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Sammandrag 

Denna uppsats behandlar hur bruket av hen har sett ut i bloggtexter sedan början av 2000-talet. 

Syftet med undersökningen är att studera på vilket sätt man använder pronomenet hen i 

vardagligt språk och hur detta har förändrats med åren. De främsta aspekter som undersöks är 

skillnader mellan relevant och icke-relevant användning av hen, skillnader mellan referentiell 

användning och metaanvändning, samt skillnader mellan olika typer av referentiellt hen. 

Resultaten i undersökningen visar att frekvensen av hen ökar år 2012 och därefter fortsätter att 

ligga på liknande nivåer fram till 2017. Utöver detta visar undersökningen att både 

metaanvändningen och icke-relevanta förekomster av hen går ner kraftigt efter år 2011, samt 

att de vanligaste referentiella funktionerna av hen är anonymiserande och generiskt hen. Även 

objektsformen henom har gått ner kraftigt sedan 2001. Utifrån dessa resultat förs argument för 

att det är främst den minskade metaanvändningen som visar på att bruket av hen har etablerat 

sig i det svenska språket. För objektsformen henom diskuteras att denna inte längre brukas i 

svenskan och att formen har bytts ut mot hen som istället används som både subjekts- och 

objektsform. 

 

Nyckelord: hen, könsneutrala pronomen, språkförändring, språkvård, feministisk 

språkplanering 
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1 Inledning 

”Det behövs ett nytt ord i svenska språket”. Så löd rubriken på en debattartikel i Svenska 

Dagbladet i början av 2012 (Milles m.fl.). Artikeln argumenterade för att öka bruket av hen i 

svenskan och gjorde detta dels genom att ta upp den då utgivningsaktuella boken Kiwi & 

Monsterhund (Lundqvist 2012) – en barnbok som bara använder pronomenet hen för sin 

huvudkaraktär. Det är på sätt och vis dessa två texter som ligger till grund för att just 2012 kom 

att ses som det år då hen-debatten slog igenom. Både boken och debattartikeln fick stor 

uppmärksamhet (Tidningarnas Telegrambyrå 2012) och gav upphov till att pronomenet hen 

blev vad man kanske kan anse som den hittills största språkfrågan i Sverige under 2000-talet.  

2012 var dock inte på något sätt själva födelseåret för hen. Förslaget om pronomenet sägs 

ha dykt upp för första gången i Upsala Nya Tidning på 1960-talet, då språkvetaren Rolf Dunås 

(1966) förordade hen som ett könsneutralt alternativ till de vedertagna pronomenen han och 

hon. Nya försök att etablera ordet har gjorts efter detta av diverse språkvetare och debattörer, 

bland annat 1994 då Hans Karlgren uppmärksammade behovet av ett könsneutralt pronomen 

(Lindqvist m.fl. 2016 s. 1), men länge utan större framgång. 

År 2012 steg dock debatten till en ny nivå och reaktionerna på pronomenet var ofta starka. 

En mycket uppmärksammad händelse i hen-debatten 2012 var det mejl som Dagens Nyheters 

dåvarande redaktionschef Åsa Tillberg skickade till sina medarbetare i vilket hon uttryckte att 

”i nyhetstexter och reportagetext ska [hen] inte användas för att ersätta ’han eller hon’” 

(Thomsen 2012). Nyheten om mejlet väckte starka reaktioner; bland annat skapades hemsidan 

DHen.se av journalisten Oivvio Polite som en motreaktion på förbudet (Cederskog 2012). 

Hemsidan var identisk med Dagens Nyheters egen hemsida, med undantaget att alla 

förekomster av pronomenen han och hon hade bytts ut mot hen. Ett annat medialt 

ställningstagande för hen var Expressens Nöjesbilaga som i sitt andra nummer för 2012 bytte 

ut alla han och hon mot hen för att visa sitt stöd för pronomenet (Nöjesguiden 2012).  

I dag är nog den allmänna uppfattningen att ordet är mer etablerat och mindre debatterat än 

för tio år sedan. Debatten kring hen existerar självklart fortfarande, men bruket av ordet är 

mycket mer etablerat i dag (se t.ex. Lindqvist m.fl. 2016). Hur den diakrona utvecklingen av 

bruket har sett ut i allmänspråket före och efter år 2012 är dock inte helt klarlagt, vilket är 

ingångspunkten för denna uppsats. Vilka olika aktörer och grupper har påverkat brukets 

utveckling, och på vilka sätt har språkbrukare använt hen? Med särskilt fokus på 

metaanvändning och referentiell användning – det vill säga diskuterande respektive 

pronominellt bruk (se avsnitt 3.2 för en utförligare beskrivning av begreppen) – ämnar jag ge 
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lite mer klarhet i dessa frågor. Tidigare forskning (se t.ex. Milles 2013) har visat att hen-

debatten 2012 hade stort inflytande på ordets frekvens det året. Med detta som bakgrund är 

därmed några av de initiala förväntningarna för denna undersökning att frekvensen av hen gick 

ner och därefter utjämnades efter år 2012, samt att metaanvändningen av ordet byttes ut mot 

referentiell användning.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att belysa hur användningen av pronomenet hen i 

vardagligt språk har förändrats sedan början av 2000-talet och vilka faktorer som har spelat in 

i denna utveckling. Den exakta tidsperioden som kommer att undersökas är åren 2001–2017. 

För att uppfylla uppsatsens syfte kommer följande frågeställningar att besvaras:  

 

• Hur ser utvecklingen ut av hen i bloggtexter under åren 2001–2017? 

• Hur ser fördelningen och förändringen ut mellan metaanvändning och referentiell 

användning av hen under den valda tidsperioden?  

• Hur ser utvecklingen ut av objektsformen henom i bloggtexter under den valda 

tidsperioden? 

 

För att förstå varför utvecklingen av hen ser ut som den gör vill jag framför allt studera 

förhållandet mellan metaanvändning och referentiell användning av hen. Förhållandet mellan 

dessa två användningar av ordet är särskilt betydelsefull eftersom det ger en bild av huruvida 

hen har blivit etablerat i språket eller inte. 

Vidare intresserar jag mig även för fördelningen mellan olika typer av referentiellt bruk av 

hen. Det finns i dag ingen vedertagen uppdelning av referentiellt hen, men denna undersökning 

kommer att utgå från tre underkategorier: generisk användning (då ordet används för indefinit 

referens), anonymiserande användning (definit referens där man medvetet undanhåller kön) och 

icke-binär1 användning (för att referera till en person med könsidentiteten icke-binär) (se avsnitt 

3.2 för en närmare beskrivning av dessa kategorier). I debatten om hen har förespråkare för 

ordet främst framhållit behovet av hens generiska funktion (Ledin & Lyngfelt 2013 s. 143). Jag 

vill därmed undersöka om dessa argument för generisk användning ses återspeglas, eller om 

någon annan funktion av referentiellt hen används mer.  

 
1 Könsidentitet som innebär att man varken vill identifiera sig som man eller kvinna 
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Slutligen ämnar jag även granska hur bruket av objektsformen henom har sett ut. Tidiga 

studier om formen (se t.ex. Milles 2013) har talat för att dess frekvens började gå ner efter 2012. 

Forskningsstudier om henom är dock knapphändiga – Milles är en av få forskare som har 

studerat formen mer ingående och då endast kring 2012 – vilket gör att jag i denna uppsats även 

vill redogöra för hur användningen av henom har utvecklats efter 2012.  

1.2 Disposition 

Uppsatsens disposition är upplagd enligt följande: först presenteras ett bakgrundsavsnitt i 

avsnitt 2 där jag redogör för hens historia och etablering i det svenska språket utifrån kopplingar 

till HBTQ-rörelsen och tidigare attityder till hen. Därefter följer en beskrivning av hens 

koppling till feministisk språkplanering, och slutligen en redovisning av tidigare forskning om 

bruket av hen och människors attityder till ordet. I avsnitt 3 presenterar jag mitt val av material 

och metod med fokus på beräkningsprinciper av mitt material och kategoriseringsprinciper för 

mina uppdelningar av hen. I avsnitt 4 redovisas undersökningens resultat. Därefter följer avsnitt 

5 där jag för en diskussion om resultatet med förankring i de teorier och den tidigare forskning 

som presenterats tidigare i uppsatsen. Slutligen sammanfattar jag min undersökning i avsnitt 6.  

