erson & Milles 

(2007:145) belyser att tidningsjournalistiken sedan tidigare kännetecknats av könsstereotypa 

mönster och att det inom forskningen länge funnits ett intresse av att studera och problematisera 

dessa normer. Flertalet inflytelserika länder som bland andra England och USA har försökt att 

komma till rätta med könsstereotypa föreställningar genom att skapa språkliga riktlinjer och 

rekommendationer om hur bland andra journalister och myndighetspersoner ska skriva 

könsneutralt. Edlund, Erson & Milles (2007:145–147) menade år 2007 att sådana riktlinjer ännu 

inte ansågs ha fått genomslag inom den svenska journalistiken. Ur ett nutida perspektiv betonar 

samtidigt Josephson (2018:207) att den svenska språkpolitiken ”följer linjen att könsneutrala 

uttryck ska gynnas” och att språket ska vara jämställt och lika för alla kön, inte enbart man och 

kvinna. I vilken mån svensk press historiskt sett följt de språkliga rekommendationerna skiljer sig 

dock förmodligen beroende på interna normer och riktlinjer inom respektive tidning. 

2.1 Föreställningar om personliga pronomen 

Den första svenska vetenskapliga studien om hur pronomen styr våra attityder och uppfattningar 

publicerades 2011 av Daniel Wojahn. Det finns både relevans och intresse i att redogöra för denna 

då den publicerades året före hen fick sitt genomslag i media. En tanke är därför att deltagarnas 

uppfattning om ordet således inte bör färgas av offentliga åsikter. Wojahn (2011:358) relaterar 

könsrelaterade föreställningar om pronomen till manlig bias som innebär att personer ofta 

omedvetet relaterar icke-genusspecificerande benämningar till det manliga könet. I studien 

beskrivs hen skilja sig från den då ordet ”till skillnad från den utgör en nyskapad och normkritisk 

benämning” (Wojahn 2011:483). För att kartlägga attityder kopplade till pronomen presenterades 

deltagarna för en testtext om en obestämd person som testades i sex olika versioner där de 

undersökta formerna var han, han eller hon, hon eller han, han/hon, den och hen. Då texten annars 

var identisk blev det möjligt att dra slutsatser om pronomenens påverkan på de föreställningar om 

användaren som framkallades (Wojahn 2011:356). Resultatet visade att hen, som beskrivs som 

“relativt nyskapande” tolkades på ett tydligt annorlunda sätt än övriga varianter. Pronomenet 

framkallade överlag inkluderande föreställningar av kvinnlighet och manlighet, vilket innebar att 

deltagarna associerade det lika mycket till en kvinna som till en man (Wojahn 2011:366). Ordet 

beskrivs även som könsöverskridande då det var den enda varianten som frambringade 

föreställningar av andra genusidentiteter än de traditionella kategorierna kvinna och man. Generiskt 
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han, det vill säga att använda han vid allmän syftning, och former som han eller hon väckte främst 

konceptualiseringar av manlighet. Wojahn (ibid.) menar att dubbelformer med det kvinnliga 

pronomenet först, exempelvis hon eller han, därför var lämpligare då dessa väckte nästan lika 

många konceptualiseringar av kvinnor som män. Samtidigt påtalas det att det med denna och 

liknande former sker en reproduktion av ett binärt genussystem vilket innebär att föreställningar 

om identiteter utöver manligt och kvinnligt omöjliggörs. Studien talade därför för hen-formen 

eftersom uttrycket möjliggör en genusmedveten formulering som inkluderar samtliga personer 

oavsett kön (ibid.). 

2.2 Bruket av hen inom olika områden 

I takt med hen:s spridning ökade intresset för att studera bruket av pronomenet i olika sammanhang. 

Det handlar då främst om att man velat se hur maktfulla instanser – allt från formella institutioner 

som språkvården till sociala medier och den tryckta pressen tagit sig an ett ord som fått både tydliga 

motståndare och anhängare. 

2.2.1 Hen-bruket under och efter debatten 

Ledin & Lyngfelt (2013) har studerat användningen av hen i bloggar, tidningstexter 

(Göteborgsposten) och studentuppsatser. Genom korpuslingvistiska undersökningar har hen:s 

språkliga funktioner kartlagts för att se i vilken kontext som ordet förekommer. Materialet från 

Göteborgsposten utgörs av artiklar med hen-belägg mellan 2005 och 2012. I artikeln beskriver 

Ledin & Lyngfelt hen som ett icke-etablerat pronomen som främst används inom hbtq- och 

genuskretsar (Ledin & Lyngfelt 2013:168). Undersökningen av bruket visade att ”hen är ojämnt 

distribuerat språkligt och socialt” och resultatet tillät därför slutsatsen att hen inte kunde anses vara 

allmänt etablerat i standardskriftspråket (ibid.). Ledin & Lyngfelt tar även upp vad resultaten kan 

säga om frekvensen av hen i tidningstext generellt. De beskriver Göteborgsposten som konservativ 

och som en relativt stor, inflytelserik och icke Stockholmsbaserad morgontidning. Utifrån det dras 

parallellen att hen bör vara vanligare i en ”stockholmsbaserad (och politiskt en aning mer radikal) 

kvällstidning som Aftonbladet” (ibid.).  

Till följd av den mediala debatten under 2012 publicerade Karin Milles året därpå en artikel för 

att kartlägga det nya bruket av hen i olika textkulturer, med målet att ta reda på vilket genomslag 

ordet fått i den offentliga, skrivna svenskan (Milles 2013:125). De fyra textkulturerna som valdes 

ut var myndigheternas externa webbinformation, politiska motioner, akademiska uppsatser samt 

morgon- och kvällstidningar. För undersökningen av tidningstext valde Milles liksom jag att 
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studera bruket i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen med 

motiveringen att dessa tillhör de största rikstäckande morgon- och kvällstidningarna (Milles 

2013:129f). Sökningar gjordes genom Mediearkivet mellan 2011 och 2013. Milles menar att det är 

ett flertal faktorer som gör att det är troligt att hen bör förekomma i tidningstext. Främst handlar 

det om att det i tidningar finns ett behov av att använda pronomen i tredje person men även att 

skribenterna kan utnyttja det signalvärde som hen fått som könspolitiskt ställningstagande. Milles 

framhäver att tidningstext produceras för att läsas under endast en dag, och att det gör att 

skribenterna kan tillåta sig använda modeord och nyskapelser som hen då ansågs vara (Milles 

2013:130). Genom kartläggningen blev det tydligt att myndighetstexter var den kultur som var 

mest restriktiv mot hen. Pronomenet hade i viss utsträckning börjat användas i tidningstext, men 

förekom fortfarande i diskussioner av hen som språkfråga (Milles 2013:133). Pronomenet var 

vanligast i Aftonbladet och Dagens Nyheter och förekom mer sällan i Expressen och Svenska 

Dagbladet. Milles menade att resultatet talade för att tidningarnas politiska ståndpunkter antas har 

påverkat förekomsten, och syftade på att Aftonbladet och Dagens Nyheter som politiskt är mer 

vänster använde hen i större utsträckning än Expressen och Svenska Dagbladet (Milles 2013:134). 

Det påtalas samtidigt att den politiska tillhörigheten inte förklarar hela skillnaden utan att interna 

förhållanden på respektive tidning också antas ha spelat in. Resultatet av bruket inom textkulturerna 

överlag visade att ordet används i den offentliga svenskan men främst som ett alternativ till de 

redan existerande uttryckssätten och inte som ett ersättande pronomen (Milles 2013:136). 

Året 2014 publicerade Språktidningen en artikel om bruket av hen i svenska medier. När hen 

introducerades under början av 2010-talet var dagstidningarna restriktiva mot ordet, och detta 

berodde troligtvis på en tanke om att läsarna inte var bekanta med det och att det därför skulle 

påverka läsningen i negativ bemärkelse. Undersökningen talade för att hen som pronomen hade 

nått en viss etablering i jämförelse med tidigare år, och i artikeln beskrivs hen ha “svarat för en 

raketkarriär” trots att det än inte ansågs tillhöra ett av de vanliga orden i tidningstexter. 

2.2.2 Hen:s språkliga funktioner 

För att studera hen-bruket i Göteborgsposten, studentuppsatser och i bloggar utgick Ledin & 

Lyngfelt från Språkrådets rekommendationer som urskiljer två framträdande användningsområden 

vid bruket av hen. Hen används för det första som ett alternativ till uttryck som bland annat han 

eller hon, vederbörande eller den när könstillhörigheten är okänd, oväsentlig eller ska otydliggöras. 

Här blir det även väsentligt att skilja på generisk, det vill säga allmän indefinit referens, och specifik 

definit referens om en särskild person. Hen kan även användas i könsöverskridande syfte för att 

omtala personer som inte vill nämnas som en hon eller han eller för att undvika en kategorisering 
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av mottagarna i en tvådelad könsuppdelning (isof.se:b). Josephson (2018:208) menar att det är den 

könsöverskridande funktionen som väckt mest debatt och samtidigt också anses vara ovanligast. 

Ledin & Lyngfelts (2013) undersökning av hen-bruket i Göteborgsposten visade att förekomsten 

av meta-hen, det vill säga att det diskuteras om uttrycket, var betydligt mer omfattande än vad det 

fanns referentiella hen. I det totala urvalet fanns det bara två sociala kontexter där ordet var etablerat 

– dels i examensarbeten i svenska och nordiska språk, dels i bloggar med genus- och hbtqinriktning. 

Drygt 60 % av beläggen i tidningstext var av metafunktion vilket talade för att ordet hade 

diskuterats mer än det använts (2013:155). 

