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Sammandrag 
Uppsatsen behandlar ett nytt bruk av en som könsneutralt generaliserande pronomen och det 

normkritiska och feministiska reformförslag som ligger bakom. Syftet med uppsatsen var att 

studera bruket av en och det bakomliggande reformförsöket, vilket gjordes i tre komplette-

rande delundersökningar. Genom en inledande kartläggning av bruket beskrevs det nya bruket 

av en samt var och av vilka en används. Grunderna till bruket fastställdes med hjälp av 

kvalitativa intervjuer med centrala aktörer i reformförsöket. Slutligen studerades universitets-

studenters uppfattning om en genom en enkätundersökning, då de sågs som tänkta användare 

och möjliga aktörer. Resultaten visade att det nya bruket av en förekommer både i informella 

och mer formella texter, och att bruket grundar sig i ett feministiskt ställningstagande då 

centrala aktörer använder en för att frångå mannen som norm. Vidare framgick att flera av 

studenterna hade uppmärksammat bruket av en och var relativt positivt inställda till att 

använda pronomenet. Dock uppfattade studenterna en som neutralt, dialektalt eller 

värdeladdat. Slutsatser som drogs av uppsatsen var att en är feministisk språkplanering som 

syftar till att synliggöra och medvetandegöra språklig sexism samt skapa ett könsneutralt och 

inkluderade språk. Pronomenet en kan också ses som ett feministiskt symbolord som 

förmedlar en genusmedvetenhet. 

 

Nyckelord: feministisk språkplanering, språkaktivism, könsneutralt språk, generiskt 

pronomen, man, en.  
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1  Inledning 
De senaste åren har könsneutralt språk och könsneutrala pronomen uppmärksammats och 

diskuterats livligt, både av språkvetare och allmänhet. Och att använda ett könsneutralt och 

inkluderande språkbruk är högst aktuellt; i dag görs flera försök att uppmärksamma och 

förändra exkluderande ord och uttryck i det svenska språket. Ett sådant reformförsök, som 

studeras närmare i den här uppsatsen, är initiativet att byta ut det etablerade generiska och 

opersonliga pronomenet man till en, det vill säga att skriva eller säga ”En borde skriva på sin 

uppsats” i stället för ”Man borde skriva på sin uppsats”.  

I standardsvenska används en som objektsform till det generiska, obestämda pronomenet 

man, såsom i exemplet ”De vill bara göra en glad”. Regionalt och dialektalt förekommer dock 

en även som subjektsform, såsom i ”Om en sulle gå på bio”. Precis som man används då en 

för att syfta på en eller flera personer med obestämd identitet eller på en obestämd grupp 

människor. När det används om en obestämd grupp människor kan den som yttrar sig både 

vara inkluderad eller exkluderad i den omtalade gruppen. Slutligen används man och en även 

generaliserande i stället för jag eller vi, såsom i ”Man borde ta och tänka på refrängen”. (SAG 

1991:II:395, Milles 2012:54–56, Språkrådet 2014; mina exempelmeningar.)  

 Men i dag förekommer det således ett nytt bruk av en, nämligen som könsneutralt 

generaliserande pronomen. Eftersom pronomenet man historiskt kommer ur substantivet man, 

det vill säga en mansperson, kan pronomenet anses reproducera föreställningar om det 

manliga som allmängiltigt (Milles 2012:55–56), och därmed ses som sexistiskt. För att 

uppmärksamma hur språket kan verka exkluderande och för att få ett inkluderande, verkligt 

allmänt pronomen, används istället en både i subjekts- och objektsform.  

Än så länge saknas empirisk forskning om det nya bruket av en. Grunderna till 

reformförsöket samt brukets etablering och acceptans är därmed okänd. I den här uppsatsen 

studeras därför det nya bruket av en som könsneutralt generaliserande pronomen och det 

feministiska och normkritiska försök att förändra språket som ligger bakom.  

 

1.1  Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att studera en som könsneutralt generaliserande 

pronomen och det reformförsök som ligger bakom. Bruket av en som könsneutralt 

generaliserande pronomen är ännu inte etablerat i svenskan, och det är därmed en pågående 

process och en möjlig etableringsfas för pronomenet som studeras. Grunderna till det nya 

bruket av en, dess etablering och acceptans studeras därför i tre delundersökningar. Med flera 
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undersökningar kan reformförsöket att byta ut man mot en studeras ur olika, kompletterande 

infallsvinklar, vilket kan ge en mer heltäckande bild av det nya bruket av en.  

Den första delundersökningen består av en kartläggning av det bruk som jag 

uppmärksammat i min omgivning, vilken syftar till att beskriva det nya bruket av en och 

identifiera centrala aktörer som kan sägas styra och driva reformförslaget. I den andra 

delundersökningen studeras grunderna till bruket genom en kvalitativ intervjustudie med 

representanter från de centrala aktörerna. Slutligen undersöks universitetsstudenters uppfatt-

ning om bruket av en genom en enkätundersökning. Mer specifikt studeras uppfattningar hos 

studenter i humaniora och samhällsvetenskap eftersom de tidigare ansetts vara positivt 

inställda till könsneutralt språk, och därför kan ses som tänkbara användare och möjliga 

aktörer (se avsnitt 3.3).  

 Undersökningen av en utgår från följande forskningsfrågor, där varje fråga behandlas i var 

sin delundersökning:  
 

• Var och av vilka används en som könsneutralt generaliserande pronomen? 
 

• Hur och varför använder centrala aktörer en som könsneutralt generaliserande 
pronomen? 

 

• Vilka uppfattningar har universitetsstudenter, som möjliga användare, om det nya 
bruket av en?  

 

1.2  Centrala begrepp 
Jag väljer att benämna en som ett könsneutralt generaliserande pronomen då det är så det nya 

bruket beskrivs av Språkrådet, Sveriges officiella språkvårdande organ (Språkrådet 2014). 

Bruket av en som könsneutralt generaliserande pronomen beskrivs i uppsatsen som ett 

reformförslag, det vill säga som ett förslag på en feministisk språkreform, eftersom det nya 

bruket ännu inte är etablerat i svenskan. Bruket omnämns som ett förslag eller initiativ, till 

exempel en-förslaget, vilket inspirerats av Karin Milles (2013a:113) som talar om bruket av 

hen som könsneutralt personligt pronomen, som hen-förslaget och hen-initiativet.   

Eftersom uppsatsen behandlar ett feministiskt och normkritiskt reformförslag kommer 

genusfrågor att vara centrala. I stället för att tala om sambandet mellan språk och genus väljer 

jag att använda begreppet kön då det är mer etablerat inom nordistiken. Kön avser då både det 

sociokulturellt och det biologiskt formade könet eftersom dessa anses vara starkt samman-

flätade och omöjliga att särskilja (Edlund, Erson & Milles 2007:33, Ohlsson 2007:149). 
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1.3  Uppsatsens disposition 
Efter inledning, presentation av syfte och frågeställningar samt centrala begrepp i kapitel 1, 

redogörs för tidigare forskning i kapitel 2. Metod, material och analysförfarande för de tre 

delundersökningarna beskrivs i kapitel 3. Resultaten av den första delundersökningen, 

kartläggningen av en, presenteras i kapitel 4. I kapitel 5 redogörs för resultaten av den andra 

delundersökningen, de kvalitativa intervjuerna om en, och i kapitel 6 redovisas resultaten av 

den tredje delundersökningen, enkätundersökningen om en. I kapitel 7 följer en diskussion av 

resultaten samt framtida forskning, och kapitlet avslutas med några slutsatser.  

 

 

2  Forskningsöversikt 
För att studera bruket av en som könsneutralt generaliserande pronomen krävs en förståelse 

om pronomenet man, den könsneutrala motsvarigheten en och feministisk språkplanering. I 

det här kapitlet ges en översikt om forskning inom dessa områden. 

 

2.1  Man som generiskt pronomen 
Svenska Akademiens grammatik, SAG, (1991:II:393–395) behandlar pronomenet man under 

generaliserande pronomen, och det definieras som ett indefinit generiskt pronomen. I SAG 

urskiljs tre huvudsakliga betydelser av man. Det kan användas om en allmän mängd personer 

i vilken talaren själv är inkluderad: ”Man skall självfallet tala sanning om det är möjligt” 

(SAG 1991:II:395). Pronomenet kan också användas för att referera till vem som helst i en 

given grupp av personer, i vilken talaren själv inte är inkluderad: ”I England odlar man 

mycket råg” (SAG 1991:II:395). Slutligen kan man också användas vid en mera vag 

personreferens såsom i ”Man har mördat Palme” (SAG 1991:II:395). Pronomenet fungerar då 

som en platshållare för ett subjekt som talaren inte kan eller vill definiera. Utöver dessa tre 

huvudbetydelser kan man även användas generaliserande, i stället för jag eller vi: ”Man gör 

vad man kan, vecka efter vecka” (SAG 1991:II.395). I SAG nämns även att en regionalt 

förekommer som grundkasus.  
 Pronomenet man kommer historiskt ur substantivet man, och pronomenet är en gramma-

tikalisering av substantivet (SAOB, Milles 2012, Dahl 2013, Språkrådet 2014). I Svensk 

språkhistoria beskriver Elias Wessén (1965:III:79) hur äldre svenskt lagspråk använde 

singularformen maþer (’man’) i betydelsen ’någon’ och pluralformen män i betydelsen 

’några’, såsom i exemplet ur Magnus Erikssons landslag, ”Nu skal man laghuman väliä” 



! 7 

(Wessén 1965:III:80), vilket betyder ’Nu ska man (’en man, någon’) välja lagman’ (egen 

översättning). Man ska sedan ha utvecklats till ett generiskt pronomen, en utveckling som 

också påverkats och främjats av lågtyskans generiska pronomen (Wessen 1965:III:81, Dahl 

2013). Därtill nämner Wessén att pronomenet man, vid den tid då boken utkom, huvudsakli-

gen var ett skriftspråksord, och skriver vidare: ”Naturligt talspråk, åtminstone i dialekt, har i 

stället en” (Wessén 1965:III:81).  

 

2.2  En som könsneutralt generaliserande pronomen 
Språkrådet (2014) skriver i Frågelådan på sin webbplats att en har börjat användas som 

könsneutralt generaliserande pronomen i genusmedvetna kretsar i stället för det generiska 

pronomenet man. Det nya bruket framställs som skriftspråkligt och Språkrådet ger följande 

rekommendation: 
 

Det finns inget i språket som hindrar en att använda en som subjektsform, men det kan väcka olika 
reaktioner. Det kan uppfattas som dialektalt eller som ideologiskt laddat. I vilka sammanhang en är 
lämpligt som subjektsform bör därför avgöras av kommunikationssituationen och de tänkta 
mottagarna. (Språkrådet 2014) 

 

Språkrådet har i samarbete med Karin Milles (2012) tidigare gett ut en handbok om jämställt 

språk. Där beskrivs bruket av en som subjektsform, som en talspråklig form till det generiska 

pronomenet man. I handboken beskrivs hur man kan ses som problematiskt på grund av sitt 

ursprung, men det framhålls även att det generiska pronomenet inte kan misstas för 

substantivet man då det i obestämd form kräver obestämd artikel: en man. Milles och 

Språkrådet rekommenderar ett fortsatt bruk av man som generiskt pronomen, men skriver att 

”den som har en sitt talspråk, kan i mer informella texter pröva att använda det” (Milles 

2012:56). Trots att handboken nämner att man kan ses som problematiskt ur jämställdhets-

synpunkt, nämns generiskt man också som en könsneutral konstruktion (Milles 2012:54).  

 Vidare har en som könsneutralt generaliserande pronomen beskrivits som en medveten 

språklig aktivism inom queera praktikgemenskaper (Hagren Idevall 2011). I sin magisterupp-

sats studerar Karin Hagren Idevall konstruktioner av queer i fokussamtal mellan personer som 

betraktar sig som queera med hjälp av post-strukturalistisk feministisk diskursanalys. Flera av 

deltagarna använder en, men bruket är inte konsekvent utan sker snarare reflekterat. 

Pronomenvalet kan därför ses som medvetet och subversivt, och som ett bruk som används 

inom ramen för en queer praktikgemenskap, menar Hagren Idevall (2011:48).  
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 Bruket av en som könsneutralt generaliserande pronomen har även uppmärksammats och 

diskuterats av språkvetare och språkvårdare i tidningar och på bloggar. Anna-Malin Karlsson 

(2012), som behandlar bruket av en i Svenska Dagbladets språkspalt, skriver att pronomenet 

är en strategi att undvika könsassociation. Karlsson skriver vidare att det nya bruket av en inte 

är det dialektala då en används av personer som inte vanligtvis brukar förknippas med 

bevarandet av dialekter, nämligen yngre, kvinnor, högutbildade och stadsbor (Karlsson 2012). 

