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Inledning 

Dominerande diskurser och ett diskursteoretiskt perspektiv 

på verkligheten 

Följande är ett uttalande som många ser som en sanning om verkligheten: 

 

Människor är antingen män eller kvinnor. 

 

Med ett diskursteoretiskt perspektiv så kan detta istället ses som en domineran-

de diskurs, det vill säga en social och språklig konstruktion som blivit så all-

män att den inte uppfattas som en konstruktion utan som något naturligt, själv-

klart och som sanningen om verkligheten. Den mänskliga verkligheten kan med 

detta perspektiv ses som bestående av socialt konstruerade system av sätt att 

tala om något, sätt som skapar det vi kallar verkligheten. Det pågår en ständig 

dialog eller kamp mellan olika sätt att tala om något, men de dominerande dis-

kurserna är de som har få eller inga utmanande synsätt.1 

Denna uppsats tittar på ett begrepp som på vissa sätt utmanar den domine-

rande diskursen om människan som kön; begreppet hen. Den yrkesgrupp som 

studeras är bibliotekarier. Bibliotekarier arbetar dagligen med språk, litteratur 

och läsning, och ett begrepp som hen är därmed intressant att studera i relation 

till deras arbete. Intresset ligger på hur några bibliotekarier talar om begreppet 

hen, hur de använder det i sitt yrkesarbete och hur de ser på begreppets möjlig-

heter för barns läsning.  

Olika sätt att tala om begreppet hen ses i den här uppsatsen som olika dis-

kurser. Jag kommer att argumentera för att en del av dessa diskurser utmanar 

den dominerande diskursen om att människor är antingen män eller kvinnor. 

Begreppet hen har existerat i Sverige i cirka 50 år utan att på allvar utmana den 

dominerande diskursen om människor som könade. I januari 2012 lanserade 

Olika förlag en bilderbok som använde sig av ordet hen. Förlagets redaktörer 

                                                 
1 Jörgensen Winther, Maria & Phillips, Louise (2000) Diskursanalys som teori och metod, Lund: Stu-

dentlitteratur. 
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publicerade samtidigt en artikel i en av Sveriges största dagstidningar där de 

skrev att ordet hen behövs i det svenska språket för att öka barns möjligheter 

”att möta världen mer förutsättningslöst”.2 På vissa sätt kan denna artikel ses 

som ett utmanande av talet om människan som man eller kvinna. Diskussio-

nerna som följde på artikeln och på utgivningen av boken var något som många 

människor tog del av och som gav upphov till en mängd reaktioner och en liv-

lig debatt i media och på andra ställen. På olika sätt kan några av vad jag i den 

här uppsatsen kommer att kalla hen-diskurserna, ses som en utmaning av den 

dominerande diskursen. 

Jag kommer att argumentera för att vissa sätt att tala om begreppet hen ut-

manar och vissa sätt utmanar inte den dominerande diskursen om människor 

som antingen män eller kvinnor. Exempelvis är ett sätt att använda begreppet 

hen en omskrivning av uttrycket ”han-eller-hon”, när talaren eller skrivaren vill 

visa på att det kan handla om båda könen. Jag kommer att argumentera för att 

denna användning inte utmanar den dominerande diskursen om människan som 

ett könat subjekt. Men en annan användning av ordet hen där man istället foku-

serar på att det ständiga könandet av barn som han eller hon, som flickor eller 

pojkar, kan begränsa deras möjligheter att utveckla alla typer av mänskliga 

egenskaper och förmågor (så som den artikel som utlöste hen-debatten gav ut-

tryck för), det är just en sådan utmaning av den dominerande diskursen. Det 

handlar då inte om att barn som varande flickor eller pojkar ska kunna ta till sig 

alla typer av egenskaper och förmågor, utan att själva grunden i klassificerandet 

som kön skapar begränsningar för barns utveckling. 

Med ett diskursteoretiskt perspektiv är inte människor kvinnor eller män, 

utan de benämns som kvinnor och män genom vårt sätt att kategorisera efter 

kön. Med ett sådant synsätt leder sättet att benämna människor efter kön till att 

det även skapas kulturella föreställningar kring vad dessa olika kategorier kan 

och bör göra. Det diskursteoretiska perspektivet tittar på hur vi ständigt språk-

ligt konstruerar något som något för att detta ska existera på ett visst sätt. Det är 

med andra ord genom talet om män respektive kvinnor som dessa kategorier av 

människor existerar.3 Begreppet hen blir därmed ett sätt att istället för att utgå 

ifrån kön, tala om barn som just barn, utan de kulturella föreställningarna kring 

vad en ”flicka” respektive ”pojke” är. Vårt sätt att se på oss själva och vår om-

värld är alltså med ett diskursteoretiskt perspektiv beroende av de socialt kon-

struerade kategorier genom vilka vi ser något som något. Hen är ett sätt att tala 

om människor som framför allt i vissa användningar av begreppet undviker att 

konstruera personer som män eller kvinnor, flickor eller pojkar. Därmed blir 

                                                 
2 Svenska Dagbladets webbplats > Opinion > Brännpunkt > 2012-01-20 > ”Det behövs ett nytt ord i 

svenska språket”, Milles, Karin, Salmson, Karin & Tomicic, Marie. 
3 Detsamma gäller inom ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, se t.ex. Burr, Vivien (2003) Social con-

structionism, London: Routledge. 
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begreppet hen, i denna användning, en utmanare av den dominerande diskursen 

om människan som man eller kvinna.  

Denna uppsats har som syfte att titta på hur några bibliotekarier som är in-

tresserade av genus talar om begreppet hen. Uppsatsen har sin grund i diskurs-

teori och gör en diskursanalys av intervjuer med åtta bibliotekarier med intresse 

för genus för att se vilka olika sätt att tala om, vilka diskurser, som dessa an-

vänder i sitt tal om hen. Bibliotekarier arbetar med språk, böcker och med be-

mötande och det är intressant att söka ta reda på hur bibliotekarier som har ett 

intresse för genusfrågor ser på begreppet hen i relation till biblioteksarbete samt 

dess möjligheter som litterärt begrepp. 

Fokus i uppsatsen kommer att ligga på barn och barnlitteratur. Detta dels 

genom att boken som startade hen-debatten 2012 var en bilderbok för barn, och 

dels genom att de bibliotekarier som intervjuats i huvudsak har en inriktning 

mot barn och ungdomar. 

Syfte 

Uppsatsens intressefokus ligger på hur några bibliotekarier som har ett intresse 

för genusfrågor talar om pronomenet hen. Vilka sätt att tala om begreppet hen 

använder personer från en yrkesgrupp som arbetar med språk och litteratur? 

Uppsatsens syfte är att genom diskursanalys ta reda på vilka sätt att tala om 

begreppet hen som informanterna använder. 
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Bakgrund och tidigare studier 

I detta kapitel kommer jag att ge en bakgrund till begreppet hen samt redogöra 

för studier som gjorts där detta begrepp varit i fokus. Hen-debatten i media 

under år 2012 och den bilderbok som startade debatten kommer att diskuteras 

för att ytterligare ge en bakgrund till hen-begreppet. Jag kommer vidare att re-

dogöra för några studier om bibliotekariers inställningar till kön/genusfrågor. 

Slutligen följer en kort bakgrund till jämställdhetspedagogik i Sverige. 

Begreppet hen 

Ordet hen i svenska språket 

Enligt de studier som jag tagit del av inför denna uppsats och som diskuteras 

här nedan så är den äldsta källan till ordet hen i Sverige en artikel från 1966 i 

Upsala Nya Tidning. I denna artikel önskade författaren Rolf Dunås att ordet 

hen skulle börja användas istället för uttryck som ”han eller hon”. Författaren 

talade där om hen som “det tvåkönade ordet”.4 

Den feministiska språkvården har arbetat för att könsneutralisera språket 

sedan 1960-talet, menar Anneli Henriksson som skrivit en uppsats om attityder 

till begreppet hen.5 Begreppet hen var och är i mycket ett sätt att arbeta emot 

den könsordning som ligger inbyggd i språket i exempelvis ett generiskt bruk 

av “han” när man talar generellt om människor och inte om specifika personer. 

Ur ett feministiskt perspektiv kan det första steget sägas vara att gå från ett ge-

neriskt ”han” till det mer inkluderande ”han eller hon”, men det har varit en 

lång väg dit.  

I exempelvis Riktig svenska – en handledning i svenska språkets vård från 

1948 sågs användandet av ”han eller hon” istället för ”han” som pedantiskt och 

onödigt.6 Under 1960-talet kom bruket av ”han” att ifrågasättas alltmer. Pro-

                                                 
4 Svenska Dagbladets webbplats > Kultur > 2012-03-08 > ””Hen” föreslogs av språkforskare redan 1994–

i SvD”, Björkman, Q Anders. 
5 Henriksson, Anneli (2010) Normativt uppror? Bruk av och attityder till hen som könsneutralt prono-

men, Examensarbete 15p, Institutionen för nordiska språk, Fulltext i DiVA. 
6 Henriksson, A. (2010) Normativt uppror?, s.4. 
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nomenet hen föreslogs som sagt var, men utvecklingen gick sakta från ”han” 

till ”han eller hon”. Enligt Henriksson sades det i Tystnadspliktsutredningen 

från 1975 att man i lagspråk antingen ska avpersonifiera eller använda sig av 

”han eller hon” istället för generiskt ”han”.7 År 1994 kom en artikelserie i 

Svenska Dagbladet där “hen” diskuterades som en ersättning för “han” eller 

“han eller hon”. Lingvisten Hans Karlgren skrev där bland annat att ”[v]i behö-

ver, allt oftare, ett ord för att kunna tala om en människa utan att (misstänkas 

vilja) ange kön men ändå utan att jämställa människan med någonting könlöst. 

Ordet är hen.”
8
 

Men trots tidningsartiklar och praktiskt användande i skrift så fick inte or-

det hen någon allmän spridning och ingen större debatt bildades kring ordet. År 

2005 rekommenderade Statsrådsberedningen användandet av ”han eller hon” 

istället för ”han”. Svenska språknämnden avrådde samma år från användandet 

av hen på grund av att ”det skulle vara för svårt att etablera”9. I boken Jämställt 

språk utgiven av Språkrådet 2008, avråder Karin Milles från användandet av 

hen. Milles menar att ett nybildat pronomen som hen gör att läsaren kan förlora 

fokus på det som texten handlar om.10  

I en artikel i DN Kultur, Så ser framtidens språk ut, i november 2011 inter-

vjuades Susanna Karlsson, medarbetare på Språkrådet. I denna artikel nämndes 

ordet hen som ett förslag till ett nytt ord i svenska språket, ett nytt pronomen. 

Att införa ett nytt pronomen beskrevs som något ovanligt genom att pronomen 

tillhör de slutna ordklasserna. 

 

Det är ju ett sådant här ord som inte har funnits i svenskan, som har blivit 

uppfunnet och som används av vissa grupper och funktioner. Och ett ord 

som det faktiskt finns behov av. Känner man inte till könet på den man skri-

ver om så är det ibland ganska omständligt att uttrycka sig. Och frågar man 

12–13-åringar i dag så vet väldigt många redan vad det är och hur det an-

vänds. Det är ord som jag tror kan komma.
11

 

 

Denna artikel kommenterades sedan av Språkrådet på deras egen facebook-sida 

där de skrev att ”[i] DN:s artikel om framtidens språk lyfte Språkrådets Susan-

na Karlsson fram pronomenet ’hen’. Det används i dag på två sätt, dels som 

könsneutralt pronomen, dels som benämning på personer som inte identifierar 

                                                 
7 Henriksson, A. (2010) Normativt uppror? s.4. 
8 Svenska Dagbladets webbplats > Kultur > 2012-03-08 > ””Hen” föreslogs av språkforskare redan 1994 

– i SvD”, Björkman, Q Anders. 
9 Henriksson, A. (2010) Normativt uppror?, s.5. 
10 Milles, Karin (2008) Jämställt språk: en handbok i att tala och skriva jämställt, Stockholm: Norstedts 

akademiska förlag, s.54. 
11 Dagens Nyheters webbplats > Kultur-Nöje > 2011-11-17 > ”Så ser framtidens språk ut”, Mannheimer, 

Lasse. 



 12 

sig som man eller kvinna.”
12

 Ordet hen betecknas här som ett könsneutralt pro-

nomen. I den svenska versionen av Wikipedia står det att begreppet könsneutral 

”[a]nvänds när ord och företeelser inte förutsätts gälla ett särskilt kön”.13 Be-

greppet könsneutral kan därmed sägas utgå från tanken om att det finns två 

kön, och könsneutralitet samt begreppet hen är sätt att tala och skriva som in-

kluderar båda könen. 

Hen som queer identitet 

Enligt Emelie Andersson och Anna Persson som också skrivit en uppsats om 

attityder till begreppet hen så började ordet hen användas inom RFSL omkring 

millennieskiftet.14 I en debattartikel på Sveriges Televisions webbplats i mars 

2012 skrev Emelie Mire Åsell, förbundsordförande i RFSL Ungdom, att; 

 

Hen ger möjligheten att kunna signalera till andra språkanvändare att perso-

nen som omnämns inte identifierar sig som man eller kvinna, är neutral i 

förhållande till tvåkönsmodellen eller befinner sig mellan eller bortom den. 

(…) Det handlar om att bryta ett osynliggörande och ge ett språkligt utrym-

me till en viktig del i många transpersoners identitet.15 

 

Begreppet hen får här en lite annan innebörd och användning än den tidigare 

diskuterade ersättningen för uttryck som ”han eller hon”. ”Hen” innebär här 

ett större problematiserande av könskategoriseringen i sig. I den här uppsat-

sen kommer jag inte att vidare följa denna tråd genom att mitt fokus framför 

allt ligger på bibliotekariers inställningar till begreppet hen och deras syn på 

litteratur som använder sig av begreppet. 

Min egen relation till ordet hen 

Min egen relation till ordet hen inleddes med att jag skrev en B-uppsats i idéhi-

storia 1995 om mansrörelsen under 1970-talet. Jag läste då om idén att de eng-

elska pronomina he and she skulle kunna ersättas med ordet “te”. Jag tyckte att 

detta att förändra språkets kategoriseringar var en mycket spännande idé och 

funderade på om det på svenska skulle kunna fungera med ordet “hen” istället. 

Jag vet inte om jag då hade mött ordet hen i någon svensk text tidigare. När 

mitt eget barn föddes så kom jag i mitt tal tillsammans med barnet att konse-

kvent använda mig av ordet hen när jag talade om andra människor i tredje 

                                                 
12 Facebooks webbplats > Språkrådet > 2011-11-24. 
13 Wikipedia, svenska versionen, sökord: könsneutral 
14 Andersson, Emilie & Persson, Anna (2012) Hen – ett litet men omtvistat ord – En kvantitativ studie om 

socionomstudenters attityder till det könsneutrala pronomenet hen, Lunds universitet. 
15 Sveriges televisions webbplats > Debatt > 2012-03-27 > ”Erkännandet av ordet hen en seger för trans-

personer”, Åsell, Emilie Mire. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6n
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person (jag använde inte heller könskategoriserande ord som flicka/pojke). Det-

ta för att i möjligaste mån undvika att barnet kopplade bestämda egenskaper, 

leksaker, färger, intressen, kläder, hårlängd, sätt att tala, sätt att röra sig etc. till 

de olika orden han/hon eller flicka/pojke. Jag har alltså länge haft ett intresse 

för detta ord och dess möjligheter. Att få göra en undersökning kring begreppet 

hen och boken som först använde detta ord i skönlitterär text, blev för mig ett 

tillfälle att fördjupa mig i denna tematik, och att få intervjua personer som arbe-

tar med böcker och barn om deras genusintresse och sätt att se på begreppet 

hen. 

Artikeln som startade hen-debatten i svensk media år 2012 

Det som i större omfattning än tidigare kom att dra igång diskussionerna om 

pronomenet hen var utgivningen av en bilderbok, Kivi och monsterhund av 

Jesper Lundqvist och Bettina Jansson, på ett litet svenskt förlag, Olika förlag. 

Utifrån de artiklar, bloggar, kommentarer med mera som jag under arbetet med 

denna uppsats läst på webben så upplever jag att det var i mycket den artikel 

som publicerades i anslutning till utgivningen av boken som startade debatten 

om hen år 2012. Kanske var det för att artikeln publicerades i en av Sveriges 

största dagstidningar som gjorde att ordet hen nu plötsligt blev något som så 

många engagerade sig i; politiker, journalister, bloggare m.fl. I artikeln som 

publicerades i Svenska Dagbladet den 20 januari 2012 fördes hen fram med ett 

lite annat syfte än de som tidigare nämnts. I inledningen till artikeln står det att 

”Sverige får i dagarna sin första barnbok som använder hen. Varför? Jo, för att 

ordet hen ger möjlighet att möta världen mer förutsättningslöst”.
16

 

Artikeln hade skrivits av de två förläggarna på förlaget Olika; Karin Salm-

son och Marie Tomicic, samt en språkvetare, Karin Milles. Artikelförfattarna 

menar att ordet hen behövs i det svenska språket och i böcker för barn, och de 

argumenterar för detta i artikeln på olika sätt. Bland annat skriver de att Kivi 

och monsterhund är ”[e]n bok där alla barn kan identifiera sig utan att behöva 

förhålla sig till kön”. Vidare att ”[o]rdet hen öppnar för friare tolkningar”.17 

Min tolkning är att artikelförfattarna menar att genom att bokens författare 

undviker orden han/hon och flicka/pojke så styrs inte läsaren in i ett jämförande 

av sitt eget kön med karaktärernas kön, utan det blir möjligt att identifiera sig 

utan att gå via kön som kategori. Läsaren är ett barn och huvudpersonen i bo-

ken är också ett barn utan vidare könsbestämning, och detta gör det möjligt att 

på ett annat sätt tolka, förstå och identifiera sig med huvudpersonen jämfört 

med om denna beskrivs som en han eller hon. 

                                                 
16 Svenska Dagbladets webbplats > Opinion > Brännpunkt > 2012-01-20 > ”Det behövs ett nytt ord i 

svenska språket”, Milles, Karin, Salmson, Karin & Tomicic, Marie. 
17 Svenska Dagbladets webbplats > Opinion > Brännpunkt > 2012-01-20 > ”Det behövs ett nytt ord i 

svenska språket”, Milles, Karin, Salmson, Karin & Tomicic, Marie. 
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Artikelförfattarna menar vidare att lära sig att skilja på han och hon ”borde 

vara underordnat andra principer, och att det maniska och aktiva särskiljandet 

av kön ger negativa konsekvenser för både individ och samhälle och att en fria-

re inställning utan lika stark könsindoktrinering skulle ge en bättre framtid”.18 

Här kan man tolka det som att artikelförfattarna problematiserar kön som kate-

gori och de många föreställningar som är knutna till de två könskategorierna. 

Genom att lära sig att se andra och sig själva som antingen flicka/kvinna eller 

pojke/man så styrs barnet in i ett könsmässigt tänkande. Detta tänkande ser 

artikelförfattarna som en begränsning och ordet hen som ett sätt att bryta denna 

”könsindoktrinering”. 

Artikeln handlar framför allt om hur ordet hen kan bidra till att ge ökade 

utvecklingsmöjligheter för alla barn, utan att begränsas av de kulturella före-

ställningar om kön som hänger samman med orden han och hon. Men detta var 

bara ett sätt på vilket begreppet hen senare kom att diskuteras i media och på 

andra ställen. Cecilia Lundberg och Laura Verina som gjort en studie av hen-

debatten i media menar att debatten om hen aldrig riktigt kom att fokusera på 

begreppets olika innebörder och möjligheter, utan på om hen överhuvudtaget 

skulle få finnas i det svenska språket.19  

Önskan att ge barn möjligheter att möta världen utan att tolka den i termer 

av de kulturella föreställningar kring kön som finns, är en önskan som tidigare 

uttryckts i feministiskt inriktad litteratur om barns utveckling.20 Salmson, To-

micic och Milles syfte att bidra till att öka barns utvecklingsmöjligheter liknar 

även de genuspedagogiska strävanden som funnits inom förskolan i Sverige 

under de senaste årtiondena.21 Men jag vill påstå att i artikeln görs något mer, 

genom att begreppet hen i denna användning tar ett steg bort från kön som ka-

tegori, och problematiserar och ifrågasätter könandet av människan och könan-

dets konsekvenser för barns utvecklingsmöjligheter och sätt att se på världen. 