2 Bakgrund 

I detta avsnitt redogör jag för relevant bakgrund till uppsatsens ämne. I avsnitt 2.1 presenteras 

en bakgrundsbeskrivning av hen som pronomen i det svenska språket, med fokus på den 

kontrovers som hen skapade i den svenska språkdebatten. I avsnitt 2.2 följer en beskrivning av 

hens koppling till den del av den svenska språkvården som ofta benämns som feministisk 

språkplanering. Slutligen skriver jag i avsnitt 2.3 om tidigare forskning om hen med fokus på 

bruket av och attityder till ordet. 

2.1 Hen som kontroversiellt ord 

Det kan tyckas ovanligt att hen fick sådan stor uppmärksamhet, då nyheter och debatter kring 

svenska nyord och diverse språkförslag ofta går relativt obemärkt förbi i svensk media. 

Anledningarna till vad som gjorde debatten kring hen så laddad är självklart flera, men särskilt 

två orsaker bör uppmärksammas. För det första tillhör hen en så kallad sluten ordklass (Milles 

2013 s. 117). Slutna ordklasser är ordklasser där man sällan eller aldrig tillför nya ord, vilket 

gör att eventuella tillskott har högre sannolikhet att få stor uppmärksamhet än vad tillskott i 
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öppna ordklasser har. Detta är bevisligen sant för hen; i diskussioner om ordets plats i det 

svenska språket framhävde språkvårdare bland annat problematiken med att tillföra ett nytt ord 

i en sluten ordklass (Milles 2013 s. 118). Detta gav motargumentet att hen fyller en lexikal 

lucka i det svenska språket vilket tidigare inte haft ett animat men könsneutralt pronomen. 

Istället har man bland annat använt generiskt han eller dubbelformer så som han/hon och han 

eller hon. Dessa lösningar fick med tiden kritik – generiskt han för att det gav upphov till manlig 

partiskhet och dubbelformer för att de var språkligt oekonomiska – men de användes ändå 

länge. Dubbelformer används fortfarande på detta sätt även i dag, medan generiskt han ofta 

undviks (Språkrådet 2022a).  

För det andra bör man ha i åtanke den historia som hen bär med sig. Ordet associerades 

under lång tid till HBTQ2-rörelsen där användningen länge var som mest frekvent (Milles 2011 

s. 27). Användningen av hen inom HBTQ-rörelsen grundade sig i hög grad i en genusdebatt 

som ifrågasatte både användningen av pronomenet han som generiskt pronomen och det som 

av vissa ansågs som en avsaknad av ett neutralt pronomen för människor som identifierar sig 

som icke-binära (Ledin & Lyngfelt 2013 s. 143). Vidare har HBTQ som ämne länge burit på 

en laddning i såväl Sverige som i övriga delar av världen. Trots att acceptansen mot det i dagens 

Sverige är högre än tidigare är HBTQ-rörelsen fortfarande inte fullt accepterad av alla i 

samhället. Kopplingen mellan hen och HBTQ-rörelsen är därmed en relevant aspekt att ta upp 

vad gäller debatten kring pronomenet.  

Det bör även nämnas att ordet inte infördes i Svenska Akademiens ordlista förrän 2015 

(Lindqvist m.fl. 2016), samt att Språkrådet fram till år 2013 avrådde från att använda ordet 

(Milles 2013 s. 123). År 2011 stod det till och med i Språkrådets Frågelåda att hen ”ser konstigt 

ut, och det är svårt att tro att man skulle kunna introducera ett så vanligt ord som ett pronomen 

utan minsta stöd i talspråket” (citerad i Milles 2013 s. 123). Efter debatten 2012 gick 

rekommendationerna igenom flera förändringar och år 2013 angavs hen som ett alternativ för 

att göra en könsneutral referens, dock tillsammans med en kommentar om att ordet riskerar att 

väcka irritation hos vissa människor (Milles a.st.).  

I dag är hen det ord som föreslås först i Språkrådets frågelåda under frågan ”Hur gör jag för 

att referera till personer utan att behöva ange kön?” (2022a). Man rekommenderar även att hen 

används som både subjekts- och objektsform; både Språkrådet (2022b) och Svenska 

Akademiens ordlista (2022) avråder från den föreslagna objektsformen henom. Kritiken mot 

henom är framför allt att formen liknar objektsformen honom för mycket och att den därmed 

 
2 Homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner 
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inte ses som tillräckligt neutral, men ordet har inte heller haft en officiell status på samma sätt 

som grundformen hen. Det är även oklart när och hur objektsformen henom uppkom; det finns 

inga specifika källor på ordets ursprung. 

2.2 Feministisk språkplanering 

Svensk språkvård och språkplanering spelar en stor roll för såväl utvecklingen som bevarandet 

av det svenska språket. Inom den svenska språkvården finns i dag bland annat en strävan efter 

att både förstå, synliggöra och bidra till att utveckla delar i det svenska språket som tillför 

ojämställdhet i samhället mellan män och kvinnor (se t.ex. Milles 2008). Hen-initiativet är en 

del av denna utveckling och jag anser det därför relevant att redogöra för den feministiska 

språkplaneringens framväxt, för att på så sätt skapa förståelse för varför hens bakgrund ser ut 

som den gör i dag. 

Anledningarna till att feministisk språkplanering växte fram och växte sig stark är flera, men 

ur ett språkvetenskapligt perspektiv är det särskilt en aspekt som är intressant – den så kallade 

Sapir-Whorf-teorin. Denna teori behandlar hur språket påverkar människors världsbild och 

kommer i två olika tolkningar (McGregor 2014 s. 181). Den första tillhör vad man brukar kalla 

lingvistisk determinism och är den starka tolkningen av teorin. Denna tolkning menar att 

språket vi talar är avgörande för den bild vi får av vår omvärld och att språket därmed styr vårt 

sätt att se på världen (a.st.). Den andra (svagare) tolkningen tillhör den lingvistiska relativismen 

och menar att språket påverkar vår världsbild, men inte styr våra tolkningar. I dag är det främst 

den svagare tolkningen av teorin som är aktuell inom lingvistiken, då den starka tolkningen på 

senare tid har fått kritik för att vara för extrem (s. 182.f.). För den feministiska språkplaneringen 

och införandet av hen i det svenska språket blir Sapir-Whorf-teorin viktig. Att använda sig av 

exempelvis generiskt han riskerar utifrån teorin att bidra till mansdominerande associationer 

för språkbrukare. Att istället använda hen skulle enligt teorin därmed bidra till en förändring av 

de föreställningar som människor får av språket. 

Samtidigt finns ett visst motstånd mot att hen skulle spela en så pass avgörande roll i att göra 

ett samhälle jämställt. Bland annat Ledin och Lyngfelt (2013 s. 143) menar att hen från ett 

språkvetenskapligt perspektiv inte leder till direkt jämställdhet. Detta till trots framhäver de att 

könsneutralt språk är en betydelsefull pusselbit i denna typ av utveckling och jag kommer nedan 

att i viss mån utgår från Sapir-Whorf-teorin och dess betydelse för feministisk språkplanering. 

Utifrån Sapir-Whorf-teorin blir könsneutralt språk viktigt för att ett samhälle ska bli 

jämställt. Feministisk språkplanering fokuserar ofta på att minska eller eliminera så kallad 
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manlig bias i språket, vilket av Lindqvist m.fl. (2016 s. 3) beskrivs som att ”det manliga på 

lexikal nivå ofta utgör normen”. Det finns flera exempel på detta i svenskan, så som människa 

och allmän(het). Dessa ord har inte alltid kvar associationerna till sitt etymologiska ursprung, 

men kan i vissa fall bidra till androcentrism, vilket är då det manliga är normen i ett system 

(Nationalencyklopedin 2022a). Ordet han är ett exempel på detta där pronomenet används 

generiskt, men på grund av sin könsspecifika motsvarighet associeras pronomenet ändå till den 

manliga befolkningen. I dag avråder språkvårdare generellt sett från att använda han i generiskt 

syfte, detta just som en följd av den feministiska delen av språkplanering som bidragit till att 

minska manlig bias och öka jämställdheten i det svenska språket.  

För att få grepp om hur den feministiska språkplaneringen fungerar i Sverige är det även 

viktigt att veta vilka parter som inkluderas i den. Lena Lind Palicki och Karin Milles (2015 s. 

157) beskriver den feministiska språkplaneringen som tvådelad, med den offentliga 

språkvården som en aktör och kvinnorörelsen som en annan. De framhäver att den feministiska 

språkplanering som bedrivits av den offentliga svenska språkvården i hög grad har fokuserat på 

pronomen och personbenämningar, men att språkvårdare snarare beskriver denna typ av 

språkvård som funktionell än som feministisk (s. 157). Tanken att ett jämställt språk både är 

mer språkligt ekonomiskt och skapar mindre osäkerhet är en stark motivering hos den offentliga 

språkvården.  