Även Birgitta Brorström (2013), språkvårdare på Dagens Nyheter, beskriver bruket av en som 

ett medvetet val för att undvika könsassociationer, och som ett bruk som förekommer bland 

moderna språkbrukare, ofta välutbildade kvinnor.  

 Slutligen skriver Östen Dahl (2013) på Stockholm universitets Lingvistbloggen om det nya 

bruket av en som ett språkreformsförslag. Dahl jämför en-förslaget med initiativet att införa 

hen, men menar att en-förslaget i grunden utgör en mindre förändring än hen då en redan 

förekommer dialektalt. Dock är man ett mycket frekvent ord i svenskan, varför förändringen 

skulle bli mer genomgripande och märkbar i jämförelse med hen, skriver Dahl. Sist diskuterar 

Dahl i vilken grad man som generiskt pronomen är sexistiskt, och menar att det beror på hur 

starkt förbindelsen till substantivet man anses vara.  

 

2.3  Feministisk språkplanering 
Språkplanering innebär medvetna försök att förändra språket, och är ofta sammankopplat med 

politiska skeenden och samhälleliga förändringar (Cooper 1989, Edlund m.fl. 2007:195, 

Milles 2013a:113).1 Feministisk språkplanering hör därigenom samman med feminismen, och 

innebär främst att uppmärksamma och kritisera hur språk uttrycker och reproducerar kön och 

mäns överordnade ställning. Centralt är också en strävan efter ett jämställt samhälle och 

möjliggörandet av ett språk som stödjer och avspeglar en sådan jämställdhet. (Liddicoat 

2011:1, Milles 2013a:113.)  

 Det är vanligt att se den feministiska rörelsen, och även språkforskning med feministisk 

inriktning, som indelad i olika vågor (Lind Palicki 2010:24–25). Det var under den andra 

vågens feminism, som kan härledas till 1970-talet, som språkforskning med feministisk 

inriktning påbörjades (Lind Palicki 2010:25, Liddicoat 2011:1). Fokus låg på kvinnors 

strukturella underordning, och hur språk och språkbruk framställde mannen som norm och 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Den engelska termen language planning kan översättas till både språkvård och språkplanering på 
svenska (Edlund m.fl. 2007:195, Melander 2008:32). I den här uppsatsen kommer jag dock att tala om 
språkplanering då det hävdats att det är en vidare term än språkvård, som dessutom överensstämmer 
med internationell litteratur (Milles 2013a:113).  
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därmed osynliggjorde kvinnor började uppmärksammas. Denna insikt gav upphov till 

språkaktivism mot språklig sexism och androcentrism, så kallade ”non-sexist language 

reforms” eller feministiska språkreformer, vilket innebar att feministisk språkplanering 

började bedrivas. (Pauwels 2003:551, Edlund m.fl. 2007:195, Milles 2011:22, Milles 

2013a:113.) Under 1980–90-talen började den tidiga feministiska språkforskningens 

essentialistiska syn på språk och kön att kritiseras, och en tredje våg av feministisk språk-

forskning uppkom (Milles 2011:22). Denna språkforskning har istället en konstruktivistisk 

utgångpunkt, och tongivande är bland annat Judith Butlers teorier om performativitet, det vill 

säga hur kön konstrueras i interaktion och varierar med kontexten (se t.ex. Butler 1990, Lind 

Palicki 2010:25). Queerteori,2 som problematiserar klassificering och heteronormativitet, har 

därmed också inspirerat denna våg (Edlund m.fl. 2007:49). Sara Mills (2003) hävdar dock att 

den nya feministiska språkforskningen har svårt att närma sig språklig sexism, som förutsätter 

att diskriminering av kvinnor är systematisk och integrerad i språket. Mills menar därför att 

den andra och tredje vågens feminism inte bör ses som kronologiska, utan som olika och 

kompletterande infallsvinklar i feministisk språkforskning. 

 Utgångspunkten för feministisk språkplanering är språklig sexism (Pauwels 1998, 

Liddicoat 2011:1). Språklig sexism visar sig exempelvis i normaliseringen av det manliga 

genom att maskulina former används generiskt, såsom engelskans man för att tala om 

människor i allmänhet eller generiskt han i svenskan. Detta medför dels att kvinnor 

osynliggörs då de infogas i de generiska maskulina formerna, dels att termer som refererar till 

kvinnor blir könsbestämda och på så sätt markerade. Språklig sexism syns även i ordförrådet. 

Feminina former är ofta härledda ur maskulina, vilket markerar det kvinnliga som en under-

form till det manliga. Det kan också finnas lexikala luckor, det vill säga att det saknas ord för 

något som behöver omtalas, exempelvis ord för att beteckna både män och kvinnor i olika 

roller och yrken. (Pauwels 1998:34, Pauwels 2003:553, Milles 2006:155, Liddicoat 2011:2.)  

 Språklig sexism kan motverkas genom olika strategier, vilka beror på syftet med språk-

reformen och aktörernas språksyn (Pauwels 1998:96, 2003:555). Pauwels (1998:97, 

2003:555–556) urskiljer tre huvudsakliga mål med feministiska språkreformer: att uppmärk-

samma och synliggöra språklig sexism, att skapa ett nytt språk som kan beskrivna 

verkligheten ur ett kvinnligt perspektiv samt att förändra det befintliga språksystemet och 

göra det mer jämställt. En vanlig strategi för att synliggöra och uppmärksamma språklig 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Det finns flera definitioner av begreppet queer i queerteori, men det har också hävdats att syftet med 
begreppet är att det ska vara gränsöverskridande och svårdefinierat till sin karaktär, och därmed inte 
bör preciseras (se t.ex. Rosenberg 2002:11, Ambjörnsson 2006).  
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sexism är att skapa en störning i det mansorienterade språket genom olika slags språklig 

kreativitet. Exempel på sådan språklig kreativitet är att skriva herstory i stället för history i 

engelskan eller att stava det tyska generiska pronomenet man med två m för att förtydliga 

kopplingen till substantivet Mann (’en man’) (Pauwels 1998:98–103; Pauwels 2003:555, 

Liddicoat 2012:3). Målet att skapa ett språk som kan beskriva verkligheten ur ett kvinnligt 

perspektiv kan exempelvis åstadkommas genom att skapa ett kvinnocentrerat språk (se t.ex. 

Elgin 1984 och Brantenberg 1978, refererade i Pauwels 2003:555, Edlund m.fl. 2007:196). 

Det tredje målet med feministisk språkplanering, att förändra det befintliga språksystemet och 

göra det jämställt, sker huvudsakligen genom två strategier: könsspecificering, som syftar till 

att skapa en symmetrisk representation av kvinnor och män i språket, och könsneutralisering, 

som syftar till att neutralisera eller minimera språkliga utryck av kön. Könsspecificering 

innebär således att explicit markera kön, exempelvis att skriva han/hon i stället för generiskt 

han, eller att skapa feminina former såsom tyskans Studentin som komplement till Student. 

Exempel på könsneutralisering är införandet av riksdagsledamot i svenskan i stället för 

riksdagsman eller initiativet att ersätta engelskans generiska he med singulart they eller ett 

generiskt one. (Pauwels 1998:109–116, 133, Pauwels 2003: 556–559, Milles 2006:152–153, 

Edlund m.fl. 2007: 197–198, Liddicoat 2011:3.) 

 Feministisk språkplanering innebär inte endast ett uppmärksammande av språklig sexism, 

utan också en vilja att förändra samhället genom språket (Liddicoat 2011:3). En sådan 

språklig aktivism som syftar till att förändra samhället förutsätter en interaktionell syn på 

språk och samhälle, där språk både skapar och speglar den sociala verkligheten (Pauwels 

1998:83–84, Pauwels 2003:554). En svagare version av Sapir-Whorf-hypotesen, som innebär 

att språket tros påverka vårt tänkande, är därmed aktuell för feministisk språkplanering 

(Cameron 1992:136–137, Pauwels 1998:83–84, Pauwels 2003:554). Det är genom språket 

som kulturella föreställningar kopplade till kategoriseringar av kön skapas och förstärks 

(Edlund m.fl. 2007:204). Huruvida språkplanering och språkaktivism med feministiskt syfte 

kan leda till förändring har dock ifrågasatts, och få studier om effekterna av feministisk 

språkplanering har gjorts. De resultat som hittills varit tydliga är en ökad medvetenhet om 

språklig sexism, vilket bland annat visat sig i hur föreslagna språkförändringar har accepterats 

och börjat användas av allmänheten. (Pauwels 2003:561, Edlund m.fl. 2007:203.) 

Språkpolitiska skeenden, såsom feministisk språkplanering, kan beskrivas i tre nivåer: på 

makro-, grupp- eller individnivå, utifrån vilken de centrala aktörerna – de drivande i reform-

försöket – sedan kan identifieras. På makronivå opererar språklagar och officiella riktlinjer i 

de språkpolitiska skeendena, på gruppnivå görs det politiska arbetet av organisationer, 
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lobbygrupper och olika aktivistiska gräsrotsrörelser, och individnivån handlar om privata 

personers egna språkbruk och språkval. (Huss & Lindgren 2011:13, Milles 2013a:118.) 

Feministisk språkplanering kan således drivas av officiella språkvårdande enheter, där den 

föreslagna reformen är en del i arbetet att göra språket till ett demokratiskt verktyg för 

kommunikation, eller av lokala aktörer och därmed vara förankrad i den politiska feministiska 

rörelsen. Vid den senare sorten är syftet med språkreformen också att framföra ett feministiskt 

budskap (Pauwels 1998:6, Liddicoat 2011:4, Milles 2011: 23.) Enligt Leena Huss och Anna-

Riitta Lindgren (2011) är det vanligt att ideologiskt motiverade och välutbildade grupper av 

personer bidrar till arbetet mot språklig sexism. I allmänhet tenderar också feministisk 

språkplanering att komma ”underifrån” och vara förankrad i den feministiska rörelsen. Det är 

således vanligt att arbetet med feministisk språkplanering sker utan sammankoppling med 

officiell språkvård, och det har även hävdats att officiell språkvård generellt varit emot 

feministiska reformförslag. (Pauwels 1998:6, Liddicoat 2011:4.)  

På angloamerikanskt område har debatten om sexistiskt språk och feministisk språk-

planering varit livlig, medan den i Sverige beskrivits som ”viskande” (se t.ex. Edlund m.fl. 

2007:201), och som driven av språkvården och språkvetenskapen snarare än feministrörelsen 

(Milles 2006:152). Den svenska språkvården har dock kritiserats för att vara passiv i arbetet 

mot språklig sexism, dels då det funnits ett svagt intresse för feministisk språkplanering, dels 

då det funnits en uppfattning om Sverige som redan jämställt (Hornscheidt 2003:354, 362). 

Men Milles (2011:30) menar att läget har förändrats i Sverige det senaste decenniet, och 

framhåller att lanseringen av orden snippa, slidkrans och hen kan ses som exempel på lyckad 

feministisk språkplanering i Sverige, som främst drivits av feministiska organisationer och 

aktörer, men som också fått stöd av officiella språkvårdsorgan såsom Språkrådet. Trots att 

språkvården inledningsvis hade en negativ inställning till bruket av hen, vilken kan ha 

motverkat pronomenets etablering, kan den numera positiva inställningen direkt bidra till 

etableringen av hen (Milles 2013a:122–124). Det faktum att feministiska organisationer och 

aktörer använder ord i politiskt och ideologiskt syfte, och att officiella språkvårdsorgan har en 

aktivare roll i arbetet mot sexistiskt språk, kan visa på aktiv feministisk språkplanering i 

Sverige, menar Milles (2011:30).  

 

2.4  Beskrivningsmodell för feministiska språkreformsförsök 
Karin Milles (2013a) benämner initiativet att använda hen som könsneutralt personligt 

pronomen som ett feministiskt språkreformsförslag, och beskriver reformförslaget utifrån en 
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teoretisk beskrivningsmodell. Beskrivningsmodellen är anpassad för feministiska reform-

försök som ofta är dynamiska skeenden som ständigt utvärderas samtidigt som det pågår ett 

försök till etablering, menar Milles (2013a:117). I modellen identifieras fem omständigheter 

som antas vara avgörande för feministiska reformförslags villkor och utfall: förslagets 

språkliga egenskaper, centrala aktörer, den politiska kontexten, språkvårdens inställning och 

medial uppmärksamhet (Milles 2013a: 114–117).  

