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Sammandrag 
 

I den här uppsatsen presenteras en undersökning om konstruktioner av kön i debatten om hen. 

Syftet är att utifrån ett queerteoretiskt perspektiv ta reda på hur kön och hen konstrueras i en 

internetbaserad debatt om ordet. Undersökningen baseras på kommentarerna under ett 

blogginlägg om ordet hen. Det kvalitativa analysverktyget som används är membership 

categorization analysis (MCA). Resultatet visar att de personer som är emot användning av 

ordet hen är under föreställningen att ordet används för att avköna samhället, medan 

förespråkarna anser att ordets främsta användningsområde är som ett komplement till 

pronomenen han och hon. Kön konstrueras på ett tydligt sätt av motståndarna till hen, medan 

förespråkarna till ordet anstränger sig för att inte konstruera kvinnor och män. När kön 

konstrueras handlar det nästan uteslutande om konstruktion och kategorisering av kvinnor, 

konstruktion av män lämnas utanför debatten. Den heterosexuella matrisen och 

tvåkönsmodellen verkar tydligt i konstruktionen av hen och av kön och det finns en tydlig 

motsättning mellan motståndarna och förespråkarna till hen, då motståndarna ofta har ett 

essentialistiskt synsätt på kön medan förespråkarna har ett socialkonstruktivistiskt.   

 

Nyckelord: konstruktion av kön, hen, membership categorization analysis, queerteori, blogg, 

bloggkommentarer 
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1. Inledning 
Vintern 2012 började det storma vilt kring ett litet ord på tre bokstäver. Det könsneutrala 

pronomenet hen debatterades till höger och vänster, på fikaraster, utekvällar, i media och inte 

minst på svenska bloggar. Nästan ett år senare rasar debatten fortfarande. Många gillar ordet 

och använder det gladeligen. En del skyr det som pesten. Alla har en åsikt.  

Kanske är det bland bloggande och bloggläsande kvinnor som den allra största debatten 

har funnits. I och med bloggarnas växande makt har kvinnor i Sverige hittat ett nytt forum att 

framföra sina åsikter på. Den svenska bloggvärlden är trots allt en sfär på internet som är 

kraftigt dominerad av kvinnor. Även om det i början handlade mest om kläder och mode på 

bloggarna, så har vi gått mot en rejält expanderad bloggvärld som idag handlar väldigt mycket 

om feminism liksom föräldra- och genusfrågor. Eftersom hen på ett sätt relaterar till alla dessa 

frågor så är det ganska naturligt att bloggarna skulle uppmärksamma ordet och dess 

användning, och tack vare det lätta och öppna sättet som man idag kan kommentera på 

bloggar så är det inte svårt att föreställa sig hur debatten blev så stor.   

Hen introducerades i svenskan redan på 1960-talet som ett alternativ till det generiska han, 

men fick inget genomslag i språket (Språkrådets frågelåda, 2012). Språkrådet hävdar att 

anledningen till detta var att pronomen är en sluten ordklass, vilket alltså betyder att det är 

mycket ovanligt att nya ord tillkommer i ordklassen. På Språkrådets hemsida finns en artikel 

om hen från 29:e januari 2012, i ”Veckans språkråd”. I artikeln avråder Språkrådet från 

användning av hen i fall där könet på personen man talar om är okänt, och rekommenderar 

istället att man använder ordet den i dessa fall (Språkrådet:2012). I frågelådan finns däremot 

ingen avrådan från användning av ordet.   

Eftersom debatten om hen är så pass ny så finns det knappt någon tidigare forskning om 

detta, utan den forskningen bedrivs i detta nu. Min förhoppning är att jag med denna uppsats 

kan tillföra ett nytt perspektiv inom ett ämne som precis har börjat undersökas.  

  

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att utifrån ett queerteoretiskt perspektiv, med ett 

konstruktivistiskt synsätt ta reda på hur kön konstrueras i debatten om ordet hen, och på vilka 

olika sätt hen kan användas. Jag undersöker användningen av hen för att kunna analysera 

konstrueringen. 94 läsarkommentarer under ett blogginlägg om ordet analyseras med hjälp av 

metoden membership categorization analysis.  
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De frågeställningar jag ämnar söka svar på är: 

-        Hur konstrueras hen? 

-        Hur konstrueras kön i debatten om hen?  

  

2.1. Hypotes  

I den här uppsatsen har jag för avsikt att undersöka hur hen egentligen används. Min hypotes 

är att det både hos allmänheten och inom den akademiska sfären finns ett antagande om hur 

hen kan användas, och det rör sig främst om två olika användningsområden.  

Det ena sättet att använda hen skulle då vara som ett könsneutralt alternativ till de två 

tredje person pronomen svenska språket har, han och hon, vid tillfällen då man inte vet könet 

på personen man talar om, eller vid tillfällen då könet är ovidkommande. Exempelvis skulle 

det kunna låta så här: ”Jag var hos tandläkaren idag.” ”Jaha, vad sa hen då?”.  

Det andra sättet att använda hen på skulle vara utifrån ett queerteoretiskt perspektiv, där 

man alltså använder hen om en person som inte vill identifiera sig med de könsnormer som 

kopplas till han eller hon.  

Om de här användningsområdena faktiskt är de som också appliceras i verkligheten är 

något jag undersöker i den här uppsatsen. 

 

3. Teori 
Den teoretiska grunden i den här uppsatsen är hämtad från queerteori och jag kommer att 

arbeta utifrån ett performativt synsätt på kön. Den så kallade heterosexuella matrisen kommer 

att ligga som grund för analysen. I det här avsnittet kommer jag att förklara performativitet, 

för att sedan göra det naturliga steget till den heterosexuella matrisen. Allra först kommer jag 

dock att ge en kort introduktion till queerteori. 

  

3.1. Queerteori 

Queer är inte ett helt lätt ord att förklara, och det är faktiskt precis så som det ska vara. Det är 

nämligen meningen att queer ska vara ett begrepp som förvirrar och som kan betyda många 

olika saker. Fanny Ambjörnsson (2006:37) skriver att en av anledningarna till att många 

finner queer så vagt och förvirrande är för att queerteori inte är en specifik teori, utan ett slags 

samlingsbegrepp under vilket olika perspektiv som kritiskt granskar sexualitet finns.  
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Queerteorin har sina rötter i poststrukturalismen, vilken, mycket kort sagt, innebär en syn 

på människan som säger att identitet och egenskaper är något som skapas, och inte något som 

vi biologiskt har i oss.  Egenskaper som skiljer män och kvinnor åt är alltså socialt 

konstruerade, och beror på omständigheter i vår omgivning (Ambjörnsson 2006:42). Språket 

är mycket viktigt i den här teoribildningen, eftersom man menar att språket inte kan sägas 

vara en direkt beskrivning av verkligheten, utan istället att vi med hjälp av språket skapar vår 

egen verklighet (ibid:45). 

Sexualitet, genus, trans och heteronormativitet är de begrepp som Ambjörnsson anser är de 

mest centrala temana inom queerteorin. I den här uppsatsen är genus och heteronormativitet 

de teman som kommer att belysas allra mest.  

  

3.2. Performativitet 

Inom queerteori är performativitet en av de viktigaste och mest grundläggande tankegångarna. 

Begreppet performativitet kommer ursprungligen från språkforskningen, där det handlade om 

att vi med våra ord inte bara avbildar verkligheten, utan även aktivt skapar den (Austin 1962). 

Queerteoretikern Judith Butler har tagit avstamp i dessa tankar för att forma sin teori om hur 

vi skapar vår egen och andras identitet. Hon menar att redan vid födseln blir vi inordnade i 

könsroller. Detta beskrivs genom ett exempel från förlossningssalen. Så fort föräldrarna till 

det nyfödda barnet får reda på vilket kön hen har så börjar det här barnets identitet att formas 

utefter dess kön. Beroende på vilket kön barnet har så kommer det att behandlas annorlunda 

och det kommer att förväntas olika saker från barnet beroende på om hen är flicka eller pojke. 

Allt börjar med att barnmorskan gör den performativa handlingen av att berätta för föräldrarna 

vilket kön deras nyfödda barn har (Butler 1990: passim).  

Butler menar alltså att det inte finns någon biologisk och ursprunglig manlighet eller 

kvinnlighet, och inte heller någon hetero- eller homosexualitet, utan att vår könsidentitet 

uppkommer från normer i samhället som säger åt oss att uppföra oss på ett visst sätt så att vi 

kommer att framstå som normala (a.a.: passim). Det biologiska könet finns alltså egentligen 

inte, enligt Butler. Det påståendet gör det naturligt att gå över till den heterosexuella matrisen.  

Performativitet handlar alltså om att man ser kön som något som är socialt konstruerat, 

man har ett socialkonstruktivistiskt synsätt på kön. Om man istället anser att kön är något som 

är biologiskt, att vi föds som män och kvinnor och de båda könen är olika redan från födseln, 

då har man ett essentiellt synsätt på kön (Eckert & McConnell-Ginet 2003:36).    
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3.3. Den heterosexuella matrisen 

Biologiskt, eller naturligt, kön existerar alltså inte. Butler menar att idén om att män och 

kvinnor skulle ha olika egenskaper rent biologiskt inte är en absolut sanning, utan en beror på 

de normer som säger åt oss att vi är olika. Vi blir på ett sätt tvingade att tro att män och 

kvinnor är olika. Butler menar alltså att det här normsystemet inte bara reglerar hur vi ska 

uppträda för att anses vara normala män och kvinnor, utan det talar också om för oss att man 

och kvinna är de enda könen som finns (Butler 1990: passim). 

 Vi lever alltså utifrån en norm som säger åt oss att det bara finns två olika könskategorier, 

man och kvinna. Butler menar att detta beror på att den förståelseram inom vilken vi uppfattar 

saker är helt heterosexualiserad, och inom den ramen så kan vi inte vara något annat än man 

och kvinna. Det är det här som är den heterosexuella matrisen. Inom den heterosexuella 

matrisen skiljs maskulinitet från femininitet genom en ordning som säger att våra kroppar, 

genus och begär är olika beroende på om man är man eller kvinna. Det är sedan det 

heterosexuella begäret som binder samman de två könen. En man kan inte framstå som en 

riktig man om han inte uppfyller vissa krav. För det första måste hans kropp uppfylla 

samhällets normer för hur en manskropp ska se ut. Det räcker alltså inte med att vara född 

med manliga könsorgan, kroppen måste se ut så som vi föreställer oss att en manskropp ska se 

ut. För det andra måste han bete sig på ett speciellt sätt för att uppfylla de förväntningar som 

samhället har på män, och för det tredje måste han åtrå kvinnor, alltså vara heterosexuell. 

Motsvarande gäller för kvinnor, men de måste förstås uppfylla kraven för en kvinnokropp, 

bete sig som en kvinna och åtrå män (Ambjörnsson 2006: 112-113).  

När en människa inte uppfyller de här kraven blir hen genast svårare att förstå för andra 

människor, och hamnar oftast i den kategori av människor som andra anser vara lite konstiga 

och ofta lite skrämmande. En person som föds med penis men som uppfattar sig själv som 

kvinna blir ofta utstött. Detta beror alltså på att vi enligt den heterosexuella matrisen kräver att 

människors genusbeteende ska stämma överens med deras biologiska kön (ibid: 113). 

Begäret till det motsatta könet och parrelationen är också en grundsten i den heterosexuella 

matrisen, vilket kan förstås bara från namnet på matrisen. Heterosexualitet är den enda 

sexualiteten som är tillåten, och för att vara en riktig kvinna måste man alltså begära och älska 

män. Därför blir homosexuella, bisexuella, transpersoner eller queera personer utanför 

samhället. Även personer som lever i relationer med fler än en person ses som udda, då 

parrelationen mellan en man och en kvinna är det enda som ses som normalt. 
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4. Material 
I den här uppsatsen använder jag mig av bloggkommentarerna under ett blogginlägg av 

Anitha Schulman, vilket har titeln ”Om hen”. Jag har valt just det här inlägget av flera skäl. 

För det första skrevs blogginlägget i januari 2012, precis då debatten om hen rasade som 

värst. För det andra är Anitha Schulman en ganska kontroversiell person inom bloggvärlden. 

Hon skriver många inlägg som väcker reaktioner, och just det här inlägget är inget undantag. 

Bland de 94 kommentarer som skrivits under inlägget så finns det en blandning av personer 

som håller med Anitha och personer som är av direkt motsatt åsikt. Det gör att debatten under 

inlägget har blivit väldigt laddad och väldigt många olika åsikter uttrycks. Det är just den 

stora bredden av olika tankar och föreställningar som ger ett väldigt intressant material (se 

Bilaga 1).  

Utöver de skäl jag gett ovan så är ytterligare en anledning till att jag valde just det här 

inlägget att Anitha bloggar på sajten Mama. Det är alltså en sajt för föräldrar, och kanske 

speciellt för mammor. Detta och det faktum att Anithas blogginlägg om hen handlar om hur 

barn påverkas av användningen av ordet gör att många åsikter om hur barn påverkas av sin 

könsidentitet finns i kommentarerna, och det ger en väldigt intressant bild av hur kön 

konstrueras i samhället. 

Jag kommer inte att använda mig av alla de 94 kommentarerna, eftersom det är ett material 

som skulle bli alldeles för stort för den uppsats jag ska skriva. Min metod tillåter mig istället 

att göra nedslag där debatten är som mest intressant.   

  

4.1. Etiska avväganden 

Eftersom Anitha Schulmans själv har gjort ett aktivt val att skriva en öppen blogg så har det 

inte varit nödvändigt att dölja hennes namn på något sätt. När det gäller de personer som har 

kommenterat inlägget så har några etiska avväganden inte heller varit nödvändiga, då den här 

specifika bloggen har ett kommentarsfält där man kan vara hur anonym man vill. Har 

personerna skrivit ut sina riktiga namn så har de gjort det medvetna om att deras namn och 

kommentarer inte är skyddade. Dessutom är det omöjligt för mig som skribent av den här 

uppsatsen, eller för läsaren av uppsatsen, att veta huruvida de namn som finns med i 

uppsatsen är riktiga eller inte, med undantag från Anitha Schulmans eget namn.   
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5. Metod 
I den här uppsatsen använder jag mig av metoden membership categorization analysis, eller 

MCA. I det här avsnittet förklarar jag först bakgrunden till metoden och sedan hur den 

används, för att till sist specificera hur jag använder mig av den i den här uppsatsen. 

MCA kommer ursprungligen från etnometodologin, en metodinriktning inom sociologin 

som utvecklades av Harold Garfinkel. Lina Nyroos (2012:18) beskriver att etnomedodologi 

handlar om intersubjektivitet, hur människor förstår varandra när de talar med varandra. 

Garfinkel själv har beskrivit att han använder ”the term 'ethnomethodology' to refer to the 

investigation of the rational properties of indexical expressions and other practical actions as 

contingent ongoing accomplishments of organized artful practices of everyday life” (i Nyroos 

2012:19).  Även samtalsanalys har sina rötter i etnometodologin.  

MCA utvecklades av Harvey Sacks för att med hjälp av kategorisering kunna hitta de 

regler vi människor använder oss av i vardagslivets sociala interaktion. Membership 

Categorization Device (MCD) är det som styr MCA (Stokoe 2003:321). MCD är ett verktyg 

som, enligt Sacks, kan användas för att förklara hur olika sociala kategorier kan 

sammankopplas. Elizabeth Stokoe tar ett välkänt exempel från Sacks forskning, där ett barn 

säger ”The baby cried. The mommy picked it up”. Här sammankopplas kategorin ”the baby” 

med kategorin ”the mommy”, inom den övergripande kategorin ”members of the family”. 

Stokoe skriver att kategorier på det här sättet är länkade till specifika ageranden och 

egenskaper som bildar föreställningar om hur mamman och bebisen bör agera för att passa in 

i sociala normer. Vi förväntar oss alltså att mammor ska ta upp barn. Vad är viktigt är också att 

när vi ser beskrivningen som Sacks erbjuder, så föreställer vi oss direkt att barnet och 

mamman är en del av samma familj, även om det inte explicit står så. (Stokoe 2003:321)  

Stokoe skriver att ”MCA has developed into a thorough machinery for explicating the way 

people do descriptions, make claims, organize social relations 'and other aspects of the micro 

politics of everyday life'” (Stokoe 2003:321). Hon menar att det finns regler som appliceras på 

kategorier, varav en av dem är att det inom en kategori finns specifika föreställningar som 

sammanfaller med olika kategorier. Kategorin ”make” t.ex., skulle kunna få oss att direkt 

tänka på ”att vara heterosexuell” och ”att försörja familjen”. Kategorier är dessutom ofta 

organiserade hierarkiskt, som t.ex. bebis, tonåring, vuxen. Kategorier kan även föra med sig 

något som Stokoe kallar för ”motivational implications”. Stokoe förklarar detta som att 

beroende på hur man använder ordet så kan kan t.ex. kategoriseringen ”nigger” föra med sig 

motivet rasism (ibid: 321-322).  
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MCA passar särskilt bra på mitt material eftersom det består av bloggkommentarer, en typ 

av interaktion som trots att den är textuell ändå är väldigt talspråklig, och därmed ligger nära 

ett riktigt samtal. I det här materialet kommer jag att undersöka hur de som debatterar i det här 

forumet själva kategoriserar kvinnor, föräldrar, män och hen. Utifrån den analysen hoppas jag 

kunna svara på mina frågeställningar om hur hen konstrueras och om hur kön konstrueras i 

debatten om hen. 