Jesper Lundqvists syfte med att undvika könskategorisering 

Författaren till Kivi och monsterhund, Jesper Lundqvist, fick först kontakt med 

Olika förlag på en bokmässa. Hen kände att hen delade deras värdegrund och 

frågade om de kunde samarbeta. Lite senare fick hen förslaget att skriva en bok 

med pronomenet hen, något som hen genast nappade på.22 I olika intervjuer 

                                                 
18 Svenska Dagbladets webbplats > Opinion > Brännpunkt > 2012-01-20 > ”Det behövs ett nytt ord i 

svenska språket”. 
19 Lundberg, Cecilia & Verina, Laura (2012) ”Hen kan du vara själv, Gubbkärring” Debatten om det 

könsneutrala pronomenet ”hen” i svensk storstadspress, Institutionen för kommunikation, medier och IT, 

Södertörns högskola. 
20 Exempelvis i texter av Sandra Bem; Bem, Sandra Lipsitz (1998) An Unconventional Family, New 

Haven & London: Yale University Press, The lenses of gender. Transforming the debate on sexual ine-

quality. (1993) New Haven & London: Yale University Press. 
21 Se denna uppsats under rubriken ”Genuspedagogik” s.22. 
22 Hallands nyheters webbplats > 2011-12-22 > “Första barnboken med ’hen’“, Erlandsson, Martin. 
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efter utgivningen av boken Kivi och monsterhund så har Jesper Lundqvist talat 

om hur och varför hen använt sig av pronomenet hen och vad det betyder för 

hen som författare och för barns läsning. Lundqvist menar bland annat att hen 

som författare inte ville ”förändra världen eller komplicera någonting, utan 

göra det enklare genom att skriva om ett barn, som i första hand är just ett 

barn”.
23

 ”Att använda han eller hon krånglar bara till språket. (...) Ett barn är i 

första hand barn och inte han eller hon”, säger Lundqvist i en intervju.
24

 

  Lundqvist frågade sig varför det var så viktigt att könsbestämma barn i 

böcker: ”Min upplevelse är att i de allra flesta historier, inte minst sådana som 

handlar om och är riktade till barn, spelar karaktärernas kön ingen som helst 

roll. Kivi och Monsterhund handlar om ett barn som önskar sig en hund, inte en 

pojke eller en flicka som önskar sig en hund”.25 Centralt var även att genom att 

undvika könskategoriserande ord så fick Lundqvist som författare en mer direkt 

tillgång till alla de mänskliga uttryck som ett barn har. Genom att använda be-

greppet hen upplevde Lundqvist att det inte längre fanns några föreställningar 

kring kön att ta hänsyn till som författare. ”Det jag upptäckte med Kivi var hur 

otroligt skönt det var att slippa relatera till normer och stereotyper över huvud 

taget”.26 ”Varje gång man skriver ”han” eller ”hon” får man ett kulturhistoriskt 

bagage att förhålla sig till; medvetet eller omedvetet måste man möta upp eller 

bemöta sina egna och andras bilder, tyckanden, fördomar och generaliseringar 

om manligt/kvinnligt och pojkigt/flickigt. Det är jätteskönt att slippa den bi-

ten”, menade Jesper Lundqvist.
27

 

Vad citaten visar är att Lundqvist menar att begreppet hen skapar en annan 

möjlighet för författare att närma sig skrivandet. Ett sätt som är friare i relation 

till de könsstereotyper och de olika kulturella innebörder som ligger i orden 

flicka och pojke. 

Tidigare studier om attityder till begreppet hen 

Hen i media samt studenters inställningar till ordet hen 

De tidigare studier om användandet av ordet hen som jag tagit del av består av 

undersökningar i olika studentuppsatser. Anneli Henriksson undersöker i sin 

uppsats från 2010 attityder till och bruket av pronomenet hen bland universi-

                                                 
23 Hallands nyheters webbplats > 2011-12-22 > “Första barnboken med ’hen’“, Erlandsson, Martin. 
24 Aftonbladets webbplats > Wendela > Barn > 2012-01-31 > ”Hen i ny barnbok”, Elmblad, Arnstad 

Katarina. 
25 Barnboksprats webbplats > 2012-01-18 > ”Intervju: Jesper Lundqvist berättar om ’hen’”, Molinder, 

Malin. 
26 Barnboksprats webbplats > 2012-01-18 > ”Intervju: Jesper Lundqvist berättar om ’hen’”. 
27 Örebro bokmässa webbplats > 13-15 april 2012 > “Hen istället för han eller hon”. 
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tetsstudenter i svenska respektive genusvetenskap.28 Henriksson tittade även 

översiktligt på hur hen talades om i media och menar att ordet hen fyller flera 

olika funktioner och att detta ”leder till en kluven attityd hos dem som debatte-

rar”29. Henriksson menar att i media finns det ingen gemensam syn på vad som 

är begreppet hens huvudfunktion samt att bland de som är positiva till begrep-

pet råder det en ”språklig anarki” vad gäller ordets funktion.30 

De olika inställningarna till ordet hen som Henriksson fann i sin enkätstu-

die var att; hen känns ovant och konstigt att använda, hen har en funktion som 

generiskt pronomen eller där könet är irrelevant, hen fyller funktion för perso-

ner med problematiserad eller oklar könsidentitet, hen förnyar språket samt att 

hen fyller ingen funktion, andra saker är viktigare. Resultatet av enkätstudien 

var bland annat att hen tycks fylla framför allt en könsproblematiserande funk-

tion, inte en generisk.  Henriksson menar att ”upproret inte är riktat emot 

språkvården som sådan, utan emot synen på kön som två fasta kategorier.”31 

”Det är snarare könsdikotomin som sådan. Ett socialt uppror, inte ett språkligt”, 

menar författaren.32 Hen är ett ord som enligt informanterna framför allt ska 

användas när kön som kategori problematiseras. 

En annan uppsats från 2012 av Emilie Andersson och Anna Persson utgörs 

av en undersökning av en grupp socionomstudenters inställningar till ordet 

hen.33 Bland svaren fanns både mycket negativa och mycket positiva inställ-

ningar till ordet hen. Bland de negativa, de som inte tyckte att hen var ett an-

vändbart ord, fanns en syn på kön som kategori som naturlig och självklar. 

Dessa informanter menade att vi är två kön, män och kvinnor, och att hen där-

med inte är ett användbart ord. De i undersökningen som var mer positiva till 

ordet hen lade också mindre betoning på biologi och uppdelningen i två kön. 

Det fysiska könet sågs inte av dessa personer som något som alls bestämmer 

hur människor tänker och handlar. Bland de som var positiva till användandet 

av ordet hen så kopplades ordet ofta till jämställdhet och som ett verktyg för att 

utveckla ett mer jämställt samhälle. Författarna menar att undersökningen även 

tyder på att ju högre utbildningsnivå en individ har, desto mindre traditionella 

könsuppfattningar har personen. Henrikssons respektive Andersson och Pers-

sons uppsatsers något olika resultat kan sägas visa på den mångfald av inställ-

ningar till och tolkningar av begreppet hen som finns.  

Ytterligare en uppsats om inställningar till begreppet hen som jag tagit del 

av är en kvalitativ och kvantitativ studie av pronomenet hen i svensk storstads-

                                                 
28 Henriksson, A. (2010) Normativt uppror?. 
29 Henriksson, A. (2010) Normativt uppror?, s.6. 
30 Henriksson, A. (2010) Normativt uppror?, s.23. 
31 Henriksson, A. (2010) Normativt uppror?, s.23. 
32 Henriksson, A. (2010) Normativt uppror?, s.25. 
33 Andersson, Emilie & Persson, Anna (2012) Hen – ett litet men omtvistat ord – En kvantitativ studie om 

socionomstudenters attityder till det könsneutrala pronomenet hen, Lunds universitet. 
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press.34 Uppsatsförfattarna Cecilia Lundberg och Laura Verina menar att an-

vändandet av hen som personligt pronomen var högt i det material de tagit del 

av samt att det ökar, men att det sällan användes i nyhetstexter. Deras analys 

visade ”att hen-debatten knappt syntes på nyhetssidorna under vår undersök-

ningsperiod. Det skulle kunna peka på att ämnet inte ses som en nyhetsfråga 

utan mer som mjukt/kvinnlig journalistik, det vill säga den journalistik som 

förknippas med den sociala intimsfären.”35 Deras resultat visade på att de in-

sändare som skrevs antingen handlade om ett förlöjligande och/eller en kritisk 

inställning till ordet hen, eller om ett försvar där insändarna oftast menade att 

ordets egentliga syfte var att ”vara ett praktiskt pronomen som kan ersätta 

’han/hon’ vid behov”.36 

Några barn i förskoleklass om Kivi och monsterhund 

En studie som undersöker hur barn uppfattar ordet hen och den icke könade 

karaktären Kivi i Kivi och monsterhund är en uppsats av Linnea Carlquist.37 

Carlquist refererar till Judith Butler som menar att språkets grammatik och ett 

tvåkönssystem är begränsande. Carlquist skriver i sin uppsats att ”[j]ag hävdar 

att barn som inte fullt ut behärskar språkets grammatiska nyanser har lättare att 

bryta mot dessa språkliga barriärer” och vidare att: 

 

På så sätt vill jag påstå att barnen omedvetet kan ha ett radikalare och mer 

fritt förhållningssätt till genus som fenomen. Ju mer de blir inlärda i språkets 

binära syn på genus desto större blir risken att de går ifrån denna neutrala 

form och istället producerar ett genus åt Kivi.
38

 

 

Denna idé om språkets könskategorier som en begränsning för barns utveckling 

såg vi tidigare exempel på i Salmson, Tomicic och Milles artikel och tanke-

gången återkommer senare i uppsatsen i Bronwyn Davies socialkonstruktionis-

tiska och poststrukturalistiska perspektiv på språk och kön. 

                                                 
34 Lundberg, Cecilia & Verina, Laura (2012) ”Hen kan du vara själv, Gubbkärring” Debatten om det 

könsneutrala pronomenet ”hen” i svensk storstadspress. 
35 Lundberg, C. & Verina, L. (2012) ”Hen kan du vara själv, Gubbkärring”, s.2. 
36 Lundberg, C. & Verina, L. (2012) ”Hen kan du vara själv, Gubbkärring”, s.14. 
37 Carlquist, Linnea (2012) ”I sagor kan det ju vara lite annorlunda” – En studie av genusperformans i 

barns tal kring boken Kivi och monsterhund, Kandidatuppsats, Södertörns högskola: Institutionen för 

genus, kultur och historia. 
38 Carlquist, L. (2012), s.28. 
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Tidigare studier om bibliotekarier och genus 

Några studier som specifikt tittar på bibliotekariers arbete med genusfrågor i 

Sverige är Cecilia Kristianssons Barnbiblioteksarbete ur ett genusperspektiv.39 

(2003), Daniel Gunnarson och Anna Hallbergs Barnbiblioteksverksamhet ur ett 

genusperspektiv (2006)40, Elizabeth Carlson och Christina Carlstedts Genusper-

spektiv i barnbibliotekariers arbete, vilka attityder har de till genusfrågor i 

förmedlingsarbetet?41 (2010) samt Memme Chatfields Det ska böjas i tid det 

som krokigt ska bli. Om reproduktion av könsroller på bibliotek42 (2010). Dessa 

uppsatser behandlar det som kan sägas utgöra denna uppsats övergripande in-

tresseområden, det vill säga hur bibliotekarier tänker kring och arbetar med 

genusfrågor. Men de behandlar inte begreppet hen och bibliotekariers syn på 

detta begrepp. 

I studierna om bibliotekarier, barn och genus är det tydligt att om och hur 

det arbetas med genus på bibliotek inte är beroende av gemensamt utvecklade 

riktlinjer eller styrdokument kring bibliotek och genusfrågor, utan på de enskil-

da bibliotekariernas intresse. Kristiansson till exempel menar att 

”[b]arnbibliotekarierna har ofta reflekterat över genusfrågor i sitt arbete, men 

genusfrågorna tenderar att överskuggas av andra aspekter och behandlas oftast 

inte på ett metodiskt sätt”.43 Bibliotekarierna i Carlson och Carlstedts uppsats 

ser lite olika på vilket område genusfrågor hör till. En del ser genusfrågor som 

demokratifrågor, dvs. frågor som man ska förhålla sig till och arbeta med i sitt 

arbete som bibliotekarie. Andra ser genusfrågor som politiska och mer person-

liga frågor. Enligt det senare synsättet ska man bara ta upp och arbeta efter ett 

genusperspektiv när det direkt efterfrågas från låntagare som t.ex. lärare eller 

förskolepersonal.44 

För informanterna i dessa studier är barnens läsintresse och läsglädje det 

allra mest centrala. Det är viktigt att få barn att börja läsa och att tycka att det är 

roligt att läsa. I detta arbete med barns läsintresse kan det hända att man måste 

köpa in böcker som man tycker är alltför könsstereotypa bara för att få barnen 

läsintresserade. Informanterna ser dessa böcker som ”inkörsportar” till annan 

och ”bättre” litteratur.  

                                                 
39 Kristiansson, Cecilia (2003) Barnbiblioteksarbete ur ett genusperspektiv, Magisteruppsats i biblioteks- 

och informationsvetenskap, Högskolan i Borås. 
40 Gunnarson, Daniel & Hallberg, Anna (2006) Barnbiblioteksverksamhet ur ett genusperspektiv: en 

explorativ studie, Borås: Högskolan, Biblioteks- och informationsvetenskap. 
41 Carlson, Elizabeth & Carlstedt, Christina (2010) Genusperspektiv i barnbibliotekariers arbete. Vilka 

attityder har de till genusfrågor i förmedlingsarbetet?, Magisteruppsats i biblioteks- och informationsve-

tenskap, Högskolan i Borås. 
42 Chatfield, Memme (2010) Det ska böjas i tid det som krokigt ska bli. Om reproduktion av könsroller 

på bibliotek, Masteruppsats, Uppsala universitet: Biblioteks- & informationsvetenskap. 
43 Kristiansson, C. (2003) Barnbiblioteksarbete ur ett genusperspektiv, s.73. 
44 Carlson, E. & Carlstedt, C. (2010) Genusperspektiv i barnbibliotekariers arbete. 
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Carlson och Carlstedt diskuterar bibliotekariernas förhållningssätt till barn 

och böcker utifrån Jochumsen och Rasmussens teorier om synen på låntagare 

som antingen klienter (i relation till bibliotekarien som expert) eller som kun-

der (där bibliotekarien är den som tillhandahåller det kunden önskar).45 Upp-

satsförfattarna beskriver hur bibliotekarierna i undersökningen i huvudsak har 

ett kundperspektiv, de vill ge barnen det de frågar efter genom att det mest cen-

trala för bibliotekariernas arbete är läslust och läsintresse. Samtidigt så vill de 

ändå påverka barnen så att de dels läser mer av den litteratur som bibliotekari-

erna ser som bra, dels att de breddar sitt läsintresse så att de inte bara läser de 

böcker som barn av respektive kön brukar läsa. De intervjuade bibliotekarierna 

talar om att man inte ska förbjuda vissa typer av böcker utan att man ska peka 

på de bra böckerna utan att förbjuda de dåliga. De talar om att man inte får för-

lora barnen som läsare och att man inte får förstöra deras läsglädje. Frågor om 

genus måste komma i andra hand, det centrala är att få barn att tycka om att 

läsa. 

Ett centralt sätt att tala som bibliotekarierna använde om barn och deras 

läsning av skönlitteratur i denna studie var att flickor och pojkar i hög grad 

läser olika typer av böcker samt att flickor kan läsa de böcker som pojkar läser, 

men att det omvända sällan är fallet. Carlson och Carlstedt beskriver hur biblio-

tekarierna som de intervjuat dels förhåller sig till och dels försöker förklara 

flickors och pojkars olika val. Uppsatsförfattarna diskuterar här forskning som 

säger att barn behöver läsa om hjältar av det egna könet för att kunna utveckla 

en trygg könsidentitet, vilket i sin tur gör att barnen senare kan läsa mer genus-

överskridande.46 En av de författare som Carlson och Carlstedt tar upp och som 

menar att en stark könsidentitet ger större möjlighet att bryta mot genusmönst-

ren är Kajsa Svaleryd som har skrivit om genuspedagogik.47 

Bibliotekarierna i Carlson och Carlstedts studie talade alla om att pojkar 

inte vill läsa om flickor. Någon talade om att det är de som är bra och vana lä-

sare bland pojkarna som även kan läsa om flickor. Att få pojkar att börja läsa 

och intressera sig för skönlitteratur var även något som informanterna tänkte 

kring. Att pojkar kan ha ett motstånd mot skönlitteratur generellt och mer 

”mjukare” bokteman som relationer, är något som uppsatsförfattarna relaterar 

till Yvonne Hirdmans teori om genussystemet.48 Genussystemet bygger enligt 

Hirdman på att det manliga är högre värderat än det kvinnliga (hierarkin) och 

måste hållas särskilt från det kvinnliga (isärhållandet). I ett sådant samhällssy-

                                                 
45 Jochumsen, Henrik & Hvenegaard Rasmussen, Casper (2006) ”Bibliotekets brugere – fra klienter til 

forandringsagenter.” Ingår i Folkebiblioteket som forvandlingsrum – Perspektiver på folkebiblioteket i 

kultur- och medielandskabet. Danmarks Biblioteksforening. 
46 Carlson, E. & Carlstedt, C. (2010) Genusperspektiv i barnbibliotekariers arbete. 
47 Svaleryd, K. (2003) Genuspedagogik: en tanke- och handlingsbok för arbete med barn och unga. 

Stockholm: Liber AB. 
48 Hirdman, Yvonne (2003) Genussystemet – om det stabilas föränderliga former. Malmö: Liber AB. 
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stem blir det följdriktigt att pojkar kan förhålla sig skeptiskt till det som uppfat-

tas som kvinnligt. Bibliotekariernas svårigheter med att få pojkar att intressera 

sig för och tycka om skönlitteratur samt att läsa böcker på andra teman än de 

traditionellt manliga tolkar uppsatsförfattarna som sammanhängande med detta 

system. Men författarna relaterar även flickors och pojkars särläsning till före-

ställningar om barns behov av en trygg könsidentitet för att kunna läsa 

könsöverskridande. Att det bara är pojkar som i mindre grad läser 

könsöverskridande och därmed skulle vara de som framför allt är i behov av en 

trygg könsidentitet är inte något som författarna tar upp och diskuterar.49 

Ett annat tema som tas upp i Kristianssons respektive Carlson och Carl-

stedts uppsatser, och som är något som ofta återkommer i texter om kön och 

genus, är att kategorisering är nödvändigt för människan för att hen ska få nå-

gon ordning på den kaotiska verkligheten. Kristiansson refererar också till 

Handler Spitzs forskning som uppsatsförfattaren menar visar att ”små barn inte 

tolererar tvetydigheter och att de behöver kunna förstå världen och känna sig 

trygga och kräver därför säkerhet och begränsning.”50 Det finns en risk att barn 

blir förvirrade av könsöverskridanden i barnböcker och det är en balansgång för 

barnboksförfattare att samtidigt utmana utan att förvirra menar Handler Spitz 

enligt Kristiansson. Ett centralt tema som Kristiansson lyfter fram är den om 

förvirring. Det finns ett tal om barns behov av trygghet i den litteratur som 

uppsatsförfattaren diskuterar i sin text. Könskategorisering, könsidentitet och 

könsstereotyper ses som det som ger barn den trygghet som de behöver. Denna 

trygghet anses i sin tur ge barnen möjlighet att gå över de gränser som de kultu-

rella föreställningarna kring kön innebär.51 

Sammanfattningsvis talar informanterna i Kristianssons och Carlson och 

Carlstedts uppsatser om genusarbete och barn på bland annat följande sätt:  

 

 att bibliotekarien ska försöka att inte bemöta barnen olika utifrån föreställ-

ningar om kön 

 att bibliotekarien vid bokprat bör föra fram böcker som är mindre könsste-

reotypa  

 att bibliotekarien vid bokprat bör tala om böckerna på ett sätt som gör att 

alla, oavsett kön, kan känna att de är intressanta 

 

I Memme Chatfields studie är begreppet könsneutralitet i fokus. Chatfields 

studie är en enkätstudie med delvis öppna frågor i vilken bibliotekarier fick 

                                                 
49 Carlson, E. & Carlstedt, C. (2010) Genusperspektiv i barnbibliotekariers arbete. Vilka attityder har de 

till genusfrågor i förmedlingsarbetet?. 
50 Kristiansson, Cecilia (2003) Barnbiblioteksarbete ur ett genusperspektiv, s.24. 
51 Kristiansson, Cecilia (2003) Barnbiblioteksarbete ur ett genusperspektiv. 
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svara på frågor gällande framför allt könsneutralt bemötande. Chatfield menar 

att könsneutralitet kan handla om: 

 

[a]tt inte anta att ett visst kön besitter en viss egenskap eller har ett visst in-

tresse. Könsneutralitet innebär inte att man ska se alla människor som exakt 

likadana, som en grå massa, utan det innebär snarare att man ska se till indi-

viden och att denna individ kan ha i princip vilka egenskaper och intressen 

som helst helt oberoende av dess kön.
52

 

 

Flera informanter i Chatfields studie sade sig vara positiva till jämställdhet men 

kritiska till könsneutralitet. Författaren menar dock att dessa begrepp handlar 

om samma sak, det vill säga att föreställningar om kön inte ska begränsa och 

styra bemötandet av individen. Chatfield menar ”[a]tt använda ordet könsneu-

tral verkar locka fram biologisten i oss alla”53. Det vill säga att ordet könsneu-

tral ofta tolkas som att människor ska vara könlösa, något som i sin tur tolkas 

som att alla blir till en likriktad, utslätad, grå massa. I relation till hen-debatten 

under 2012 så ser jag detta citat som ganska talande för de många upprörda 

reaktioner som gavs uttryck för bland annat i webtidningarnas kommentarsfält. 

Flertalet bibliotekarier i Chatfields studie (109 av 119 respondenter) upp-

levde att flickor respektive pojkar läser olika sorters litteratur. Många menade 

att detta är naturligt genom att flickor och pojkar är biologiskt olika, andra me-

nade att olika intressen är oundvikligt i vår kultur som är så starkt präglad av 

föreställningar kring kön. Författaren för i sin uppsats ett resonemang kring 

detta så som även Carlson och Carlstedt gjorde i sin studie. Chatfield menar att 

det finns ett dilemma när det gäller könsneutralt bemötande genom att de per-

soner som bibliotekspersonalen möter ofta är könspräglade individer, dvs. indi-

vider vars val och intressen är baserade på de kulturella föreställningar om kön 

som individen tagit till sig. Frågan är då om bibliotekarien ska ge boktips som 

följer individen och då ofta även stereotypa könsnormer, eller om hen ska för-

söka att ge tips som går utöver och bryter med dessa normer. Precis som Carl-

son och Carlstedt så tar även Chatfield upp hur bibliotekarierna kan vara oroli-

ga över att mista pojkar som läsare om de ger boktips som bryter mot köns-

normerna. Författaren tar även upp fenomenet att det sällan upplevs som ett 

problem att tipsa flickor på ett sätt som är könsnormsbrytande. 