Enligt Milles (2013a) är reformförslagets språkliga egenskaper, såsom språklig form och 

ordklasstillhörighet, avgörande för i vilken utsträckning språkbrukare uppfattar och förstår 

förslaget. Det påverkar i sin tur även hur lätt eller svårt det blir att genomföra den föreslagna 

språkförändringen. Centrala aktörer är de som driver och initierar reformförslaget, och som 

därmed är viktiga för förslagets utveckling. För feministiska reformförslag är också den 

politiska kontexten en viktig omständighet då den feministiska rörelsen verkar i ett större 

politiskt sammanhang som har betydelse för initiativets utgång, menar Milles. Vidare är 

språkvårdens inställning, i Sverige främst Språkrådet, en omständighet som i hög grad 

påverkar reformförslagets genomslag eftersom deras inställning kan påverka både mediers 

och myndigheters uppfattning om reformförslaget. Slutligen är den mediala uppmärksam-

heten betydande för i vilken utsträckning reformförslaget uppmärksammas av allmänheten, 

vilket är avgörande för om bruket sprids och får fäste i allmänspråket.  

 

 

3  Metod, material och analysförfarande  
I det här kapitlet redovisas och diskuteras metodval, material och urval, genomförande samt 

analysförfarande för de tre delundersökningarna, som tillsammans syftar till att beskriva 

bruket samt studera grunderna till och uppfattningar om en-förslaget. Sist beskrivs några 

etiska överväganden.  

 

3.1  Kartläggning av bruket av en 
Den första delundersökningen utgörs av en kartläggning av det nya bruket av en. Eftersom 

bruket av en som könsneutralt generaliserande pronomen tidigare inte har beskrivits eller 

studerats empiriskt, anser jag att en inledande kartläggning är nödvändig innan bruket 

studeras närmare. Kartläggningen syftar alltså inte till att ge en heltäckande bild av det nya 

bruket, utan redogör för det bruk av en som jag själv har uppmärksammat, vilket i sin tur 

påverkas av min utgångpunkt som språkstuderande och som del av en språkgemenskap. Det 
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bruk av en som jag uppmärksammat har betydelse då det ligger till grund för de följande 

delundersökningarna om en och utformningen av dessa. Kartläggningen redogör för bruket av 

en som könsneutralt generaliserande pronomenen i skrift.  

Metoden för kartläggningen anpassades efter pronomenets form och användningskontext. 

Ordet en förekommer inte endast i betydelsen könsneutralt generaliserande pronomen, vilket 

försvårar möjligheten att göra enkla sökningar för att undersöka i vilken utsträckning, var och 

av vilka en används, såsom tidigare har gjorts med det könsneutrala personliga pronomenet 

hen (se t.ex. Milles 2013a, Milles 2013b, Ledin & Lyngfelt 2013). Dessutom förekommer 

pronomenet en inte endast som könsneutralt pronomen, det är också dialektalt, varför det var 

viktigt att studera en i kontext för att säkert fastställa att det handlade om ett en som används 

som en könsneutral språkstrategi. I kartläggningen har en tolkats som könsneutralt utifrån 

textens författare och innehåll samt det sammanhang där texten förekommer. 

 Kartläggningen består således av en redogörelse för det bruk av en som jag har uppmärk-

sammat, till exempel på sociala medier, i tidningsartiklar och i akademiska texter. För att 

studera hur bruket av en omnämns och diskuteras kompletterades detta även med några 

sökningar på webben. Enkla sökningar på fraser som ”en i stället för man” och ”en som 

könsneutralt pronomen” gjordes, och de texter och kontexter där en nämndes studerades.  

 

3.2  Kvalitativa intervjuer om en 
Den andra delundersökningen utgörs av kvalitativa intervjuer med centrala aktörer. 

Intervjupersonerna kan sägas representera de områden och grupper där bruket av en 

observerats, och som därmed kan ses som drivande i en-förslaget, nämligen akademin, 

mediepersoner och queerfeminister (se kapitel 4 och avsnitt 4.5). Kriteriet för urvalet av 

intervjupersonerna var att de skulle använda en som könsneutralt pronomen, dock inte 

nödvändigtvis konsekvent. 

Den första intervjupersonen är doktorand i svenska vid ett svenskt universitet, är 

intresserad av språk och kön och forskar om språklig diskriminering. Språkforskaren kommer 

i denna uppsats att kallas Anna, och har valt att bli omnämnd med pronomenet hen.   

Den andra intervjupersonen är konstnär, dramatiker och redaktör, och även aktiv i 

konstgruppen Ful som ger ut konsttidskriften med samma namn. Personen, som i denna 

uppsats kommer att kallas Shahin, ville inte att Fuls namn skulle anonymiseras, varför 

gruppen och tidskriftens namns skrivs ut. Shahin kommer att omnämnas med pronomenet hen 

då hen generellt uppmuntrar till användningen av pronomenet.  



! 14 

Den tredje intervjupersonen betraktar sig själv som queer och feminist, är aktiv i hbtq-

frågor och kallar sig aktivist. Personen studerar till socionom vid ett svenskt universitet, och 

kommer i uppsatsen att kallas Robin. Robin har valt att bli omtalad med pronomenet hen.  

Intervjuerna var strukturerade på så sätt att de hade ett tydligt och avgränsat ämne: bruket 

av en som könsneutralt pronomen. De strukturerades även efter några på förhand formulerade 

intervjufrågor, vilka redovisas i bilaga 1. Utöver de två inledande frågorna togs frågorna dock 

inte upp i någon särskild ordning, utan ordningen anpassades efter personen och situationen.  

Alla intervjuer spelades in. Som komplement gjordes också anteckningar under intervjun. 

Innan materialet analyserades vidare, transkriberades de inspelade intervjuerna grovt. Inter-

vjuerna tog 25–31 minuter att göra, vilket sammantaget utgör cirka 1, 5 timmars inspelat 

intervjumaterial.  

 Intervjuerna analyserades sedan kvalitativt utifrån anteckningarna och inspelningarna. I 

analysen noterades likheter och skillnader mellan personernas svar, och en del intressanta 

citat som illustrerade intervjupersonens åsikter valdes ut.   

 

3.3  Enkätundersökning om en 
En enkätundersökning om studenters uppfattning om bruket av en som könsneutralt 

generaliserande pronomen, utgör den tredje och sista delundersökningen. Enkäten formu-

lerades för att studera flera aspekter av studenters uppfattning om en, exempelvis om de hade 

hört talas om bruket, i vilka sammanhang de anser det lämpligt att använda en, och huruvida 

bruket utgör ett ställningstagande enligt deras uppfattning.  

Enkäten bestod av totalt nio frågor, åtta stycken huvudfrågor, vilka var frågor med fasta 

svarsalternativ. En del av frågorna kompletterades med en öppen följdfråga, där den som 

bevarade enkäten ombads utveckla och motivera sitt svar. Jag valde att inkludera öppna frågor 

i enkäten med intentionen att sådana frågor kunde ge mer uttömmande svar, och därmed ge en 

större förståelse för studenternas uppfattning om pronomenet en. Med denna avsikt var alltså 

enkäten kvalitativt inriktad, även om resultaten också bearbetades kvantitativt, såsom beskrivs 

nedan. Enkäten avlutades även med en helt öppen fråga för övriga kommentarer. Enkäten 

redovisas i bilaga 2.  

Tanken med enkätundersökningen var att studera uppfattningen av bruket av en bland 

studenter som sannolikt hört talas om bruket och kanske själva använder det, och som därmed 

skulle kunna vara möjliga aktörer. Universitetsstudenter valdes som informanter då tidigare 

studier av det könsneutrala personliga pronomenet hen har visat att studenter vid universitetet 
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är benägna att använda könsneutralt språk. Användningen av hen har främst spårats till 

studentuppsatser inom humaniora och samhällsvetenskap, och språkstudier framhålls som en 

domän där pronomenet har fått starkast fäste. (Milles 2013a, Ledin & Lyngfelt 2013.) Urvalet 

av studenter till enkätundersökningen anpassades efter dessa resultat, och tre studentgrupper 

inom samhällsvetenskap och humaniora valdes ut: språkstudenter, genusstudenter och 

etnologistudenter.  

Språkstudenterna utgjordes av studenter i svenska språket, genusstudenterna utgjordes av 

studenter i genusvetenskap C, och etnologistudenterna studerade på A-nivå. Sammantaget be-

svarade 52 studenter enkäten: 25 språkstudenter, 9 genusstudenter och 18 etnologistudenter. 

Samtliga studenter som ingick i studentgrupperna vid insamlingstillfällena besvarade enkäten.  

I enkäten ombads studenterna, utöver studieinriktning, att ange kön och födelseår eftersom 

det tidigare hävdats att yngre kvinnor använder en som könsneutralt generaliserande prono-

men, och könsneutralt språk i allmänhet (se t.ex. Karlsson 2012, Brorström 2013, Milles 

2013a:132). De studenter som besvarade enkäten var födda 1985–1994. På frågan om kön 

angav 15 ”man”, 32 ”kvinna”, två ”icke-binär” och tre lämnade svarsutrymmet tomt. Vid 

bearbetningen analyserades resultaten efter kön och ålder, men då inga skillnader i 

uppfattningar om en var tydliga valde jag att bortse från kön och ålder i resultaten.  

De besvarade enkäterna sammanställdes och bearbetades i programmet Excel. Svaren på 

de fasta frågorna räknades sedan samman, både inom de tre studentgrupperna och totalt. 

Svaren på de öppna frågorna analyserades kvalitativt, och ett urval som representerade åsikter 

som var vanligt förekommande bland studenterna valdes ut.  

 

3.4  Etiska överväganden 
Eftersom alla tre delundersökningar innebar att studera människors språkbruk krävdes etiska 

överväganden. Dessa gjordes efter Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 1990).  

I den första delundersökningen, kartläggningen av bruket av en, ingår, förutom publicerade 

texter, också opublicerade texter såsom bloggar och Facebook-inlägg. Även om bloggar är 

opublicerade har bloggaren trots allt valt att lägga ut sin text på en webbplats där texten finns 

tillgänglig för alla. Jag använde därför detta material utan att tillfråga bloggarna. Facebook3 är 

ett socialt medium, men är å andra sidan slutet på så sätt att personer kan välja vad som ska 

visas och vilka som få se vad. De personer vars Facebook-inlägg används i kartläggningen av 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 www.facebook.com 
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en tillfrågades därför och jag fick godkännande att använda inläggen. Personerna upplystes 

även om att de skulle vara anonyma.  

 Intervjuerna och enkäterna innebar istället direkt kontakt med informanterna. Intervju-

personerna och studenterna som deltog i enkätundersökningen upplystes därför muntligen om 

att det var frivilligt att delta, att de var anonyma och att deras svar skulle behandlas 

konfidentiellt. De informerades även om uppsatsens ämne och syftet med intervjuerna 

respektive enkätundersökningen, samt att materialet endast skulle användas inom uppsatsen 

och för studiens syfte. I enkätundersökningen förtydligades också ämnet och syftet i ett 

inledande missivbrev (se bilaga 2). De fyra huvudkraven, informationskravet, samtyckeskra-

vet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, uppfylldes därmed (Vetenskapsrådet 1990).  
 

 

4  Resultat: Kartläggning av bruket av en 
I det här kapitlet beskrivs resultaten av kartläggningen av en som könsneutralt generaliserande 

pronomen. För att beskriva resultaten redovisas ett urval av de texter med en som uppmärk-

sammats. Inledningsvis beskrivs det bruk som uppmärksammats i akademiska texter och 

uppsatser, det vill säga inom akademin. Därefter beskrivs bruket av en i media och 

informationsmaterial, och därpå redogörs för bruket i sociala medier och på bloggar. Vidare 

beskrivs omnämnanden av och diskussioner om en som könsneutralt generaliserande 

pronomen. Avslutningsvis sammanfattas kartläggningens övergripande resultat.   

 

4.1  Akademin 
I en artikel i Svenskans beskrivning skriver språkvetaren Daniel Wojahn (2013) om hur 

personliga pronomen styr våra föreställningar om personer, och använder då en som 

könsneutralt generaliserande pronomen.  
 