I mitt val av metod har jag medvetet letat efter ett kvalitativt metodverktyg. Detta beror 

både på mitt material och på de frågor jag vill svara på. Det är svårt att räkna på 

konstruktioner av kön, och jag tror att det är mer värdefullt att göra en djupgående analys av 

mitt textuella material än att räkna på olika ord och uttryck som människor använder i deras 

konstruktion av kön och i användandet av hen. Ett kvantitativt arbetssätt skulle kanske vara 

möjligt även på det här materialet, men jag anser att jag kommer att få ut mer av materialet 

genom att använda MCA och ett kvalitativt arbetssätt.  

Jag kommer att följa den analysmodell som Stokoe (2012:280) beskriver. Modellen har 

fem steg, men jag kommer bara att använda mig av fyra av dessa steg, då det tredje steget 

handlar om tillvägagångssätt vid samtalsanalys vilket jag inte ägnar mig åt i den här 

uppsatsen. Det första steget i analysmodellen är insamling av material. I det andra steget 

kommer jag att ordna mitt material efter kategorier, vilka är: kvinna, man, flicka, pojke, 

mamma, pappa, förälder och hen. Jag kommer sedan att göra en närläsning på materialet där 

dessa ord förekommer, och koppla orden till attribut och ageranden som hänger samman med 

orden. I det tredje steget kommer jag att analysera resultatet av det andra steget, för att sedan i 

det fjärde steget förhoppningsvis kunna svara på de frågeställningar angående konstruktion av 

kön och av hen som finns i mitt syfte.  

 

6. Tidigare forskning 
I det här avsnittet redogör jag för tidigare forskning inom de olika områden som uppsatsen 

täcker: konstruktion av kön, hen och könsneutralt språk och bloggar och bloggkommentarer. 

 När det gäller konstruktion av kön så finns det en hel del forskning. Språkhandlingar och 

performativitet togs först upp av J.L. Austin i hans How to do things with words (1962). Han 

menade att språket inte bara är ett verktyg för att beskriva vår omvärld, utan även fungerar 

som ett sätt att skapa världen vi lever i genom de ord vi väljer att tala. Hans teori utvecklades 

sedan av bl.a. feministiska forskare, varav Judith Butler är en av de mest inflytelserika. I sin 

bok Gender Trouble (1990)  tar Butler avsats i Austins performativitetsteori och kopplar ihop 
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den med hur vi inte bara skapar vår omvärld med hjälp av våra ord, utan att vi även skapar 

våra kön. Uttrycket doing gender myntades dock av West och Zimmerman i en artikel i 

Gender & Society (1987). De undersökte hur människor i samspel med andra skapar genus, 

alltså undersökte de konstruktion av kön ur ett etnomedologiskt perspektiv, precis som jag har 

för avsikt att göra i den här uppsatsen.  

 Elizabeth Stokoe är en annan forskare som har undersökt konstruktion av kön, och 

intressant nog för min uppsats, i kombination med MCA. I sin artikel Mothers, Single Women 

and Sluts: Gender, Morality and Membership Categorization in Neighbour Disputes (2003) 

undersöker hon hur grannar konstruerar kön och kategoriserar kvinnor och män. Hon 

upptäcker att kön är något som är viktigt när det kommer till bråk mellan grannar, och särskilt 

är det kvinnliga grannar som kategoriseras på specifika sätt. Ofta moraliseras det över hur 

kvinnor beter sig och vad kvinnor säger, vilket enligt Stokoe antagligen beror på hur kvinnan 

historiskt sett har varit hemmets hjärta. När kvinnor gör saker som stör grannarna så är det 

ofta något som går emot traditionella föreställningar om hur kvinnor ska bete sig.  

 Ett annat verk som behandlar konstruktion av kön är Penelope Eckert och Sally 

McConnell-Ginets Language and gender (2003). Boken tar upp många fler aspekter än just 

konstruktion av kön, men just det ämnet är omfattande och författarna behandlar både historia 

och nutid. 

 Inom svensk forskning kan Theres Bellander nämnas. I sin artikel ”Pojkarna slogs med 

pinnar och vi tjejer stod fnissande och såg på” – kategorisering och konstruktion av kön i 

niondeklassares texter (u.u.) har hon undersökt hur niondeklassare konstruerar kön i sina 

nationella prov. Bellander använder sig även hon av MCA som analysverktyg och hon finner 

att det finns stora skillnader mellan hur flickor och pojkar beskrivs i elevernas texter, och att 

båda könen konstruerar skillnader mellan könen.  

 Även Linda Kahlin tar upp konstruktion av kön i samband med MCA i sin avhandling 

Sociala kategoriseringar i samspel från 2008. I den undersöker hon hur ungdomar konstruerar 

kön, etnicitet och generation när de samtalar med varandra.  

 Ytterligare ett svenskt verk som kan nämnas i sammanhanget är Ann-Catherine Edlund, 

Eva Erson och Karin Milles Språk och kön från 2007. Det är en innehållsrik bok som tar upp 

många inriktningar inom forskning om språk och kön, och performativitet och konstruktion 

av kön är ett av dem.  

 Forskning om hen är svår att hitta. Det beror förstås på att ordet är nytt och att forskning 

om det inte har hunnit komma ut på marknaden ännu, så inom de närmaste åren kan vi nog 

förvänta oss mer forskning om ordet. Nämnas nu bör ändå Daniel Wojahns artikel De 
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personliga pronomens makt – en studie av hur pronomen styr våra föreställningar om 

personer (u.u.) där han undersöker hur personer påverkas av vilka pronomen som används i 

en viss text som de ombeds läsa. Hen är ett av de pronomen som används, och i 

undersökningen visar det sig att hen tolkas på ett mycket annorlunda sätt än de andra 

pronomen som undersöktes (han, hon och den). För det första kommenterades ordet av 

försökspersonerna, till skillnad från de andra pronomenen som inte kommenterades i samma 

utsträckning. För det andra var det endast i texten där hen förekom som försökspersonerna 

gjorde associationer till transpersoner eller personer som varken har en manlig eller en 

kvinnlig genusidentitet.  

 Karin Milles har också skrivit om hen, i Feminist language planning in Sweden (2011). 

Hon beskriver hur hen har utvecklats från att ha varit ett alternativ till det generiska han till att 

ha blivit ett tredje pronomen som kan användas istället för eller tillsammans med han och hon, 

men att det mest verkar användas i HBTQ-kretsar och därför har blivit något av ett politiskt 

ställningstagande. Hon menar också att hen är ett mycket intressant ord på grund av dess 

ordklasstillhörighet. Pronomen är nämligen en sluten sådan, och det är mycket svårt för ett 

nytt pronomen att riktigt komma in i språket.  

 När det gäller bloggar och bloggkommentarer finns det om möjligt ännu mindre forskning 

tillgänglig än om hen. Det finns mängder av populärvetenskapliga amerikanska böcker om 

bloggfenomenet och bloggars makt, men någon akademisk forskning om bloggar och 

bloggkommentarer finns knappt att finna, förutom uppsatser på C- och D-nivå. Nämnas kan 

Christian Karlssons uppsats ”Jag tycker att det är en bra bok samtidigt som den inte tilltalar 

mig alls”: Diskursen i litteraturbloggars kommentarsfält (2011) där Karlsson undersöker 

bloggkommentarer på litteraturbloggar för att se hur litteratur tolkas i ett 

bloggkommentarsfält.      

                                                                             

7. Resultat 
I det här avsnittet redovisar jag mina resultat under tre rubriker som behandlar mina två 

frågeställningar. Under de två första rubrikerna redovisar jag hur mina resultat anger hur ordet 

hen egentligen används, och jag skiljer på användningen hos motståndare till hen och 

användningen hon förespråkare till hen. Jag tittar både på hur kommentatorerna talar om hen 

och hur man i inläggen menar att hen används i verkliga livet. Under den tredje rubriken 

koncentrerar jag mig på hur kommentatorerna konstruerar kön i debatten. Under de två första 
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rubrikerna finns en rubrik där jag kort sammanfattar resultatet, likaså under rubriken om 

konstruktion av kön. 

Citaten i resultatdelen är inte ändrade på något sätt, därför kan stavfel och grammatiska fel 

förekomma. Jag har behållit dessa fel då jag anser att de kan bidra till förståelse av resultatet 

och framförallt till analysen av resultatet i ett senare avsnitt av den här uppsatsen. 

I kommentarsfältet kommenterar de flesta under personnamn. För enkelhetens skull har jag 

valt att använda pronomenet hon för personer med kvinnliga egennamn och han för personer 

med manliga namn. Jag kommer enbart av praktiska skäl att använda hen för de personer som 

använder initialer eller andra ord som inte är egennamn.    

  

7.1. Konstruktioner av hen hos motståndare till ordet  

Under den här rubriken presenterar jag resultaten vad gäller användning av ordet hen hos de 

bloggkommentatorer som är emot användning av ordet. 

Anitha Schulman har starka känslor om ordet: 

  

Jag tycker att man få ha vilka idéer och påhitt som helst, men att utöva dem på sina barn är inte annat än 

vulgärt. Att skapa en slags ideologi och sedan praktisera den på sitt barn som några slags försöksdjur 

borde knappt vara okej. Jag menar man får inte misshandla sina barn fysiskt men uppenbarligen psykiskt. 

  

Anitha tycker att användning av ordet hen är väldigt fel. Hon går till och med så långt att hon 

kallar det för psykisk misshandel, och antyder då att föräldrar som lär sina barn att använda 

hen är dåliga föräldrar. Deras barn blir, enligt Anitha, ”några slags försöksdjur”. Flera 

kommentatorer håller med Anitha om att det är dåligt föräldraskap att lära sina barn att 

använda ordet hen, eller att kalla sina barn för hen. Så här skriver kommentatorn Lisa: 

 

Håller med! Detta är maktfullkomligt folk som har NOLL empati för sina barn. De tror att de är större än 

Gud. Nu bojkottar vi att det har skapats två kön liksom och skapar ETT istället för det tycker vi verkar 

kul. Hädanefter exprimeterar vi med ett HEN. JAJAMENSAN. Jisses vilka toktanter. Snacka om att deras 

barn kommer att skriva böcker och säga upp kontakten i vuxen ålder. 

 

Lisas kommentar är intressant på många sätt. Hon är enig med Anitha om att man som 

förälder gör barnet en enorm otjänst genom att använda ordet hen. Även om det inte är direkt 

utskrivet så verkar både Anitha och Lisa anse att hen används istället för han och hon, 
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exempelvis skulle alltså föräldrar som har en dotter och är för användning av ordet kalla sin 

dotter för hen istället för hon.  

 Dessutom gör Lisa ett intressant ordval när hon väljer att skriva ”Jisses vilka toktanter”. 

Här kategoriserar hon förespråkare för hen som tokiga kvinnor, och dessutom kategoriserar 

hon föräldraskapet som något som kvinnor står för. Det här är något som genomsyrar hela 

debatten. I kommentarsfältet diskuteras det mycket kring föräldrar och kategoriseringar kring 

föräldrar görs hela tiden, men man lägger snabbt märke till att en förälder väldigt ofta 

kategoriseras som en mamma. Kategoriseringar av pappor finns överhuvudtaget inte i 

materialet, det talas enbart om kvinnor. 

 Lisa anser också att hen är ett ord som är skapat för att avköna samhället. Det gör även 

Anitha Schulman i sitt ursprungliga blogginlägg:  

 

Jag tror att vi behöver vara två kön för att ha ett fungerande samhälle. Jag tror inte på någon slags 

homogenisering eller vad det är som ska uppnås för att bli jämlika. Vi är som ett tvåkomponentslim. 

Dubbelt så starka med olika styrkor om vi gör det på rätt sätt. 

 

Här syns det tydligt att Anitha är av åsikten att hen används för att sudda bort gränserna 

mellan könen, för att ”homogenisera”, som hon uttrycker det. Hon tror inte att hen kommer att 

bidra till jämlikhet (här antar jag att hon menar jämställdhet). Flera bloggläsare håller med 

Anitha om detta. Kommentatorn Maria säger:  

  

Jag kan bara inte förstå hur man kan vara av uppfattningen att användandet av ordet ”hen” skulle bidra till 

ökad jämställdhet! Jämställdhet handlar väl knappast om att avveckla könen? […] Vi är biologiskt olika 

och att använda ordet ”hen” ändrar inte på det. 

  

Maria är alltså också av uppfattningen att hen är ett ord som används för att göra samhället 

könslöst, och att det är ett påhitt av förespråkare för jämställdhet. Väldigt många av de 

kommentarer som är emot användning av hen pratar om det här med avkönande, och om 

könsidentitet. Bella skriver att hen är förvirrande för barn: 

 

Som förälder ska jag hjälpa mitt barn att hitta sin identitet. Men om barnet ska benämnas hen, vad tror 

stackarn då – att det finns han, hon och nåt okänt hen som är lilla annorlunda jag? Förvirande för barnet. 

Hen för alltid mina tankar till höna. Rena skämtet det här, Kanske hen-förespråkarnas föräldrar 

misslyckats i sin uppfostran. 
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Här knyter Bella åter an användning av ordet hen till dåliga föräldrar, och här är det inte bara 

de som nu lär ut användningen till sina barn, utan även de föräldrar vars barn nu är vuxna och 

förespråkar hen. Intressant är även Bellas tolkning av identitet. Hon menar att man som 

förälder har en skyldighet att hjälpa barnet att hitta sin identitet, men att ordet hen gör denna 

uppgift svår och förvirrande. Då menar ju Bella att människor identitet bara ligger i könet, 

och inte i något annat.  

Att vårt kön är viktigt för vårt skapande av vår egen identitet är något som framkommer 

tydligt i resultatet. Många av de kvinnor som har kommenterat Anithas inlägg är snabba med 

att påpeka de goda egenskaper de har, och alltid i samband med sitt kön. Det räcker inte att 

säga att man är smart och stark, det är viktigt att påpeka att man är en smart och stark kvinna. 

Butler hävdar att den här könsidentifikationen är något som egentligen inte finns biologiskt 

inom oss utan styrs av samhällets normer. Hon frågar sig:”To what extent is 'identity' a 

normative ideal rather than a descriptive feature of experience? How do the regulatory 

practices that govern gender also govern culturally intelligible notions of identity? In other 

words, the 'coherence' and 'continuity' of 'the person' are not logical or analytic features of 

personhood, but, rather, socially instituted and maintained norms of intelligibility.” (1990:23). 

Identitet, något som kan definieras som ”likhet, den relation som karakteriseras av att den 

alltid råder mellan, och endast mellan, en individ (eller ett objekt) och individen själv 

(objektet självt).” (NE 2012) är alltså något som också styrs av normer, och i mitt resultat, 

heteronormativitet.  

Även kommentatorn Marie är emot hen på grund av föreställningen att ordet skulle hjälpa 

till att skapa ett könslöst samhälle. Marie skriver: 

 

Jag trodde det var ett skämt men nu förstår jag att det inte var det. ”Hen”, vad fasen är det? Jag är absolut 

feminist i ordets alla meningar men någonstans går gränsen och den går någonstans vid ”hen”. Klart man 

inte är sitt kön- vem har påstått något sådant, men man HAR ju ett kön (de flesta i alla fall). Vad är nästa 

steg- ta bort alla kvinnors bröst och ge flaska så att både mammor och pappor ska ha samma 

förutsättningar? Detta känns som ett I-landsproblem. Varför skapa problem som inte finns? Genus handlar 

ju inte om man är hon eller han, utan hur man behandlar och respekterar varandra. Jag är stolt över att 

vara en stark och smart kvinna, och inte en ”hen” i världen skulle få ändra på det. Varför inte uppskatta 

olikheterna hos män och kvinnor istället för att stöpa alla i samma form? Fy, vad tråkigt livet vore om inte 

olikheter skulle finnas. 

 

Även Marie är alltså övertygad om att förespråkare för hen vill att ordet ska användas som ett 

sätt att avköna samhället, alltså ta bort alla skillnader mellan män och kvinnor. I Maries 
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kommentar verkar den heterosexuella matrisen. När Marie skriver att ”jag är stolt över att 

vara en stark och smart kvinna, och inte en ’hen’ i världen skulle få ändra på det” så skiner  

en stark känsla mot det här konstiga hen igenom, för det finns ju enligt matrisen bara två kön.  

 Kommentaren är också ett tydligt exempel på hur viktig tvåkönsmodellen är för många 

människor idag. Det har inte alltid varit så att kvinnan och mannen har setts som varandras 

motpoler. Thomas Laquer beskriver hur mannen och kvinnan innan 1700-talet ansågs vara 

anatomiskt lika, förutom det faktum att deras reproduktionsorgan såg olika ut, men att detta 

ändrades någon gång under 1700-talet. Då började man se mannen och kvinnan som totala 

motsatser på alla sätt och vis, fysiskt som mentalt (Edlund m.fl.2007:36). Det är detta som är 

tvåkönsmodellen, och det tankesättet är djupt rotat hos människor idag, så även hos Marie. 