Förutom den offentliga språkvården uppmärksammar Lind Palicki och Milles (2015 s. 145) 

även kvinnorörelsen i stort som en viktig aktör inom feministisk språkplanering i Sverige. 

Kvinnorörelsens syfte inom feministisk språkplanering skiljer sig från den offentliga 

språkvårdens genom att vilja förändra språket utifrån ett emancipatoriskt perspektiv (s. 146). 

Den offentliga språkvården tar snarare hänsyn till språkets funktionalitet och gör förändringar 

utifrån det. Detta har skapat ett slags hierarki mellan de båda aktörerna där kvinnorörelsens 

arbete kommer underifrån och påverkar den överliggande, offentliga språkvården. 

Etableringen av hen i det svenska språket är ett belysande exempel på detta. HBTQ- och 

kvinnorörelsens användning av och debatt om ordet var en drivkraft för ordets etablering i den 

offentliga språkvården (Milles 2011 s. 27). Motargumenten som gavs från början från den 

offentliga språkvården om att ordet var svårt att etablera på grund av att det är ett pronomen 

och att hen såg märkligt ut i text började ifrågasättas och de funktionalistiska argumenten blev 

allt starkare (2011 s. 30 f.). Bland annat framhävde man att hen fyllde en lexikal lucka i det 

svenska språket, samt att ordet var mer ekonomiskt än formuleringar som han eller hon eller 

vederbörande. Att ordet även bidrar till ett mer jämställt språk är i dag något som 



 10 

uppmärksammas av den offentliga språkvården, men det var inte en lika stor drivkraft från 

början. 

2.3 Tidigare forskning om hen 

I detta avsnitt presenteras en översikt över tidigare forskning om hen. Avsnitt 2.3.1 rör 

huvudsakligen forskning om bruket av hen i diverse textgenrer, medan avsnitt 2.3.2 berör 

forskning om attityder till hen. Då denna studie ämnar undersöka fördelningen mellan 

metaanvändning och referentiell användning av hen är det särskilt dessa forskningsområden 

som blir relevanta som bakgrund för studien.  

2.3.1 Bruket av hen 

Antalet studier om bruket av hen är i dag fortfarande inte överväldigande, men några 

framstående undersökningar har gjorts av bland annat Milles (2013) och Ledin och Lyngfelt 

(2013). Milles utkom 2013 med en artikel om hen ämnad att beskriva hur debatten 2012 

påverkade bruket av pronomenet. Artikelns material består av myndighetstexter, motioner, 

tidningstexter, samt akademiska texter (s. 130–135). Utifrån resultatet menar Milles (s. 135 f.) 

att det så kallade hen-initiativet både har lett till en ändrad attityd till pronomenet inom 

språkvården, samt en ökad användning i den offentliga svenskan. Undersökningen ger även 

stöd för att hen vid 2013 var på väg att ta över som objektsform istället för den föreslagna 

formen henom. Eftersom artikeln publicerades 2013 framhävde Milles (s. 110) att forskningen 

om hen fortfarande var knapphändig, något som även är en genomgående trend för studier och 

artiklar om pronomenet som ligger nära i tiden till 2012. Hen som forskningsämne var 

fortfarande till stora delar outforskat och de undersökningar som fanns runt 2012/2013 var ofta 

i mindre skala. 

En av de mest framstående av dessa artiklar är en studie av Per Ledin och Benjamin Lyngfelt 

(2013) som tittar på bruket av hen i bloggar, tidningstexter, samt studentuppsatser. Även Ledin 

och Lyngfelt (s. 168) har hen-debatten 2012 som utgångspunkt för sin studie, men menar att 

trots den höga frekvensen av hen som följde debatten är förekomsten av pronomenet i deras 

material låg. Det enda material som står ut i studien är studentuppsatser inom svenska/nordiska 

språk; denna höga frekvens förklaras med att en majoritet (93 %) av hen-förekomsterna i 

materialet är metaanvändningar av ordet, då två av de valda studentuppsatserna är 

undersökningar av just hen (s. 159). Ledin och Lyngfelt (s. 169) är därmed mer försiktiga att 

påstå att användningen av hen hade förändrats till följd av debatten 2012, men de framhäver 
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dock att vissa funktioner hos hen är unika och saknar jämbördiga alternativ i det svenska 

språket. Dessa lexikala luckor pekas därför ut som viktiga att ta i beaktning vid 

rekommendationer om hen från språkvården.  

Genom åren har det även skrivits ett antal studentuppsatser om bruket av hen, exempelvis 

Bertils (2012) och Söderberg (2019). Bertils (2012) behandlar funktionen och spridningen av 

hen i bloggar och dagspress. I studien analyserar hon 200 belägg i tidnings- och bloggtexter 

publicerade under 2012. Utifrån resultaten argumenterar Bertils (s. 37) för att användningen av 

hen kan ses som mer etablerad än före 2012 och att pronomenet spridit sig från begränsade 

grupper till befolkningen i allmänhet. Söderberg (2019) genomförde en studie om bruket av 

hen i svensk nyhetspress. Till skillnad från hittills nämnda studier har Söderberg (s. 2) ett 

diakront fokus och behandlar bruket av hen mellan 2012 och 2019. Resultaten visar på en tydlig 

förändring både vad gäller antalet förekomster av pronomenet, samt fördelningen mellan 

metaanvändning och referentiell användning av hen. Den referentiella användningen av hen var 

år 2019 i hög grad mer etablerad i tidningstext än år 2012 och metaanvändningen av ordet hade 

minskat (s. 27–29).  

Viktigt att nämna är att studier som gjorts runt 2012 till viss del påverkas av att hen-debatten 

fortfarande var mycket aktuell. Studier som Milles (2013) eller Ledin och Lyngfelt (2013) har 

till sin nackdel att bruket av hen inte nödvändigtvis hade hunnit stabiliseras så tidigt inpå hen-

debatten. Detta till trots är denna typ av tidig forskning mycket viktigt för att bidra till framtida 

riktlinjer för eventuellt bruk och rekommendationer. Det handlar exempelvis om en 

normalisering av och uppmuntran till användning av hen, så som Ledin och Lyngfelt (s. 169) 

gör i sin studie då de framhäver de lexikala luckor som hen fyller i det svenska språket. 

2.3.2 Attitydforskning om hen 

På grund av de starka åsikter som hen-debatten förde med sig blir det högst relevant att kunna 

komplettera forskning om bruket av hen med forskning om attityder till ordet. Kopplingarna 

till bland annat HBTQ, feminism och språkpolitik som präglar hen gör att även forskning om 

synen på ordet krävs för att få en övergripande förståelse för hens framfart i svenskan. Studier 

om attityder till hen har bland annat gjorts av Anna Lindqvist m.fl. (2016), vilkas enkätstudie 

försökte få svar på huruvida människors inställning till ordet går att koppla till vissa 

bakgrundsfaktorer såsom ålder, politiska åsikter och könsidentitet. Studien visar att personer 

som inte identifierar sig starkt med sin egen könsidentitet, personer med låg acceptans för 

sexistiskt språk och sexistiska åsikter, samt ett intresse för genusfrågor har en positivare 

inställning till hen. Äldre personer och människor som identifierar sig starkt med sin 
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könstillhörighet uppvisar generellt sett mer negativa inställningar mot hen än de som inte 

identifierar sig lika starkt med sin könstillhörighet (s. 120–122). Lindqvist m.fl. (s. 121) 

observerar även i deras studie att hen som språkreform snarare bidragit till att minska 

synligheten av manligt och kvinnligt, medan tidigare reformer har fokuserat på att synliggöra 

den avsaknad av kvinnlig representation som har funnits i och med användningen av bland 

annat generiskt han. Det finns därmed en markant skillnad mellan tidigare språkreformer och 

införandet av hen genom att införandet av hen inte bara fokuserar på att synliggöra det 

kvinnliga. 

Synen på manligt och kvinnligt är även något som Daniel Wojahn (2016) studerar i sin 

avhandling. Han uppmärksammar bland annat att han ur sitt material kan se att idén om att kön 

är något statiskt hänger samman med åsikten om att hen skulle vara ett hot mot denna norm (s. 