Studier från flera språkområden har visat att olika varianter av personbenämningar ger olika 
associationer och bilder. Med stöd av dessa undersökningar kan en konstatera att det finns ett 
tydligt samband mellan den använda personbenämningen och föreställningen som framkallas om 
den benämna personen. (Wojahn 2013:356, min fetstil) 

 

Bruket av en som könsneutralt generaliserande pronomen kommenteras inte. Wojahn har 

dock en konstruktivistisk språksyn och menar att språket spelar en viktig roll i vår uppfattning 

av omvärlden (Wojahn 2013:357). Det är tydligt att författaren är mycket medveten om sitt 

språkbruk, både genom artikelns ämne och den genusmedvetna formuleringen av texten.  
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 Agneta Josephson (2010) använder genomgående de könsneutrala pronomenen en och hen 

i sitt bidrag i en antologi om normkritisk pedagogik, utgiven av Centrum för genusvetenskap 

vid Uppsala universitet tillsammans med RFSL Ungdom. I artikeln problematiserar och 

analyserar Josephson själv valet att använda könsneutrala pronomen och skriver följande: 
 

Ytterligare ett val av ord som jag vill problematisera är mitt val av orden ’en’ och ’hen’ (som 
pronomen), i stället för de mer gängse orden ’man’, ’hon’, ’han’. Genom att använda orden ’en’ 
och ’hen’ har jag skapat en text som är mer svårläst än annars. Genom detta exkluderas de av oss 
som får svårigheter att följa texten. Att jag ändå valde orden ’en’ och ’hen’ beror på att det var 
störande för mig att använda ordet ’man’ som kan läsas som ett ord som betecknar mindre än halva 
jordens befolkning. […] Jag valde i stället att störa språknormen. (Josephson 2010:201) 

 
Josephson gör således ett aktivt val att byta ut sexistiska pronomen. Författaren använder sig 

inte av en i sitt talspråk, och skriver att datorns sökfunktion till och med har använts för att 

kontrollera att alla man verkligen har ersatts med en. Författarens bruk av en som könsneutralt 

generaliserande pronomen kan därmed tolkas som ett ställningstagande mot androcentriskt 

och sexistiskt språk.  

 Bruket av en som könsneutralt generaliserande pronomen återfinns också i studentupp-

satser. De två citaten nedan visar hur en används inom kandidatuppsatser i genusvetenskap 

och etnologi vid Uppsala universitet. I båda studentuppsatserna används en som könsneutralt 

pronomen utan att bruket kommenteras. 
 

Bills sexualitet är något mer ”enkelspårig” då den gestaltas i linje med vad en kan förvänta sig av 
en karaktär tillskriven hegemonisk maskulinitet. (Allvin 2013:22) 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur en som ”vit” kan förhålla sig till sin egen vithet i 
relation till ett feministiskt och anti-rasistiskt arbete. (Areschoug 2013:abstrakt) 

 

Sammantaget visar kartläggningen av bruket av en inom akademin att en förekommer både i 

akademiska artiklar och i studentuppsatser. En som könsneutralt generaliserande pronomen 

verkar inte användas för att förenkla eller effektivisera språket, vilket bland annat framgår av 

Josephssons (2010) beskrivning. I stället används en i genusmedvetna texter, vilket vittnar om 

bruket som ett ställningstagande med normkritisk grund.   

 

4.2  Media och informationsmaterial 
Konsttidskriften Ful använder en som könsneutralt pronomen och beskriver i Fuls 

queerfeministiska manifest hur en användning av inkluderande och könsneutralt språk är en 

strategi att frångå tvåkönsmodellen och den manliga normen (Ful 2011). Ful skriver: ”Ful har 
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språket. Vi förvandlar han och hon till HEN. EN kommer inte längre att stavas man” (Ful 

2011). I manifestet påpekar Ful också att de inte utgår från att ”den patriarkala strukturen 

försvinner bara en använder ordet hen. Men Ful väljer att inte hela tiden utgå från det 

patriarkala” (Ful 2011, min fetstil). En används i senare utgåvor utan att bruket kommenteras.  

 En förekommer även i nyhetstidningen ETC (Olofsson 2014). I en intervju med 

ordföranden för Hotell- och restaurangfacket i Stockholms- och Gotlandsregionen används en 

i de frågor och kommentarer som kommer från journalisten, medan intervjusvaren i stället 

innehåller man. Bruket av en tolkas som feministiskt utifrån ETC:s vänsterpolitiska inriktning 

och artikels fokus på bland annat jämställdhet. Ett exempel på en kommentar från intervjuaren 

där en förekommer är: ”Jämställdheten glöms ofta bort i den här branschen, till exempel att en 

ofta får ’stå ut’ med sexistiska kommentarer på arbetsplatsen” (Olofsson 2014, min fetstil).   

 I en intervju med musikgruppen The Knife i tidningen Faktum används genomgående en 

och hen som könsneutrala pronomen (Aghili 2013). Gruppen berättar själva hur deras musik 

har en politisk ambition, och artisterna beskrivs som feministiska symboler i musikvärlden. 

Användningen av könsneutrala pronomen blir i intervjun ett aktivt, politiskt ställningstagande. 

The Knife säger: ”Jag vet inte hur en kan säga att något kan vara icke-politiskt. Vad är det 

då?” (Aghili 2013, min fetstil).  

 Vidare syns bruket av en som könsneutralt generaliserande pronomen på en reklamaffisch 

från partiet Feministiskt initiativ. Partiet för en feministisk och inkluderande politik, och 

användningen av en tolkas därför som könsneutral. Affischens rubrik lyder ”Abortens historia 

– är människans historia”, och upplyser således om hur rätten till abort har sett ut historiskt. 

Feministiskt initiativ kommenterar redogörelsen med: ”Den fria abortens historia är nämligen 

kortare än vad en kan tro”. En bild på affischen redovisas i bilaga 3.   

 RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, listar 

pronomenet en på en begreppslista under Grundläggande hbt-fakta på sin webbplats. Där 

nämns att en används synonymt med pronomenet man i vardagligt språk. En förekommer 

också i förklaringen av andra begrepp på listan, exempelvis i förklaringen av intergender. 
 

Någon som identifierar sig som mellan eller bortom könen. Har inte att göra med hur en kropp ser 
ut, utan vilket kön en känner sig som (könsidentitet). (RFSL 2014, min fetstil) 

 

Bruket av pronomenet på begreppslistan är dock inte konsekvent. I listans metatext står det: 

”Var och en har rätt att själv bestämma hur man vill identifiera sig” (RFSL 2014, min fetstil).  
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 Bruket av en som könsneutralt generaliserande pronomen i media och informations-

material visar hur bruket förekommer i genusmedvetna sammanhang. En beskrivs som 

politiskt och som en strategi att frångå den androcentriska normen. 

 

4.3  Bloggar och sociala medier 
En som könsneutralt generaliserande pronomen förekommer även på bloggar. De undersökta 

bloggar som använder en är alla feministiskt inriktade, vilket framgår av beskrivningen av 

bloggen och den som bloggar, eller av bloggens innehåll.  

Även om de undersökta bloggarna har en feministisk inriktning behöver blogginläggets 

innehåll inte direkt handla om feminism, viket visas i citatet från bloggen Blogghen nedan.  
 

Visst, en kan lära barn att sitta stilla, inte springa, inte hoppa, inte leka, men hur kul är det 
egentligen? (Blogghen 21.02.2014, min fetstil) 

 

Många gånger framgår dock bloggens feministiskt och politiska ställningstaganden, och en 

används i kontexter då könsfrågor problematiseras eller diskuteras, såsom i följande citat från 

bloggen Henligheter:  
 

På alla simanläggningar måste en duscha i ett könat omklädningsrum. Jag har hittills bara stött på 
öppna duschrum utan möjlighet till duschdraperi. En måste alltid passera ett könat rum för att 
komma in i simhallen. (Henligheter 23.01.2014, min fetstil) 

 

Flera bloggar använder också en i sammanhang då bruket av könsneutralt språk diskuteras. 

Citatet nedan är ett utdrag ur ett blogginlägg från bloggen Arsinoe där bloggaren diskuterar 

valet att konsekvent använda ett könsneutralt språk. 
 

Ett viktigt skäl är att det blev krångligt att alltid välja mellan könsneutralt språk eller inte. Om en 
hamnar i situationer där en faktiskt är osäker på någons kön eller vill anonymisera så drar en 
uppmärksamhet till det genom att använda könsneutralt språk bara vid de tillfällena, det blir mer 
neutralt om en alltid använder det så att folk inte reflekterar över det. (Arsinoe 24.03.2013, min 
fetstil) 

 

Bloggarnas bruk av en som könsneutralt generaliserande pronomen är dock inte alltid 

konsekvent. Bloggen Hanapee, som i många inlägg använder en, använder också man i andra. 

I ett blogginlägg används man och en som generiska pronomen samtidigt:  
 

Den kniven i hjärtat när man får något sånt berättat för sig är så jävulskt hemskt. […] Det här med 
otrohet går ju att se otroligt olika på, beroende på hur en ser på vad kärlek och relationer faktiskt är. 
(Hanapee 20.02.2014, min fetstil) 
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Vidare förekommer en som könsneutralt generaliserande pronomen även i sociala medier 

såsom Facebook. Nedan visas tre citat från det sociala mediet Facebook där en används av två 

olika personer.  
 

Haft en superhärlig dag vid havet, kommer sova gott i natt och vem vet, kanske har en fått nya 
fräknar? (Facebook 24.07.2013, min fetstil) 

 

Känslan som uppstår när svt använder termen "enkönade par" istället för tex "samkönade": 
RAAGE! (En kan la fan inte DELA på ett kön!!?) (Facebook 27.06.2013, min fetstil) 

 

tänker: varför plugga när en kan kolla dokumentärer, lyssna på regnet, dricka kaffe och pyssla. 
(Facebook 08.05.2013, min fetstil) 

 

Sammantaget visar kartläggningen av bruket på de bloggar och i de sociala medier som ingår 

i undersökningen, hur en ofta förekommer i texter som problematiserar könsfrågor eller i 

bloggtexter skrivna av bloggare som är feministiskt inriktade. I en del fall är bruket av en inte 

konsekvent, såsom citatet från bloggen Hanapee ovan. Att bruket inte är konsekvent kan bero 

på att en inte förekommer naturligt i språket för alla som använder det. I stället verkar det vara 

ett medvetet val att byta ut man mot en.  

 

4.4  Omnämnanden av och diskussioner om bruket av en 
Det förekommer också diskussioner om bruket av en som könsneutralt generaliserande 

pronomen, utan att en används i de sammanhang där det diskuteras. Förutom de tidnings-

krönikor, artiklar och blogginlägg där bruket av en har uppmärksammats av språkvetare och 

språkvårdare, vilket beskrivs i forskningsöversikten i avsnitt 2.2, har bruket uppmärksammats 

i både radio och nyhetstidningar.  

Radioprogrammet Språket i P1, Sveriges radio, (Språket 04.12.2012 & 11.12.2012) 

diskuterar det nya bruket av en efter att en lyssnare hört av sig till programmet och frågat om 

bruket. I redogörelsen av bruket framställs användningen av en som ett nytt, medvetet bruk av 

ett egentligen gammalt, folkligt och vardagligt pronomen. Att använda en beskrivs som ett 

ställningstagande och som ett bruk som används av personer med en feministisk agenda 

(Språket 11.12.2012).    

Dagens nyheter uppmärksammar också pronomenet i artikeln Ordet ’man’ blir ’en’ i 

kampen på jämlikhet (Cederskog 2013). I artikeln står det att pronomenet en förekommer i 

tidskrifter, skönlitteratur och vid universitetet. Flera personer intervjuas om bruket av en, 

däribland språkvetaren Lars-Gunnar Andersson och folkvettsjournalisten Magdalena Ribbing. 

Andersson beskriver bruket av en som ett aktivt och genuspolitiskt val, men också som ett sätt 



! 21 

att uppvisa en medveten livsstil. Ribbing anser i stället att en, precis som hen, har blivit ett 

modeord och ”betvivlar att det hjälper jämställdheten framåt att byta ut våra praktiska och 

lättbegripliga ord” (Cederskog 2013). I samma tidning skriver DN:s språkvårdare Birgitta 

Brorström om bruket, vilket beskrivs i uppsatsens forskningsöversikt i avsnitt 2.2. I samband 

med den artikeln tillfrågas även andra personer om sin syn på huruvida man kan ersättas med 

en. De tillfrågade personerna har olika syn på bruket av en och en möjlig spridning av bruket. 

Lena Lind Palicki, språkvårdare på Språkrådet, säger enligt citatet följande: 
 

’En’ är inte lättare att använda och fyller inte en annan funktion än ’man’. På det sättet skiljer det 
sig från ’hen’ som fungerar som komplement till han och hon. Fördelen med ’en’ är att ordet är 
etablerat i vissa dialekter och inte uppfattas som konstruerat. (Cederskog 2013) 

 

Kakan Hermansson, medieprofil, använder enligt artikeln redan en i stället för man, men tror 

inte att en kommer att slå igenom:   
 

Jag har redan ersatt ’man’ med ’en’. ’Man’ går att ersätta med allt, tror jag, men ’en’ gör saker och 
ting enklare och är könsneutralt. Tyvärr tror jag inte att ’en’ slår igenom på bred front. Människor 
är alldeles för lata, ointresserade och könskonservativa. Lägg till en stor del kränkta män. 
(Cederskog 2013) 

 

Andra tidningar som skriver om hur en kan ersätta man är Expressen, som nämner en i en 

krönika (Svärdkrona 2007). En av Aftonbladets bloggare, Sanna Lundell, uppmärksammar 

och kritiserar också en-initiativet i inlägget Nya inneordet efter hen = en??? (Lundell 2013).  