Hon säger i kommentaren att vi ska ”uppskatta olikheterna”, och det är mycket intressant att 

se hur självklara dessa olikheter hos män och kvinnor är, inte bara i Maries kommentar utan i 

många andra kommentarer också.    

 Maries kommentar är även intressant eftersom hon känner sig manad att skriva att trots att 

hon är ”absolut feminist i ordets alla meningar” så är hon emot ordet hen. Det tyder på en 

känsla hos motståndare till hen att de som förespråkar ordet ofta är feminister som kämpar för 

jämställdhet, och det finns en tydlig ilska och irritation mot dessa personer. Feminist är inte 

någon kategori som jag har valt att undersöka i den här uppsatsen, men det kan ändå vara värt 

att ta upp att kategorin feminist ofta kopplas ihop med negativa attribut i mitt material.  Detta 

blir tydligt även på andra ställen i kommentarsfältet. Karin skriver t.ex.: 

 

Det finns en anledning till att sånt här fjant och tjafs om hen och genus är begränsat, och så kommer att 

förbli, till en liten grupp. Det flesta är tack och lov vettigare föräldrar och människor än så. 

 

Karin anser alltså att hen och genus är ”fjant och tjafs”, och håller man på med sådant så är 

man en dålig förälder, vilket knyter an till Antihas inlägg och Lisas kommentar ovan. Men 

Karin slutar inte där, hon går så långt att hon kategoriserar personer som är förespråkare för 

hen och för genus som dåliga människor. I Karins värld är alltså kategorin föräldrar, i alla fall 

bra sådana, ihopkopplat med ageranden som att ”inte bry sig om genus”.  

 Kommentatorn Fias inlägg i debatten kan knytas samman med Karins, men Fia menar att 

de som använder hen inte är dåliga människor, utan dåliga kvinnor: 

 

Tycker de känns som att hen är skapat av kvinnor som känner sig mindre värda än männ. De behöver ett 

ord som kan höja hon och sänka han. 
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Fia anser nämligen att hen är ett ord som är skapat av kvinnor som känner att män har mer 

värde, och att användning av hen på något sätt skulle ligga kvinnor till fördel. Alltså verkar  

Fia vara under föreställningen att hen på något sätt används bara av kvinnor, med målet att få 

kvinnor att värderas högre i samhället, och fortsättningen på hennes kommentar visar tydligt 

att hon tycker att kvinnor som använder ordet hen är svaga och inte alls stolta över sitt kön: 

 

Har aldrig känd mig lägre för att jag är kvinna för jag står för att jag är en hon och kommer aldrig låta 

mina barn kallas hen. Vi ska forma dem till starka individer som vågar stå för sitt kön. För vi har två olika 

kön. Precis som blommor och djur. Ska ni sluta kalla djuren för hona och hane också? Kanske ta bort ord 

som ko och tjur eller sugga och galt. Nä, lägg energin på där könsskillnader verkligen är ett problem 

istället. Typ Thailand där tjejer tvingas hora, eller länder där kvinnan ses som mannens egendom. 

 

Fia anser alltså att kvinnor som använder ordet hen är svaga individer, eftersom en stark 

individ i hennes mening är personer som vågar stå för sitt kön. Dessutom är det intressant att 

Fia anser att vi ska sluta prata om könsskillnader i Sverige eftersom de inte är något problem 

här. Det visar att det finns svenskar som ser Sverige som ett land där jämställdhet redan är 

uppnådd, och att vi därför inte behöver fortsätta att kämpa för det.  

 Fia är inte heller den enda som tycker att kvinnor som använder hen gör fel. Så här skriver 

signaturen Estetica, i sin väldigt ilskna kommentar: 

 

HEN är bara en pseudonym för fega butches..! Kom ut ur garderoben ni hermafroditiska 

grabbfruntimmer..! Språket saknar ni makt över..! Ja eftersom ni är en försumbar mikroritet..! Feminina 

kvinnor som Anitha och vi andra i majoriteten styr ..! 

 

Eftersom Estetica använder uttryck som ”butches” och ”hermafroditiska grabbfruntimmer” 

kan vi anta att hon alltså menar att hen är något som används av lesbiska kvinnor. Dessutom 

anser Estetica att lesbiska kvinnor är sämre än heterosexuella kvinnor, och att de inte har 

någon makt då man som kvinna måste vara ”feminin” för att kunna styra någonting i 

samhället, vilket homosexuella kvinnor tydligen inte är. Nu är Esteticas kommentar väldigt 

grov, men den påvisar också en attityd av att användning av ordet hen som kvinna gör att man 

inte riktigt är en ”riktig” sådan. Detta knyter an till den heteronormativitet som råder i 

samhället idag. Gayle Rubin har forskat om sexualitet och hur vår sexualitet påverkar vår 

ställning i samhället. I hennes modell över sexualitetens värdehierarki visas tydligt vilken 

sorts sexualitet som är godkänd och normal, och vilken sexualitet som är dålig och onaturlig. 
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Den godkända sexualiteten är den som är heterosexuell och monogam (Ambjörnsson 2006: 

85-86). I Esteticas kommentar ser vi ett förakt för människor vars sexualitet gör att de här 

hamnar långt ner på värdehierarkin. Deras sexuella preferenser gör att de inte hör hemma och 

framförallt att de förlorar sin chans att bidra eller ändra på något i samhället. ”Feminina 

kvinnor […] styr”, skriver ju Estetica, och visar också hur den heterosexuella matrisen verkar. 

Bara heterosexuella kvinnor som beter sig på det sättet som en kvinna förväntas bete sig, är 

värda något och har någon som helst makt i samhället.   

En del av de kommentarer som, liksom Fia, är avogt inställda till ordet hen har också 

föreställningen att det här med ett könsneutralt pronomen är ett svenskt påhitt. Sofie skriver: 

 

Jag förstår verkligen inte vad denna HEN-diskussion går ut på.. Jag bor utomlands och tror det finns inget 

plats på jorden, förutom Sverige, där man har kommit på ett sådant idiotiskt begrepp. VAD är meningen 

med att göra barn könslösa…?? Antingen föds man som pojke eller så föds man som flicka – båda könen 

är lika bra. Usch, ibland skäms man för att vara svensk… 

 

Det här är ju inte helt sant. I Finland, t.ex., finns bara ett pronomen, hän. Det används för att 

beskriva både kvinnor och män. Andra språk med bara könsneutrala pronomen är filipino, 

indonesiska, kinesiska, swahili och turkiska.  

 I engelskan finns det också en ansats att föra in könsneutrala pronomen i språket. I många 

fall används 3:e person plural they för att referera till personer som man inte vet könet på eller 

där könet är irrelevant, men man har också försökt introducera pronomenen ze och hir, som 

alltså motsvarar svenskans hen. Ze är subjektsformen och hir är objektsformen (se exempelvis 

FUL:2011).  

 

7.2. Konstruktioner av hen hos förespråkare av ordet 

Vad som visar sig tydligt efter en genomläsning av materialet är att förespråkare för ordet hen 

och motståndare till ordet har väldigt skilda åsikter om ordets användningsområden. Nu när vi 

har tittat på motståndarsidans argument så måste vi förstås också se vad förespråkarna säger 

om användningen. Signaturen ak skriver såhär: 

 

Hen är det bästa påfundet sedan skivat bröd. Att dela in människor i två olika folkslag endast med 

anledning av att reproduktionsorganen är olika är absurt. Jag skulle vilja säga att [Anitha Schulmans] 

argument faller på sig självt – varför ska vi vuxna ta oss friheten att begränsa våra barn på det sätt som 

görs på många håll idag genom könssegregeringen? Ointelligent, otidsenligt och makabert. Låt barn vara 
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människor först och främst, tids nog kommer de på om de vill vara nippertippor eller karlakarlar eller hör 

och häpna något mitt emellan de två ytterligheterna. Bort med fokus på kön!!! 

 

Ak tycker alltså att hen kan användas som ett verktyg för att minska den fokusering på könens 

olikheter som finns idag. Hen tycker också att Anitha och många andra kommentatorers åsikt 

att man är en dålig förälder om man använder ordet är felaktig, då ak anser att vi med hjälp av 

ordet hen kan ge barn valmöjligheter istället för begränsningar när det kommer till deras kön 

och könsidentitet. Ak verkar också vara av åsikten att hen ska användas för att avköna, men 

att alla människor tids nog får bestämma om de vill vara han, hon eller hen.  

 De flesta förespråkare av ordet hen är verkar dock inte tycka att ordet är till för att skapa ett 

könslöst samhälle, utan att ordet egentligen inte är något annat än ett rent språkligt praktiskt 

ord att använda. Linnéa skriver: 

 

Hen är alltså inte mycket mer än en del av språket och just ordet ”hen” är väl ett jättebra och användbart 

ord 

. 

Signaturen Lady Dahmer, som är mycket aktiv i diskussionerna (hon har skrivit 18 av de 95 

kommenterarna), är inne på samma spår som Linnéa och skrivet detta som svar på tidigare 

kommentarer om avkönande: 

 

Nu har jag läst övriga kommentarer och jag får tamejfan hjärnblödning. Snälla snälla snälla, hen är ett 

pronomen som används NÄR MAN INTE VET KÖN ELLER NÄR KÖN ÄR IRRELEVANT tex: 

- Jag ska till läkaren idag. 

- Jaha, vad tror du hen säger om ditt problem? 

Det är ingen som menar att man ska kalla sina barn för hen. (Jag kallar inte mina barn för nåt annat än deras 

namn eller diverse smeknamn) Och nej, Sverige är verkligen inte det första landet som använder neutrala 

pronomen. Flera länder har gjort det i en evighet utan att folket blivit förvirrade, Finland t.ex. 

 

Lady Dahmer menar alltså att hen inte är något mer än ett pronomen som kan vara praktiskt 

att använda istället för han och hon när kön är ovidkommande eller okänt. Vidare skriver 

Lady Dahmer att de som tror att det är meningen att man ska kalla sina barn för hen har fel. 

Signaturen a håller med Lady Dahmer helt när hen skriver:  

 

Egentligen hade ingen behövt kommentera efter Lady Dahmers inlägg; hen är ett pronomen, inte ett tredje 

kön, eller ens ett samlingsnamn för de kön som finns. 
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Signaturen a svarar även på de kommentarer som tror att man ska kalla sina barn för hen, och 

till de som tycker att man är en dålig förälder om man använder ordet på det här sättet: 

 

Det finns förvisso människor som inte vill ”avslöja” sitt barns köntillhörighet och det kan ju vara 

jättesvårt för folk att förstå, men det har faktiskt väldigt lite med ”hen” att göra. Alltså det finns nog 

väldigt få människor, om någon överhuvudtaget, som hänvisar till sitt barn som hen. Dessutom är det ju 

lite naivt att tro att en förälder kan ha åsikter och värderinger (idéer och påhitt) UTAN att utöva dom på 

sina barn. T.ex. klär man ju sina barn i det man tycker är fint, man utöver sin religion inför sina barn, man 

uttrycker politiska åsikter inför sina barn; hur ska det inte kunna påverka dom? ”Barn gör inte som vuxna 

säger, barn gör som vuxna gör” – det är ju oundvikligt. 

 

Här avvisar a påståenden om att föräldrar vill göra sina barn könslösa genom att kalla dem för 

hen, och går också till attack mot de som tycker att användning av ordet är att påtvinga barn 

åsikter eftersom det är något som föräldrar inte kan undgå att göra, i många fler fall än när det 

handlar om användning av ett specifikt ord.  

 

7.3. Sammanfattning av konstruktion av hen 

Motståndare till ordet hen är av uppfattningen att ordet används för att avköna samhället, 

alltså försöka ta bort alla skillnader mellan män och kvinnor. Föräldrar som använder ordet 

om och kring sina barn är dåliga sådana, och istället för att försöka göra män och kvinnor lika 

borde vi ta vara på olikheterna och vara nöjda över det kön vi har. Den heterosexuella 

matrisen och tvåkönsmodellen spelar stor roll, bland motståndarna till ordet talas det om män 

och kvinnor som de enda könen, ett tredje, ett hen, är skrämmande och udda.  

 Förespråkare till ordet anser att det ska användas som ett tredje pronomen vid tillfällen då 

kön är okänt eller irrelevant. Dessutom finns det förespråkare för ordet som tycker att det kan 

användas av och om personer som inte vill rätta sig efter de könsnormer som råder i 

samhället, och för att ta bort det enorma fokuset på kön som råder idag.  

När det handlar om kategorisering av ordet hen så skiljer det sig oerhört mycket mellan 

motståndarna till ordet och förespråkarna till ordet. Man skulle till och med kunna säga att det 

handlar om rena polariseringar. Motståndare till hen ger kategorin attribut som sjukt, 

påtvingat, begränsande, tjafs och fjant. Förespråkare pratar istället om attribut som 

valmöjlighet, befriande och valfritt.  
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7.4. Konstruktion av kön  

Något av det första som slår en när man läser igenom mitt material är att både motståndarna 

och förespråkarna till hen är otroligt genusmedvetna, men motståndarna är i många fall 

omedvetna om att de är genusmedvetna. Förespråkarna däremot använder sin 

genusmedvetenhet och pratar om könroller och konstruktion av kön när de argumenterar för 

ordets användning. Ett exempel är Lady Dahmers första inlägg i debatten. Hon skriver så här: 

 

”Ge dem valmöjligheter istället för omöjligheter” säger [Anitha Schulman] och det är ju precis det vi gör 

när vi anammar ett genusmedvetet föräldraskap. Våra barns könstillhörighet försvinner inte bara för att vi 

låter bli att pracka på dem en snäv könsroll. Jag vågar snarare påstå att det är vulgärt och misshandel att 

köna sina barn och fostra dem enligt den rådande normen för det är den rådande normen som är 

experimentet, hjärntvätten. Det är könsrollerna som tvingar barnen att bli något de inte är, skapar 

förvirring, utanförskap. Sätter etiketter på våra barn och pressar in dem i en roll de inte alltid känner sig 

hemma i. Nej, genusmedvetenhet handlar INTE om att homogenisera eller göra alla lika. Det är NU det är 

så: två grupper, kvinnor och män utan nån tillstymelse till individualitet. Nej, genusmedvetenhet handlar 

om att utvidga rollerna. Upplösa könskodade egenskaper. Tillåta och öppna möjligheterna för båda könen. 

Ge barnen tillgång till ALLA färger och alla plagg. Inte skapa enformighet, utan mångfald. 

 

Lady Dahmer konstruerar inte kvinnor och män eftersom hon är påläst inom genusteori och 

anstränger sig för att komma bort ifrån könsroller. Därmed inte sagt att Lady Dahmer inte 

konstruerar kön, för det gör hon, men som en hel kategori och inte män och kvinnor för sig. 

Kategorin kön kopplas enligt Lady Dahmer ihop med ageranden som att förvirra, skapa 

utanförskap, sätta etiketter, misshandla, hjärntvätta och begränsa. Attribut som hör till 

kategorin är vulgärt. När Lady Dahmer konstruerar kön handlar det alltså om negativa attribut 

och ageranden som hänger ihop med kön som en kategori. 

 Tydligt är också att många av de som är emot användning av hen också konstruerar 

kvinnor och män på ett väldigt klart sätt. Estetica, vars kommentar om ”fega butches” och 

”hermafroditiska grabbfruntimmer” finns med i avsnittet om konstruktion av hen, ger i sin 

kategorisering av kvinnor dem attribut som heterosexuella och ”feminina”. Lesbiska kvinnor 

kallas inte ens för kvinnor, utan får istället gå under benämningen grabbfruntimmer. En annan 

signatur i kommentarsfältet som verkar ha åsikter om hur kvinnor ska bete sig är Karl. Så här 

skriver han: 
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@Anna: Kan du inte läsa mitt namn? Förstår du inte att det är ett killnamn? Jag är man om det nu var 

nödvändigt att förtydliga för dig. Du använder en väldigt kränkande ton. Väx upp och börja bete dig som 

en riktig kvinna istället. 

 

I denna väldigt ilskna kommentar som svarar på en fråga av signaturen Anna där hon undrar 

vilket kön Karl har (”han, hon eller hen” skriver Anna) kategoriserar Karl kvinnor som 

personer som inte bråkar och har sig. När han skriver att Anna ska lägga av med sin 

kränkande ton och istället bete sig som en ”riktig kvinna” visar Karl sin åsikt att kvinnor inte 

är kvinnor nog om de inte argumenterar utan att kränka. Alltså är han inne på samma spår som 

väldigt många människor är idag: kvinnor är inte kvinnor om de inte beter sig på det sättet 

som kvinnor förväntas bete sig, och det sättet är med lugn och vänlighet. Här ser vi tydligt hur 

den heterosexuella matrisen verkar. Anna är, i Karls ögon, inte en riktig kvinna eftersom hon 

går emot den heterosexuella matrisen, hennes beteende stämmer inte ihop med hur samhället 

förväntar sig att en kvinna ska bete sig. Han förstärker sin åsikt med ytterligare en kommentar 

som lyder: 

 

@Anna: Ssshyyy! Det är du som bråkar och vägrar lyssna, fittkärring du är! 