Milles (2013) studie av hen-bruket i tidningstext visade att pronomenet främst användes 

generiskt och oftast i texter med argumenterande drag. Resultatet indikerade att hen sällan förekom 

icke-generiskt om specifika personer och få av beläggen syntes i sammanhang för att syfta på 

transpersoner (Milles 2013:134f).  

Språktidningen (2014) beskriver tre framträdande användningar av ordet inom svensk tryckt 

press: vid okänt kön, för att anonymisera och för att göra en könsneutral syftning i allmänhet. 

Resultatet av studien från 2014 visade att hen syntes mer sällan på sportsidorna än på andra ställen 

i tidningarna och Språktidningen menar att det bland annat kan bero på att det inte förekommer 

samma behov av att uttrycka sig könsneutralt inom sportsektionen eftersom män och kvinnor ofta 

tävlar separat. Det kan även handla om att det inom genren inte krävs samma anonymitet som när 

det exempelvis ska rapporteras om ett brott. Studien visade liksom Milles (2013) att hen oftare 

syntes i åsiktsbaserade artiklar som bland annat krönikor och ledare, men att ordet även förekom i 

informerande nyhetstexter.  

Till skillnad från nämnda studier kommer jag kartlägga förekomsten av hen inom den tryckta 

pressen under tidsperioden 2012 till 2019 för att få med ett nutida och ett historiskt perspektiv. Jag 

har likt Ledin och Lyngfelt (2013) även valt att studera bruket i relation till den kontext som omger 

ordet för att ta reda på vilken språklig funktion hen får och vad detta kan säga om etableringen 

inom respektive tidning. 
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3. Teoretisk bakgrund 

I avsnittet presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien vilket 

inkluderar en bakgrundsbeskrivning av hen:s utveckling. 

3.1 Hen-initiativet inom den feministiska språkplaneringen 

Milles (2013:112f) beskriver införandet av hen som en språkplaneringsprocess och utgår från att 

aktörer under början av 2000-talet började använda ordet för att ifrågasätta och förändra 

könsrelaterade normer. Likt tidigare forskning visat påtalar Milles att det inom den feministiska 

språkplaneringen handlat om att uppmärksamma och kritisera att språket ofta haft en tendens att 

uttrycka eller reproducera mäns överordnade ställning (ibid.). Edlund, Erson & Milles (2007: 185f) 

påpekar att man traditionellt i svenskan ofta använt generiskt han för att omtala någon i allmänhet, 

det vill säga en person vars kön är okänt eller irrelevant. Även om generiskt han då haft som syfte 

att göra en allmän syftning har studier visat att det ofta tolkas könsspecifikt eftersom det relateras 

till det manliga könet. Användningen av generiskt han, inte minst i offentliga texter för 

allmänheten, är något som kritiserats både från feministiskt och allmänt håll, då man låtit ett 

könsspecifikt pronomen fungera som könsneutralt (ibid.). För att beskriva hen som ett 

språkreformsförsök introducerar Milles en teori som handlar om att aktörer från olika håll försöker 

förändra och finna alternativ till språkliga uttryck eller drag som anses problematiska ur ett 

könspolitiskt perspektiv (2013:115). Här syftas det alltså främst på att hen setts som ett lämpligare 

och mer könsneutralt val än att exempelvis använda generiskt han eller hon eller han, då former 

som dessa inte tillåtit någon ytterligare könsidentitet utöver kvinna och man. 

3.2 Normkritisk språkvård 

Josephson (2018:204) behandlar begreppet normkritisk språkvård som handlar om att 

”språkpolitiken inte kommer undan att ta ställning till vilka rådande normer den vill befästa 

respektive underminera”. Den normkritiska språkvården handlar ofta om ord som kan relateras till 

personbeteckningar vilket ofta innebär kategoriseringar av olika slag. Josephson hänvisar till den 

norske språkvårdaren Lars Vikør som behandlat de kodifieringsprinciper som uppstår när det 

kommer till språkriktighetsfrågor. Inom dessa principer ingår bland annat “förhållandet mellan 

språket och språkbrukarna” (2018:186f). Här blir det aktuellt att tala om variation och enhetlighet, 

det vill säga om endast majoritetens språkbruk ska rymmas inom normen eller om regionala och 

sociala variationer också ska få ta plats. Vikør talar om språkliga maktförhållanden och ställer 

störningsfrihet mot ”omvältningsprincipen”, och menar att den senare kan handla om att man väljer 
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iögonfallande ”störande” uttryck som bland annat hen i början av 2010-talet beskrevs vara, för att 

ifrågasätta den ordning som tas för given i det “störningsfria” språkbruket och på så vis försöka 

utjämna språkliga maktförhållanden (ibid.). 

3.3 Ordet hen: bakgrund och utveckling 

Wojahn (2015) påtalar att det av de nyskapade pronomenen som exempelvis hoan, h-n och hen 

främst är hen som språkvården reagerat på. Fram tills 2010-talet var språkvårdarna skeptiska mot 

nybildade pronomen men efter den mediala debatten om hen under 2012 har språkvården anpassat 

sina rekommendationer och ”i viss mån reviderat sina tydligt negativa ståndpunkter” (Wojahn 

2015:217). Redan 1966 tog språkvetaren Rolf Dunås i en språkspalt i Upsala nya tidning upp det 

nyskapande hen. Dunås beskrev ordet som ett bra tvåkönat alternativ till dubbla pronomenformer 

men påstod samtidigt att det var omöjligt för ordet att etableras. Karl-Hampus Dahlstedt, tidigare 

medlem i Svenska Språknämnden, var även han positiv till hen men ansåg likt Dunås att det skulle 

vara problematiskt att införa ett nytt pronomen. Wojahn beskriver dessa uttalanden som 

anmärkningsvärda eftersom de utgör språkvårdens ”hittills enda tydliga positiva ställningstaganden 

för nybildade pronomen” (ibid.). Även i Språkriktighetsboken (2005:78) står det att man skulle 

kunna tänka sig att uppfinna ett nytt könsneutralt pronomen men utsikterna för att en nyskapad 

variant skulle lyckas etablera sig i det allmänna språkbruket ansågs samtidigt vara minimala. 
Gemensamt för språkvården är alltså att institutioner historiskt sett varit avvisande mot 

införandet av nya pronomen eftersom ordklassen beskrivits som stabil och därför resistent mot 

förändring. Detta syns även på senare år då bland annat Sven-Göran Malmgren, huvudredaktören 

för SAOL:s ordlista, 2012 ansåg att hen inte skulle lyckas etablera sig i språkbruket (Wojahn 

2015:217). Milles (2013:123) nämner att även andra instanser ”med mandat att normera och styra 

språket i olika textkulturer”, som bland annat tidningar, visat en negativ inställning till ordet och 

tar upp exemplet när DN:s chefredaktör hösten 2012 avrådde redaktionen att använda hen i 

nyhetstexter. Det bör påpekas att språkliga instansers synsätt förändrats fram tills idag och att 

språkvården generellt ändrat sin inställning i takt med hen:s spridning i allmänspråket. Hen var den 

stora språkfrågan under början av 2010-talet men Josephson (2018:207) menar att striden kring 

ordet idag i princip är avslutad och att pronomenet idag accepteras av de flesta, även av de som 

väljer att inte bruka det. År 2015 kodifierades ordet i SAOL och Språkrådet rekommenderar idag 

hen men med viss försiktighet och med en mottagaranpassning: 
Det finns inga språkliga hinder för att använda hen, men det är ett ord som kan väcka irritation hos vissa. I vilka 
sammanhang hen är lämpligt bör därför avgöras av kommunikationssituationen och de tänkta mottagarna. Om 
man bedömer att det finns en risk att hen tar alltför mycket fokus från texten i ett visst sammanhang, så finns 
det andra könsneutrala strategier att välja på. (isof.se:a) 
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3.4 Förklaringar till hen:s etablering 

Josephson (2018:207–209) talar om tre grundläggande förklaringar till hur etableringen av hen 

kunnat ske. En av dem är den funktionella vilket innebär att hen svarar mot ett uttrycksbehov. 

Sedan 1960-talet har språkvårdare diskuterat hur man med pronomen ska uttrycka sig för att 

omnämna en individ utan att binda den till ett specifikt kön – han eller hon anses otympligt, 

vederbörande långt och formellt och den är enkelt men används ofta om icke levande varelser och 

känns därför opersonligt. Omskrivningsstrategier fungerar ibland väl, men inte alltid (ibid.). Här 

beskrivs således hen fylla en funktion som tidigare nämnda alternativ inte lyckats med. Josephson 

(2018:208) konstaterar följande: “hen svarar väl mot den funktionella normens krav […]. Hen är 

lätt att lära sig, lätt att använda och lätt att förstå.” Utifrån detta menar han att man kan ställa sig 

frågan varför införandet av hen inte skett tidigare. 

En andra viktig förklaring till att hen etablerats anses vara den genus- och identitetspolitiska. 

Pronomenet började användas i lite större utsträckning runt 2000 av några genuspolitiska nätverk 

och Josephson (2018:208f) hänvisar till tre centrala aktörer som anses ha drivit införandet av hen: 

det transaktivistiska, det queerfeministiska och det genuspedagogiska. Till det sistnämnda hör 

förlaget Olika som bland annat gett ut barnböckerna om Kivi som är en figur som avsiktligt inte 

kan bestämmas till manligt eller kvinnligt kön. När den första boken utgavs i januari 2012 åtföljdes 

den av en debattartikel i Svenska Dagbladet som förespråkade hen, främst med argumentet att det 

skulle ”befria oss från ett språkligt tvång att könskategorisera människor”. Uppmärksamheten som 

skapades kring boken påpekar Josephson förmodligen var den största anledningen till att hen-

debatten blev allmän (ibid.). Genom de centrala aktörerna och deras ideologiska undertoner har 

ordet också fått politisk laddning, men Milles (2013:124f) påtalar att ordets spridning och ökade 

exponering medfört att fler språkbrukare börjat använda det utan politiska undertoner i åtanke. 