240 f.) Idén om att bruket av hen av vissa befaras leda till ”en ’avköning’ av samhället” (Wojahn 

a.st.) blir en viktig åsikt för ställningstagande mot hen-användning. Wojahn drar inga konkreta 

slutsatser av den diakrona utvecklingen av människors attityder till pronomenet, men fäster 

uppmärksamhet vid tvåkönsnormens påverkan på människors attityder till hen. I en tidigare 

studie från 2013 behandlar Wojahn även frågan hur pronomen styr människors föreställningar 

om andra, i vilken han lägger fram slutsatsen att användningen av hen som generiskt pronomen 

skapar en mer jämställd föreställning av manlighet och kvinnlighet, medan generiskt han, 

han/hon, han eller hon samt den leder till en högre association till manlighet.  

3 Material och metod 

I detta avsnitt redogör jag för mitt val av material och beräkningsprinciper (avsnitt 3.1), samt 

mina kategoriseringsprinciper (avsnitt 3.2). I avsnitt 3.1 ges en beskrivning av vad mitt material 

består av, samt urvalsprocessen för det. I avsnitt 3.2 förklarar jag hur jag har kategoriserat mina 

data och beskriver vad de olika kategorierna innebär. 

3.1 Material och beräkningsprinciper 

Materialet för denna studie består av texter från Språkbankens korpussamling Bloggmix från 

åren 2001 till 2017 (Borin, Forsberg & Roxendal 2012). Dessa utgör totalt 17 korpusar som 

tillsammans består av cirka 579 miljoner ord och 7 192 förekomster av hen, samt 227 

förekomster av henom. Uppdelningen av dessa data sker per år, förutom perioden 2001–2009 

som jag har valt att göra till en gemensam kategori på grund av den låga frekvensen av 
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pronomenet under just de åren. Valet av bloggtexter som materialunderlag baseras främst på att 

jag för denna studie intresserar mig för användningen av hen och henom i vardagligt språkbruk. 

Detta skiljer jag från till exempel tidningstexter och offentliga texter vars författare har vissa 

krav på sig vad gäller språkliga val i de texter som produceras (se t.ex. Tidningarnas 

Telegrambyrå 2022 och Språklagen 2009:600). Bloggar betraktas oftast som en form av sociala 

medier, vilket även medför att texterna som publiceras ofta (men inte alltid) innehåller ett 

relativt informellt språk. 

För den övergripande statistiken av frekvensen av hen inkluderas alla förekomster i 

korpusen. Därutöver har jag slumpmässigt valt ut 100 förekomster av hen från varje år/period 

där detta varit möjligt för vidare analys. Denna del av materialet består av 842 unika hen. 3 

Dessa förekomster har sedan analyserats för att kunna delas upp mellan relevanta och icke-

relevanta träffar, metaanvändning och referentiell användning, samt tre olika typer av 

referentiell användning – generisk, anonymiserande och icke-binär referens. Dessa kategorier 

kommer att förklaras och exemplifieras i slutet av kommande avsnitt. Data för objektsformen 

henom kommer endast att presenteras i frekvens per år, då jag bara intresserar mig för hur 

frekvensutvecklingen av ordet har sett ut under den valda tidsperioden.  

För sammanställningen av frekvensen av hen och henom under 2001–2017 valde jag att 

räkna ut frekvensen av ordet per miljon ord. Korpusarna skiljer sig märkbart vad gäller antal 

ord, och därmed blir det förstås missvisande att enbart visa antal förekomster per år/period. I 

tabell 1 visar jag hur stora korpusarna är med siffror avrundade till tusental. 

Tabell 1. Antal ord per korpus. 

År Antal ord i korpusen 

2001–2009 152 301 000 

2010 97 436 000 

2011 100 592 000 

2012 80 041 000 

2013 92 099 000 

2014 40 134 000 

2015 27 835 000 

2016 17 700 000 

2017 1 669 000 

Den största enskilda korpusen är Bloggmix 2011 med över 100 miljoner ord, medan den minsta 

korpusen är Bloggmix 2017 med lite över 1,6 miljoner ord. Därutöver finns även en 

 
3 För perioden 2001–2009 samt år 2017 gick det inte att hitta 100 unika förekomster av hen 
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sammanslagning av korpusarna från perioden 2001–2009, vilkas totala summa uppgår i lite 

över 152 miljoner ord. Övriga korpusar varierar relativt mycket i storlek, men de största 

korpusarna är alla mellan åren 2010 och 2013 med mellan drygt 80 och 100 miljoner ord. 

Korpusarna efter 2013 är markant mindre och minskar även i storlek för varje år. 

För att samla in 100 förekomster från varje år/period valde jag att göra en manuell insamling. 

Detta gjordes genom att välja ut fem på varandra följande förekomster i respektive korpus, 

därefter hoppa över de tio nästkommande förekomsterna och sedan välja ut de fem följande 

förekomsterna. För att säkerställa att de data som samlades in var så varierad som möjligt i form 

av källor valde jag även att aldrig ta med fler än fem förekomster från samma blogg.  

3.2 Kategoriseringsprinciper 

Kategoriseringen av de insamlade beläggen har gjorts i flera olika steg. I den första 

kategoriseringen har förekomsten av hen och henom delats upp per år/period för att ge en 

översikt över formernas frekvenser. Därefter har förekomsten av hen delats upp på tre olika 

sätt, där de tre sätten står i ett hierarkiskt förhållande till varandra. Först delades förekomsten 

av hen upp mellan relevant och icke-relevant användning av ordet. De icke-relevanta 

förekomsterna av hen innefattar allt från ord på andra språk som stavas likadant som det svenska 

pronomenet (exempelvis engelskans ord för höna – hen), till felskrivningar av olika ord, 

exempelvis pronomenet den eller adverbet hem.  

Efter denna uppdelning analyserades de relevanta förekomsterna av hen genom att 

kategoriseras som antingen metaanvändning eller referentiell användning. Metaanvändning av 

hen har jag för denna studie valt att definiera som då man använder ordet för att diskutera, 

beskriva eller på annat sätt yttra sig om pronomenet, så kallat metaspråk (Nationalencyklopedin 

2022b). Referentiell användning avser istället ”faktisk” användning av ordet så som det är 

menat att användas, det vill säga som ett pronomen för att referera till ett substantiv/namn. 

Slutligen delades de referentiella förekomsterna in i tre subkategorier: generisk referens, 

anonymiserande referens, samt icke-binär referens. Dessa kategorier kommer jag nu att 

beskriva mer utförligt.  

Det första som går att säga om referentiellt hen är att det kan användas både specifikt och 

icke-specifikt. Specifik referens innebär att man använder hen för att referera till en unik, 

individuell referent. I motsats kan referentiellt hen även användas icke-specifik, då för att 

referera till en indefinit referent på ett generaliserande sätt. Därutöver finns även möjlighet att 

dela upp ordets funktioner ytterligare. Det finns dock ingen exakt eller helt vedertagen 
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uppdelning som måste följas vad gäller antalet kategorier man väljer att dela upp pronomenets 

funktioner i. Ledin och Lyngfelt (2013 s. 145) gör en uppdelning av referentiellt hen i fem 

kategorier, medan exempelvis Språkrådet (2022c) endast nämner två funktioner för ordet. För 

denna studie har jag valt att dela in referentiellt hen i tre kategorier. Den första av dessa är 

generisk referens. Generisk referens syftar till användning av hen för indefinita referenser där 

referenten inte går att anknyta till en specifik individ, utan då det istället är fråga om en generell 

beskrivning av en sorts persontyp. Ett kännetecken för denna typ av referens är att den ofta 

(men inte alltid) har en nominalfras som korrelat, som i exempel (1–2) nedan: 

(1) En person som är självmordsbenägen tar sitt liv för att hen inte ser någon annan utväg. 

(2) Är man två personer som båda är överkänsliga men samtidigt har starka viljor kommer 

konflikt att uppstå så länge man inte accepterar den andre för vad hen är. 

I kontrast till generisk referens finns anonymiserande referens som syftar till användning av 

hen för definit syftning där man inte kan eller vill specificera personens kön. I denna kategori 

har jag valt att inkludera både användning av hen då man aktivt väljer att anonymisera 

personens kön och då könet är okänt. Denna hopslagning görs för att minska risken för allt för 

många bortfall av förekomster som inte går att analysera tillräckligt. Exempel (3–4) nedan visar 

användning av hen som anonymiserande referens: 

(3) Det enda jag lyckades med var att fråga den ena chefen hur mycket hen tjänade. 