Chatfield diskuterar även könsstereotypt bemötande i relation till tillgäng-

lighet. Tillgänglighet är något som bibliotekarierna i studien värderar mycket 

högt men Chatfield poängterar att ett könsstereotypt och icke-könsneutralt be-

mötande kan innebära att tillgängligheten begränsas för låntagarna genom att 

                                                 
52 Chatfield, Memme (2010) Det ska böjas i tid det som krokigt ska bli, s.11. 
53 Chatfield, Memme (2010) Det ska böjas i tid det som krokigt ska bli, s.54. 
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boktips m.m. då styrs av bibliotekariens icke-reflekterade föreställningar kring 

kön. Uppsatsförfattaren betonar bibliotekariens roll i barns och ungas liv där 

bibliotekarien kan bli den som så att säga sållar den litteratur som blir tillgäng-

lig för barnen, framför allt för ovana läsare som i huvudsak får sina lästips från 

den biblioteksanställda. Chatfield påpekar även att ett könsneutralt arbete på 

bibliotek försvåras av att så många böcker är könskodade genom färger och 

utseende på böckernas omslag. ”Det finns ett stort behov av mer könsneutral 

litteratur som kan tilltala en bredd av individer oberoende av deras kön och 

oberoende av de intressen som kopplas ihop och som tolkas som tillhörande ett 

visst kön”, skriver uppsatsförfattaren.54 

Sammanfattningsvis kan man säga att de uppsatser som skrivits om biblio-

tekariers arbete med genusfrågor visar på den problematik som finns i att arbeta 

för individens rätt att själv välja vad hen vill läsa i en kultur som är präglad av 

föreställningar kring kön som i sig påverkar individens val. 

Genuspedagogik 

Genuspedagogik, eller jämställdhetspedagogik, är ett samlingsbegrepp på pe-

dagogik som utvecklats på svenska förskolor under de senaste decennierna. En 

form av genuspedagogik är den som bygger på idén om att en trygg könsidenti-

tet gör det möjligt för barn att gå utöver de traditionella könsstereotyperna som 

säger vad som är typiskt för flickor respektive pojkar. Tanken är att utveckla en 

form av pedagogik som gör det möjligt för barn av båda könen att även utveck-

la förmågor och egenskaper som kulturen ser som tillhörande det andra könet, 

dvs. som manliga respektive kvinnliga.55 Christian Eidevald som skrivit om 

genuspedagogik, menar att detta är ett sätt att tänka och arbeta som används 

genuspedagogiskt, men det är inte det enda sättet. Det finns många varianter på 

genuspedagogiska arbetssätt men detta har varit ett av de mer inflytelserika i 

svensk förskolepedagogik.56  

Ett jämställdhetspedagogiskt perspektiv är också sedan länge inskrivet i 

förskolans styrdokument, LpFö; ”Förskolan ska motverka traditionella köns-

mönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjlighe-

ter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån 

stereotypa könsroller.”57 Några liknande riktlinjer för bibliotekspersonal finns 

inte. Memme Chatfield menar i sin diskussion om könsneutralt bemötande på 

                                                 
54 Chatfield, Memme (2010) Det ska böjas i tid det som krokigt ska bli, s.62. 
55 Svaleryd, Kajsa (2003) Genuspedagogik: en tanke- och handlingsbok för arbete med barn och unga, 

Wahlström, Kajsa (2003) Flickor, pojkar och pedagoger. 
56 Eidevald, Christian (2011), ”Anna bråkar!”: att göra jämställdhet i förskolan. 
57 Läroplan för förskolan, Lpfö98 (1998) Utbildningsdepartementet, Stockholm: Regeringskansliet, s.5. 
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bibliotek att en ökad medvetenhet kring frågor om barn och genus borde vara 

lika centralt för bibliotekarier som det är för förskolepersonal.58 

I artikeln som skrevs i samband med utgivningen av Kivi och Monsterhund 

finns också ett genuspedagogiskt förhållningssätt när författarna talar om att 

”[o]rdet hen ger möjlighet att möta världen mer förutsättningslöst”.59 Även här 

är det barns ökade möjligheter att gå utanför kulturella uppfattningar om vad 

som är manligt respektive kvinnligt som är i fokus. En annan forskare som kan 

nämnas när det gäller genuspedagogik är Sandra Bem som har skrivit om köns-

neutral barnuppfostran. Bems perspektiv kan kallas reduktionistiskt genom att 

hen menar att i könskategoriseringsbegreppen flicka/pojke ska bara innebörden 

av olika könsorgan ligga. Förutom de fysiska skillnaderna så ska begreppen 

vara tomma och kunna fyllas med individuellt innehåll. Ett sådant perspektiv 

tar dock inte hänsyn till logiken i genussystemet där det är just konstruktionen 

av människan som könad som utgör grunden för olika uppdelningar och hierar-

kier. Detta återkommer jag till i diskussionen om Hirdmans teori om genussy-

stemet. 

 

                                                 
58 Chatfield, Memme (2010) Det ska böjas i tid det som krokigt ska bli.  
59 Svenska Dagbladets webbplats > Opinion > Brännpunkt > 2012-01-20 > ”Det behövs ett nytt ord i 

svenska språket”, Milles, Karin, Salmson, Karin & Tomicic, Marie. 
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Teoretiska reflektioner 

Den här uppsatsen tar sin teoretiska och metodologiska utgångspunkt i diskurs-

teori och har ett poststrukturalistiskt perspektiv på språk och kön. I det här ka-

pitlet går jag igenom de författare och verk som har varit viktiga för mig i mitt 

analysarbete. Samtidigt kommer jag fortlöpande i texten föra en diskussion 

kring dessa teorier i relation till begreppet hen. Denna diskussion kommer att 

utvecklas vidare i uppsatsens analysdel samt i slutdiskussionen. 

Språk och kön 

Språkets relation till vårt tänkande är något som studerats av forskare från olika 

discipliner. Språkforskaren Per Linell skrev 1987 en bok om Människans språk 

där hen menade att människor bygger upp kulturer och samhällen genom språk. 

”Om människan inte kunde tala skulle hon inte heller veta särskilt mycket” 

menade Linell.60 I sin bok diskuterade Linell den så kallade Sapir-Whorf-

hypotesen som är en teori inom lingvistiken från 1929 om hur det språk vi lär 

oss bestämmer vårt tänkande. Vivien Burr, som skrivit om socialkonstruktio-

nistiska perspektiv där teorier om språk spelar en central roll, menar att 

diskursteoretikern Foucault har en liknande idé om hur människor är instängda 

i ett språk utan att vara medvetna om det.61 Andra utvecklare av Sapir-

Whorfhypotesen har gjort en svagare tolkning av denna där man menar att 

språket styr men inte determinerar vårt tänkande.62 

Att betona språk som det som konstruerar människans verklighet är även 

en tanke som utvecklades inom lingvistiken i början av 1900-talet av Ferdinand 

Saussure. Denne teoretiker såg språket som bestående av tecken som fick sin 

betydelse av varandra i ett strukturellt nätverk, inte av någon objektiv verklig-

het. Saussures strukturalistiska idéer vidareutvecklades senare i den tradition 

                                                 
60 Linell, Per (1982) Människans språk: en orientering om språk, tänkande och kommunikation, Lund: 

Liber Förlag, s.27. 
61 Burr, Vivien (2003) Social constructionism, London: Routledge. 
62 Linell, Per (1982) Människans språk. 
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som kallas poststrukturalism där man kom att betona det ständigt föränderliga i 

denna språkliga konstruktion av verkligheten.63 

En central forskare som studerat förhållandet mellan språk och tänkande är 

utvecklingspsykologen Lev Vygotskij. Enligt Vygotskij har barn till en början 

ett förspråkligt tänkande och ett förintellektuellt tal. Men dessa sätt att tala och 

tänka förenas senare i ett språkligt tänkande. Språket blir tänkandets verktyg 

och det är genom språket som tänkandet utvecklas.64 

Bronwyn Davies studier om språk och kön 

En forskare som studerat språk, kön, barn och litteratur utifrån ett socialkon-

struktionistiskt och poststrukturalistiskt perspektiv är Bronwyn Davies. Davies 

har utifrån dessa teoribildningar studerat bland annat barns tolkning av bilder-

böcker som har ett feministiskt perspektiv. I sin bok Hur flickor och pojkar gör 

kön beskriver Davies hur barn, på grund av vårt dualistiska könskategorise-

ringssystem, måste positionera sig själva och andra som antingen flicka eller 

pojke. Att bli flicka eller pojke handlar om att göra det tydligt för andra och för 

sig själv att det är skillnad mellan dessa kategorier. Detta sätter Davies i rela-

tion till de genuspedagogiska strävanden som vill att barn ska kunna gå över 

könsgränserna och ta till sig egenskaper och beteenden som traditionellt anses 

höra till det andra könet. Dessa strävanden går nämligen tvärsemot barnens 

arbete med att bli tydliga flickor respektive pojkar menar Davies.65 

Det är med andra ord själva den språkliga könskategoriseringen som sätter 

gränser för barnen, inte i första hand de kulturella innebörder som läggs i orden 

flicka/pojke. Detta konstruerande av sig själva som för omvärlden tydliga 

flickor respektive pojkar är inte något som barnen gör en gång för alla, det är en 

ständigt pågående social konstruktion. Denna sociala konstruktion är inte heller 

något som görs på ett visst bestämt sätt, utan det finns olika positioner i ”de 

diskursiva praktiker som pekar ut varje människa som man eller kvinna” som 

barnen kan ta upp och använda. 66 

Det poststrukturalistiska perspektiv som Davies utgår ifrån betonar även att 

jaget inte är något enhetligt. En person utgörs av många motstridiga sätt att 

vara. Men det centrala här är att det är språket som sätter gränser för dessa olika 

sätt. ”För att bli igenkännbara och accepterade medlemmar av det samhälle 

som de har fötts in i, måste barn lära sig att tänka och handla med hjälp av det 

etablerade språket”, skriver Davies.67 I språket ligger en social ordning som förs 

                                                 
63 se t.ex. Jörgensen & Phillips (2000) och Vivien Burr (2003). 
64 Vygotskij, Lev (2001) Tänkande och språk, Göteborg: Daidalos. 
65 Davies, Bronwyn (2003a) Hur flickor och pojkar gör kön, Stockholm: Liber. 
66 Davies, Bronwyn (2003a), s.10.  
67 Davies, Bronwyn (2003a), s.12. 
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över till barn när de lär sig tala. Men innan barnen riktigt utvecklat denna 

språkliga färdighet så är de ”en potentiellt omstörtande kraft” menar Davies68. 

Med detta poststrukturalistiska synsätt på språk och kön så menar jag att 

begreppet hen kan utgöra ett sätt att tala och tänka som kan gå lite utanför den 

språkliga könsdualismen av han och hon. ”Hen” kan ses som en språklig prak-

tik som lite grann bryter de dualistiska positionerna han/hon, flicka/pojke. Som 

vi ska se senare i uppsatsen så bevarar många användningar av begreppet hen 

tudelningen i kön intakt, men begreppet hen utgör samtidigt en position utifrån 

vilken ett icke-dualistiskt tänkande och varande kan bli möjligt. 

Davies talar om makt och hierarki som en konsekvens av det tudelade sy-

stemet av man – kvinna. Hen menar att ”[o]balansen i makt kommer att fortsät-

ta; den konstitueras genom varje diskurs som innehåller en intakt tudelning. 

Program för lika möjligheter, liksom en icke-diskriminerande uppfostran av 

barn (…) kommer med nödvändighet att få en begränsad betydelse för att 

åstadkomma förändringar.”69 Detta kommer jag i uppsatsen att sätta i relation 

till Yvonne Hirdmans teorier om genussystemet. Davies sätt att rent praktiskt 

problematisera tudelningen är att tillsammans med barn tala om den, att lyfta 

upp tudelningen och göra den till en diskurs i sig som kan problematiseras. 

Barn kan på detta sätt få tillgång till ett sätt att tala om kön som en konstruk-

tion. 

Ett poststrukturalistiskt perspektiv, menar Davies, gör det möjligt att se hur 

vi konstitueras olika genom olika diskurser. Det gör det också möjligt att tänka 

sig ”en diskurs där jag kan positionera mig som varken man eller kvinna.”70 I 

den här uppsatsen utforskar jag i vilken mån begreppet hen kan utgöra just en 

sådan typ av diskurs. 

Hirdmans teori om genussystemet 

En central teoretisk utgångspunkt i denna uppsats är Yvonne Hirdmans teori 

om genussystemet. Enligt Hirdman så kan västvärldens tal om män och kvinnor 

ses som ett system bestående av två logiker. Dessa två logiker är grundläggande 

för vårt könande av den mänskliga verkligheten. Det handlar dels om att könen 

är olika, särskilda, och häri ligger den allra mest grundläggande logiken: att 

vara man är att inte vara som en kvinna. Hirdman visar på hur filosofer, förfat-

tare, vetenskapsmän m.fl. genom historien menar sig ha funnit bevis på denna 

särskildhet.71 Denna skillnad måste hela tiden göras, upprätthållas och konstrue-

ras för att mannen ska kunna vara man. ”Tjejbacillerna” har historien igenom 

utgjort en ständig fara. Detta ständiga uppdelande och bevakande av gränsen 
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gentemot det feminina är något vi ska se återkommer i relationen flickor re-

spektive pojkar och skönlitterära böckers olika teman, och som något som bib-

liotekarierna i undersökningen hela tiden möter och tvingas förhålla sig till. 

Den andra logiken som följer på den första är att könen är hierarkiskt ord-

nade. Mannen har status som människa och på grund av detta står han över 

kvinnan. Även detta är ett tal (eller diskurs) som om och om igen reproducerats 

genom historien. I sin bok Genus – om det stabilas föränderliga former, ger 

Hirdman en mycket tydlig och belysande bild av hur uppdelat och strukturerat 

det västerländska samhället är av denna genusordning. Andra centrala författare 

som gett en historisk beskrivning av hur synen på kön reproducerats och för-

ändrats historiskt är Thomas Laqueur och Genevieve Lloyd72. Hirdmans be-

skrivning av genussystemet är dock en mycket systematisk och tydlig redogö-

relse för de tal om genus/kön som kan ses som vårt samhälles grundstomme. 

Hirdman själv använder inte begreppet diskurs, men det är tydligt i hennes verk 

att vad det handlar om är just sätt att tala om män/människor och kvinnor. 

Den dominerande diskursen i västvärlden under antiken och fram emot 

1700-talet var den om kvinnan som en sämre form av människa. Detta beskri-

ver Hirdman med symbolerna A – a där mannen var den fullkomliga männi-

skan och kvinnan den sort som kanske försökte men som aldrig kunde nå full-

komlighet eftersom hon var just kvinna. Denna diskurs har fortlevt på olika sätt 

genom hela den västerländska historien, men i och med 1700-talet blev ett an-

nat sätt att tala om kvinnan alltmer framträdande. I denna diskurs talades mer 

om kvinnans särart, tydligt förankrat i hennes kroppslighet, sexualitet och bar-

nafödande. Denna form kallar Hirdman för A – B. I båda dessa sätt att tala om 

män och kvinnor är A mannen, människan och normen, och hierarkin är stän-

digt närvarande i alla typer av berättelser om könen.73 

Vad Hirdman framför allt tydliggör är att kön handlar om tal, ett tal som 

konstruerar vår verklighet. Någon sanning finns inte bakom detta tal, däremot 

ligger bakom varje sätt att tala ett visst synsätt. Produktionen av de två logiker-

na är ständigt pågående, tillsammans med olika former av kritik av dem. Att 

tala om alla människor som just människor innebär också en svårighet genom 

att mannen som diskurs annekterat denna position i tusentals år. Men det är just 

detta som jag menar att begreppet hen i vissa bemärkelser försöker göra. Hen 

handlar i denna betydelse inte om att söka jämställa kvinnor och män. Genus-

systemet bygger på särskillnad och hierarki, och i min tolkning är jämställdhet 

emot systemets grundtanke och struktur. Bronwyn Davies ger uttryck för sam-

ma tanke när hen skriver att ”[k]ärnan i tudelningen manligt-kvinnligt är emel-
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lertid att makten finns i det manliga. Obalansen i makt kommer att fortsätta; 

den konstitueras genom varje diskurs som innehåller en intakt tudelning.”74 

Istället handlar vissa sätt att tala om hen om att utmana diskursen om männi-

skan som man eller kvinna, den dominerande diskurs där kön ses som ett natur-

ligt och självklart sätt att kategorisera människan och att skapa identitet kring. 

Detta sätt att använda begreppet hen kan även ses som att det innebär ett utma-

nande av talet om mannen som A, dvs. som människan. Dessa idéer kommer 

att utvecklas vidare senare i uppsatsen. 

Diskursteori och diskursanalys 

Språkets avgörande roll i människans tänkande, i sociala relationer och i ska-

pandet av samhällen är en viktig grundtanke i socialkonstruktionistiska per-

spektiv och i olika former av diskursteori. Genom att den här uppsatsen använ-

der sig av diskursanalys som analysmetod så kommer jag att fokusera på 

diskursteori som en beskrivning av människans språkliga verklighet.  

Inom all diskursteori är begreppet diskurs centralt. En av de forskare som 

skrivit om diskursanalys är Ian Parker som beskriver diskurser som system av 

uttalanden som konstruerar ett objekt. En diskurs talar om något på ett visst 

sätt, ger något en viss innebörd. En diskurs är en meningskonstruktion som har 

en viss systematik och är något som används av människor. Diskursanalys in-

nebär därmed ett sätt att synliggöra dessa meningskonstruktioner.75 

Begreppet diskurs har utvecklats på olika sätt av olika teoretiker. Michel 

Foucault t.ex. såg diskurser som kunskapsregimer som existerade under olika 

historiska epoker. Utvecklare av Foucaults diskursbegrepp har dock kommit att 

se verkligheten som bestående av många samtidiga och inbördes konkurrerande 

diskurser.76 Teoretiker som utvecklat denna form av diskursteori är Ernesto 

Laclau och Chantal Mouffe. Jag använder mig i den här uppsatsen av två fors-

kares; Marianne Jörgensen och Louise Phillips tolkning av Laclau och Mouffes 

teorier. Enligt denna form av diskursteori så pågår en ständig kamp mellan oli-

ka konstruktioner av verkligheten. Kampen kan tillfälligt avstanna och en viss 

konstruktion uppfattas då som sanningen om något. En sådan tillfälligt avstan-

nad diskurs benämner Laclau och Mouffe som en objektiv diskurs. 77 

Vår västerländska verklighet där människor är antingen män eller kvinnor 

kan, menar jag, ses som en objektiv diskurs. En synnerligen stark diskurs, som 

i och för sig på lite olika sätt utmanats genom historien, men som ändå aldrig 

förlorat sin status av sanningen om människan. Begreppet hen, menar jag, kan 
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ses som en sådan utmaning. Vissa sätt att använda ordet hen på är konstruktio-

ner av verkligheten som utmanar den objektiva diskursen om människan som 

man eller kvinna. Ordet hen har funnits och använts i det svenska språket i cir-

ka 50 år utan att utgöra en riktig utmaning av den objektiva diskursen. Men den 

debatt som startade i januari 2012 ser jag som en sådan utmaning genom att 

den skapade en diskussion som många i Sverige deltog i eller på något sätt tog 

del av. Jag kommer att diskutera hen som en utmaning av den objektiva diskur-

sen om människan som könad i uppsatsens slutdiskussion. 

Tanken att det är genom språket som den mänskliga verkligheten konstrue-

ras och reproduceras är som sagt grundläggande både för ett socialkonstruktio-

nistiskt och ett diskursteoretiskt perspektiv. I olika former av dessa perspektiv 

så ger man språket olika tyngdpunkt och förklaringsgrund.78 Denna uppsats tar 

sin utgångspunkt Laclau och Mouffes idé om att det är genom det socialt kon-

struerade språket som människan uppfattar och förstår det hen kallar verklighe-

ten. Enligt Jörgensen och Phillips har Laclau och Mouffe inte själva utarbetat 

någon bestämd metodologi för att göra diskursanalys, men det går att utforma 

en sådan med hjälp av de begrepp som teorin använder sig av. Nedan följer 

förklaringar och definitioner av de centrala begreppen i Laclau och Mouffes 

diskursteori: 

Artikulationer 

Artikulationer är konkreta uttryck i tal och text, men även materiella ting som 

medieras via tal och text. 

Tecken 

Tecken är de ord som artikulationerna består av. 

Moment 

Moment är betydelsemöjligheter som fått en bestämd och fastlagd innebörd i en 

diskurs. 

Element 

Element är betydelsemöjligheter som inte är fastlagda i en diskurs. 

Nodalpunkter 

Nodalpunkter är tecken som har en privilegierad status i en diskurs. Nodal-

punkter är en form av ”knuttecken” vilket innebär att de får sin innebörd genom 

att knytas samman med andra tecken i kedjor av betydelser. 
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Subjektpositioner 

Subjektpositioner är positioner i diskurserna som subjekt kan inta. Dessa posi-

tioner har olika beteendeförväntningar knutna till sig. Genom att identifiera sig 

med en subjektsposition så får subjektet en identitet. Inom diskursteorin orga-

niseras identiteter av s.k. mästersignifikanter. 