Den tredje förklaringen anses vara nätet och sociala medier. Josephson (2018:209) menar att 

teknifieringen förskjutit makten över standardnormen eftersom man på nätet, betydligt tidigare 

innan hen kom med i SAOL:s ordlista, kunde se ordet i fungerande användning. På nätforum fördes 

en omfattande språkriktighetsdebatt där vem som helst, kvalificerade språkvårdare som 

allmänheten, kunde argumentera för eller emot hen vilket medförde att ordet fick spridning. Den 

digitala revolutionen har inneburit att det svenska språkbruket förändrats vilket också visat sig få 

konsekvenser för hur Språkrådet och Svenska Akademien kodifierar vad som bör och inte bör 

skrivas. Den funktionella språksynen, den genuspolitiska medvetenheten och sociala medier 

tillsammans är på så vis en förklaring till varför hen etablerades trots att den institutionella 

språkvården inledningsvis var skeptisk (ibid.).  
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4. Material och metod 

I följande avsnitt redovisas material, avgränsning och metodval för studien. 

4.1 Material och avgränsning 

Urvalet består av tidningstexter med hen-belägg publicerade mellan 2012 och 2019 från 

Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Aftonbladet startades 1830 och 

är en socialdemokratisk kvällstidning, Dagens Nyheter grundades 1864 och är en oberoende liberal 

daglig morgontidning, Svenska Dagbladet är en obunden moderat daglig morgontidning grundad 

1884 och Expressen, grundad 1944, är en liberal kvällstidning. Jag valde dessa tidningar eftersom 

de tillhör landets största och därför har en bred läsarkrets som eventuellt också kan skilja sig åt 

tidningarna emellan. Då jag i mina frågeställningar vill göra en jämförelse mellan kvälls- och 

dagspressen lämpade sig urvalet väl. Tidningstexterna har hämtats och tillgängliggjorts via 

Mediearkivet Retriever Research som jag fick tillgång till genom Högskolan i Halmstad. Databasen 

är neutral och uppdateras kontinuerligt. Genom att använda Mediearkivet blev det smidigt att gå 

tillbaka till specifika artiklar i efterhand då detta ibland har krävts vid analysen av kontexten och 

det blev även möjligt att sålla bort exempel manuellt. Urvalet består av svensk tryckt press och 

tidningsartiklarna är därmed publicerade offentligt och tillgängliga för allmänheten. Eftersom 

texterna har en ansvarig utgivare har jag inte behövt ta hänsyn till samma etiska överväganden som 

jag hade behövt göra vid exempelvis en attitydstudie där deltagarna består av personliga 

informanter, då det hade ställts högre krav på bland annat konfidentialitet. När jag presenterat 

exempel ur artiklarna har jag heller inte publicerat namn på skribenten då detta inte ansetts vara en 

relevant del för undersökningen. Jag kommer hädanefter i den löpande texten att referera till 

Dagens Nyheter som DN och Svenska Dagbladet som SvD. 

4.2 Metod 

För att analysera hen-beläggens språkliga funktion i tidningstexterna har en korpuslingvistisk 

undersökning gjorts. På Mediearkivet har det gjorts en utökad sökning på ordet hen som därefter 

begränsades till svensk tryckt press inom de fyra olika tidningarna. Genom Mediearkivet blev det 

även möjligt att specificera sökningen till specifika datum. I avsnitt 4.2.1 presenteras metoden för 

den kvantitativa datainsamlingen för artiklar med hen-belägg mellan tidsperioden 1 januari 2012 

till och med 1 december 2019 inom respektive tidning. I avsnitt 4.2.2 redogörs det för 

tillvägagångssättet för den kvalitativa analysen av hen-beläggen som samlats in under 2012, 2015 

och 2019. Min studie får på så vis en kombination av kvantitativ och kvalitativ grund då en 
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datainsamling över tid gjorts i 4.2.1 medan analysen i 4.2.2 är kvalitativ eftersom funktionerna hos 

hen inte kan sökas mekaniskt då ordet måste tolkas och analyseras i relation till den kontext det 

befinner sig i.  

4.2.1 Förekomsten av hen över tid  

För att studera hen:s förekomst över tid har en historisk analys gjorts genom Mediearkivet för 

respektive tidning mellan 2012-01-01 och 2019-12-01. Jag finner det intressant att se hur mycket 

ordet exponerats inom de olika tidningarna för att kunna synliggöra eventuella förändringar genom 

åren. Analysen gjordes den 10 december men för att kunna räkna bort en jämn månad begränsades 

sökningen till och med 1 december. Därefter har jag gjort en överslagsräkning för december månad 

genom att räkna samman de totalt elva månaderna som finns med i resultatet och dela med elva. 

Därefter har denna siffra adderats med den sammanlagda siffran för de elva månaderna för att få 

en genomsnittlig beräkning för december månad. Detta har gjorts för att på ett ungefär kunna 

avgöra den totala mängden för 2019, vilket innebär att denna siffra inte blir exakt. Till skillnad från 

den kvalitativa analysen har det i den historiska överblicken inte räknats bort några fel-belägg och 

inte heller har publicerade insändare eller direkta citat sorterats bort, vilket innebär att 

tidningstexterna även innefattar andra ord än redaktionens egna. Att tidningarna valt att publicera 

inlägg som både kan argumentera för och emot ordet är dock en intressant aspekt att ta med. Jag 

anser ändå att det finns en relevans i att inkludera dessa texttyper vid undersökningen av 

exponeringen över tid, eftersom redaktionen valt att publicera andras åsikter om hen och på så vis 

gett ordet en plattform i tidningen. Att en manuell bortsortering av fel-belägg inte har gjorts i den 

kvantitativa delen kan givetvis påverka resultatet för detta utfall, men fel-beläggen bör inte vara så 

många till antalet baserat på den manuella analysen som gjorts av beläggens språkliga funktioner. 

Metoden får således en kvantitativ grund eftersom det inte görs någon ingående analys av hen-

beläggen i sin kontext då detta görs i avsnitt 5.2.  

4.2.2 Kategorisering och beräkning av hen:s språkliga funktioner 

För den kvalitativa studien av hen:s språkliga funktioner har sammanlagt 600 tidningstexter med 

hen-belägg undersökts. För att få fram ett slumpmässigt och generaliserande urval gjordes en 

likadan sökning för varje tidning genom att de 50 första beläggen från 2012, 2015 och 2019 togs 

ut oberoende av genre eller kontext. I sökningen visades 50 träffar per sida vilka var kronologiskt 

sorterade med de äldsta artiklarna publicerade först. Jag valde ut de 50 första beläggen för 

respektive år för att kunna göra en så rättvisande och likvärdig redogörelse som möjligt för varje 

tidning. När ett felbelägg som kunde innebära avstavning (som hen-ne), felstavning eller namn 
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uppkom sorterades detta bort och då användes istället närmast påföljande relevanta träff. Även 

belägg som tolkats som direkta substantiv, exempelvis “gruppens starka hen” och “vetenskaps-

hen” har sorterats bort. Vid analysen är det enbart det första hen i respektive artikel som studerats. 

Dessa belägg har därefter analyserats baserat på kontext och den språkliga funktion som hen får i 

sammanhanget. I den kvalitativa analysen har direkta citat från exempelvis Twitter och insändare 

sorterats bort eftersom det inte tillhör tidningens egna ord, även om de valt att publicera sådana 

inlägg. Genom att välja ut belägg från första halvåret av varje årtal kunde jag göra ett rättvist urval 

från 2019 som inte påverkades av att året under studiens genomförande inte var slut än. Jag fann 

det även intressant att välja belägg från 2015 då detta kan ses som en mittenperiod samt att det var 

året då hen kom med i Svenska Akademiens Ordlista. Beläggen har analyserats och kategoriserats 

utifrån de användningsområden av hen som går att finna hos bland andra Ledin & Lyngfelt 

(2013:145f) och Språkrådet (isof.se:b): 

 

● Meta-hen: när det diskuteras om ordet i meta-sammanhang: En del vill ju använda hen för 

att undvika orden han och hon; här kan hen verkligen behövas. (SvD 2012-02-10) 

 

● Könsöverskridande hen: som ett alternativ till hon eller han vid syftning på individ som 

varken definierar sig som kvinna eller man eller för att undvika tvåkönad kategorisering: 

Martin Johansson är nattklubbschef på Södra Teatern, men när hen agerar bingoutropare 

gör hen det i rollen som Miss Inga. (DN 2015-03-27) 

 

● Generiskt hen: indefinit allmän syftning om ingen specifik person: Det tragikomiska 

budskapet är: det finns ingen hjälp att få, ingen vet ett skit, lägg ner bara! Det är en skön 

tanke här i vår tid när ingen duger som hen är. (Aftonbladet 2012-04-23) 

 

● Anonymiserande hen/okänt kön/avkönande funktion: definit syftning om en specifik 

person där kön är oväsentligt, okänt eller ska otydliggöras. Anonymiserande hen kan se ut 

på följande vis: Jag frågade ministern om hen själv anmälde de brott som jag förutsatte 

förekom om inte varje dag så i alla fall emellanåt (SvD 2019-02-12). Att använda hen för 

att omtala någon med okänt kön illustreras här: Enligt organisationen bakom lotteriet hade 

personen låtit ett par andra kunder gå före hen i kön och köpa sina lotter (SvD 2019-03-

06). Avkönande och anonymiserande hen kan vara svåra att särskilja men följande kan 

tolkas som ett exempel på när hen används i avkönande syfte: En svensk vd utfrågades i 
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en tidskrift om sin konsumtion och hade många klipska och humoristiska svar, men på 

frågan vad hen hade för mycket av blev svaret ”empati” och då ryckte jag till (Expressen 

2015-02-02). 