Sammantaget tyder omnämnandena och diskussionerna om en på att bruket av en i viss 

utsträckning uppmärksammats mer generellt. Omnämnandena visar även på olika, både 

negativa och positiva, uppfattningar om en och pronomenets användningsområden.  

 

4.5  Sammanfattning av resultat från kartläggningen  
Resultaten av kartläggningen av det nya bruket av en visar att en som könsneutralt generali-

serande pronomen har en tydlig politisk och feministisk grund. Utifrån de texter och 

sammanhang där en används går det att utläsa att en är en reaktion mot den språkliga 

sexismen och androcentrismen. Det är också ett medvetet val och en strategi att göra språket 

könsneutralt och mer inkluderande. Av kartläggningen framgår även att det nya bruket har 

uppmärksammats i mer allmänna sammanhang, och att det finns både positiva och negativa 

inställningar till en och en möjlig spridning av bruket.  

 Eftersom bruket av en bygger på en vilja att uppmärksamma och förändra sexism och 

androcentrism i språket kan det räknas som ett feministiskt och normkritiskt reformförslag 
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(Milles 2013a). Utifrån kartläggningen ovan går det, enligt min tolkning, att urskilja tre 

grupper eller områden där en används och reformförsöket att använda en drivs, vilka därmed 

kan ses som centrala aktörer i reformförslaget. De tre områden eller grupper där bruket 

förekommer är vid akademin samt bland mediepersoner och queerfeminister. Gemensamt för 

dessa centrala aktörer är en politisk, feministisk agenda.  

 

 

5  Resultat: Kvalitativa intervjuer om en 
I det här kapitlet redogörs för resultaten av de kvalitativa intervjuerna. Resultaten av 

intervjuerna redovisas i tre avsnitt, ett avsnitt för varje intervju. 

 

5.1  Intervju med språkforskare 
Anna är språkforskare och använder en som könsneutralt generaliserande pronomen både 

privat och som akademiker, men bara i vissa sammanhang. Anna tenderar dock att alltid 

undvika pronomenet man i skrift, ofta genom omskrivningar och passiviseringar eller, om det 

inkluderar hen själv, genom att byta ut det till de personliga pronomenen jag eller vi.  

Det främsta syftet till att Anna använder en är att synliggöra ”androkönandet” i språket, 

hur mannen är norm. Hen påpekar att syftet med en kan se olika ut huruvida man uppfattas 

som ett könsmarkerat ord eller inte, vilket än så länge är ovisst, och jämför med studier av 

generiskt han som visat att mottagare konceptualiserar en man då de läser han. Om det 

förutsätts att man uppfattas som könsmarkerat finns det anledning att byta ut pronomenet för 

att språket ska bli könsneutralt. Men Anna menar också att en har blivit ett slags symbolord, 

en feministisk språkaktivistisk handling, och att ”det är däri som användningens kraft ligger”. 

”Att byta ut man mot en signalerar att man på något sätt är genusmedveten eller att man har 

ett syfte att förändra språket, vilket i förlängningen också är ett syfte att förändra samhället”, 

säger hen.  

 Det är främst i skrift som Anna använder en som könsneutralt generaliserande pronomen. 

Det kan hända att hen använder det i tal om hen kommer ihåg det, men det är inget som 

kommer naturligt. Att hen främst använder det i skrift beror också på att det feministiska 

syftet blir tydligare i skriven text. I skrift kan mottagaren reagera på en på ett annat sätt, 

medan det i tal kan passera eller uppfattas som dialektalt.  

Anna använder främst en bland personer och i sammanhang där det feministiska syftet 

framgår. Eftersom man inte alltid uppfattas som könsmarkerat kan det feministiska syftet med 
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bruket ibland gå förlorat. Det finns dock en poäng med att använda en i mindre etablerade 

sammanhang såsom akademiska sammanhang, påpekar hen, dels för att utföra en feministisk 

språkhandling, dels för att visa på språkets förändringspotential.  

Vid akademin använder Anna främst en i mer informella sammanhang, exempelvis i 

studentuppgifter eller power point-presentationer i undervisning. I mer formella texter, såsom 

vetenskapliga artiklar, varierar Annas bruk något beroende på textens mottagare och 

publiceringsställe. I tidigare akademiska artiklar har Anna valt att undvika både man och en, 

främst då hen ansett det vara svårt att få igenom ett en i text. Hen säger vidare ”i text så låter 

det ju ovetenskapligt eller ogrammatiskt, väldigt mycket talspråkligt”, varför hen tror att en 

skulle rättas till vid textgranskningen om inte redaktören är medveten om det feministiska 

syftet. Anna har dock valt att använda en i kommande akademiska artiklar då hen uppfattat att 

det finns en medvetenhet om bruket i dessa sammanhang, och att det därför funnits en poäng 

med att använda det. Vidare säger Anna att bruket av en som könsneutralt generaliserande 

pronomen ännu inte är så utbrett bland språkvetare, och att hen sett det i få akademiska texter. 

Dock är det vanligt att studenterna som går hens kurser använder könsneutralt språk, bland 

annat en i stället för man, och då både i tal och skrift.   

Att tydliggöra att språket inte är könsneutralt genom att använda en i stället för man 

synliggör i sin tur att samhället varken är könsneutralt eller jämställt. På så sätt tror Anna att 

bruket av en som könsneutralt generaliserande pronomen kan bidra till förändring. Hen 

jämför också med bruket av hen som könsneutralt personligt pronomen, som skapat debatt 

och lyft feministiska frågor på bredare front. Hen säger ”genom att påtala en så liten, liten sak 

som ett pronomen […] synliggörs språkets potential att vara diskriminerande och sexistiskt”. 

Anna avslutar med att påpeka att hens mål inte är att alla ska byta ut alla man mot en i sitt 

språk, utan att väcka debatt kring genusfrågor och synliggöra normativitet, sexism och 

ojämställdhet i språket och samhället.  

 

5.2  Intervju med konstnär, dramatiker och redaktör 
Shahin är konstnär, dramatiker och redaktör, och använder en både privat, i konstgruppen Ful 

och dess tidskrift samt i arbetet som dramatiker och regissör. Shahin börjar berätta om när 

konsttidskriften Ful, som utkom första gången 2008, fastställde en könsneutral språklig norm. 

Ful valde att använda hen genomgående i tidskriften i stället för de personliga pronomenen 

han och hon. I samband med detta beslut började också pronomenet man diskuteras, och det 

bestämdes att detta skulle bytas ut mot en. Flera av Fuls medlemmar, däribland Shahin, 
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använde då redan en. I dag är en en del av den språkliga normen i allt som Ful gör, från 

kommunikation till repliker och skrift.  

 Den främsta anledningen till att Shahin använder en i stället för man är att frångå mannen 

som norm. Mannen är norm i de flesta sammanhang, påpekar Shahin, men det blir uppenbart 

då det förekommer i språket. En är helt enkelt den könsneutrala formen. Shahin framhåller 

även att hen könar mycket lite i sitt språk. Hen talar exempelvis inte om personer som män 

och kvinnor, och undviker oftast att använda ordet människa då det också utgår från mannen.  

 Shahin använder en både i tal och skrift, dock främst i tal.4 Det kan hända att Shahin säger 

man då hen har umgåtts mycket med personer som säger man, men då uppmärksammar 

Shahin det själv eftersom en är den form hen vanligtvis använder i tal. Hen menar också att 

det är enklare att använda i tal än i skrift då det lätt passerar i tal. I skrift kan det i stället bli 

”förvirrande vad det är en menar”, säger Shahin, och påpekar att exemplet ”en tycker ju inte 

det” både kan uppfattas som att personer i allmänhet inte tycker något, eller som att en person 

inte tycker något.  

 Det finns dock tillfällen då Shahin kan undvika att använda en som könsneutralt 

pronomen. All feministisk aktivism påverkas av den kropp som framför den, påpekar Shahin. 

”Eftersom jag är rasifierad så kan jag bli tolkad utifrån att jag inte kan behärska den korrekta 

formen”, säger Shahin. Det kan alltså förekomma att Shahins bruk av en inte uppfattas som 

medvetet, utan snarare som dialektalt eller som ett dåligt språk. I dessa situationer kan Shahin 

undvika att använda en då hen vill vara så korrekt som möjligt. Shahin undviker då, såsom 

alltid, att använda man, men kan i sådana fall även använda man som generiskt pronomen.  

Som dramatiker kan dock Shahin använda man på ett medvetet sätt. Precis som en del kan 

använda hen för att klassificera personer och förmedla något om dem, kan Shahin använda 

man för att måla upp en karaktär, säger hen.  

 Shahin anser att språklig aktivism är mycket viktigt, och hen tror att språk kan förändra. 

Hen anser därför att bruket av en i stället för man kan göra skillnad, men påpekar också att 

hen inte tror att mannen kommer sluta att vara normen bara man byts ut mot en. Att använda 

en i stället för man är dock det minsta vi kan göra, menar Shahin.  

Avslutningsvis vill Shahin framhålla möjligheterna med språkaktivism. Hen ser det som en 

del av sin språkliga aktivism att försöka neutralisera och ”mainstreama” bruket av en, och 

visa på att det inte är så radikalt. ”Ge mig en anledning till att vilja köna folk”, säger hen. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Även under intervjun använder Shahin en som könsneutralt generaliserande pronomen oreflekterat 
och konsekvent. 
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Shahin säger att det inte finns någon anledning att inte använda en. Argumentet ”det är så vi 

brukar göra” är dåligt, säger hen, eftersom språket hela tiden förändras.  

 

5.3  Intervju med queerfeminist och aktivist 
Robin, som betraktar sig som queer, feminist och aktivist, kom i kontakt med en då hen läste 

om pronomenen man och en på feministiska bloggar. Hen kom också i kontakt med det i 

feministiska och hbtq-sammanhang där det fanns en medvetenhet om språket. Det har gjort att 

Robin har uppmärksammat sambandet mellan makt och språk, vilket har gjort hen mer 

medveten om sitt språkbruk. Med detta kom bland annat bruket av en som könsneutralt 

generaliserande pronomen.  

 Robin använder en både i tal och i skrift. I skrift använder hen det främst i formella 

sammanhang, exempelvis i uppsatser och skrivuppgifter vid universitetet. Robin kan i mer 

informella sammanhang välja att skriva man, men det beror på vem hen skriver till och 

huruvida den personen vet att en är feministiskt. Till någon i sin queera bekantskapskrets 

skulle Robin exempelvis aldrig skriva man, säger hen.  

 I tal varierar bruket något, men sedan ett halvår tillbaka kommer en alltmer automatiskt i 

Robins språk.5 Hen använder en i de sammanhang då hen är medveten om sitt språk, 

exempelvis på seminarier vid universitetet eller diskussioner och förklaringar i allmänhet. 

Robin exemplifierar med ”om en tänker så här…” I mer avslappnade och vardagliga 

sammanhang förekommer man, då det är Robins ursprungliga variant. De gånger Robin säger 

man är det vanligt att hen kompenserar det med ett en i följande yttrande.  

 Den främsta anledningen till att Robin använder en är feministisk, att inte reproducera ett 

manligt kodat språk. ”En säger det som man inte säger”, menar Robin, eftersom det både är 

könsneutralt och inkluderande. Enligt Robin finns det dock både kortsiktiga och långsiktiga 

syften med bruket av en. I stunden handlar användningen av en om att vara inkluderande i det 

budskap som förmedlas. På lång sikt handlar det om att inte föra vidare patriarkala normer, 

och Robin säger också att det slutgiltiga målet är att avköna språket i stort. Även den 

språkliga aktivismen är viktig för Robin. Vid universitetet använder hen gärna en. Eftersom 

en många gånger är ett ord som sticker ut kan användningen av en göra att flera 

uppmärksammar det, och förhoppningsvis själva börja reflektera över sitt språk och vad det 

förmedlar. Förhoppningsvis kan det leda till ett feministiskt uppvaknande hos fler, tror Robin.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Under intervjun säger Robin både en och man.  
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 Förutom en vilja att vara könsneutral, anger Robin också att bruket av en hänger ihop med 

hens identitet, och förekommer i de kretsar som hen umgås i. En kan därmed även ses som en 

del av ett politiskt korrekt språk, menar Robin, som säger att en till stor del används av 

(queer)feminister med någon slags högre utbildning.   

 Det finns inga direkta sammanhang då Robin tenderar att undvika en, och hen har aldrig 

upplevt att personer inte har förstått då hen använt en. Men Robin påpekar att hen har mött 

mycket motstånd mot sitt bruk av en, särskilt vid universitetet. Robin har fått flera 

hemtentamina tillbaka med rödmarkerade en. Dessutom säger hen att hen i vissa diskussioner 

om könsneutralitet har fått höra att en är en bagatell. Hen tycker att det är intressant att ett så 

litet ord kan väcka motstånd, och tror att motståndare blir upprörda då de inte vill få sin 

världsbild i ifrågasatt. Trots visst motstånd tänker dock inte Robin sluta använda en som 

könsneutralt generaliserande pronomen.  

