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”Hen”delserik påverkan 

Påverkanskraft på deltagare, språklig kvalité och attityd till författaren 

 
Ida Gunstad och Lina Movérare  

 

Hen beskrivs som ett könsneutralt pronomen som används när 

könstillhörigheten är okänd, oväsentlig eller ska otydliggöras samt där 

människan inte vill kategoriseras i grupperna “man” eller “kvinna”. Syftet 

med studien är att undersöka vilken inverkan det könsneutrala pronomenet 

hen har på människor. Tre frågeställningar användes ”påverkas attityden till 

författaren när pronomenet hen används i text?”, ”hur upplevs den språkliga 

kvalitén när författaren väljer att använda pronomenet hen?”, ”är en text med 

hen mer påverkande än en text utan hen?”. Experiment utformades där fyra 

fiktiva insändare utdelades med medföljande egenkonstruerad enkät. Två 

vinjetter med “hen” och två med ”han”, där författarens kön varierade. 

Deltagare var 133 personer varav 69 kvinnor, i åldrarna 18-73. Genom 

variansanalys visades att attityden till författaren var mindre positiv och den 

språkliga kvalitén uppfattades som lägre då hen förekom i texten. Hen 

rekommenderas att nyttjas med försiktighet då pronomenet ger en negativ 

inställning till texten samt författaren. 

 

Keywords: hen, swedish pronouns, gender, influence, reading  

 

 

Inledning 

 
Forskning visar att språket har betydelse för individers identitetsskapande och pronomenet är 

en viktig komponent i denna process (Milles, 2013a). Med vårt språk, ordval och pronomen 

byggs heteronormativa angivelser upp och dessa förhåller individer sig till (Edlund, Erson, & 

Milles, 2007). Från 2009 har det personliga pronomenet hen utvecklats som ett alternativt 

uttryck till hon/han samt ett alternativt ord vid anonymitet. Detta väckte ett intresse av att 

undersöka hens påverkan på människan. Vidare skildras begreppsförklaringar samt 

forskningsresultat för att klargöra syftet med denna forskning. 

 

 

Språkets betydelse för pronomen 

 
Språket har länge fascinerat människan, dess innebörd och betydelse har flera forskare genom 

tiderna studerat, bland annat Edlund et al. (2007), Pickering och Garrod (2013), McGranahan 

(1936), Meissner (2008) och Milles (2013a). Dessa forskare beskriver att genom språket kan 

människan presentera antaganden om verkligheten och dela kunskap. Med språket, ordens och 

pronomenets hjälp förmedlas information om bland annat kön och identitet. 

Loftus och Palmer (1974) har undersökt sambandet mellan språk och minne. I forskningen 

genomfördes två experiment, där deltagarna fick se filmer om bilolyckor och sedan svara på 

frågor. I första experimentet visade resultatet att deltagarna uppskattade högre hastighet när 

engelska verbet ”smashed” användes istället för engelska ordet ”hit” samt att deltagarna 

uppfattade olyckan som mildare vid användandet av ordet ”hit” än ”smashed”. Detta indikerar 

att en förändring av ett ord kan markant och systematiskt påverka ett vittnes svar. I andra 

experimentet upprepades det första testet, samt att deltagarna en vecka senare fick svara på 
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frågor om filmen. Deltagare som hade hört att bilen kraschat (smashed), var mer benägna att 

svara att de såg krossat glas i filmen, fastän något krossat glas inte visades. Loftus och Palmer 

(1974) menade att deltagarna rekonstruerat händelsen i minnet och använt sina erfarenheter. 

Personer uppskattar därför att hög hastighet funnits då bilen kraschats och därmed borde det 

varit krossat glas. Forskningen beskriver att ord som används i en kontext kan ha olika 

innebörder, att personer uppfattar och påverkas på olika sätt beroende på vilka ord som används. 

I och med Loftus och Palmers (1974) resultat stärks denna studies syfte, till att vilja undersöka 

individers uppfattning vid användning av olika ord som beskriver samma sak.  

Forskning om det könsneutrala pronomen hen, är i Sverige idag inte särskilt omfattande. 

Men inom det engelska språket har mer forskning bedrivits om hur människor tolkar texter där 

kön inte anges. En studie av Merritt och Kok (1995) handlade om det könsneutrala namnet 

Chris. Deltagarna var 137 studenter som fick läsa en text som innehöll namnet Chris. Studien 

visar att människan tar till andra tillvägagångssätt för att tillskriva kön när detta inte framgår, 

tillexempel utbildning, yrke och interpersonell kontext. 