 

Generisk funktion och anonymiserande/okänt kön/avkönande funktion används som alternativ till 

andra neutrala uttrycksformer som exempelvis den, han eller hon eller vederbörande. Gemensamt 

för dessa kategorier är att ordet naturligt fungerar som ett pronomen. Det som skiljer 

metafunktionen från de andra är att det då är själva ordet eller uttrycket som det talas och diskuteras 

om, vilket gör att denna funktion ibland tolkas som något substantivisk. Jag har valt att slå ihop 

anonymiserande, avkönande och okänt kön eftersom dessa kan vara svåra att särskilja och liksom 

Ledin & Lyngfelt (2013:145) påtalar kan det vara problematiskt att tolka huruvida skribenten 

känner till den omtalades kön eller inte. 
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5. Resultat 

I avsnittet redogörs det för undersökningen av hen-bruket i de olika tidningarna. I 5.1 presenteras 

medieexponeringen mellan 2012 och 2019 och i 5.2 redogörs det för analysen av hen:s språkliga 

funktioner i beläggen från 2012, 2015 och 2019. 

5.1 Medieexponeringen av hen över tid 

I tabell 1 redovisas antal artiklar per tidning som innefattar hen-belägg över perioden 1 januari 

2012 till 31 december 2019 inom den tryckta pressen. Då undersökningen genomfördes i början av 

december då året inte var slut än redogörs det för en överslagsräkning som gjorts för december 

2019. 

Tabell 1. Antal artiklar med hen-belägg mellan januari 2012 och december 2019 inom respektive tidning. 
Artiklar med hen-
belägg 

Aftonbladet Expressen Dagens 
Nyheter 

Svenska 
Dagbladet 

TOTALT 

2012 145 115 182 109 551 
2013 207 92 118 110 527 
2014 229 140 148 166 683 
2015 200 145 210 144 699 
2016 233 190 343 191 957 
2017 191 147 257 233 828 
2018 162 128 284 204 778 
2019 (inkl. 
överslagsräkning för 
december månad) 

150 116 254 197 717 

TOTALT 1517 1073 1796 1354 5023 

Vid beräkningen av exponeringen över tid framgår det att det är DN som sammanlagt har flest antal 

hen-belägg genom åren (1796 st.) medan Expressen har längst antal (1073 st.). DN och SvD är de 

tidningar som har en betydligt större andel artiklar med hen under 2019 i jämförelse med år 2012. 

Som framgår av tabell 1 var 2016 året då antal artiklar med hen-belägg var som flest överlag (957 

st.) medan 2013 var året med lägst förekomst (527 st.). 
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Figur 1. Antal artiklar med hen-belägg mellan 1 januari 2012 och 31 december 2019 inom respektive tidning. 

5.1.1 Aftonbladet 

Analysen över tid visar att Aftonbladet sammanlagt har 1504 artiklar med någon form av hen-

belägg mellan perioden januari 2012 och december 2019. Förekomsten av hen har varit som störst 

under 2016 (233 artiklar) och det går att se en, om än liten, successiv nedtrappning av användningen 

efter detta år. Jag har försökt få fram en ungefärlig siffra för hela 2019 genom att dela 137 med 11 

vilket gav ett utslag på cirka 13 artiklar. Om man adderar 137 med 13 skulle den totala siffran för 

2019 vara 150 artiklar med hen-belägg, vilket endast är ett fåtal fler än 2012 då det totala antalet 

artiklar var 145. 

5.1.2 Expressen 

Exponeringen i Expressen visar 440 färre artiklar med hen-belägg än Aftonbladet. Expressen har 

totalt 1064 artiklar som innefattar ordet och även här finns det flest belägg under 2016 (190 

artiklar) och därefter syns en diskret nedåtgående kurva. I Expressen finns det jämförelsevis med 

Aftonbladet färre antal artiklar med ordet under 2013 (92 artiklar) än 2012 (115 artiklar), vilket 

kan tyda på att tidningen var något försiktig med att bruka hen efter den mediala debatten. Mellan 

1 januari och 1 december i år finns det 107 artiklar med hen, och delar man denna siffra med 11 

får man fram ett genomsnitt på cirka 10 artiklar per månad innehållandes hen. Genom att addera 

107 med 10 får man fram en ungefärlig siffra för hela 2019 som hamnar på cirka 116 artiklar med 

hen-belägg, vilket i princip är lika stort antal som 2012 då siffran var 115. 
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5.1.3 Dagens Nyheter 

DN har 1775 artiklar med någon form av hen-belägg under tidsperioden och är den tidning som 

har flest artiklar med belägg under 2012 (182 artiklar) när den mediala debatten var som störst. 

Eftersom jag inte undersökt den totala mängden artiklar per tidning kan andelen hen per artikel 

dock vara lägre än i de andra tidningarna. Det bör även påpekas att exponeringen även innefattar 

direkta citat och insändare och av de 182 beläggen som finns under 2012 är det troligt att dessa 

även innefattar andra texttyper än enbart redaktionens egna ord. Liksom föregående tidningar 

finns det flest artiklar med hen under 2016 (343 artiklar) och andelen belägg minskar efter detta 

årtal. Vid beräkning av genomsnittet under 2019, då det finns 233 artiklar mellan 1 januari och 1 

december, skulle det 2019 sammanlagt finnas cirka 254 artiklar med hen-belägg. 

5.1.4 Svenska Dagbladet 

I SvD finns det totalt 1354 artiklar med hen under tidsperioden. Som tabell 1 visar finns det till 

skillnad från samtliga föregående tidningar flest antal artiklar med ordet under 2017 (233 artiklar). 

Vid beräkning av det sammanlagda genomsnittet under 2019 skulle den totala andelen artiklar 

under året vara cirka 215 vilket innebär att SvD även skulle skilja sig på så vis att det är den enda 

av tidningarna som troligtvis kommer ha en ökning av hen-belägg under 2019 i relation till året 

före (204 artiklar). I SvD finns det betydligt fler artiklar med hen under 2019 (197 artiklar) i 

jämförelse med 2012 (109 artiklar) vilket talar för en spridning av ordet. 
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5.2 Analys av hen:s språkliga funktioner  

I följande avsnitt presenteras den kvalitativa analysen av hen-beläggen baserat på de kategorier av 

språkliga funktioner som redogjorts för i avsnitt 4.2.2. Det är de 50 första artiklarna med 

pronominella hen eller hen-belägg i meta-användning från varje tidning under 2012, 2015 och 2019 

som inkluderats i beräkningen. 

5.2.1 Hen under 2012 

Att 2012 var året då hen var som mest omdebatterat i media blir påtagligt genom den 

genomgående höga siffran av meta-hen som tabell 2 visar. I materialet förekommer det totalt 104 

hen i meta-användning och den största andelen finns i DN (33 st.) och SvD (31 st.) i jämförelse 

med Aftonbladet (17 st.) och Expressen (23 st.).  

 
Tabell 2. De 50 första hen-beläggen under 2012 inom respektive tidning (första belägget i varje artikel). 

 Meta-hen Könsöverskridande 
hen 

Anonymiserande/okänt 
kön/avkönande 

Generiskt 
hen 

Övrigt 

Aftonbladet 17 5 8 19 1 
Expressen 23 3 2 21 1 
Svenska 
Dagbladet 

31 8 1 9 1 

Dagens 
Nyheter 

33 5 4 8 0 

TOTALT 104 21 15 57 3 

Meta-användningen förekommer enbart i ett fåtal nyhetstexter utan syns främst i argumenterande 

texter som bland annat recensioner, krönikor och debattartiklar: 

(1) Perspektiven förändras, det vet alla som drabbats av sjukdom. Kulturdebatter - vem bryr sig? Vad är det ni 
pratar om där hemma just nu? Säg för all del hen eller han eller hon eller vad ni vill, det går väl lika bra vilket 
som? (SvD 2012-03-13) 
 

(2) En tidigt uppmärksammad användning av hen är som benämning på personer som inte passar i någon av de 
två gängse könskategorierna - ett pronomen för ett tredje kön. I den användningen är hen egentligen inte alls 
könsneutralt. (SvD 2012-02-06) 
 

(3)  Jag hör inte till dem som tycker att man ska hemlighålla sitt barns könstillhörighet, som ett genusexperiment. 
Eller att dagis ska rensas på brandbilar, Barbiedockor och prinsessböcker. Men jag älskar "hen". (Aftonbladet 
2012-03-03) 

Kontexten som beläggen i metafunktion verkar i påvisar hur aktuell hen-frågan var under början 

av 2012 då skribenterna ofta uttrycker en subjektiv inställning till ordet. I exempel (2) hävdar en 

krönikör i SvD att hen i könsöverskridande funktion i själva verket inte alls är könsneutralt, och i 

exempel (1) är skribenten trött på den mediala debatten. I de neutrala tidningstexter som hen 

förekommer i meta-användning handlar det bland annat om att informera om förlaget Olikas nya 
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bok Kivi och Monsterhund men det rapporteras också om både offentliga personers och 

allmänhetens åsikter om hen. I DN, som är den tidning med störst andel meta-hen, finns det något 

fler informationsbaserade texter med hen-belägg än i resterande tidningar. I DN:s sektion “Namn 

och Nytt” syns flertalet diskussioner om hen som uttryck vilket tyder på att redaktionen såg ordet 

som en aktuell språkfråga att belysa. Under 2012 har det sorterats bort flest insändare och citat från 

bland annat Twitter vilket talar för att det var året då hen skapade som mest opinion även bland 

läsarna. De insändare och citat som publicerats har varit från avsändare som ställt sig både negativa 

och positiva till ordet. 