 Robin anser att språk innebär makt, och bruket av en kan därför göra skillnad då språket 

blir mer inkluderande. Självklart krävs att fler använder en för att det ska spridas, menar 

Robin, men förhoppningsvis kan hens bruk av en få någon att reflektera över sitt eget 

språkbruk. Att byta ut man mot en är ett enkelt steg i målet att göra språket könsneutralt och 

mer inkluderande. ”Det är ett litet ord, men det säger ändå mycket”, avslutar Robin. 

 

5.4  Sammanfattning av resultat från intervjuerna 
Sammantaget visar resultaten av intervjuerna att centrala aktörer använder en för att undvika 

att reproducera ett manligt språk, och i stället aktivt väljer att använda ett könsneutralt och 

inkluderande språk. Bruket av en beskrivs också som en del av ett språkbruk i vissa 

queerfeministiska kretsar och som ett symbolord som signalerar en genusmedvetenhet. Alla 

tre intervjupersoner menar också att bruket av en är språkaktivistiskt, och att ett syfte är att 

synliggöra och medvetandegöra hur språket kan vara diskriminerande och exkluderande, och 

få fler att reflektera över sitt eget språkbruk.  

 De tre intervjupersonerna använder dock en på lite olika sätt. Den första intervjupersonen, 

Anna, använder främst en i informell skrift, men försöker använda det i akademiska artiklar i 

de fall som det feministiska syftet med bruket kan framgå. Den andra intervjupersonen, 

Shahin, använder nästan uteslutande en, dock främst i tal då hen tycker att en ibland kan bli 

otydligt i skrift. Den tredje intervjupersonen, Robin, använder i stället en alltmer i tal, men 

främst i skrift och då i formell text.  
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Även om de tre intervjupersonerna har ett gemensamt feministiskt syfte med bruket av en 

är målet lite olika för dem. För Anna är syftet främst att synliggöra och medvetandegöra hur 

språket kan verka diskriminerande och sexistiskt, medan målet för Shahin och Robin också är 

att avköna språket i stort.  

 

 

6  Resultat: Enkätundersökning om en 
Kapitlet presenterar resultaten av enkätundersökningen bland tre studentgrupper. De kvantita-

tiva delarna av resultaten redovisas i tabeller där n anger antalet svar, och % anger andelen 

svar i procent. Svaren redovisas fråga för fråga, och antal och andel svar anges för varje 

enskild studentgrupp och totalt för alla studentgrupper tillsammans. De kvalitativa 

följdfrågorna och den sista öppna frågan analyseras och redovisas även med hjälp av några av 

studenternas svar från undersökningen.  

 Tabell 1 nedan redovisar svaren på enkätens första fråga där studenterna ombads svara på 

vad de tyckte om exempelmeningen ”En blir glad när en träffar sina vänner”.  
 

Tabell 1. Vad tycker du om följande mening? En blir glad när en träffar sina vänner. 
 Genus Etnologi Språk Totalt 
 n % n % n % n % 
 

Den är neutral 
 

 

6 
 

67 % 
 

9 
 

50 % 
 

5 
 

20 % 
 

20 
 

38 % 
Den är värdeladdad 
 

2 22 % 1 6 % 7 28 % 10 19 % 
Den låter dialektal 
 

1 11 % 7 39 % 13 52 % 21 40 % 
 

Tabell 1 visar att åsikterna om exempelmeningen som innehåller en är olika. En av 

etnologistudenterna har inte besvarat frågan, vilket innebär att totalt 51 besvarat frågan. En 

större del av studenterna tycker antingen att exempelmeningen är neutral eller låter dialektal, 

men ett antal anger också att den är värdeladdad. Av de öppna svaren framgår dock att 

studenterna har tolkat svarsalternativet ”Den är neutral” på olika sätt. Vissa uppfattar 

meningen som neutral då den är könsneutral, medan andra anger att meningen är neutral då 

den inte sticker ut eller är laddad. Studenter som angett att meningen är värdeladdad, skriver 

att meningen är ett ställningstagande, vilket beskrivs både i positiva och negativa ordalag. 

Även bland de studenter som tycker att meningen låter dialektal, beskrivs uppfattningen både 

positivt och negativt. Flertalet studenter har också blandade uppfattningar om meningen, och 

även om de kryssar i ett av svarsalternativen, visar den öppna följdfrågan att flera av de fasta 
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svarsalternativen verkar stämma in på deras uppfattning om meningen. Slutligen anger en del 

studenter att deras uppfattning om en, som ingår i meningen, har förändrats.  

 I citat 1–6 nedan visas några svar som studenterna angett på den öppna följdfrågan, som 

exemplifierar studenternas olika uppfattningar om exempelmeningen med en som beskrivits 

mer ovan.  
 

(1) Den är neutral pga avsaknaden av någon form av könsladdat ord. (Etnologistudent) 
 

(2) Den är värdeladdad då jag får en positiv fördom (genusmedvetenhet) om personen som 
använder "en" i stället för "man". (Etnologistudent) 

 

(3) Så här talas det på landet där jag kommer ifrån, det låter bonnigt. (Språkstudent) 
 

(4) Tycker det låter gammaldags och därför charmigt. Skulle vara trevlig om den formen kom 
tillbaka. (Språkstudent) 

 

(5) Spontant låter den dialektal tycker jag, men det kan nog vara värdeladdad i vissa 
sammanhang, det beror på kontexten. (Etnologistudent) 

 

(6) Förr lät det dialektalt för mig, men det har ändrats. (Språkstudent) 
 

I tabell 2 nedan redovisas svaren på den andra frågan i enkäten som frågade huruvida 

studenterna själva skulle kunna använda en som könsneutralt generaliserande pronomen.  
 

Tabell 2. Skulle du kunna använda en i stället för man? 
 Genus Etnologi Språk Totalt 
 n % n % n % n % 
 

Ja 
 

 

6 
 

67 % 
 

4 
 

22 % 
 

0 
 

0 % 
 

10 
 

19 % 
Ja, men bara i vissa sammanhang 
 

2 22 % 13 72 % 17 68 % 32 62 % 
Nej 
 

0 0 % 1 6 % 8 32 % 9 17 % 
 

Resultaten i tabell 2 visar att de allra flesta studenter skulle kunna tänka sig att använda en 

som könsneutralt pronomen, men endast i vissa sammanhang. En genusstudent har inte 

besvarat frågan med fast svarsalternativ, och det totala antalet studenter som har besvarat 

frågan är därmed 51. Genusstudenten skriver dock ”ja, i den mån det går”, i den öppna 

följdfrågan, varför studenten ändå verkar positiv till att använda en.  

 Även fråga 2 kompletterades med en öppen svarsfråga där studenterna ombads 

kommentera sitt svar med en mening. Många av de studenter som svarar att de skulle kunna 

använda en svarar att de använder det medvetet, främst i skrift, och mer sällan i tal, vilket 

illustreras i citat 7 nedan. De studenter som svarar ”ja, men bara i vissa sammanhang” skriver 

att de skulle kunna använda det då det passar in eller känns naturligt, såsom beskrivs i citat 8. 
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Studenter som svarat ”nej” på frågan menar antingen att det inte är relevant, eller att de inte 

använder det då det strider mot deras språkkänsla, vilket exemplifieras i citat 9 och 10 nedan.  
 

(7) lite svårt att ändra i tal, men alltid i skrift. (Genusstudent) 
 

(8) När det låter naturligt att använda det. (Språkstudent) 
 

(9) Har svårt att se att jag skulle tycka detta var relevant nog. (Etnologistudent) 
 

(10) Det låter konstigt, min inre grammatik utropar "fel"! (Språkstudent) 
 

Resultaten av enkätens tredje fråga redovisas i tabell 3 nedan. Frågan hade ingen följdfråga. 
 

Tabell 3. Förekommer användningen av en i stället för man i din omgivning? 
 Genus Etnologi Språk Totalt 
 n % n % n % n % 
 

Ja 
 

 

9 
 

100 % 
 

9 
 

50 % 
 

13 
 

52 % 
 

31 
 

60 % 
Nej, men jag har hört talas 
om det 
 

0 0 % 3 17 % 7 28 % 10 19 % 

Nej 
 

0 0 % 6 33 % 5 20 % 11 21 % 
 

Av tabell 3 framgår att bruket av en som könsneutralt generaliserande pronomen förekommer 

i merparten av studenternas omgivning. Det är ungefär lika många studenter som uppger att 

en inte förekommer men att de har hört talas om bruket, som att en inte förekommer alls.  

 I tabell 4 redogörs för resultaten av enkätens fjärde fråga, där studenterna kunde svara ”ja” 

eller ”nej” på om de själva stött på en i text. Om studenterna svarade ja, ombads de 

kommentera sitt svar med en mening i den öppna följdfrågan.  
 

Tabell 4. Har du själv stött på en i stället för man i text? 
 Genus Etnologi Språk Totalt 
 n % n % n % n % 
 

Ja 
 

 

9 
 

100 % 
 

8 
 

44 % 
 

19 
 

76 % 
 

36 
 

69 % 
Nej 
 

0 0 % 10 56 % 5 20 % 15 29 % 
 

Tabell 4 visar att många av studenterna har stött på en som könsneutralt generaliserande 

pronomen i text. En språkstudent har inte svarat på frågan, vilket innebär att totalt 51 

studenter har besvarat frågan. De studenter som svarat att de sett en förekomma i text 

kommenterar att de främst har sett det på sociala medier och bloggar, som ofta är feministiskt 

inriktade. Några anger att de har sett det i akademisk text och i uppsatser. Citat 11–13 nedan 

visar kommentarer som studenterna skrivit i den fjärde frågans öppna följdfråga.  
 

(11) skiftande, men oftast på nätet och inte i tryck eftersom det känns relativt nytt. (Genusstudent) 
 

(12) uppsatser främst genusvetenskapliga (Genusstudent) 
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(13) Enbart i sociala medier och bloggar. (Etnologistudent) 
 

I tabell 5 sammanställs studenternas svar på fråga 5 i enkäten. De fasta svarsalternativen 

bestod av ”ja” och ”nej”, och den följdes inte av en öppen följdfråga.  
 

Tabell 5. Tycker du att en kan användas i stället för man i informella sammanhang (t.ex. i 
sociala medier eller i sms)? 
 Genus Etnologi Språk Totalt 
 n % n % n % n % 
 

Ja 
 

 

9 
 

100 % 
 

18 
 

100 % 
 

24 
 

96 % 
 

51 
 

98 % 
Nej 
 

0 0 % 0 0 % 1 4 % 1 2 % 
 

Av tabell 5 framgår att nästan alla studenter anser att en som könsneutralt generaliserande 

pronomen kan användas i informell text. Endast en student anger att hen inte tycker att en kan 

användas i informella sammanhang, men skriver samtidigt ”Eller det kan man väl om man 

vill” i enkätens marginal.  

 Fråga 6 i enkäten frågade huruvida en kunde användas i mer formella sammanhang. I 

tabell 6 nedan redovisas studenternas svar.  
 

Tabell 6. Tycker du att en kan användas i stället för man i mer formella sammanhang (t.ex. i 
akademiska uppsatser och texter)? 
 Genus Etnologi Språk Totalt 
 n % n % n % n % 
 

Ja 
 

 

9 
 

100 % 
 

15 
 

83 % 
 

15 
 

60 % 
 

39 
 

75 % 
Nej 
 

0 0 % 3 17 % 10 40 % 13 25 % 
 

Sammanställningen i tabell 6 visar att en stor del av studenterna tycker att en kan användas i 

stället för man i mer formella sammanhang. Även om fråga 6 inte följdes av en öppen 

följdfråga har en del av studenterna kommenterat sina svar i enkätens marginal. Ett par 

studenter som svarat ”nej” skriver exempelvis ”I teorin: ja, i praktiken: inte än” och ”Kanske 

senare när en i stället för man är mer accepterat”.  

 I tabell 7 nedan redovisas studenternas svar på fråga 7 i enkäten.  
 

Tabell 7. Tycker du att det är ett ställningstagande att använda en i stället för man? 
 Genus Etnologi Språk Totalt 
 n % n % n % n % 
 

Ja 
 

 

8 
 

89 % 
 

16 
 

89 % 
 

19 
 

76 % 
 

43 
 

83 % 
Nej 
 

1 11 % 2 11 % 6 24 % 9 17 % 
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Tabell 7 visar att de flesta studenter tycker att bruket av en är ett ställningstagande. Frågan 

följdes av en öppen fråga där studenten, om den svarat ”ja”, ombads kommentera vad en 

förmedlar. I citat 14–16 nedan redovisas tre svar.  
 