Baron (1981) diskuterar hur svårt det tycks vara för en individ att acceptera ett pronomen 

som inte beskriver kön. Han påtalar att användandet av ”their”, ”his or her” inte gillas av läsare, 

då det ansågs både fult, kändes fel samt försvårade flytet i texten. I England 1890 presenterades 

ett könsneutralt pronomen “thons”, dock upplevdes detta ord som väldigt provocerande och 

“flummigt”. Det som accepterades bäst förblir ändå det manliga pronomenet enligt Baron 

(1981).  

Möjligen är det så att svenska folket står inför en unik förändring gällande användning av 

ett könsneutralt pronomen. Ett personligt pronomen har tidigare beskrivits i olika psykologiska 

studier som en markör för utom-grupper och inom-grupper så som, vi, dem och de (Perdue, 

Dovidio, Gurtman, & Tyler, 1990), samt som personligt kön, så som hon, han, henne, honom 

(Lenton, Sedikides, & Bruder, 2009). När könet är okänt eller irrelevant har man i svenskan, 

precis som engelskan, använt så kallat generiskt han -har köparen några frågor kan han kontakta 

kassan. Med undantag för när det talas om substantivet människa, så används generiskt hon -så 

länge människan finns vill hon utvecklas (Edlund et al., 2007). Användandet av han som ett 

neutralt pronomen har kritiserats länge för att osynliggöra kvinnan, att det automatiskt får 

läsaren att associera till en man (Stout & Dasgupta, 2011; Svenska språknämnden, 2011). 

Andra associationer människan gör när de läser en text, har att göra med stereotypa 

antagande, som skapats i samhället. Stereotypa föreställningar definieras som en föreställning 

om en grupp eller grupper med gemensamma karaktäristiska drag (Ray, Mackie, Rydell, & 

Smith, 2008). Läser personer yrkestiteln sjuksköterska förknippar många det med en kvinna, 

eftersom människan har en stereotyp föreställning om att många sjuksköterskor är kvinnor. Om 

det senare i texten förekommer ett kvinnligt pronomen, blir texten lätt att läsa. Skulle texten 

istället presentera ett manligt pronomen blir lästiden längre, eftersom den automatiska 

tolkningen inte var korrekt (Carreiras, Garnham, Oakhill, & Cain, 1996). Vilket kan indikera 

att läsningen även när hen förekommer tar längre tid, då hen inte presenterar ett givet kön. 

Vidare finns andra alternativ när personer vill uttrycka sig könsneutralt är att, han och hon 

skrivs ut samtidigt. Eller att helt enkelt avpersonalisera texten, det vill säga helt utesluta att 

avslöja kön i aktuell text. Ordet den har testats i svenska språket som ett könsneutralt pronomen, 

dock har inte skribenter accepterat detta ord, då detta upplevs som gammeldags samt ger ett 

stelt intryck (Lindgren, 2007). Problemet återstår helt enkelt att kunna framställa personer på 

ett könsneutralt sätt. 

 

 

Människans vilja att veta kön 
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Människan vill se mönster och klarhet i sin omvärld, detta möjliggörs genom att använda 

kategoriseringar. Genom dessa ökar förmåga till att kunna se övergripande strukturer som kan 

definiera likheter och skillnader mellan information som dagligen tas in, vilket förenklar samt 

minimerar utrymmet i minnet (Soto, Waldschmidt, Helie, & Ashby, 2013; Seger & Miller, 

2010). Kategoriseringar gör det möjligt att dra slutsatser om objekt som aldrig upplevts innan 

vilket underlättar kommunikation, social interaktion och förutsägelser (Chen, Ross, & Murphy, 

2014). Vissa kategorier är djupt rotade i människan, andra lär vi oss allt eftersom (Mahon & 

Caramazza, 2009; Seger & Miller, 2010). Människan reagerar känslomässigt negativt vid en 

alltför svårtolkad situation, vilket kan leda till oro och ångest. Detta kan vara en förklaring till 

varför vi vill veta om det är en kvinna eller man vi möter på gatan, eller vilket kön en text 

handlar om.  

En annan tänkbar förklaring till betydelsen av att veta kön kan vara Darwins evolutionsteori. 