 

Här ger han till och med Anna ett väldigt kränkande tilltalsnamn, fittkärring, och ber henne att 

vara tyst. I Karls kategorisering av kvinnor ingår det alltså inte ageranden som att bråka, att 

kränka och att inte lyssna. Gör man det så är man inte en riktig kvinna, man är en fittkärring. 

Karl kategoriserar kvinnor med attribut som vänlig, lugn och tyst.   

 Signaturen Julia har också skrivit en kommentar som trycker på det här med ”kvinnlighet”: 

 

Någon i kommentarsfältet menar att vi kvinnor ”pyntas i rosa glitter för att förföra män”. Många kvinnor 

gör sig själva till offer vid diskussioner om genus. Könsneutrala färger och hen är irrelevant. För guds 

skull, kvinnor och män är olika. MER bröst till kvinnor behöver inte utesluta MER lön till kvinnor. Länge 

leve kvinnligheten! 

 

Julia verkar ändå försöka att framställa sin kommentar i någon slags jämställdhetens anda då 

hon pratar om att kvinnor och män ska ha samma lön, men trots det konstruerar hon tydligt 

sitt eget kön. Hon likställer kvinnor och kvinnlighet med bröst, vilket alltså betyder att Julia 

kategoriserar kvinnor som personer som har bröst. Betyder det att man är mindre kvinnlig om 

man har mindre bröst? 
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 I kommentarsfältet trycks det också väldigt mycket på olikheterna mellan könen. Många 

som är emot hen verkar vara rent ut sagt rädda för att olikheterna ska försvinna. Det finns en 

djupt rotad föreställning att kvinnor och män alltid är olika som syns tydligt i mitt material, 

tvåkönsmodellen är väldigt synlig. Så här skriver signaturen Linnea: 

 

Jag håller med dig fullt ut Anitha. Att inte få ha könsidentifikation som barn är sjukt. Sen ska det absolut 

inte gå till absurdum. Jag tycker att det är värre att identifiera de små som ”mini-vuxna” och klä dem i 

vuxenkläder mm. Att de är en tjej eller en kille ska heller inte få stänga några dörrar. Där anser jag att 

problemet ligger och det är där det man måste jobba på. Tycker verkligen inte att man löser något genom 

att gör allt könsneutralt. I vilken ålder ska det upphöra? Ska vi vuxna också ta bort våra attribut som är 

kopplade till vårat kön?(Min kursivering) 

 

Linnea gör här en tydlig kategorisering av kvinnor och män som olika, med olika attribut som 

skiljer dem åt. Det finns en tydlig splittring mellan motståndarna till hen och förespråkarna 

när det handlar om skillnaderna mellan könen. Många av förespråkarna till hen verkar anse att 

kön är något som är socialt konstruerat och inte något som finns biologiskt inom oss. 

Motståndarna verkar däremot ofta se kön ur ett essentiellt perspektiv, att skillnaderna mellan 

könen finns biologiskt. Det essentiella synsättet hänger förstås ihop med tvåkönsmodellen, 

och föreställningen av att kvinnor och män är annorlunda är något som genomsyrar hela vårt 

samhälle, och det har även letat sig in i vårt språk. Eckert och McConnell-Ginet (2003:36) 

skriver att det essentiella synsättet syns i språket t.ex. när vi säger ”the opposite sex” på 

engelska, eller ”det motsatta könet” på svenska. Men det handlar inte bara om hur olika könen 

är, utan dessutom att de hör ihop och kompletterar varandra, något vi ser i uttryck som ”my 

better half” på engelska och ”min bättre halva” på svenska. Och här ser vi också att den 

heterosexuella matrisen är beroende av ett essentialistiskt synsätt: män och kvinnor är olika, 

men binds ihop av begär till varandra, av en känsla att män och kvinnor hör ihop trots 

olikheterna.   

 Linnea är långt ifrån ensam om att anse att vi ska ta vara på olikheterna mellan män och 

kvinnor, ”femininitet” och ”maskulinitet” är tydligen något som är mycket viktigt för många 

personer. Så här skriver signaturen Ewa: 

 

Tack Anitha! Äntligen någon som vågar vara inte så himla pk. Självklart är vi hon eller han, hur många 

promille av människorna är det som är fysiskt båda delarna? Det är itne just dem som debatten handlar 

om och de kan ju få välja själva hur de vill bli tilltalade. Jag är en feminin HON och jag älskar och älskas 

av en maskulin HAN. Vi komplementerrar varandra som Du skrev det är som två komponenter som blir 
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starkare tillsammans. Att experimentera med små barn är barnmisshandel i allra högsta grad. Om en flicka 

vill ha en rosa prinsessklänning och grabben önskar sig en brandbil. So what, låt dem få vara den de är, 

kvinnor och män är olika, med olika styrkor och svagheter. Förr, nu och för alltid, och tack och lov för 

det. 

 

Ewas kommentar är väldigt intressant på många olika plan. För det första handlar den, som 

jag skrev ovan, mycket om hur viktigt det är att män och kvinnor ska tillåtas vara olika. För 

det andra verkar Ewa dessutom vara av åsikten att en riktig kvinna (en feminin kvinna) är 

någon som älskar, och älskas av, en man. Det gäller också åt andra hållet, en riktig man (en 

maskulin man), blir en sådan så länge han älskar en riktig kvinna (en feminin sådan). Här ser 

vi återigen heteronormativiteten och den heterosexuella matrisen. Det har tidigare konstaterats 

att till kategorin kvinna hör attributet feminin. En riktig kvinna är alltså feminin, och helt i 

regel med den heterosexuella matrisen förväntas en feminin kvinna att älska och begära en 

man. Ambjörnsson skriver ”maskulinitet skils från femininitet för att sedan knytas samman 

genom det heterosexuella begärets handlingar” (2006:112), vilket är i princip exakt det som 

Ewa skriver i sin kommentar. Män och kvinnor är olika, men de hör ändå ihop eftersom de 

förväntas älska och åtrå varandra.   

 För det tredje, när Ewa skriver ”låt dem få vara den de är” angående att små flickor gillar 

prinsessklänningar och små pojkar brandbilar, använder hon dessa ageranden för att 

kategorisera hon flickor och pojkar. En flicka SKA tycka om prinsessklänningar, för det är ju 

så flickor är. Med MCA-termer är alltså ”att leka prinsessa” ett agerande som kopplas till 

kategorin flickor, och ”att leka med brandbilar” ett agerande som tillhör kategorin pojkar.  

 Många av de personer som konstruerar kön på ett tydligt sätt verkar göra det omedvetet, 

och kanske egentligen inte är av åsikten att det är bra att könskonstruera, men gör det ändå 

eftersom vi lär oss att göra det när vi växer upp i det här samhället. Men det ska påpekas att 

det finns också personer i kommentarsfältet som verkar vara väl insatta i genusdebatten och i 

konstruktion av kön men som tycker att det här faktiskt är något bra, och inte alls ett problem. 

Athena skriver så här: 

 

Åh, jag vill ha en cool liten pojke som jag uppfostrar till att bli en riktig karlakarl! Han ska få leka med 

pistoler och bilar så mycket han bara vill. Och sedan hoppas jag att mitt andra barn blir en liten söt flicka 

som jag kan klä i rosafärgade prinsesskläder. Vill kunna sminka henne, fläta hennes hår och lära henne att 

posera fint på bild. LÄNGTAR! Och jag ska uppfostra min coola, starka son att alltid ställa upp för sin 

lillasyster och försvara henne om det behövs! 
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Athenas kommentar är inte helt lätt att tolka, då den är överdriven och inte helt allvarligt 

skriven, kanske med ett viss mått av ironi.  Jag väljer trots det att tolka den som ett försök att 

visa hur löjligt Athena tycker att det är med försöken att få män och kvinnor, och kanske 

särskilt pojkar och flickor att bli så lika varandra som möjligt. Athena är uppenbarligen helt 

medveten om hur vi konstruerar kön idag, och i sin kategorisering av pojkar och flickor 

tilldelar hon avsiktligt ageranden som ”leka med pistoler” till kategorin pojkar och ”leka 

prinsessor” till kategorin flickor. Hon väljer att överdriva fenomenet för att få sin poäng 

igenom, nämligen att flickor och pojkar är olika och att de alltid kommer att vara det. 

Egentligen handlar kanske Athenas inlägg i debatten om ren provokation, och det är 

egentligen inte så förvånande när man tänker på inom vilken genre hon skriver. Bloggar har 

från början handlat mycket om provokation. Många av de allra största bloggarna i Sverige, 

exempelvis Kissie och Blondinbella, har blivit stora just eftersom de provocerar så otroligt 

mycket. Det är förstås en genomtänkt strategi för att få fler kommentarer och fler läsare, och 

Athenas kommentar är antagligen också ett försök att genom provokation skapa en debatt. 

 Som vi redan har sett så genomsyras materialet av den heterosexuella matrisen, något jag 

tänker exemplifiera ytterligare här. Enligt många av de som kommenterar så finns det bara två 

kön, flicka och pojke. Så här skriver Sofie, och sedan Bella (vars kommentar också finns med 

i avsnittet om användning av hen men som får återkomma här): 

 

VAD är meningen med att göra barn könslösa..?? Antingen föds man som pojke eller så föds man som 

flicka – båda könen är lika bra. 

 

Men om barnet ska benämnas hen, vad tror stackarn då – att det finns han, hon och nåt okänt hen som är 

lilla annorlunda jag? 

 

Det är tydligt att matrisen är så oerhört djupt rotad i vårt samhälle att många människor inte 

ens kan tänka sig att det finns personer som inte känner sig som varken kvinna eller man. Och 

om de tänker på något slags tredje kön, ja då är tanken på det könet både skrämmande och 

förvirrande, ”nåt okänt”, som Bella skriver.  

 Något som är genomgående i hela materialet är att när det talas om kön, när kön 

konstrueras och kategoriseras, så saknas vissa kategorier. I min metod skrev jag att jag hade 

vissa kategorier som jag ordnade upp mitt material efter. Dessa var hen, flicka, pojke, 

mamma, pappa, kvinna, man och förälder. Hen, flicka, pojke, kvinna och förälder pratas det 

mycket om och kategorierna blir tillskrivna attribut och ageranden. Mamma, pappa och man 
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är kategorier som nästan saknas helt i materialet. Att mamma och pappa saknas skulle kunna 

tänkas bero på att dessa två kategorier är en två kategorier som ingår under samma MCD, 

förälder (membership categorization device – vissa kategorier kan förstås som 

underkategorier till en övre kategori, här förälder) (Stokoe 2012:281), men att ”man” saknas 

är intressant. Kanske har det att göra med att det mest är kvinnor som kommenterar, men 

antagligen går det djupare än så. Kvinnor är en utsatt grupp i dagens samhälle. De 

objektifieras och exploateras, och enligt mitt resultat kategoriseras de dessutom mer. Detta 

kan kopplas ihop med genusordningen och maktstrukturen i samhället. I Language and 

Gender skriver författarna hur manligt och kvinnligt beteende ses på olika sätt. Kvinnligt 

beteende är, i språkliga termer, markerat. Det betyder att det inte tillhör normen och att det 

bara är reserverat för en viss del av befolkningen, alltså kvinnor. Manligt beteende, däremot, 

är omarkerat. Det är accepterat överallt och det är normalt. Detta har att göra med att vi 

fortfarande har en maktstruktur i samhället där männen står högst upp. (Eckert & McConnell-

Ginet 2003:21). Vad detta betyder i mitt resultat är alltså att mäns språk, ageranden och 

egenskaper inte behöver diskuteras i samma omfattning som kvinnors, och att det är därför 

kategorin ”man” inte nämns i materialet.  

 Ett aktuellt exempel på hur kvinnors beteende ständigt ifrågasätts, medan mäns beteende 

inte alls diskuteras på samma sätt, kan tas från en av de personer som kommenterar flitigt i 

mitt material. Lady Dahmer har en egen blogg som till stor del handlar om genus, feminism 

och jämställdhet. I ett inlägg från december 2012, betitlat Kvinnohat? (Lady Dahmers blogg, 

12-12-12), visar hon hur en man och en kvinna har skrivit exakt samma inlägg på Facebook 

till H&M, där de ifrågasätter att H&M säljer en t-shirt med en bild på Tupac, en dömd 

våldtäktsman. Mannens inlägg hade fått ungefär 2700 färre kommentarer än kvinnans när 

blogginlägget skrevs, och kommentarerna under mannens inlägg var, om än nedlåtande, så 

ganska snälla. Saker som ”Haha, du är för gammal för facebook”, skrevs under hans inlägg. 

Under kvinnans inlägg lät det annorlunda. Hon fick inte höra något om att hon var för 

gammal eller för ung, utan under hennes inlägg fick hon dödshot, blev kallad för hora och 

fitta och alla möjliga skällsord, och många hoppades att hon själv skulle bli våldtagen. (Lady 

Dahmers blogg, 12-12-12). Här ser vi tydligt hur föreställningarna om hur en man ska bete sig 

och hur en kvinna ska bete sig är väldigt olika, och att det är lättare att ifrågasätta kvinnans 

beteende än mannen, och även lättare att göra påhopp och hota.  

 Ett annat skäl till avsaknaden av kategorin ”man” kan ha att göra med att det ofta är 

föräldrar och föräldraskap som diskuteras i debatten, och för många är det fortfarande så att 

förälder är synonymt med kvinna. Traditionellt sett har ju barnen och hemmet varit 
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kvinnornas ansvar. Stokoe (2003:338) skriver: ”women's social lives are often constrained by 

domestic obligations such that home life is a routinely gendered experience”. Även om det 

här är något som många försöker bryta sig ur, så är det svårt att komma bort från beteenden 

och föreställningar som har präglat samhället så länge vi kan minnas. ”Research on 

community and domestic space locates women at its nexus” (nexus = knutpunkt, centrum) 

skriver Stokoe (2003:338), och mitt resultat visar att vi har en lång väg kvar innan det ändras. 

7.5. Sammanfattning av konstruktion av kön 

Många av de som kommenterar för att förespråka användning av hen är mycket 

genusmedvetna och anstränger sig för att inte konstruera kvinnor och män, men däremot 

konstruerar de kön som kategori på ett intressant sätt, nämligen med negativa attribut och 

ageranden. Motståndare till ordet konstruerar däremot kön på ett tydligt sätt, men intressant 

nog är det nästan bara kvinnor som konstrueras. Kategorin ”man” och ”pappa” lyser med sin 

frånvaro i resultatet.  

 Den heterosexuella matrisen och tvåkönsmodellen är mycket tydliga i resultatet och spelar 

hela tiden in i kommentatorernas inlägg i debatten. Man och kvinna är de enda könen som 

diskuteras, ett tredje kön, ett hen är något konstigt och udda. 

 Mitt material visar också att det finns stora motsättningar mellan de som betraktar kön som 

något essentiellt och biologiskt och mellan de som ser kön som något som är socialt 

konstruerat.  

 

8. Diskussion 
I det här avsnittet analyserar jag och diskuterar de resultat som framkom i resultatavsnittet.  

 Först och främst är det otroligt intressant att se vilka starka känslor som ett enda ord kan 

frambringa. Detta bevisar tydligt hur viktigt språket är för människor och hur mycket vi 

påverkas av det. 

 Hur kategorierna hen och kön konstrueras i relation till varandra är intressant, då det skiljer 

sig mellan motståndarna till ordet och förespråkarna. Hos motståndarna till hen kategoriseras 

ordet med negativa attribut och ageranden, medan kategorin kön istället ofta får positiva 

attribut. Könet är viktigt hos motståndarna, det är något som är grundläggande för vår 

identitet och det är kanske just därför som det blir så mycket upprörda känslor när det handlar 

om ordet hen, eftersom många ser det som ett hot mot könet. På den andra sidan, hos 

förespråkarna, så kopplas kategorin kön istället ihop med negativa attribut, medan hen får 
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positiva attribut och ageranden. Lady Dahmer, en av förespråkarna till hen, undviker ju till 

exempel att konstruera kvinnor och män, men konstruerar gärna kön som kategori, som sagt 

med negativa attribut. Man kan då dra slutsatsen att hen kategoriseras positivt av de som 

ställer sig frågande till hur viktigt kön egentligen är och om alla dessa olikheter verkligen är 

något som finns biologiskt, medan det kategoriseras negativt av de som anser att olikheterna 

bör bevaras och att de inte är socialt konstruerade utan medfödda.     

