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Sammandrag 

Undersökningen som gjorts i denna uppsats har som främsta syfte att kartlägga attityder till 

delar av könsneutralt språkbruk och orsakerna till dessa hos en specifik grupp av informanter 

– studenter på universitetsnivå. Studenterna har valts utifrån vilket vetenskapsområde de 

studerar inom. De för undersökningen aktuella vetenskapsområdena är humanistisk-

samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet 

samt medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet. Ur informantgruppen från 

humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet har två studentgrupper från historisk-

filosofiska fakulteten samt juridiska fakulteten valts ut till en senare del av undersökningen. 

     De delar av det könsneutrala språkbruket som undersöks är pronomenet hen, företeelsen att 

det generaliserande pronomenet man byts ut mot en, samt könskonträra namn. 

Materialinsamlingen har gjorts genom enkätundersökningar och intervjuer. 

 Undersökningen har genomförts i tre steg; i det första steget undersöks studenter från alla 

vetenskapsområden, och deras attityder i allmänhet till de tre delarna av könsneutralt 

språkbruk. I det andra steget jämförs fyra informantgrupper; två utvalda studentgrupper från 

fakulteter inom humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, en studentgrupp från 

teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet samt en studentgrupp från medicinska och 

farmaceutiska vetenskapsområdet. I det tredje steget i undersökningen har fyra informanter 

valts ut och intervjuats för att få en djupare förståelse av orsaker till attityder.  

 Resultatet visar en tendens att studenter överlag är relativt positiva till att hen som 

könsneutralt pronomen existerar, samtidigt som många inte kan tänka sig att använda det 

själva, vilket ändå visar en antydan till en mer återhållsam attityd. En som generaliserande 

pronomen verkar ännu vara relativt okänt och inte riktigt etablerat. Många informanter ser 

inte heller man som något stötande, vilket motiverar ett fortsatt bruk av man i stället för en. 

De könskonträra namnen har studenterna till viss del blandade känslor inför; myndiga 

personer kan till stor del ha det utan problem, men för barn ska det vara något mer reglerat. 
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1 Inledning 

Den ökade debatten om jämställdhet mellan olika kön i Sverige har börjat göra avtryck i 

språket. Språket är som bekant ett starkt maktmedel i många sammanhang, där förmåga att 

uttrycka sig verbalt i både tal och skrift premieras. Språket kan också sägas spegla samhället, 

och i viss mån kunna skapa förändring. Dessa faktorer kan tänkas ha bidragit till hur 

jämställdhetsdebatten nu märks i språkbruket; ett könsneutralt språk börjar växa fram mer och 

mer. Det nya könsneutrala pronomenet hen har vållat en stark debatt, och på senare tid har en 

ny strategi för att avlägsna den maskulina dominansen i språket uppkommit, nämligen att 

pronomenet man byts ut mot en, utan att språkbrukaren har ordet dialektalt i sitt talspråk. 

Även tidigare normer för vad som anses vara ”typiska” manliga och kvinnliga namn börjar 

ifrågasättas och uppluckras.  

     Detta är endast tre företeelser i strävan mot ett mer könsneutralt språkbruk. Dock kan de 

sägas vara tre relativt kontroversiella företeelser, varav åtminstone den ena (hen) som ovan 

nämnt varit mycket omstridd. Huruvida de två andra kommer väcka lika mycket debatt 

återstår att se. Denna uppsats kommer i stora drag undersöka vilka attityder som studenter på 

universitetsnivå har till dessa språkliga företeelser, som här går under samlingsbegreppet 

”könsneutralt språkbruk”. Självklart finns det fler delar i ett könsneutralt språkbruk än de tre 

som diskuteras här, men dessa tre är så pass nya och, enligt min uppfattning, så pass 

kontroversiella att de blir tacksamma att studera tillsammans. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka attityder studenter har till delar av 

könsneutralt språkbruk, orsaken till dessa samt om det finns någon skillnad mellan olika 

studenter beroende på deras utbildningsinriktning. 

 Varför just attityder undersöks beror till stor del på det forskningsläge som råder idag; det 

finns i princip ingen forskning om attityder till dessa tre företeelser inom könsneutralt 

språkbruk. Hen har dock blivit omskrivet och undersökt, särskilt av studenter med 

genusvetenskaplig och språkvetenskaplig inriktning. Beträffande de två andra företeelserna, 

särskilt en i stället för man, är forskningen väldigt knapp; könskonträra namn har i viss mån 

undersökts av namnforskare, men ämnet är relativt outforskat utanför namnforskarskretsen. 

Uppsatsens syfte blir således att delvis fylla det forskningstomrum som för tillfället råder. 

     Tre frågeställningar ska besvaras i undersökningen. Den första och huvudsakliga 

frågeställningen är hur studenters attityder till könsneutralt språkbruk generellt ser ut. Utifrån 

detta ska sedan orsaker till attityderna undersökas och diskuteras, vilket blir den andra 
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frågeställningen. Den tredje frågeställningen behandlar vilka eventuella skillnader i attityd 

som finns mellan studenter som studerar inom olika vetenskapsområden.  

1.2 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras bakgrund till och tidigare forskning om de delar som 

undersökningen behandlar: pronomenet hen, utbytet av pronomenet man till en, samt 

könskonträra namn. Även själva attitydbegreppet reds ut, inför diskussionen av resultatet. 

1.2.1 Hen – det lilla ordet och den stora debatten 

Olle Josephson, professor i nordiska språk, kallar 2012 för ”hen-året”. Det var då som det 

”ny-gamla” pronomenet på allvar började användas, och debatten ökade avsevärt. Följande 

kartläggning av historien om hen tar utgångspunkt i Karin Milles artikel ”En öppning i en 

sluten ordklass? Den nya användningen av pronomenet hen” (2013). 

 Enligt Milles är hen inget nyord. Det har funnits i åtminstone femtio år, då skriftliga belägg 

finns från 1960-talet. Sedan dess har ordet använts sporadiskt, men användarfrekvensen har 

varit låg. I början av 2000-talet fick ordet ett nytt användningsområde inom hbtq-kretsar. Där 

löstes problemet med hur personer med s.k. blandat könsuttryck skulle benämnas (Milles 

2013). Även feminister anammade ordet för att synliggöra och ifrågasätta könsnormer i 

samhället. Under slutet av 2011 uppstod en medial debatt om ordet. Debatten pågick under 

lång tid i både tidningar, radio, TV och sociala medier, samtidigt som offentliga personer 

intervjuades om sina åsikter. Idag används ordet i både text och tal, även om det fått ett ”värde 

som signalord” (Milles 2013:109). 

 Den tidigare forskningen som finns om hen är inte särskilt omfattande, även om det finns 

undersökningar där hen utgör en liten del. Exempel på detta är Daniel Wojahns avhandling 

(u.a.), där bland annat pronomenets historik behandlas, och debatten undersöks. Utöver detta 

har ett antal artiklar författats om hen; Milles (2013) är ett exempel, samt en artikel av Per 

Ledin och Benjamin Lyngfelt (2013) som kartlägger hur hen används i olika kontexter. 

Mindre undersökningar och studentuppsatser har undersökt delar av fenomenet hen; en snabb 

översikt i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVa) över vilken inriktning studentuppsatserna 

har, visar att många undersökningar gjorts inom förskolor om hur pronomenet tas emot och 

används där. Vissa attitydundersökningar har genomförts, i exempelvis olika internetfora, och 

användningen har kartlagts, både på bloggar och i dagspress. Det finns alltså en hel del skrivet 

om hen, om än med litet omfång. 

 Hur används då hen, och i vilka sammanhang är det vanligt? Enligt Milles (2013) var den 

ursprungliga användningen av hen i funktion av generiskt pronomen, i stället för det tidigare 
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generiska han, eller dubbelformer som han eller hon. Idag har hen nya användningsområden 

utöver detta, då ordet även börjat användas för att referera till både personer med entydigt 

könsuttryck, och personer som avviker från de manliga och kvinnliga könsnormerna. Hen 

används dessutom om personer där könet är okänt, eller av någon anledning inte kan eller ska 

avslöjas. Det kan även användas som ett könsöverskridande pronomen, där könet på en person 

är känt, men hen ändå används. 

 Hen används i ett antal olika textsammanhang, både av mer formell och informell karaktär. 

Det är vanligast förekommande i bloggtexter, tidningsartiklar och studentuppsatser, men 

mindre frekvent i riksdagsmotioner och myndighetstexter, där det i den sistnämnda kategorin 

knappt existerar. De betydelser av hen som är vanligast är den generiska och den 

anonymiserande, medan den könsöverskridande sällan förekommer (Ledin & Lyngfelt 

2013:168–169). Däremot är hen inte så utbrett som man skulle kunna tro; i undersökningen 

som Ledin och Lyngfelt gjort kommer de fram till resultatet att hen endast dyker upp 

sporadiskt, och inte kan sägas vara ett allmänt spritt pronomen. Enligt undersökningen finns 

två sociala kontexter där hen är etablerat, dels examensarbeten i främst svenska/nordiska 

språk, dels bloggar med inriktade på genus- och hbtq-frågor. Slutsatsen i artikeln är således att 

hen diskuteras mer än vad det används (Ledin & Lyngfelt 2013.) 

1.2.2 En i stället för man 

Företeelsen att byta ut pronomenet man mot en är väldigt färsk; jag själv stötte på en sådan 

meningskonstruktion första gången under hösten 2013, och har därefter mestadels sett att det 

görs i sociala medier, bloggar, samt i viss mån i texter producerade av universitetsstudenter 

och doktorander. Här ges ett exempel på hur en mening med utbytt man kan se ut: 

       

                   En klassisk liten väska som en sedan ger vidare till barnen.1 

 

   Syftet med att byta ut man mot en är att åstadkomma ett mer könsneutralt språkbruk, då 

pronomenet man som bekant är homonymt med substantivet man. Enligt Svenska 

Akademiens Ordbok (SAOB) är pronomenet man utvecklat ur substantivet man (i funktion 

som beteckning för en människa av det manliga könet), vilket kan tänkas motivera bruket av 

en i stället för man, då pronomenet man inte bara är likalydande utan också sprunget ur 

beteckningen för det manliga könet. En som generaliserande pronomen i subjektsform 

förekommer också i många svenska dialekter, men är då ett dialektalt drag, och inte ett försök 

                                                 
1 Hämtat från http://kenzas.se/2014/01/24/classic-3/ 
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att göra språket mer könsneutralt. 

    Tidigare forskning om detta fenomen existerar knappt, vilket är föga förvånande då det ju 

inte funnits så länge. Däremot kan en snabb överblick av exempelvis sociala medier och 

bloggar ge en fingervisning om att det börjat befästa sig relativt snabbt. Det är alltså en 

företeelse som kan sägas vara väldigt bunden till det vardagliga språkbruket, åtminstone i 

skrift. Huruvida det brukas i tal är svårare att få en aning om, där behöver mer specifika 

studier genomföras. 

1.2.3 Könskonträra namn 

Könskonträra namn kan kort beskrivas som att en pojke/man har ett namn med traditionell 

feminin prägel, och vice versa. Huruvida detta är tillåtet eller ej styrs och regleras av 

namnlagen, som är från 1982. En ny lag om personnamn planeras dock träda i kraft från och 

med 2015. 

   Vad den nuvarande lagen säger om könskonträra namn, har blivit utrett i rättsliga fall, där 

kvinnor och män velat ta namn som inte traditionellt ansetts höra ihop med deras respektive 

kön. Vid den rättsliga prövningen har det dock framkommit att namnlagen faktiskt inte har 

något explicit förbud mot detta. 34 § säger endast att förnamn som kan väcka anstöt, leda till 

obehag för bäraren eller av annan anledning inte är lämpligt som förnamn (exempelvis ett 

typiskt efternamn, som Johansson), inte får godkännas. Tidigare praxis har varit att 

exempelvis manliga förnamn inte har varit lämpliga att bäras av kvinnor, och tvärtom, vilket 

visats i två domar där ansökningar av denna typ har avslagits (Brylla 2010). Den första är från 

2001-10-15, och meddelades av Kammarrätten (KR) i Göteborg. Den gällde en anmälan från 

en transsexuell man som ville lägga till namnet Malin. Den avslagna ansökan motiverades 

utifrån den s.k. ”svenska namntraditionen” (Brylla 2010:152), vilken inte ansåg Malin vara ett 

manligt namn, och således inte ”lämpligt som förnamn på en man” (ibid.). Den andra domen 

meddelades 2003-02-26 av KR i Jönköping. I detta fall ville en kvinna lägga till Allan som 

förnamn. KR fastslog i detta fall en dom från Länsrätten, som hävdade att ”i praxis har 

förnamn med maskulin prägel inte ansetts lämpligt som förnamn för en kvinna”. (Brylla 

2010) Då Allan enligt svensk namntradition ansågs vara ett manligt förnamn, kan det inte 

bäras av kvinnor.  

 Några år senare ändrades detta. Regeringsrätten (RR) gav nämligen i en dom 2009-09-08 

(Brylla 2010) en man tillåtelse att lägga till förnamnet Madeleine. I enlighet med detta gav 

Länsrätten i Stockholm en kvinna rätt att lägga till Sven i sitt förnamn. Detta motiverades med 

att kvinnan var vuxen, och att Sven är ett vedertaget namn. 
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 Det är alltså enligt nuvarande lagstiftning inget explicit hinder för könskonträr 

namngivning. Ett ställningstagande från Skatteverket (om ”prövning av förnamns 

lämplighet”) bekräftar detta: 

 Det förhållandet att ett visst namn normalt bärs av personer av ett visst kön bör inte anses medföra

 att namnet är olämpligt för personer av motsatt kön. Detta gäller även när ett sådant namn anmäls

 för ett barn under 18 år. Det är även i det fallet vårdnadshavaren som får anses göra bedömningen

 av om namnet kan ledas till obehag.  

      (Skatteverket. Ställningstagande: Prövning av förnamns lämplighet. 2009-12-14) 

En förälder får alltså ge sin dotter ett ”typiskt” pojknamn, och sin son ett typiskt ”flicknamn”. 

    Tidigare forskning om detta har främst utförts av Eva Brylla, som i flera artiklar redovisat 

ovan nämnda domstolsbeslut, samt kartlagt huruvida språket är sexistiskt eller inte, och 

därefter kopplat detta till könskonträra och könsneutrala namn. I artikeln ”A boy named Sue” 

(2006) redovisas i konklusionen att en upphävning av ”det könsbundna förnamnssystemet 

skulle innebära ett radikalt språkligt ingrepp och brott mot en mycket lång tradition” (Brylla 

2006:195). Ytterligare studier som gjorts inom detta område är Thorsten Anderssons artikel 

”Svenskt förnamnsskick i förändring” (u.u). Även här diskuteras de olika fall som tidigare i 

detta avsnitt beskrivits, men det konstateras även att ansökningar om könskonträra namn är 

ovanliga, och att det är tveksamt om en sådan namngivning kan överföras på barn. En 

attitydundersökning för att utreda allmänhetens inställning till lagbundna namnfrågor, 

genomfördes under våren 2012 av Namnlagskommittén. Här ställdes frågor om just 

könskonträra namn till barn, dvs. om föräldrar ska få ge sina söner flicknamn, och sina döttrar 

pojknamn som tilltalsnamn. Detta ansåg en majoritet (89 %) av de tillfrågade att man inte 

skulle få göra, däremot ansåg 20 % att så länge barnet har ett annat tilltalsnamn, kan 

könskonträr namngivning godtas. (SOU 2013:244) 

   Det råder med andra ord en viss diskrepans mellan namnlagens tillämpning och de allmänna 

åsikterna, då namnlagen säger att könskonträra namn är tillåtna, men gemene person anser att 

det inte bör tillåtas för barn. Hur den nya lagen om personnamn slutgiltigt kommer se ut, och 

vilken effekt dess förändringar får, återstår att se. Värt att nämna är att det också finns grupper 

som aktivt arbetar för rätten att få bära ett namn oavsett sin egen, och namnets 

könstillhörighet. Det politiska partiet Feministiskt initiativ skriver i sitt program: 

 F! ska verka för att namnlagen ändras så att alla människor har rätt att ta förnamn utan att det  styrs 

 av biologiskt kön. Denna rätt ska även gälla för föräldrar när de namnger sina barn.