Diskurs 

En diskurs är en fixering av tecken och består av artikulationer i bestämda rela-

tioner till varandra. Diskursen har element och moment i vissa relationer, samt 

nodalpunkter som skiljer den från andra diskurser. 

Hegemoniska interventioner 

Hegemoniska interventioner försöker utjämna de konflikter som finns mellan 

diskurser så att en diskurs skapar en upplevelse av att det finns en konsensus, 

en sanning, när man talar om ett visst fenomen. 

Diskursordning 

Diskursordning är inte ett begrepp som Laclau och Mouffe själva använder 

men som Jörgensen och Phillips menar behövs inom diskursteorin för att be-

skriva ”ett socialt rum där olika diskurser delvis täcker samma terräng som de 

konkurrerar om att ge innehåll var och en på sitt sätt.”79 

 

Det man gör i en diskursanalys är att ”undersöka hur vi skapar verkligheten så 

att den blir en objektiv och självklar omvärld.”80 Diskurser är kontingenta det 

vill säga att de är under ständig förändring. Det finns alltid en sorts förhandling 

som pågår kring hur tecken ska förstås och varje artikulation innebär någon 

sorts förändring av diskurserna. Ingenting är oföränderligt, men samtidigt så är 

det just en upplevelse av något fast och oföränderligt som diskurserna skapar. 

”Diskurser är alltid bara tillfälliga fixeringar av betydelse i en i grunden obe-

stämbar terräng” skriver Jörgensen och Phillips.81 Diskurserna skapar en upple-

velse av objektivitet men genom diskursanalys så kan vi analysera hur denna 

objektivitet skapas. 

Jörgensen och Phillips skriver att ”[d]e diskurser som är så fast etablerade 

att man glömmer bort deras kontingens betecknas inom diskursteorin som ob-

jektiva”82 och denna objektivitet skapas genom politiska strider och processer. 

Vissa diskurser ligger alltså fast, de problematiseras inte för tillfället, andra 

diskurser råder det diskussioner kring. De sistnämnda benämns inom diskurs-

                                                 
79 Jörgensen & Phillips (2000).s.64 
80 Jörgensen & Phillips (2000) s.40. 
81 Jörgensen & Phillips (2000).s.46. 
82 Jörgensen & Phillips (2000).s.43. 
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teorin som politiska. Jörgensen och Phillips menar även att diskursanalysen 

aldrig kan sägas vara sanningen om världen genom att sanningen är en diskur-

siv konstruktion. Det som diskursanalytikern gör är ”en politisk intervention: 

en kontingent artikulation av element som reproducerar eller ifrågasätter de 

gällande diskurserna i det eviga spelet om att definiera världen.”83 Min diskurs-

analys är därmed en betydelsetillskrivning, ett sätt att förstå verkligheten som i 

sig utgör en konstruktion av densamma. 

Kön som diskurs 

I denna uppsats ses kön som en social konstruktion. Det vill säga att kön är ett 

sätt att benämna och tala om människan som uppkommit och reproduceras ge-

nom social interaktion och genom språk. Att vi benämns som flicka eller pojke 

från födseln ses i denna uppsats som en könskategoriseringsdiskurs, det vill 

säga som ett systematiskt sätt att tala om och ge innebörd till människan som 

skapas och reproduceras genom språket. Könskategoriseringsdiskursen skapar 

människan på ett visst sätt, som kön. Den är en oerhört stark och livaktig 

diskurs som reproducerats i mänskliga samhällen i årtusenden, men som även 

problematiserats på olika sätt. 

Med diskursteoretiska termer skulle vi kunna säga att könskategoriserings-

diskursens element tillfälligt har blivit moment på olika sätt genom den mänsk-

liga historien. Tal om kroppens organ, hormoner, hjärnfunktioner, sinne, lägg-

ning etc. kan ses som element som vid olika historiska tidpunkter blivit mo-

ment, dvs. getts fastlagda innebörder inom könskategoriseringsdiskursen och 

som på så sätt gett en fast mening åt kategoriseringen.84 Vid samma historiska 

tidpunkt har det funnits flera diskurser som inbördes konkurrerat om menings-

tillskrivningarna, men poängen är att kön som kategori utgjort en objektiv 

diskurs även om betydelseskrivningarna inom denna diskurs förändrats. Sätten 

att tala om och beskriva vad män och kvinnor är har alltså varit föränderligt, 

men inte själva kategoriseringen av människor som män eller kvinnor. 

Debatten om hen kan ses som en sådan konkurrens om mening. Sätten att 

tala om och förstå begreppet hen har varit skiftande i mediedebatten (i bloggar, 

tidningsartiklar och kommentarer till dessa), och enligt tidigare studier som 

tittat på inställningar till begreppet hen samt på mediadebatten om hen, så finns 

ingen riktig konsensus kring innebörden i begreppet. Detta kan med diskursteo-

retiska termer beskrivas som att ingen hegemonisk intervention har lyckats när 

det gäller begreppet hens innebörd. Jag kommer att ta upp denna fråga igen i 

min slutdiskussion. Jag kommer där att diskutera begreppet hen som ett pro-

                                                 
83 Jörgensen & Phillips (2000) s.57. 
84 Se t.ex. Laqueur (1994) och Hirdman (2003) för beskrivningar av denna historiska utveckling. Dessa 

författare använder sig dock inte av begreppet diskurs. 
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blematiserande av kön som kategori och att detta är en av anledningarna till 

kontroversen kring begreppet.  

Det jag i denna uppsats kallar könskategoriseringsdiskursen, det vill säga 

talet om att människan är man eller kvinna, har under 1900- och 2000-talen 

kommit att utmanas lite grann framför allt i olika akademiska sammanhang. 

Flertalet ifrågasättanden har dock inte handlat om könskategoriseringen i sig 

utan om exempelvis mannen som Människan, könsarbetsdelningen, den kultu-

rella värderingen av könen, reproduktionen av könsstereotyper m.m.85 Utma-

ningarna av själva könskategoriseringsdiskursen har i huvudsak handlat om ett 

problematiserande av heterosexualiteten som norm för samhället. Monique 

Wittig skrev t.ex. 1981 en lesbisk feministisk problematisering av kön som 

kategori, en form av kategorisering som hen såg som grundad i normer kring 

heterosexualitet. Judith Butler vidareutvecklade Wittigs idéer i sina queerteore-

tiska texter och queerteorin kan i sig sägas ha könskategoriupplösande som 

mål.86 

Olika socialkonstruktionistiska och feministiska perspektiv tillsammans 

med ett queerteoretiskt ifrågasättande av heterosexualiteten som norm kan alla 

ses som perspektiv som under de senaste decennierna kommit att utgöra en ny 

form av diskurs där kön som kategori på olika sätt undersökts och dekonstrue-

rats i framför allt akademiska kontexter.87 Hen-debatten under 2012, som jag 

delvis vill se som en form av utmaning av könskategoriseringsdiskursen, tog 

däremot plats utanför de akademiska sammanhangen. Reaktionerna blev också 

starka. Jag menar att frågor som ’Vill vi och varför vill vi fortsätta klassificera 

människor som kön?’ är frågor som artikeln som startade hen-debatten i grun-

den ställde även om författarna inte uttryckte det exakt på det sättet. 88 I hen-

begreppet ligger, menar jag, en möjlighet till ett ifrågasättande av det ständiga 

könandet av människan och de många kulturella kopplingar som görs till de två 

kategorierna som barn lär sig att se världen genom när de lär sig att de själva 

och alla andra hör till ett av två kön. 

                                                 
85 För en sammanfattning av feministisk forskning se t.ex. Gemzöe, Lena (2002) Feminism, Stockholm : 

Bilda. 
86 Wittig, Monique (1993) One is not born a woman, i Abelove, H., Ainabarale, M. & Halperin, D. 

(red.)(1993), The Lesbian & Gay Studies Reader, London & New York: Routledge, Butler, Judith (1996) 

Subversiva kroppsakter, i Larsson, Lisbeth (red.)(1996), feminismer, Lund: Studentlitteratur, Rosenberg, 

Tiina (2002) Queerfeministisk agenda, Stockholm: Atlas. 
87 Två andra forskare som tittat kritiskt på kön som kategori är Suzanne Kessler och Wendy McKenna; 

Kessler, Suzanne J. & McKenna, Wendy (1985) Gender: an ethno-methodological approach, Chicago: 

University of Chicago Press. Andra författare som diskuterat den sociala konstruktionen av kroppar som 

kön är Thomas Laqueur och Anne Fausto-Sterling; Laqueur, Thomas (1994) Om könens uppkomst;  

Fausto-Sterling, Anne (1992) The Five Sexes: Why Male and Female Are Not Enough, The Sciences, 

March/April. 
88 Svenska Dagbladets webbplats > Opinion > Brännpunkt > 2012-01-20 > ”Det behövs ett nytt ord i 

svenska språket”, Milles, Karin, Salmson, Karin & Tomicic, Marie. 
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Begreppen kön och genus 

Inom den feministiska forskningen har det länge pågått en diskussion kring 

vilket begrepp som ska användas när man talar om och utvecklar teorier kring 

kön/genus. De två begreppen kön och genus (engelskans sex och gender) bör-

jade användas i engelskspråklig litteratur under 1960-talet för att tala om ”bio-

logiskt” respektive ”socialt” kön. Det självklara i att tala om ett ”biologiskt 

kön” kom senare att ifrågasättas av bland andra queerteoretikern Judith Butler 

som menade att alla former av tal om kön är sociala konstruktioner.89 Det finns 

fortfarande ingen konsensus kring hur begreppen kön och genus ska användas. 

Genusteoretikern Yvonne Hirdman föredrar exempelvis att endast använda 

begreppet genus.90 Själv föredrar jag att använda ordet kön och att låta detta 

beteckna alla former av tal om kön och genus.  

Om kön är ett språkligt konstruerat och medierat fenomen, då är kön det-

samma som diskurserna om kön. Med ett diskursteoretiskt perspektiv kan vi 

säga att hur vi tolkar kroppar är alltid beroende av perspektiv och något själv-

klart och naturligt sätt att tolka och förstå kroppar finns inte. Upplevelsen av 

något naturligt och självklart är just en diskursiv konstruktion. Det diskursteo-

retiska perspektiv som jag utgår ifrån betonar detta diskursiva konstruerande av 

verkligheten där vi inte kan säga något om vad som verkligen finns, utan bara 

om hur något konstrueras och hur detta reproduceras och utmanas. Att vi be-

nämns som kön talar jag i denna uppsats om som att vi ”könas”. Detta begrepp 

tycker jag är användbart för att tala om hur människan som kön blir till genom 

de olika könsklassificeringsord som vi använder: hon, han, flicka, pojke, 

mamma, pappa etc. samt de olika egenskaper som kopplas till dessa ord. 

                                                 
89 Moi, Toril (1997). 
90 Hirdman, Yvonne (2003). 
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Metod 

Att hitta informanter 

Den fråga som arbetet med den här uppsatsen började med var att jag ville ta 

reda på hur de som arbetar på bibliotek förhöll sig till begreppet hen. Jag har 

länge haft ett stort intresse för genusfrågor, och begreppet hen och hen-debatten 

upplevde jag som ett viktigt och intressant område att utforska i relation till 

bibliotek och bibliotekariers arbete. Jag har sedan många år även haft ett stort 

intresse för barns utveckling och kön, samt för barnlitteratur och kön. Hen-

debatten 2012 startade med utgivningen av en bilderbok och jag var mycket 

nyfiken på hur biblioteksarbetare förhöll sig till denna bok och till begreppet 

hen. 

Inledningsvis hade jag funderat på att först göra en större enkätstudie för att 

få en bild av bibliotekariers inställning till begreppet hen, för att sedan genom 

denna enkätstudie hitta de informanter som hade ett speciellt intresse för genus 

och begreppet hen och göra intervjuer med dessa. Men detta skulle ha tagit för 

lång tid. Istället fick jag ett tips om att söka informanter via två mailinglistor 

(biblist och skolbiblist) som bibliotekarier och biblioteksintresserade kan pre-

numerera på. Jag la ut ett brev vid ett par tillfällen på dessa två mailinglistor. 

Där skrev jag att jag skulle göra en intervjustudie om biblioteksarbetare och 

begreppet hen och att jag sökte informanter. Vid det andra utskicket formulera-

de jag om brevet en aning och tog även med hur bibliotekarier arbetar och tän-

ker kring genus. Detta gjorde jag för att jag var osäker på om jag skulle få tag i 

några informanter som var intresserade av begreppet hen. De två varianterna av 

mailinglistbrevet finns som en bilaga till denna uppsats. Jag fick kontakt med 

fem informanter via dessa brev. 

Jag fick genom dessa utskick även tips om personer och andra mailinglistor 

som jag kunde kontakta. Genom att kontakta dessa personer och lägga ut sam-

ma brev på en annan mailinglista (ostbib) så fick jag kontakt med ytterligare 

två personer. Ytterligare en person fick jag kontakt med genom att skicka mitt 

brev till samtliga bibliotekschefer i Stockholmsområdet och be dessa att infor-

mera sina anställda om min studie.  

Mitt sökande efter informanter till den här studien har inte varit ett statis-

tiskt urval och syftet med studien är inte att säga något generellt om hur biblio-
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tekarier talar om hen. Jag har inte tackat nej till någon som visat intresse för 

studien, men en planerad intervju blev inte av på grund av tidsbrist hos infor-

manten och en annan intervju kunde jag inte ta med i studien på grund av pro-

blem med ljudet på inspelningen. 

Mina informanter var alla intresserade av genusfrågor, av genus och littera-

tur och genus och bibliotek. Mitt syfte var att ta reda på hur personer som arbe-

tar på bibliotek och som har ett intresse för genusfrågor talade om begreppet 

hen. Men informanterna ska inte ses som representanter för bibliotekarier med 

genusintresse i Sverige. Diskursanalytiskt inriktade studier har inte heller som 

syfte att göra representativa urval ur befolkningar eller säga något generellt om 

en viss population. Syftet med diskursanalys är att analysera fram olika sätt att 

tala om något. 

Informanterna 

De åtta informanterna kommer från olika delar av Sverige. De är i olika åldrar 

och har olika kön. Geografisk ort samt informanternas ålder och kön har jag 

inte gjort till några analysfaktorer i min undersökning på grund av att jag inte 

ansett att de haft någon avgörande betydelse för informanternas tal om begrep-

pet hen. Informanterna är alla bibliotekarier, men de har olika typer av tjänster. 

De arbetar på skolbibliotek eller på folkbibliotek med inriktning antingen på 

vuxna, ungdomar eller barn, eller som konsulter på länsnivå. Bibliotekariernas 

tjänster utgjorde inte heller ett fokus i analysen, utan det är endast informanter-

nas olika sätt att tala i egenskap av biblioteksarbetare som är av intresse. Flerta-

let informanter visade sig arbeta med barn- och ungdomslitteratur men detta var 

inte något som jag specifikt efterfrågade då jag sökte informanter. 

Informanterna fick information via mail om den konfidentialitet som gällde 

för intervjun. Informationen om att informanternas identitet skulle komma att 

anonymiseras upprepades även under intervjun. 

Intervjuerna 

Eftersom informanterna bodde på olika platser i Sverige så gjordes fem inter-

vjuer via nätet (genom Skype). Två av dessa gjordes enbart med ljud och tre 

även med kamera (en informant ville inte använda kamera, en annan hade inte 

tillgång till kamera). Tre intervjuer gjordes på plats, två av dessa på informan-

ternas arbetsplats och en på ett annat bibliotek. Ljudet från alla intervjuerna 

spelades in och transkriberades. 

Att göra intervjuer via nätet och att göra dem live innebär lite olika förut-

sättningar. Ljudet kan vara annorlunda när man använder nätet, dels det ljud 

som är under samtalet, dels det ljud som blir inspelat. Tekniken kan göra att 

ljudet krånglar lite ibland. Att intervjua någon på dennes arbetsplats innebär 

också en lite annan situation som möjliggör för intervjuaren att rent fysiskt ta 
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del av informantens miljö, men som även innebär att intervjuaren befinner sig 

på informantens mark. Jag har reflekterat kring de olika intervjusituationerna 

och funnit att jag inte upplever att situationen har haft någon avgörande inver-

kan på hur informanterna har pratat om sitt jobb och sin inställning till ordet 

hen. Även om varje intervju har inneburit en lite olik intervjusituation, så upp-

lever jag att alla åtta intervjuerna liknar varandra på så sätt att alla informanter 

berättar om sitt jobb och sina tankar och idéer kring genus och ordet hen på 

liknande sätt oberoende av intervjusituationen. 

En intervju är alltid en situation. Två personer kommer till en mötesplats 

utifrån sina vad vi kan kalla diskursiva världar och i intervjusituationen möts 

dessa på olika sätt. Båda har förväntningar och frågor kring hur situationen ska 

utvecklas och i en kvalitativ typ av intervju är samtalets utveckling i liten grad 

given på förhand. Båda parter vet vad som ska vara fokus för intervjun, vad 

ämnet för intervjun ska vara, men exakt vilka diskurser som aktiveras under 

intervjun och hur parterna uttrycker sig är beroende både av hur parterna tänkt 

innan intervjun, och av vad parterna säger och vilka diskurser/sätt att tala om 

något som detta aktiverar hos den som lyssnar.  

Jan Trost skriver om kvalitativa intervjuer utifrån teorin om symbolisk in-

teraktionism, vilket är ett synsätt som liknar det diskursteoretiska genom sitt 

fokus på hur språk genomsyrar allt och på det situationsbundna i intervjusitua-

tionen.91 Trost beskriver den kvalitativa intervjun som ”att se verkligheten som 

den vi intervjuar ser den för att sedan tolka vad det kan innebära sett ur det giv-

na teoretiska perspektivet”92. Detta var även mitt syfte; att så långt som möjligt 

försöka förstå det informanterna berättade utifrån deras sätt att se, att ställa 

följdfrågor helst utan att avbryta informanternas tanke och talflöde, samt att 

sedan analysera intervjuerna utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv för att hitta 

de ”stora” diskurserna som Börjesson och Palmblad talar om93. 

Trost menar att intervjuaren inte ska dela med sig av sina egna synpunkter 

utan endast söka ta reda på hur informanten ser på något. Intervjuaren ska även 

akta sig för att under intervjuns gång ge uttryck för de eventuella analyser som 

intervjuaren gör under intervjun. Båda dessa tankar hade jag med mig under 

intervjuerna, då jag i grund och botten håller med Trost. Vid några tillfällen så 

bröt jag ändå mot dessa ”regler”. När jag gjorde det så sa jag även något kort 

till informanten om att jag kanske egentligen inte borde berätta om min egen 

synpunkt eller analysera det informanten sagt. Trots detta upplever jag inte att 

mina brott mot dessa regler hade en negativ eller avgörande effekt på intervju-

erna. De synpunkter jag gav uttryck för rörde inte min inställning till genus 

                                                 
91 Trost, Jan (2010) Kvalitativa intervjuer. 
92 Trost, J. (2010) Kvalitativa intervjuer, s.33. 
93 Börjesson & Palmblad (2007) Diskursanalys i praktiken. 
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eller ordet hen. I huvudsak lyssnade jag och ställde följdfrågor när informanten 

verkade ha talat klart.  

Intervjuguiden 

I intervjuerna ville jag inte använda mig av färdigformulerade frågor utan jag 

hade en löst sammanhållen intervjuguide med ett par frågeområden som jag 

ville ta upp med informanterna för att se hur de talade om dessa. Detta för att 

jag i så hög grad som möjligt ville närma mig informanterna från deras egen 

värld. Trost beskriver hur en intervjuguide kan utformas mycket löst, mer som 

en kom-ihåg-lapp för intervjuaren om vilka frågeområden som hen under inter-

vjuns gång vill komma in på.94 

Varje intervju tog cirka en timme. I och med att jag inte hade fasta frågor 

utan i hög grad följde informanternas egna tankeflöden så kom intervjuerna att 

bli ganska långa. En timme kändes dock lagom. Mina frågeområden var följan-

de: generellt om informanternas arbete, hur informanterna arbetar och tänker 

kring genus, informanternas syn på begreppet hen, informanternas syn på bil-

derboken Kivi och monsterhund, samt informanternas syn på hen som ett litte-

rärt grepp. Intervjuguiden finns även som bilaga. 

Under intervjuerna försökte jag, efter att ha ställt en fråga, att så långt som 

möjligt vara tyst och endast följa informanternas tal. Jag gjorde anteckningar 

under tiden som informanterna berättade och när det blev tyst en stund så gick 

jag tillbaka till mina anteckningar för att fråga om något som jag ville veta mer 

om eller som jag inte riktigt förstått av det som informanterna berättat. 

Transkriberingen 

Genom att fokus för analysen inte ligger på ett studium av intervjusituationerna 

i sig och på hur dialogen utvecklades på en detaljnivå så valde jag att göra en 

transkribering på en lite enklare nivå än den som görs inom t.ex. samtalsanalys 

som är en form av diskursanalys där man i högre grad gör en detaljstudie av 

språket. Jag har skrivit ner ordagrant vad informanterna säger men jag har inte 

tagit tid på pauser eller skrivit ner mina egna små kommentarer i stil med 

”mm”, ”ja” etc. 