 Hur ordet hen ska användas verkar minst sagt vara oklart bland de som kommenterar, och 

mitt resultat har visat att det finns stora skillnader mellan hur motståndare till ordet och hur 

förespråkare till ordet föreställer sig användningen. Motståndare till ordet är nästan 

uteslutande övertygade om att ordet ska användas för att avköna samhället. De tror att ordet 

har hittats på av feminister som är ute efter att göra Sverige till ett land där det inte längre 

finns hon och han, utan bara hen. Det allra mest intressanta med resultatet är ju egentligen inte 

hur motståndarna till hen föreställer sig att ordet används, utan att de blir så otroligt upprörda 

över den föreställda användningen. Det flyger svordomar i kommentarsfältet och det skrivs 

med versaler över hur hemskt det vore om inte könen skulle hållas isär på det sättet som de 

gör idag. Det här handlar förstås om heteronormativiteten och tvåkönsmodellen som 

genomsyrar vårt samhälle idag. Den heterosexuella matrisen säger åt oss att vi måste vara 

antingen man eller kvinna, och också hur vi ska bete oss för att vara ett lyckat exemplar av det 

könet vi är. Homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner är alla personer som inte når 

upp till de krav som den heterosexuella matrisen ställer, och därför befinner de sig i utkanten 

av samhället. De personer som kommenterar Anithas blogg med syftet att bevisa hur hemskt 

det är att använda ordet hen kanske helt enkelt är rädda. Det beror kanske på de har växt upp i 

ett samhälle som säger att heteronormen är den som alla lyckade människor lever efter, men 

den här normen har gjort att de blir rädda och oroliga när ett ord som hen börjar få genomslag 

i språket och i samhället. Det betyder ju nämligen, enligt deras föreställningar om ordets 

användning, att den här normen, som de antagligen inte ens är medvetna om är någonting som 

styr dem, rubbas.  

 Förespråkarna för hen är betydligt lugnare än motståndarna. De upprörda orden som 

kommer från deras kommentarer handlar inte om en rädsla för att avköna samhället, utan 

istället om frustration för att de anser att motståndarna till ordet har missuppfattat 

användningen totalt. I min frågeställning undrade jag hur hen egentligen används. Eftersom 

förespråkarna för ordet i mitt material är de enda som faktiskt använder det så är det deras 

förklaring på ordets användningsområden som man får försöka dra sina slutsatser ifrån.  

Enligt mitt resultat skulle det då betyda att hen används nästan precis som jag skrev i min 
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hypotes. Det används som ett tredje pronomen då könet hos personen man pratar om är okänt 

eller inte har någon betydelse, och det används för och om personer som inte vill inrätta sig 

efter de rådande könsnormerna. Det verkar dock som att användningen av ordet som ett tredje 

pronomen är det som är allra vanligast, och ingen av de som har kommenterat inlägget skriver 

någonting om att göra ett queerpolitiskt ställningstagande genom användningen av hen. Det 

som motståndarna är så rädda för, avkönandet av samhället, verkar inte vara något som många 

av förespråkarna av ordet håller på med. För de som tycker att ordet hen ska användas verkar 

det enbart vara ett ord som är praktiskt och användbart, och användandet av det innebär inte 

något queerpolitiskt ställningstagande. Det här är intressant i jämförelse med det Milles 

skriver, att ordets användning verkar vara begränsad till HBTQ-personer (2010:27). Enligt det 

resultat som jag har fått ut från mitt material så verkar det som att även om ordet är 

omdebatterat och motstritt så har det fått en mer utbredd användning hos allmänheten, och 

inte bara i HBTQ-kretsar.  

 Man kan fundera över varför hen väcker sådana starka känslor just nu, när det faktiskt har 

använts i HBTQ-kretsar sedan ett ganska bra tag tillbaka. En anledning till den stora 

diskussionen på bloggar som Anithas skulle kunna vara att hen har slutat handla om bara 

HBTQ-personer, utan nu har börjat handla bland annat om hur vi benämner våra barn. 

Barnuppfostran är något som alltid väcker starka känslor, och därför kanske det inte är så 

konstigt att diskussionen har blivit så stor nu när det i mångt och mycket handlar om just det 

ämnet. 

 Något man lägger märke till när man har sorterat alla dessa kommentarer och analyserat 

dem är att det finns en tydlig trend som visar att förespråkare för ordet hen skriver bättre än 

motståndare, rent grammatiskt. Det är många fler stavfel, syftningsfel och andra grammatiska 

fel i motståndarnas kommentarer. Det här har förstås många möjliga förklaringar. Till exempel 

verkar många av motståndarnas kommentarer vara skrivna i affekt, något som möjligtvis 

skulle kunna påverka deras förmåga att skriva korrekt. Men kanske kan det också bero på att 

de som förespråkar hen är mer språkligt intresserade än motståndarna, och därför är måna om 

att skriva på ett förståeligt och korrekt sätt. Många av förespråkarna verkar också vara mer 

insatta i genusfrågor och feministisk teori, och har kanske en akademisk bakgrund. Enligt mitt 

resultat skulle man därför kunna dra slutsatsen att ett språkligt intresse och en akademisk 

bakgrund bidrar till mer acceptans och förståelse för nya ord i språket, men det kan jag förstås 

inte säga med säkerhet.  
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 När det gäller konstruktion av kön så är resultatet väldigt intressant. Först och främst blir 

det väldigt påtagligt att det nästan bara är kvinnor som kategoriseras och konstrueras. Det här 

tyder på att vårt samhälle fortfarande är patriarkaliskt och att kvinnor är under män i 

maktstrukturen. Det här är ett viktigt resultat att belysa, då det idag pratas mycket om att 

feminism skulle vara överdriven och att vi redan är jämställda. Enligt mitt resultat så stämmer 

det helt enkelt inte. Om män och kvinnor var jämställda så skulle det antingen inte finnas 

någon anledning att kategorisera och konstruera något av könen, eller så skulle båda könen 

konstrueras lika mycket. Vi är uppenbarligen inte där ännu.   

 Många, särskilt motståndarna till hen, konstruerar kön tydligt medan de som förespråkar 

användning av hen försöker att i största möjliga mån undvika att konstruera kön och att 

kategorisera män och kvinnor. De informerar till och med andra i kommentarsfältet om hur de 

begränsas på grund av sin syn på män och kvinnor. Det blir nästan som ett slags krig mellan 

motståndarna till hen och förespråkarna, men som inte alls längre handlar om själva ordet hen 

utan om kön och könsidentitet. Hos motståndarna är deras eget kön otroligt viktigt. Det är 

genom könet de finner sin identitet och de skräms oerhört av tanken på ett samhälle där könet 

inte spelar någon roll. Många uttrycker sin stolthet över att vara kvinna (det är ju som sagt 

mest kvinnor som kommenterar, och de få män som gör det verkar inte ha något behov av att 

befästa sin manlighet) och när de kategoriserar kvinnor gör de det ofta med positiva attribut. 

De som förespråkar hen försöker istället att ta bort fokus på kön då de anser att kön begränsar 

människor, att det tar bort friheten att göra vad man vill eftersom man är fast i en normerande 

könsmaktsordning som aldrig kommer att försvinna om vi inte slutar lägga fokus på vad vi 

har mellan benen istället för att fokusera på vad vilka vi är utanför vårt kön. Kön som kategori 

kopplas ihop med negativa attribut.  

 Vad det handlar om i slutändan verkar faktiskt vara hur man ser på kön. Hela diskussionen 

om hen i mitt material kan egentligen sammanfattas med motsättningen mellan den essentiella 

och den socialkonstruktivistiska synen på kön. Tror man att alla människor föds med ett av 

två kön, och det könet har vissa förutsättningar, vissa attribut och ser ut på ett visst sätt, då är 

det förstås svårt att öppna sig för möjligheten att det kanske inte bara finns två kön, utan att 

det är en slags begränsning som vi människor har skapat själva. Upprördheten över hen 

handlar kanske för personer med essentialistisk syn på kön om att ordet är helt onödigt då vi 

rent biologiskt är helt olika, och alltid kommer att vara det. På samma sätt är det svårt för 

förespråkarna till hen, vilka ofta har ett socialkonstruktivistiskt synsätt på kön, att förstå 

upprördheten eftersom deras syn på kön är så totalt olik den som motståndarna till ordet hen 

har. För förespråkarna till hen så är, vilket jag tidigare konstaterat, ordet i många fall bara ett 
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ord, men för motståndarna verkar det gå mycket djupare än så. Vad som bara är ett ord för 

vissa, är för andra något som totalt ändrar hela deras synsätt på kön. Det går kanske att 

jämföra med religion. En djupt troende kristen, en monoteist, går inte helt lättvindigt över till 

att bli polyteist, som t.ex. hinduerna, och tvärtom.  

 Det är viktigt att poängtera att mitt material inte innesluter hela svenska folket. Alla läser 

inte bloggar, och långt ifrån alla kommenterar bloggar. Det är svårt att dra generella slutsatser 

om konstruktion av hen och kön utifrån 94 kommentarer på ett enskilt blogginlägg. De 

personer som kommenterar och debatterar i Anitha Schulmans kommentarsfält är personer 

som brinner för den här diskussionen, oavsett vilken sida de står på. 

 Avslutningsvis finns det många aspekter kring ordet hen som kan vara aktuella för fortsatt 

forskning. Rädslan och osäkerheten som många motståndare till ordet känner är något som jag 

har snuddat vid, men som kan utvecklas mer i framtida forskning. Även de grammatiska fel 

som motståndarna gör i sina inlägg väcker intresse. I den här uppsatsen finns inget utrymme 

för att undersöka det grundligt, men ett förslag är att i framtida forskning försöka gå till roten 

med vad detta grundar sig i. Är det en strategi som motståndarna väljer, tar de aktivt avstånd 

från skriftnormerna, eller handlar det om ren okunskap? Kanske handlar det om det forum 

dessa inlägg skrivs inom, bloggen? Är bloggar en plats där det är accepterat att frångå de 

skriftnormer svenska språket har? Självklart finns det fler aspekter än dessa att forska om, för 

trots att hen är ett litet ord på bara tre bokstäver så har det uppenbarligen makten att uppröra, 

intressera och fascinera.    
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Bilaga 
Anitha Schulmans blogginlägg med tillhörande kommentarer. 
 

 OM HEN 
Okategoriserade / söndag 23:26 29 Jan  

Jag blev tillfrågad att vara med i Debatt angående ”HEN”. Det hade jag gärna varit då ämnet ligger mig varmt om hjärtat. Men jag är ju här 
och tacka vet jag det. 

Jag tycker att man få ha vilka idéer och påhitt som helst, men att utöva dem på sina barn är inte annat än vulgärt. Att skapa en slags ideologi 

och sedan praktisera den på sitt barn som några slags försöksdjur borde knappt vara okej. Jag menar man får inte misshandla sina barn fysiskt 

men uppenbarligen psykiskt. Jag tror att vi behöver vara två kön för att ett ha ett fungerande samhälle. Jag tror inte på någon slags 
homogenisering eller vad det är som ska uppnås för att bli jämlika. Vi är som ett tvåkomponentslim. Dubbelt så starka med olika styrkor om 

vi gör det på rätt sätt. 

Jag upplever ideologin som en slags missnöje och besvikelse som senare blivit en anledning. Som i efterhand har utvecklats till en slags 

ideologi, som sedan ska appliceras på barn. Kolla på Gröna Vågen-kidsen det är inte många som tyckte att livet var så toppen och enkelt i 

just den vågen så här i efterhand. Det här känns som samma sak. Som sagt ha gärna åsikter och värderingar och idéer åt alla håll och kanter 
med genomför dom. Men inte med barnen som ursäkt, de har inte gjort någonting och skiter nog i både snopp, snippa blått eller rosa. Ge dem 

valmöjligheter istället för omöjligheter.  

Permalänk Anmäl 94 Kommentarer  

  

   

 
Maria 

februari 14, 2012 20:44  

Herregud, vilket absurt ordkrig! Sent kommer jag in i debatten och tror inte jag kommer ändra någons personliga åsikt med mitt inlägg, men 

det har jag heller inte för avsikt att göra. Jag kan bara inte förstå hur man kan vara av uppfattningen att användandet av ordet ”hen” skulle 
bidra till ökad jämställdhet! Jämställdhet handlar väl knappast om att avveckla könen? Det faktum att vi är två olika kön är ju liksom 

förutsättningen för vår existens. Vi är biologiskt olika och att använda ordet ”hen” ändrar inte på det. Jämställdhet handlar väl istället om lika 

behandling etc, oavsett kön? Är det inte där vi då borde lägga krutet istället för att slösa energi på en fånig ordvalsdebatt? Att åstadkomma 
skillnad när det gäller könsstereotypa värderingar är ett oändligt mycket större arbete än att införa ett könsneutralt pronomen i svenska 

språket!  

Och kära lady Dahmer, du blandar ihop begreppen. Det verkar vara en smula naivt att tro att all genusmedvetenhet ligger i ett pronomen. Och 

jo, genus är en ideologi. Naturvetenskap är inte det. 

Anmäl  
 

 

 
jeanette 

februari 2, 2012 11:07  

Sofia; hört talas om siblings? ;-) Ett samlingsord för brothers and sisters på engelska. 

Anmäl  

 
Sofia 

februari 1, 2012 11:50  

Anitha- inse att du helt enkelt är för obildad för att föra dessa resonemang. vad är det som är så himla FARLIGT och HOTANDE med ett 
neutralt ord? Jämför t ex med vårt svenska ord syskon. Tycker du det är lika hemskt? I många andra länder finns inte ett neutralt ord för 

http://blogg.mama.nu/hosschulmans/2012/01/29/om-hen/
http://blogg.mama.nu/hosschulmans/category/okategoriserade/
http://blogg.mama.nu/hosschulmans/2012/01/29/om-hen/
http://blogg.mama.nu/hosschulmans/2012/01/29/om-hen/#report_abuse_post_form_container_3229
http://blogg.mama.nu/hosschulmans/2012/01/29/om-hen/#comments
http://blogg.mama.nu/hosschulmans/2012/01/29/om-hen/#comment-7331
http://blogg.mama.nu/hosschulmans/2012/01/29/om-hen/#report_abuse_form_container_7331
http://blogg.mama.nu/hosschulmans/2012/01/29/om-hen/#comment-6547
http://blogg.mama.nu/hosschulmans/2012/01/29/om-hen/#report_abuse_form_container_6547
http://blogg.mama.nu/hosschulmans/2012/01/29/om-hen/#comment-6365
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syskon utan man säger tex brothers and sisters. Syskon känns ju rätt smidigt att ta till i jämförelse och det är ingen som anklagar någon 

förälder för att utöva några vulgära experiment bara för att könet inte betonas. De är syskon helt enkelt, who cares vilket kön de har. Om man 

måste betona det av någon anledning så säger man bröder eller döttrar. Förstår du nu? Det är samma sak med ordet hen! Det är inte 

FARLIGT. Du behöver inte vara så RÄDD. 

Anmäl  
 

 
Syrran 

januari 31, 2012 21:49  

Att kalla sit barn för hen är lika sjukt som att kalla det för lilla prinsessan. Ett påtvingat fack som barnet måste finna sig i att tillhöra. Hen är 

ett fack där könet inte får avslöjas. 

Anmäl  
 

 
Malin 

januari 31, 2012 19:50  

Amen och Halleljulja! Håller med dig! 

Anmäl  
 

 
Stefan N 

januari 31, 2012 19:11  

”Hen” är ju valmöjligheten till hon och han. Ett till alternativ för dem som inte är en hon eller han. Ge människor valet bara. 

Dessutom är det praktiskt. 

Anmäl  
 

 
Sussi 

januari 31, 2012 16:23  

Varför är det så svårt att googla ordet hen är om man inte vet? 
Det är ett könsneutral pronomen som tex ”denne”.  

Ingen behöver använda det om man inte vill, precis som med alla andra ord i svenska språket. Vill jag säga dojjor istället för skor så får jag 

det. Hen underlättar bara när man inte vet könet på den tilltalade. Jag själv använder mig dock inte av ordet, mest för att det inte sitter 

inpräntat i mitt språkbruk så jag tänker inte ens på att använda det. Har använt det någon gång kanske. Men jag behöver inte heller göra det, 
inte ni heller, men jag ser fördelarna i ordet. (Sen så använder jag inte heller ”denne” regelbundet.) 

Varför jaga upp sig så mycket för ett ord?  

Sen ni som inte vill börja kalla era barn för ”hen”, vem fan kallar sina barn för hon/han vid tilltal? Jag brukar kalla de jag känner för deras 

tilltalsnamn. 

Inte heller genus eller genus pedagogik handlar om det ni skriver om. Det är det sociala könet och könsroller och deras påverkan som det 

handlar om. Inte att sudda ut alla könsorgan i en Etch A Sketch.  

Jag förstår inte varför folk envisas med att se oss som varandras motsatser, så är det inte, det är mer skillnad inom könen. Vi är individer och 

”kvinnligt” och ”manligt” är egentligen bara humbug som bara begränsar. Det är bla sånt som gör att speciellt ungdomar blir mobbade, de 

http://blogg.mama.nu/hosschulmans/2012/01/29/om-hen/#report_abuse_form_container_6365
http://blogg.mama.nu/hosschulmans/2012/01/29/om-hen/#comment-6269
http://blogg.mama.nu/hosschulmans/2012/01/29/om-hen/#report_abuse_form_container_6269
http://blogg.mama.nu/hosschulmans/2012/01/29/om-hen/#comment-6221
http://blogg.mama.nu/hosschulmans/2012/01/29/om-hen/#report_abuse_form_container_6221
http://blogg.mama.nu/hosschulmans/2012/01/29/om-hen/#report_abuse_form_container_6199
http://blogg.mama.nu/hosschulmans/2012/01/29/om-hen/#comment-6141
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som inte passar in i föreställningen om ”hur man ska vara för att vara kvinna/man”. Alla är riktiga kvinnor och män oavsett hur de är och 

ALLA olika typer ska vara tillåtna. 