Darwin (1987) förklara sin teori om det naturliga urvalet som en nödvändig delprocess i 

människan och djurens evolution. Det naturliga urvalet handlar om individens medfödda begär 

till överlevnad samt framgångsrik fortplantning. Darwins teori bygger på att det finns skillnader 

mellan kön, samt skillnader mellan individer med samma kön. Enligt evolutionsteorin ses 

vetande om könet som något viktigt för människan. 

 

 

Det könsneutrala pronomenet hen 

 
Hen, det nya pronomenet i svenska språket, har en härkomst som inte riktigt är fastställd. Det 

finns flera teorier om vart ordet kommer ifrån, en tänkbar möjlighet är att ordet härstammar från 

finskan. I finskan används det könsneutrala ordet ”hän” för att beteckna både man och kvinna. 

I Sverige kan man ha översatt finskans ”hän” och därmed skapat det könsneutrala pronomenet 

”hen” (Milles, 2013b). En första användning av hen kan härledas till år 1966 i Sverige, då med 

viljan att få in ordet i det svenska språket (Institutet för språk och folkminnen, 2014). År 2009 

definieras hen för första gången i Nationalencyklopedin ”hen, könsneutralt personligt pronomen 

i stället för hon och han” (Breithel, 2014, s.1). Sedan dess har ordet spridits sig mer och mer i 

det svenska språket, vilket har resulterat i att hen kommer att skrivas in i den fjortonde upplagan 

av Svenska akademiens ordlista från och med år 2015. Hen har också spridit sig till andra 

nordiska länder såsom Norge och Danmark som nu överväger användandet av detta 

könsneutrala pronomen (Språkrådet, 2014).  

Idag förklaras pronomenet hen kunna användas inom två områden enligt Institutet för språk 

och folkminnen.  

 

För det första kan hen användas som ett alternativ till uttryck som han eller hon eller 

vederbörande i fall där könstillhörigheten är okänd, oväsentlig eller ska otydliggöras. För 

det andra kan hen användas om personer som inte vill kategoriseras i grupperna ’man’ 

och ’kvinna’, eller av personer med normkritiska intentioner som inte vill kategorisera 

mottagarna i en tvådelad könsuppdelning (Institutet för språk och folkminnen, 2014, s.1). 

 

Tankesätt om identitet och kön är stark kopplat till HBTQ-rörelsen (Rfsu, 2013). HBTQ står 

för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer. Kärnan i HBTQ är just att ställa sig 

kritisk till de normativa antagandena gällande kön, genus och sexuell läggning (Al-Kassim, 

2013). Att någon idag uttrycker att denne är queer kan tillexempel vara en person ifråga som 

inte vill identifiera sig med de ”vanliga” eller mest ”typiska” varianterna av hur en individs 

sexuella läggning eller kön bör vara. En person som föds i en manskropp får det juridiska och 

biologiska könet man. Men personen kan uttrycka sig att ha en queer-könsidentitet vilket 

betyder att personen anammar det sociala könet kvinna, vilket visar på komplexiteten i 
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könsbestämmandet (Lindholm & Nilsson, 2005) och det eventuella behovet av hen. Institutet 

för språk och folkminnen (2014) menar att hen inte för med sig några språkliga hinder. Men 

ordet kan väcka irritation och därför bör ordet användas i sammanhang som är genomtänkta 

och lämpliga, för att slippa förvirring. 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken inverkan det könsneutrala pronomenet hen 

har på människor. Studien undersöker om personer blir påverkade av att ordet hen används, om 

detta i så fall ändrar personens uppfattning om texten och författaren. Dessa frågeställningar 

har används i studien, (1) påverkas attityden till författaren när pronomenet hen används i text?, 

(2) hur upplevs den språkliga kvalitén när författaren väljer att använda pronomenet hen? och 

(3) är en text med hen mer påverkande än en text utan hen? 

 

 

Metod 
 

 

Deltagare  

 
Deltagarna bestod av personer mellan 18-73 år (M = 34.87, SD = 13.97), som rekryterades 

genom ett tillgänglighetsurval, från högskola, arbetsplatser och köpcenter i Mellansverige. 

Totalt deltog 133 personer varav 69 kvinnor. Det tillfrågade deltagarna informerades om att 

deltagandet var frivilligt, i och med detta avböjde vissa personer att delta i studien. Det externa 

bortfallet uppgick till 29 personer. Efter genomgång av enkätsvar uppmättes två interna bortfall 

på grund av att deltagare svarat nej på kontrollfrågan, ”tänkte du på att ordet ”hen” var med i 

texten”. Ytterligare två interna bortfall togs bort på grund av de inte svarat på alla frågor i 

enkäten. Deltagarna erhölls ingen kompensation för sin medverkan i studien. 