 (http://www.feministisktinitiativ.se) 
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I likhet med hen¸ och en som generiskt pronomen i stället för man, kan könskonträra namn 

tänkas stå inför en likartad debatt som de två ovan nämnda strategierna för ett könsneutralt 

språkbruk. Eller kommer de könskonträra namnen, som ju faktiskt inte är lika 

uppmärksammade än, kunna smyga sig förbi i skuggan av hen-debatten? En undersökning om 

detta kan säkerligen utföras om ett par år, när den nya namnlagen trätt i kraft och eventuellt 

fört med sig förändringar åt antingen det ena eller det andra hållet. 

1.2.4 Om begreppet ”attityd”  

Attityd, och i det här fallet språklig attityd, är ett begrepp som vid första anblicken kan tyckas 

lätt att förstå och peka ut; det är en åsikt och inställning till ett språkligt fenomen, exempelvis 

vad en person har för dialekt, vilka ordval personen gör, etc. Det är en grundläggande 

sammanfattning av attitydbegreppet, men det går att fördjupa sig i begreppet och ge en mer 

komplex bild av det. Eftersom denna uppsats behandlar attityder ges här en kort beskrivning 

av attitydbegreppet. Följande begrepp kommer användas i diskussionen av resultatet, för att 

ge konkreta belägg för de attityder som i undersökningen uppvisas. 

 Ellen Bijvoet skriver att en attityd är en slags inlärd benägenhet där man reagerar antingen 

positivt eller negativt på ett visst beteende eller en viss (språklig) företeelse. Denna inlärda 

reaktion är alltså inte medfödd, utan snarare uppkommen och formad utifrån vår omgivning 

och våra värderingar. (Bijvoet 2013: 123-124). Detta kan komma att påverka vår interaktion 

med människor, då föreställningarna vi har om ett visst språkligt ”beteende” återspeglas i hur 

vi bemöter människor med dessa beteenden. Bijvoet menar att när vi hör ett särskilt sätt att 

tala fyller vi i med våra egna föreställningar om olika personer och grupper. Dessa 

föreställningar följer som ovan nämnt med till den interaktion som kan ske med personen 

(Bijvoet 2013: 122). 

    Attityder har en komplex struktur. Denna struktur kan delas upp i olika komponenter, som 

var och en är av vikt vid analys av en människas attityd och hur attityden eventuellt kan 

återspeglas i beteendet. Bijvoet beskriver komponenterna, utifrån socialpsykologiska 

forskares rön, på följande sätt (Bijvoet 2013:124):  

 Den kognitiva komponenten är uppfattningar och föreställningar om attitydobjektet. 

Dessa uppfattningar/föreställningar behöver inte vara byggda på fakta, och kan således 

vara sanna eller osanna. 

 Den affektiva komponenten innefattar känslomässiga värderingar, vilka kopplas till 

ovan nämnda uppfattningar/föreställningar. Dessa värderingar kan graderas på en 

skala med ett positivt, accepterande värde som den ena ytterpunkten och ett negativt, 



11 

 

avvisande värde som den andra ytterpunkten. Man kan också vara likgiltig eller 

ambivalent. Denna komponent är mest central för attityden enligt många forskare. 

 Den konativa (intentionella) komponenten är den beredskap man har att handla i 

enlighet med sina föreställningar och värderingar. 

Dessa tre komponenter är ofta sammanlänkande och samstämmiga sinsemellan. De kan också 

stöta sig med varandra, vilket blir tydligast när det gäller sambandet mellan attityd och 

handling; ett beteende kan alltså inte förutsägas utifrån observerade attityder (Bijvoet 2013: 

125). 

     Attityder kan även ha olika funktioner, beroende på vad människan kan tänkas vilja uppnå 

utifrån ett visst ställningstagande. Funktionerna kan till viss del kopplas till de olika 

komponenterna i attitydbegreppet. Här nedan beskrivs dessa funktioner, samt hur dessa kan 

kopplas till de områden som uppsatsen behandlar:  

 Den kognitiva orienteringsfunktionen är kortfattat människans behov av att skapa 

ordning. För att den komplexa världen ska förstås måste den först förenklas och 

struktureras. Detta sker genom generalisering och kategorisering, där attityder är till 

hjälp. Exempelvis hen kan i vissa sammanhang förstås som ett förenklande ord, där ett 

val av könsbundet generaliserande pronomen inte behöver göras: hen kan ju användas 

som alternativ till detta. Men, hen kan också divergera från detta, då en strukturerad 

värld enligt en viss norm är en där allt är strikt uppdelat och kategoriserat i manligt 

och kvinnligt. Könskonträra namn ger liknande effekt. 

 Den affektiva eller evaluativa funktionen är en del som enligt Bijvoet ”spelar en 

viktig roll i konstruerandet av och förhandlandet om identiteter, både på individnivå 

och på gruppnivå”. På individnivå innebär det att en positiv värdering av ens 

egenskaper och centrala värden gynnar en positiv självuppfattning. På gruppnivå ska 

den egna gruppen tillskrivas positiva egenskaper för att motivera medlemskap, och för 

att förstärka gruppsammanhållningen. Här kan ett konsekvent bruk och uttalat stöd till 

språkliga förändringar som hen eller en i stället för man vara ett medel för 

identitetskonstruerandet, både på individnivå och på gruppnivå. Det motsatta 

förhållandet gäller också; ett avståndstagande är även det identitetsskapande. 

Språkattityder beskrivs som ”värderande inslag i människors reaktioner gentemot språkliga 

varieteter eller deras talare.” (Bijvoet 2013:128) Det kan handla om inställning, att ett språk 

eller vissa ord uppfattas antingen som bra eller dåliga. Det kan också röra sig om beteende, 
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där vissa ord eller språkljud via aktiva val inte används. 

    Dessa attityder kan gälla språk och omkringliggande områden, på olika nivåer, exempelvis 

språkvårdande åtgärder, språkval och språkpolitiska beslut. Hit räknas även attityder till 

språkliga varieteter, språkliga uttryck eller enskilda språkljud och ordformer.  

En viktig del som alltid ska tas i beaktande är att språket fungerar som identitetsmarkör. Här 

är begreppet schibboletfunktion2 lämpligt att nämna, för att uppmärksamma den 

kategorisering av människor som språket kan bidra med. Dessa aspekter är av värde att iaktta 

i denna undersökning, då exempelvis en schibboletfunktion kanske kan skönjas hos en 

förespråkare eller motståndare till exempelvis hen.  

                                                 
2 ”Schibboletfunktion” eller ”schibboleteffekt” är ett språkvetenskapligt begrepp som beskriver en möjlighet att 

skilja folk åt, exempelvis vän från fiende, med hjälp av språkliga medel (Bijvoet 2013:129) 
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2 Metod och material 

Undersökningen genomförs i tre steg. De två första stegen bygger på en enkätundersökning, 

som ger ett kvantitativt material. I det första steget samlas enkätsvar in från studentgrupper 

inom tre olika vetenskapsområden, och bearbetas i grupper utifrån dessa vetenskapsområden. 

I det andra steget lyfts fyra studentgrupper ut från det större materialet från de olika 

vetenskapsområdena, och jämförs med varandra. Det tredje steget utgörs av en 

intervjuundersökning, vilket ger ett mer kvalitativt material. 

    Materialet består av de enkätsvar och intervjusvar som samlas in från olika studentgrupper. 

Detta presenteras under respektive metodrubrik. 

2.1 Enkätundersökning 

I detta avsnitt presenteras den metod som används vid den största delen av denna studie, 

nämligen en kvantitativ enkätundersökning. Den för undersökningen utförda och bearbetade 

enkäten presenteras, samt det material som metoden genererat.  

2.1.1 Den utförda enkätundersökningen 

För den här undersökningen ter det sig lämpligt med en enkät uppdelad i tre delar, där varje 

del behandlar varsin företeelse av det könsneutrala språkbruket. Den första delen behandlar 

hen, vilket kan vara fördelaktigt av många skäl; eftersom hen i särklass är den mest omtalade 

och debatterade delen av helheten i min undersökning, kan informanterna förmodligen snabbt 

förstå vad undersökningen kommer handla om. Del 2 behandlar en i stället för man, och del 3 

könskonträra namn.  

 Enkäten består av sammanlagt 20 frågor varav 6 frågor hör till del 1 respektive del 2, och 8 

frågor till del 3. Frågorna i del 1 och del 2 är av viss likartad karaktär, då de företeelser som 

undersöks liknar varandra. Del 3 blir således mer fristående från de första delarna.) 

Enkätundersökningen i sin helhet återfinns i bilaga 1. En notering är att den andra frågan i del 

1 och den tredje frågan i del 2 är så kallade ”a- och b-frågor”, där den första a-frågan kräver 

ett visst svar för att b-frågan ska besvaras. (Se bilaga 1, fråga 2) 

    Eftersom enkäten inte bara delas ut i pappersform, utan även genomförs digitalt tillkommer 

ytterligare en variant av enkäten (fr.o.m. nu kallad webbenkäten) där enkätfrågorna utformas 

och delas ut via en specifik hemsida. Alla frågorna kopieras över direkt från det manuellt 

utformade Word-dokumentet, med någon enstaka justering i frågorna. Webbenkäten består 

även den av sammanlagt 20 frågor (med 6 frågor till del 1 och 7 frågor till del 2 respektive del 

3.) Av praktiska och tekniska skäl är webbenkäten inte helt identisk med den manuellt 



14 

 

distribuerade enkäten. I resultatredovisningen kommer resultaten från dessa enkäter redovisas 

var för sig, då webbenkäten som nämnts innehåller mindre justeringar. 

 En svårighet som uppdagades i arbetet med enkätutformningen, var vilket intryck mitt eget 

språkbruk i frågorna skulle ge till informanten. Eftersom syftet är att undersöka attityder hos 

informanten, får inte mina egna attityder riskera att kunna skönjas, då de skulle kunna påverka 

informantens svar. Därför gjorde jag det aktiva valet att utesluta användandet av exempelvis 

hen i texten utanför frågeformuleringarna, samt att i så stor utsträckning som möjligt inte 

använda könsbestämda pronomen. Jag valde också att konsekvent där det behövdes, använda 

man som generaliserande pronomen, då jag anser det vara det mest etablerade och gångbara 

pronomenet i det sammanhanget. Här kan självklart diskuteras om mitt användande av man 

kan ses som ett ställningstagande hos informanter som förespråkar en som generaliserande 

pronomen. För att behålla en konventionell språklig stil i uppsatsen och enkätundersökningen, 

ter sig dock man som det mest lämpliga alternativet. 

 Urvalet av informanter gjordes på en övergripande nivå utifrån Uppsala universitets 

indelning i vetenskapsområden. Dessa vetenskapsområden är det humanistisk-

samhällsvetenskapliga, teknisk-naturvetenskapliga samt medicinska och farmaceutiska. 

Utifrån dessa vetenskapsområden valdes studentgrupper utifrån vilken fakultet de studerade 

vid. Detta urval gjordes på praktiska grunder, beroende på vilka studentgrupper som kunde 

kontaktas och även deras storlek. Överlag blev variationen god, då det inom de olika 

vetenskapsområdena blev en bra spridning av informantgrupper från olika fakulteter. 

 Svaren från de olika studentgrupperna har bearbetats på två nivåer, vilket också beskrivs i 

avsnitt 1.1, om syfte och frågeställningar. Först bearbetas alla inkomna enkätsvar beroende på 

vilket vetenskapsområde informanterna studerar inom, vilket innebär att svar från studenter 

vid olika fakulteter och institutioner samlas ihop och analyseras tillsammans. Detta blir 

särskilt påtagligt i gruppen från humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, då 

dessa är väldigt spridda i sina ämnesstudier. Studentgruppen från teknisk-naturvetenskapliga 

vetenskapsområdet är något mer enhetlig, varför dessa utgör en enhetlig grupp i både steg ett 

och steg två. Steg två i enkätbearbetningen är att ett urval av fyra olika studentgrupper görs 

utifrån det stora materialet, och därefter jämförs med varandra. Dessa studentgrupper beskrivs 

senare i avsnittet. 

 I det följande presenteras materialet. Från enkätundersökningen inkom sammanlagt 81 

fullständiga svar via manuell utdelning och ifyllning, och sammanlagt 96 fullständiga svar via 

webbenkäten. Av de 81 manuellt utdelade är 72 svar från humanistisk-samhällsvetenskapliga 

vetenskapsområdet, samt 9 svar från medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet. Vissa 
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svar kunde inte räknas in pga. att informanterna inte uppgivit utbildningsinriktning, varför 

svaren inte kunde räknas med bland andra studentgrupper. Däremot var alla inkomna svar 

seriöst ifyllda, vilket bidrog till en hög svarsfrekvens. Vissa enstaka svar på enstaka frågor har 

dock inte kunnat räknas med i resultatsammanställningen, pga. att informanten ej fyllt i något 

alternativ, eller fyllt i två. Detta diskuteras närmare i avsnitt 4, om resultat.  

    Av svaren som inkom via webbenkäten utgörs 61 av svar från studenter inom humanistisk-

samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, samt 35 från teknisk-naturvetenskapliga 

vetenskapsområdet. Även här fick vissa svar räknas bort, då informanten inte uppgivit någon 

utbildningsinriktning som kunde avgöras tillhöra något av de undersökta 

vetenskapsområdena. Vissa enstaka svar på enstaka frågor har också fått räknats bort pga. att 

de ej fyllts i korrekt. Även detta beskrivs i avsnitt 4.  

     Från de manuellt ifyllda enkäterna har tre studentgrupper plockats ut, för att användas i 

steg två i denna undersökning, där fyra studentgruppers svar jämförs med varandra. Dessa 

grupper är informantgrupperna 2, 3,4 och 5, se tabell 1. 

TABELL 1: ÖVERSIKT AV INFORMANTGRUPPER 

Grupper – grad av deltagande i undersökningens 3 steg 

Vetenskapsområde/fakultet 

Besvarad enkättyp  

(antal svarande informanter) 

Informantgrupp 1a – ingår i steg 1 och 23 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet 

Manuell enkät (81) 

 

Informantgrupp 1b – ingår i steg 1 och 3 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet 

Webbenkät (61) 

Informantgrupp 2 – ingår i steg 1, 2 och 3 

Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet 

Manuell enkät (9) 

Informantgrupp 3 – ingår i steg 1, 2 och 3 

Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet 

Webbenkät (35) 

Informantgrupp 4 - ingår i steg 14 och 2 

Historisk-filosofiska fakulteten 

Manuell enkät (32) 

Informantgrupp 5 - ingår i steg 15 och 2 

Juridiska fakulteten 

Manuell enkät (39) 

                                                 
3 Informantgrupp 4 och 5 
4 Ingår som en del av informantgrupp 1a 
5 Ibid. 
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2.2 Intervjuer 

Här presenteras ytterligare en metod som använts i denna undersökning, vilken är av mer 

kvalitativ karaktär. Metoden har inte fått lika stort utrymme i undersökningen och kan således 

ses som sekundär. Materialet som metoden genererat presenteras under rubrik 2.2.1. 