Alla föräldrar vill väl ge sitt barn ALLA möjligheter istället för att dela upp saker i två led varav det ena är förbjudet? Så varför är man så 
emot att man ger barn det bara för att man slänger in ordet genus, könsföreställningar ska inte begränsa barns utveckling. Det tycker då inte 

jag i varje fall. (eller den svenska skolan) 

”Förskolan har till uppgift att ”motverka traditionella könsmönster”, enligt gällande läroplan. Skolan ska ”aktivt och medvetet främja 

kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter”.” 

Anmäl  
 

 
Emmelie 

januari 31, 2012 15:58  

Seriöst så förstår jag inte varför det är fel att man låter sin unge vara grabbig eller tjejig eller vad man nu har för kön på sina barn. Min son 

har helt på egen hand hittat ett stort intresse för bilar på egen hand. han har puzzel, böcker som alla mer eller mindre är könsneutrala, men 
hittade bilar, framförallt på förskolan. Det är inget vi ”tvingat” på honom, kan ju inte tala för förskolan. Men vill han senare leka med dockor, 

eller som han gör nu, springa runt med barnvagn så låter jag honom göra det. Varför nödvändigheten att ”mörka” att man har olika kön. Sen 

är jag helt med på att man kan använda hen i situationer när man inte vet könet på i detta fall läkaren. Men rör vi inte till det för våra barn om 
vi gör det för komplicerat? jag är helt förvirrad bara för denna diskussion 

Anmäl  
 

 
sandra 

januari 31, 2012 14:25  

Svenska skolan är på väg i botten, gissa vilket land Sverige ska använda som förebild för att få upp den svenska skolan som ett av de bästa i 
världen igen? Yepp. Finland. För i Finland rankas ännu bildning högt.  

Bildning är något som behövs. Lady Dahmer talar som en bildad. Hon framför sina argument sakligt och utifrån allmänna premisser och inte 
grundat i personligt ”tyckande”, även om det hon argumenterar för också faller väl med hennes egna åsikter.  

Jag ser tydligt en skillnad i genusmotståndares argument och genusanhängares. Motståndarna tenderar att framföra personliga påhopp i större 
grad och framstår som väldigt aggressiva och okunniga/obildade.  

Jag älskar när personer som är okunniga i något ämne vågar ställa frågor och är nyfikna. Jag gör det alltid när jag inte behärskar något ämne. 
Prova ni med! 

Anmäl 
  

 
Estetica 

januari 31, 2012 12:47  

Tack Anitha för ditt sunda inlägg..! 
HEN är bara en pseudonym för fega butches..! 

Kom ut ur garderoben ni hermafroditiska grabbfruntimmer..! 

Språket saknar ni makt över..! 
Ja eftersom ni är en försumbar mikroritet..! 

Feminina kvinnor som Anitha och vi andra i majoriteten styr ..! 

Anmäl  

 

http://blogg.mama.nu/hosschulmans/2012/01/29/om-hen/#report_abuse_form_container_6141
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Fia 

januari 31, 2012 08:36  

Tycker de känns som att hen är skapat av kvinnor som känner sig mindre värda än männ. De behöver ett ord som kan höja hon och sänka 
han. Har aldrig känd mig lägre för att jag är kvinna för jag står för att jag är en hon och kommer aldrig låta mina barn kallas hen. Vi ska form 

dem till starka individer som vågar stå för sitt kön. För vi har två olika kön. Precis som blommor och djur. Ska ni sluta kalla djuren för hona 

och hane också? Kanske ta bort ord som ko och tjur eller sugga och galt. Nä, lägg energin på där könsskillnader verkligen är problem i 
stället. Typ Thailand där tjejer tvingas hora, eller i länder där kvinnan ses som mannens egendom.  

Däremot tänker jag inte tvinga på min dotter rosa glitterklänningar och guldbevingade hästar. Nä, vi ska erbjuda olika leksaker (har aldrig 
delat upp leksaker i tjej och kill-leksaker) och så får HON välja vad HON vill. 

Anmäl 
  

 
Jasmine 

januari 31, 2012 00:44  

Hjälp, här var det inbördeskring. Medan alla 
tappra genus soldater krigar vidare om hen 

kryper jag ner bredvid mitt barn och kramar 

om henne, så hoppas jag att du Anitha har 
En fantastisk vecka med Penny och Calle 

I Miami! 

Anmäl 
  

 
Lady Dahmer | Postpatriarkal Feministfitta 

januari 30, 2012 23:20  

Johanna, jag utger mig ALDRIG för att vara någon annan. Jag står alltid för det jag säger. 

Anmäl  
 

 
Sussi 

januari 30, 2012 22:18  

Johanna: Vad exakt ska lägga av med?  

Nej jag är inte Lady Dahmer. Jag heter Susanne och är en norrlänning som är bosatt i Värmland. Bara att kolla ip. 

Anmäl  
 

 
Jolene 

januari 30, 2012 22:17  

@Miranda: WORD! 

Ni som sitter och går till personangrepp: förstår att ni gör det när ni är så knapphändiga i själva sakfrågan…… 
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Anmäl  
 

 
Karl 

januari 30, 2012 22:17  

@Anna: Kan du inte läsa mitt namn? Förstår du inte att det är ett killnamn? Jag är man om det nu var nödvändigt att förtydliga för dig.  

Du använder en väldigt kränkande ton. Väx upp och börja bete dig som en riktigt kvinna istället. 

@Johanna: Vart tog yttrandefriheten vägen? 

Anmäl  
 

 
Johanna 

januari 30, 2012 21:53  

Till Lady Dahmer eller ”Sussi” som du nu kallar dig. 

GE DIG NU! 

Anmäl 
  

 
Sussi 

januari 30, 2012 21:41  

Maria: Bråkkärring? Jag tycker Lady Dahmer är väldigt saklig och lugn. Varför skulle det vara synd om hennes barn? 

Anna: ”Som jag tidigare sa. Det här handlar om aggressivt folk som bara vill bråka. Nu börjar det hånfulla tugget om att de som inte 
samtycker är ”okunniga och opålästa” också. Är liksom ingen idé att sänka sig till att prata med sånt folk ens.” 

Okunnig betyder inte att man är dum eller mindre intelligent, det betyder att man helt enkelt inte vet, det är inte automatiskt något hånfullt. 

Om man påstår att en sak är något som det inte är eller att det handlar om något helt annat än vad det egentligen gör så har man inte en annan 

åsikt eller ett annat synsätt.. man har bara fel. Tex som om man skulle påstå att astrologi handlade om trägårdsarbete. 

Förstår inte varför alla flyger i luften bara för att de får verklig fakta istället för fördomarna och den konstig vandringssägnen som 

uppkommit.  

ALLA är okunniga angående någonting, ingen kan veta allt om allting. Tycker att folk kan sluta vara så defensiva. 

Anmäl  
 

 
Maria 

januari 30, 2012 21:06  

Lady Dahmer är en självupptagen bråkkärring. Stackars hennes barn. 

Anmäl  
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Anna 

januari 30, 2012 20:55  

@ Karl 

Är du en hon, han eller hen??! Jaså, du vet inte. Anade det… 

Anmäl  
 

 
Cecilia 

januari 30, 2012 20:38  

I finskan finns varken ”han” eller ”hon” utan endast ”hän”. Aspraktiskt och i.o.m. detta slipper man den sjukt töntiga debatten om hen. Fattar 
inte vad folk har för problem med det ordet i Sverige? Som LD skriver så berikar det ju bara språket. 

/Finlandssvensk tjej 

Anmäl 
  

 
Karl 

januari 30, 2012 20:27  

@Anna: Ssshyyyy! Det är du som bråkar och vägrar lyssna, fittkärring du är! 

Anmäl 
  

 
Ida A 

januari 30, 2012 19:41  

Det känns som att allt jag vill säga i den här frågan redan är skrivet nedan, men för mig satte Miranda pricken över i med sin kommentar och 

jag håller helt med henne och de andra på hen-sidan. 

Anmäl 
  

 
Miranda 

januari 30, 2012 19:00  

Jag blir sjukt frustrerad. Vad är det ni inte förstår? Varför vill ni skapa en diskussion och ett problem där det inte finns något? Det är väl 

skitbra med ett neutralt ord som hen, som man kan använda när man helt enkelt inte vet vilket kön personen ifråga har (om man pratar om 
okänd gärningsman eller vad som helst), så man slipper skriva och säga hon/han vilket iallafall jag tycker är drygt. Och även om vi skulle 

kalla barn för hen, vad skulle det spela för roll? SKÖNT för ungarna att få bort alla förväntingar som slängs på dem beroende på om de är 

pojke eller tjej. Och jag tror inte att dom är så efterblivna att dom inte vet om dom har snopp eller snippa bara för att dom inte blir kallade 
hon och han hela tiden. Glöm aldrig att det är den ENDA skillnaden mellan män och kvinnor. Snopp eller snippa. Allt annat är bara skitsnack 

av hysteriska bakåtsträvare. Jävla dramaqueens, skärp er nu. 
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Anmäl 
  

 
Marie 

januari 30, 2012 17:12  

Jag trodde det var ett skämt men nu förstår jag att det inte var det. ”Hen”, vad fasen är det? Jag är absolut feminist i ordets alla meningar men 

någonstans går gränsen och den går någonstans vid ”hen”. 
Klart man inte är sitt kön- vem har påstått något sådant, men man HAR ju ett kön (de flesta i alla fall). Vad är nästa steg- ta bort alla kvinnors 

bröst och ge flaska så att både mammor och pappor ska ha samma förutsättningar? Detta känns som ett I-landsproblem. Varför skapa problem 
som inte finns? Genus handlar ju inte om man är hon eller han, utan hur man behandlar och respekterar varandra. Jag är stolt över att vara en 

stark och smart kvinna, och inte en ”hen” i världen skulle få ändra på det. Varför inte uppskatta olikheterna hos män och kvinnor istället för 

att stöpa alla i samma form. Fy, vad tråkigt livet vore om inte olikheter skulle finnas. Jag har en vän som känner sig både som man och som 
kvinna men inte heller han vill bli kallad ”hen”. Make love not problems! 

Anmäl 
  

 
Rebecca - den egensinniga 

januari 30, 2012 16:55  

Jag säger så här: bara för att jag är född med en vagina betyder det inte att jag är en kvinna. Men nu identifierar jag mig som kvinna, men jag 
ÄR inte en vagina, jag ÄR en person. Alltså omfamnar jag ordet ”hen”. Bara för att jag har en vagina betyder det inte att jag har ett visst 

intresse eller uttryck.  

Hen omfamnar alla, och vad tusan är det för fel med det ordet egentligen? Jag har aldrig fattat det. 

Anmäl  
 

 
Sanna B 

januari 30, 2012 16:02  

@ Johanna ”….och Finland känns ju verkligen som ett utvecklat och föredömligt land att följa. Wow!”  

Sarkasmen föll platt då du än en gång visar din egen okunnighet. Lär dig lite om ditt östra grannland innan du uttalar dig.  

Läs t.ex. Newsweek, som 2010 utsåg Finland till världens bästa land 

(http://www.thedailybeast.com/newsweek/2010/08/15/interactive-infographic-of-the-worlds-

best-countries.html) – men Newsweek var helt ute och cyklade där antar jag? 

Eller följ helt enkelt med nyheterna (http://svenska.yle.fi/nyheter/ är en bra sajt), t.ex. just nu pågår presidentval som kan vara 

intressant att följa. Efter tolv år med en kvinnlig president (Tarja Halonen) lyckades tyvärr ingen av de kvinnliga kandidaterna ta sig till andra 

omgången (om ingen av kandidaterna får över hälften av rösterna i första omgången, röstar man en andra omgång mellan de två som fått flest 

röster), men däremot Pekka Haavisto gick vidare. Haavisto är en erfaren fredsförmedlare med grön, socialliberal politik, som dessutom är 

öppet homosexuell och lever i registrerat partnerskap med en mycket charmig ecuadoriansk frisör (http://hbl.fi/nyheter/2012-

01-26/finland-ar-redo-ett-manligt-presidentpar) = inte utvecklat och föredömligt? 

Anmäl  
 

 
Nina 

januari 30, 2012 15:45  
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Jag kommer i alla fall att fortsätta prata finska, prata om mitt barn som hän och tycka att det är fint att alla mänskor kan nämnas med samma 

pronomen.  

Anna tycks inte vara speciellt välinformerad om utvecklingen i Finland. Den enda skillnaden på er och oss är att vi har två inhemska språk. 

Anmäl 
  

 
Maria Jontasdotter 

januari 30, 2012 15:27  

Hen kan väll inte vara annat än bra för barn, istället för att bli delade i två grupper, pojke flicka, alla är lika värda.  

Du utövar väll dina idéer om vad du tror är bäst på ditt barn, och det gör även föräldrar som vill att deras barn ska få vara mer än ett kön!! 

Anmäl  
 

 
Debbie 

januari 30, 2012 15:23  

Om du anser att man psykiskt misshandlar sina barn när man benämner barnen som hen så borde hela finska folket anmälas för 
barnmisshandel. Det är inget konstigt och att använda könsneutralt pronomen, i finland benämns både hon och han som hän. 

Anmäl  
 

 
sofie 

januari 30, 2012 14:19  

INTE dikterar villkoren menade jag.. 

Anmäl 
  

 
Lady Dahmer | Postpatriarkal Feministfitta 

januari 30, 2012 14:13  

Fast Anna, varken du eller Anitha eller de som håller med inlägget har förstått vad det handlar om. Om du hade det så hade ni/de bemött 
debatten med konkreta motargument. Istället för att komma med osanna påståenden.  

Men här har du din chans! Varför är det synd om våra barn? På vilket sätt far de illa? Vad i genusmedvetenheten är det du ställer dig kritisk 

mot? 

Anmäl  
 

 
sofie 

januari 30, 2012 14:13  

http://blogg.mama.nu/hosschulmans/2012/01/29/om-hen/#report_abuse_form_container_5735
http://annamariaericajonsson.blogg.se/
http://blogg.mama.nu/hosschulmans/2012/01/29/om-hen/#comment-5725
http://blogg.mama.nu/hosschulmans/2012/01/29/om-hen/#report_abuse_form_container_5725
http://dubbaj.blogspot.com/
http://blogg.mama.nu/hosschulmans/2012/01/29/om-hen/#comment-5723
http://blogg.mama.nu/hosschulmans/2012/01/29/om-hen/#report_abuse_form_container_5723
http://blogg.mama.nu/hosschulmans/2012/01/29/om-hen/#comment-5683
http://blogg.mama.nu/hosschulmans/2012/01/29/om-hen/#report_abuse_form_container_5683
http://ladydahmer.se/
http://blogg.mama.nu/hosschulmans/2012/01/29/om-hen/#comment-5679
http://blogg.mama.nu/hosschulmans/2012/01/29/om-hen/#report_abuse_form_container_5679
http://blogg.mama.nu/hosschulmans/2012/01/29/om-hen/#comment-5677


 

42 

 

men anna, tror du att hela regeringen och skolverket är bakom flötet också? det finns en anledning till att vi enligt läroplanen SKA arbeta 

med genus! är det synd om mina barn för att jag vill ge dem möjligheten att växa upp i en värld där andra (barn, vuxna, media, förskola 

osv)dikterar villkoren för hur dom sk bete sig och leva sina liv? dom ska få välja själva!!! och kunna leva jämställt med sin partner (inte lätt 

om men blivit ”könad” från start. och ständigt hört att poliser, läkare etc är HAN och sjuksköterskor, förskollarare är HON, rent 
slentrianmässigt under hela uppväxten. det är undantagsfall där någon väljer att säga hen om sitt barn. skulle inte jag göra för absolut är det 

en viss skllnad på att ha en snopp eller snippa :) dock förstår jag varför vissa väljer att göra så då det är så förbannat svårt att inte bemöta de 

olika könen helt olika! 

Anmäl 
 

 
Lady Dahmer | Postpatriarkal Feministfitta 

januari 30, 2012 14:10  

Anna, jag bråkar inte. Jag är saklig och tillmötesgående. Du däremot har en ganska otrevligt och aggressiv attityd. 

Anmäl  
 

 
Anna 

januari 30, 2012 14:03  

Som jag tidigare sa. Det här handlar om aggressivt folk som bara vill bråka. Nu börjar det hånfulla tugget om att de som inte samtycker är 

”okunniga och opålästa” också. Är liksom ingen idé att sänka sig till att prata med sånt folk ens. 

Anmäl  
 

 
Ankis 

januari 30, 2012 13:58  

Ger vi verkligen barn valmöjligheter om vi envisas med att dela upp dom i pojke och flicka. Vi kan ju inte blunda för att med våra kön 

kommer också förväntningar om hur vi ska bete oss och vad vi ska tycka om.  

Det skär i mitt hjärta när jag tänker på att mitt barn och andras barn kan bli mobbade och utstötta om dom inte kan leva upp till de 

förväntningar som finns för dom. Att mitt barn kan ses som bråkstake bara för att han har snopp och att han inte kommer få visa känslor och 
gråta för det är inte manligt. 