(4) En av mina diskbråckspatienter fick prova på en ny övning och hen blev alldeles häpen 

för hen blev helt smärtfri under övningen 

Den sista kategorin är icke-binär referens. Denna kategori syftar till användning av hen för 

definit syftning till en person som identifierar sig som icke-binär. (5) nedan visar ett exempel 

på denna typ av referens: 

(5) Vilka av böckerna och tidningarna som egentligen var ’tjejläsning’ förstod jag inte, men 

Mikusagi kände sig i alla fall inkluderad i ’annat’, intergender som hen är. 

För denna kategori krävs normalt mer bakgrundsinformation än de två övriga kategorierna, 

vilket i vissa fall gör det svårt att kategorisera dessa; samtidigt är könsidentiteten icke-binär i 

sig ovanlig och bidrar också till att icke-binär referens oftast förekommer mer sällan än övriga 

kategorier, något som kommer att synas i resultaten i avsnitt 4. 
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4 Resultat 

I detta avsnitt redovisar jag undersökningens resultat. Resultaten presenteras utifrån den 

hierarkiska indelning som beskrevs i avsnitt 3.2. Jag börjar med att i avsnitt 4.1 presentera den 

övergripande frekvensen av hen genom åren. I avsnitt 4.2 visas därefter resultatet utifrån de 

olika typerna av indelningar som görs. Dessa indelningar är relevant och icke-relevant 

användning av hen, metaanvändning och referentiell användning, samt en ytterligare 

uppdelning av de referentiella beläggen. Slutligen presenteras i avsnitt 4.3 resultatet för 

frekvensen av objektsformen henom genom åren. 

4.1 Spridning av hen över tid 

För att få en överblick över hur det allmänna bruket av hen har sett ut börjar jag här med att 

presentera frekvensen av hen i bloggtexter över tid. Tabell 2 visar frekvensen av hen per miljon 

ord. I tabellen visas även antal förekomster av hen uppdelat efter de olika tidsperioderna. 

Tabell 2. Frekvens av hen per miljon ord. 

År Antal Frekvens per miljon ord 

2001–2009 583 3,8 

2010 435 4,5 

2011 270 2,7 

2012 1775 22,2 

2013 1679 27,0 

2014 1066 26,6 

2015 780 28,0 

2016 556 31,4 

2017 48 28,8 

Det som främst går att utläsa av dessa siffror är den markanta ökningen av hen som sker år 

2012. Under åren före 2012 ligger frekvensen alltid på eller under 4,5 förekomster per miljon 

ord, medan bruket år 2012 ökar markant. Denna ökning illustreras även i diagram 1 nedan. Här 

är det viktigt att återigen markera att de olika korpusarna består av olika antal ord, vilket gör att 

frekvensen per miljon ord är betydelsefull. Exempelvis uppvisar år 2017 en frekvens på 28,8 

hen per miljon ord, trots att antalet förekomster bara är 48. Detta beror på att 2017 års korpus 

är betydligt mindre än andra korpusar (se tabell 1).  

En ytterligare observation som går att göra utifrån dessa data är att ökningen som sker år 

2012 förblir på liknande nivåer fram till 2017 när min undersökning slutar. Möjligen syns också 

en mindre ökning efter år 2012. 
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Diagram 1. Frekvens av hen per miljon ord 

Sammanfattningsvis är det alltså tydligt hur frekvensen av hen ökar markant år 2012 och sedan 

stannar på ungefär samma nivå fram till år 2017.  

4.2 Typer av hen-förekomster 

I följande avsnitt presenteras förekomsterna av hen uppdelade i följande kategorier: i avsnitt 

4.2.1 redogör jag för uppdelningen av relevanta och icke-relevanta träffar av hen. I avsnitt 4.2.2 

presenterar jag uppdelningen av meta-hen och referentiella hen utifrån de träffar som jag i det 

tidigare avsnittet kategoriserar som relevanta. I avsnitt 4.2.3 kategoriseras slutligen alla 

referentiella hen som antingen generiska, anonymiserande, icke-binära eller oavgörbara.  

4.2.1 Relevant och icke-relevant förekomster av hen  

I tabell 3 presenterar jag hur många av de vanligen 100 utvalda beläggen från varje period som 

utgör relevanta respektive icke-relevanta träffar för ordet hen. I två fall finns dock inte det 

eftersträvade antalet förekomster; detta gäller perioden 2001–2009 samt år 2017. Att så är fallet 

för 2017 är självklart, eftersom 2017 års korpus endast innehöll 48 förekomster av hen (se tabell 

2). Anledningen till att talet har minskat från 48 till 44 i tabell 2 är att vissa meningar förekom 

som dubbletter, det vill säga samma mening förekom i exakt samma form två gånger. Jag räknar 

därmed inte båda förekomsterna som unika, utan bara en av dem. För perioden 2001–2009 syns 

i tabell 2 att det totala antalet förekomster ligger på 583. Det reducerade antalet 98 i tabell 3 

beror i detta fall på en ovanligt hög frekvens av hen från en enskild blogg. Denna blogg är källa 

till en mycket tydlig majoritet av förekomsterna av hen under åren 2008, 2009 och 2010. 
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Eftersom jag valde att i mitt urval av unika förekomster använda ett maxantal av fem 

förekomster per unik blogg innebar detta att jag endast kunde samla ihop 98 unika hen-

förekomster under denna period. Till detta resultat hör även att det förekommer upprepade 

meningar som inte har räknats med fler än en gång, precis som för år 2017. 

Tabell 3. Relevanta och icke-relevanta förekomster av hen. 

År Relevanta Antal icke-relevanta Totalt 

2001–2009 57  41 98 

2010 65  35 100 

2011 69 31  100 

2012 91 9 100 

2013 92 8  100 

2014 94 6  100 

2015 95 5  100 

2016 98 2  100 

2017 42 2  44 

Resultatet som visas i tabell 3 talar för en markant ökning av relevanta förekomster av hen över 

tid. Under hela den undersökta tidsperioden är majoriteten av hen-förekomsterna relevanta, men 

andelen icke-relevanta träffar är markant lägre efter år 2011. Under perioden 2001–2009 ligger 

antalet relevanta förekomster på 58 och för åren 2010 och 2011 är antalet relevanta förekomster 

65 respektive 69. Efter 2011 ser vi att andelen relevanta träffar alltid är i hög majoritet jämfört 

med de icke-relevanta träffarna.  

Av de icke-relevanta förekomsterna av hen syns framför allt felskrivningar av ord som liknar 

hen till stavningen. I (6–7) nedan visar jag två exempel för att illustrera dessa typer av icke-

relevanta hen: 

(6) Han har verkligen gjort mig till hen bättre människa. 

(7) Jag hoppas att vi blir klara snart för vi är bjudna hen till ”Guld paret”. 

Exempel (6) visar en felskrivning av vad som rimligen bör vara den obestämda artikeln en. 

Exempel (7) är också en felskrivning, i det här fallet av vad jag tror ska vara adverbet hem. En 

annan vanlig anledning till att användningar av hen har kategoriserats som icke-relevanta är att 

de är ord på andra språk än svenska som stavas likadant som det svenska pronomenet. (8–9) 

visar exempel på detta: 

(8) Exactly what you’d expect of a blind hen. 
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(9) Er nogen efter hende ved hun godt hvor hun skal løbe hen og det er hen til sin mor som 

gladeligt sidder med lille Nynne pigen på skødet hele dagen! 

Meningarna i (8) och (9) är båda exempel på ord som stavas som svenskans hen, men som i 

dessa specifika exempel är icke-svenska ord. (8) är engelskans ord för ”höna”, medan (9) är ett 

danskt ord som på svenska kan översättas till ”hän” eller ”till” (Den Danske Ordbog 2022). 

4.2.2 Metaanvändning och referentiell användning av hen 

I detta avsnitt går jag vidare med de relevanta träffarna på hen och visar om träffarna är exempel 

på metaanvändning eller referentiell användning. (10–11) nedan visar hur metaanvändning av 

hen kan se ut: 

(10) Jag tycker att det är fel att det finns ett ord som heter hen… Han och hon heter det, så 

enkelt är det tycker jag. 

(11) Men om ni vill läsa mer om vad hon nu har fått för sig angående feminism & ordet ”hen” 

så kan ni ju kolla in hennes blogg här och här. 

Både (10) och (11) är exempel där författarna använder hen för att prata om ordet. I exempel 

(10) används hen för att uttrycka en personlig åsikt om ordet. Att framföra en åsikt om hen på 

det här sättet är vanligt förekommande i samband med metaanvändningen i mitt material. I 

exempel (11) använder man hen på ett mer neutralt sätt – man skriver om ordet som just ett ord 

och gör en referens till en annan blogg som också pratar om det.  