I uppsatsens analysdel där informanternas tal refereras så har jag ”städat” 

deras språk från talspråkliga uttryck som ”liksom”, ”så att”, ”så där” och andra 

utfyllningsuttryck som talspråket är fullt av men som ser lite ovårdat ut när det 

skrivs. Vi talar inte heller alltid på ett grammatiskt korrekt sätt men i skrift ser 

talspråk lite slarvigt ut, därför har jag redigerat talet till mer korrekt skriven 

grammatik.95 

                                                 
94 Trost, J. (2010) Kvalitativa intervjuer. 
95 Trost, J. (2010) Kvalitativa intervjuer. 
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Analysarbetet 

Börjesson och Palmblad, som skriver om diskurs som teori och metod, talar om 

hur diskursanalys kan göras på olika ”nivåer”. Intervjuer och samtal till exem-

pel, kan analyseras som specifika situationer där man i detalj tittar på samtalet 

och på hur interaktionen mellan deltagarna socialt konstruerar samtalets ut-

veckling. Ett annat analyssätt tittar på diskurserna på en mer samhällelig nivå 

och sätter de sätt att tala som kan utläsas ur intervjun eller samtalet i relation 

till samhälleliga diskurser. Börjesson och Palmblad talar om dessa som små 

och stora diskurser.96 Mitt intressefokus ligger på de ”stora” diskurserna och 

mitt analysfokus ligger på de sätt att tala om hen som de som jag intervjuade 

använde, och inte på intervjuernas situationella konstruktion i sig.  

Med den form av diskursteoretiskt perspektiv som jag tar i denna uppsats 

så ligger inte fokus på individerna i undersökningen och deras individuella tan-

kevärldar. Fokus ligger istället på diskurserna i sig. Informanternas diskursan-

vändning förekommer i en specifik situation, dvs. intervjusituationen, och in-

tervjun utgör diskursanvändningens kontext. Men fokus för analysen ligger på 

vilka olika samhälleliga sätt att tala om hen som kan analyseras fram ur inter-

vjuerna. Bronwyn Davies skriver att ”[d]en poststrukturalistiska analysens 

främsta intresse riktar sig mot diskurser, och mot skiftande mönster hos diskur-

siva praktiker, snarare än mot de specifika egenskaperna hos de individer som 

tar till sig dessa diskurser och levandegör dem.”97 

Analysarbetet började med en dekonstruktion av materialet för att hitta oli-

ka teman. I dessa tematiseringar tolkade jag sedan fram det som jag såg som 

olika diskurser, olika systematiska sätt att tala om begreppet hen. Några av de 

diskurser som jag analyserat fram har inte begreppet hen som sitt fokus, men de 

växte ur teman som var centrala i informanternas tal och de relaterar till be-

greppet hen. Vid analysen använde jag mig av de begrepp för diskursanalys 

som Jörgensen och Phillips har utarbetat utifrån Laclau och Mouffes diskurste-

oretiska verk för att möjliggöra praktiska diskursanalyser (se ovan sid.29ff). 

I nästa kapitel redogör jag för min analys av det som jag kallar hen-

diskurserna, det vill säga de olika sätt att tala om hen som jag hittat i mitt mate-

rial, samt relaterar dessa till den tidigare forskningen. 

 

 

                                                 
96 Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (2007) Diskursanalys i praktiken. 
97 Davies, Bronwyn (2003a), s.192. 
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Analys 

Diskursanalysen utgår från Jörgensen och Phillips metodologiska tolkning av 

Laclau och Mouffes diskursteori som jag beskrivit tidigare i uppsatsen. I mitt 

intervjumaterial har jag analyserat fram sju diskurser. Dessa diskurser kan be-

skrivas som centrala system av uttalanden kring begreppet hen i informanternas 

tal. Tre av dessa, som jag kallat Valfrihetsdiskursen, Breddningsdiskursen samt 

Identifikationsdiskursen har inte begreppet hen som nodalpunkt dvs. som hu-

vudsakligt fokus. Andra tecken är mer centrala i dessa diskurser, men diskur-

serna artikulerar begreppet hen. Könsneutralitetsdiskursen, Människodiskursen 

samt Förvirringsdiskursen har ordet hen som en av sina nodalpunkter. I det som 

jag kallat Decentralisera-kön-diskursen är begreppet hen ett element, det vill 

säga begreppets betydelsemöjligheter är inte fastlagda inom diskursen. 

Inom varje diskurs kommer jag att beskriva det som jag ser som nodal-

punkten samt hur denna ges mening i diskursen. Vidare kommer jag att genom 

citat ge exempel på hur informanterna artikulerar de olika diskurserna. Jag 

kommer även att relatera diskurserna till varandra genom att använda de 

diskursteoretiska begreppen hegemoni, politisk diskurs samt diskursordning. 

Vidare kommer diskurserna att relateras till den tidigare forskningen och till de 

teoretiska utgångspunkterna. Jag börjar med att titta på de diskurser som inte 

direkt fokuserar på, men som relaterar till begreppet hen.98 

Valfrihetsdiskursen 

Det mest centrala uttrycket, eller nodalpunkten, i valfrihetsdiskursen är ”valfri-

het”. Det är individens valfrihet som står i centrum i denna diskurs. Nodal-

punkten valfrihet sätts i relation till artikulationer som ”att få välja själv” och 

”att bestämma själv”. Valfrihetdiskursens artikulationer handlar om att 

föreställningar om kön inte ska hindra individernas fria val. Inom denna diskurs 

talas det om att alla ska ha möjlighet att göra fria val både vad gäller den egna 

könsidentiteteten, samt vad individen väljer att fylla denna identitet med vad 

                                                 
98 I citaten är ordet informant förkortat till inf. 
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gäller t.ex. intressen och böcker att läsa. Inom valfrihetsdiskursen behålls alltså 

klassificeringarna flicka/pojke samt manligt/kvinnligt men dessa 

klassificeringar är valbara och det ska vara upp till individen att göra detta val.  

Artikulationer av denna diskurs är exempelvis att få välja eller bestämma 

själv ”vad det är man tycker om, vad man vill göra, eller vad man vill läsa” 

(inf.6), att man får ”välja det som man själv tycker är viktigt” (inf.6) eller att 

man ”själv kan välja vilken grupp man vill vara i” (inf.7). Den sistnämnda 

informanten uttrycker det även som att “han och hon får jättegärna finnas så 

länge som man själv får bestämma vilket man är” (inf.7). Informanten uttrycker 

det även som att “[d]et som är problemet det är när man inte själv kan välja 

vilken grupp man vill vara i. T.ex. feminina böcker, maskulina böcker, helt ok, 

men det betyder ju inte att det är bara tjejer som får läsa de feminina och bara 

killar de maskulina” (inf.7). 

Central i valfrihetsdiskursen är artikulationen att det man väljer inte ska 

uppfattas av andra som konstigt eller fel. En informant uttryckte det på följande 

sätt; “Och försöka visa att det inte är något konstigt med att en kille vill läsa en 

bok om tjejer eller en bok om kärlek eller någonting sådant. Och det är ju det 

som är det viktiga att det ska vara så naturligt som möjlig” (inf.6). Samma 

informant uttryckte det även som att; “Jag tror det är viktigt att man jobbar för 

att man själv ska få välja och att ingenting är konstigt” (inf.6). Valfriheten in-

nebär att barnen i termer av flickor och pojkar ska kunna göra egna individuella 

val som inte ska uppfattas som konstiga även när valen går tvärtemot de kultu-

rella föreställningarna kring det kön som de tillhör. 

 Informanternas artikulationer av valfrihetsdiskursen innebär alltså att 

”flickor” respektive ”pojkar” ska ha rätt att vara sådana på precis det sätt de 

själva önskar. Denna artikulation är gemensam med hur man uttrycker sig inom 

mycket av den genuspedagogik som jag diskuterade ovan i bakgrundskapitlet. 

Men valfrihetsdiskursen artikulerar även individens rätt att själv välja en annan 

könsidentitet än den som omgivningen har tillskrivit dem. 

Yvonne Hirdman talade om genussystemets två principer i termer av sär-

skillnad och hierarki. Valfrihetsdiskursen kan sägas problematisera särskillna-

den men inte hierarkin mellan könen. Hierarkin mellan könen blir osynlig inom 

valfrihetsdiskursen där det centrala är att alla människor är individer och ska 

kunna göra individuella fria val dvs. de har rätt att välja att se sig som man eller 

kvinna, samt att göra individuella val av det som ses som manligt eller kvinn-

ligt utan att dessa val uppfattas som oacceptabla av omgivningen. Diskursen 

ligger nära breddningsdiskursen (se nedan) men fokus ligger just på talet om 

individens valfrihet.  

Jochumsen och Rasmussens teorier om låntagarna som kunder som disku-

terades ovan på s.19 kan kopplas till valfrihetsdiskursen. Bibliotekarierna talar 

om barnens rätt att själva veta och att välja vad de vill läsa, dessa val kan vara 

mycket könsstereotypa och de valen ska bibliotekarierna respektera. Inom val-
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frihetsdiskursen artikuleras därmed individernas rätt att själva välja könsstereo-

typ litteratur. Bibliotekarien måste inom denna diskurs se till vad individen 

uttrycker att hen vill ha, respektera detta och hjälpa individerna att hitta denna 

litteratur. 

Begreppet hen kan ses som ett element i valfrihetsdiskursen när man som i 

artikeln som startade hen-debatten talar om att “en hen kan kombinera egen-

skaper och attribut efter individuella preferenser”99. Detta kan tolkas som att 

genom att använda ordet hen så kan en författare utforma sina karaktärer utan 

att behöva ta hänsyn till några kulturella föreställningar kring kön och utan att 

karaktärerna upplevs som annorlunda eller ovanliga för att de gör, ser ut eller 

har preferenser som bryter mot dessa föreställningar. Hen blir ett sätt att möj-

liggöra författarens fria val utan att begränsas av kulturella föreställningar kring 

de två könen. Ordet hen gör det även möjligt för läsaren att göra fria val när det 

gäller hur läsaren tolkar bokens karaktärer. En hen kan läsas som en han, som 

en hon, som altererande mellan han och hon, som både han och hon eller som 

ingendera. Citatet kan även tolkas som att en person som identifierar sig som 

hen kan ta till sig egenskaper och attribut så som personen önskar, utan att det 

finns några kulturella könsföreställningar att ta hänsyn till. 

Inom valfrihetsdiskursen så problematiseras inte kön som kategori i sig, 

utan det är den kulturella innebörden i könskategoriorden som det talas kring 

inom denna diskurs. Tanken är att barn inte ska styras i sina val utifrån kultu-

rella föreställningar kring kön. Vad man är och hur man är artikuleras inom 

denna diskurs som att det bör vara ett fritt och individuellt val. Men även om 

kön inte ska styra och begränsa så finns kategorierna kvar. Flickor och pojkar, 

hon och han finns kvar, och hen läggs till.  

Det som Hirdman talar om som särskiljandet mellan könen kritiseras inom 

valfrihetsdiskursen. Individens egna val måste stå över kulturella föreställning-

ar om könen som olika och det kulturella upprätthållandet av denna olikhet. 

Hirdmans andra logik, hierarkin mellan könen, är inte något som jag kan se 

artikuleras inom valfrihetsdiskursen. Så som Hirdman påpekar så har det alltid 

varit lättare och mer möjligt för flickor/kvinnor att välja att göra, läsa och tycka 

om det som pojkar/män gör medan det motsatta alltid inneburit en stor risk för 

utstötning, hån och förlöjligande från manskollektivet.100 Men i diskursen om 

valfrihet så talas inte om flickors/kvinnors större möjligheter att göra val som 

bryter med de kulturella föreställningarna kring kön jämfört med pojkars/mäns, 

utan endast om alla individers valfrihet. 

Människors könsidentitet som socialt konstruerad, samt den betydelse den-

na identitet får för individernas val, är inte heller något som artikuleras i den 

                                                 
99 Svenska Dagbladets webbplats > Opinion > Brännpunkt > 2012-01-20 > ”Det behövs ett nytt ord i 

svenska språket”, Milles, Karin, Salmson, Karin & Tomicic, Marie. 
100 se Hirdman, Yvonne (2003) Genussystemet – om det stabilas föränderliga former. 
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användning av valfrihetsdiskursen som kommer till uttryck hos informanterna. 

Det innebär att det inte ligger något fokus på den sociala konstruktionen av kön 

som kategori inom denna diskurs. Barn är flickor respektive pojkar, denna 

identitet ska i och för sig vara ett individuellt val, men kategorierna i sig pro-

blematiseras inte inom valfrihetsdiskursen och den sociala konstruktionen av 

barn som flickor och pojkar diskuteras inte heller. 

Hen är ett element som kan användas inom valfrihetsdiskursen, men som 

inte har en privilegierad status inom denna diskurs. Inom denna diskurs blir hen 

ett begrepp som ökar individens valmöjligheter genom att utgöra ett val för de 

som inte känner sig hemma i att uppfatta sig själva som en han eller en hon. 

Om man uppfattar sig själv som en han, hon eller hen är något som informan-

terna menar ska respekteras som individens eget val. Hen är också ett begrepp 

som ökar läsarens valmöjligheter att tolka böckernas karaktärer som han, hon 

eller hen. 

Breddningsdiskursen 

Nodalpunkten inom breddningsdiskursen kan sägas vara ”breddade utveck-

lingsmöjligheter”. Moment i diskursen är ”flickors och pojkars ökade utveck-

lingsmöjligheter”, samt ”bra historier som alla kan läsa”. Denna diskurs utgår 

från kön som kategori, barn är flickor respektive pojkar men denna klassifika-

tion handlar framför allt om deras identitet som sexuella varelser. Flickor och 

pojkar kännetecknas av att de har olika könsorgan och könsfunktioner som 

påverkar deras liv på olika sätt. Men utöver detta så är varje flicka och pojke en 

unik individ som ska ha möjlighet att utvecklas utan att deras utveckling be-

stäms av de traditionella samhälleliga föreställningarna om kön. Breddnings-

diskursen artikuleras ofta inom genusinriktad pedagogik.101 Den är även artiku-

lerad i läroplanen för förskolan (Lpfö) där det står att ”Förskolan ska motverka 

traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha 

samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan be-

gränsningar utifrån stereotypa könsroller.”102 

Inom breddningsdiskursen talas det om att öka barns möjligheter utöver de 

samhälleliga stereotypa föreställningarna kring kön. Ett sätt att uttrycka detta är 

att säga att denna diskurs utgår från kön och vidgar sedan detta till 

barn/människa. Barn är flickor respektive pojkar, men deras möjligheter ska 

vara så som barn, dvs. inte begränsas av kulturella föreställningar kring flickor 

                                                 
101 Se exempelvis Svaleryd, K. (2003); Wahlström, K. (2003); Eidevald, C. (2011); Henkel, K. & Tomi-

cic, M. (2009). 
102 Läroplan för förskolan, Lpfö98 (1998) Utbildningsdepartementet, Stockholm: Regeringskansliet, s.5. 
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respektive pojkar. Inom denna diskurs talar man om hur flickor och pojkar 

konstrueras socialt. Diskursens artikulationer handlar om en breddning av den-

na sociala konstruktion så att flickor och pojkar får tillgång även till det som 

kulturellt sett anses höra till det andra könet. De aktiva i denna diskurs är där-

med de vuxna runt omkring barnen, i valfrihetsdiskursen var barnen själva de 

aktiva. Breddningsdiskursen handlar om ett syfte hos de vuxna att förändra 

barnens möjligheter i relation till kulturella föreställningar om kön. 

Inom genuspedagogiken handlar breddningen om att pojkar ska få möjlig-

het att utveckla traditionellt kvinnliga förmågor, och flickor traditionellt manli-

ga förmågor.103 I min studie handlar breddningen om de olika typer av litteratur 

som flickor respektive pojkar läser och att bibliotekarierna vill bredda dessa 

könsskilda repertoarer. Framför allt handlar det om att pojkar ofta inte läser 

böcker med teman som kärlek och relationer eller med en tjej i huvudrollen. 

Informanterna talar om hur de söker få pojkar intresserade av sådan typ av litte-

ratur. I detta arbete måste de jobba dels med sina egna föreställningar kring vad 

flickor och pojkar vill ha, dels med barnens egna inställningar till litteraturen. 

Bibliotekarierna uttrycker även hur de ibland blir medvetna om sina egna före-

ställningar när de möter barn som inte gör de traditionella valen. 

En av informanterna artikulerar också breddningsdiskursen när hen säger 

att bibliotekarier måste våga vara lite besvärliga och kanske inte vara de som 

tillmötesgår alla behov. Bibliotekarier måste ”våga plocka fram sitt kunnande 

och sin profession” (inf. 5). En annan informant talar om vikten av samtal med 

ungdomarna:  

 

Men om det är ett barn som bara vill ha hästböcker och man vill bredda det 

lite grann, hur gör man då? Jag tror inte att det finns någon universallösning. 

Hur kan man prata om det här med det här barnet? Om jag har en diskussion 

med barnet på det här sättet, vad signalerar det? Vad kan jag göra annorlun-

da? (inf. 8) 

 

Jochumsen och Rasmussens teorier om bibliotekarier som experter som disku-

terades i bakgrundskapitlet kan kopplas till breddningsdiskursen. Bibliotekari-

erna i min undersökning har kunskap om litteraturen och känner till bra histori-

er som de vill förmedla till alla. Barnen däremot väljer ofta böcker utifrån ett 

könsbetingat val som utgår t.ex. ifrån bokens framsida, ämne eller huvudrolls-

innehavarens kön. Bibliotekarierna vill kunna förmedla bra historier till alla 

barn men måste göra detta inom ramen för de förståelser för kön som finns i 

samhället i stort, hos barnen, hos bibliotekarierna, hos författare och illustratö-

                                                 
103 Se exempelvis Svaleryd, Kajsa (2003), Genuspedagogik: en tanke- och handlingsbok för arbete med 

barn och unga, Wahlström, Kajsa (2003), Flickor, pojkar och pedagoger. 
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rer m.fl. Informanternas artikulationer att de vill kunna förmedla bra historier 

till alla barn oavsett kön kan ses i uttalanden som detta: 

 

Det man skulle önska, i den bästa av världar, är att omslag inte signalerar så 

mycket kön utan en spännande berättelse. Även om berättelsen handlar om 

flickor så behöver den inte vara ointressant för killar och tjejer att läsa. Jag 

önskar väl att det kunde finnas något mer objektivt som gör att båda könen 

kan känna att det är en spännande historia. (inf.5) 

 

Informanterna talade om hur de vid bokprat undvek att beskriva en bok i termer 

av kön, utan att de istället talade om handlingen i sig utan att fokusera på hu-

vudrollsinnehavarens kön; ”Man försöker skapa intresse för historien i sig, de 

lite djupare delarna. Att man inte bara ser till vem som är huvudpersonen, utan 

man kanske berättar lite mer om tankarna i boken, underliggande influenser 

som finns där” (inf.6). 

En informant reflekterade kring om böcker med ett tema som ses som tra-

ditionellt kvinnligt, så som kärlek och relationer, kanske måste ha en manlig 

huvudperson för att pojkar ska börja läsa denna typ av litteratur, för att sedan 

kunna gå vidare och läsa denna typ av litteratur med en flicka i huvudrollen: 

 

Så funderade jag på det, att det här med relationer, det är ju ändå ganska ta-

bubelagt hos små pojkar. Alltså som man märker när de pratar, att det är inte 

riktigt den typen av böcker man vill läsa. Det är sällan de böcker de frågar 

om, utom i undantagsfall. Och då var min fundering är det så att det behövs 

för att de överhuvudtaget ska komma in på och kunna läsa romaner om kär-

lek och relationer, att det behövs en manlig förebild? Och sedan när de lik-

som vant sig, alltså överhuvudtaget i samhället, när man vant in det så ska 

det liksom inte spela någon roll. Så jag funderade på det; är det ett första 

steg? (inf.3) 

 

Med Hirdmans begreppsvärld så kan vi säga att för att få pojkar att läsa böcker 

om kärlek och relationer, eller med tjejer i huvudrollen, så måste dessa böcker 

först göras manliga. En sådan tanke kan relateras till jämställdhetspedagogi-

kens tankar om att en trygg könsidentitet gör det möjligt för barn av båda könen 

att korsa kulturella könsgränser och ta till sig egenskaper som anses höra till 

det andra könet.104 Det vill säga att för att kunna bredda sina intressen så måste 

barnen först känna en trygghet i att de är flickor respektive pojkar. Utifrån den-

na ”trygghet” kan de sedan göra mer icke-könsstereotypa val. Mina informanter 

                                                 
104 Se exempelvis Svaleryd, Kajsa (2003), Genuspedagogik: en tanke- och handlingsbok för arbete med 

barn och unga, Wahlström, Kajsa (2003), Flickor, pojkar och pedagoger. 
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menar att tjejer läser böcker om killar medan det är ovanligare att killar läser 

böcker om tjejer. Deras lösning blir att vid bokprat inför klasser tala om bokens 

handling utan att lägga fokus på huvudpersonens kön. En informant ser detta 

som en feghet och hen tror att det kan vara en fördom att killar inte vill läsa om 

tjejer. De andra informanternas erfarenheter är att killar, utom i undantagsfall, 

inte läser böcker med tjejer i huvudrollen. Samma resultat fick Chatfield i sin 

enkätstudie där flertalet bibliotekarier svarade att flickor och pojkar läser olika 

typer av litteratur.105 

Jag tolkar det som att det inom denna diskurs saknas ett tal kring den hie-

rarki mellan könen som Hirdman menar är den ena av de två bärande princi-

perna i genussystemet. Att det är pojkar som inte vill läsa om tjejer, och inte 

tvärtom, konstateras men problematiseras inte inom denna diskurs. Bredd-

ningsdiskursen handlar om allas möjligheter, oavsett kön, men att könen inte är 

jämbördiga och att det manliga värderas högre blir inte ett fokus i denna 

diskurs.  

För att bredda individernas val så väljer informanterna vid bokprat att tala 

om historien i sig och att undvika att köna bokens karaktärer. Istället för att tala 

om en bok i termer av att den handlar om en tjej eller kille så beskrivs istället 

bokens handling eller tema; ”den här boken handlar om en som…” eller ”den 

här boken handlar om vänskap” etc. Men informanternas artikulationer visar att 

det framför allt är orden tjej/flicka som undviks genom att detta ord gör att poj-

karna inte intresserar sig för boken. 