(14) En ambition att tala könsneutralt, vilket innebär ett ställningstagande mot patriarkalt språk. 
(Genusstudent) 

 

(15) Det förmedlar en genusmedvetenhet och känns mycket mer inkluderande än "man". 
(Etnologistudent) 

 

(16) Det visar på ett medvetet ställningstagande mot rådande strukturer. Att använda det i formella 
sammanhang kan då vara uppseendeväckande. (Språkstudent) 

 

I uppsatsens sista tabell, tabell 8 nedan, redovisas studenternas svar på fråga 8 i enkäten.  
 

Tabell 8. Tror du att användning av ett könsneutralt en i stället för man kan göra skillnad 
(t.ex. bidra till jämställdhet)? 
 Genus Etnologi Språk Totalt 
 n % n % n % n % 
 

Ja 
 

 

6 
 

67 % 
 

9 
 

50 % 
 

13 
 

52 % 
 

28 
 

54 % 
Nej 
 

2 22 % 7 39 % 11 44 % 20 38 % 
 

Tabell 8 visar att det finns en osäkerhet om förändringspotentialen hos en. Totalt har fyra 

studenter valt att inte svara på frågan, eller skrivit ”vet ej” i enkätens marginal. Strax över 

hälften av studenterna som svarat tror dock att bruket av en kan bidra till förändring, 

exempelvis jämställdhet. Av de öppna följdfrågorna framkommer att vissa tror att det kan 

leda till förändring genom att synliggöra (patriarkala) normer i språket, medan andra tror att 

det inte skulle göra någon skillnad. I citat 17–20 nedan redogörs för några kommentarer på 

den öppna följdfrågan.  
 

(17) Är ett av många sätt att utmana mannen som norm. (Genusstudent) 
 

(18) Det är nog snarast en markering, som kanske inte gör så mycket skillnad i praktiken. 
(Etnologistudent) 

 

(19) Tyvärr inte då "man" ofta inte uppfattas som könsbetingat. Ev. i långsiktigt perspektiv. 
(Etnologistudent) 

 

(20) Är att greppa efter halmstrån, finns viktigare saker att göra för jämställdhet som man borde 
fokusera på i stället. (Språkstudent) 

 

Enkätens sista fråga är en öppen fråga för övriga kommentarer. 20 av 52 studenter valde att 

skriva en avslutande kommentar. Nedan citeras fem av de kommentarer som studenterna 

skrivit på den sista frågan.  
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(21) Jag är ovan vid användandet och anser att det låter konstigt. Kanske kommer min åsikt att 
förändras om det blir vanligare. (Språkstudent) 

 

(22) Ibland undviker jag båda formerna och gör om en mening för att vara både könsneutral och 
inte bryta mot mig egen språkkänsla. (Språkstudent) 

 

(23) Är man faktiskt så oneutralt? För mig är det neutralt. Det är en diskussion som också bör tas. 
(Språkstudent) 

 

(24) Bra initiativ. Vi behöver ett könsneutralt språk för att alla ska ha samma möjlighet att känna 
sig inkluderade. (Etnologistudent) 

 

(25) Jag gillar en! (Genusstudent) 

 

De avslutande kommentarerna visar således på en relativt positiv inställning till bruket av en. 

Dock påpekar studenterna hur de måste vänja sig vid bruket och att de skulle kunna använda 

det i större utsträckning om det blev vanligare. Huruvida pronomenet man faktiskt bör ses 

som könat problematiseras också. 

 

6.1  Sammanfattning av resultat från enkätundersökningen 
Sammantaget visar enkätundersökningen de tillfrågade studenternas uppfattning om det nya 

bruket av en som könsneutralt generaliserande pronomen. Då de tre studentgrupperna är olika 

stora kan resultaten inte bedömas utifrån de olika grupperna, men generellt kan några 

iakttagelser göras. Genusstudenterna är i stort de studenter som verkar mest positivt inställda 

till en och användningen av pronomenet. De uppger också att de stött på bruket i större 

utsträckning än de andra två grupperna. Bland etnologistudenterna är det färre som stött på en, 

men de är generellt positivt inställda till att använda en. Språkstudenterna har i stället en mer 

restriktiv och reflekterande inställning till bruket. Många anger att det förekommer i deras 

omgivning, men färre att de själva skulle kunna använda pronomenet.  

Bland studenterna i stort är åsikterna om exempelmeningen med en relativt olika, vilket 

visar att en kan uppfattas som neutralt, dialektalt eller värdeladdat. De flesta av studenterna 

skulle själva kunna använda en som könsneutralt generaliserande pronomen, men främst i 

vissa sammanhang, vilket beror på studentens språkkänsla eller på användningskontexten. 

Över hälften av de tillfrågade studenterna anger dock att en förekommer i deras omgivning, 

och de allra flesta har stött på bruket av en i stället för man. Av de öppna frågorna 

framkommer att det bruk av en som studenterna stött på främst förekommer på sociala medier 

och bloggar, men även i akademiska uppsatser. Majoriteten av studenterna anser att en kan 

användas i informella sammanhang, och de allra flesta anser att det kan användas i mer 



! 33 

formella sammanhang. Kommentarerna visar dock att det krävs att bruket av en sprids innan 

det helt kan accepteras i formella sammanhang. Vidare anger merparten av studenterna att 

bruket av en innebär ett ställningstagande, och ställningstagandet beskrivs som feministiskt 

och normkritiskt. Av enkätundersökningen framkommer dock att studenterna är osäkra på 

huruvida bruket av en kan göra skillnad, och exempelvis bidra till jämställdhet. En del 

studenter påpekar att man inte alltid uppfattas som könat. Bruket beskrivs avslutningsvis som 

ett viktigt steg i rätt riktning, som en markering som i praktiken inte gör så stor skillnad och 

som oviktigt.  

 

 

7  Diskussion  
I det här kapitlet diskuteras resultaten utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Inledningsvis diskuteras resultaten av de tre delundersökningarna, och därefter diskuteras 

uppsatsens övergripande resultat. Resultaten jämförs och sammankopplas även med den 

forskning som beskrivits i kapitel 2. Slutligen ges ett par förslag på fortsatt forskning om en 

som könsneutralt pronomen och om feministisk språkplanering.  

 

7.1  Resultatdiskussion 
Det övergripande syftet med uppsatsen var att studera en som könsneutralt generaliserande 

pronomen och det bakomliggande reformförsöket. Detta studerades i tre delundersökningar 

som syftade till att kartlägga det nya bruket av en, identifiera centrala aktörer i 

reformförsöket, fastställa grunderna till bruket samt studera uppfattningar om en bland 

studenter i humaniora och samhällsvetenskap, som betraktades som tänkbara användare och 

möjliga aktörer. Tillsammans skulle de tre delundersökningarna studera en-förslaget ur flera 

infallsvinklar, som inom ramen för denna uppsats skulle ge en mer heltäckande bild av bruket 

av en, och reformförsöket som pågående process. 

Den inledande kartläggningen visade var och av vilka en som könsneutralt generaliserande 

pronomen används i det bruk jag själv uppmärksammat. Bruket förekommer i mer informell 

text såsom bloggar och sociala medier, men även i media och informationsmaterial samt i mer 

formella akademiska texter och uppsatser. Gemensamt för de texter som ingår i 

kartläggningen var att de var genusmedvetet formulerade och hade en feministisk eller 

normkritisk utgångspunkt. Utifrån kartläggningen identifierades tre grupper eller områden där 

bruket av en förekommer, och som därmed kan klassas som centrala aktörer: akademin, 
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mediepersoner och queerfeminister. Som Huss och Lindgren (2011) skriver kan språk-

politiska skeenden beskrivas och verka på tre nivåer: på makro-, grupp- eller individnivå. 

Denna feministiska språkreform verkar operera på gruppnivå, och de tre grupperna som 

identifierats som centrala aktörer i uppsatsen kan troligtvis snarare innefattas i en 

övergripande aktör på en gruppnivå, nämligen ett queerfeministiskt nätverk. Detta 

queerfeministiska nätverk verkar sedan avspegla sig på flera områden, inom akademin, i 

samhälleliga organisationer och hos individuella språkbrukare såsom bloggare och skribenter. !
Den andra delundersökningen, som utgjordes av intervjuer med centrala aktörer i en-

initiativet, avslöjade grunderna till bruket, och hur och varför centrala aktörer driver förslaget 

att använda en i stället för man. Resultaten visade att bruket av en både är tal- och 

skriftspråkligt. Huruvida det främst är tal- eller skriftspråkligt verkar bero på språkbrukarens 

tankar om i vilka fall det feministiska syftet med bruket framkommer, och på språkbrukarens 

vana. Grunden till initiativet att byta ut man mot en är feministisk och normkritisk då det 

syftar till att synliggöra och frångå mannen som norm. Bruket beskrivs även som ett 

feministiskt symbolord, som en feministisk och språkaktivistisk handling, och som ett språk-

bruk som är vanligt bland välutbildade i queerfeministiska kretsar. Det kan sammankopplas 

med Hagren Idevalls (2011) uppsats som tidigare beskrivit bruket av en som ett medvetet och 

subversivt pronomenbruk som används inom queera praktikgemenskaper. Att bruket beskrivs 

som vanligt bland välutbildade queerfeminister stämmer även överens med Huss och 

Lindgrens (2011) teori om att ideologiskt motiverade och välutbildade personer ofta är 

drivande i språkpolitiska skeenden, som exempelvis arbetet mot språklig sexism. Intervjuerna 

tydliggör även hur det nya bruket av en är högst medvetet, och ett aktivt försök att förändra 

språket och göra det könsneutralt och mer inkluderande.  

Den tredje delundersökningen, enkätundersökningen bland studentgrupper i språk, genus-

vetenskap och etnologi vid universitetet, visade de tillfrågade studenternas uppfattning om det 

nya bruket av en. Av resultaten framkom att merparten av studenterna antingen uppfattar en 

som dialektalt eller värdeladdat, vilket överensstämmer med Språkrådets (2014) beskrivning 

av hur en kan uppfattas. En majoritet av studenterna har själva stött på en i text, vanligen på 

bloggar och sociala medier, men också i akademiska texter och uppsatser, och skulle själva 

kunna använda en som könsneutralt generaliserande pronomen. Det vittnar om att bruket är 

vanligt bland unga språkbrukare vid universitetet, vilket skulle kunna bekräfta teorierna om 

att en är ett bruk som är vanligt bland unga, välutbildade språkbrukare (Karlsson 2012, 

Brorström 2013). Det kan också sammankopplas med tidigare studier om hen som visat att 

studenter i humaniora och samhällsvetenskap använder och är positivt inställda till 
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könsneutralt språk (se t.ex. Milles 2013a, Milles 2013b, Ledin & Lyngfelt 2013). Att största 

delen av studenterna anger att de tycker att en kan användas i informell text, men färre i 

formell text tyder dock på att bruket inte är fullt accepterat vid universitetet, vilket även 

bekräftas av intervjuerna i uppsatsen där två av intervjupersonerna talar om att bruket inte 

alltid godtas vid universitetet. Generellt sett är studenterna som besvarat enkäten även osäkra 

på förändringspotentialen hos en-förslaget. Effekterna av feministisk språkplanering har 

tidigare ifrågasatts, men det har då hävdats att tydliga resultat av feministisk språkplanering är 

ett ökat uppmärksammande av språklig sexism (Pauwels 2003:561, Edlund m.fl. 2007:203). 

Det faktum att en majoritet av studenterna anger att bruket av en förekommer i deras 

omgivning, och att de själva har stött på en i text, kan tolkas som ett ökat uppmärksammande 

av hur språket kan verka exkluderande och sexistiskt.  

I stort kan resultaten i denna uppsats fastställa att det nya bruket av en är ett exempel på 

feministisk språkplanering, då bruket innebär aktiva, feministiskt motiverade, försök att 

förändra språket (Cooper 1989, Edlund m.fl. 2007:195, Liddicoat 2011:1, Milles 2013a:113). 

Detta reformförsök grundar sig i ett feministiskt ställningstagande och en vilja att göra språket 

könsneutralt och mer inkluderande. Genom att byta ut en mot man vill de som använder en 

synliggöra och medvetandegöra den språkliga sexism som det innebär att utgå från mannen 

som norm, och bruket är även språkaktivistiskt då det syftar till att förändra samhället genom 

språket (Liddicoat 2011:3). En-förslaget verkar drivas av ett queerfeministiskt nätverk, och är 

således sammankopplat med ett feministisk, politiskt skeende, såsom ofta är fallet för 

(feministisk) språkplanering (Cooper 1989, Edlund m.fl. 2007:195, Liddicoat 2011:1, Milles 

2013a:113). Från att ha varit ett folkligt, dialektalt och talspråkligt pronomen (Wessén 

1965:III) verkar alltså en ha laddats om med ett nytt, feministiskt innehåll. I dag används 

pronomenet även av medvetna, feministisk språkbrukare som en del i en ideologisk och 

politisk kamp för förändring.   