I tabell 4 följer en presentation av fördelningen av de förekomster av hen som jag i avsnitt 

4.2.1 kategoriserade som relevanta förekomster av pronomenet.  

Tabell 4. Metaanvändning och referentiell användning av hen. 

År Metaanvändning Referentiell Totalt 

2001–2009 13 44 57 

2010 8 57 65 

2011 19 50 69 

2012 45 46 91 

2013 14 78 92 

2014 11 83 94 

2015 10 85 95 

2016 6 92 98 

2017 0 42 42 



 20 

I tabell 4 syns att referentiell användning av hen står för majoriteten av de relevanta 

förekomsterna av hen oavsett år, men att denna majoritet är mer eller mindre stark under de 

olika perioderna. Det år som sticker ut särskilt vad gäller metaanvändning av hen är 2012 då 

antalet metaanvändningar var 45 och antalet referentiella användningar var 46. Denna 

fördelning är den allra jämnaste och även den procentuellt högsta för förekomsten av 

metaanvändning per period. Denna ökning av metaanvändning sjunker dock nästan direkt efter 

år 2012 och minskar därefter, vilket med största sannolikhet beror på hen-debatten 2012. För 

år 2017 hittades inga förekomster av metaanvändning av hen.  

4.2.3 Typer av referentiellt hen  

Här presenteras en uppdelning av de hen-förekomster som jag i tidigare avsnitt kategoriserat 

som referentiell användning. Denna uppdelning består av de tre kategorierna generisk, 

anonymiserande och icke-binär, men en fjärde kategori har även lagts till för förekomster av 

hen där jag inte har kunnat avgöra vilken typ av referentiellt hen det handlar om. Denna kategori 

kallas oavgörbart. Ett första exempel på detta är då jag på grund av bristande 

bakgrundsinformation inte har kunnat kategorisera en specifik förekomst. Kategoriseringen av 

referentiella hen har i vissa fall krävt omgivande text för att ge mer kontext till den specifika 

förekomsten. Detta har jag gjort genom att besöka bloggarna från vilka förekomsterna är tagna. 

I vissa fall har detta dock inte varit möjligt, antingen på grund av att bloggen numera är 

borttagen eller för att den har gjorts privat för allmänheten.  

Den andra typen av oavgörbara fall handlar om användningen av hen för att referera till en 

gud. Denna typ av användning problematiseras utifrån det faktum att det är svårt att avgöra 

varför författaren väljer att använda hen. Å ena sidan kan det handla om att man ser gud som 

könlös och förekomsten därmed snarare bör falla under kategorin icke-binär. Å andra sidan 

finns möjligheten att författaren antingen inte vill eller känner att hen inte kan uttrycka sig om 

vilket kön gud har. På grund av att det sällan framgår varför författaren har valt att använda 

pronomenet hen för gud har jag valt att låta dessa förekomster falla under kategorin oavgörbart. 

I (12–13) nedan visas de två olika typerna av oavgörbara förekomster: 

(12) Är hen förkyld? 

(13) Första gången mamma fick cancer tänkte jag att om gud finns så måste hen vara helt slut 

i huvudet. 
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(12) är ett exempel på referentiell användning av hen där jag inte har kunnat avgöra huruvida 

användningen är menad att vara generisk, anonymiserande, eller icke-binär. I detta fall är alla 

tre alternativ möjliga, men till följd av brist på bakgrundsinformation går det inte att göra en 

specifik sådan kategorisering. (13) visar ett av fallen då författaren har valt att använda hen för 

att referera till en gud.  

I tabell 5 nedan visas hur ofta referentiell användning av hen är generisk, anonymiserande, 

icke-binär eller oavgörbar. 

Tabell 5. Typ av referentiell användning av hen. 

År Generisk Anonymiserande Icke-binär Oavgörbart 

2001–2009 21 15 5 3 

2010 27 23 5 2 

2011 26 20 4 0 

2012 20 16 3 7 

2013 33 42 2 1 

2014 49 30 2 2 

2015 51 30 2 2 

2016 41 47 3 1 

2017 33 7 0 2 

I tabell 5 syns att fördelningen mellan generisk och anonymiserande användning av hen är 

relativt jämn i de olika perioderna. Användning av generiskt hen är vanligare än 

anonymiserande användning under alla år utom 2013, men skillnaden i frekvens är sällan stor. 

Möjligen sticker år 2017 ut i detta sammanhang, då vi här har 33 förekomster av generiskt hen 

och endast 7 förekomster av anonymiserande hen. Den kategori som förekommer allra minst är 

icke-binär användning av hen, som aldrig förekommer fler än 5 gånger för varje period. Unikt 

för den icke-binära kategorin är dock att det finns vissa icke-typiska referenser som bör 

uppmärksammas. Med detta menar jag främst då hen används på ett substantiviskt sätt snarare 

än ett pronominellt sätt. Nedan är två exempel på dessa typer av användningar: 

(14) Och tydligen var det några föräldrar som kom med deras hen som hette Kim eller något 

annat neutralt i helt neutrala kläder, och FÖRBJÖD personalen att byta blöja eftersom de 

då kunde se barnets kön och behandla barnet därefter. 

(15) För övrigt, vänsterpartisten Linda Snecker bloggar under rubriken ”Det feministiska  

luciafirandet” att hon vill se en hen som lucia kommande år 

I exempel (14) används hen snarare som ett substantiv, men användningen är inte icke-relevant 

på det sätt som exemplifierats i avsnitt 4.2.1. Jag tolkar denna användning av hen som att 
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författaren inte menar något annat ord än pronomenet hen, men att man i detta fall använder det 

som om det vore ett substantiv, vilket bland annat framgår av att deras fungerar som attribut 

till hen. Samma tolkning gör jag för exempel (15) som också använder hen på ett substantiviskt 

sätt. Här används den obestämda artikeln en tillsammans med hen, vilket starkt antyder att 

användningen inte är en felskrivning, utan att författaren snarare har gjort ett aktivt val att 

använda hen på ett sätt som är typiskt för substantiv. Dessa typer av användningar används även 

på ett sätt som talar för att författaren mer eller mindre implicit betonar att man pratar om en 

icke-binär person. 

4.3 Spridning av henom över tid 

I detta avsnitt presenterar jag spridningen av objektsformen henom över tid. I tabell 6 visas 

utvecklingen på samma sätt som för pronomenet hen, alltså som antal träffar per miljon ord. 

Tabell 6. Frekvens av henom per miljon ord. 

År Antal Frekvens per miljon ord 

2001–2009 89 0,6 

2010 38 0,4 

2011 19 0,2 

2012 37 0,5 

2013 18 0,3 

2014 18 0,4 

2015 2 0,1 

2016 6 0,3 

2017 0 0,0 

Tabell 6 visar en tydlig nedgång i användningen av objektsformen henom. Formen har högst 

frekvens under perioden 2001–2009 med 0,6 förekomster per miljon ord. Därefter minskar 

användningen av henom och det är särskilt från år 2015 och framåt som minskningen blir extra 

tydlig. År 2015 finns bara två förekomster av henom och år 2017 påträffas inga exempel alls av 

ordformen. Det är även viktigt att kommentera siffrorna under frekvens per miljon ord. Dessa 

siffror är väldigt låga och överskrider aldrig 1. Den högsta noterade frekvensen är under 

perioden 2001–2009, men även där är frekvensen låg. I jämförelse med frekvensen av hen kan 

vi se att den lägsta frekvensen där var 2,7 (se tabell 2). Det är alltså tydligt att bruket av henom 

har varit relativt ovanligt under de år som har undersökts.  

Utveckling av frekvensen av henom visas även i diagramform i Diagram 2 nedan.  
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Diagram 2. Frekvens av henom per miljon ord. 

I diagram 2 syns nedgången av objektsformen tydligt. Frekvensen minskar redan efter perioden 

2001–2009, men får sedan ett litet uppsving år 2012. Därefter fortsätter dock användningen att 

minska med vissa upp- och nedgångar tills år 2017 då inga förekomster av henom gick att 

notera. 

Ytterligare något som bör uppmärksammas gällande henom är dess placering i satser. Tittar 

man närmare på enskilda exempel ser man att henom ibland faktiskt används i syntaktiska 

sammanhang där vi förväntar oss subjektsformen. Två sådana exempel visas i (16–17): 

(16) Jag har en vän med obotlig sjukdom, tänk hur henom mår. 