2.2.1 De utförda intervjuerna 

Eftersom enkätundersökningen består av tre delar, där varje del avser ett eget område i 

könsneutralt språkbruk, valde jag att fortsätta med den uppdelningen i intervjuerna. Varje del 

har frågeområden vilka ska undersöka informantens egna åsikter, hur dessa uppkommit, samt 

hur dessa eventuellt har förändrats. Liksom i enkätundersökningen, skiljer sig frågeområdena 

något åt i del 3, från del 1 och 2. I del 3 finns frågeområden som berör vilken reaktion 

könskonträra namn kan tänkas få i samhället, och om detta kommer debatteras lika flitigt som 

exempelvis hen. Alla intervju-frågeområden återfinns i bilaga 2.  

   Urvalet av informanter till denna delundersökning gjordes utifrån de inkomna enkätsvaren. I 

enkäten kunde informanten välja att fylla i sin epost-adress, om hen hade intresse av att 

besvara ytterligare frågor. Informanter valdes sedan utifrån sina enkätsvar. I mitt urval låg 

fokus på att få en bred variation av informanter med både positiva och negativa åsikter. Dock 

var det inte särskilt många informanter med negativ attityd som ville besvara ytterligare 

frågor, varför intervjusvaren inte kan ses som fullständigt representativa för alla sidor i de 

olika frågorna. 

   Materialet består av fyra intervjuer med informanter från olika vetenskapsområden, där 

slutresultatet är 20-30 minuters inspelat tal med varje informant. Materialet har inte 

transkriberats, utan en sammanfattning av vad informanten uppger kommer att utgöra 

underlag för den slutgiltiga diskussionen. 
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3 Resultat 

3.1 Enkätundersökningarna 

Här presenteras resultaten av de olika utförda enkätundersökningarna. Sammanlagt redovisas 

svar från fyra olika urvalsgrupper, varav två grupper besvarade enkäten manuellt, och två 

grupper digitalt. Eftersom den webbaserade undersökningen skiljer sig något från den 

manuellt utförda undersökningen, redovisas de var för sig. Under respektive rubrik 

presenteras de olika studentgruppernas svar, beroende på vilket vetenskapsområde dessa 

studentgrupper kommit att representera. Enkätundersökningens svar i sin helhet redovisas i 

bilaga 3. 

3.1.1 Den manuella undersökningen 

Totalt utdelades 92 enkäter, och alla besvarades. Den höga svarsfrekvensen beror på att 

utdelningen och besvarandet skedde på undervisningstid. Av dessa fick 2 enkäter räknas bort, 

då informanterna inte uppgivit utbildningsinriktning, vilket gör att de inte räknas med i 

resultatredovisningen. Antalet enkäter som redovisas i resultatet är således totalt 90 stycken, 

varav 81 stycken är från informanter inom humanistisk-samhällsvetenskapliga 

vetenskapsområdet, och 9 stycken från medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet. 

 I bearbetningen av enkätsvaren görs naturligt vissa avvägningar i svarstolkningarna, främst 

i de fall där informanten givit två svar på samma fråga, vilket enbart kunnat göras i den 

manuella enkäten. I vissa fall har jag tagit mig friheten att uttolka vad informanten menar; 

detta gäller bl.a. fråga 3 i del 1 och del 2 (se bilaga 1), där flera informanter kryssat i både 

alternativet ”ja” och alternativet ”jag använder redan hen/en i stället för man i sådana 

sammanhang”. I de fallen har jag valt att tolka svaren som att informanten främst menar att 

hen redan använder dessa uttryck, varför det svarsalternativet registreras i redovisningen. I 

andra fall där informanten kryssat i två svarsalternativ, räknas dock frågan som obesvarad 

eftersom jag omöjligt kan avgöra vilket enskilt svar informanten ger. 

3.1.1.1 Informantgrupp 1a - humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnesområdet 

I detta avsnitt ges en kort översikt över vad humanisterna svarat. Varje fråga avhandlas inte 

var för sig, utan snarare varje del av enkäten, på grund av utrymmesskäl. 

    Del 1 behandlade pronomenet hen. En klar majoritet (74 %) av informanterna anser att hen 

kan användas som ett alternativ till konstruktioner som han eller hon. En mindre majoritet 

(52,5%) anser inte heller att hen är ett värdeladdat ord; av de som däremot gör det, anser 

majoriteten (41 %) att ordets laddning beror på sammanhanget. Det är också en stor andel  
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(34 %) informanter som anser att ordet har negativ laddning. Vad gäller bruket av hen, svarar 

en majoritet att de inte skulle kunna tänka sig att använda hen i en uppsats eller annan text 

skriven inom utbildningen, som framgår av diagram 1. Det är dock relativt jämnt mellan de 

som skulle kunna tänka sig att göra det, och de som inte kan tänka sig det. Ett vanligt skäl till 

detta tycks vara att hen inte ses som accepterat i akademiska texter, och att poängavdrag och 

kommentarer kan ges. En mindre del uppger att de redan använder hen i sådana sammanhang. 

En liknande svarsfördelning går igen i frågorna om vardagsbruket, se diagram 2. 

   Är hen mer stötande än generiskt han? Majoriteten (51 %) anser inte detta, och några 

informanter påpekar att de inte uppfattar generiskt han som stötande alls. Däremot anser 

många att hen är enklare att använda än dubbelformer (49 %), vilket kan indikera en 

språkekonomisk aspekt i attityderna. 

  

DIAGRAM 1: Skulle du kunna tänka dig att använda hen i exempelvis en uppsats, eller andra 

texter som skrivs inom din utbildning? (Informantgrupp 1a – 81 svar) Källa: tabell 2 

 

DIAGRAM 2: Skulle du kunna tänka dig att använda hen i ditt vardagliga språkbruk, 

exempelvis när du skriver på sociala medier, SMS och i ditt talspråk? (Informantgrupp 1a – 

81 svar) Källa: tabell 2 

Enkätens andra del behandlar den nya företeelsen att byta ut det generiska pronomenet man 

mot en. Här är trenden tydlig; man används fortfarande helst som generiskt pronomen, se 

Ja 35 %

Nej 45 %

Vet ej 5 %

Jag använder redan
hen i sådana
sammanhang 16 %

Ja 41 %

Nej 40 %

Vet ej 4 %

Jag använder redan hen i
sådana sammanhang 16 %
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diagram 3. En relativt stor andel (33 % i utbildningssammanhang, 36 % i vardagliga 

språksituationer) kan dock tänka sig att använda det. Däremot påpekar många informanter att 

man inte generellt brukar användas i exempelvis akademiska texter, vilket motiverar att en i 

sådana fall inte heller skulle användas. 

 

 

DIAGRAM 3: Vilken av nedanstående meningar skulle du anse vara korrekt, dvs. vilket 

alternativ skulle du ha skrivit? (Informantgrupp 1a – 81 svar) Källa: tabell 2 

En intressant iakttagelse är att vissa informanter ändå ”diskuterar” huruvida en skulle kunna 

bli akademiskt accepterat, då det inte behöver ses som lika talspråkligt och svävande som 

man. I kontrast till detta ska dock den dialektala användningen av en också ha sitt utrymme, 

vilket många informanter anger som skäl till att inte tycka att en är ett alternativ till man.  

Endast en mindre andel (25 %) anser att det är värdeladdat att använda en i stället för man. Av 

dessa som anser det, har dock majoriteten (40 %) en negativ uppfattning om en. 

    Del 3 behandlar könskonträra namn. En intressant iakttagelse är att det är en något större 

andel som anser att flickor/kvinnor kan ha typiska mansnamn (se diagram 4), än tvärtom (se 

diagram 5). Det är ingen stor skillnad, men ändå värd att uppmärksamma. 

  

DIAGRAM 4: Tycker du att en flicka/kvinna kan ha ett typiskt pojk-/mansnamn? 

(Informantgrupp 1a – 81 svar) Källa: tabell 2 

 

En bör inte komma för sent
för ofta 11 %
Man bör inte komma för sent
för ofta 84 %
Vet ej 4 %

Ja 53 %

Nej 28 %

Vet ej 16 %

Ej besvarad 2 %
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DIAGRAM 5: Tycker du att en pojke/man kan ha ett typiskt flick-/kvinnonamn? 

(Informantgrupp 1a – 81 svar) Källa: tabell 2 

Informanterna är ganska överens om huruvida föräldrar ska få ge sina barn könskonträra 

namn; där är en mindre majoritet (44 %) positivt inställda till att föräldrar ska ha rätt att ge 

sina barn sådana namn. En ännu större andel (79 %) tycker att myndiga personer ska ha rätt 

att lägga till eller byta till ett namn som inte stämmer överens med könstillhörigheten. Detta 

går igen i frågan om hur informanterna tycker att nya lagen om personnamn ska förhålla sig 

till könskonträra namn; mer än hälften (54 %) tycker att den ska vara neutral. Många påpekar 

dock ett slags föräldraansvar, och att det helst ska vara upp till varje enskild individ vad hen 

vill ha för namn. En viss del (12 %) anser att lagen inte ska tillåta könskonträra namn. 

 Vad gäller könskonträra namns ”påverkan” på samhället, och om namn bör eller icke bör 

förutsätta en viss könstillhörighet, är meningarna delade. Citatet ”det är viktigt att man utifrån 

en persons namn vet vilken könstillhörighet personen har”, instämmer ytterst få (11 %) 

fullständigt med; lika stora andelar (44 %) av informanterna instämmer till viss del med detta, 

som de som inte instämmer alls. Däremot anser en majoritet (58 %) att könskonträra namn 

inte bidrar till ett mer jämställt samhälle. En informant skriver i kommentarsfältet till frågan 

att ”[k]önskonträra namn bidrar till ett mer fritt samhälle där personer får göra vad de vill. 

Jämställdheten tror jag ej kommer att påverkas”.  

3.1.1.2 Informantgrupp 2 - medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet 

Liksom i avsnitt 3.1.1.1, ges här en kort översikt över vad studenterna i denna informantgrupp 

svarat utifrån enkätens tre delar och inte utifrån varje enskild fråga. Eftersom gruppen bestod 

av så få studenter (9 stycken), ska dessa svar på intet sätt ses som representativa för alla 

studenter inom detta vetenskapsområde, utan snarare som en fingervisning till vilka tendenser 

till attityd som kan finnas hos studenterna. 

 En stor majoritet, 7 av 9, anser att hen kan användas som ett alternativ till dubbelformer. 

De flesta uppgav även att hen inte är ett värdeladdat ord, och de få som gjorde det ansåg att 

laddningen beror på vilket sammanhang det rör sig om. En större del är dock osäkra på 

Ja 51 %

Nej 30 %

Vet ej 18 %

Ej besvarad 1 %
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huruvida de skulle kunna använda hen i uppsatser och i sitt vardagliga språkbruk; de jakande 

och nekande alternativen hade båda lika många svar, liksom det alternativ informanten valde 

om hen redan använder hen i sådana sammanhang. Majoriteten anser även att hen är mindre 

stötande än generiskt han (se diagram 6), samt enklare att använda än dubbelformer (se 

diagram 7). Däremot skiljer sig de nekande och ovissa svaren, dvs. svarsalternativet 

”instämmer till viss del”, något åt i dessa fall. Det är ett något större antal som ej anser att hen 

är mindre stötande än han, än att det är enklare än dubbelformer. 

 

  

DIAGRAM 6: I vilken utsträckning instämmer du med följande påstående? 

”Hen är ett mindre stötande alternativ till generiskt (allmänt) han” 

(Informantgrupp 2 – 9 svar) Källa: tabell 2 

 

  

DIAGRAM 7: I vilken utsträckning instämmer du med följande påstående? 

”Hen är enklare att använda än dubbelformer som hon eller han” 

(Informantgrupp 2 – 9 svar) Källa: tabell 2 

 

Detta kan, liksom för humanisterna, indikera att informanterna ser en språkekonomisk fördel 

med att använda hen i stället för dubbelformer. 

 Vad gäller en som generaliserande pronomen använder fortfarande majoriteten (77 %) man 

i detta syfte; däremot tycker en stor del (44 %) att en fungerar bättre som generaliserande 

pronomen än man. Enbart en informant anser att detta är värdeladdat, och att laddningen då är 

positiv. Citatet om att jämställdhet inte hjälps framåt genom att ord byts ut, instämmer större 

delen med till viss del (55 %). Enbart en informant instämmer fullständigt med detta. 
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Instämmer fullständigt
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Instämmer till viss del
22 %

Instämmer ej 22 %
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Slutligen kan en majoritet (33 %) tänka sig att använda en i stället för man i 

utbildningsrelaterade texter, och en ännu större del (44 %) kan tänka sig att göra det i sitt 

vardagliga språkbruk. 

 Slutligen har studenterna varierande uppfattningar om könskonträra namn, då en större 

andel (44 %) anser att en flicka/kvinna kan ha ett typiskt mansnamn, än att pojkar/män kan ha 

ett typiskt kvinnonamn (33 %). En stor del (66 %) instämmer också till viss del med 

påståendet att det är viktigt att en persons könstillhörighet kan tolkas utifrån namnet; däremot 

instämmer ingen helt och hållet med påståendet. Majoriteten (66 %) anser också att en 

myndig person ska ha rätt att ha ett förnamn som inte stämmer överens med personens 

könstillhörighet. Däremot är osäkerheten stor kring huruvida föräldrar ska få ge sina barn 

könskonträra namn; det mest frekvent angivna svarsalternativet är alltså ”vet ej” (66 %) på 

frågorna om föräldrar ska ha rätt att ge sina döttrar ”pojknamn” och vice versa (fråga 5 och 6 i 

del 3; se bilaga 1). Den nya namnlagen bör vara neutral gentemot könskonträra namn enligt 

informanterna (66 %); ingen av informanterna anser att namnlagen ej bör tillåta detta. En 

majoritet (66 %) instämmer till viss del med påståendet att könskonträra namn bidrar till ett 

mer jämställt samhälle.  

3.1.2 Webbenkäten  

I webbenkäten inkom totalt 104 svar, varav 96 svar kunde räknas med i resultatbearbetningen. 

61 svar är från studenter inom humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, och 35 

svar från studenter inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. De svar som fick 

räknas bort berodde på att de aktuella informanterna inte uppgivit någon utbildningsinriktning 

som kunde placeras in i något av de vetenskapsområden som undersökningen fokuserar på.  

 I avsnitt 3.1.1 beskrevs vissa svårigheter som uppstod vid bearbetningen av den manuella 

enkäten, då vissa informanter fyllt i två svarsalternativ. Detta problem fanns inte på samma 

sätt i webbenkäten då informanten inte har kunnat ge fler svar på en fråga, helt enkelt pga. att 

svarsalternativen utformats på ett sådant sätt att två svar inte kunde fyllas i. Däremot har två 

frågor haft svarsalternativ som kunnat orsaka att informanten inte fyllt i något alternativ som 

kan bearbetas statistiskt. Detta gäller de frågor som motsvaras av fråga 2b i del 1, samt fråga 

3b i del 2 (se bilaga 1). I webbenkäten kunde fler än ett svarsalternativ väljas på dessa frågor. 

Här utökades svarsalternativen med ytterligare ett svarsfält, där informanten kunde fylla i en 

ev. kommentar. För att en kommentar skulle kunna fyllas i, behövde det svarsalternativet 

markeras, vilket ledde till att vissa informanter enbart markerat kommentars-alternativet och 
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inte något av de övriga alternativen. Dessa frågor räknas som ej besvarade i statistiken, vilket 

utgör en egen svarskategori. 

3.1.2.1 Informantgrupp 1b - humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet 

Studenterna i denna urvalsgrupp är till stor del från samhällsvetenskapliga fakulteten, och 

övriga är främst från historisk-filosofiska fakulteten. En viktig aspekt att ta i beaktande är att 

många av studenterna inte läser en renodlad humaniora-inriktad utbildning, utan mer inriktad 

mot ”tekniska” ämnen av det aktuella vetenskapsområdet. 