Målet med bruket av en verkar dock vara tudelat. I uppsatsens intervjuer beskrivs bruket 

både som ett sätt att få andra att uppmärksamma språkig sexism, och som ett sätt att skapa ett 

könsneutralt, inkluderande språk, och stämmer därför överens med två av de huvudsakliga 

mål för feministiska språkreformer som Pauwels (1998:97, 2005:555–556) beskriver: att 

uppmärksamma och synliggöra språklig sexism, och att förändra det befintliga språksystemet 

och göra det mer jämställt. De aktörer som intervjuats beskriver hur en sticker ut, vilket kan få 

andra personer att reflektera över sitt språkbruk. Bruket kan på så sätt ses som en störning av 

det mansorienterade språket, men kan däremot inte ses som språklig kreativitet då en inte är 

ett nyskapat eller omformat ord. I stället tas ett befintligt bruk upp, omvärderas och används 
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på nya sätt samt i nya domäner. En är även en strategi att könsneutralisera och minimera 

språkliga uttryck av kön, och kan därmed sammankopplas med bruket av one som generiskt 

pronomen i engelskan (se Pauwels 1998:109, 133).  

Reformförsöket att ersätta det generiska pronomenet man med en kan slutligen diskuteras 

och beskrivas vidare utifrån Milles (2013a:115) teoretiska beskrivningsmodell för 

feministiska reformförsök, vilket kan ge en inledande beskrivning av brukets chanser till 

etablering. Milles menar att de språkliga egenskaperna hos reformförslaget är avgörande för i 

vilken utsträckning språkbrukare uppfattar och förstår det, vilket även har betydelse för hur 

svårt eller lätt det blir att genomföra den föreslagna förändringen. Såsom Dahl (2013) påpekar 

kan en både främjas och hämmas av att det redan finns dialektalt i svenskan. Eftersom det inte 

är ett konstruerat ord, såsom exempelvis hen, kan det vara lättare för språkbrukarna att ta till 

sig. Dock visar enkätundersökningen i denna uppsats att flertalet av de tillfrågade studenterna 

upplever ordet som värdeladdat eller dialektalt, och vissa fall även konstlat. Dessutom är man 

ett mycket frekvent ord (Dahl 2013), i alla fall i talad svenska, och det krävs därför att 

språkbrukaren är mycket vaksam på sitt språk om den aktivt vill byta ut man, vilket också 

intervjuerna med centrala aktörer i den här uppsatsen vittnar om.  

Vidare är de centrala aktörerna avgörande för ett feministiskt reformförslags utfall, menar 

Milles (2013a:115). Gemensamt för de centrala aktörer som urskildes i denna uppsats är en 

normkritisk och feministisk agenda, och en-förslaget är i sin natur politiskt genom att mannen 

som norm ifrågasätts och frångås. Därför är även den politiska kontexten viktig för förslagets 

utveckling (Milles 2013a). Även om en-förslaget är en strategi att könsneutralisera språket, 

och därmed ett mer gängse och politiskt neutralt sätt att frångå språklig sexism, beskrivs 

bruket också som ett feministiskt symbolord i intervjuerna. Även i enkätundersökningen 

framkommer att en kan uppfattas som ett ställningstagande. Bruket av en är därmed inte bara 

ett sätt att undvika könsassociation, utan också ett (queer)feministiskt ställningstagande, vilket 

skulle kunna väcka mer motstånd och försvåra en spridning av bruket (jfr Milles 2013a:121).  

Därtill är språkvårdens inställning till reformförslaget viktig för förslagets genomslag 

(Milles 2013a). Språkrådet (2014) ger en neutral och informativ rekommendation om bruket, 

vilket varken försvårar eller främjar en spridning av en-förslaget. I handboken Jämställt språk 

av Milles (2012) i samarbete med Språkrådet, nämns dock att de som har en i sitt talspråk kan 

prova att använda det i informell text, vilket alltså är en mer restriktiv rekommendation än den 

på Språkrådets webbplats. Det har tidigare hävdats att etableringen av hen kan ha motverkats 

av språkvårdens tidigare negativa inställning (Milles 2013a:124), och kanske kan rekommen-
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dationen i handboken göra att färre vågar pröva att använda en som könsneutralt 

generaliserande pronomen.  

Slutligen är den mediala uppmärksamheten betydande för i vilken utsträckning allmän-

heten kommer i kontakt med bruket, vilket även påverkar brukets spridning i allmänspråket 

(Milles 2013a:115). Såsom visat i uppsatsen har det nya bruket av en fått ett visst medialt 

uppmärksammande, och bruket har även behandlats av språkvetare och språkvårdare i 

krönikor, artiklar och bloggar. (Karlsson 2012, Brorström 2013, Dahl 2013). Uppmärksam-

heten bidrar till att alltfler blir bekanta med det nya bruket av en, och det hålls inte endast 

inom ramen för vissa kretsar. I uppsatsen framkommer dock att en inte alltid används i de 

texter där bruket omnämns och diskuteras, och att studenterna och intervjupersonerna endast 

väljer att använda en i vissa sammanhang. Det visar att en som könsneutralt generaliserande 

pronomen inte är etablerat i allmänspråket. Av resultaten framgår dessutom att en del är 

negativt inställda till en och en möjlig spridning av pronomenet. Såsom framkommer i 

intervjuerna i uppsatsen är dock den språkaktivistiska sidan av en-förslaget och det 

feministiska budskap som bruket förmedlar viktigt för aktörerna. Att byta ut ett pronomen i 

feministiskt syfte är något som kan skapa en vidare debatt om hur språket och samhället kan 

vara exkluderande, vilket lanseringen av hen kan visa, som väckte debatt på flera sätt och 

även fick upp könspolitiska frågor på den mediala agendan (Milles 2013a:136). Negativa 

åsikter och uppfattningar om en behöver därmed inte endast vara en nackdel för en-förslaget. 

Även negativ uppmärksamhet innebär ett uppmärksammande, vilket i sin tur kan skapa ringar 

på vattnet och väcka debatt om könspolitiska frågor i stort.  

Med hjälp av beskrivningsmodellen för feministiska reformförsök kan alltså villkoren för 

och resultaten av reformförsöket att ersätta man med en diskuteras och sättas i ett större 

sammanhang. Att det nu kommer ännu ett feministiskt reformförslag kan bekräfta Milles 

(2011) teori om att synen på feministisk språkplanering har förändrats, vilket möjligtvis kan 

ha banat vägen för nya feministiska språkreformer i Sverige.  

 

7.2  Vidare forskning 
Denna uppsats är, vad jag vet, den första som behandlar reformförslaget att byta ut man mot 

en, och det finns mer kvar att beforska om bruket av en som könsneutralt generaliserande 

pronomen. De resultat som framkommit och diskuterats gäller för denna uppsats, och kan 

därmed inte generaliseras alltför mycket. En mer djupgående beskrivning av var och hur 

bruket förekommer skulle därför vara intressant, vilket exempelvis skulle kan göras genom att 



! 38 

utveckla och gå djupare i någon av de metoder som används i uppsatsen. Likaså skulle det 

vara av intresse att studera reformförslagets genomslag och acceptans på ett vidare plan, 

exempelvis vilka uppfattningar personer i allmänhet har om förslaget och vilka associationer 

bruket ger. Aktiva språkförändringar, däribland initiativet att byta ut man mot en, kommer 

även att studeras närmare i en kommande avhandling av Daniel Wojahn (e-post 11.03.2014). 

Vidare visar uppsatsens resultat att det är oklart huruvida man uppfattas som könsbetingat. Att 

exempelvis studera konceptualiseringar av man, det vill säga vilka (genus)associationer som 

väcks av texter med man, hade därför varit givande, såsom tidigare gjorts med personliga 

pronomen i svenskan (Wojahn 2013) och generiskt he i engelskan (se Pauwels 1998:71–73). 

 

 

8  Avslutande reflektioner 
Bruket av en som könsneutralt generaliserande pronomen har tidigare varit outforskat, och 

den här uppsatsen har därför bidragit genom att påbörja forskning inom området, och även 

visa på pågående feministisk språkplanering i Sverige. Slutsatser som kan dras av resultaten 

är att reformförsöket har en normkritisk och feministisk grund, och att syftet med bruket är att 

synliggöra och uppmärksamma språklig sexism och androcentrism, och i stället använda och 

förmedla ett könsneutralt och inkluderande språkbruk. Pronomenet en kan också ses som ett 

feministiskt symbolord som förmedlar genusmedvetenhet, och som ett pronomen som 

används av medvetna språkbrukare i en ideologisk och politisk kamp för förändring. Det 

tidigare dialektala och folkliga pronomenet en har alltså laddats om med ett feministiskt 

innehåll och används på nya sätt samt i nya domäner. Huruvida det nya bruket av en som 

könsneutralt generaliserande pronomen kommer att spridas och få fäste i allmänspråket är 

dock en fråga som förblir svår att besvara. Det är genom att använda ord som de etableras. 

Om en kommer att börja användas på bredare front är därför något som språkbrukarna i 

grunden själva styr över, och därmed något som framtiden får utvisa. 

!
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Bilagor 
Bilaga 1: Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor 
• Vem är du? Berätta om dig själv.  

• Använder du en i stället för man?  

• Tenderar du att undvika eller inte använda man som generiskt pronomen? 

• Varför använder du en som generiskt pronomen?  

• Vilken är den främsta orsaken till att du använder en?  

• I vilka sammanhang använder du en? 

• Använder du en både i tal och i skrift?  

• Finns det tillfällen då du inte skulle använda en? Varför? Ge exempel.  

• Tror eller hoppas du förändra något genom ditt bruk av en? 

• Är det något du vill tillägga? 



! 43 

Bilaga 2: Enkät 

Enkätundersökning om att använda en i stället för man  
 
Den här enkäten ingår i en c-uppsats i nordiska språk. I uppsatsen undersöks initiativet att 
aktivt byta ut pronomenet man till en, dvs. att till exempel säga/skriva ”En kan göra någon 
glad genom att besvara en enkät” i stället för ”Man kan göra någon glad genom att besvara 
en enkät”.  
 
Enkäten syftar till att studera universitetsstudenters uppfattning om det nya bruket av 
pronomenet en. Alla svar kommer att behandlas anonymt! 
 
 
Fyll i följande fakta om dig själv:  
 
Ämnesinriktning (kurs och ev. program):  
 

Kön:  
 

Födelseår:  
 
 
 
Enkäten består av 9 frågor. Besvara frågorna efter dina egna åsikter och ditt eget språkbruk. 
De flesta frågorna erbjuder fasta svarsalternativ, och då kryssar du i ett svar per fråga. På 
några frågor kan du också själv formulera ett svar.  
 
 
1. Vad tycker du om följande mening?  
 

En blir glad när en träffar sina vänner. 
 

☐ Den är neutral     ☐ Den är värdeladdad     ☐ Den låter dialektal 
 

Kommentera ditt svar med en mening:  
 

…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
2. Skulle du kunna använda en i stället för man? 
 

☐ Ja, det gör jag redan  ☐ Ja, men bara i vissa sammanhang    ☐ Nej 
 

Kommentera ditt svar med en mening:  
 

…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
3. Förekommer användningen av en i stället för man i din omgivning? 
 

☐ Ja    ☐ Nej, men jag har hört talas om det       ☐ Nej 
 

Fortsättning på sida 2 
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4. Har du själv stött på en i stället för man i text?  
 

☐ Ja       ☐ Nej 
 

Om du har svarat ja, i vilken slags text? Beskriv med en mening: 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
5. Tycker du att en kan användas i stället för man i informella sammanhang 

(t.ex. i sociala medier eller i sms)? 
 

☐ Ja      ☐ Nej          
 
 
 
6. Tycker du att en kan användas i stället för man i formella sammanhang 

(t.ex. i akademiska uppsatser och texter)? 
 

☐ Ja       ☐ Nej 
 
 
 
7. Tycker du att det är ett ställningstagande att använda en i stället för man? 
 

☐ Ja      ☐ Nej 
 

Om du har svarat ja, vad tycker du att en förmedlar? Beskriv med en mening: 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
8. Tror du att användningen av ett könsneutralt en i stället för man kan göra 

skillnad (t.ex. bidra till jämställdhet)? 
 

☐ Ja       ☐ Nej 
 

Varför, varför inte? Beskriv med en mening: 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
9. Övriga kommentarer:  
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Stort tack för din medverkan!  
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Bilaga 3: Privat foto på affisch från Feministiskt initiativ.  

 