I analysmaterialet finns det 57 hen med generisk syftning och de flesta syns i Expressen och 

Aftonbladet. Den sistnämnda är den enda tidning där kategorin med generiska hen är större än 

andelen meta-hen. Funktionen används främst som alternativ till former som bland annat 

vederbörande eller den. Även den generiska användningen under 2012 uppenbarar sig främst i 

åsiktsbaserade texter och mer sällan i nyhetskontext, vilket kan tyda på att etableringen av ordet 

ännu inte fått genomslag och att skribenter generellt var restriktiva med att bruka hen i 

informerande texttyper. 

Att den könsöverskridande kategorin är den som varit mest omstridd och ovanligast (Josephsson 

2018:208) speglas i tabell 2 som visar totalt 21 belägg av denna sort. Värt att betona är samtidigt 

att den könsöverskridande användningen under 2012 är vanligare än kategorin 

anonymiserande/okänt kön/avkönande. Den könsöverskridande funktionen har varit något 

problematisk att analysera eftersom det kan vara svårt att tolka skribentens intention med att bruka 

ordet. Användningen syns bland annat i intervjuer med personer som inte kategoriserar sig som en 

hon eller han (exempel 4), eller som ett tredje icke-binärt alternativ till dessa former (exempel 5): 

 
(4) ”Min dröm är att alla blir accepterade som de är” - Kim, 23, är varken man eller kvinna – vill bli kallad hen”. 

(Expressen 2012-03-31) 

(5) Men ska man närma sig han eller hon eller hen därinne i holken, går detta dåligt. Det finns bara poesin som 
kan svara henne. (Aftonbladet 2012-06-13) 

Under 2012 är kategorin anonymiserande/okänt kön/avkönande minst (15 st.). Detta kan jämföras 

med att den generiska funktionen med indefinit syftning generellt är betydligt mer omfattande (57 

st.). Att tidningarna är restriktiva med att bruka hen för att omtala specifika personer har troligtvis 

att göra med att ordet fortfarande var omtvistat. Samtidigt bör pronomenet lämpa sig väl i tidningar 

där det uppstår behov av att anonymisera en persons könstillhörighet, eller när könet är okänt eller 

ska otydliggöras. Av de 200 analyserade beläggen är det endast två av dessa som uppträder på 
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sportsidorna och båda finns i Aftonbladet. I ett av beläggen kan det tolkas som att hen används för 

att tala om en person med okänt kön (exempel 6): 

 
(6) En Tour de France- åskådare skadade sig illa under den tredje etappen. Hen blev påkörd av en sponsorbil som 

finns med under etapploppet. Enligt AP har personen ådragit sig ”en eller flera frakturer” i benet. Slovaken 
Peter Sagan vann den tredje etappen. (Aftonbladet 2012-07-04) 

 

Övrigt-kategorin som utgörs av tre hen-belägg analyseras i avsnitt 5.2.3. 

5.2.2 Hen under 2015 

I analysmaterialet från 2015 har antal med meta-hen minskat kraftigt (24 st.) vilket tyder på att 

debatten om ordet avtagit. Metafunktionen förekommer fortfarande främst i åsiktsbaserade texter.  

 
Tabell 3. De 50 första hen-beläggen under 2015 inom respektive tidning (första belägget i varje artikel). 

 Meta-hen Könsöverskridande 
hen 

Anonymiserande/okänt 
kön/avkönande 

Generiskt 
hen 

Övrigt 

Aftonbladet 7 3 10 30 0 
Expressen 4 2 9 35 0 
Svenska 
Dagbladet 

5 7 5 33 0 

Dagens 
Nyheter 

8 4 5 30 3 

TOTALT 24 16 29 128 3 

Genom både informerande och argumenterande artiklar redogörs det under 2015 i flertalet av 

tidningarna för att hen etablerats i SAOL (exempel 7 och 8). Att ordet nått en ökad acceptans i flera 

sammanhang syns bland annat i Aftonbladet i en intervju med Karin Milles som forskar inom 

området språk och kön. Milles menar att de ord som tillkommit i Institutet för språk och 

folkminnens nyordlista under 2014 ”speglar vår genusmedvetenhet” och att hen är ett av orden som 

nått etablering (exempel 9). 

(7) För en vecka sedan sade en läsare upp sin prenumeration på Språktidningen. Han skrev och förklarade att 
tidningen nu "anammat det plakatpolitiska missfostret 'hen' i redaktionell text. " Då hade ännu inte "Svenska 
Akademiens ordlista", SAOL, utkommit med sin fjortonde utgåva. Den kom till mig i går tisdag, och under 
uppslagsordet hen finns nu förklaringen "könsneutral benämning på person som är omtalad. (DN 2015-04-15) 
 

(8) I den fjortonde som kommer om en månad tillkommer 13000 ord medan 9000 plockas bort, jämfört med 
ordlistan som gavs ut 2006. Att hen tillkommer som könsneutralt pronomen och att "negerboll" försvinner 
måste ses som en välkommen och tidstypisk markör. (Expressen 2015-03-24) 
 

(9) Att 2012 års stora ordbomb hen lyckats etablera sig och i dag används av politiker så väl som i medier tror 
Karin Milles beror på att det är tillräckligt kontroversiellt. (Aftonbladet 2015-01-08) 

  
Som tabell 3 antyder är antal könsöverskridande hen fortfarande relativt få och kategorin har 

minskat till totalt 16 belägg. Den könsöverskridande syftningen uppträder främst på kultursidorna 



 

20 
 

i recensioner och intervjuer eller i texter med inriktning på hbtq. Tabell 3 visar sammanlagt 29 

belägg i kategorin anonymiserande/okänt kön/avkönande vilket tyder på en försiktig ökning inom 

alla tidningar. Att använda hen i syfte att anonymisera den som omnämns börjar under 2015 bli 

allt vanligare förekommande i nyhetstexter. Även i krönikor används hen för att omtala en 

specifik individ i syfte att antingen anonymisera, otydliggöra eller avköna. Att det kan vara svårt 

att tolka vilket av dessa tre alternativ som skribenten avser syns i följande exempel:  
 
(10) HAHA, du är galen, säger en läsare och påpekar att sist hen dansade var på en Ålandsbåt 2005 med tre gröna 

hissen innanför västen och Macarenan slutade i horisontalläge under discokulan. Det finns väl inget större liv 
i det? Inte heller har undertecknad lust att återuppleva barndomens trauma på Turebergs fritidsgård[...] 
(Expressen 2015-02-28) 

 
Andelen generiska hen har ökat markant inom alla tidningar (128 st.) och genomsnittligt ökat mest 

inom DN (30 st.) och SvD (33 st.). Detta kan tolkas som att ordet fått en ökad spridning även inom 

dagstidningarna och att det blir allt vanligare att använda hen som ett pronomen vid allmän syftning 

som ett alternativ till andra uttrycksformer. Liksom under 2012 syns denna användning oftast i 

åsiktsbaserade texter, och i alla tidningar utom i DN förekommer denna hen-form allt oftare i 

tidningens ledarsektion vilket kan anses vara den sida som mest utmärkande uttrycker redaktionens 

egna åsikter och politiska ståndpunkter. Även 2015 är det få av hen-beläggen som finns inom 

sportsektionen. Av de sammanlagt 200 beläggen är det enbart fem som förekommer på sportsidorna 

och det är den generiska funktionen med indefinit syftning som är vanligast förekommande.  

5.2.3 Övrigt-kategorin 

Både 2012 och 2015 finns det hen-belägg som placerats i kategorin Övrigt. Jag har valt att låta 

denna form av hen utgöra en egen kategori eftersom den förekommer i samband med att 

skribenten talar om gud som en hen i krönikor eller debattartiklar. Denna typ av belägg 

förekommer någon gång inom samtliga tidningar. Det har varit problematiskt att tolka hen:s 

funktion i denna kontext eftersom det inte är möjligt att dra några slutsatser om vilken språklig 

funktion som skribenten åsyftar när pronomenet används för att referera till gud:  

 
(11) Men det fångar mig ändå inte riktigt, det är som om Gud spänner musklerna, hen ger mig allt hen har och 

lämnar mig ändå oberörd. (Aftonbladet 2015-02-09) 
 

(12) ”Gud är stor!” ropar terroristerna. Om hen finns är jag böjd att hålla med. (DN 2012-01-16)  
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5.2.4 Hen under 2019 

Som framgår av tabell 4 har kategorin meta-hen i princip reducerats helt under 2019 baserat på de 

200 belägg som analyserats. I materialet uppträder ordet enbart i denna användning två gånger, i 

en kulturkolumn i Aftonbladet och i en krönika i Expressen. Antal könsöverskridande hen (14 st.) 

är ungefär lika många som 2015 (16 st.), men värt att notera är att kategorin var större år 2012 

(25 st.) då ordet ännu inte etablerats.  

 
Tabell 4. De 50 första hen-beläggen under 2019 inom respektive tidning (första belägget i varje artikel). 