 Om hen anser majoriteten att det förvisso är ett alternativ som kan användas i stället för 

dubbelformer, men många anser att det är värdeladdat; se diagram 8 och 9. Själva laddningen 

beror enligt de flesta på sammanhanget, men en stor del anser även att det är negativt laddat, 

se diagram 9. Många informanter påpekar en politisk innebörd och konnotation till ordet i det 

valfria kommentarsfältet till frågan.  

 

  

DIAGRAM 8: Tycker du att hen är ett värdeladdat ord? (Informantgrupp 1b – 61 svar) 

Källa: tabell 3 

 

  

DIAGRAM 9: Vilken typ av laddning har ordet enligt dig? (Informantgrupp 1b – 61 svar) 

Källa: tabell 3 

Ja 57 %

Nej 39 %

Vet ej 3 %

Positiv 6 %

Negativ 37 %

Det beror på
sammanhanget 48,5 %

Ej besvarad 8,5 %
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Majoriteten (57 %) kan inte tänka sig att använda hen vare sig i uppsats eller i vardagsspråk. 

En större andel använder dock redan hen i sitt vardagsspråk (26 %), än i skrift producerad 

inom utbildningen (25 %). Däremot anses hen inte vara mindre stötande än generiskt han. 

Även denna informantgrupp tycker att det är enklare att använda hen än dubbelformer – 

språkekonomin finns förmodligen även här. 

 Vad gäller en som generaliserande pronomen är trenden att använda man fortfarande 

mycket stark; majoriteten (74 %) anser också att en inte fungerar bättre i detta syfte än man. 

Däremot anses en inte vara särskilt värdeladdat. Av de informanter som anser att det är det 

(20 %), beror laddningen främst på sammanhanget (42 %), och det näst mest besvarade 

alternativet är att det är negativt laddat (33 %). Citatet om att jämställdhet inte hjälps genom 

att ord byts ut (fråga 5, del 2; se bilaga 1) instämmer majoriteten (57 %) fullständigt med. Att 

använda en i både akademiska och vardagliga texter ställer sig en stor majoritet (62 %) emot 

att göra; en något större del använder det redan i vardagsspråket (7 %) än i akademiska 

sammanhang (2 %).  

 De könskonträra namnen är informanterna ganska eniga kring. Varken kvinnor eller män 

”kan ha” ett könskonträrt namn, som frågorna 1 och 2 i del 3 tar upp (se bilaga 1). Det är inte 

heller av vikt att kunna avgöra en persons könstillhörighet utifrån namnet (fråga 3, del 3; se 

bilaga 1), och könskonträra namn bidrar inte heller till ett mer jämställt samhälle (fråga 8, del 

3; se bilaga 1). En stor majoritet (72 %) tycker att en myndig person ska kunna lägga till ett 

namn som inte stämmer överens med könet, och en mindre majoritet (44 %) ställer sig 

positiva till att föräldrar får döpa både sina söner och döttrar till könskonträra namn. Den nya 

namnlagen bör enligt informanterna, förhålla sig neutralt till könskonträra namn. En liten del 

(16 %) anser dock att lagen ej ska tillåta en sådan namngivning. 

3.1.2.2 Informantgrupp 3 - teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet 

En stor del (83 %) av informanterna i denna urvalsgrupp är positivt inställda till att hen 

används som ett alternativ till dubbelformer. Vad gäller ordets laddning anser lika stora delar 

(48, 5 %) att det är värdeladdat som inte värdeladdat. Av de som anser att ordet är laddat, 

tycker majoriteten (47 %) att laddningen beror på sammanhanget, och en något mindre del  

(29 %) att laddningen är negativ. Användningsområdet ser ut att kunna vara brett bland 

informanterna här, då en majoritet kan tänka sig använda hen i både uppsatser och sitt 

vardagsspråk, se diagram 10 resp. 11. En stor del uppger att de redan använder hen, främst i 

vardagsspråk. 
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DIAGRAM 10: Skulle du kunna tänka dig att använda hen i exempelvis en uppsats, eller 

andra texter som skrivs inom din utbildning? (Informantgrupp 3 – 35 svar) Källa: tabell 3 

 

 DIAGRAM 11: Skulle du kunna tänka dig att använda hen i ditt vardagliga språkbruk, 

exempelvis när du skriver på sociala medier och SMS? (Informantgrupp 3 – 35 svar)  

Källa: tabell 3 

Att hen är mindre stötande än generiskt han, anser inte majoriteten (37 %) av informanterna, 

utan störst andel (40 %) har valt alternativet ”instämmer till viss del” för citatet ”Hen är ett 

mindre stötande alternativ till generiskt (allmänt) han” (fråga 5, del 1; se bilaga 1). Däremot 

instämmer en stor majoritet (60 %) i att hen är enklare att använda än dubbelformer. 

 Även bland dessa informanter är användandet av man vanligare som generiskt pronomen, 

än en, och den största andelen av informanterna (51 %) tycker inte att en fungerar bättre som 

generaliserande pronomen. En väldigt liten del (11 %) anser att det är värdeladdat, och att 

laddningen beror på sammanhanget. Vad gäller ställningstagandet till citatet i frågan som 

presenteras i diagram 12 är fördelningen dock väldigt jämn.  

 

Ja 40 %

Nej 34 %

Vet ej 11 %

Jag använder redan hen i
sådana sammanhang 14 %

Ja 51 %

Nej 17 %

Vet ej 3 %

Jag använder redan hen i sådana
sammanhang 29 %
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DIAGRAM 12: I vilken utsträckning instämmer du med följande påstående? 

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

lättbegripliga ord (exempelvis man¸ som byts ut mot en)” Informantgrupp 3 – 35 svar)  

Källa: tabell 3 

Användningsområdet av en är bland dessa informanter, som ovan har indikerats, inte särskilt 

utbrett, och de flesta kan inte heller tänka sig att använda en i stället för man i varken 

akademiska (37 %) eller vardagliga (43 %) skriftsammanhang. 

 Den sista delen, om könskonträra namn, uppvisar till viss del liknande tendenser som i de 

andra urvalsgrupperna. Informanterna i denna urvalsgrupp anser till stor del att 

flickor/kvinnor kan ha pojk/mansnamn, och förvisso att pojkar/män kan ha flick/kvinnonamn; 

det är också här en viss skillnad mellan ja- och nejsidan i de två frågorna, där fler (63 %) 

tycker att flickor/kvinnor kan ha pojk/mansnamn, än att pojkar/män kan ha flick/kvinnonamn 

(60 %). En stor majoritet (57 %) anser dock inte att det är viktigt att kunna utröna 

könstillhörighet genom namn. Frågan om huruvida könskonträra namn bidrar till ett mer 

jämställt samhälle, instämmer en liten majoritet (6 %) till viss del in med, men de icke-

instämmande informanterna är även de många (43 %). En stor del (88,5 %) tycker att en 

myndig person ska kunna ha ett könskonträrt namn, och även att föräldrar ska kunna ge sina 

barn både flick- och pojknamn oberoende av barnets kön. Ingen informant tycker heller att 

namnlagen inte ska tillåta könskonträra namn, utan att den antingen ska vara tillåtande eller 

neutral, vilket framgår av diagram 13. 

 

  

Instämmer fullständigt 34 %

Instämmer till viss del 31 %

Instämmer ej 34 %
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DIAGRAM 13: Hur skulle du vilja att nya namnlagen (under arbete, fastställs förmodligen 

2015) förhåller sig till könskonträra (dvs. könsöverskridande) namn?  

(Informantgrupp 3 – 35 svar) Källa: tabell 3 

3.1.3 Utvalda studentgruppers svar 

I detta avsnitt redovisas mer specifikt de svar som inkommit från 32 studenter vid historisk-

filosofiska fakulteten, samt 39 studenter vid juridiska fakulteten. Svaren som här redovisas 

har varit en del av den större informantgruppen som tillsammans utgjort svaren från alla 

studenter från humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet som besvarat den 

manuella enkäten. Dessa utvalda svar jämförs med svar från informanter inom teknisk-

naturvetenskapliga vetenskapsområdet (vilka inkom via webbenkäten), samt svar från 

medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, som även de inkom via den manuellt 

utdelade enkäten. De två senare studentgruppernas svar är redovisade i avsnitt 3.1.1.2, samt 

avsnitt 3.1.2.2, och redovisas därför inte i detta avsnitt. 

3.1.3.1 Informantgrupp 4 - historisk-filosofiska fakulteten 

Studentgruppen från historisk-filosofiska fakulteten anser till stor del (72 % av informanterna) 

att hen kan utgöra ett alternativ till dubbelformer. Majoriteten (56 %) anser inte att hen är ett 

värdeladdat ord, och de som gör det anser främst att laddningen beror på sammanhanget  

(40 % av informanterna), men också att det är en positiv laddning (30 %). Däremot är det få  

(47 %) som kan tänka sig att använda hen i texter producerade inom deras utbildning, vilket 

också gäller i vardagssituationer (41 %). En relativt stor del (16 % i utbildningssammanhang) 

uppger dock att de redan använder hen¸ främst i vardagliga sammanhang (22 %). Majoriteten 

(59 %) tycker dock inte att hen är mindre stötande än generiskt han – en informant uttrycker 

åsikten att ”[…] ingetdera är stötande, man får inte vara så känslig”. Det är ingen övervägande 

vinst heller för den språkekonomiska delen; hen anses förvisso av en del (31 %) vara enklare 

än dubbelformer, men en lika stor andel anser motsatsen. 

 Vad gäller en i stället för man, är en starkt övervägande del (84 %) fortfarande brukare av 

man som generaliserande pronomen, och en majoritet (53 %) anser att en inte fungerar bättre 

som detta. Ytterst få (19 %) anser detta vara värdeladdat, och de som gör det anser laddningen 

Tillåtande 49 %

Ej tillåtande 0 %

Neutral, varken för eller
emot 51 %
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bero på sammanhanget (67 %). En informant anser dock laddningen vara positiv. För citatet 

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

lättbegripliga ord (exempelvis man, som byts ut mot en)” som informanten ska ta ställning till 

(fråga 4, del 2; se bilaga 1), är svarsalternativet ”instämmer till viss del” oftast valt (47 %). 

Användningen bryter dock mot tidigare resultat: en liten majoritet (31 %) i denna 

informantgrupp är positiv till att använda en i stället för man i uppsatser och dylikt. Det 

motsatta gäller dock för bruket i vardagsspråk, där en liten majoritet (41 %) inte kan tänka sig 

använda en.  

 Den tidigare trenden bland övriga informantgrupper har varit att flickor/kvinnor anses 

kunna ha pojk/mansnamn i större utsträckning än tvärtom (fråga 1 och 1 i del 3; se bilaga 1). 

Samma sak gäller till viss del här; även om majoriteten (59 %) är för båda alternativen, är nej-

sidan en aning större (25 % mot 22 %) vad gäller att ge flick/kvinnonamn till pojkar/män. En 

stor del (56 %) anser också att det till viss del är viktigt att kunna avgöra en persons 

könstillhörighet utifrån namnet. Majoriteten (84 %) av informanterna tycker vidare att en 

myndig person ska kunna ha ett könskonträrt namn, men frågorna om föräldrar ska ha rätt att 

ge sina barn könskonträra namn (frågorna 5 och 6, del 3; se bilaga 1) får andra svar. Liksom i 

de tidigare frågorna om personer kan ha könskonträra namn (fråga 1 och 2, del 3; se bilaga 1), 

anser en något större andel (53 %) att döttrar ska kunna få pojknamn, än att söner ska få 

flicknamn (50 %). Namnlagen ska helst vara neutral till könskonträra namn (fråga 7, del 3; se 

bilaga 1), och en liten skara (6 %) tycker att den inte ska tillåta det. Slutligen instämmer en 

majoritet (60 %) inte in i utsagan att könskonträra namn bidrar till ett mer jämställt samhälle. 

3.1.3.2 Informantgrupp 5 - juridiska fakulteten 

Gruppen från juridiska fakulteten anser, liksom övriga, att hen kan användas som alternativ 

till dubbelformer. Vad gäller ordets laddning är det relativt jämnt mellan ja- och nejsidan 

(43,5 % svarade ja, 49 % svarade nej). Laddningen är i detta fall till störst del negativ enligt 

informanterna (47 %), men den beror också på sammanhanget (41 %). Majoriteten (49 %) kan 

inte tänka sig att använda hen i uppsatser och dylikt; många vittnar i kommentarsfältet om att 

det inte accepteras av lärarna, och många är osäkra på om det över huvud taget är vedertaget i 

den akademiska världen. Däremot kan en svag majoritet (46 %) tänka sig att använda hen i 

sitt vardagliga språkbruk. Att hen skulle vara mindre stötande än generiskt han, håller dock 

inte särskilt många med om (54 %). Däremot är det enligt informanterna enklare än 

dubbelformer (51 %). 

 Även i denna grupp används man flitigare som generaliserande pronomen än en. 
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Majoriteten (56 %) tycker inte heller att en fungerar bättre än man i detta syfte, men att det 

inte heller är värdeladdat att använda en som generaliserande pronomen. Av de som tycker 

det, anser däremot en stor del (50 %) att laddningen är negativ. Citatet i fråga 4 (del 2; se 

bilaga 1), instämmer de flesta (41 %) med i till viss del, men många instämmer också 

fullständigt (36 %). Majoriteten (61,5 % och 59 %) kan inte heller tänka sig använda en, 

varken i uppsatser eller vardagliga texter och ingen informant uppger att hen redan använder 

det, till skillnad från tidigare grupper. 

 Om könskonträra namn gäller samma sak som uppvisats i de tidigare 

resultatredovisningarna: flickor/kvinnor anses kunna ha pojk/mansnamn i något större 

utsträckning (46 %) än pojkar/män anses kunna ha flick/kvinnonamn (43,5 %). En knapp 

majoritet (41 %) tycker inte att namn ska behöva signalera könstillhörighet, och en större 

majoritet (69 %) anser att en myndig person ska kunna ha ett könskonträrt namn. Samma 

förhållande vad gäller pojknamn till döttrar, och flicknamn till söner som tidigare uppvisats 

gäller även här: döttrar kan få pojknamn (38 %) i större utsträckning än söner kan få 

flicknamn (36 %). Namnlagen bör även enligt denna grupp vara neutral (49 %), men också 

här finns en sida som vill att den ej ska vara tillåtande (20 %). Slutligen instämmer en klar 

majoritet (61,5 %) inte in med att könskonträra namn bidrar till ett mer jämställt samhälle. En 

intressant iakttagelse är att ingen informant anser att detta stämmer. 

3.2 Resultat av intervjuundersökningarna 

I detta avsnitt ges en kort sammanfattning av de genomförda djupintervjuerna. Totalt 

intervjuades 4 informanter, vilka alla presenteras här. Alla namnen är fingerade. 

3.2.1 Informant 1 – Maria  

Den första informanten som intervjuades är en kvinna som vi här kan kalla Maria, från 

humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. Hon besvarade webbenkäten. Maria 

uppger att hon är positivt inställd till hen, och att hon känt till det i ungefär två år. Första 

gången hon kom i kontakt med hen var i sociala sammanhang, genom häftiga debatter om 

ordet. Hon ställde sig då positiv redan från början, och med tidens gång har hon upptäckt fler 

och fler användningsområden för ordet, och nu ser hon ingen anledning till varför det inte ska 

användas. Maria ombads beskriva sin syn på den rådande debatten om hen idag, och där anser 

hon att den negativa sidan ofta lägger fokus på att vilja bevara tidigare traditionella könsroller. 