 

 

Design  

 
I denna studie användes pearsons korrelationsanalys och en 2 (pronomen: hen/han) x 2 

(författarens kön: man/kvinna) mellangrupps faktoriell design. Ålder användes som kovariat 

till index, attityd till författaren och påverkanskraft på deltagaren, då samvariation existerade 

mellan beroendevariablerna. Den språkliga kvalitén samvarierade inte med ålder och därmed 

inget kovariat.  

 

 

Material   

 
I denna studie bestod materialet av en fiktiv insändare, där inspiration hämtades från en artikel 

i Arbetarbladet (Boberg, 2014), samt medföljande påståenden i form av en enkät. Insändarens 

argumenterande innehåll handlade om att fler poliser behövs i innerstan. Vinjetten delades ut i 

fyra olika versioner där författarens kön och vinjettens pronomen skiljdes åt. Vinjett nummer 

ett och två bestod av en manlig/kvinnlig författare, med han som insändarens pronomen. Vinjett 

tre och fyra bestod av manlig/kvinnlig författare, med hen som insändarens pronomen. 

Vinjettens utformning var följande:  

“Insändare från en dagstidning. Bråk på öppen gata! Mer poliser behövs i innerstan, för att 

motverka våldets spridning. Händelsen inträffade en dag i juni, utanför tågstationen i 

Stockholm. En 19-åring och en 22-åring hamnade i bråk, deras historier skiljer sig åt på punkten 

om vem som började. Bara ett par dagar innan hade jag mött den ena av dem, 19-åringen. 
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Han/“hen” var på samma konsert som mig och vi satt bredvid varandra och pratade. Jag såg de 

båda personerna, precis när bråket bröt ut, och kände genast igen honom/“hen”. I 19-åringens 

version, började det med att 22-åringen blivit arg över att han/“hen” inte hälsat när de mötte 

varandra. 22-åringen ska då ha tagit tag i öronen, dragit i dom och sedan utdelat ett slag med 

öppen hand. 22-åringen menar att de stått och pratat med varandra, och 19-åringen ska sen helt 

oprovocerat börjat bråka. Det började med att han/“hen” uttryckte förnedrande kommentarer 

kort därefter utdelas första slaget utan direkt anledning. Efter slaget försökte 22-åringen enbart 

försvara sig. Under tiden jag larmade polisen var 19-åringen på väg att smita, men eftersom 22-

åringen höll fast honom/“hen” så kunde vederbörande inte lämna platsen. Polisen kom efter 

nästan 45 minuter, vilket i min mening är oacceptabelt. Andra tycker att det finns tillräckligt 

med poliser i stan, men detta är ett bevis på att fler behövs. När inte polisen kan infinna sig 

inom rimlig tid måste något göras! Mer resurser till polisen och öka rekryteringen för att minska 

våldet på våra gator! //Anders Björk/“Sara skott”.” 

För att få svar på studiens frågeställningar användes en egenkonstruerad enkät, då befintliga 

mätinstrument saknas. Enkäten bestod av tre bakgrundsvariabler som berörde kön, ålder och 

sysselsättning, och ett antal påståenden om vinjetten. Påståendena besvarades på en sjugradig 

skala från 1 (instämmer inte alls) till 7 (instämmer helt). Totalt fanns 20 påståenden i enkäten. 

I versionen där pronomen hen användes, adderades en kontrollfråga ”tänkte du på att ordet 

”hen” var med i texten”, för att kontrollera om deltagarna uppmärksammat det könsneutrala 

ordet hen. Deltagare som svarat nej på kontrollfrågan, exkluderades från senare analyser. 

Eftersom studiens syfte var att enbart undersöka deltagare som noterat det könsneutrala 

pronomenet hen.  

Utifrån enkätens påståenden skapades tre olika index, där syftet var att skapa studiens 

beroendevariabaler, attityd till författaren, den språkliga kvalitén och påverkanskraft på 

deltagaren. Följande påståenden hade i syfte att mäta graden av positiv attityd till författaren. 

”Författaren upplevs förvirrad” (skalvänd), ”författaren upplevs inkompetent”(skalvänd), 

”författaren upplevs kunnig”, ”författaren upplevs intelligent”, ”författaren upplevs seriös”, 

”författaren upplevs opålitlig”(skalvänd) och ”författaren upplevs tillförlitlig” (Cronbach´s 

alpha = .89). 