Begreppet hen artikuleras sällan inom breddningsdiskursen så som den an-

vänds av mina informanter. Men i artikeln som startade hen-debatten 2012 kan 

vi hitta breddningsdiskursen i artikulationen att hen utgör ett led i arbetet mot 

att “varken hon eller han har så stränga könsregler”106. Hen blir för artikelförfat-

tarna ett begrepp som kan utgöra ett alternativ till breddade möjligheter för 

flickor respektive pojkar genom att undvika att tala om flickor och pojkar, hon 

och han, och istället tala om barn och hen. Jag tolkar det som att i begreppen 

hen och barn finns inga kulturella föreställningar om kön och därför heller inga 

könsgränser som man måste gå över för att ta till sig egenskaper som anses 

höra till det andra könet. Detta sätt att använda begreppet hen var inte vanligt 

förekommande hos mina informanter som hade en mer kritisk inställning till 

ordet hen som gränsöverskridande begrepp. Två av informanterna talade dock 

om hen som ett begrepp som öppnar upp för fler tolkningsmöjligheter i littera-

turen och om hen som ett viktigt begrepp i jämställdhetsarbetet. 

 

                                                 
105 Chatfield, Memme (2010) Det ska böjas i tid det som krokigt ska bli. Om reproduktion av könsroller 

på bibliotek. 
106 Svenska Dagbladets webbplats > Opinion > Brännpunkt > 2012-01-20 > ”Det behövs ett nytt ord i 

svenska språket”, Milles, Karin, Salmson, Karin & Tomicic, Marie. 
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Relationen mellan valfrihets- och breddningsdiskurserna 

De två hittills diskuterade diskurserna, valfrihets- och breddningsdiskurserna, 

kan sägas ingå i en diskursordning, det som Jörgensen och Phillips beskriver 

som ”ett socialt rum där olika diskurser delvis täcker samma terräng som de 

konkurrerar om att ge innehåll var och en på sitt sätt”107. De blir två inbördes 

lite motstridiga diskurser mellan vilka bibliotekarierna navigerar i det dagliga 

arbetet. Bibliotekariernas erfarenheter säger dem att pojkar och flickor ofta 

väljer olika typer av litteratur och att dessa val ska respekteras (valfrihetsdis-

kursen). Samtidigt vill de bredda barnens val så att de inte enbart styrs av de 

stereotypa samhälleliga könsnormer som finns (breddningsdiskursen). 

Informanterna kombinerade diskurserna genom att tala om att man måste 

respektera individernas egna val, samtidigt som man kan lyfta fram och re-

kommendera bra historier till alla. Denna dubbelhet syntes även i den tidigare 

forskningen om bibliotekarier och genus som diskuterades i bakgrundskapitlet. 

Många av informanterna i min studie använder alltså både valfrihetsdiskursen 

och breddningsdiskursen, samtidigt som det finns en motsättning mellan dessa 

två diskurser. Denna motsättning handlar om att respektera individens val sam-

tidigt som detta val har utformats av de kulturella föreställningar om kön som 

man arbetar med att bredda. 

Till breddnings- och valfrihetsdiskurserna kan även kopplas informanternas 

tal om att de vill ha ett brett litteraturutbud med många olika typer av förebilder 

för barnen som ger mångfald och variation. Ett brett litteraturutbud ökar val-

möjligheterna för barnen och även bibliotekariernas möjligheter att hitta littera-

tur i arbetat med att bredda barnens val. I denna mångfald talar nästan alla bib-

liotekarier i positiva termer om böcker där karaktärerna inte är könade. Böcker 

där det inte är uttalat om personerna är flickor eller pojkar ser informanterna 

som ett sätt att skriva som öppnar upp för olika sätt att läsa och tolka, och de 

vill gärna se mer av detta i framtiden. I dessa böcker används inte ordet hen, 

istället är de skrivna i jagform eller använder könsneutrala personnamn. 108 

Även om bibliotekariernas erfarenheter är att de flesta barn gör könsstereo-

typa val, och att dessa val måste respekteras utifrån diskursen om individens 

valfrihet, så vill inte informanterna styras av egna föreställningar om att flickor 

och pojkar har olika intressen. De vill möta barnen förutsättningslöst, som in-

divider, och försöka se vad de olika individerna är intresserade av. Samtidigt 

vill de försöka bredda könsstereotypa val så att låntagarna får tillgång till en 

bredare repertoar av litteratur. Framför allt talar informanterna om att komma 

på sätt att få pojkar att läsa litteratur som är kvinnligt kodad, det vill säga litte-

                                                 
107 Jörgensen Winther, Maria & Phillips, Louise (2000) Diskursanalys som teori och metod, s.64. 
108 Det finns mycket få kapitelböcker för barn och ungdomar där karaktärerna inte är könade. Av de som 

finns kan nämnas Namnsdagsflickan av Kristoffer Leandoer där två av karaktärerna inte benämns som 

kön. 
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ratur där huvudpersonen är en tjej och/eller som handlar om kärlek, känslor 

eller relationer. Breddningen inom breddningsdiskursen handlar därmed till 

stor del om att försöka få killar att läsa litteratur som läses framför allt av tjejer. 

Att pojkars val av litteratur är mer begränsad ses som något av ett problem av 

informanterna. Men detta problem kopplas inte till ett tal om hierarkin mellan 

könen där det manliga värderas högre, något som genom historien gjort det 

lättare för kvinnor att göra det som uppfattats som manligt. 

Oron över att förlora barnen som läsare genom att försöka få dem att läsa 

något som de inte är intresserade av, var en oro som framkom i den tidigare 

forskningen om bibliotekarier och genus. Framför allt handlade det om rädslan 

att förlora pojkar som kanske är lässvaga, ovana eller ovilliga läsare av skönlit-

teratur. Frågor om genus måste komma i andra hand menade bibliotekarierna i 

dessa undersökningar.109 Denna inställning återfinns i olika grad hos mina in-

formanter. Respekten för individen finns hos flera, och oron för att göra barnen 

besvikna om man inte ger de det man tror att de vill ha. Men några informanter 

uttrycker som sagt även behovet av att våga mer som bibliotekarie, att våga 

använda sitt kunnande om litteraturen och att våga diskutera mer med låntagar-

na kring deras val. Önskan att kunna rekommendera bra böcker och bra histori-

er till alla oavsett läsarens eller huvudrollsinnehavarens kön är en önskan som 

finns hos flertalet informanter. 

Könsneutralitetsdiskursen 

Ordet könsneutral är ett begrepp som det inte råder någon riktig konsensus 

kring. På svenska Wikipedia skriver man att begreppet könsneutral “används 

när ord och företeelser inte förutsätts gälla ett särskilt kön.”110 I denna innebörd 

skulle könsneutral kunna sägas stå för saker, egenskaper, aktiviteter etc. som 

vänder sig till båda könen. Det är bland annat på detta sätt som begreppet an-

vänds inom genuspedagogisk praktik inom förskolan.111 Det är också den inne-

börd av begreppet som Memme Chatfield utgick ifrån i sin studie av inställ-

ningar till könsneutralt bemötande bland bibliotekarier.112 För Chatfield är 

könsneutralitet i mycket ett jämställdhetsbegrepp, men i hennes studie blev det 

tydligt att denna förståelse av begreppet inte delades av alla informanter. 

Många informanter tycktes uppleva könsneutralitet som ett negativt begrepp 

och ett begrepp som strävade efter att släta ut skillnader mellan könen. Köns-

                                                 
109 se t.ex. Chatfield, Memme (2010). 
110 Wikipedia, svenska versionen, sökord: könsneutral, 2013-06-06. 
111 Eidevald, Christian (2011), ”Anna bråkar!”: att göra jämställdhet i förskolan. 
112 Chatfield, Memme (2010) Det ska böjas i tid det som krokigt ska bli. Om reproduktion av könsroller 

på bibliotek. 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6n
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neutralitet kopplades till likriktning och till färger som beige, brun, grå och som 

en motsats till variation och individualitet.  

I hen-debatten, så som jag upplevt den, förekommer samma inställning till 

könsneutralitet och begreppet hen. En av informanterna i min studie kan sägas 

ge uttryck för detta sätt att se på begreppet könsneutral som ett könlöst begrepp 

när hen säger att “[d]et finns faktiskt pojkar och flickor, så är det ju och det 

kommer vi aldrig att komma ifrån. Jag har väldigt svårt att tänka mig att det 

kan bli ett könsneutralt samhälle” (inf. 6). 

När jag här använder begreppet könsneutralitet i ordet könsneutralitets-

diskursen så ger jag begreppet innebörden av det könsneutrala ordet hen som 

ett annat ord för uttrycket ”han eller hon”. Det vill säga att hen som könsneut-

ralt pronomen är ett ord som inom denna diskurs används istället för att säga 

“han eller hon” när den som talar inte vet om en person är en flicka eller pojke, 

eller när det som uttalas gäller för båda könen. 

Könsneutralitetsdiskursen har ”hen” som nodalpunkt. Moment i diskursen 

är uttryck som ”praktiskt” och ”förenkling”. I likhet med de övriga diskurser 

som jag kommer att diskutera härnäst så ger könsneutralitetsdiskursen en viss 

bestämd innebörd åt begreppet hen. Dessa diskurser kan därmed sägas ingå i en 

diskursordning och ses som politiska diskurser, dvs. de kan ses som konkurre-

rande om vad begreppet hen ska innebära. Ingen av dem har utvecklats till en 

objektiv diskurs, eller som det sätt att förstå begreppet hen som ses som san-

ningen om vad begreppet egentligen står för. 

Hen talas om inom könsneutralitetsdiskursen som ett könsneutralt prono-

men. Hen ses som ett praktiskt begrepp, ett ord som berikar språket genom att 

ge oss ett pronomen till för de situationer där detta behövs. Det vill säga när vi 

inte vet könet på en person, eller när det vi talar om gäller båda könen. Detta 

sätt att använda ordet hen känner vi igen från t.ex. Karlgrens resonemang från 

1994 (ovan sid.11). 113 

Exempel på artikulationer av denna diskurs som informanterna använde 

var att ”[h]en är ett bra ord att använda istället för han/hon, det är just det här 

att förenkla” (inf.6). Eller att ”[h]en ska användas för att slippa den här formu-

leringen ’han och hon’ i text då genus på personen inte är relevant” (inf.3). En 

informant relaterade till hen-debatten där hen kommit att kritiseras för att vara 

ett ord som vill ta bort människors könsidentitet: 

 

Att beröva folk deras könstillhörighet, det är inte alls det är ute efter, utan att 

ha ett alternativ när det inte är tydligt eller spelar någon roll eller så där. 

                                                 
113 Svenska Dagbladets webbplats > Kultur > 2012-03-08 > ””Hen” föreslogs av språkforskare redan 

1994 – i SvD”, Björkman, Q Anders. 
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Som ett sätt att skriva generellt om man nu vill berätta någonting om en han 

eller hon och det spelar ingen roll vad det är så kan hen vara jättebra. (inf.5) 

 

En annan artikulation av denna diskurs hos informanterna är att ordet hen inte 

ska vara kontroversiellt utan att det ska kunna utgöra en del av det vardagliga 

och normala ordförrådet. ”Det är väl just det här att göra det till ett naturligt 

begrepp som jag ser som den stora positiva grejen”, säger en informant (inf.3). 

Informanterna talade om önskan att hen ska bli ett naturligt begrepp för barn att 

använda, att det ska bli ”[e]n naturlig del av deras ordförråd” (inf.1), samt att 

begreppet ska kännas naturligt att använda på arbetsplatsen; ”[v]i försöker få in 

det i det dagliga arbetet” (inf.1).  

Ett moment i könsneutralitetsdiskursen kan sägas vara ”att normalisera”. 

Detta hänger ihop med ordets praktikalitet, som en förenkling och som ett an-

vändbart tredje pronomen. En informant uttrycker det på följande vis:  

 

Jag vill inte göra en grej av ordet hen, jag vill gärna att det inte ska vara ett 

kontroversiellt ord, för jag vill kunna använda hen när inte jag vet, och då är 

det viktigt att det används, jag vill att ordet hen normaliseras, att hen får bli 

ett ord. (inf.7) 

 

I min studie använder samtliga informanter på något sätt könsneutralitetsdis-

kursen när de talar om hur de ser på och använder ordet hen. Diskursen kan 

därmed ses som det vanligaste sättet att artikulera begreppet hen på. 

Könsneutralitetsdiskursen är också den diskurs, som jag upplever det, som 

kom att dominera i hen-debatten i media under 2012 bland de som förespråka-

de begreppet. Som jag kommer att argumentera för längre fram, så kan denna 

diskurs ses som ett artikulerande för begreppet hens inordnande i den domine-

rande diskursen om kön som kategori och människan som könad. Med diskurs-

teoretiska termer kan diskursen ses som en hegemonisk intervention, dvs. ett 

försök att utjämna konflikter mellan olika diskurser där begreppet hen ges en 

annan innebörd. 

På vilket sätt relaterar könsneutralitetsdiskursen till Jesper Lundqvists (för-

fattaren till Kivi och monsterhund) syfte med att skriva en bok om ett barn och 

att använda ordet hen för att kunna göra detta? Jag skulle vilja säga att dessa 

två sätt att använda ordet hen är helt olika. Inom könsneutralitetsdiskursen så 

utgår man från kön, från att människor är han eller hon, och att ordet hen kan 

vara praktiskt att använda som ett mer generellt uttryck när det man talar om 

gäller båda könen eller när man inte vet vilket kön en person har. Jesper Lund-

qvists syfte ser jag istället som att det utgick ifrån idén om att barn är i första 

hand barn, inte han eller hon, och för att kunna skriva om ett barn så använde 

författaren sig av ordet hen. Lundqvist syfte ligger, som jag ser det, närmare 

den människodiskurs som jag kommer till senare i kapitlet. 
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Identifikationsdiskursen 

Identitet och identifikation är centrala begrepp i informanternas tal om barns 

läsning av skönlitteratur. I relation till begreppet hen är identitet också ett åter-

kommande tema. Jag kommer här att titta på begreppen identitet och identifika-

tion genom vad jag kallar identifikationsdiskursen. I denna diskurs är ”identi-

tet” och ”identifikation” nodalpunkter. Moment inom diskursen är ”hen” och 

”könsneutralitet”. Nodalpunkten identitet knyts inom diskursen till artikulatio-

ner som ”vissa personer”, ”flytande genusidentitet”, ”att känna sig hemma nå-

gonstans” och ”att hitta sig själv”. Begreppet hen talas här om som ett viktigt 

ord för de personer som inte vill identifiera sig med någon av kategorierna man 

eller kvinna. När det gäller läsning av skönlitteratur så artikuleras inom diskur-

sen en form av identifikation där det är möjligt för läsaren att tolka in det hen 

själv vill i okönade karaktärer eller i begreppet hen. 

Informanternas artikulationer av denna diskurs syns i uttalanden som att 

hen är ”[e]tt viktigt ord för vissa personer, hbt. Jag tycker att det är ett otroligt 

viktigt argument.”(inf.8)114, samt att hen är ett bra ord ”[o]m man kanske inte 

identifierar sig med ett specifikt genus eller att man har en flytande genusiden-

titet” (inf.3). En informant uttryckte det som ”allas rättighet att bli kallade det 

de vill” (inf.8). En annan informant talade om bibliotekens demokratiska roll 

och allas rätt att kunna känna igen och hitta sig själva i bokbeståndet samt i hur 

biblioteken uttrycker sig i skrift: 

 

Det är vår skyldighet att ge någonting till alla, det här demokratiska att alla 

ska kunna hitta sig själva på ett bibliotek. (---) Om man inte ser sig själv som 

en han eller hon, hur viktigt det är att man har någonting annat, att man kan 

säga ’det här är jag’, både i beskrivningar och så. (inf. 4) 

 

Denna typ av artikulationer känner vi igen från RFSL och Emilie Mire Åsells 

tal om hen som ett viktigt begrepp för bland andra transpersoner (ovan s.12). 

Hen blir i denna diskurs ett begrepp som gör det möjligt för alla att tolka in det 

de vill och behöver för sin identitet. Hen kan stå både för flicka eller pojke, det 

kan även stå för en mer flytande identitet, eller för barn/människa som identitet. 

De barn som avviker från det stereotypt flickiga och pojkiga kan läsa om karak-

tärer som inte är könsbestämda. Det blir då upp till läsaren att själv bestämma, 

eller att inte bestämma, kön på bokens karaktärer. Vi kan säga att inom denna 

diskurs blir hen en personlig konstruktion. Vi kan också säga att inom denna 

diskurs kan subjekten inta valfri subjektsposition. Begreppet hen fixerar inte 

subjekten bestämt som flickor eller pojkar eller barn (i bemärkelsen icke-

                                                 
114 hbt står för homosexuella, bisexuella och transpersoner. 
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könad) eller någon annan identitet, utan det är upp till läsaren att välja position, 

både för sig själv och för karaktärerna som hen läser om. Identifikationsdiskur-

sen kan vi även se artikulerad i artikeln som startade hen-debatten där författar-

na menade att begreppet hen skapar ökade identifikationsmöjligheter för alla 

barn (se ovan s.13-14). 

En annan typ av artikulation av denna diskurs är en där könsneutralitet ta-

las om som en möjlighet till identifikation. Det handlar här om litteratur där 

karaktärerna inte är benämnda som tillhörande specifika kön, men som inte 

använder sig av begreppet hen. Sådan typ av litteratur är flertalet informanter 

positivt inställda till. De menar att dessa böcker öppnar för olika typer av iden-

tifikation jämfört med böcker som uttalat handlar om flickor och pojkar. 

 

Det finns jättemycket böcker om flickor och om pojkar där man kan identi-

fiera sig med sitt kön och så, och om någon inte känner sig hemma någon-

stans där så är det väl bra att det finns böcker där det inte sägs rakt ut och 

man själv kan lägga in vad man vill. Och det fungerar ju lika bra om man är 

väldigt flickig eller något, så kan man ju ändå läsa om ett barn och då kan 

man själv läsa in vad man vill tror jag, om man gör barnen i böckerna så ne-

utrala som möjligt. (inf.1) 

 

Litteratur där karaktärerna inte beskrivs med könskategoriord som flicka/pojke, 

hon/han talas alltså om som litteratur där barn som inte är traditionellt manliga 

eller kvinnliga lättare kan identifiera sig, samtidigt som andra mer traditionellt 

könstypiska barn även kan tolka in sig själva i bokens karaktärer. 

Informanterna reflekterade kring identifikation på olika sätt. De talade om 

att de trodde att barn identifierar sig när de läser, men att de var osäkra på hur 

barn identifierar sig med karaktärer i de böcker de läser. Barn i egenskap av 

flickor eller pojkar antogs vilja läsa böcker där de kan identifiera sig med hu-

vudrollsinnehavaren eller med någon annan gestalt i boken som har samma kön 

som barnet. Med detta synsätt blir det naturligt att pojkar inte vill läsa böcker 

med flickor i huvudrollen och att flickor vill läsa om flickor. Men idén om 

identifikation med någon av samma kön förklarar inte varför flickor gärna läser 

böcker med pojkar i huvudrollen. Jag menar att den bild av genussystemet som 

Hirdman visar på är nödvändig för att förstå flickors och pojkars olika läsning. 

Skillnaden kan inte hänföras till önskan om identifikation med en karaktär med 

samma kön.  

En informant talade om hen som ett begrepp som kanske kunde göra det 

lättare för pojkar att läsa könsöverskridande; ”Kanske att för killar att läsa 

böcker om tjejer och identifiera sig, att det kan bli något slags problem kanske, 

så då kan ju hen vara bra att ta till då” (inf. 2). 
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Decentralisera-kön-diskursen 

Inom decentralisera-kön-diskursen är ”decentralisera” nodalpunkten som knyts 

samman med artikulationer som t.ex. att kön inte bör vara en överordnad prin-

cip i vårt samhälle, så som artikeln som startade hen-debatten 2012 formulera-

de det.115 Den centrala vikt som läggs vid kön genom könskategoriseringsord 

som flicka/pojke, tjej/kille etc. problematiseras inom denna diskurs. Ord som 

”barn” eller ”ungdomar” blir sätt att decentralisera kön och istället fokusera på 

det gemensamt mänskliga. Inom decentralisera-kön-diskursen är begreppet hen 

ett element, dvs. att ordet hen artikuleras på olika sätt och har ingen bestämd 

innebörd i diskursen. I artikeln som startade hen-debatten artikuleras hen som 

ett sätt att undvika att kön som kategori tar för stor plats och får för stort infly-

tande över människans värld. Bland mina informanter är det framför allt en 

person som artikulerar begreppet hen på detta sätt; 

 

Då kan man ju säga hen, då könar man ju inte en människa. Det är ju kanske 

det man tänker, att man vill inte köna människor så mycket, och använder 

man hen så gör man ju det då. (---) Har man bara ett könat språk så blir 

människan könad, har man hen så gör man ju inte det. (inf.8) 

 

Kön som kategori problematiseras inte inom decentralisera-kön-diskursen, 

människor är män eller kvinnor, utan det är den alltför utbredda kulturella an-

vändningen av denna uppdelning som problematiseras. Bland informanternas 

artikulationer kan vi se uttryck som; ”[n]är man skriver om projekt så skriver 

man alltid ’barnen’ eller ’ungdomarna’, kön är inte det viktiga” (inf.1). Ett så-

dant syfte att i mindre grad använda de könskategoriserande orden vid tal om 

och till barn och ungdomar, finns hos flera informanter. Diskursen handlar här 

om att inte sätta fokus på kön och könsuppdelningar. 