Anmäl  
 

 
Anna 

januari 30, 2012 13:57  

Sofie: 
Varken jag eller Anitha har missuppfattat ett endaste dyft. Vi förstår EXAKT vad det handlar om och ffa VILKEN typ av människor som 

tjatar runt med det här. Stackars era arma barn säger jag bara, och jag menar det verkligen. 

Ta och läs på lite själv du för dina barns skull åtminstone. 

Anmäl 
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sofie 

januari 30, 2012 13:46  

anna! det handlar inte om åsikter, det handlar om fakta och logik! hon har helt enkelt missuppfattat vad det handlar om. dessutom skriver jag 
att ja inte betvivlar hennes intelligens ett endaste dugg. det är därför jag blir så förvånad när hon inte förstår! 

Anmäl  
 

 
Hallonbergen 

januari 30, 2012 13:46  

Japanska, turkiska, finska har inget genus i språket. (Finska har väl just ”hen” för han/henne dessutom). Finns det något tecken på att 
människorna som talar detta språk är progressiva i genusavseende? Är barnen i dessa kulturer mer fria att växa upp utan förutbestämda 

könsroller? 

Anmäl 
  

 
Viktoria 

januari 30, 2012 13:45  

I teorin är genusvetenskap så himla simpel! Hur kan du Anitha bara avfärda det gång på gång när du har så tappra läsare som hela tiden gör 
det så lätt för dig? Ja självklart skiter kidsen i snopp&snippa/blått&rosa, men det är vi vuxna som prompt ska sätta in dom i sina fack redan 

från start. Vi är människor, olika individer, är inte det att ha ett fungerande samhälle? Att säga att tjejer är si och killar är så, är som att tex 
säga att indier är si (”ja men det är medfött att alla indier älskar curry”) och asiater är så (”alla från Asien älskar ris”). Sen kan jag tycka att i 

praktiken är genus svårare, men inte för den sakens skull oviktig. Om vi ska komma till ett så jämnställt samhälle som bara möjligt så är det 

en god start att börja med barnen? Fattar inte dessa korkade kommentarer om att ”ja men Gud, typiskt Sverige att hålla på å va så jävla PK”. 
Men hallå, tackar fan för det. 

Anmäl  
 

 
Lady Dahmer | Postpatriarkal Feministfitta 

januari 30, 2012 13:41  

Anna, det är tydligt att Antitha saknar kunskap om genus och betydelsen kring hen, eftersom att hon skriver rena felaktigheter och 
feltolkningar.  

Men som sagt, okunskap är inget skamligt. Och har heller ingenting med intelligens att göra. 

Anmäl 
  

 
Anna 

januari 30, 2012 13:34  

Sofi: 
varför tror du inte att Anitha är påläst och har bildat sig en uppfattning i den här frågan? Den som underskattar andras intelligens är den som 

är den dumme. Säger faktiskt mest om din intelligens det där Sofi att förutsätta att alla som har en annan åsikt bara behöver lära sig och fatta 

lite mer. Tråkig världen skulle vara också om alla tyckte lika. 

Anmäl  
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sofie 

januari 30, 2012 13:23  

hen är faktiskt ett utmärkt ord eftersom man ofta automatiskt förutsätter att det är en man man talar om (djur, läkare, polis whatever alltid 
mannen först förutom tex sjuksköterska, förskollärare då förutsätts förstås att det är en kvinna..) hen är ju då helt perfekt att använda då man 

inte vet könet för att komma bort från dessa förutfattade meningar som är så djupt rotade! 

Anmäl  
 

 
Athena 

januari 30, 2012 13:19  

Åh, jag vill ha en cool liten pojke som jag uppfostrar till att bli en riktig karlakarl! Han ska få leka med pistoler och bilar så mycket han bara 
vill. Och sedan hoppas jag att mitt andra barn blir en liten söt flicka som jag kan klä i rosafärgade prinsesskläder. Vill kunna sminka henne, 

fläta hennes hår och lära henne att posera fint på bild. LÄNGTAR! Och jag ska uppfostra min coola, starka son att alltid ställa upp för sin 
lillasyster och förvara henne om det behövs! ;) PUSS! 

Anmäl  
 

 
sofie 

januari 30, 2012 13:14  

snälla anitha, LÄS ordentligt vad tex lady dahmer skriver! ta till dig fakta! det handlar inte om åsikter eller att barnen ska vara försöksdjur. 
läs LD:s blogg noga, läs böcker, tidningar, forskningsrapporter. snälla jag blir så oerhört frustrerad av denna okunskap så jag vet knappt vart 

jag ska ta vägen. 

ta av dig själv, och resten av er familj skygglapparna eller antiinställningen eller vad det kan vara och försök vara lite vidsynt och intelligent 

(för det betvivlar jag inte ett endaste dugg att du är egentligen). LYCKA TILL!!!! 

Anmäl  
 

 
Linnéa 

januari 30, 2012 13:05  

Johanna: Ditt svar ”….och Finland känns ju verkligen som ett utvecklat och föredömligt land att följa.” visar att du inte fattar poängen 
riktigt. I exemplet om Finland handlar det om det finska SPRÅKET och inget annat. Finland har ord som liknar ”hen” och dess betydelse. 

Hen är alltså inte mycket mer än en del av språket, och just ordet ”hen” är väl ett jättebra och användbart ord? Jag skrev t.ex. en skoluppgift 

häromdagen där jag skulle sammanfatta en ofantlig mängd författare från 1900-talet, och att skriva ”honom/henne” eller ”han/hon” hela tiden 

såg rörigt ut. I en sådan situation är hen utmärkt, tycker jag. I de stycken där jag skrev om författare utan att jag behövde specificera mig på 

vem det var (alltså om det var en kvinna eller man) passade ordet hen in, och jag slapp skriva ”honom/henne” ideligen. 

Anmäl  
 

 
Lady Dahmer | Postpatriarkal Feministfitta 

januari 30, 2012 12:43  
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Johanna, jag vet inte så mycket om Finland, du kanske kan berätta på vilket sätt de är outvecklade, för nu blev jag nyfiken?  

Min poäng är dock att det funkar alldeles utmärkt att ha ett neutralt pronomen utan att människor blir förvirrade eller tappar kuken. :-) 

Anmäl  
 

 
Klara 

januari 30, 2012 12:42  

Men hur mycket projicerar inte du på din dotter när du redan nu bestämt vad hon älskar och tycker om? Calle har redan uttryckt att det bästa 
han vet är tjejiga flickor och kläder och rum är prinsessigt och sockersött. 

Vi människor måste ta förändring och utveckling i långsamt takt, vi måste hinna med. Själv är jag kluven till hur jag ska hantera könandet 
när jag själv får barn. Är världen redo för att min son bär spets? Hur ska min dotter hantera att jag vägrar henne strumpbyxor? 

Dock så tycker jag det mest vulgära (ditt ordval) är de här eviga förväntningarna vi har på våra barn bara pga deras kön. Och att patriarkatet 

är en produkt av könsroller ser jag mycket allvarligt på. 

Anmäl  
 

 
Johanna 

januari 30, 2012 12:38  

@ Lady Dahmer 

….och Finland känns ju verkligen som ett utvecklat och föredömligt land att följa. Wow! 

Anmäl  
 

 
Lady Dahmer | Postpatriarkal Feministfitta 

januari 30, 2012 12:34  

Anna, så du tror inte att människor är aktivister pga övertygelser och tro? Du tror bara det handlar om att bråka? 

Anmäl  
 

 
Lady Dahmer | Postpatriarkal Feministfitta 

januari 30, 2012 12:33  

Julia, nu är det ju inte så att det bara är vissa människor som har förväntningar utifrån kön (eller klass eller sexualitet eller etnicitet eller vad 

det nu må vara) utan det är nåt vi ALLA har. Du, jag, Anitha. Alla. Och vi bemöter ALLA varandra utifrån dessa. Du, jag, Anitha. Alla.  

Visst är målet att alla frigör sig från könsfördomar (och andra fördomar) men tills dess så växer våra barn upp i den HÄR världen med dess 

krav och förväntningar som i sin tur påverkar deras utveckling. Visste du att barn i glada färger får fler leenden från omgivningen? Tror du att 
det kan påverka barnet? 

Anmäl  
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Lady Dahmer | Postpatriarkal Feministfitta 

januari 30, 2012 12:30  

Johanna, ja hen är ett komplement och ska användas när man inte vet könstillhörighet eller när den är irrelevant eller när könet helt enkelt vill 
hållas hemligt. (t.ex om man pratar om någon, men inte vill avslöja för mkt om vem det kan vara) 

Varför ska jag säga ”hon eller han” när jag kan säga hen? Det går alldeles utmärkt att säga ”människa med snippa” istället för kvinna också. 

Men visst är det skönt att ha specifika ord?  

Sen så är jag personligen för ett neutralt pronomen som ersätter hon och han. Men det är min personliga åsikt, inte syftet med hen. (I andra 

länder så har man neutrala pronomen t.ex f Finland. Funkar alldeles utmärkt.) 

Anmäl  
 

 
Johanna 

januari 30, 2012 12:18  

@ lady dahmer 

Så när ska hen användas som ett KOMPLEMENT? Menar du egentligen inte att man bör skrota två korrekta pronomen (hon/han) och ersätta 
dem med ett könsneutralt hen? Helt i genus anda…. Du argumenterar inte på ett ärligt och uppriktigt sätt i detta. Säg som det är och stå för 

det istället för att krångla till det med att du har syften om att ”utveckla språket” osv. Det går lika fort och bra att säga och skriva hon/han om 

läkaren man ännu inte vet könet på. 

Anmäl  
 

 
Sanna 

januari 30, 2012 12:13  

Lady Dahmer! Tack. Mina ord fastnar för tycker det här är så självklart så vet inte vad mer jag ska skriva. Tack för att du är klok i 

diskussionen som egentligen inte kommer någon vart. Den går ett steg framåt och sen ett fem steg tillbaks när nån frågar. ”På viket sätt är det 
utvecklande för språket att ersätta hon/han med hen?” 

Anmäl  
 

 
Anna 

januari 30, 2012 12:09  

Jag har en teori: 

Det finns människor som till sin läggning är väldigt aggressiva och bråkiga. För att kunna utöva det så skaffar man sig ”legitima” skäl som 

att bli djurrättsaktivist, genuskämpe eller till och med starta krig och utöva terrorism i ”guds namn”. Till syvende och sist handlar det mer om 
aggressivitet än om saken i sig. Tragiskt att blanda in sina barn som ett vapen. Det borde förbjudas!  

Det är ju bara att titta på vissa här som kommenterar med en skrämmande frenesi och emfas. Huvudet på skaft minsann…. Hihi. 

Anmäl  
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Julia 

januari 30, 2012 12:09  

Du missförstod mig uppenbarligen. Jag menar att problemen inte sitter i kläderna, de sitter i huvudet på inskränkt folk. Det är de som ska 
jobba med deras sätt att se på könsnormer etc. 

Anmäl  
 

 
Lady Dahmer | Postpatriarkal Feministfitta 

januari 30, 2012 12:03  

Johanna, eftersom att hen är ytterligare ett pronomen. Tycker du inte att exempelvis synonymer är utvecklande? Eller nödvändiga? ”Äh vi 
har redan ett ord för flicka, vi behöver inga fler!” (förkasta tjej, tös, brud, kvinna osv)  

Hen har en funktion som hon och han inte kan ersätta. Både i tal och text. Varför detta mostånd? Vad är du rädd för? Du behöver ju inte 

använda ordet lika lite som du behöver använda andra ord du inte trivs med. Men varför motsätta sig existensen av det? 

Anmäl  
 

 
Lady Dahmer | Postpatriarkal Feministfitta 

januari 30, 2012 11:59  

Julia, men vem har sagt att flickor i prinsessklänningar ska straffas? Genus handlar inte om förbud och straff och skuldbeläggning.  

Och som det ser ut idag så straffas pojkar när de går i klänning, rosa eller på annat sätt bryter mot könsnormerna. Är det verkligen bättre? 

Anmäl  
 

 
Johanna 

januari 30, 2012 11:57  

@ Lady dahmer 

På viket sätt är det utvecklande för språket att ersätta hon/han med hen? 

Anmäl  
 

 
Julia 

januari 30, 2012 11:56  

Lady Dahmer, men att ”straffa” de flickor som leker runt i prinsessklänningar är väl knappast rätt väg att gå? Som du tidigare skrev så finns 
genus inskrivet i läroplanen, och det är så rätt! Vi måste alla bli mer medvetna om de här problemen, och det måste vi bli vare sig flickor har 

på sig rosa klänningar eller inte. 

Anmäl  
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Asa 

januari 30, 2012 11:56  

Jag är utlandssvensk sedan manga ar och följer denna ”genus-debatt” med stort intresse. Att det är en universell diskussion kan man nog 
ifragasätta; vilket annat land sysslar f.n. med denna diskussion och dessa definitioner? Att det inte alltid är relevant om man är kvinna eller 

man (pojke/flicka) är säkerligen ofta riktigt. Att för den skull ”radera”ut skillnaden känns väldigt främmande för mig. VAD gör det för 

skillnad om jag säger ”han” eller ”hon” om mitt nyfödda barn? Vad jag ocksa lagt märke till är att det pushas mycket mer för pojkar att bli 
”flickiga” än vice versa. Varför? Jag vet definitivt inte om det är en pojkes ”helt fria vilja” att som 10-aring ga till skolan i klänning. 

Nagonstans där tror jag att föräldrar eller annan omgivning pa ett eller annat sätt paverkat barnet i en rikt´ning. Är det mer ok? Ett komplext 

tema som nog inte kan lösas pa de närmaste aren. 

Anmäl  
 

 
Sanna 

januari 30, 2012 11:15  

Men hallå alla osmarta! HON OCH HAN ÄR PRONOMEN SOM ÄR SPRÅKLIGT KONSTRUERADE. 

Att lägga till ett ytterligare pronomen raderar inte ut könsorgan. De ger bara en möjlighet till större frihet kring identifiering. 

Anmäl  
 

 
fanny 

januari 30, 2012 11:09  

Sånt fruktansvärt obildat inlägg! Läs på först! 

Anmäl  
 

 
Annica 

januari 30, 2012 10:56  

Kan inte alla bara läsa vad Lady Dahmer skrev i sin första kommentar så att det inte blir några fler missförstånd om vad som menas med 
HEN? 

Jag kan i princip hitta felaktigheter i varenda kommentar just nu som håller med Anitha. Dags för upplysning om vad genus handlar om!! 

Anmäl  
 

 
johanna (inte samma som den har under....) 

januari 30, 2012 10:56  

lady dahmer – beundrar ditt lugn och att du orkar fortsatta forklara om och om igen…jag blir bara arg haha. 

Anmäl  
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Lady Dahmer | Postpatriarkal Feministfitta 

januari 30, 2012 10:50  

Karin, det finns en anledning till att genus är inskrivet i läroplanen för förskolan och skolan och att lärare och förskolepedagoger MÅSTE 
jobba med det. 

Anmäl  
 

 
Lady Dahmer | Postpatriarkal Feministfitta 

januari 30, 2012 10:45  

Johanna, men är det inte bättre att man utvecklas språket? Ett rikt ordförråd är en tillgång, inte ett hinder. 

Anmäl  
 

 
Karin 

januari 30, 2012 10:43  

Det finns en anledning till att sån här fjant och tjafs om hen och genus är begränsat, och så kommer att förbli, till en liten grupp. Det flesta är 
tack och lov vettigare föräldrar och människor än så. 

Anmäl  
 

 
Lady Dahmer | Postpatriarkal Feministfitta 

januari 30, 2012 10:42  

Linnea, vi vuxna har andra syften. Vi är t.ex sexuella. Utöver det finns det ingen funktion med att vi har olika kön.  

Låt barn få vara barn så länge det går istället. 

Anmäl  
 

 
Madde 

januari 30, 2012 10:40  

Jag tror de flesta jobbar mot, i stort sett, samma mål. De flesta vill ha jämställdhet i form av lika värde, men vissa vill även ha starka 
skillnader mellan könen och vissa vill ha mer könsneutralt. Att säga att det ena eller det andra psykisk misshandel tycker jag är att ta i.  

Är man övertygad om något vill man ju föra över det på sina barn. Kanske fel kanske rätt, men inte konstigt. 

Varför vet alla vad som är bäst för alla andras barn nu för tiden? 

Anmäl  
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Johanna 

januari 30, 2012 10:39  

Varför ska man säga HEN i exemplet om läkaren? Det är väl ändå en hon eller han du ska träffa?! Ja, just det. Det tar bara en mikrosekund 
längre tid att säga ”vi får se vad hon/han säger” och är så mycket mer korrekt än hen. Ellerhur?! 

Anmäl  
 

 
Lady Dahmer | Postpatriarkal Feministfitta 

januari 30, 2012 10:37  

Sen så undrar jag varför är det viktigt att framställa män och kvinnor som olika, eller ännu hellre, som varandras motsatser?  