 Meta-hen Könsöverskridande 
hen 

Anonymiserande/okänt 
kön/avkönande 

Generiskt 
hen 

Aftonbladet 1 1 13 35 
Expressen 1 5 14 30 
Svenska 
Dagbladet 

0 4 11 35 

Dagens 
Nyheter 

0 4 13 33 

TOTALT 2 14 51 133 
 

Gemensamt för tidningarna är att kategorin oftast förekommer på kultursidorna i olika 

sammanhang för att tala om specifika individer, fiktiva som verkliga: 

 
(13) "Hästen på Vinga" för något äldre barn är riktigt spännande, och kryddas med en Mio som är könsidentitetiskt 

"mittemellan". Hen är bästis med huvudpersonen Lovis, vars föräldrar bara har råd att låta henne rida lektion 
en gång i veckan. (Expressen 2015-02-18) 
 

(14) Långt innan begreppet queer existerade så experimenterade konstfotografen Claude Cahun (1894–1954) med 
normbrytande, könsöverskridande rollspel. Hen opererade i utkanten av Paris surrealistiska kretsar och ses 
numera som en pionjär inom den queera konsten.” (DN 2015-01-10) 

 
Tabell 4 visar en generell ökning från 2012 inom kategorin anonymiserande/okänt 

kön/avkönande funktion (51 st.) och beläggen förekommer i princip enbart i informerande 

artiklar. Analysen visar att det i nyhetstexter allt oftare blir aktuellt anonymisera någon som 

tidningen varit i kontakt med eller för att informera om personer i brottsliga eller rättsliga 

sammanhang med hen. I alla tidningar är majoriteten av beläggen i denna kategori i 

anonymiserande syfte. Ibland är det problematiskt att avgöra huruvida skribenten använder hen i 

syfte att anonymisera eller för att man anser att könet är oväsentligt (exempel 15). Av denna 

anledning placeras sådana belägg i samma indelningsgrupp.  

 
(15) I går inleddes en rättegång mot en tidigare dömd person med personlig assistans i Stockholm. 2016 dömdes 

hen i tingsrätten för obetalda och felaktiga löner i 25 fall.” (Aftonbladet 2015-03-14) 
 
Andelen generiska hen är liksom 2015 den mest omfattande kategorin med 133 belägg och 

förekommer alltjämt oftast i åsiktsbaserade texter. Till skillnad från föregående år syns denna 
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kategori numera kontinuerligt även i DN:s ledarsektion. Generiska hen syns också allt oftare i 

nyhetsrelaterade texter: 

 
(16) Lagförslaget som röstats igenom heter "Human Life Protection Act" och förbjuder abort i Alabama helt, 

förutom om det krävs för att rädda en kvinnas liv. Det gäller alltså även vid våldtäkt eller incest. Om en läkare 
genomför en abort i delstaten riskerar hen enligt lagförslaget 99 års fängelse, skriver CBS News. (Expressen 
2015-05-16) 

 
(17) Svenskt Näringslivs vd Jan-Olov Jacke ser helst en förhandlingslösning om arbetsrätten men välkomnar att S, 

MP, C och L har satt en tidspress på parterna. Jan-Olov Jacke vill att en anställd ska kunna sägas upp om hen 
inte sköter sig eller inte levererar. (SvD 2015-01-24) 

 
I materialet från 2019 finns det åtta hen-belägg inom sportgenren vilket är en marginell ökning från 

2015, men andelen hen inom denna sektion är genomgående fortsatt begränsad. Beläggen är liksom 

2015 främst av generisk funktion, men det finns även exempel på både anonymiserande (exempel 

18) och könsöverskridande hen (exempel 19): 

 
(18) När HIF åkte ur allsvenskan efter det där kvalmötet på Olympia frågade jag en omtyckt och erfaren 

nyckelperson i klubben om sortin. Hen suckade djupt och sa: "Henrik Larsson är Helsingborgs IF:s överlägset 
bäste spelare genom tiderna [...] (Expressen 2015-06-16) 

 
(19) Isaa Sand kom ut som icke-binär transperson på nyårsafton 2016. Det hade då gått fyra år sedan hen själv insett 

att det var det hen identifierade sig som. (Expressen 2015-07-01) 
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5.2.5 Sammanställning av språkliga funktioner över tid 

Som framgår av figur 2 har antal meta-hen gått från att vara den mest omfattande kategorin under 

2012 till att i princip försvinna helt under 2019. Istället är det antal generiska hen som ökat markant 

från 2012 till 2015 och därefter fortsatt vara den största kategorin.  

 
Figur 2. Sammanställning av de 50 första hen-beläggen (första belägget i varje artikel) under 2012, 2015 och 2019 i 

tidningarna. 

 
Den könsöverskridande kategorin har generellt ett lågt antal belägg och var som störst under 2012 

och har därefter minskat gradvis under 2015 och 2019. Att använda hen för att anonymisera, avköna 

eller för att referera till någon med okänt kön var under 2012 ovanligt förekommande och har 

därefter successivt ökat. 
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5.3 Hen i dags- respektive kvällspressen 

Då en av frågeställningarna handlar om att jämföra eventuella skillnader mellan kvälls- och 

dagstidningarna har jag valt att genom diagram presentera en jämförande överblick av de 

språkliga funktionerna inom respektive kategori för varje år. 

5.3.1 År 2012 

Figur 3 visar att den mest omfattande kategorin under 2012 i dagspressen är meta-hen och den är 

större än resterande kategorier tillsammans. I kvällspressen är det istället den generiska 

användningen som överlag är störst vilket innebär att hen i kvällspressen mer generellt brukades 

som ett vanligt pronomen oftare än vad det diskuterades om det redan 2012.  

 

 
Figur 3. Förekomsten under 2012 inom de olika hen-kategorierna baserat på de totalt 200 belägg som analyserats. 
 
Av figur 3 framgår det dock att meta-användningen är stor även inom kvällspressen då kategorin 

enbart utgörs av ett fåtal färre belägg än den generiska. Den könsöverskridande användningen är 

något större inom dagspressen men fortfarande relativt låg och skillnaderna mellan kategorierna är 

därför marginella. Kategorin anonymiserande/okänt kön/avkönande är något större inom 

kvällspressen men är den kategori som sammanlagt står för lägst antal belägg i de analyserade 

tidningstexterna från 2012. 
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5.3.2 År 2015 

Som framgår av figur 4 har hen-bruket genomgått en tydlig förändring från 2012 till 2015. Det 

syns liknande mönster inom dags- och kvällspressen och det är att andelen meta-hen reducerats 

medan den generiska funktionen fått betydande genomslag. Andelen könsöverskridande hen är 

fortsatt flest inom dagspressen men kategorin har få belägg och generellt syns en minskning av 

denna förekomst.  

 
Figur 4. Förekomsten under 2015 inom de olika hen-kategorierna baserat på de totalt 200 belägg som analyserats.  
 
Kategorin anonymiserande/okänt kön/avkönande är fortsatt störst inom kvällspressen, men överlag 

finns det få belägg av denna sort även om den ökat något. Detta innebär att skribenter inom 

kvällspressen under 2015 något mer förekommande använder hen för att omnämna specifika 

individer. 
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5.3.3 År 2019 

År 2019 är den generiska användningen fortsatt lika omfattande inom både dags- och kvällspressen. 

Figur 5 visar att kategorin med meta-hen försvunnit helt från dagspressen och inom kvällspressen 

består den enbart av två belägg.  

 
Figur 5. Förekomsten under 2019 inom de olika hen-kategorierna baserat på de totalt 200 belägg som analyserats. 

Den könsöverskridande funktionen är som lägst under 2019 i relation till tidigare år och har minskat 

något inom dagspressen sedan 2015. Det har istället skett en ökning av kategorin 

anonymiserande/okänt kön/avkönande inom alla tidningar, främst i nyhetssammanhang, vilket 

innebär att det även inom dagspressen börjar bli allt vanligare att använda hen som ett pronomen 

även vid definit syftning.   
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6. Diskussion och slutsatser 

Den här uppsatsen har behandlat bruket och etableringen av pronomenet hen i tidningstexter från 

fyra av landets största tidningar. Det övergripande syftet har varit att synliggöra hur användningen 

förändrats genom åren. Jag har förankrat min metod i en teori om hen:s användningsområden och 

utgått från dessa i analysen av hen-beläggen. Metoden har lämpat sig väl baserat på materialet 

eftersom tidningstexter utgörs av flera olika genrer och hen förekommer därför inte i någon 

förutbestämd kontext. Eftersom jag tolkat hen som det uppträder i sin kontext går det givetvis inte 

att fastslå att någon annan hade gjort en exakt likadan tolkning, men genom att löpande tyda 

exempel ur materialet har jag synliggjort min analysmetod under studiens genomförande. I denna 

del diskuteras och sammanfattas resultatet av studien i anknytning till uppsatsens syfte och 

teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning som presenterats. 

6.1 Hen-bruket genom åren 

Resultatet visar att det skett en tydlig förändring i hur hen används och den påtagligaste skillnaden 

syns mellan 2012 och 2015. Under 2012 diskuterades det främst om hen i olika sammanhang vilket 

också varit en utgångspunkt som studien grundats på. Vad som samtidigt bör påpekas är att både 

Aftonbladet och Expressen i princip hade lika stor andel generiska hen som meta-hen vilket innebär 

att det inom dessa tidningar i jämförelse med DN och SvD var vanligare att ordet brukades som ett 

pronomen redan under 2012. Detta kan relateras till Ledin & Lyngfelts (2013:155) studie av hen-

bruket i Göteborgsposten som visade att över hälften av beläggen fram tills 2012 var av 

metafunktion. De beskriver Göteborgsposten som en konservativ morgontidning och menar att 

bruket bör vara mer frekvent i en kvällstidning som Aftonbladet, och mitt resultat kan alltså bekräfta 

detta påstående. Även Milles (2013:134) menar att tidningarnas politiska färg delvis kunde förklara 

hen-bruket i början av 2010-talet eftersom hennes studie visade att tidningarna som är längre ut på 

högerskalan, i detta fall SvD och Expressen, inte använde hen i lika stor utsträckning som DN och 

Aftonbladet. Utifrån beläggen jag analyserat kan dock ingen sådan parallell dras eftersom DN och 

SvD i princip var lika restriktiva med att använda hen i materialet från 2012. Milles studie talade 

även för att Aftonbladet använde hen mer än Expressen, men även här var mina siffror för snarlika 

för att kunna relatera skillnader till tidningarnas politiska ståndpunkter. I mitt resultat syntes snarare 

skillnader mellan dags- och kvällstidningarna än inom dem vilket diskuteras i avsnitt 6.2. 