(17) Du, och du där – ni vet när man bara vill sparka till hen i sidan så att henom flyger ur 

sängen? 

Både (16) och (17) visar fall där ordet fungerar som subjekt i bisatserna, men där författaren 

istället har valt objektsformen henom. Totalt finns det 10 exempel på då henom används på 

subjektsplats av de totalt 227 förekomsterna av henom som hittades i materialet. Detta är en 

relativt låg siffra, men bör ändå nämnas eftersom henom bara var tänkt att användas som icke-

subjekt, medan hen enligt dagens rekommendationer kan användas som både subjekts- och 

objektsform. 

5 Diskussion 

I detta avsnitt diskuterar jag de resultat som presenterats ovan. Detta görs med stöd i den tidigare 

forskning och bakgrund som presenterats i tidigare avsnitt. Diskussionen delas upp enligt 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Frekvens av henom per miljon ord



 24 

följande: i avsnitt 5.1 förs en diskussion om resultaten för spridning av hen och henom, samt 

om relevanta förekomster av hen. I avsnitt 5.2 diskuteras metaanvändning och referentiell 

användning av hen tillsammans med den ingående uppdelningen av referentiellt hen. 

5.1 Bruket av hen – stabiliserat eller ej?  

Min första frågeställning för denna undersökning var hur utvecklingen av hen har sett ut i 

bloggtexter under åren 2001–2017. Det första som går att utläsa av resultaten i min 

undersökning är att de visar på en markant ökning av pronomenet år 2012. Som visades i avsnitt 

4.1 går frekvensen av hen i bloggtexter från att aldrig överstiga 4,5 förekomster per miljon ord 

under åren 2001 till 2011 till att alltid ligga någonstans mellan 22,2 och 31,4 förekomster per 

miljon ord under åren 2012 till 2017. Att ordets frekvens ökar år 2012 är ingen överraskning; 

hen-debatten bör ses som en avgörande faktor för varför ökningen sker just då och att den är så 

pass markant, vilket är något som i princip alla studier om hen berör, bland dessa Milles (2013 

s. 135) och Ledin och Lyngfelt (2013 s. 150). Det är därför snarare resultaten för åren efter 

2012 som blir ett viktigt riktmärke för frågan om den diakrona utvecklingen av hen.  

Bruket tycks överlag ligga på liknande nivåer efter år 2012, något som talar för en väldigt 

hastig stabilisering av ordets plats i språket. Här bör dock tas i beaktning att spridningen av hen 

under vissa år påverkas starkt av att några enskilda bloggare är väldigt aktiva. Detta gäller 

specifikt för åren 2008 till 2013 där det framför allt är två bloggar som står för majoriteterna av 

hen-förekomsterna under enskilda år. Mellan åren 2008 till 2010 handlar det om en blogg som 

nästan alltid använder sig av pronomenet hen – ofta i ett anonymiserande syfte – istället för han 

eller hon. Till detta hör att bloggens skribent publicerar över hundra inlägg vissa månader. Detta 

är något som även Ledin och Lyngfelt (2013 s. 149) uppmärksammade i sin studie; de 

framhävde denna blogg som en anledning till att resultaten blir missvisande för denna 

tidsperiod, vilket är något som även jag vill understryka i min egen undersökning. I min egen 

undersökning finns även ytterligare en blogg som bidrar med en hög frekvens av hen-

förekomster. Detta är en horoskopblogg som under 2012 och 2013 – precis som den första 

bloggen – är mycket aktiv och som i princip alltid använder generiskt hen för att beskriva 

människor födda i olika stjärntecken. Även denna blogg anser jag ha viss påverkan på 

frekvensresultaten som framkommer i min undersökning; den är inte lika frekvent i sina 

blogginlägg som den första bloggen, men står ändå för drygt tjugo procent av de totala hen-

förekomsterna under 2012 och 2013. 
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Det är även viktigt att ta i beaktning att det är först 2015 som hen kommer med i Svenska 

Akademiens ordlista, och trots att rekommendationerna från Språkrådet ändras år 2013 kvarstår 

uppmaningarna om att hen kan uppfattas som irriterande hos vissa läsare. Detta talar för att 

frekvensen av hen snarare hade varit mer sannolik att gå ner efter 2012 och därefter stiga gradvis 

i och med att rekommendationerna för ordet ändras och att ordet kommer med i ordlistor. Jag 

ser därför med försiktighet på de resultat som min studie visar. Jag tar även stöd från Ledin och 

Lyngfelts studie (2013) som framhäver viss tveksamhet mot att hen-förekomsten är så pass hög 

i bloggtexter under perioden runt och direkt efter 2012.  

Detta till trots är det onekligen så att frekvensen av hen ändå befinner sig på liknande nivåer 

som 2012 fram till år 2017. Tar man de två enskilda bloggarna och deras höga användning av 

hen i beaktning blir hypotesen snarare att bruket av hen troligtvis går ner en aning efter år 2012, 

men att denna nedgång sedan vänder uppåt och matchar 2012 års frekvenssiffror. Efter 2012 

syns till och med en viss ökning som håller i sig fram till 2017 där frekvensen landar på 31,4 

förekomster per miljon ord.  

Här blir det särskilt betydelsefullt att framhäva materialets textgenre – bloggtexter. Jag valde 

genren bloggtexter på grund av fördelen att dessa bättre speglar bruket av hen i vardagligt språk, 

det vill säga språk från personer som skriver texter som egentligen inte kräver att de förhåller 

sig till språkliga riktlinjer, så som rekommendationer från Språkrådet eller 

Mediespråksgruppen. En av mina förväntningar inför undersökningen var att bruket av hen 

skulle gå ner och därefter utjämnas efter hen-debatten 2012. Med de två avvikande bloggarnas 

hen-användning under perioden 2008 till 2013 i åtanke syns det ändå i mina resultat att bruket 

av hen tycks utjämnas med åren. Jag är dock varsam med att uttala mig om huruvida resultaten 

kan tala för att ordet helt har tagit sig in i allmänspråket fram till 2017. I deras undersökning 

från 2013 framhåller Ledin och Lyngfelt (s. 150) att det är svårt att argumentera för att hen är 

vanligt i bloggtexter. Med mina resultat som komplement vill jag dock snarare uttrycka en lite 

positivare syn på ordets plats i språket. Eftersom frekvensen blir liknande (och till viss del ökar) 

efter perioden runt 2012 och 2013 talar det ändå för att ordet tycks ha fått visst grepp i det 

svenska språket under den undersökta perioden. 

Något som stärker denna teori om stabilisering är resultaten för fördelningen mellan 

relevanta och icke-relevanta förekomster av hen. Relevanta förekomster av hen är alltid i 

majoritet under perioden 2001–2017, men efter år 2011 syns en markant ökning av denna 

majoritet. Från och med 2012 faller antalen icke-relevanta förekomster av hen så tydligt att de 

aldrig överstiger 9 i antal. Som beskrevs i avsnitt 4.2.1 var det i mitt material vanligt att hen var 

en felstavning av andra svenska ord som en eller hem, samt att det förekom icke-svenska ord 
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som stavas likadant som det svenska pronomenet. På grund av att antalet hen-förekomster ökar 

med åren blir även de icke-relevanta förekomsterna mindre synliga och därmed färre 

procentuellt sett. 

I detta sammanhang vill jag även lyfta spridningen av henom, vilken ingick i min tredje 

frågeställning. I jämförelse med hen syns att spridningen av objektsformen henom går i motsatt 

riktning; resultaten i avsnitt 4.3 visade en kraftig minskning av objektsformen. Ordet får 

förvisso ett visst uppsving 2012 då nedgången bromsas upp och ökar en aning, men därefter 

faller den och trots vissa mindre uppgångar fortsätter den att minska fram till år 2017. Ökningen 

år 2012 beror med all sannolikhet på hen-debatten, men det är tydligt att ordformen aldrig får 

något riktigt fäste i språket. Vad detta beror på har kanske främst med den svenska språkvårdens 

hantering och rekommendationer av hen och henom att göra. I dag finns en uttalad 

rekommendation att inte använda henom som objektsform från både Språkrådet (2022b) och 

Svenska Akademiens ordlista (2022). Båda källorna rekommenderar istället hen som 

objektsform. Det är även svårt att fastställa historien för henom som objektsform. Det finns inga 

källor på när ordformen först föreslogs och av vem, men en återkommande detalj är att formen 

snarare fick mer motstånd än försvar när subjektsformen hen hade börjat rekommenderas av 

språkexperter. Henom är en hopslagning av henne och honom, men många har argumenterat 

för att ordet påminner för mycket om den maskulina formen honom och att det är svårt att 

uppfatta den som neutral (Språkrådet 2022b).  