I syfte att mäta upplevelsen av textens språkliga kvalité användes följande påståenden, 

”texten är lättläst”, ”texten är ologisk uppbyggd” (skalvänd), ”texten är förnuftig uppbyggd”, 

”textens meningsuppbyggnad är tilltalande”, ”resonemanget är obegripligt” (skalvänd), 

”resonemanget är förståeligt” och ”det finns en röd tråd igenom texten” (Cronbach´s alpha = 

.90). 

Påverkanskraft på deltagaren undersöktes med följande påståenden, ”texten gav mig en 

tankeställare”, ”texten stör mig” (skalvänd), ”texten tilltalar mig”, ”texten provocerar mig”, 

”jag blir förvirrad av texten” (skalvänd) och ”jag känner mig likgiltig inför texten”. Cronbach´s 

alpha (.58) för detta index var emellertid så lågt, att detta index fick utgå ur studien. Två 

påståenden valdes därför ut för att på ett lämpligt sätt spegla indexet, påverkanskraft på 

deltagaren. Påståendet ”texten gav mig en tankeställare” valdes ut på grund av att det ansågs 

vara ett av det mest direkta måttet på indexet. Det andra påståendet ”texten provocerar mig” 

ansågs statistiskt sätt vara det mest lämpliga. 

 

 

Procedur  

 
En pilotstudie genomfördes i syfte att undersöka enkäten och påståendenas utformning, samt 

notera eventuella brister. Sju deltagare medverkade i pilotstudien genom ett 

tillgänglighetsurval. Svaren analyserades och viss omarbetning av enkäten gjordes. Enkätens 

vinjett tydliggjordes, för att deltagarna tydligare skulle förstå att texten var en insändare. I 
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enkäten med hen-vinjetterna, tillskrevs meningen ”Insändaren har redigerats” i slutet av 

enkätundersökningen för att ta hänsyn till det etiska riktlinjerna (Vetenskapsrådet, 2012). 

Vinjetterna reducerades genom att använda mindre emotionellt laddade ord. Efter dessa 

ändringar genomfördes den egentliga studien.  

En del av deltagarna kontaktades i samband med föreläsning, och enkäten distribuerades i 

klassrummet. En annan del av deltagarna söktes upp på olika arbetsplatser där både personal 

och kunder fick ta del av enkäten. Innan enkäten fördelades, fick deltagarna muntlig 

information från författarna i denna studie, om att syftet med studien var ”att identifiera 

människans påverkan av att läsa en text”. Detta abstrakt syfte användes då det bedömdes 

föreligga en stor risk att deltagarna skulle bli påverkade och därmed styra deltagarnas svar vid 

användning av det verkliga syftet. De personer som medverkande i studien informerades sedan 

om att deltagandet var frivilligt, och när som helst kunde avbrytas. Samt att anonymitet gällde, 

och att deras svar endast skulle användas i forskningssyfte. De fick även information om att 

enkätundersökningen skulle ta max 10 minuter att genomföra och författarna för denna studie 

betonade att enkäten skulle utföras självständigt. Slutligen erbjöds deltagarna att ta del av det 

slutliga resultatet för att förstärka motivationen och för att höja känslan av delaktighet. Därefter 

delades personligen enkäten med vinjetten ut till deltagarna. Enkätversionerna ordnades genom 

att de låg i en serie om ett till fyra, för att slumpmässigt delas ut till deltagarna, samt för att 

säkerställa en jämfördelning av enkätversionerna. Efter att deltagarna lämnat in sin enkät, så 

tackades deltagarna muntligt för sin medverkan. De upplystes om studiens verkliga syfte, att 

vinjetterna var fiktiva, att alla deltagare inte gör samma enkät då det finns fyra versioner, samt 

bakgrunden till arbetet. Vid eventuella frågor informerades deltagarna om mailadress till 

författarna för denna studie, för att minimera risken för att deltagarna tycker undersökningen är 

oetiskt. Därmed har författarna för denna studie gjort allt för att uppnå det grundläggande etiska 

riktlinjerna enligt vetenskapsrådet (2012). 

 

 

Resultat  

 
Tabell 1 redovisar medelvärden, standardavvikelser samt Pearsonkorrelationer mellan studiens 

beroendevariabler och relevanta bakgrundsvariabler. Resultatet visade att ålder hade en positiv 

korrelation med deltagarens kön, attityd till författaren och texten gav mig en tankeställare.  