Att DN hade lägst antal hen i pronominell funktion i materialet från 2012 kan troligtvis 

förknippas med att chefredaktören samma år avrådde redaktionen från att använda ordet i 
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nyhetsförmedling. SvD hade i princip lika låg andel hen i denna användning vilket är intressant 

med tanke på den uppmärksammade debattartikel som tidningen publicerade i början av året där 

skribenterna hävdade att pronomenet var både välbehövt och aktuellt. Detta talar för att 

metafunktionen uppkommit i sammanhang som både varit positiva och negativa mot hen och att 

skribenter som skriver för samma tidning förmodligen har olika förhållningssätt mot ordet. Även 

om det inte är redaktionens egna yttranden så kan det faktum att tidningarna väljer att ge plattform 

åt olika åsikter om hen på så vis vara en intressant aspekt. I materialet från 2012 var det dock inte 

enbart DN och SvD som var restriktiva med att använda hen i nyhetstexter. I samtliga tidningar 

förekommer majoriteten av beläggen i åsiktbaserade texter vilket kan relateras till Milles studie 

som påvisade liknande mönster (Milles 2013:134). Texttyperna som hen förekommer i synliggör 

samtidigt att ordet i princip aldrig användes i tidningarnas ledarsektion under 2012. Ledaren kan 

ses som den sektion där redaktionens egna ståndpunkter uttrycks som tydligast, och eftersom hen 

beskrivits som både kontroversiellt och icke-etablerat under början av 2010-talet kan det vara en 

förklaring till varför det vid tidpunkten sällan uppträdde inom denna texttyp. 

Under 2015 har andelen generiska hen ökat markant medan metafunktionen minskat betydligt. 

Både 2015 och 2019 syns även pronomenet allt oftare inom tidningarnas ledarsektion vilket kan 

innebära att ordet nått en större acceptans inom redaktionerna och inte bara bland enskilda 

skribenter. Sammanställningen över tid visar att 2016 var året då hen överlag exponerades som 

mest. Att 2015 var året då hen fick sin etablering i SAOL och därmed nådde en större acceptans 

inom språkliga instanser kan ha varit en bidragande faktor till att ordet efter detta började användas 

mer som ett pronomen i tidningarna. Som både Milles (2013:135) och Josephson (2018:209) 

påtalar är dock den mediala debatten i sig en av de betydande förklaringarna till att hen nått 

spridning och slutligen nått sitt genomslag. Att det i tidningarna under 2012 diskuterades om ordet 

i så stor utsträckning kan i sig alltså ha varit en bidragande faktor till att de själva slutligen började 

anamma det som ett pronomen. Under 2019 används hen allt oftare även i objektiva nyhetsartiklar 

vilket tyder på att ordet idag inte upplevs som lika politiskt laddat som det tidigare gjort, och det 

talar också för att DN ändrat sin ståndpunkt i takt med hen:s spridning. 

Kategorin anonymiserande/okänt kön/avkönande har varit begränsad med få belägg under både 

2012 och 2015 vilket innebär att skribenter länge var restriktiva med att omnämna specifika 

personer med hen. Detta utfall kan kännas igen hos Ledin & Lyngfelts resultat (2013:168). Att 

Språkrådet än idag rekommenderar hen med viss försiktighet (isof.se:a) kan vara en förklaring till 

varför denna användning länge var ovanlig. Samtidigt kan man tänka sig det i tidningstext bör 

finnas ett återkommande behov av att anonymisera och tala om personer med okänt kön i olika 
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sammanhang vilket även Ledin & Lyngfelt påtalar (2013:158). Eftersom hen då bör ses som ett 

smidigt uttrycksalternativ hade jag en tanke om att denna funktion skulle ha nått en mer omfattande 

spridning redan 2015 när den generiska funktionen fick genomslag. 

I materialet har det synts exempel då skribenten använder hen tillsammans med han och hon 

och även om det i sådan kontext tolkas som att det tillförs en icke-binär könsklassificering är det 

liksom Ledin & Lyngfelt (2013:158) menar inte särskilt smidigt uttryckssätt. Det är även intressant 

att skribenten i sådana sammanhang väljer att inte enbart uttrycka sig med hen, utan att det uttrycks 

som ett tredje alternativ medan de traditionella kategorierna inkluderas. Detta går att relatera till 

Josephsons förklaring om att ordet fyller en nyskapande könsöverskridande funktion som tidigare 

uttrycksformer inte gjort (Josephson 2018:20). Den könsöverskridande funktionen som diskuteras 

mer i avsnitt 6.3 har samtidigt genomgående varit ovanlig vilket kan kännas igen från tidigare 

resultat hos både Milles (2013) och Ledin & Lyngfelt (2013). 

I resultatet har det uppkommit belägg där skribenten refererar till gud som en hen och detta 

förekom i alla tidningar utom Dagens Nyheter redan 2012. Jag finner detta intressant eftersom det 

förmodligen finns de läsare som anser det kontroversiellt att omnämna gud som en hen, eller att 

skriva om gud överhuvudtaget. Att denna hen-form syns i krönikor och debattartiklar kan dock 

samtidigt förknippas med att skribenten har som mål att skapa debatt eftersom dessa texter är 

subjektiva och ibland kan upplevas kontroversiella i olika grad. I Ledin & Lyngfelts material tas 

liknande exempel upp och de benämner detta som “ett särskilt guds-hen” (Ledin & Lyngfelt 

2013:151). De väljer till skillnad från mig att tolka en sådan syftning som könsöverskridande. I 

mitt resultat har jag dock motiverat att placera sådana belägg i Övrigt med att det är omöjligt att 

känna till skribentens tanke med att använda pronomenet i det sammanhanget.  

Resultaten från 2015 och 2019 kan likställas med Språktidningens undersökning (2014) som 

visade att hen inom den tryckta pressen främst användes vid okänt kön, för att anonymisera och för 

att göra en allmän könsneutral syftning. Efter att ha analyserat kontexten hen förekommer i är det 

tydligt att tidningarna genomgående varit restriktiva med att använda hen i sportsektionen. 

Förmodligen handlar det om, liksom det antyds i Språktidningen, att det inte finns samma behov 

av att uttrycka sig könsneutralt inom denna texttyp. Att andelen meta-hen i princip försvunnit helt 

under 2019 och att hen som pronomen vid både allmän och specifik referens ökat avsevärt talar för 

att hen-bruket genomgått en tydlig utveckling inom samtliga tidningar. 
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6.2 Hen i dags- respektive kvällspressen 

En av frågeställningarna har handlat om att synliggöra eventuella skillnader i bruket mellan dags- 

och kvällspressen. Genom att studera fyra av landets största rikstäckande morgon- och 

kvällstidningar har jag använt mig av ett material som bör kunna säga något om hen:s utveckling 

mer övergripande, åtminstone inom den rikstäckande pressen. Enskilda tidningar lär givetvis skilja 

sig från mitt material men jag anser dock att urvalet bör vara representativt och kunna antyda något 

om hen:s generella utveckling inom tidningstext. Sammanställningen över tid visar att hen tidigare 

användes som ett pronomen i större utsträckning inom kvällspressen. Att hen redan 2012 ofta 

förekom som ett pronomen i dessa tidningar talar för att skribenterna inte var lika restriktiva med 

att använda ordet trots att det under detta årtal var som mest omdebatterat, i jämförelse med SvD 

och DN. För dagspressen har etableringen tagit längre tid och det har på så vis skett en mer 

omfattande förändring mellan 2012 och 2015 inom dessa tidningar. Min hypotes om att 

dagspressen kan kännetecknas av mer traditionella drag och att det därmed bör ta längre tid för den 

att etablera ett nytt pronomen, som dessutom i flera sammanhang beskrivits som kontroversiellt, 

kan på så vis bekräftas. Generellt har kvällspressen haft fler hen-belägg för att omnämna en specifik 

person men skillnaderna har under det senaste året jämnats ut. Att det skedde en snabb utveckling 

mellan 2012 och 2015 talar därför för att hen fick förändrad ställning och nådde en ökad acceptans 

även inom dagspressen. Skillnaden mellan dagspressen och kvällstidningarna var alltså som mest 

påtaglig under 2012 men har efter hand jämnats ut. Hen har idag en något större exponering inom 

både DN och SvD i jämförelse med Aftonbladet och Expressen. Resultatet visade därmed att 

etableringen inom dagspressen tog längre tid men att exponeringen av ordet på senare tid varit 

något mer ihållande inom dessa tidningar. Analysen av hen:s användningsområden under 2019 

talar för att pronomenet idag nått en lika stor etablering inom dags- som kvällspressen. Eftersom 

det inte gjorts en beräkning av antal hen per ord i respektive tidning kan det dock även vara så att 

förekomsten i kvällspressen är större vid ett sådant utslag. 