Frekvensen av henom är också markant lägre än frekvensen av hen. Henom överstiger aldrig 

0,6 förekomster per miljon ord och sjunker efter 2012 till ännu lägre nivåer. Som även nämnts 

i resultatavsnittet finns det inga förekomster av henom i 2017 års korpus. I och med mina 

resultat av förekomsten av henom, samt med stöd i bland annat Språkrådets och Svenska 

Akademiens rekommendationer, skulle jag vilja argumentera för att ordet har fallit bort ur det 

svenska språket. Milles (2013 s. 136) föreslog i själva verket tidigt att henom var på väg att 

ersättas av hen som objektsforms för ordet, om än med viss försiktighet. Idag vågar jag alltså 

med något större säkerhet påstå att Milles bedömning var korrekt. 

5.2 Minskad metaanvändning – ett tecken på etablering? 

Den andra frågeställningen i uppsatsen var hur fördelningen och förändringen sett ut mellan 

metaanvändning och referentiell användning av hen i bloggtexter. Denna frågeställning är 

särskilt viktig för just hen eftersom ordet debatterades i så mycket högre grad än de flesta andra 

nyord eller språkfrågor under de senaste åren. Utvecklingen av metaanvändning och referentiell 
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användning av hen ger därmed en bild av ordets plats i det svenska språket. En hög frekvens av 

metaanvändning talar bland annat för att ordet inte är fullt etablerat i språket; om man främst 

diskuterar ordet snarare än använder det blir det svårt att argumentera för dess etablering, trots 

att frekvensen kanske är hög. Det går alltså inte att med enbart frekvensdata säga huruvida ordet 

faktiskt är etablerat i språket eller inte. 

Resultaten i min undersökning visar att referentiell användning av hen är i majoritet under 

alla år, men metaanvändningen ökar markant år 2012. Detta är ett förväntat resultat som bland 

annat Söderbergs (2019 s. 17) och Ledins och Lyngfelts (2013 s. 150) undersökningar också 

visade. Under 2012 uppgår metaanvändningen nästan till hälften av de 91 relevanta hen-

förekomsterna i mitt material. Utöver detta år är dock metaanvändningen generellt sett låg, trots 

den stora uppmärksamheten som hen fick och som även fortsatte efter debatten 2012.  

Lite förvånande är att metaanvändningen redan 2011 går upp – 19 av totalt 69 relevanta 

förekomster av hen är metaanvändningar det året, vilket är den näst högsta noteringen av 

metaanvändning efter 2012. Man kunde tänka sig att detta beror på de tidigare bloggar som jag 

har nämnt, men ser man till hur bloggförfattarna använder ordet blir det tydligt att det främst är 

referentiellt hen som de använder sig av. Vad den relativt höga frekvensen för år 2011 beror på 

är svårt att veta, men det finns skäl att tro att hen-debatten kanske kommer igång ännu tidigare 

än den artikel och bok – publicerade i början av 2012 – som jag valde att se som startskott för 

debatten. Efter 2012 sjunker dock metaanvändningen ganska snabbt och 2017 finns inga meta-

hen i mitt material.  

I samband med att icke-relevanta förekomster av hen sjunker markant efter år 2012 blir det 

tydligt att hen börjar användas av allt fler och som ett pronomen snarare än metaspråkets ofta 

substantiviska användning av ordet. Det är en viktig brytpunkt även ur ett 

språkplaneringsperspektiv att hen inte bara slutar att diskuteras, utan att ordets frekvens fortsatt 

ligger på samma nivåer när diskussionen avtagit. En möjlig utveckling hade kanske varit att 

metaanvändningen inte hade bytts ut mot referentiell användning, utan att metaanvändningen 

hade sjunkit på samma sätt som mina resultat visar och att ordet sedan försvunnit, alternativt 

sjunkit till en väldigt låg frekvens. Ordet håller sig onekligen kvar och stöttas till viss del upp 

av de positiva rekommendationer som görs av språkvården, även om man till en början 

uttrycker sig med viss försiktighet och med tydliga förmaningar om ordets laddning. Lind 

Palicki och Milles (2015 s. 160) framhäver att man från språkvården gör detta utan några 

språkfeministiska intentioner, vilket kanske kan uppfattas som ett visst nederlag för de som 

förespråkat att feminism och jämställdhet bör vara den största drivkraften för könsneutralt 

språk, men språkvårdens funktionalistiska perspektiv blir ändå en ingångspunkt för de 
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feministiska perspektiven att ta plats och senare samverka med de funktionalistiska 

synvinklarna. 

Vad gäller de typer av referentiellt hen som används visar mitt resultat att det främst är två 

typer som brukas mest: anonymiserande och generisk funktion. Även detta bör ses som ett 

förväntat resultat, främst på grund av att den tredje kategorin – icke-binär referens – är knuten 

till könsidentiteten icke-binär, en identitet som länge har varit ovanlig och som än i dag används 

av en relativt liten grupp människor i samhället. Fördelningen mellan generisk och 

anonymiserande användning skiljer sig ofta ganska lite åt; generiskt hen är vanligare än 

anonymiserande hen, men vad som främst bör påpekas är nog att båda kategorierna fyller så 

kallade lexikala luckor i det svenska språket. Jag anser detta vara en stark motivering till varför 

ordet används i svenskan; det är bevisligen mer språkligt ekonomiskt än att använda 

dubbelformer eller ord som vederbörande, men ordet bidrar även till ett mer jämställt språk, 

vilket exempelvis Lindqvist m.fl. (2016 s. 121) visar i sin studie. Ledin och Lyngfelt (2013 s. 

169 f.) lyfter även de aspekten om lexikala luckor i svenskan och menar att hen bidrar positivt 

till att fylla ut dessa. Jag ser det därför som att det är en kombination av alla dessa tre aspekter 

som bidrar till att ordet både behövs och faktiskt används av språkbrukare. Som språkbrukare 

vill vi vara så tydliga som möjligt utan att behöva offra för mycket tid eller tanke åt hur vi ska 

använda vårt språk. Hen blir därmed en utmärkt väg att gå i dessa sammanhang eftersom det 

fyller flera viktiga, språkliga funktioner på såväl lexikal som sociolingvistisk nivå. 

För framtida forskning hoppas jag framför allt att denna uppsats kan användas som underlag 

för forskningsstudier som fokuserar på diakron utveckling av liknande språkfrågor och nyord. 

Särskilt aspekter såsom fördelning mellan metaanvändning och referentiell användning blir 

intressanta när man behandlar ord och språkfrågor som har debatterats i media och av 

allmänheten. Till detta hör även språkvårdens inställning till framtida språkfrågor; hur mycket 

deras synsätt påverkar den diakrona utvecklingen för ett nytt språkfenomen och hur de 

resultaten förhåller sig till mina egna är något som också kan vara intressant för framtida 

forskning. 

6 Avslutning 

Denna uppsats har behandlat förekomsten och den diakrona utvecklingen av hen och henom i 

svenska bloggtexter. Det allra tydligaste resultatet i undersökningen är att bruket av hen ökar 

påtagligt år 2012 och att frekvensen av ordet därefter tycks stanna på liknande nivåer som under 

2012. Jag anser att dessa resultat visar på att hen till viss del har etablerats i språket. Ytterligare 
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och kanske ännu tydligare tecken på detta är att både metaanvändningen och de icke-relevanta 

förekomsterna av ordet går ner kraftigt efter år 2011 och sedan stannar på en låg nivå. Samtidigt 

visar resultaten att objektsformen henom går åt motsatt håll och närmast försvinner ur språket. 

Ordformen ersätts istället av hen som får rollen som både subjekts- och objektsform.  

Mitt underlag för denna studie är självklart inte nog täckande för att kunna tala om huruvida 

ordet är etablerat i alla delar av svenskan, men resultaten visar ändå på en positiv utveckling 

för ordet i vardagligt skriftspråk. Bruket av hen kommer onekligen att fortsätta att utvecklas. 

Vad det innebär för dess plats i svenskan – och könsneutrala alternativ i språket generellt – är 

fortfarande oklart. Med det sagt hoppas jag att denna uppsats har bidragit med viss klarhet i 

frågan om ordets utveckling under 2000-talet. 
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