Varför är det så viktigt att upprätthålla den här föreställningen om två sorters människor, olika inte bara till det ytliga kroppsliga utan även så 
fundamentalt skilda från varandra mentalt, intellektuellt och biologiskt? Män är hårda och tuffa och kvinnor är mjuka och svaga. Män knullar 

och kvinnor älskar. 

Det här konstanta tjatet om våra olikheter skapar klyftor. Man separerar människor i två grupper; män och kvinnor. För evigt åtskilda. Män är 

från Mars och kvinnor är från Venus. Två arter.  

Vilket jävla trams egentligen, tycker du inte? 

Människor är olika. Individer är olika. Varför inte tala om det vi har gemensamt istället? Om våra likheter? Det är större skillnader inom 
könen än mellan dem. Större variationer inom könen än mellan dem. Varför fokusera på den där lilla promillen som egentligen inte säger 

nånting om vad för slags människor, personer, vi egentligen är? 

Anmäl  
 

 
Linnea 

januari 30, 2012 10:37  

Skriv din kommentar här! 
Jag håller med dig fullt ut Anitha. Att inte få ha en könsidentifikation som barn är sjukt. Sen ska det absolut inte gå till absurdum. Jag tycker 

att det är värre att identifiera de små som ”mini-vuxna” och klä dem i vuxenkläder mm. Att de är en tjej eller en kille ska heller inte få stänga 
några dörrar. Där anser jag att problemet ligger och det är där det man måste jobba på. Tycker verkligen inte att man löser något genom att 

gör allt könsneutralt. I vilken ålder ska det upphöra? Ska vi vuxna också ta bort våra attribut som är kopplade till vårat kön? 

Anmäl  
 

 
Amanda 

januari 30, 2012 10:36  

Lisa: 
Vart någonstans har de genusmedvetna skrivit att hen ska användas konsekvent istället för han/hon – oavsett om man vet könet eller ej? Vart 
någonstans har de skrivit att det inte finns två kön? 

/nyfiken 

Anmäl  
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a 

januari 30, 2012 10:29  

Egentligen hade ingen behövt kommentera efter Lady Dahmers inlägg; hen är ett pronomen, inte ett tredje kön, eller ens ett samlingsnamn 
för de kön som finns. Det används i sammanhang där könet hos en person är okänt. Som i exemplet med läkaren. Var det jättesvårt att förstå?  

Det finns förvisso människor som inte vill ”avslöja” sitt barns könstillhörighet och det kan ju vara jättesvårt för folk att förstå, men det har 
faktiskt väldigt lite med ”hen” att göra. Alltså det finns nog väldigt få människor, om någon överhuvudtaget, som hänvisar till sitt barn som 

hen.  

Dessutom är det lite naivt att tro att en förälder kan ha åsikter och värderingar (idéer och påhitt) UTAN att utöva dom på sina barn. T.ex klär 

man ju sina barn i det man tycker är fint, man utövar sin religion inför sina barn, man uttrycker politiska åsikter inför sina barn; hur ska det 

inte kunna påverka dom? ”Barn gör inte som vuxna säger, barn gör som vuxna gör” – det är ju ounvikligt. 

Anmäl  
 

 
Lisa 

januari 30, 2012 10:16  

Håller med! Detta är maktfullkomligt folk som har NOLL empati för sina barn. De tror de är större än Gud. Nu bojkottar vi att det har 

skapats två kön liksom och skapar ETT istället för det tycker vi verkar kul. Hädanefter exprimeterar vi med ett HEN . JAJAMENSAN. Jisses 
vilka toktanter. Snacka om att deras barn kommer att skriva böcker och säga upp kontakten i vuxen ålder. 

Tjejer som önskar bli poliser blir det även om de fått växa upp som en HON och har så blivit sedan 50-talet. Punkt. 

Anmäl  
 

 
isterband 

januari 30, 2012 10:14  

Anitha, du är en förebild därför att du vågar uttrycka dina åsikter. Man vet var man har dig. I Sverige, i synnerhet på landsbygden, råder 

jantelagen som bl a innefattar att hålla inne med vad man tycker och smälta. 

Jag vet ett par som jobbar med normkritik och som inte ville berätta vilket kön deras nyfödda hade. ”Det är ett barn” sa de. 

Tror inte på att osynliggöra kön, det skapar nog psykiska problem i längden. 

Anmäl  
 

 
Sanna 

januari 30, 2012 10:06  

Jag blir så ledsen när jag läser detta. Alla dessa argument visar så tydligt hur viktig den här debatten är. 

Anita vad gör dessa begrepp med barn som inte kan identifiera sig med varken ”hon” eller ”han”? Jag förstår inte hur så många kan känna sig 
så hotade av begreppet ”hen”. Det innebär ju bara en ökad mångfald och möjlighet för barn att kunna utvecklas med fler identifieringsmallar 

än de som vi vuxna ger dem. Ju fler desto bättre. Intressant är vidare att hen skapar sådan debatt.. Om nu så många skulle vara säkra på att 

hon och han är det enda rätta, varför ens bli upprörd.  

Hur kan du mena att vi skulle tvinga på våra barn begreppet hen? Men hon och han då? Har dessa begrepp växt på träd? NEJ de är 

konstruerade, av oss. Dessa om något är påtvingade på våra barn. 
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Anmäl  
 

 
johanna 

januari 30, 2012 09:53  

skrammande vilken okunskap det finns dar ute… snalla snall, las pa lite, sank garden och var inte sa forbannat radda! ett pronomen som 

anvands nar man inte vet ngns konstillhorighet – hur kan det vara sa skrammande for er?? 

Anmäl  
 

 
Lady Dahmer | Postpatriarkal Feministfitta 

januari 30, 2012 09:52  

Och hörrni, ni andra! Det är ingen skam i att vara okunnig! Det är vi alla inom flera områden. (de flesta områden skulle jag våga påstå). :-)  

Upplys Anitha istället för att hacka på henne.  

<3 

Anmäl  
 

 
Lady Dahmer | Postpatriarkal Feministfitta 

januari 30, 2012 09:50  

Julia, absolut inte! Men problemet är inte hur vi ser ut utan hur vi bemöts. Att män och kvinnor inte är jämställda är ett direkt resultat av detta 
könande. (könsrollsuppfostran). Flickor och pojkar fostras olika, de upmuntras olika och bemöts olika. Då är det inte konstigt att de senare 

får olika förutsättningar.  

Kön påverkar de förväntningar människor har på oss (”flickor är si och pojkar är så”) och det i sin tur påverkar hur de bemöter oss. (tex så får 
flickor mer komplimanger för sitt utseende och mer kramar och leenden, medans pojkar uppmuntras att vara högljudda, ta för sig och vara 

tuffa)  

När det gäller kläder och färger, så påverkar även dessa hur människor uppfattar oss. (en pojke i söta pastellfärger uppfattas som snäll och 

mjuk medans en pojke i spindelmannenkläder uppfattas som grabbig och tuff)  

Och hur vi blir uppfattade stärker förväntningarna och förväntningarna i sin tur påverkar hur vi bemöts. Hur vi bemöts påverkar i tur vår 

självbild och vår personliget och vår utveckling.  

Detta gäller speciellt för barn som inte har kunskap eller erfarenhet att kunna tänka kritiskt.  

En flicka i rosa klänning uppfattas på ett sätt medans en flicka i jeans och tröja uppfattas på ett annat. Således får de – tråkigt nog – olika 

bemötanden. Inget konstigt med det. Men det ger oss olika förutsättningar genom hela livet.  

Som genusmedveten förälder så är man uppmärksam på hur dessa bemötanden påverkar våra barn.  

Och utifrån det gör vi våra val; hur vill jag att mitt barn blir bemött? Hur kan jag påverka detta? 

Anmäl  
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Amanda 

januari 30, 2012 09:45  

Jag funderade på att bemöta ditt väldigt ”okunskaps-osande” inlägg men lät bli när jag såg Lady Dahmers inlägg. 

Kunde. Inte. Sagt. Det. Bättre. Själv. 

Anmäl  
 

 
julia 

januari 30, 2012 09:36  

Någon i kommentarsfältet nedan menar att vi kvinnor ”pyntas i rosa glitter för att förföra män”. Många kvinnor gör sig själva till offer vid 
diskussioner om genus. Könsneutrala färger och hen är irrelevant. För guds skull, kvinnor och män är olika. MER bröst till kvinnor behöver 

inte utesluta MER lön till kvinnor. Länge leve kvinnligheten! 

Anmäl  
 

 
ak 

januari 30, 2012 09:27  

Lady Dahmer, jag hoppas du jobbar politiskt. Satt du i regeringen eller åtminstone riksdagen skulle jag känna framtidstro. Du har helt rätt 

inställning och hör dessutom till det fåtal som kan uttrycka den koncist och med 100% saklighet. 

Anmäl  
 

 
Ewa 

januari 30, 2012 09:24  

Tack Anitha!! Äntligen någon som vågar vara inte så himla pk. Självklart är vi hon eller han, hur många promille av människorna är det som 

fysiskt är båda delarna? Det är itne just dem som debatten handlar om och de kan ju få välja själv hur de vill bli tilltalade. Jag är en feminin 
HON och jag älskar och älskas av en maskulin HAN. Vi kompletterar varandra, som Du skrev det är som två komponenter som blir starkare 

tillsammans. Att experimentera med små barn är barnmisshandel i allra högsta grad. Om en flicka vill ha rosa prinsessklänning och grabben 

önskar sig en brandbil. So what, låt dem få vara den de är, kvinnor och män är olika, med olika styrkor och svagheter. Förr, nu och för alltid, 
och tack och lov för det. 

Anmäl  
 

 
Lady Dahmer | Postpatriarkal Feministfitta 

januari 30, 2012 08:51  

Nu har jag läst övriga kommentarer och jag får tamejfan hjärnblödning. SNälla snälla snälla, hen är ett pronomen som används NÄR MAN 
INTE VET KÖN ELLER NÄR KÖN ÄR IRRELEVANT tex: 

- jag sa till läkarn idag. 

- jaha vad tror du hen säger om ditt problem?  
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Det är ingen som menar att man ska kalla sina barn för hen. (Jag kallar inte mina barn för nåt annat än deras namn eller diverse smeknamn) 

Och nej, Sverige är verkligen inte det första landet som använder neutrala pronomen. Flera länder har gjort det i en evighet utan att folket 

blivit förvirrade. Finland t.ex. 

Anmäl  
 

 
Sara 

januari 30, 2012 08:44  

Skriv din kommentar här! 
Men herregud Anitha, att använda hen ÄR ju att ge sina barn alla valmöjligheter och inte bara de två kille-blå, tjej-rosa-möjligheten. De 

människor gör är ju verkligen att föra över sina ideologier på barnen. Om du är kille, så ska du bli så här för såna är killar, om du är tjej så 
ska du vara så här för såna är tjejer. Snacka om att stöpa alla i samma form och INTE ge barnen valmöjligheter. Snälla, läs på innan du uttalar 

dig! 

Anmäl  
 

 
Lady Dahmer | Postpatriarkal Feministfitta 

januari 30, 2012 08:44  

Nu så är hen inte en ideologi utan ett pronomen som används när man inte vet könstillhörigheten eller när den är irrelevant. Jag tror det är 

genus du tänker på nu. (som heller inte är en ideologi) 

”Ge dem valmöjligheter istället för omöjligheter” säger du och det är ju precis det vi gör när vi anammar ett genusmedvetet föräldraskap.  

Våra barns könstillhörighet försvinner inte bara för att vi låter bli att pracka på dem en snäv könsroll. Jag vågar snarare påstå att det är 

vulgärt och misshandel att köna sina barn och fostra dem enligt den rådande normen för det är den rådande normen som är experimentet, 

hjärntvätten. Det är könsrollerna som tvingar barnen att bli något de inte är, skapar förvirring, utanförskap. Sätter etiketter på våra barn och 
pressar in dem i en roll de inte alltid känner sig hemma i.  

Nej, genusmedvetenhet handlar INTE om att homogenisera eller göra alla lika. Det är NU det är så: två grupper, kvinnor och män utan nån 
tillstymelse till individualitet. Nej, genusmedvetenhet handlar om att utvidga rollerna. Upplösa könskodade egenskaper. Tillåta och öppna 

möjligheterna för båda könen. Ge barnen tillgång till ALLA färger och alla plagg. Inte skapa enformighet, utan mångfald.  

Om ALLA människor fick tillgång till ALLA roller så skulle mångfalden och indiviualismen öka, inte minska.  

Slutligen så vill jag komma med ett försiktigt råd; du säger att det här är nåt som intresserar dig. Härligt! Men för guds skull, läs på lite då! 
Skaffa lite genuskunskap och ta reda på vad det egentligen är du är emot för varje gång du tar upp diskussionen så fullkomligen öser det fram 

fördomar, feltolkningar och missförstånd.  

mvh 

Natashja 

Anmäl  
 

 
S 

januari 30, 2012 06:41  

Men så finns det ju faktiskt dom som föds med obestämt kön…när man inte kan avgöra vilket kön det är. Måste man då opereras till just ett 
bestämt kön, han eller hon? Kan man inte acceptera ett tredje kön då istället, alltså hen? 

Anmäl  

http://blogg.mama.nu/hosschulmans/2012/01/29/om-hen/#report_abuse_form_container_5567
http://blogg.mama.nu/hosschulmans/2012/01/29/om-hen/#comment-5565
http://blogg.mama.nu/hosschulmans/2012/01/29/om-hen/#report_abuse_form_container_5565
http://ladydahmer.se/
http://blogg.mama.nu/hosschulmans/2012/01/29/om-hen/#comment-5563
http://blogg.mama.nu/hosschulmans/2012/01/29/om-hen/#report_abuse_form_container_5563
http://blogg.mama.nu/hosschulmans/2012/01/29/om-hen/#comment-5561
http://blogg.mama.nu/hosschulmans/2012/01/29/om-hen/#report_abuse_form_container_5561


 

55 

 

 
ak 

januari 30, 2012 06:29  

Hen är bästa påfundet sedan skivat bröd. Att dela in människor i två olika folkslag endast med anledning av att reproduktionsorganen är olika 
är absurt. Jag skulle vilja säga att ditt argument faller på sig självt – varför ska vi vuxna ta oss friheten att begränsa våra barn på det sätt som 

görs på många håll idag genom könssegregeringen? Ointelligent, otidsenligt och makabert. Låt barn vara människor först och främst, tids 

nog kommer de på om de vill vara nippertippor eller karlakarlar eller hör och häpna kanske något mitt emellan de två ytterligheterna. Bort 
med fokus på kön!!! 

Anmäl  
 

 
Emma 

januari 30, 2012 05:49  

Du skriver att man får ha vilka idéer och påhitt som helst, men att utöva dem på sina barn är inte annat än vulgärt. 

Frågan är då vad som räknas som ”idéer och påhitt”. Bara för att vi i hundratals år och massvis av generationer har levt under idén/påhittet att 

vi är två olika kön som är bra på olika saker, så behöver ju inte det vara bra. Det är ju fortfarande en idé/påhitt, bara det att just den idén har 
några år på nacken och är allmänt accepterad som ”det naturliga”. 

Jag menar, någonstans har någon hittat på att flickor ska vara ”flickiga” och pojkar ska vara ”pojkiga”. Det finns isolerade folkslag där det 
faktiskt är precis tvärtom: männen pyntar sig med smycken för att förföra kvinnorna, medan kvinnorna är vad vi skulle kalla manliga. Denna 

olikhet visar, i mina ögon, att vi kvinnor inte är genetiskt lagda åt rosa och glitter, utan att vi har blivit formade till det. På samma sätt kan de 

”manliga” kvinnorna i exemplet ovan ha fått sina personligheter formade under hundratals år. 

Jag tycker att HEN är galet, men vill gärna uppfostra eventuella framtida barn med ett medvetet genusperspektiv i bakgrunden. Dvs 
uppfostra barnen till människor, inte till flickor respektive pojkar. Många tycker att det är en idé/påhitt, men vad är det som gör att det skulle 

vara sämre än att uppfostra flickor till väna prinsessor och pojkar till busiga krigare? Jo, generationer av kutym som vi inte riktigt kan 

försvara eller vet varifrån och varför den uppstod. 

Anmäl  
 

 
Sofie 

januari 30, 2012 02:03  

Generellt brukar jag inte hålla med dig Anitha men här slog du huvudet på spiken! Jag förstår verkligen inte vad denna HEN-diskussion går 

ut på.. Jag bor utomlands och tror det finns inget plats på jorden, förutom Sverige, där man har kommit på ett sådant idiotiskt begrepp. VAD 
är meningen med att göra barn könslösa…?? Antingen föds man som pojke eller så föds man som flicka – båda könen är lika bra. 

Usch, ibland skäms man för att vara svensk…. 

Anmäl  
 

 
bella 

januari 29, 2012 23:45  

Som förälder ska jag hjälpa mitt barn att hitta sin identitet. Men om barnet ska benämnas hem, vad tror stackarn då – att det finns han, hon 

och nåt okänt hen som är lilla annorlunda jag? Förvirande för barnet. 

Hen för alltid mina tankar till höna. Rena skämtet det här. Kanske hen-förespråkarnas föräldrar misslyckats i sin uppfostran. 
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