6.3 Talar studien för att hen nått en etablering? 

I studien har det framkommit att bruket av hen genomgått en tydlig förändring som kan tala för att 

ordet idag etablerats som ett pronomen i de analyserade tidningarna. Som Josephson (2018:207) 

nämner var hen en omfattande språkfråga under början av 2010-talet, men att allt fler accepterar 

ordet och att skribenter för landets största tidningar idag använder pronomenet istället för att 

diskutera om det har synliggjorts i denna uppsats. Hen brukas allt oftare i objektiva nyhets- och i 

reportagesammanhang vilket också antyder att den politiska laddningen i ordet är på väg att 
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försvinna. Åtminstone tyder det på att hen i en sådan kontext får en allt mer neutral ställning. Det 

är troligtvis flertalet faktorer som varit avgörande för att pronomenet nått en bredare acceptans 

inom tidningstext. Att meta-användningen i princip hade försvunnit helt i det analyserade 

materialet från 2019 påvisar att det inte längre är ett uttryckssätt som skapar samma opinion som 

förr. Hen har nu synts i den offentliga svenskan under flera år vilket troligtvis också medfört att 

det inte upplevs som ett lika iögonfallande uttryck som det tidigare gjort. Eftersom språkvården 

ändrat sin inställning i takt med hen:s spridning i det allmänna språket kan det givetvis ha bidragit 

till att ordet etablerats inom den svenska pressen. Samtidigt påvisar tidigare forskning att det just 

är den mediala hen-debatten under början av 2010-talet, som tidningarna själva varit en del av, som 

lett till att ordet nått ett mer allmänt språkbruk. Etableringen kan även vara ett tecken på att 

skribenter inom den svenska pressen nått en ökad medvetenhet gällande könsneutralt språk, vilket 

är något som Edlund, Erson & Milles 2007:145–147) tidigare hävdat att det funnits en tydlig 

avsaknad av. 

Att det är den könsöverskridande funktionen som varit ovanligast synliggörs i resultatet eftersom 

denna kategori utgjorts av få belägg i alla tidningar och det har inte heller skett en ökning under 

2019 i jämförelse med tidigare år. Troligast är att detta beror på att behovet av pronomenet i denna 

funktion är mindre än behovet av hen i generisk betydelse i de kontexter jag analyserat. Vanligast 

är fortfarande att könsöverskridande hen förekommer på kultursidorna i samband med litteratur, 

konst eller film som behandlar könsidentitet av olika slag. I ett fåtal artiklar har funktionen även 

uppkommit i samband med transpersoner vilket är ett resultat som kan kännas igen från Milles 

studie (Milles 2013:135). Även om hen som uttryck för en könsidentitet utöver tvåkönsnormen är 

ovanligt förekommande i tidningstexterna fyller det en viktig funktion som inget tidigare 

existerande pronomen lyckats med. Redan 2011, flera år före ordet etablerades i SAOL, talade 

Wojahns studie av föreställningar om pronomen för att hen var den lämpligaste formen för att 

uttrycka sig genusmedvetet. Wojahn förespråkade att hen var den enda uttrycksform som 

möjliggjorde en könsidentitet utöver han och hon och ansågs därför med sin nyskapande funktion 

vara det enda pronomen som kan motverka ett binärt genussystem. Pronomenet inkluderade 

dessutom till skillnad från de andra neutrala alternativen lika många föreställningar av manlighet 

som kvinnlighet (Wojahn 2011:366). Detta kan ses som anledningar till att ordet uppfyller ett 

behov och är troligtvis en av förklaringarna till varför det fått sitt unika genomslag. Att Språkrådet 

än idag anser att hen ska användas med försiktighet och med mottagaren i åtanke, och att det finns 

en risk att ordet kan rikta uppmärksamhet bort från textens innehåll (isof.se:a) antyder samtidigt att 

det ännu inte kan räknas till de traditionella pronomenen. Även om hen aldrig kommer nå en 
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liknande ställning som han och hon är det uppenbarligen här för att stanna, och det fyller bevisligen 

olika funktioner som andra uttrycksalternativ inte lyckats med. 

6.4 Slutsatser och vidare forskning 

Sammanfattningsvis går det genom studien att fastställa att hen genomgått en utveckling inom den 

svenska dags- och kvällspressen. Hypotesen om att ordet gått från omdebatterat till etablerat kan 

således bekräftas. Media är den plats där opinionen om hen varit som påtagligast, men det är tydligt 

att tidningarna idag använder pronomenet i betydligt större utsträckning än tidigare år vilket också 

tyder på att det inte längre upplevs lika kontroversiellt. Det bör samtidigt framhållas att den 

könsöverskridande användningen är fortsatt ovanlig vilket innebär att hen som ett tredje alternativ 

utöver tvåkönsnormen inte fått något direkt genomslag i tidningstext. Förmodligen handlar det om 

att behovet av hen i denna funktion inte är lika stort inom dags- och kvällspressen och det är troligt 

att hen i denna form fortfarande används mer frekvent inom specifika områden som rör hbtq- och 

genusfrågor vilket tidigare forskning också påtalat.  

Jag vill med studiens resultat tillsammans med Josephsons förklaringar till hen:s etablering 

(2018:207–209) påstå att ökad användning visat sig leda till ökad acceptans. Hen:s spridning i 

allmänspråket har också inneburit att allt fler språkbrukare accepterar ordet. Hur tidningar hanterar 

könsneutralt språk överlag bör i olika mån ha inverkan på mottagarnas attityder och föreställningar. 

Den normkritiska språkvården, däribland införandet av hen, har synliggjort och problematiserat 

könskonstruktioner som historiskt speglats i språket. Att generiskt han fått stå för den traditionella 

normen (Wojahn 2015:200), när det i själva verket inte alls är könsneutralt, talar också för att hen 

kan fungera som ett verktyg för att motverka sådana språkliga maktskillnader. Huruvida 

användningen av könsneutrala pronomen bidrar till ökad jämställdhet utöver det språkliga går dock 

inte att svara på i en studie som denna. Att ett ord som skapat så mycket spridd opinion och 

könspolitisk laddning lyckats etablerat sig kan oavsett anses vara anmärkningsvärt. Hen kommer 

troligtvis alltid ha både förespråkare och motståndare, men föreliggande studie vittnar om att den 

politiska laddningen i ordet är på god väg att suddats ut. Att hen allt oftare brukas i landets största 

tidningar påvisar att den normkritiska språkvården som ordet varit en del av bidragit till en ökad 

användning av könsneutralt språk inom den svenska pressen. Pronomenets spridning ligger också 

helt i linje med den könsneutrala policy som språkpolitiken har som mål att följa. Studiens resultat 

indikerar att ordet inte längre befinner sig i en språkplaneringsprocess utan att denna kan anses 

vara genomförd, åtminstone baserat på de tidningar som legat till grund för studien. 
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Hen som språkligt fenomen kommer vara ett fortsatt intressant forskningsämne för att se om 

utvecklingen fortsätter i samma riktning som denna studie talar för. Studiet av ordets 

användningsområden kan appliceras på flertalet textkulturer och det hade varit intressant att se om 

det skett en liknande etablering inom andra maktfulla språkliga instanser, eftersom denna 

undersökning har ett begränsat material som enbart kan säga något om utvecklingen inom 

tidningstext. Troligt är att etableringen tar olika lång tid inom olika språkområden och en 

jämförande analys i nutid hade därför varit ett aktuellt och spännande fokus för vidare hen-studier. 
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7. Sammanfattning  

Denna uppsats undersöker bruket och etableringen av det könsneutrala pronomenet hen inom den 

svenska pressen. Syftet är att se hur bruket förändrats över tid och om det går att urskilja skillnader 

mellan dags- och kvällspressen. Dagspressen representeras av Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet och kvällspressen av Aftonbladet och Expressen. Ordet var som mest omdebatterat 

under 2012 och utifrån detta är målet att synliggöra bruket mellan 2012 och 2019 för att se om 

ordet nått en etablering genom att det används mer som ett pronomen idag än vad det diskuteras 

om det. Materialet utgörs av tidningstexter med olika typer av hen-belägg som tillgängliggjorts via 

databasen Mediearkivet. Dels görs en historisk överblick över exponeringen av hen över tid, dels 

analyseras ordets språkliga funktioner. Eftersom hen-initiativet har sitt ursprung i den feministiska 

språkplaneringen utgår jag från detta i den teoretiska delen och hit hör även den normkritiska 

språkvården som hen ansetts vara en del av. I bakgrundsdelen redogörs det även för ordets språkliga 

användningsområden som analysen baserats på. Resultatet jämförs med tidigare forskning om hen-

bruket inom svenska medier och andra textkulturer. 

Undersökningen av de språkliga funktionerna visar att användningen av hen förändrats från 

2012 fram tills idag genom att meta-användningen minskat medan andelen hen i grammatisk 

funktion ökat vilket tyder på en etablering av ordet. Förekomsten över tid visar att exponeringen i 

de olika tidningarna överlag var som störst under 2016 och en förklaring till detta kan eventuellt 

vara att 2015 var året då hen tog plats i SAOL. Analysen visar att Expressen och Aftonbladet hade 

betydligt fler hen med pronominell betydelse redan 2012 i jämförelse med SvD och DN. Under 

2019 har metafunktionen i princip försvunnit helt vilket innebär att det är inom dagspressen som 

ökningen av hen i sin pronominella funktion är som märkbarast, och det är alltså inom denna som 

det tog längst tid för hen att etablera sig. Hen kan idag anses vara lika etablerat som pronomen i 

dagspressen som i kvällspressen. Användningen syns främst i generisk funktion för allmän syftning 

men även allt oftare inom kategorin anonymiserande/okänt kön/avkönande för specifik syftning. 

Båda kategorierna brukas allt oftare i nyhets- och reportagesammanhang vilket talar för att ordets 

politiska laddning i viss mån suddats ut. I de nämnda fallen används hen som ett uttrycksalternativ 

till former som bland annat den eller vederbörande. Den könsöverskridande funktionen, det vill 

säga att använda hen som ett pronomen utöver tvåkönsnormen, är fortfarande ovanlig i tidningstext 

överlag och syns främst i hbtq-sammanhang eller på kultursidorna inom ämnen som behandlar 

könsidentitet. Att hen som pronomen nått en etablering i fyra av landets största och rikstäckande 

tidningar talar för att den normkritiska språkvården som ordet varit en del av bidragit till en ökad 

användning av könsneutralt språk inom ett så inflytelserikt medium som den svenska pressen.   
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