Denna önskan att inte fokusera på och styras av föreställningar om kön 

finns även i informanternas tal om hur de ger barnen boktips. Bibliotekarierna 

försöker ofta att se och bemöta barnen, inte som kön, utan som individer med 

specifika intressen. Ett sådant individperspektiv är även mycket vanligt inom 

förskolevärldens jämställdhets/genuspedagogik där personal arbetat med sina 

egna föreställningar kring kön och hur det påverkar bemötandet av barnen.116 

Gemensamt för informanterna i min studie är att de inte vill lägga fokus på 

kön, men samtidigt tolkar informanterna de barn och ungdomar som de möter 

som just kön. Detta möte mellan verklighetens könade värld och en vilja att 

                                                 
115 Svenska Dagbladets webbplats > Opinion > Brännpunkt > 2012-01-20 > ”Det behövs ett nytt ord i 

svenska språket”, Milles, Karin, Salmson, Karin & Tomicic, Marie. 
116 se t.ex. Eidevald, Christian (2011), ”Anna bråkar!”: att göra jämställdhet i förskolan för en beskriv-

ning av genuspedagogiskt arbete på förskolor i Sverige. 
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inte låta kön vara det centrala är något som är återkommande i informanternas 

tal. 

Informanterna använde sig av decentralisera-kön-diskursen vid bokprat och 

boktips då de ville berätta om en bok som de tyckte var bra men samtidigt inte 

ville rikta boken till ett specifikt kön, något de upplevde att de gjorde om de 

fokuserade på om huvudpersonen var en han eller hon. ”Så även om det är en 

tjej i huvudrollen så brukar jag berätta mer om handlingen, att det fångar upp 

intresset hos de som lyssnar. Att man inte fokuserar på att ’det här handlar om 

en tjej, och hon…’  utan; ’i den här boken händer det här’” (inf.1). 

En annan informant beskrev det på följande sätt: 

 

Man försöker skapa intresse för historien i sig, de lite djupare delarna. Att 

man inte bara ser till vem som är huvudpersonen, utan man kanske berättar 

lite mer om tankarna i boken, underliggande influenser som finns där. Man 

kan säga ’om man vill läsa en bok om vänskap då ska man läsa den här…’, 

’vill man läsa om kärlek…’. Att man får en mer övergripande känsla av vad 

boken handlar om. Jag tror man kan locka till läsning av lite olika sorters 

böcker (inf.6). 

 

I dessa sammanhang använder sig inte informanterna av begreppet hen, utan de 

decentraliserar kön genom att fokusera på bokens handling och tema. Bibliote-

kariernas erfarenheter är att flickor och pojkar gör olika bokval utifrån en köns-

tolkning av boken, dvs. om de upplever att den är ”för tjejer” eller ”för killar”. 

Genom att decentralisera kön och fokusera på annat i boken så försöker biblio-

tekarierna skapa ett intresse som går utöver kön. 

En informant diskuterade böckers omslag som ofta skapar ett tydligt fokus 

på kön; ”Det man skulle önska, i den bästa av världar, är att omslag inte signa-

lerar så mycket kön, utan en spännande berättelse. (…) Jag önskar väl att det 

kunde finnas något mer objektivt som gör att båda könen kan känna att det är 

en spännande historia” (inf.5). En annan informant nämnde att om hen vid ett 

bokprat talar om en bok där huvudrollsinnehavaren har ett könsneutralt namn 

så väljer både killar och tjejer att läsa boken; ”Om man bara säger namnet, som 

är ett könsneutralt namn, då är det lika många killar som tjejer som är intresse-

rade av boken” (inf.1). 

Decentralisera-kön-diskursen är central i den artikel som i mycket startade 

hen-debatten där författarna skrev att kön ”borde vara underordnat andra prin-

ciper och att det maniska och aktiva särskiljandet av kön ger negativa konse-

kvenser för både individ och samhälle”. I denna artikel sägs vidare att ”en friare 

inställning utan lika stark könsindoktrinering skulle ge en bättre framtid”, samt 

att begreppet hen gör att ”det viktiga inte blir könstillhörighet utan individens 
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personliga egenskaper”.117 Författarna ser begreppet hen som centralt i arbetet 

mot ett mindre könsfokuserat samhälle. En sådan inställning till begreppet hen 

finns framför allt hos en av mina informanter. Denna informant talade om sin 

vision om att decentralisera kön, att inte köna. När begreppet hen började de-

batteras år 2012 så upplevde informanten detta ord som en möjlighet; ”så när 

hen kom – men gud vilken möjlighet!”. Informanten blev mycket förvånad över 

det motstånd och den negativa inställning som begreppet hen mötte; 

  

Så man blev helt chockad av debatten – ’varför hålla på och debattera ett li-

tet ord när det finns så mycket annat jämställdhetsarbete’, ’det här väcker 

bara motstånd’, ’det blir så akademiskt’. Sådana saker har jag hört jätte-

mycket vilket provocerar mig otroligt mycket. Därför att jag tycker att det är 

så viktigt ändå det här ordet. Det är ett viktigt jämställdhetsarbete att disku-

tera det här ordet. Det påverkar mycket. (inf. 8) 

 

Flertalet informanter talade inte om hen som ett användbart begrepp i arbetet 

med att decentralisera kön. Alla informanter var intresserade av begreppet hen 

och använde det på olika sätt, men det var framför allt en som använde det i 

relation till decentralisera-kön-diskursen. Andra informanter föredrog att ersät-

ta könskategoriseringsorden med andra begrepp som barn och ungdomar, eller 

att vid boktips tala mer om bokens tema än om huvudrollsinnehavarnas kön.  

För flertalet informanter verkade hen vara ett problematiskt begrepp att 

använda utanför könsneutralitets- och identifikationsdiskurserna. Flera infor-

manter talade som vi sett om att hen blivit ett kontroversiellt begrepp och öns-

kade att hen ska bli ett naturligt begrepp som kan användas istället för uttryck 

som ”han eller hon” (könsneutralitetsdiskursen), samt i de fall när en person 

inte själv ser sig som en han eller hon utan som en hen (identifikationsdiskur-

sen). Några informanter såg hen som ett bra begrepp att använda för att pro-

blematisera de kulturella föreställningarna kring kön, men flertalet ville framför 

allt att hen naturaliseras och blir ett icke-kontroversiellt ord. I de fall där infor-

manterna artikulerade decentralisera-kön-diskursen samt den människodiskurs 

som diskuteras i nästa avsnitt, så gjordes det oftast inte utifrån ordet hen. 

Människodiskursen 

Den diskurs som mer än de andra problematiserar vårt samhälles dominerande 

diskurs om kön som kategori är den som jag här kallar människodiskursen. 

                                                 
117 Svenska Dagbladets webbplats > Opinion > Brännpunkt > 2012-01-20 > ”Det behövs ett nytt ord i 

svenska språket”, Milles, Karin, Salmson, Karin & Tomicic, Marie. 
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Nodalpunkter i denna diskurs är ”människa” och ”hen”, och här betonas mer än 

vad som gjordes i decentralisera-kön-diskursen att människan är i första hand 

människa. De många sociala konstruktionerna kring kön ses inom denna 

diskurs som i grunden kopplat till själva kategoriseringen. Det vill säga att det 

är kategoriseringen i kön som ger upphov till de begränsningar som kulturella 

föreställningar kring kön kan innebära för individens utveckling till en hel 

människa. 

Inom denna diskurs talas inte bara om ett decentraliserande och ett mindre 

fokus på kön genom ord som barn istället för flicka/pojke, utan här artikuleras 

även ett problematiserande av varför människan ska kategoriseras som kön. 

Detta är en diskurs som flera informanter artikulerar, men det är inte en 

genomgående diskurs i deras tal. Någon artikulerar den flera gånger på ett tyd-

ligt sätt, medan andra nuddar vid den så att säga, genom att någon gång artiku-

lera den. 

En informant artikulerade diskursen i form av en utopi: ”[d]et är väl kanske 

lite min högsta dröm att det inte skulle finnas han och hon. (---) Det skulle ju 

helt klart vara en befrielse” (inf.7). Hos denna informant artikulerades männi-

skodiskursen som en ouppnåelig dröm att kanske sikta mot, men som det inte 

var realistiskt att förverkliga. En annan informant talade om den språkliga kon-

struktionen av berättelser om människor och hur dessa inverkar på vårt tänkan-

de och handlande; ”När man skapar andra människors identiteter, när man ska-

par människan helt enkelt, tankemässigt, så är det ju språket som finns där som 

verktyg. Har man bara ett könat språk så blir människan könad”. (inf.8) Detta 

är en artikulation av människodiskursen som ligger mycket nära den poststruk-

turalistiska syn på kön som kategori som vi såg tidigare hos Bronwyn Davies. 

En annan informant artikulerade människodiskursen i sina reflektioner 

kring vilken betydelse kön/genus ska ha. Denna informant menade att kön inte 

är centralt i biblioteksarbetet, och om det inte är centralt så bör kanske även 

dess förekomst ifrågasättas: 

 

Sedan så kan man ju fråga sig när var det relevant att det var en man eller en 

kvinna, och varför var det relevant? Vad spelar det… Det är så invecklat, det 

är väldigt intressant… För samtidigt är det så här att: vad ska det här genuset 

spela för roll, och om det inte ska spela någon roll är det då viktigt att ha? 

(inf.3) 

 

Denna informant artikulerar inte människodiskursen i sitt tal i övrigt, men i 

denna reflektion syns ett närmande till den diskursen. Detta lite ambivalenta 

förhållande till kulturella föreställningar kring kön i relation till kön som kate-

gori syns hos flera informanter men det handlar sällan om ett problematiseran-

de av könskategoriseringen i sig. 
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Begreppet hen får i människodiskursen innebörden människa, men inte en 

människa som definieras genom kön. Nodalpunkten människa knyts till bety-

delser som att inte köna, att fokusera på vad som är roligt för alla eller att skri-

va om ett barn. Den sociala konstruktionen av kön som är kopplad till könska-

tegoriseringsdiskursen läggs så att säga åt sidan och fram kliver idén om män-

niskan. Några informanter talar om detta som en utopisk tanke; ”[kön] är en så 

himla stark kategori. Och det tycker jag att egentligen skulle inte det behövas. 

Jag tror inte det behövs. Det kan ju finnas ibland också, men det kan vara lite 

svagare. Det är en utopi alla fall. Att man tittar på människan.”(inf.8)  

En informant artikulerade människodiskursen genom att tala om det posi-

tiva med böcker som handlar om barn istället för flickor eller pojkar;  

 

Det är dumt att lägga in för mycket könsaspekter från början. (…) Det är 

nog väldigt bra för läser man för små barn och de får läsa om barn, som 

barn, inte som typiska flickor eller typiska pojkar, jag tror det kan göra 

ganska mycket, när de är små. Men sedan formas de in lite mer. (inf.1) 

 

En annan informant artikulerade människodiskursen när hen talade om begrep-

pet hen som ett sätt att öka reflektionerna kring kulturens könande av männi-

skan;  

 

[Begreppet hen] är användbart för att få, om det nu gäller barn eller männi-

skor överhuvudtaget, en att reflektera över vilka värderingar man lägger i att 

uttryckligen nämna folks kön varje gång man ska tilltala dem, och problema-

tisera den frågan. (inf.2) 

 

Hen blir här ett ord som kan göra läsaren mer medveten om de kulturella före-

ställningarna kring kön och vad dessa innebär för människornas samhälle. Att 

använda sig av ordet hen i skönlitteratur artikulerades inom denna diskurs även 

på följande sätt; ”Jag tycker att grejen att inte sätta ett kön på är väldigt bra, för 

det är kanske så som man så småningom kan bryta att folk ska bestämma att det 

är en han eller en hon” (inf.7). Begreppet hen uppfattas här alltså som ett sätt 

att problematisera den centrala roll som kön som kategori spelar i vår kultur. 

En informant artikulerade människodiskursen när hen talade om sexualise-

ringen av barn, det vill säga att barn så tidigt formas in i kulturella föreställ-

ningar kring kön;  

 

Och så tänker jag så här rent könsrollsmässigt och genusmässigt att det är så 

obehagligt att vi sexualiserar barn. Att barn kan få vara bara barn. Och då 

passar ju också hen väldigt bra. (---) Det känns bra att det finns sånt som 

man kan läsa för sina barn som inte är så där könsinriktat. (inf.4) 
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Här artikuleras människodiskursen och begreppet hen som en möjlighet för 

barn att inte så tidigt formas in i de kulturella föreställningarna kring kön. 

Samma informant associerar även henbegreppet till poesi och låttexter som inte 

är könsbestämda och menar att dessa blir mer allmängiltiga och går att tolka på 

olika sätt. Att inte tala i termer av kön utan istället barn/människa/hen skapar 

alltså ett större utrymme för människan att tolka och utvecklas i. 

Den tanke som finns inom viss jämställdhetspedagogik om att barn först 

behöver få en trygg könsidentitet för att sedan kunna gå över de kulturella före-

ställningarna om kön för att bli mer hela människor, talar en informant om som 

en omväg; ”Varför inte börja åt andra hållet tänker jag. Varför inte bara säga att 

alla är barn och utgå från det? Det är därför det är så viktigt att inte säga pojkar 

och flickor” (inf.8). 

Människodiskursen skiljer sig från decentralisera-kön-diskursen genom att 

det i människodiskursen ligger ett större fokus på talet om barn och människor 

som icke-könade. Skillnaden mellan dessa två diskurser kan sägas vara en 

gradskillnad där problematiseringen av kön som kategori är mer eller mindre 

artikulerad. 

Förvirringsdiskursen 

Den diskurs i mitt material som är kritisk till begreppet hen har jag valt att kalla 

förvirringsdiskursen. Denna diskurs har också ”hen” som sin nodalpunkt men 

knyter helt andra betydelser till detta tecken. Moment som knyts till ordet hen i 

denna diskurs är ”förvirring”, ”otrygghet”, ”osäkerhet” och ”identitetslöshet”. 

Förvirringsdiskursen har även könskategorisering som moment, kön ses som en 

naturlig, självklar och viktig kategori för människan. 

I mitt material är det framför allt en informant som artikulerar förvirrings-

diskursen. Informanten betonade att ordet hen försvårar den könsidentifikation 

som informanten såg som en viktig del i identitetsutvecklingen. Utan orden han 

och hon skapas en förvirring ”[m]an vet inte riktigt vad man tillhör i sådana 

fall”. 

 

Att bara skriva hen hela tiden, att det är könsneutralt hela tiden, det känns 

inte som ett bra alternativ. (…) Som en del sådana här barnböcker, att man 

inte använder han eller hon utan bara säger hen hela tiden, det tycker jag 

känns lite felaktigt. Slår man ihop det i en och samma och bara använder ett 

ord så är det ju väldigt svårt att identifiera sig med, man vet inte riktigt vad 

man tillhör i sådana fall. Det blir lite konstigt ändå att man hittar på ett 

könsneutralt ord som ska bli någonting nytt. Risken finns ju att man drar det 

vidare och att man drar det in i det verkliga livet, och det kan vara svårt när 

man helt plötsligt inte får någon identitet överhuvudtaget. (inf.6) 
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Artikulationer av förvirringsdiskursen talar om hen som något som kan förvirra 

ett barns utveckling av könsidentitet. Könsidentitet ses inom denna diskurs som 

central och grundläggande för en människas inneboende trygghet. Inom en del 

genuspedagogik är t.ex. den trygga könsidentiteten som flicka eller pojke den 

grund på vilken barnet behöver stå för att klara av att gå över de kulturella tra-

ditionella föreställningarna om kön.118 

Detta är en, som jag upplever det, ofta använd diskurs i hen-debatten som 

pågick i media under år 2012 och användes där i intervjuer av bland annat poli-

tikern Maud Olofsson och socionomen Elise Claeson. Olofsson uttryckte det 

som att begreppet hen kunde skapa otrygghet hos barn och Claeson menade att 

barn blir förvirrade av ordet hen eftersom de är konservativa flockdjur som 

behöver den trygghet och stabilitet som finns i könsidentiteten som flicka eller 

pojke.119 

Vi kunde även se exempel på användandet av denna diskurs tidigare i upp-

satsen hos Handler Spitzs som enligt Kristiansson menar att orden flicka/pojke 

och hon/han är viktiga för att barn ska kunna förstå och känna sig trygga i värl-

den.120 Kön står inom denna diskurs för trygghet, tydlighet och säkerhet och en 

trygg könsidentitet ses som något som är oundgängligt för små barns utveck-

ling.  

Förvirringsdiskursen har alltså ett annat sätt att tala om begreppet hen jäm-

fört med decentralisera-kön-diskursen, människodiskursen och identitetdiskur-

sen. I de tre sistnämnda diskurserna är hen ett positivt begrepp som anses öka 

barns möjligheter. I förvirringsdiskursen är hen tvärtemot ett begrepp som ska-

par förvirring och osäkerhet. I hen-debatten i svensk media under 2012 tycker 

jag mig skönja en kamp mellan dessa två ”läger”. Men bland informanterna i 

denna studie så är förvirringsdiskursen inte en framträdande diskurs. En av 

informanterna kritiserade, som vi såg tidigare, sättet att tala om trygghet som 

något som först måste gå via en könsidentitet och såg detta som en omväg. In-

formanten frågade sig varför man inte kan utgå från barn direkt om målet är att 

alla barn ska få tillgång till alla utvecklingsmöjligheter. Detta såg jag som ett 

tal utifrån en människodiskurs. 

                                                 
118 se ovan s.22 
119 Svenska Dagbladets webbplats  > politikdirekt > 2012-03-07 > ”Hen kan skapa otrygga barn, anser 

Maud Olofsson”, Olsson, Lova; Dagens Nyheters webbplats > nyheter > Sverige > 2012-02-14 > ”Kriti-

ker: ”Hen gör barn förvirrade””, Lagerwall, Katarina. 
120 Kristiansson, C. (2003) ”Barnbiblioteksarbete ur ett genusperspektiv”, Magisteruppsats i biblioteks- 

och informationsvetenskap, Högskolan i Borås, s.24. 
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Slutdiskussion 

Genom att könskategorisering är en objektiv diskurs i vårt samhälle så är detta 

ett sätt att tänka kring människor som informanterna så att säga utgår ifrån. 

Samtidigt är det även något som de som yrkesverksamma måste acceptera. 

Barn ser sig själva som flickor respektive pojkar och deras val av t.ex. litteratur 

är ofta präglade av detta, och det är något som bibliotekarien måste ta hänsyn 

till. Samtidigt präglas vårt samhälle av idéer om jämställdhet, och problemati-

serandet av det som uppfattas som kvinnligt och manligt respektive maktrela-

tionen mellan män och kvinnor är även något som informanterna måste ta hän-

syn till i sitt arbete. 

Det finns också en tydlig skillnad i hur informanterna talar om att de måste 

förhålla sig till verkligheten och hur de talar om hur de skulle önska att det var. 

Det vill säga att samtidigt som informanterna arbetar i och med en mycket 

könsuppdelad verklighet så har många av de en önskan om att verkligheten inte 

såg ut på detta sätt. Det vill säga att kön inte var en så central kategori och 

världen inte så uppdelad efter kön. Denna önskan ser de flesta dock som en 

utopi. De arbetar mot dess förverkligande men tror samtidigt inte riktigt på att 

den är möjlig att förverkliga. 

Hen-diskurserna, det vill säga de diskurser där hen är en nodalpunkt eller 

ett moment, är i hög grad det som man inom diskursteorin kallar politiska dis-

kurser. Detta innebär att det pågår diskussioner kring vilken betydelsetillskriv-

ning som ska uppfattas som ’sanningen’ och som därmed ska kunna utgöra en 

hegemonisk diskurs. Hen är inte ett begrepp som det råder konsensus kring 

innebörden av, eller hur det ska användas. Denna konkurrens kring innebörden 

av begreppet är tydlig i de olika diskurser som jag analyserat fram. 

Som nämndes tidigare i teorikapitlet så är en diskursanalys inte en sanning 

om hur verkligheten ser ut, utan en tillskrivning av betydelse till vår diskursiva 

verklighet. Det jag här lagt fram är ett försök att beskriva informanternas sätt 

att tala om hen och att besvara mina forskningsfrågor, men det är samtidigt en 

diskursiv produktion i sig.  

Min generella uppfattning av intervjuerna är att alla informanter är positiva 

till könsneutralitet i bemärkelsen ökad valfrihet. Det handlar då om möjligheten 

att själv välja och själv tolka böckers innehåll och karaktärer samt den egna 

identiteten och hur denna fylls med innehåll. En sådan ökad valfrihet kan även 
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ses som en beskrivning av syftet med begreppet hen hos exempelvis förläggar-

na till förlaget bakom Kivi och monsterhund, samt hos författaren till boken. 

Samtidigt är flera informanter tveksamma till begreppet hen som ett litterärt 

grepp. Denna tveksamhet skulle man kunna koppla till den negativa kritik som 

begreppet mötte under år 2012. Begreppet hen kom då att bli ett ganska kon-

troversiellt begrepp. En viss konsensus verkade dock utvecklas kring hen som 

en språklig förkortning för uttryck som ”han eller hon”, det som jag i denna 

uppsats kallar könsneutralitetsdiskursen. Jag upplever det som att ett sätt att 

göra begreppet hen mindre kontroversiellt har varit att tala om hen som endast 

en ersättning för ”han eller hon” när den som talar eller skriver inte vet könet 

på en person och när det man talar eller skriver om gäller båda könen. Detta 

hen är då en omskrivning för han/hon och problematiserar inte i grunden kön 

som kategori eller könandet av människan. 