Några politiska åsikter har hon inte lagt märke till. Vad gäller användandet av hen tror Maria 

att det kommer ha blivit väldigt normaliserat om tio år, men att någon form av motreaktion 

kan tänkas komma.  
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 En som generaliserande pronomen är Maria lite bekant med, och hon uppger att i princip är 

positivt inställd, men att hon inte är riktigt van vid det ännu. Hon stöter dock på det dagligen, 

via sociala medier och reagerar positivt när hon ser det i en text. Hon tycker att språket är en 

bra väg att gå för att förändra strukturer, och att en sådan här situation kan påvisa hur 

patriarkalt kodat svenska språket är. Dock tror hon inte att en får lika stort genomslag som 

hen, främst på grund av att det är enklare att komma ihåg var hen kan användas, än att byta ut 

alla man mot en. Hon menar också att man ofta bara används i väldigt vardagliga 

språksammanhang, vilket gör att det på något sätt blir automatiserat, och ”sitter i 

ryggmärgen”. Hon upplever dock inte detta som särskilt laddat, och har än så länge inte stött 

på något ”militant” motstånd mot detta. 

 Maria har inte stött på några könskonträra namn vad hon vet. Om hon skulle göra det tror 

hon att hon skulle bli lite fundersam, och undra om det var ”rätt” person som har ett namn på 

pappret, men en annan könstillhörighet än den förväntade. Däremot anser Maria att så länge 

en person är bekväm med sitt namn, så spelar inte namnets könstillhörighet någon roll. Hon 

tror att barn inte reagerar lika starkt som vuxna på en person som har ett könskonträrt namn, 

eftersom vuxna förmodligen vill kunna bemöta en person på ”rätt” sätt utifrån könet. Vad 

gäller huruvida ett namn kan vålla obehag för bäraren, tycker Maria att egentligen vilket namn 

som helst i princip kan vålla obehag. Det beror också mycket på vilket sammanhang det 

gäller, och att det till viss del kan vara en klassfråga, där konservativa värderingar kan 

påverka. Hon tror också att det kan komma att debatteras flitigare än vad det gör nu, med 

starka argument för ”barnens bästa”, och att det kan bli en ”kognitiv dissonans” när en 

persons könstillhörighet och namn inte visar sig stämma överens enligt rådande normer.  

3.2.2 Informant 2 - Markus 

Den andra informanten är en man, som vi här kan kalla Markus. Han läser inom teknisk-

naturvetenskapliga vetenskapsområdet, och besvarade webbenkäten. Han uppger att han är 

positivt inställd till hen, och att han först stötte på det för cirka 7-8 år sedan i 

samhällsdebatten. Första gången han hörde talas om hen tyckte han att det lät lite konstigt, 

och förstod inte riktigt poängen med det, men under tidens gång förändrades hans åsikter åt 

det mer positiva hållet. Den största ögonöppnaren för Markus var insikten om intersexuella 

personers existens, dvs. personer som rent biologiskt inte kan definieras som man eller 

kvinna. Han anser också att det är fånigt med ett generiskt han för alla kön. Även en 

språkekonomisk aspekt finns med i Markus förändrade åsikt, då han tycker det är lite 

otympligt att använda dubbelformer. Han uppger också att hans åsikter förändrats pga. vänner 
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och flickvän som givit honom lite mer vidgade vyer. Om han läser en text där hen används 

som pronomen, reagerar han inte särskilt mycket längre; i början reagerade han positivt, men 

nu har det blivit mer normaliserat. Vad gäller den allmänna debatten kring hen, anser Markus 

att det finns grupperingar kring ordet, där en sida tycker att hen fyller en funktion, och två mer 

”militanta” sidor där den ena är positiv och den andra är negativ. Han tror ändå att hen 

kommer kunna etablera sig mer och mer, av exempelvis språkekonomiska skäl och för att det 

fyller en vettig funktion. Vid frågan om huruvida en text skriven inom Markus utbildning 

skulle accepteras av läraren om hen används som pronomen, svarar han att inte tror att folk 

skulle reagera så mycket på det.  

 En som generaliserande pronomen har Markus inte riktigt sett funktionen för ännu; det 

sticker lite mer i ögonen. Han tar dock inte riktigt någon stark ställning för eller emot det, och 

uppger att han väldigt sällan stöter på det. I de sammanhang han har gjort det, har det främst 

rört sig om bloggar, och en gång i ett kritiserat marknadsföringssammanhang. Om han läser 

en text där en genomgående är generaliserande pronomen, upplever han att det blir lite 

frustrerande och jobbigt att läsa texten; däremot tror han inte att det är något fel med att skriva 

så, utan han är bara ovan vid att se det. Markus är lite osäker på om det kommer att få 

genomslag, då han inte sett riktigt samma sakliga funktion som exempelvis hen fyller. Han 

förstår poängen med att byta ut mot man mot en, men personligen har han aldrig upplevt att 

man som pronomen är samma ord som substantivet man. Någon likartad debatt som finns 

kring hen, är han lite osäker på huruvida det kommer uppstå om en. Ja-sidan kan nog få lite 

svårt att driva sin sak, tror han, då en inte fyller exempelvis en språkekonomisk funktion. Han 

tror också att det finns en politisk laddning, då det förmodligen främst är feminister som utgör 

den drivande kraften. Det finns mycket politisk laddning och feminister som driver hen-

debatten också, enligt Markus, men han tror det är fler som kan acceptera hen för att det finns 

mer ”sakliga” argument, såsom språkekonomiska och inkluderingen av intersexuella, etc. 

 Könskonträra namn har Markus inte stött på tidigare. Han tror att när han väl gör det 

kommer han bli ganska förvirrad, och undra var personen står någonstans och vilket 

pronomen som ska användas. Han tycker dock att det är lite fånigt att ett namn ska bindas till 

ett kön, men konstaterar att det är så världen är uppbyggd. Barn har nog lättare att acceptera 

och vänja sig vid en lekkamrat med ett könskonträrt namn, tror Markus, men det är lite bundet 

till vilket sammanhang det rör sig om; yngre barn som går i samma klass med varandra sedan 

lågstadieåldern, är nog mer accepterande eftersom de just vänjer sig. Om det däremot är ett 

barn med könskonträrt namn, som vid 10-11 års ålder börjar i en ny klass, tror Markus att det 

blir svårare för barnet. Bland vuxna kan det finnas betydligt mer motstånd, då könskonträra 
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namn kan uppfattas som ”konstigt”. Markus tycker att människor överlag är konservativa, och 

det som bryter mot världsbilden och deras vanor ses som lite obehagligt. Vad gäller huruvida 

ett könskonträrt namn kan vålla obehag för sin bärare, tror Markus att det visserligen kan göra 

det, men också att det inte enbart är könskonträra namn som kan orsaka detta, utan också 

andra typer av namn. En myndig person däremot bör få bestämma själv, men barnens namn 

ska tas i beaktande lite mer. Han tror inte heller att det kommer vara någon jättestor debatt 

kring detta, och att folk inte skulle tycka det vore konstigt om någon lagändring kring 

könskonträra namn sker, men att de däremot kan reagera när lagen tas i bruk och tillämpas av 

enskilda individer som byter till eller ger sitt barn ett könskonträrt namn. 

3.2.3 Informant 3 - Thomas 

Den tredje informanten är också en man från teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, 

som också besvarade webbenkäten. Vi kan här kalla honom Thomas. Thomas uppger att han 

är någorlunda neutral, men om han måste välja så är han negativt inställd till hen. Hans första 

möte med hen skedde för cirka 3−5 år sedan, och han tror att han läste det i någon tidning 

eller på Internet, utan någon särskild känsloreaktion. Han uppger att hans åsikt möjligtvis har 

ändrats under tidens gång, pga. debatten kring hen som enligt Thomas har gått från en 

intellektuell debatt, till ett politiskt mål att införa hen i språket. Thomas poängterar dock att 

han inte är enbart negativ till hen, utan just neutral med lite dragning åt det negativa hållet. 

Detta beror på att han anser att det finns andra ord i svenska språket som kan fylla samma 

funktion som hen, samt att det just är så politiskt drivet att få in hen i språkbruket. Han lägger 

dock ingen värdering om han läser en text där hen används; däremot får han ”fördomar” om 

personen som skrivit texten, exempelvis om vilken yrkesroll och vilka politiska åsikter 

personen har. Han anser att det främst är personer som är vänsterorienterade i sina politiska 

åsikter som tenderar att använda sig av hen. I den allmänna debatten kring hen beskriver 

Thomas en sida som är väldigt emot hen, och som enligt honom kommer med dåligt 

underbyggda argument. De sympatisörer som finns anser Thomas bedriver debatten på en 

väldigt överintellektuell nivå, där ”vanliga” personer som inte är så förtrogna med genus- och 

queer-begreppen kan se sympatisörernas argument som luddiga och flummiga. Han anser att 

det är en väldigt stor skillnad mellan grupperna, vilket motiverar hans egentligen neutrala 

ställningstagande, med en placering lite mer åt det negativa hållet men inte ända bort till de 

mest negativa åsikterna. Om hen kommer leva vidare om 10 år, tror Thomas beror mycket på 

hur bruket fortsätter; språk utvecklas kontinuerligt menar han, och att debatten försvinner om 

hen blir en naturlig del av språket. Han tycker dock det är svårt att förutspå detta, men tror att 
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hela debatten kring hen kommer ses som extremt överdriven i framtiden.  

 Thomas uppger att han bara använder man som generaliserande pronomen, och aldrig 

tidigare reflekterat över att man som pronomen är homonymt med substantivet man. Han ser 

heller ingen könsidentitet i pronomenet man. Om det är någon annan som byter ut man mot 

en, tror Thomas att han inte skulle märka det eftersom det enligt honom går lika bra att 

använda en som man. Han tror däremot att andra skulle uppfatta ett sådant bruk som lite 

gammalmodigt, och akademiskt; det låter enligt honom som ett ord som skulle kunna finnas i 

en lagbok. För övrigt har han inte lagt märke till något utbrett bruk av en i texter. Om Thomas 

skulle läsa en text där en genomgående är generaliserande pronomen tror han att han först och 

främst ju inte skulle lägga märke till det, utan att han mer skulle uppfatta texten som formell. 

Han tror inte att en kommer etablera sig bland gemene man, då man är en så naturlig del av 

språket, och att det inte heller kommer bli någon vidare debatt om en i stället för man, i alla 

fall inte i klass med hen-debatten. 

 Könskonträra namn har Thomas inte stött på tidigare. Om han gör det, tror han att han 

förmodligen kommer bli förvånad, och tro att det är fel person som han träffar. Hans generella 

åsikt om könskonträra namn är att han först och främst aldrig själv skulle ge ett barn ett 

könskonträrt namn, för att folk inte skulle acceptera det, och barnet garanterat skulle få 

problem. Thomas menar att detta beror på att folk generellt är konservativa, och att det alltså 

blir problematiskt om något sticker ut, vilket gäller både i exempelvis små städer och 

universitetsvärlden, eftersom att många namn är så starkt kopplade till kön. Han tror dock att 

om barn stöter på detta, så ifrågasätter de först, för att sedan acceptera, eftersom barn inte är 

lika dömande som vuxna enligt Thomas. Vuxna däremot tror Thomas kommer tycka att en 

person med könskonträrt namn är lite udda, och det kan förmodligen ses som ett politiskt 

ställningstagande när könsnormerna bryts. Vad gäller frågan om könskonträra namn kan vålla 

obehag för bäraren är Thomas av uppfattningen att det kan bli problematiskt för bäraren, även 

om han personligen inte bryr sig om vilket namn någon har, men när normer bryts tenderar 

folk att bli upprörda eller åtminstone reagera. Thomas tror inte att någon stor debatt kommer 

föras om detta, då det är en väldigt liten grupp som kan tänkas vara intresserade av att 

debattera om det. 

3.2.4 Informant 4 - Elin 

Den fjärde och sista informanten är en kvinna som vi här kallar Elin, från det medicinska-

farmaceutiska vetenskapsområdet; hon besvarade den manuellt utdelade enkäten. Elin uppger 

att hon är positivt inställd till hen, och att hon första gången stötte på det för ungefär 2 år 
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sedan, dvs. 2012. Hon kommer inte ihåg vilket sammanhang det rörde sig om. Hon reagerade 

inte heller särskilt mycket, utan hennes reaktion har till stor del varit på grund av andras 

reaktioner, och då främst de negativa och ifrågasättande. Hon tycker det är intressant, men 

också lite tråkigt hur andra kan bli så provocerade, vilket hon inte själv blir. Motståndarsidans 

argument är inte heller hållbara, enligt Elin; argumenten gör att hon kan bli provocerad, men 

hon börjar vänja sig. Hennes åsikt om hen har gått från att hon var neutralt inställd, till att det 

nu blivit ett politiskt ställningstagande. Hon uppger att det rör sig mer om det politiska 

ställningstagandet, än språkekonomi, vilket hon tror beror på hennes ökade politiska 

engagemang. Däremot tror hon inte att könsneutralt språkbruk och feminism egentligen bör 

jämföras, men att det finns ett samband dem emellan. Elin uppger att hennes främsta 

anledning till de positiva åsikterna är att hon tycker det är viktigt att alla känner sig 

inkluderade, samt att allt inte behöver vara så normativt. Om hon läser en text där hen 

används, tror hon att hon ibland kan bli lite för positiv, och identifiera sig med skribenten. 

Hon tycker dock att det är bra att hen används, eftersom förändring ofta kan ske genom 

språket, även om det inte är helt neutralt att använda det. I den allmänna debatten har det 

fokuserats mycket på det negativa, tycker Elin, och att det diskuteras ibland i lite felaktiga 

fora. Elin tycker däremot att det är bra att sådana här saker diskuteras. Om tio år tror Elin att 

hen-användandet kanske inte är helt accepterat, men att det erövrat fler domäner, som 

dagspress, däremot inte akademiska domäner. Det kan också ha spridit sig till tal; i dagsläget 

upplever Elin att hen används mer i skrift än tal. 

 Elin är även positivt inställd till en som generaliserande pronomen. Här är det dock inte 

samma inkluderingsfokus som vid hen; hon uppger att hon har lite svårt att argumentera 

varför hon tycker det är bra med en, men till skillnad från vad andra tycker, har Elin upplevt 

pronomenet man som könsladdat. Hon påpekar också att ett bruk av generiskt pronomen 

mycket väl kan kringgås, men undrar om hon verkligen måste behöva göra det. Hon stöter på 

en väldigt ofta, nästan dagligen, i sociala medier främst från personer med liknande 

värderingar och samhällsuppfattning som hon har. Utanför sociala medier stöter hon sällan på 

det, och då uppfattar hon att det har en dialektal klang. Om hon läser en text där man är 

generaliserande pronomen och används ofta, blir hon irriterad på detta, men tror att det också 

kan bli irriterande med för mycket en; hon föredrar dock en framför man i skrift. Hon tror att 

en kan etableras ytterligare i svenska språket, men att det inte blir lika stort som hen, pga. att 

hen har just sin språkekonomiska funktion, vilket inte en har. Debatten kring en kommer 

förmodligen inte heller bli lika stor, eftersom det inte är lika provocerande; media kommer 

inte att ”haka på” lika mycket. Däremot upplever Elin att många personer kan ha åsikter om 
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de som använder ord som en i stället för man, och se dem som radikala och fjantiga. Hon tror 

dock inte att den dialektala faktorn påverkar folks uppfattning om en, utan att det snarare kan 

hjälpa en nyetablering av en, eftersom det redan finns i språket. 