 

Tabell 1  

Pearsonkorrelationer, medelvärden och standardavvikelser  

Variabel  1 2 3 4 5 M SD 

1. Ålder  _     34.87 13.97 

2. Kön1 .181* _    _ _ 

3. Attityd till författaren .286** .110 _   4.16  0.11 

4. Den språkliga kvalitén .165 .132 .828** _  4.16 0.12 

5. Texten gav mig en  

tankeställare 

.320** .165 .412** .335** _ 3.33 1.81 

6. Texten provocerade mig .122 .059 -.272** -.280** .176* 2.84 1.69 

Not. * p < .05, ** p < .01 
1 kvinna = 0, man = 1 
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För att få svar på frågeställning 1 användes en 2 (pronomen: hen/han) x 2 (författarens kön: 

man/kvinna) variansanalys för oberoende mätningar, med attityd till författaren som 

beroendevariabel och ålder som kovariat. Resultatet kom att visa en huvudeffekt av pronomen. 

Då hen förekom i texten var attityden till författaren mindre positiv än då han förekom F1,128 = 

13.93, p < .001, ῃ2 = .098 (se Figur 1). Författarens kön, var inte signifikant F1,128 = 1.16, p = 

.284. Inte heller interaktionen var signifikant F1,128 = 0.74, p = .390. 

 

 
Figur 1. Attityd till författaren som en funktion av författarens kön och typ av pronomen. 

Skalans variationsvidd 1-7. 

 

För att besvara frågeställning 2 användes en 2 (pronomen: hen/han) x 2 (författarens kön: 

man/kvinna) variansanalys för oberoende mätningar, med upplevelsen av den språkliga kvalitén 

som beroendevariabel. Även här visade resultaten en huvudeffekt av pronomen. Då hen 

förekom i texten uppfattades den språkliga kvalitén som lägre än då han förekom F1,129 = 20.32, 

p < .001, ῃ2 = .136 (se Figur 2). Författarens kön var inte signifikant F1,129 = 1.17, p = .201. Inte 

heller interaktionen var signifikant F1,129 = 0.02 p = .888.  
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Figur 2. Upplevd språklig kvalité som en funktion av författarens kön och typ av pronomen. 

Skalans variationsvidd 1-7. 

 

För att besvara frågeställning 3 samt utläsa påverkanskraften på deltagaren vid användandet av 

hen, användes en 2 (pronomen: hen/han) x 2 (författarens kön: man/kvinna) variansanalys för 

oberoende mätningar med ålder som kovariat. Då Cronbach´s alpha var lågt på detta index 

valdes som beroendevariabler två påstående ut. Item “texten gav mig en tankeställare” ansågs 

vara ett av det mest direkta måttet på påverkanskraft. Resultatet visade ingen huvudeffekt för 

pronomen F1,128 = 0.03, p = .868, ingen huvudeffekt för författarens kön F1,128 = 0.03, p = .860, 

och ingen interaktionseffekt F1,128 = 0.27, p = .607. 

Det andra itemet som ansågs statistiskt sätt vara det mest lämpliga måttet på påverkanskraft 

var ”texten provocerar mig”. Texten med hen upplevdes som mer provocerande än texten med 

han F1,128 = 14.60, p < .001, ῃ2 = .102. Det fanns ingen huvudeffekt av författarens kön F1,128 = 

2.59, p = .110. Inte heller interaktionen var signifikant F1,128 = 0.17, p = .680. 

 

 

Diskussion 

 
Syftet med studien var att besvara tre frågeställningar. Den första “påverkas attityden till 

författaren när pronomenet hen används i text?” visade att en läsare blir mindre positiv inställd 

när hen används, än när han används. Andra frågeställningen “hur upplevs den språkliga 

kvalitén när författaren väljer att använda pronomenet hen?” visade också på en mindre positiv 

inställning till texten, jämfört vid användandet av han. Den sista frågeställningen “är en text 

med hen mer påverkande än en text utan hen?” exkluderades och två enstaka påståenden valdes 

ut, “texten provocerar mig” och “texten gav mig en tankeställare”. Det första påståendet visade 
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att läsaren blev mer provocerad av att läsa hen, jämfört med han. Det andra påståendet visade 

att läsaren inte fick någon tankeställare oavsett om hen användes eller ej.  