En annan användning av hen som det även i den tidigare forskningen visa-

de sig råda relativt stor konsensus kring, var hen som identitet för personer som 

inte vill se sig som han eller hon. Hen blir här en valmöjlighet, ett ord som de 

personer som känner att de vill kan välja att använda. I denna uppsats ingår 

detta sätt att använda hen i det jag kallat identifikationsdiskursen. 

När det gäller skönlitterära verk är informanterna mycket positiva till 

böcker där karaktärerna inte benämns som kön genom att författaren använder 

t.ex. ett namn som inte tolkas som könsbestämt, eller som är skrivna i jagform. 

Dessa böcker menar informanterna innebär en frihet för läsaren att själv tolka 

och lägga in de innebörder och betydelser som läsaren vill. Böcker däremot 

som använder sig av begreppet hen för att på samma sätt lämna tolkningen av 

bokens karaktärer öppen för läsaren, förhåller sig informanterna mer tveksam-

ma till. Jag tolkar det därför som att det är den kontroversialitet som blivit 

kopplad till begreppet hen som gör många informanter tveksamma till denna 

användning av begreppet. Syftet med begreppet hen hos förläggarna och förfat-

taren till Kivi och monsterhund var just detta att öppna upp för fler tolknings-

möjligheter för läsaren. Några informanter är också positiva till detta syfte, men 

många är tveksamma samtidigt som de ändå är mycket positiva till böcker som 

inte använder hen men som undviker kön som kategori. 

Jag vill koppla kontroversen kring begreppet hen och dess ”neutralisering” 

till Hirdmans teorier om genussystemet. Enligt mitt sätt att se mötte hen så 

starkt motstånd genom att det i grunden ifrågasätter det genussystem som är en 

objektiv diskurs, en grundläggande sanning, i vår kultur. Det vill säga att män-

niskor ”är” män respektive kvinnor, detta är den i mångt och mycket icke ifrå-

gasatta grunden för genussystemet. Sedan bygger genussystemet, som Hirdman 

visar, på särskiljande och hierarki. Den kritik som riktats mot genussystemet 

har framför allt riktats mot hierarkin, men även mot särskiljandet. Förskolornas 

olika former av jämställdhetspedagogik är exempel på detta; flickor respektive 

pojkar ska inte begränsas av att de är flickor respektive pojkar, utan ha möjlig-
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het att utvecklas till hela människor utan att formas av traditionella könsroller. 

Men genussystemet bygger i grunden på en uppdelning i kön; det är utifrån kön 

som kategori som systemet bygger sina uppdelningar och hierarkier. Forskare 

som Bronwyn Davies har påpekat detta att en mänsklighet byggd på ett system 

med könskategorisering som grund blir en könad mänsklighet, och genom att 

behålla systemets grund så behålls även dess logiker oavsett hur mycket vi ar-

betar för att avskaffa dessa. 

Begreppet hen är, i vissa former av artikulationer, i grunden ett ifrågasät-

tande av kön som dominerande diskurs. När ett ifrågasättande av en domine-

rande diskurs får så stor massmedial uppmärksamhet som Kivi och monster-

hund fick genom debattartikeln i en av Sveriges största dagstidningar, så inne-

bär detta ett allvarligt ifrågasättande av diskursen. I och med detta mötte också 

utmanandet mycket starka reaktioner. Min tolkning är att begreppet hen genom 

en politisk intervention neutraliseras och införlivas i den dominerande diskur-

sen genom att hen har kommit att stå dels för en omskrivning för ”han eller 

hon” där hen betyder antingen han eller hon, något som inte innebär ett ifråga-

sättande av den dominerande diskursen om kön som kategori. Och dels för hen 

som identitet för de som inte ser sig som han eller hon. Det vill säga hen som 

ett extra tillval där hen läggs till diskursen om kön som kategori utan att denna 

diskurs förlorar statusen av sanningen om människan som utgörandes av två 

kön. Jag menar alltså att begreppet hen som i vissa former av artikulationer i 

grunden ifrågasätter kön som kategori, genom en politisk intervention inordnas 

i den dominerande diskursen där kön är en naturlig och icke ifrågasatt form av 

kategorisering. 

Min studie visar samtidigt att det finns en stor variationsrikedom i sätten 

att tala om begreppet hen. Många informanter använder flera diskurser i sitt tal 

om böcker, barn och hen. Den dominerande diskursen om kön som kategori 

ligger som en bakgrund till dessa olika sätt att tala, det vill säga att alla diskur-

ser förhåller sig på något sätt till denna dominerande diskurs. Men variationsri-

kedomen är som sagt stor. De olika diskurserna visar på olika sätt att tänka och 

förhålla sig till kön/genus och till begreppet hen, sätt som kombineras och an-

vänds på olika sätt hos olika informanter. De diskurser som det råder mest kon-

sensus kring bland informanterna är valfrihets-, identifikations- och könsneut-

ralitetsdiskurserna. Detta speglar mitt resonemang ovan kring hur begreppet 

hen ”neutraliseras” inom den dominerande diskursen om kön som kategori. 

Människodiskursen, den diskurs som mer än de andra rör sig bortom den 

dominerande diskursen, återkommer hos flera informanter men hos flertalet 

mer som ett tal om en utopi som man inte ser som möjlig att förverkliga. Den 

informant som talar mest utifrån människodiskursen fokuserar på språket som 

det som möjliggör förändring. Detta känner vi igen från resonemangen hos 

poststrukturalistiskt influerade forskare som Bronwyn Davies. Språket både 



 62 

skapar och återskapar vårt samhälle och det är genom att skapa nya typer av 

berättelser som vi kan förändra vårt sätt att tänka och handla menar Davies.121 

Min argumentation i den här uppsatsen bygger på tanken att det är könska-

tegoriseringen i sig som ger upphov till genussystemet och dess grundläggande 

principer; isärhållande och hierarki. Detta kan låta som en självklarhet, men i 

samhällen där kön som kategori är en objektiv diskurs dvs. där det ses som 

självklart att barn och vuxna har en identitet som flicka eller pojke, man eller 

kvinna, där problematiseras inte heller könskategoriseringen som grunden för 

genussystemet. En objektiv diskurs används utan direkta ifrågasättanden och 

utmanande diskurser uppfattas som konstiga och onaturliga. Samtidigt söker 

man på jämställdhetspedagogisk väg att komma till rätta med det isärhållande 

och den hierarki som könskategoriseringsdiskursen skapar. Som en av infor-

manterna uttryckte det så är detta att ”bita sig själv i svansen lite”. Denna in-

formant frågade sig varför vi inte kan utgå ifrån begreppen barn och människa 

istället för att genuspedagogiskt ta omvägen via att barn först ska bli flickor och 

pojkar för att sedan försöka ta sig över de kulturella gränser som dessa begrepp 

skapar. Jag vill även här återknyta till Bronwyn Davies som menade att barn 

arbetar aktivt med att bli flickor respektive pojkar för att kunna ses som riktiga 

individer i vårt samhälle. Davies menar att om syftet är att skapa vidgade ut-

vecklingsmöjligheter för barn så bör inte samhället utgå från kön som kategori, 

genom att denna kategorisering gör att barnen arbetar aktivt med att forma sig 

själva som tydliga kön. 

I denna uppsats återfinns ett sådant tal i det som jag kallat människodiskur-

sen. Det är inte en diskurs som är vanlig bland informanterna, men den dyker 

upp i deras resonerande vid olika tillfällen. Det som kan ses som människodis-

kursens motsats, förvirringsdiskursen, är dock inte heller en vanlig diskurs 

bland informanterna. Bara en informant talar om användandet av hen istället 

för hon och han som något som kan förvirra barn och skapa en osäkerhet kring 

vilka de är. 

Informanterna förhåller sig något flytande i relation till de övriga diskurser 

som diskuterats i denna uppsats. I mitt material kan man säga att den diskurs 

som används mest frekvent och av alla informanter är könsneutralitetsdiskursen 

och efter vad jag kunnat se i medias hen-debatt så är det denna diskurs som det 

råder störst konsensus kring även där. Valfrihetsdiskursen, breddningsdiskur-

sen och identifikationsdiskursen används också av i stort sett alla informanter. 

När det gäller decentralisera-kön-diskursen så används den av flertalet infor-

manter, medan människodiskursen respektive förvirringsdiskursen har minst 

antal artikulationer i mitt material.  

                                                 
121 Davies, Bronwyn (2003a). 
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Vad min analys visar är att diskurser som ger olika innebörder till begrep-

pet hen används kombinerat av informanterna. Detta kan kopplas till de social-

konstruktionistiska och poststrukturalistiska perspektiven enligt vilka männi-

skor inte är enhetliga och logiska trots att detta är ett humanistiskt ideal.122 Dis-

kurser ger uttryck för olika sätt att tala om någonting och de är sätt att tala som 

vi tar upp och använder oss av. Genom en diskursanalys kan man synliggöra 

olika diskurser och man kan få en överblick över de olika diskurser som an-

vänds på ett område. Bland dessa diskurser liknar vissa varandra och vissa står 

i ett motsatsförhållande till varandra och de används i olika kombinationer av 

informanterna. 

Mina intryck av hur många henförespråkare talade i hen-debatten i media 

liknar i mycket det intryck jag fick av den genuspedagogik som två förskolor i 

Gävle arbetade med under slutet av 1990-talet.123 När pedagogerna på dessa 

förskolor började med sin nya pedagogik där de ville utöka barnens möjligheter 

att uttrycka sig och vara på sätt som traditionellt ansågs höra till det andra kö-

net, så reagerade många föräldrar starkt. Föräldrarna frågade upprört om inte 

deras flickor skulle få vara flickor längre och leka prinsessa och om pojkarna 

nu bara skulle leka med dockor. Pedagogerna lugnade föräldrarna genom att 

tala i termer av att nej, de ville inte ta bort kön, bara lägga till fler valmöjlighe-

ter, fler sätt att vara flicka respektive pojke på. I hen-debatten har liknande upp-

rörda röster hörts, röster som är oroliga över att könet ska tas bort och alla ska 

bli könlösa, och jag tycker mig se samma lugnande respons här från de som 

förespråkar begreppet hen. Nej, säger dessa förespråkare, begreppet hen vill 

inte ta bort någonting, det vill bara lägga till, ge fler valmöjligheter och berika 

språket.124 

Vad båda dessa typer av diskurser säger är att genuspedagogik respektive 

begreppet hen inte är radikalt, inte farligt och inte konstigt, utan att det man vill 

göra är att lägga till, inte ta bort något. På samma sätt kan vi se på hur begrep-

pet hen kommit att behandlas i medietexter. Pressen har valt att inte använda 

hen i nyhetstexter, men däremot i andra typer av texter.125 Detta kan kopplas till 

det som Lundberg och Verina tolkar som att hen hör till de ”mjuka” områdena 

inom svensk press126. Med Hirdmans begreppsapparat kan vi säga att begreppet 

hen får och kan användas så länge som det inte går in och stör den manliga 

                                                 
122 Se Burr, V. (2003) Social constructionism; se även Davies, Bronwyn (2003b) Shards of glass: chil-

dren reading and writing beyond gendered identities, Cresskill, N.J.: Hampton Press. 
123 JÄMSTÄLLDHET – vidgade könsroller för pojkar och flickor i förskolan. En projektbeskrivning. 

(1998) Ett projekt på Tittmyrans och Björntomtens förskola i samarbete med Länsstyrelsen i Gävleborgs 

län. 
124 Se exempelvis Lundberg & Verina (2012) ”Hen kan du vara själv, Gubbkärring”. 
125 Dagens Nyheters webbplats > Kultur-Nöje > 2012-09-15 > ”Det lilla ordet med den stora laddningen”, 

Cederskog, George. 
126 Lundberg, C. & Verina, L. (2012) ”Hen kan du vara själv, Gubbkärring”. 
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normen, dvs. de ”hårda” nyhetstexterna. På samma sätt kan man se på de re-

kommendationer som t.ex. Språkrådet ger; hen rekommenderas inte, men det 

accepteras.127 Återigen så innebär detta att hen får finnas som ett alternativ, men 

det får inte störa den allmänna dvs. dominerande (manliga) ordningen som i 

grunden bygger på den dominerande diskursen om kön som kategori. Det jag 

upplever är att kön som kategori tycks behöva skyddas och bevaras för att inte 

många ska bli upprörda. Detta vill jag i sig knyta till Hirdmans teorier om ge-

nussystemet som genomsyrar vårt samhälle. 

Hirdman själv har i pressen uttryckt att hen inte tror att hen är ett använd-

bart begrepp för att komma åt maktförhållandet mellan könen.128 Men jag menar 

att vad begreppet hen kan göra är att säga nej till uppdelningens, isärhållandets 

och hierarkins lagar, som trots allt jämställdhetsarbete ändå ligger kvar i det 

genussystem som har kön som kategori som sin grund. Hen kan i grunden ifrå-

gasätta dessa lagar som fortsätter att reproduceras genom de två kategorierna 

han och hon. Begreppet hen kan säga nej till det ständiga kopplandet av egen-

skaper till orden han och hon, något som vi kunde se exempel på i decentralise-

ra-kön-diskursen samt människodiskursen. Hen kan därmed ses som ett pro-

blematiserande av kön som kategori och som något som i grunden kan ifråga-

sätta samhällets grundpelare genom att bryta sig in i det tvådelade hierarkiska 

genussystemet som är en dominerande diskurs i vårt samhälle. 

På grund av denna dominerande diskurs så får vi också, menar jag, dessa 

sätt att tala som jobbar med att passa in begreppet hen i systemet, att underord-

na det den dominerande diskursen om kön som kategori genom att säga att hen 

är en valfri möjlighet för de som vill, eller bara ett praktiskt ord. Eller uttryckt 

med diskursteoretiska termer: en hegemonisk intervention för att utjämna kon-

flikterna som finns mellan hen-diskurserna och inordna begreppet hen i den 

dominerande diskursen om människan som könad. Men hen har potentialen av 

att skapa en diskurs som jag här i uppsatsen har kallat människodiskurs. Det 

vill säga ett sätt att tala om människan som inte tar sin utgångspunkt i kön. I 

mitt material har vi sett att några bibliotekarier talar i dessa termer när det gäll-

er begreppet hen, medan de andra talar mer utifrån ett anpassande av hen till 

den dominerande diskursen om kön som kategori. 

På liknande sätt uppfattar jag att det förhåller sig i den hen-debatt som förs 

i media. Många talar för och om ett anpassande av begreppet hen till det system 

vi har, som en breddning av detta system för att öka valmöjligheterna. Och ett 

mindre antal talar för hen som ett begrepp som innebär ett annat synsätt, en 

som jag här kallat det, människodiskurs. Språkforskaren Karin Milles talar ex-

                                                 
127 Språkrådets webbplats > Startsida > Hur använder man hen? 
128 Göteborgspostens webbplats > nyheter > sverige > 2012-02-29 > ”Forskare oense om effekten”, Pavli-

ca, Adrianna. 
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empelvis utifrån ett sådant synsätt när hen säger att ”Sverige är absolut redo för 

tankar om individer snarare än könstillhörigheter”129. 

Fortsatt forskning 

Det är min förhoppning att den här uppsatsen har bidragit något till förståelsen 

för hur vi talar om begreppet hen, vilka olika sätt som används och hur de för-

håller sig till varandra. Förhoppningen är även att ny kunskap bildats kring hur 

personer som arbetar på bibliotek och som är intresserade av genusfrågor talar 

om begreppet hen i relation till bland annat barn, bemötande, böcker och läs-

ning.  

Begreppet hen ser jag som ett både viktigt och intressant begrepp. Det är 

viktigt för att det möjliggör ett annat sätt att se på människan, och det är ett 

intressant begrepp för att det kan utgöra ett annat sätt att läsa och tolka littera-

tur. Båda dessa aspekter ser jag som centrala i bibliotekariers arbete. Jag tror att 

det under detta år (2013) har skrivits och kommer att skrivas fler vetenskapliga 

texter om begreppet hen, och jag hoppas att dessa tillsammans med min text 

kan utgöra grunden för en utvecklad forskning kring begreppet. Framför allt när 

det gäller skönlitteratur ser jag begreppet hen som mycket intressant att studera. 

Kanske kommer det att skrivas mer skönlitteratur för lite äldre barn med ordet 

hen, eller med karaktärer som inte är könade. Vad innebär då ett sådant skriv-

sätt för barns läsning? Detta är något som jag hoppas att framtida forskning ska 

undersöka, tillsammans med fortsatt forskning om hur bibliotekarier som för-

medlar denna litteratur till barn arbetar när det gäller begreppet hen. Jag tycker 

även att det skulle vara mycket intressant med forskning som tittar på de i Sve-

rige som har ett specifikt intresse för barn och begreppet hens möjligheter för 

barns utveckling. 

                                                 
129 Göteborgspostens webbplats > nyheter > sverige > 2012-02-29 > ”Forskare oense om effekten”, Pavli-

ca, Adrianna. 
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Sammanfattning 

Den här uppsatsen studerar diskurser om pronomenet hen. Mediedebatten i 

Sverige år 2012 kring detta pronomen startade i samband med utgivningen av 

en bilderbok; Kivi och monsterhund av Jesper Lundqvist och Bettina Jansson. 

Uppsatsen studerar hur åtta bibliotekarier som har ett intresse för genusfrågor 

talar om pronomenet hen, om denna bilderbok och om andra böcker som har 

karaktärer som inte är benämnda som kön. Syftet är att undersöka vilka olika 

sätt att tala om begreppet hen som bibliotekarierna använder. Uppsatsen har ett 

diskursteoretiskt perspektiv på den sociala konstruktionen av verkligheten. 

Med hjälp av Laclau och Mouffes diskursteoretiska begrepp görs en analys av 

bibliotekariernas tal i de kvalitativa intervjuer som gjordes för denna studie. I 

analysen av intervjuerna intar även Yvonne Hirdmans teori om genussystemet 

en central roll. Uppsatsen inleds med en genomgång av studier kring pronome-

net hen samt bibliotekariers inställningar till genusfrågor i sitt arbete. Sedan 

följer en redovisning för uppsatsens teoretiska utgångspunkter i poststruktura-

listiska och diskursteoretiska tankegångar. I metodkapitlet beskrivs sökandet 

efter informanter, intervjuernas utformning, transkriberingen av intervjuerna 

samt analysarbetet. Resultatet av analysen är sju diskurser som är centrala i 

bibliotekariernas tal om böcker och kön/genus, och där pronomenet hen är i 

fokus eller relaterar till diskursen. Dessa diskurser benämns som Valfrihetsdis-

kursen, Breddningsdiskursen, Identifikationsdiskursen, Könsneutralitetsdiskur-

sen, Decentralisera-kön-diskursen, Människodiskursen samt Förvirringsdiskur-

sen. Uppsatsen argumenterar för att könskategorisering är en dominerande 

diskurs i vårt västerländska samhälle och att vissa användningar av pronomenet 

hen, i huvudsak den diskurs som benämns människodiskursen, utmanar denna 

dominerande diskurs. De diskurser som flertalet bibliotekarier i studien använ-

de sig av är diskurser som bygger på den dominerande diskursen om kön som 

kategori. Uppsatsens slutsats är att innebörden i pronomenet hen inte är be-

stämd av någon av diskurserna men att det pågår en politisk intervention mot 

integrerandet av pronomenet hen i den dominerande diskursen om könskatego-

risering som en naturlig form av kategorisering. 
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Brev utlagt på mailinglistorna Biblist samt Skolbiblist: 

 
Hej alla som hört talas om Hen! 

Jag heter Vera Almström och läser Biblioteks- och informationsvetenskap vid 

Uppsala universitet. 

För min masteruppsats söker jag barnbibliotekarier, skolbibliotekarier, ja alla typer 

av bibliotekarier och andra biblioteksanställda som i sitt arbete reflekterat 

kring pronomenet hen och som på något sätt använder sig av detta i sitt arbete 

med barn, litteratur och läsning. 

Jag vill därför väldigt gärna komma i kontakt med alla de som kan tänka sig att 

ställa upp för en intervju kring temat pronomenet hen och barns litteratur och läs-

ning. 

Intervjuerna kan utföras på olika sätt beroende på den intervjuades önskemål och 

mån av tid och geografiska placering. Räkna med 30 minuter upp till en timmes in-

tervjutid. I januari 2013 kommer jag att börja med intervjuerna och fortsätta fram 

till slutet av februari. 

I enlighet med de forskningsetiska principerna och kravet på konfidentialitet så 

kommer alla intervjuade att vara anonyma i studien. 

Är du som läser detta intresserad av pronomenet hen, eller känner du någon biblio-

tekarie eller biblioteksassistent eller annan biblioteksarbetare som på något sätt ar-

betar kring eller har reflekterat kring pronomenet hen vad gäller arbetet med barn 

på bibliotek? Anmäl Ditt intresse eller ställ frågor på den här adressen: 

Vidarebefordra gärna det här meddelandet till den/dem som du tror skulle kunna 

vara intresserade! 

vänliga hälsningar, 

Vera Almström 

 

Version 2 av samma mail hade följande ändring: 

 

…som i sitt arbete reflekterat kring pronomenet hen eller kring genus 
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Intervjuguide  

 

Områden att prata kring 

 

 

 berätta allmänt om sitt jobb 

 hur jobbar informanten kring genus 

 jag repeterar det som stod i mailet till biblistorna 

 hur informanten ser på begreppet hen 

 hur kan ordet hen användas på bibliotek 

 ordet hens möjligheter som litterärt grepp 

 om författaren Jesper Lundqvists syfte med att använda ordet hen: att 

skriva om ett barn, inte om en flicka eller pojke 

 

 

 

 