 Elin har inte stött på könskonträra namn tidigare. Hon hoppas att hennes första reaktion när 

hon möter detta kommer vara positiv, men hennes första tanke kan nog bli att personen är 

transsexuell. Hon menar att namn innehåller mycket värdeladdat, och att det finns ett behov 

idag av att kategorisera människor efter kön för att kunna bemöta dem ”på rätt sätt”. Elin 

tycker dock att huvudsaken är att en person trivs med sitt namn. Hon ser inga problem med 

könskonträra namn, men skulle dock inte själv ge ett sådant till ett barn; det kan bli jobbigt för 

individen om hen inte valt det själv, pga. omgivningens reaktioner. Hon tror dock inte att barn 

reagerar särskilt mycket på en person med könskonträrt namn, men att det bland vuxna kan 

förekomma mycket dolt prat bakom ryggen. Om namnet däremot är sprunget ur en annan 

kultur, tror Elin att det blir lättare accepterat. Hon tycker också att inte bara könskonträra 

namn kan vålla obehag för bäraren, utan alla namn kan göra det. Hon anser att könet inte ska 

behöva spela någon roll för huruvida namnet är obehagligt eller ej. Könskonträra namn 

kommer nog inte diskuteras förrän ett fall dyker upp, tror Elin, och hon tror att det tyvärr kan 

slå illa mot transpersoner om en sådan diskussion förs för långt, men att lagen om 

personnamn också kan utgöra ett andningshål.  
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4 Diskussion av resultat 

I detta avsnitt diskuteras resultatet som presenterats i avsnitt 3. Först diskuteras studenternas 

allmänna attityd, med utgångspunkt i enkätundersökningen (både den manuella och den 

webbaserade) och djupintervjuerna. Därefter diskuteras skillnaderna mellan de fyra utvalda 

studentgrupperna, vilka presenterats i avsnitt 3.1.3. Slutligen sammanställs en kortare slutsats 

av vad diskussionen lett fram till. Alla diskussioner om attityder i avsnitt 4.1 knyts till 

begrepp inom attitydsforskning, vilka beskrivs i avsnitt 1.2.4. 

4.1 Studenternas allmänna attityder 

I alla studentgrupper har majoriteten varit positivt inställda till att hen kan användas som ett 

alternativ till dubbelformer som han eller hon, samt att hen är enklare att använda än just 

dubbelformer. Däremot har stor variation funnits i attityden till användning av hen, både i mer 

formella och vardagliga sammanhang. En intressant iakttagelse är att fler studenter inom 

teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet uppger att de skulle kunna tänka sig att 

använda hen i en uppsats, än studenter inom humanistisk-samhällsvetenskapliga 

vetenskapsområdet. En attitydkomponent som genomgående finns hos studenterna är således 

en positiv kognitiv komponent, men som i den mer komplexa affektiva komponenten tenderar 

att visa olika grader av gillande och ogillande.  

     Många studenter från båda vetenskapsområdena menar dock att hen kanske inte kan ses 

som allmänt accepterat i akademiska sammanhang ännu, och vissa uppger att om de använder 

hen får de en tillsägelse, eller till och med poängavdrag av läraren. Detta vittnar de 

intervjuade informanterna om också, särskilt de från teknisk-naturvetenskapliga 

vetenskapsområdet; i texter som de producerar inom sin utbildning är det inte särskilt 

förekommande att personer omnämns, varför personliga pronomen i princip inte används. Det 

finns alltså både ett ”förbud” mot hen, och en aspekt att det inte är relevant att använda hen, 

vilket påverkar studenternas inställning till att använda hen inom sin utbildning. Detta kan 

kopplas till den konativa (intentionella) komponenten, vilken i detta sammanhang kan 

beskrivas som huruvida en student är beredd att använda hen eller inte, om nu studenten är 

positivt inställd. Resultatet i denna undersökning visar att även om en student är positivt 

inställd till hen, kanske studenten ändå avstår från att använda hen i en uppsats, då lärarens 

omdöme väger tyngre än studentens attityd; en positiv attityd behöver således inte automatiskt 

innebära en användning. Däremot är många positivt inställda till att använda hen i sitt 

vardagliga språkbruk, även om det finns stora variationer grupperna emellan. Hen verkar 

också i vissa studentgrupper vara laddat, och anses som inte riktigt neutralt ännu, då många 
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kommentarer både från enkäterna och från intervjuerna vittnar om politiska konnotationer. 

Hos många informanter som besvarade enkäterna verkar en inställning finnas att om hen 

används signalerar det ett politiskt ställningstagande, varför hen undviks. Motsatsen 

framkommer också, särskilt i en djupintervju, där informant 4 (Elin) säger att hon använder 

hen för att göra ett politiskt ställningstagande. Detta kan påstås fylla en affektiv funktion hos 

informanterna, vilket innebär att ett ställningstagande emot eller för hen av politiska skäl sker 

i syfte att konstruera en egen identitet, som ju ofta sker genom politiska ställningstaganden. 

Den språkekonomiska aspekten ska inte förbises; många informanter uppger att hen är ett bra 

tillvägagångssätt att få ett mindre otympligt språk.  

 En som generaliserande pronomen har tydligt visat sig inte vara särskilt etablerat ännu, och 

inte heller värdeladdat. Många informanter som besvarat enkäten uppger att de aldrig sett en 

användas i den funktionen. Däremot är det potentiella bruket relativt stort, då många 

informanter ju uppgivit att de skulle kunna tänka sig använda en i både uppsatser och i 

vardagsspråk. Flera påpekar att man inte är kutym att använda i akademiska texter, men att en 

kanske skulle kunna bli ett bra alternativ till det. Här finns alltså en progressiv och 

nytänkande inställning, och den konativa komponenten verkar vara av det slaget att en kanske 

kan komma att börja brukas. Attityderna till en kan dock sägas vara kluvna, eftersom många 

informanter uppger att de tycker att det låter dialektalt och gammaldags att använda en som 

generaliserande pronomen. Just denna aspekt i attityden kan sägas fylla en affektiv funktion 

hos informanten, då hen förmodligen inte vill uppfattas som dialektal eller talspråklig i sina 

texter, varför en inte används. Däremot verkar inte det motsatta förhållandet finnas bland 

dessa studenter, att en används för en positiv och progressiv identitetskonstruktion. En annan 

viktig aspekt att ta upp är att pronomenet man inte heller ses som särskilt värdeladdat, eller för 

den delen kopplat till substantivet man; det finns alltså inte några tendenser till att varken en 

eller man skulle vara något som vållar upprörda känslor, som exempelvis hen gör. En och 

annan informant uppger att det också känns lite politiskt, men eftersom majoriteten inte anser 

att det är värdeladdat, är det snarare undantag att en ses som laddat. 

 De könskonträra namnen är studenterna något kluvna till. Här finns en tydlig linje att 

särskilt barn inte nödvändigtvis ska kunna få könskonträra namn hur som helst; den 

intressanta iakttagelsen att flickor i större utsträckning kan tänkas få pojknamn, än att pojkar 

ska få flicknamn, är en liten passage som kan påvisa en ojämn syn på kön och vilka attribut 

som anses vara ”okej” att tillskrivas för respektive kön. Detta går i linje med andra situationer 

där kvinnor tillåts ha typiskt manliga attribut, som exempelvis kortklippt hår och långbyxor 

medan det omvända inte är accepterat i lika hög grad. Detta kan tänkas visa en överordning 
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och underordning könen emellan, där de manliga egenskaperna värderas så pass högt att 

kvinnor för all del kan anamma dessa, medan kvinnliga egenskaper ses som något 

nedvärderande när de uppbärs av en man. En genomgående åsikt är att barn kan bli retade om 

de har ett namn som inte stämmer överens med deras könstillhörighet. Många säger att de 

accepterar könskonträra namn fullt ut, men att de inte själva skulle kunna döpa sina barn till 

något sådant; teorin och praktiken strider således mot varandra. Frågan är om detta kan 

beskrivas som en uppfyllnad av en långt utdragen del av den kognitiva 

orienteringsfunktionen, vilken fyller människans behov av att strukturera världen. Här finns 

alltså en medvetenhet om de strukturer som finns hos studenterna, men de säger sig inte vara 

bekväma med att helt ta steget och upphäva den kategorisering och struktur som finns av kön 

och normer idag. Det strider alltså mot den instrumentella funktionen; informanterna är inte 

beredda att handla i enlighet med sina åsikter. Myndiga personer som ska kunna ha 

könskonträra namn. är informanterna däremot mer positiva till, vilket ju uppvisar ett brott mot 

den ”klassiska” kognitiva orienteringsfunktionen; jag tolkar att en kognitiv 

orienteringsfunktion i en attityd främst visas genom just en vilja att kategorisera och 

strukturera utifrån tidigare etablerade mönster och vanor, vilket ju könsroller och normer bör 

sägas vara. Här fylls också en affektiv funktion, där informanterna konstruerar en progressiv 

identitet, inte bara vad gäller könskonträra namn, utan faktiskt könsroller i större utsträckning. 

Många informanter diskuterar just att kön inte behöver vara så bundet till särskilda attribut 

hela tiden. Motsatta åsikter uppvisas också, där vissa informanter bestämt hävdar vikten av 

två kön, och att dessa ska få lov att finnas utan något slags mellanting. Det blir dock återigen 

en affektiv funktion som fylls, och ännu mer en kognitiv orienteringsfunktion. 

4.2 Skillnader mellan utvalda grupper 

Finns det någon skillnad i attityd mellan de fyra utvalda studentgrupperna? I resultaten syns 

en skillnad, där de två studentgrupperna från humanistisk-samhällsvetenskapliga 

vetenskapsområdet, och då särskilt studenterna vid juridiska fakulteten verkar anse att 

exempelvis hen har en viss negativ laddning. Studenterna från både teknisk-

naturvetenskapliga vetenskapsområdet och medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet 

tenderar vara mer positivt inställda, vilket är en intressant iakttagelse. En anledning skulle 

kunna vara att diskussionen bland humanister och samhällsvetare nått det stadium där 

”nyhetens behag” om hen har lagt sig, och motståndarsidan börjat växa sig stark; en debatt 

kan ju tänkas börja med en stark ja-sida, och en något mindre motståndarsida, som sedan 

växer till sig när innehållet i debatten når utanför den positiva sfären. En aspekt som ska tas i 
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beaktande vad gäller de mer negativa uppfattningarna som finns hos studenterna vid juridiska 

fakulteten, är att denna fakultet ofta förknippas med traditionella och svårföränderliga 

områden, såsom lagstiftning och rättsväsende. Också studenter vid historisk-filosofiska 

fakulteten skulle kunna antas ha lite mer konservativa värderingar; detta är dock inget absolut 

självklart, och fakultetens studenter i denna undersökning uppvisar relativt positiv inställning 

till könsneutralt språkbruk. Den intressanta gruppen att studera i detta sammanhang är 

studentgruppen från teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, som ju uppvisat en 

positiv hållning till stora delar av undersökningens frågor. Förvisso finns även här undantag, 

där politiska konnotationer till exempelvis hen bidrar till en mer negativ attityd. Överlag är 

dock attityderna till hen betydligt mer positiva hos studenterna vid teknisk-naturvetenskapliga 

vetenskapsområdet och medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, än hos studenterna 

vid humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.  

 Vad gäller en som generiskt pronomen uppvisar alla grupperna en ganska sval och neutral 

attityd, där först och främst ett bruk av man som generaliserande pronomen avfärdas som icke 

hemmahörande i akademiska sammanhang. I avsnitt 4.1, om studenternas allmänna attityder, 

diskuteras detta lite mer djupgående, och den diskussionen kan till stor del kunna passa in 

även här. Många argument som framförs för att styrka en mer avhållsam attityd har sin 

utgångspunkt i den dialektala användningen av en i stället för man, samt att man ju faktiskt 

inte används särskilt ofta i mer seriösa texter – varför skulle då en användas i stället? Vissa 

studenter från särskilt historisk-filosofiska fakulteten tar dock upp frågan om en kanske kan 

träda in som ett mer ”akademiskt” alternativ till man. Studenterna från teknisk-

naturvetenskapliga och medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet är något mer 

positiva till en, men samtidigt uppger många att de inte är särskilt insatta i vad denna 

företeelse innebär, och vilka fördelar och nackdelar som kan finnas med att använda en som 

generiskt pronomen. 

 Slutligen ska skillnader i attityder till könskonträra namn avhandlas. Den mest intressanta 

iakttagelsen som här görs, är att alla studentgrupper anser att flickor i större utsträckning kan 

få pojknamn, än att pojkar kan få flicknamn. En annan skillnad som också bör diskuteras, är 

att studenterna från juridiska fakulteten och historisk-filosofiska fakulteten i viss mån tycker 

att nya lagen om personnamn inte ska tillåta könskonträra namn; denna åsikt finns över huvud 

taget inte alls hos studenterna från de två andra grupperna, utan de vill att lagen antingen ska 

vara tillåtande eller neutral gentemot könskonträra namn. Frågan är vad denna skillnad beror 

på? Informanterna uppmanades att inte ta hänsyn till lagar och regler när de besvarade frågan 

om lagen om personnamn, så de negativa svaren får antas bygga på en mer negativ attityd 
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gentemot könskonträra namn. En tänkbar anledning till varför informanterna inte vill att lagen 

tillåter könskonträra namn, skulle kunna vara att de inte anser att föräldrar bör få ge sina barn 

ett könskonträrt namn, då det kan vålla obehag för barnet. Ytterligare en anledning skulle 

kunna grunda sig i en motvilja hos informanterna att upphäva tidigare könskategoriseringar 

och roller som befästs väldigt starkt med hjälp av namn. Den första anledningen ter sig, 

utifrån svaren, som den mest troliga. Varför finns den då inte hos informanterna från de icke-

humanistiska ämnesområdena? Här kan åsikterna om hen också lyftas fram, då grupperna ju 

divergerat även där, med positiva informanter från teknisk-naturvetenskapliga 

vetenskapsområdet och medicinska farmaceutiska vetenskapsområdet, och negativa 

informanter från historisk-filosofiska fakulteten samt juridiska fakulteten. Är de positiva 

informanterna mer öppna för dekonstruering av normer, eller har de inte tidigare reflekterat 

över detta, och således inte ser det som något att varken uppmuntra eller bli upprörd över? Ett 

tänkbart svar skulle kunna bygga på den sistnämnda hypotesen; eftersom debatter om 

könsroller kanske inte förts i större omfattning bland dessa studenter, har det inte blivit laddat 

på något sätt, utan det är okontroversiellt och vållar inte lika heta känslor. Att en debatt kan 

blossa upp även här är absolut inte omöjligt att tänka sig, men de debatter som funnits, om 

exempelvis hen, kan också ha blivit mer eller mindre betraktad på avstånd när den pågått i 

grupper med mer humanistisk inriktning.  

4.3 Slutsatser 

Den generella attityden till hen kan konstateras vara av två olika arter; antingen används hen 

för att förenkla språket eller för att göra ett politiskt ställningstagande. Motsatsen gäller också, 

dvs. att hen inte ses som ett alternativ pga. de politiska konnotationerna. Den främsta 

anledningen till att använda (eller inte använda) hen handlar således om identitetsskapande; 

ett annat i någon mån förekommande skäl är språkekonomiska aspekter. Hen är till viss del 

laddat, särskilt bland informanterna i humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. 

Detta beror till stor del på den politiska laddningen, vilket bidrar till den identitetsskapande 

delen i informanternas attityder. Studenter inom teknisk-naturvetenskapliga 

vetenskapsområdet tenderar vara mer positivt inställda, vilket kan bero på att diskussionen 

inte ännu nått det stadium där humanister-samhällsvetare befinner sig. 

    En som generaliserande pronomen ses som antingen nyskapande och stående inför ett 

potentiellt intåg i akademin som ett mer seriöst alternativ till man, eller som dialektalt och 

talspråkligt. Det verkar dock inte vara särskilt diskuterat eller etablerat ännu, och tydligen än 

så länge rätt okontroversiellt. En genomgående röd tråd är att man inte uppfattas som 
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stötande, så många ser inget behov av en. Väldigt få refererar till ett manlig kodat språk, och 

att det skulle kunna ses som skäl att använda en. Däremot verkar informanterna vara ganska 

obrydda om en eller man används; det är mer fokus på att man inte bör användas i uppsatser 

och dylikt, men då av andra språkliga skäl än att ordet klingar manligt. Några utstuderat 

positiva eller negativa attityder framkommer inte riktigt, utan informanterna är generellt 

neutrala. 