En anledning till den negativa inställningen till hen kan vara att människor inte har klarhet i 

vad hen står för. I och med att ordet hen har två användningsområden kan detta utgöra 

ytterligare svårighet till acceptans, då det kan vara svårt att veta när ordet ska användas. Även 

om hen fyller en “lucka” i svenska språket, då det inte finns något pronomen för människor som 

inte vill delas in i en binär könsuppdelning. Måste man komma ihåg att förändringar i 

ordklassen pronomen är ytterst ovanliga i svenska språket och människor kan ha svårt att ta till 

sig tanken att det finns fler än två kön. Denna förändring gör att individer måste förändra sin 

tankegång och världsbild, vilket kan vara en svår process. Det går inte att komma ifrån att 

människor är vana vid ett tvåkönat samhälle, som evolutionsteorin också betonar, vilket kan 

göra ifrågasättandet känsloladdat. Precis som denna studie tar upp använder sig vår hjärna av 

kategoriseringar. När information inte liknar våra tidigare erfarenheter blir det lättare att klassa 

nya ord, som exempelvis hen, som avvikande eller helt enkelt ignorera. En tanke kan vara att 

den språkliga kvalitén kan ha upplevts som mindre positiv eftersom, Carreiras et al. (1996) 

forskning indikerar att läsning tar längre tid då stereotypa antaganden motsägs. Då hen ordet 

inte ger en direkt indikation på kön utan läsaren själv måste avgöra hur de vill förhålla sig till 

pronomenet, kan detta distrahera läsningen. En annan tänkbar anledning kan precis som Loftus 

och Palmer (1974) presenterar, att ord kan uppfattas och påverka människor på olika sätt. 

Eftersom bland annat personliga erfarenheter och minne påverkar vår inställning till ord och 

dess betydelse.  

Hen pronomenets andra område syftar till att kunna användas när man inte vet kön på 

personer. Eventuellt anser individer att svenska språket redan har ett neutralt pronomen 

tillexempel ”den” eller ”det”, därför anses utökandet av ett nytt neutralt pronomen som 

irrelevant och onödigt. En annan vinkel på uppfattningen av hen användningen är att läsaren 

kan associera in ett politiskt ställningstagande hos författaren som använder hen. Detta kan ha 

medfört att läsaren uppfattar författaren som exempelvis feministisk eller vänsterradikal, 

eftersom dessa personer lätt kan förknippas vilja skapa ett könsneutralt samhälle. Vilket kan 

göra att läsaren blir påverkad av texten, då läsaren inte delar denna politiska åsikt, eller helt 

enkelt inte vill förknippas med dessa politiska antaganden.  

Eftersom området är relativt outforskat fanns en svårighet att utforma en helt ny enkät då 

inga riktlinjer finns. I efterhand skulle påståendena varit tydligare utformade och enklare att 

besvara för att se en direkt negativ eller positiv påverkankraft på deltagarna. Att vara likgiltig 

och huruvida texten gav en tankeställare kan vara svårt att ta ställning till. Resultatet visar en 

tendens till att hen provocerar deltagarna, dock kan detta inte säkerställas då reliabiliteten var 

låg. Detta kan bero på är att hen upplevs som ett påtvingat ord som inte är “naturligt” framtaget, 

vilket kan skapa reaktioner hos människor. En annan faktor kan vara att hen är ett personligt 

ord som syftar till en människa, vilket gör det mer “intimt” än andra nya ord. Hen kan ses som 

ett försök att ta bort fokus från kön i olika sammanhang men samtidigt kan det kännas ovant att 

inte bli presenterat eller omnämnd med sitt kön, som för många är en självklarhet och del av 

ens identitet. Gällande den låga reliabiliteten till, påverkanskraft på deltagaren, kan en orsak ha 

varit konflikten i vinjetten. I samband med att fylla i enkäter finns alltid en risk för att 

påståendena misstolkas eller förvrängs. Vissa läsare kan ha svarat på huruvida de störde sig på 

hen i insändaren. En del kan ha enbart påverkats av konflikten och andra av både konflikten 

och ordet hen. Det fanns en kontrollfråga med i hen-vinjetterna som kontrollerade så deltagarna 

verkligen sett ordet hen, och de som inte uppfattat pronomenet togs bort. Detta kan ha minskat 

risken för att missuppfattning kan ha ägt rum men inte minimerat den helt. Dock har 

frågeställningen “är en text med hen mer påverkande än en text utan hen?” inte blivit besvarad. 