     Till könskonträra namn finns både progressiva och konservativa attityder, med 

progressivitet något i framkant. De konservativa attityderna verkar mestadels gälla barn med 

könskonträra namn, pga. att informanterna antar att barnen blir mobbade och mer utsatta med 

ett könskonträrt namn. Ytterligare en aspekt är att informanterna antar att det finns så pass 

starkt cementerade könsroller att det inte skulle fungera med könskonträra namn.  

    En viss skillnad i åsikterna finns vad gäller alla tre undersökta delar, mellan de fyra 

informantgrupper som jämförts med varandra. Dessa skillnader kan tänkas bero på att 

diskussioner om genus och hur detta går igen i språket har drivits längre och djupare bland 

humanisterna, och således genererat en stark motståndarsida mot exempelvis hen. Bland 

studenter inom vetenskapsområden som inte är lika inriktade mot humanistiska och 

samhällsvetenskapliga ämnen kan laddningen i könsrollsdebatten tänkas försvinna, eftersom 

debatten inte drivs lika hårt och komplext, och inte blir lika omfattande. 
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5 Avslutande kommentar 

Denna undersökning har på intet sätt täckt in alla typer av attityder till de tre undersökta 

beståndsdelarna i könsneutralt språkbruk. Många förbättringar och korrigeringar kan göras i 

både valet av material och hur metoden genomförs; materialet kan exempelvis i en större 

undersökning se till att samlas in på ett mer genomtänkt vis, där en jämnare fördelning av 

olika typer av informanter får besvara en bättre bearbetad enkät exempelvis. Undersökningen 

som gjorts i denna uppsats kan säkerligen utgöra en bra plattform till att vidareutveckla 

ytterligare studier av attityder till just könsneutralt språkbruk, och då inte bara bland studenter 

utan också bland andra typer av informanter. 

    Något som ändå gör denna undersökning intressant och relevant är att den påvisat resultat 

som kanske inte varit helt förväntade och självklara. Här går tankarna främst till att studenter 

inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet uppvisat en betydligt mer positiv och 

öppen attityd till exempelvis hen och könskonträra namn, än vad studenter från fakulteter 

inom humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet gjort. Detta resultat kan också 

utgöra grund för djupare undersökningar om orsaker och mekanismer bakom dessa attityder. 

Överlag kan denna undersökning också sägas ha till viss del fyllt ett tidigare 

forskningstomrum som funnits både inom attitydforskning, och de tre olika 

undersökningsområden som behandlats i uppsatsen, vilket ju var ett av syftena för uppsatsen. 

De undersökta områdena är som bekant inte särskilt utforskade ännu, av helt naturliga 

orsaker; de har inte funnits särskilt länge, eller snarare har inte varit i ropet särskilt länge, 

vilket gör att mycket forskning fortfarande finns att göra. Denna uppsats har alltså till viss del 

täckt in ett tidigare outforskat område, och samtidigt öppnat upp för nya undersökningar som 

kan utföras med utgångspunkt i resultatet som framkommit här.  



43 

 

Referenser 

Andersson, Thorsten ”Svenskt förnamnsskick i förändring” i Studia anthroponymica 

      Scandinavia 31, under utgivning 

Bijvoet, Ellen, 2013 ”Språkattityder” I: Sundgren, Eva (red.) Sociolingvistik.-2 uppl. 

      Stockholm, Liber S. 128-158 

Brylla, Eva, 2007 ”A boy named Sue” I: Gunnarsson, Britt-Louise m.fl. (red.) Språk och kön i 

       nutida och historiskt perspektiv – studier presenterade vid Den sjätte nordiska 

       konferensen om språk och kön, Uppsala 6-7 oktober 2006 Uppsala universitet S. 191-197 

Brylla, Eva, 2010 ”Han får heta Madeleine – En dom i Regeringsrätten” I: Studia 

       anthroponymica Scandinavia 28 S. 151-154 

Ledin, Per & Lyngfelt, Benjamin, 2013 ”Olika hen-syn – om bruket av hen i bloggar, 

        tidningstexter och studentuppsatser” I: Språk & Stil NF 23. 2013 S. 141-174 

Milles, Karin, 2013 ” En öppning i en sluten ordklass? Den nya användningen av pronomenet 

        hen” I: Språk & Stil NF 23 S. 107-140 

Övriga källor 

Skatteverket. Ställningstagande: Prövning av förnamns lämplighet, 2009-12-14  

SOU 2013:35. Betänkande av Namnlagskommittén En ny lag om personnamn 

 

 

  



44 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Enkätundersökning 

Enkätundersökning av attityder till könsneutralt språkbruk 

Denna enkät ingår i en C-uppsats som skrivs i ämnet svenska språket/nordiska språk. 

Jag undersöker här om attityder till vissa delar av ett könsneutralt språkbruk kan ha samband med 

olika utbildningsinriktningar. Enkäten består av 3 delar, med 6-8 frågor på varje del. Dina svar på 

frågorna skall baseras på dina egna åsikter, och inte på vad exempelvis lagar och myndigheter 

säger. Alla svar behandlas självklart anonymt! 

 

För statistikens och resultattolkningens skull behöver jag veta följande om dig: 

Kön:  

Utbildningsinriktning (t.ex. program, kurs, ämne): 

DEL 1: Hen 

1. Tycker du att hen kan användas som ett alternativ till ”han eller hon” och liknande 

konstruktioner? 

□ Ja  □ Nej  □ Vet ej 

 

2 a) Tycker du att hen är ett värdeladdat ord? (Om svaret är ”nej” eller ”vet ej”, gå till 

fråga 3) 

□ Ja  □ Nej □ Vet ej 

 

b) Vilken typ av laddning har ordet enligt dig? 

□ Positiv  □ Negativ □ Det beror på sammanhanget 

Ev. kommentar: 

 

3. Skulle du kunna tänka dig att använda hen i exempelvis en uppsats, eller andra texter 

som skrivs inom din utbildning? 
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□ Ja  □ Nej □ Vet ej  □ Jag använder redan hen i sådana sammanhang 

Ev. kommentar: 

 

 

4.  Skulle du kunna tänka dig att använda hen i ditt vardagliga språkbruk, exempelvis när 

du skriver på sociala medier, SMS och i ditt talspråk? 

□ Ja  □ Nej □ Vet ej  □ Jag använder redan hen i sådana sammanhang 

Ev. kommentar: 

 

5. I vilken utsträckning instämmer du med följande påstående? 

 

”Hen är ett mindre stötande alternativ till generiskt (allmänt) han” 

□ Instämmer fullständigt  □ Instämmer till viss del  □ Instämmer ej 

Ev. kommentar: 

 

6. I vilken utsträckning instämmer du med följande påstående? 

”Hen är enklare att använda än dubbelformer som hon eller han” 

□ Instämmer fullständigt       □ Instämmer till viss del  □ Instämmer ej  

Ev. kommentar: 

 

Fortsättning på nästa sida 

 

  



46 

 

DEL 2: En i stället för man 

1. Vilken av nedanstående meningar skulle du anse vara ”korrekt”, dvs. vilket alternativ 

skulle du ha skrivit? 

□ En bör inte komma för sent för ofta □ Man bör inte komma för sent för ofta □ Vet ej 

 

2. Tycker du att en fungerar bättre som generaliserande allmänt pronomen (dvs. i 

konstruktioner som i fråga 1) än man? 

□ Ja  □ Nej □ Vet ej 

 

3 a) Anser du att en i stället för man är värdeladdat? (Om du svarar ”nej”, eller ”vet ej”, gå 

till fråga 4) 

□ Ja  □ Nej □ Vet ej 

 

b) Vilken typ av laddning har ordet enligt dig?  

□ Positiv  □ Negativ  □ Det beror på sammanhanget 

Ev. kommentar: 

 

4. I vilken utsträckning instämmer du med följande påstående? 

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

lättbegripliga ord (exempelvis man¸ som byts ut mot en)” 

□ Instämmer fullständigt  □ Instämmer till viss del  □ Instämmer ej  

Ev. kommentar: 

 

5. Skulle du kunna byta ut man mot en i exempelvis en uppsats eller andra texter skrivna 

inom din utbildning? 
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□ Ja  □ Nej □ Vet ej     □ Jag använder redan en i stället för man i sådana sammanhang 

Ev. kommentar: 

 

6.  Skulle du kunna tänka dig att använda en i stället för man i ditt vardagliga språkbruk, 

exempelvis när du skriver på sociala medier, SMS och i ditt talspråk? 

□ Ja  □ Nej □ Vet ej     □ Jag använder redan en i stället för man i sådana sammanhang 

Ev. kommentar:  
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DEL 3: Könskonträra namn 

1. Tycker du att en flicka/kvinna kan ha ett ”typiskt” pojk-/mansnamn?  

□ Ja  □ Nej □ Vet ej 

 

2. Tycker du att en pojke/man kan ha ett ”typiskt” flick-/kvinnonamn? 

□ Ja  □ Nej □ Vet ej 

 

3. I vilken utsträckning instämmer du med följande påstående?  

”Det är viktigt att man utifrån en persons namn vet vilken könstillhörighet personen har” 

□ Instämmer fullständigt  □ Instämmer till viss del  □ Instämmer ej  

Ev. kommentar:  

 

4. Tycker du att en myndig person ska ha möjlighet att kunna byta/lägga till ett namn som 

inte ”stämmer överens” med personens könstillhörighet? 

□ Ja  □ Nej □ Vet ej 

Ev. kommentar: 

 

5. Tycker du att föräldrar ska ha rätt att ge sina döttrar ”pojknamn”?  

□ Ja  □ Nej □ Vet ej 

Ev. kommentar: 

 

6. Tycker du att föräldrar ska ha rätt att ge sina söner ”flicknamn”?  

□ Ja  □ Nej □ Vet ej 

Ev. kommentar: 
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7. Hur skulle du vilja att nya namnlagen (under arbete, fastställs förmodligen 2015) 

förhåller sig till könskonträra (dvs. könsöverskridande) namn? 

□ Tillåtande  □ Ej tillåtande  □ Neutralt, varken för eller emot 

Ev. kommentar: 

 

8. I vilken utsträckning instämmer du med följande påstående? 

”Könskonträra namn bidrar till ett mer jämställt samhälle” 

□ Instämmer fullständigt  □ Instämmer till viss del       □ Instämmer ej  

Ev. kommentar: 

 

 

Vill du svara på fler frågor om dessa ämnen? Skriv din mejladress, så kontaktar jag dig för 

en mer djupgående intervju.  

Mejladress: 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2. Intervjufrågeområden 

Hen: 

 Är du positiv eller negativ till hen? 

 Första ”mötet” med hen: ungefär när? (Typ årtal) 

    I vilket sammanhang? (politik/samhällsdebatt, utbildning etc.)  

    Vilken reaktion då? 

 Har du ändrat åsikt om hen under tidens gång?  

   Hur har den ändrats? 

   Varför/varför inte? 

 Främsta anledningen till åsikt för/emot nu? 

 Hur reagerar du på en text där hen används? 

 Hur skulle du beskriva den allmänna debatten kring hen? 

 Hur tror du att hen-användandet kommer se ut om ~10 år?  

 

En i stället för man: 

 Din åsikt om det? 

 Hur ofta har du stött på detta fenomen? (Inte särskilt vanligt förekommande ännu) 

 Hur reagerar du på en text där en genomgående är generaliserande pronomen? 

 Får det genomslagskraft? 

 Liknande debatt som hen?  
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Könskonträra namn: 

 Något du tidigare stött på? 

 Om ja: hur reagerade du? 

Om nej: hur tror du att du reagerar? 

 Din åsikt om detta? (Ej säga rakt ut: förvirrande, framåtsträvande) 

 Hur tror du att barn reagerar på detta? 

 Vuxna? 

 Nuvarande namnlag: så länge ett namn inte kan vålla obehag för bäraren, är det OK att 

ha. Tycker du att detta gäller detta ex. en pojke/man som heter Louise, och en 

flicka/kvinna som heter Andreas? 

 Tror du att detta kommer att debatteras flitigare eller fortsätta att leva i ”skymundan”? 
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Bilaga 3. Svarsfördelning i enkätundersökning 

 

TABELL 2. MANUELL ENKÄT  

Del 1: Hen 
1. Tycker du att hen kan användas som ett alternativ till ”han eller hon” och liknande 

konstruktioner? 

  Ja  Nej  Vet ej 

Informantgrupp 1a 59 74 % 19 24 % 2 2 % 

Informantgrupp 2 6 66 % 1 11 % 2 22 % 

Informantgrupp 4 23 72 % 7 22 % 2 6 % 

Informantgrupp 5 28 72 % 11 28 % - - 

 

2a. Tycker du att hen är ett värdeladdat ord? 

 Ja  Nej Vet ej   Ej besv. 

Informantgrupp 1a 32 40 % 42 52,5 % 5 6 %   2 2,5 % 

Informantgrupp 2 2 22 % 6 66 % 1 11 %  -  - 

Informantgrupp 4 10 31 % 18 56 % 3 9 %   1 3 % 

Informantgrupp 5 17 43,5 % 19 49 % 2 5 %   1 2,5 % 

 

2b. Vilken typ av laddning har ordet enligt dig?* 

 Positiv Negativ      Det beror på Ej besv. 

       sammanhanget 

Informantgrupp 1a 7 22 % 11 34 % 13 41 % 1 3 % 

Informantgrupp 2 - -  - -  2 100 % - -  

Informantgrupp 4 3 30 % 2 20 % 4 40 % 1 10 % 

Informantgrupp 5 2 12 % 8 47 % 7 41 % - -  
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*Endast de informanter som svarade ”ja” på fråga 2a räknas i detta resultat 

3. Skulle du kunna tänka dig att använda hen i exempelvis en uppsats, eller andra texter som 

skrivs inom din utbildning? 

 Ja Nej Vet ej  Jag använder redan hen 

     i sådana sammanhang 

Informantgrupp 1a 28 35 % 36 45 % 4 5 %     13 16 %  

Informantgrupp 2 2 22 % 2 22 % 3 33 %     2  22 % 

Informantgrupp 4 9 28 % 15 47 % 3 9 %     5 16 % 

Informantgrupp 5 16 41 % 19 49 % - -     4 10 % 

 

4. Skulle du kunna tänka dig att använda hen i ditt vardagliga språkbruk, exempelvis när du 

skriver på sociala medier, SMS och i ditt talspråk? 

 Ja Nej Vet ej  Jag använder redan hen 

     i sådana sammanhang 

Informantgrupp 1a 33 41 % 32 39 % 3 4 %     13 16 %  

Informantgrupp 2 2 22 % 2 22 % 3 33 %     2  22 % 

Informantgrupp 4 11 34 % 13 41 % 1 3 %     7 22 % 

Informantgrupp 5 18 46 % 16 41 % 2 5 %     3 8 % 

 

5. I vilken utsträckning instämmer du med följande påstående? 

”Hen är ett mindre stötande alternativ till generiskt (allmänt) han” 

 Instämmer fullständigt Instämmer till viss del  Instämmer ej 

Informantgrupp 1a 18   22,5 %  22   27,5 %     41   51 % 

Informantgrupp 2 5    55 %  2     22 %     2  22 % 

Informantgrupp 4 4   12 %  9    28 %     19  59 % 

Informantgrupp 5 7   18 %  11    28 %     21  54 % 
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6. I vilken utsträckning instämmer du med följande påstående? 

”Hen är enklare att använda än dubbelformer som hon eller han” 

 Instämmer fullständigt Instämmer till viss del  Instämmer ej 

Informantgrupp 1a 39   49 %  24   30 %     19   24 % 

Informantgrupp 2 5    55 %  3     33 %     1  11 % 

Informantgrupp 4 10   31 %  12    38 %     10  31 % 

Informantgrupp 5 20   51 %  11    28 %     8  21 % 

 

Del 2: En i stället för man 

1. Vilken av nedanstående meningar skulle du anse vara korrekt, dvs. vilket alternativ skulle 

du ha skrivit? 