Denna studie kan bidra till att öppna upp fler tankesätt och intresseområden kring hur 

människan reagerar på nya ordet hen då området är outforskat och ligger väl i tiden. I och med 
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att pronomenet används mer aktivt i media och offentliga sammanhang ligger det ett intresse i 

att undersöka närmare dess inverkan på människan. Studiens validitet och reliabilitet är osäker 

då tidigare forskning och mätinstrument inom området saknas. Detta gör det svårt att jämföra 

resultat med tidigare forskning. Studien har ett brett åldersspann samt jämn fördelning mellan 

könen och deltagarna kommer från olika platser, vilket kan förbättra den externa validiteten då 

generaliserbarheten ökar, dock kan vinjetten begränsa generaliserbarheten, då innehållet 

handlar om en konflikt, vilket avgränsar generaliserbarheten till likande händelser. Det interna 

bortfallet var lågt, vilket kan indikera på att instruktionerna var lätta att förstå och deltagarna 

kunde genomföra enkäten utan större problem. Lågt externt bortfall kan indikera på att studien 

väckte intresse för deltagarna.  

Valet av vinjett var svårt, det var inte lätt att hitta en insändare där författaren skulle skriva 

om en tredje person, för att få en text där meningsuppbyggnaden var tilltalande både med han 

och med hen. Därför skapades en fiktiv insändare för att på bästa sätt passa denna studies 

ändamål.  Vinjetten är en text som lämpar sig till många sorters människor, då den handlar om 

något som de flesta hört om, eller kan associera till. Detta gör texten mer begriplig och läsaren 

kan eventuellt sätta sig in i historien bättre. Innehållet i vinjetten kan upplevas som 

provocerande då det handlar om ett bråk, dock var detta inte menat så, utan skulle mer väcka 

intresse. En annan tanke som kom under studiens gång, var att trovärdigheten till vinjetten hade 

kunna stärkts i och med att man gjort utformningen mer verklighetstrogen. Genom att få 

insändarens design att likna en riktig dagstidning, hade detta kunnat bidra till en mer autentiskt 

bild. 

I och med det resultat studien givit bör användandet av hen nyttjas med varsamhet, extra 

försiktig användning rekommenderas vid skrivning av professionella texter. Likväl vid 

exempelvis politiska eller offentliga sammanhang, där skribentens syfte är att generera en 

positiv syn i uttalandet. Hen ordet kan förta budskapet i och med att det frambringar en negativ 

inställning till texten samt författaren. 

 

 

Framtida forskning 

 
Då denna studie är bland de första av detta slag, så behövs kompletterande studier över området 

göras. Enligt denna studie har pronomen hen en negativ inverkan på attityden till författaren 

och på den språkliga kvalitén, dessa resultat kan utvecklas samt undersökas noggrannare, med 

exempelvis djupintervjuer för att undersöka människans upplevelse och tankar om ordet hen. 

Intervjuer kan göra att man får en bättre inblick i varför hen ses som negativt laddat i vissa 

avseenden. 

En annan möjlighet är att i en enkät ha med frågor om attityd till ordet hen, för att se samband 

med studiens beroendevariabler. Reliabiliteten i index påverkanskraft på deltagaren var lågt och 

bör undersökas vidare för att utveckla resonemang kring reaktionen på deltagare, förslagsvis 

med intervjuer. En annan intressant forskning är att göra ett experiment med hen i mer 

professionella situationer. Hur individer påverkas av att läsa ordet hen i exempelvis 

platsannonser eller vid yrkesmässiga sammanhang. Inverkan av yttre faktorer som till exempel 

utbildningsnivå och yrke kan vara värt att studera och se om dessa har någon innebörd på hur 

man upplever ordet hen. Eftersom kvinnliga författare tenderar att tjäna mindre på att använda 

hen än manliga författare vore det intressant att ha en större urvalsgrupp, för att se om resultatet 

ger skillnad. Då studiens resultat visar en mindre positiv inställning vid användandet av hen, så 

väcker detta tankar kring om det är liknande resultat vid användandet av andra normkritiska 

ord.  

Precis som Baron (1981) diskuterar är införandet av könsneutralt pronomen inte en enkel 

och okomplicerad process. Kanske är det så att hen förlorar sin laddning och uppförsbacken så 
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småningom planats ut, vem vet om 50 år är hen kanske ett vedertaget pronomen att använda i 

offentliga sammanhang. Hen som lever får se. 
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