 En bör inte komma   Man bör inte komma   Vet ej Ej besv. 

 för sent för ofta  för sent för ofta 

Informantgrupp 1a 9    11 %  68    84 %   3 4 %  1 1 % 

Informantgrupp 2 2    22 %  7    77 %   -  -  - - 

Informantgrupp 4 2     6 %  27     85 %   2 6 %  1 3 % 

Informantgrupp 5 4   10 %  34     87 %   1 3 %   - - 

 

2. Tycker du att en fungerar bättre som generaliserande allmänt pronomen (dvs. i 

konstruktioner som i fråga 1) än man? 

 Ja  Nej Vet ej   Ej besv. 

Informantgrupp 1a 19 23 % 44  54 % 17 21 %   1 1 % 

Informantgrupp 2 4 44 % 3 33 % 2 22 %  -  - 

Informantgrupp 4 4 13 % 17 53 % 11 34 %   - - 

Informantgrupp 5 11  28 % 22 56,5 % 5 13 %   1 2,5 % 
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3a. Anser du att en i stället för man är värdeladdat? 

  Ja  Nej  Vet ej 

Informantgrupp 1a 20 25 % 56 69 % 5 6 % 

Informantgrupp 2 1 11 % 7 77 % 1 11 % 

Informantgrupp 4 6 19 % 25 78 % 1 3 % 

Informantgrupp 5 8 21 % 27 69 % 4 10 % 

 

3b. Vilken typ av laddning har ordet enligt dig?** 

 Positiv Negativ      Det beror på Ej besv. 

       sammanhanget 

Informantgrupp 1a 6 30 % 8 40 % 5 25 % 1 5 % 

Informantgrupp 2 1 100 %  - -  2 100 % - -  

Informantgrupp 4 1 17 % - - 4 66 % 1 17 % 

Informantgrupp 5 3 37,5 % 4 50 % 1 12,5 % - -  

**Endast de informanter som svarade ”ja” på fråga 3a räknas i detta resultat 

 

4. I vilken utsträckning instämmer du med följande påstående? 

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

lättbegripliga ord (exempelvis man¸ som byts ut mot en)” 

 Instämmer fullständigt Instämmer till viss del  Instämmer ej 

Informantgrupp 1a 22    27 %  33   41 %     26   32 % 

Informantgrupp 2 1    11 %  5     55 %     3  33 % 

Informantgrupp 4 7   22 %  15    47 %     10  31 % 

Informantgrupp 5 14   36 %  16    41 %     9  23 % 
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5. Skulle du kunna byta ut man mot en i exempelvis en uppsats eller andra texter skrivna inom 

din utbildning? 

 Ja Nej Vet ej  Jag använder redan en  Ej besv. 

   i stället för man i 

   sådana sammanhang 

Informantgrupp 1a 27 33 % 37 46 % 13 16 % 1  1 %     3 4 % 

Informantgrupp 2 3 33 % 2 22 % 2 22 %  2 22 %    -  - 

Informantgrupp 4 10 31 % 9 28 % 9 28 %  - -     3 9 % 

Informantgrupp 5 11 28 % 24  61 % 3 8 % -  -     1 3 % 

 

6. Skulle du kunna tänka dig att använda en i stället för man i ditt vardagliga språkbruk, 

exempelvis när du skriver på sociala medier, SMS och i ditt talspråk? 

 Ja Nej Vet ej  Jag använder redan en  Ej besv. 

   i stället för man i 

   sådana sammanhang 

Informantgrupp 1a 29 36 % 38 47 % 11 14 % 1  1 %     2 2 % 

Informantgrupp 2 4 44 % 3 33 % -   -  2 22 %    -  - 

Informantgrupp 4 10 31 % 13 41 % 7 22 %  1 3 %     1 3 % 

Informantgrupp 5 13 33 % 23 59 % 2 5 % -  -     1 3 % 

 

Del 3: Könskonträra namn 

1. Tycker du att en flicka/kvinna kan ha ett ”typiskt” pojk-/mansnamn? 

 Ja  Nej Vet ej   Ej besv. 

Informantgrupp 1a 43 53 % 23  28 % 13 16 %   2 2 % 

Informantgrupp 2 4 44 % 2 22 % 3 33 %  -  - 

Informantgrupp 4 19 59 % 7 22 % 6 19 %   - - 

Informantgrupp 5 18  46 % 13  33 % 7 18 %   1 3 % 
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2. Tycker du att en pojke/man kan ha ett ”typiskt” flick-/kvinnonamn? 

 Ja Nej Vet ej   Ej besv. 

Informantgrupp 1a 41 51 % 24  30 % 15  18,5 %  1 1 % 

Informantgrupp 2 3 33 % 2 22 % 4 44 %  -  - 

Informantgrupp 4 19 59 % 8 25 % 5 16 %   - - 

Informantgrupp 5 17 43,5 % 13 33 % 8 21 %  1 2,5 % 

 

3. I vilken utsträckning instämmer du med följande påstående? 

”Det är viktigt att man utifrån en persons namn vet vilken könstillhörighet personen har” 

 Instämmer fullständigt Instämmer till viss del  Instämmer ej 

Informantgrupp 1a 9    11 %  36   44 %     36   44 % 

Informantgrupp 2 -    -  6     66 %     3  33 % 

Informantgrupp 4 2   6 %  18    56 %     12  38 % 

Informantgrupp 5 8   21 %  15    38 %     16  41 % 

 

4. Tycker du att en myndig person ska ha möjlighet att kunna byta/lägga till ett namn som inte 

”stämmer överens” med personens könstillhörighet? 

  Ja  Nej  Vet ej 

Informantgrupp 1a 64 79 % 10 12 % 7 9 % 

Informantgrupp 2 6 66 % - - 3 33 % 

Informantgrupp 4 27 84 % 1 3 % 4 13 % 

Informantgrupp 5 27 69 % 9 23 % 3 8 % 
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5. Tycker du att föräldrar ska ha rätt att ge sina döttrar ”pojknamn”? 

 Ja Nej Vet ej   Ej besv. 

Informantgrupp 1a 36 44 % 25  31 % 19  23 %  1 1 % 

Informantgrupp 2 1 11 % 2 22 % 6 66 %  -  - 

Informantgrupp 4 17 53 % 8 25 % 7 22 %   - - 

Informantgrupp 5  15 38 % 15 38 % 8 20,5 %  1 2,5 % 

 

6. Tycker du att föräldrar ska ha rätt att ge sina söner ”flicknamn”? 

 Ja Nej Vet ej   Ej besv. 

Informantgrupp 1a 36 44 % 25  31 % 19  23 %  1 1 % 

Informantgrupp 2 1 11 % 2 22 % 6 66 %  -  - 

Informantgrupp 4 16 50 % 9 28 % 7 22 %   - - 

Informantgrupp 5  14 36 % 14 36 % 10 25,5 %  1 2,5 % 

 

7. Hur skulle du vilja att nya namnlagen (under arbete, fastställs förmodligen 2015) förhåller 

sig till könskonträra (dvs. könsöverskridande) namn? 

 Tillåtande Ej tillåtande Neutralt, varken för eller emot 

Informantgrupp 1a 27   33 % 10   12 %     44  54 % 

Informantgrupp 2 3   33 % -    -     6  66 % 

Informantgrupp 4 9   28 % 2    6 %     21  66 % 

Informantgrupp 5 12   31 % 8  20 %     19  49 % 
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8. I vilken utsträckning instämmer du med följande påstående? 

”Könskonträra namn bidrar till ett mer jämställt samhälle”  

  Instämmer  Instämmer  Instämmer ej   Ej besv. 

  fullständigt  till viss del 

Informantgrupp 1a 6   7 % 26   32 % 47   58 %    2 2 % 

Informantgrupp 2 1  11 % 6  66 % 2  22 %    - - 

Informantgrupp 4 2   6 % 10  31 % 20  60 %    1 1 % 

Informantgrupp 5 -   - 14  36 % 24  61,5 %    1 2,5 % 

 

TABELL 3. WEBBENKÄT 

Del 1: Hen 

1. Tycker du att hen kan användas som ett alternativ till ”han eller hon” och liknande 

konstruktioner? 

  Ja  Nej  Vet ej 

Informantgrupp 1b 34 56 % 23 38 % 4 6 % 

Informantgrupp 3 29 83 % 6 17 % - - 

 

2. Tycker du att hen är ett värdeladdat ord? 

  Ja  Nej  Vet ej 

Informantgrupp 1b 35 57 % 24 39 % 2 3 % 

Informantgrupp 3 17 48,5 % 17 48,5 % 1 3 % 
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3. Vilken typ av laddning har ordet enligt dig?*** 

 Positiv Negativ      Det beror på Ej besv. 

       sammanhanget 

Informantgrupp 1b 2  6 % 13  37 % 17  48,5 % 3  8,5 % 

Informantgrupp 3 2  12 %  5  29 % 8  47 % 2  12 %  

***Endast de informanter som svarade ”ja” på fråga 2 räknas i detta resultat 

 

4. Skulle du kunna tänka dig att använda hen i exempelvis en uppsats, eller andra texter som 

skrivs inom din utbildning? 

 Ja Nej Vet ej  Jag använder redan hen 

     i sådana sammanhang 

Informantgrupp 1b 9  15 % 35  57 % 2  3 %     15  25 %  

Informantgrupp 3 14  40 % 12  34 % 4  11 %     5  14 % 

 

5. Skulle du kunna tänka dig att använda hen i ditt vardagliga språkbruk, exempelvis när du 

skriver på sociala medier, och SMS? 

 Ja Nej Vet ej  Jag använder redan hen 

     i sådana sammanhang 

Informantgrupp 1b 8  14 % 35  57 % 2  3 %     16  26 %  

Informantgrupp 3 18  51 % 6  17 % 1  3 %     10   29 % 

 

6a. I vilken utsträckning instämmer du med följande påstående? 

"Hen är ett mindre stötande alternativ till generiskt (allmänt) han" 

 Instämmer fullständigt Instämmer till viss del  Instämmer ej 

Informantgrupp 1b 16    26 %  15   25 %     30   49 % 

Informantgrupp 3 8    23 %  14     40 %     13  37 % 
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6b. I vilken utsträckning instämmer du med följande påstående? 

"Hen är enklare att använda än dubbelformer som hon eller han" 

 Instämmer fullständigt Instämmer till viss del  Instämmer ej 

Informantgrupp 1b 25   41 %  20   33 %     16   26 % 

Informantgrupp 3 21    60 %  8     23 %     6  17 % 

 

Del 2: En i stället för man 

1. Vilken av nedanstående meningar skulle du anse vara korrekt, dvs. vilket alternativ skulle 

du ha skrivit? 

 En bör inte komma   Man bör inte komma   Vet ej Ej besv. 

 för sent för ofta  för sent för ofta 

Informantgrupp 1b 7    10 %  55    90 %   -  -  - - 

Informantgrupp 3 4    11 %  24    69 %   2  6 % 5 14 % 

 

2. Tycker du att en fungerar bättre som generaliserande allmänt pronomen (dvs. i 

konstruktioner som i fråga 1) än man? 

   Ja   Nej     Vet ej 

Informantgrupp 1b  10 16 %  45  74 %    6    10 % 

Informantgrupp 3  11    31,5 %  18   51,5 %  6       17 % 

 

3. Anser du att en i stället för man är värdeladdat? 

  Ja  Nej    Vet ej 

Informantgrupp 1b 12 20 % 46 75 % 3 5 % 

Informantgrupp 3 4 11,5 % 26 74 % 5 14,5 % 
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4. Vilken typ av laddning har ordet enligt dig?**** 

 Positiv Negativ      Det beror på Ej besv. 

       sammanhanget 

Informantgrupp 1b 1  8 % 4  33 % 5  42 % 2  17 % 

Informantgrupp 3  -    -  1  25 % 2  50 % 1  25 %  

****Endast de informanter som svarade ”ja” på fråga 3 räknas i detta resultat 

 

5. I vilken utsträckning instämmer du med följande påstående? 

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

lättbegripliga ord (exempelvis man¸ som byts ut mot en)” 

 Instämmer fullständigt Instämmer till viss del  Instämmer ej 

Informantgrupp 1b 35    57 %  13   21,5 %     13   21,5 % 

Informantgrupp 3 12    34 %  11     32 %     12  34 % 

 

6. Skulle du kunna byta ut man mot en i exempelvis en uppsats eller andra texter skrivna inom 

din utbildning? 

 Ja Nej Vet ej  Jag använder redan en i stället för  

      man i sådana sammanhang 

Informantgrupp 1b 18   29,5 % 38  62 % 4  6,5 % 1 2 %      

Informantgrupp 3 10  29 % 13  37 % 7   20 %   5    14 % 

 

7. Skulle du kunna tänka dig att använda en i stället för man i ditt vardagliga språkbruk, 

exempelvis när du skriver på sociala medier, och SMS? 

 Ja Nej Vet ej  Jag använder redan en i stället för  

      man i sådana sammanhang 

Informantgrupp 1b 16   26 % 38  52 % 3  5 % 4 7 %      

Informantgrupp 3 8  23 % 15  43 % 4   11 %   8    23 % 
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Del 3: Könskonträra namn 

1. Tycker du att en flicka/kvinna kan ha ett ”typiskt” pojk-/mansnamn? 

  Ja  Nej    Vet ej 

Informantgrupp 1b 25 41 % 29 48 % 7 11 % 

Informantgrupp 3 22 63 % 8 23 % 5 14 % 

 

2. Tycker du att en pojke/man kan ha ett ”typiskt” flick-/kvinnonamn? 

  Ja  Nej    Vet ej 

Informantgrupp 1b 25 41 % 28 46 % 8 13 % 

Informantgrupp 3 21 60 % 9 26 % 5 14 % 

 

3a. I vilken utsträckning instämmer du med följande påstående? 

”Det är viktigt att man vet utifrån en persons namn vet vilken könstillhörighet personen har” 

 Instämmer fullständigt Instämmer till viss del  Instämmer ej 

Informantgrupp 1b 10   16 %  15   25 %     36   59 % 

Informantgrupp 3 2    6 %  13     37 %     20  57 % 

 

3b. I vilken utsträckning instämmer du med följande påstående? 

”Könskonträra namn bidrar till ett mer jämställt samhälle” 

 Instämmer fullständigt Instämmer till viss del  Instämmer ej 

Informantgrupp 1b 4    7 %  13   21 %     44   72 % 

Informantgrupp 3 2    6 %  18     51 %     15  43 % 

 

4. Tycker du att en myndig person ska ha möjlighet att kunna byta/lägga till ett namn som inte 

”stämmer överens” med personens könstillhörighet? 

  Ja  Nej    Vet ej 

Informantgrupp 1b 44 72 % 8 13 % 9 15 % 

Informantgrupp 3 31 88,5 % 3 8,5 % 1 3 % 
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5. Tycker du att föräldrar ska ha rätt att ge sina döttrar ”pojknamn”? 

  Ja  Nej    Vet ej 

Informantgrupp 1b 27 44 % 18 30 % 16 26 % 

Informantgrupp 3 19 54 % 7 20 % 9 26 % 

 

6. Tycker du att föräldrar ska ha rätt att ge sina söner ”flicknamn”? 

  Ja  Nej    Vet ej 

Informantgrupp 1b 27 44 % 18 30 % 16 26 % 

Informantgrupp 3 19 54 % 7 20 % 9 26 % 

 

7. Hur skulle du vilja att nya namnlagen (under arbete, fastställs förmodligen 2015) förhåller 

sig till könskonträra (dvs. könsöverskridande) namn? 

 Tillåtande Ej tillåtande Neutralt, varken för eller emot 

Informantgrupp 1a 20   33 % 10   16 %     31  51 % 

Informantgrupp 2 17  49 % -    -     18  51 % 


