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Abstract
Milles, Karin, karin.milles@sh.se, Associate Professor, School of Culture and Education, Söder-
törn University, Sweden: “An opening in a closed word class? The new use of the pronoun hen”.
Språk och stil 23, 2013, pp. 107–140.
The Swedish gender-neutral pronoun hen has occasionally been used since at least the 1960s. In
the beginning of the new millennium its use increased among LGBT people and feminists. In 2012
a media debate concerning the pronoun attracted great public attention, making it clear that the pro-
noun had both friends and enemies. 
 The aim of this article is to describe what happened in 2012 as a feminist reform initiative to
promote gender inclusion and make language less sexist, and to map the use of the pronoun in pub-
lic Swedish after the debate. The study draws on language planning theory, especially theoretical
explorations of how to understand the link between language planning and larger political issues.
 To describe the feminist reform initiative, five circumstances were identified as having a major
impact on the process: linguistic properties, central agents, political context, public language cul-
tivation institutions, and media attention. To map the use of the pronoun four public written dis-
courses were investigated: government agencies’ web pages, motions from members of the Riks-
dag, academic papers and daily newspapers. 
 The main results were that the reform initiative was deeply intertwined with the larger societal
and political context, that the pronoun was used in the ongoing debate on gender equality and sex-
ual politics, and that the pronoun is being used to some extent, especially in student essays. 
Keywords: feminist language planning, hen, gender-neutral pronoun, public written discourses,
Swedish.

1. Inledning
Olle Josephson, professor i nordiska språk, menar i en språkkrönika att 2012
kommer att gå till språkhistorien som »hen-året» (Josephson 2013). 2012 blev
året då pronomenet inte bara diskuterades livligt, utan också året då många på
allvar prövade på att använda ordet i olika sammanhang. Jag vill i denna artikel
Tack till Svenska Akademien och Fonden för forskning i modern svenska som har möjliggjort stu-
dien.
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beskriva hen-debatten och undersöka hur den har påverkat bruket i den offent-
liga svenskan.

Hen är inget nyord utan har åtminstone femtio år på nacken. Skriftliga be-
lägg föreligger från 1960-talet, men det finns vittnesbörd om ordet så tidigt som
från 1950-talet (Strömkvist 2013). Det första skriftliga belägget kommer 1966,
då Rolf Dunås i en språkspalt drömde om att »uppfinna det tvåkönade ordet
’hen’» (Dunås 1966), och året därefter diskuterar Karl-Hampus Dahlstedt pro-
nomenet i en språkvetenskaplig artikel (Dahlstedt 1967). Sedan dess har hen
sporadiskt använts av studenter vid de svenska högskolorna och universiteten,
men annars inte synts till så mycket. 

Men i början av 2000-talet började det användas i hbtq-kretsar1 som en prak-
tisk lösning på problemet att referera till personer med blandat könsuttryck. Fe-
minister använde det också för att ifrågasätta de normer kring kön som finns i
samhället. I slutet av 2011 påbörjades en medial debatt om ordet, en debatt som
fick nytt bränsle och fart under det kommande året. Tidigt under 2012 publice-
rades Kivi och monsterhund (Lundqvist & Johansson 2012) och Självporno-
grafi (Kraft 2012), två böcker där de fiktiva karaktärerna omnämns med hen.
Och i gratistidningen Nöjesguidens andra nummer för året var alla hon och han
utbytta till hen (Nöjesguiden 2012). 

Den mediala debatten pågick länge i såväl tidningar, radio och teve som i de
sociala medierna. Många offentliga personer intervjuades om sina åsikter, och
bland dem uttryckte exempelvis Nyamko Sabuni sitt stöd (Olsson 2012a),
medan Svenska Akademiens Horace Engdahl var negativ (Cederskog 2012).
Av debatten att döma ser en del ordet som ett frigörande och verkningsfullt
normkritiskt verktyg, medan andra tycker att det är ett löjligt eller förtryckande
språkpolisiärt övergrepp.

Ordet har nu börjat användas, både i text och i tal. Den som har haft ögon
och öron med sig under året har stött på det lite varstans: än i en artikel i mor-
gontidningen, än i en reklamkampanj för ett flygbolag. Än i en tevesänd film-
gala, än i en interpellationsdebatt i riksdagen. 

Pronomenet, som antagligen ursprungligen var tänkt att användas i generisk
funktion, används också för att referera till unikt identifierbara referenter av
kött och blod. Då kan det användas både om cispersoner, dvs. personer som har
ett entydigt könsuttryck, och om transpersoner, dvs. personer som avviker från
normen om ett entydigt manligt eller kvinnligt könsuttryck. Det kan dessutom
användas om personer man inte vet, eller inte vill avslöja, könet på. 
1 Hbtq står för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner.

http://www.dn.se/kultur-noje/det-lilla-ordet-med-den-stora-laddningen
http://www.dn.se/kultur-noje/det-lilla-ordet-med-den-stora-laddningen
http://www.dn.se/kultur-noje/det-lilla-ordet-med-den-stora-laddningen
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Både debatten och motståndet har medfört att ordet har fått ett värde som sig-
nalord (Lyngfelt 2013). En kommunpolitiker som ville införa ordet i en arbets-
ordning menade exempelvis att det skulle kunna visa att de var »en kommun i
framkant» (Nacka kommuns kommunfullmäktige 2012). Och reklammakare
har utnyttjat att ordet väcker uppmärksamhet, vilket har gjort att det har dykt
upp i reklamkampanjer från bland annat ICA och flygbolaget Norwegian. 

Om man intresserar sig för svenskans utveckling väcker det här nya bruket
naturligtvis en mängd intressanta forskningsfrågor. Följande studie har för av-
sikt att sätta in hen-initiativet i sitt språkpolitiska sammanhang och göra en
första utvärdering. För att uppfylla syftet har jag formulerat följande två fråge-
ställningar: 

a) Hur kan hen-initiativet beskrivas som språkplaneringsprocess? 

Hen-debatten var resultatet av ett språkligt förändringsinitiativ taget av köns-
politiska skäl, varför det är nödvändigt att anlägga ett språkpolitiskt perspektiv
på studien. För att göra detta kommer jag att identifiera de viktigaste omstän-
digheterna som påverkade skeendet och utfallet av hen-initiativet. 

b) Används hen i den offentliga svenskan en kort tid efter den mediala de-
batten?

Under 2012 debatterades pronomenet flitigt, men många började också an-
vända det. Ovan har jag räknat upp ett antal tillfällen som fått mer eller mindre
uppmärksamhet. Frågan är om dessa tillfällen är undantag eller om pronomenet
mer allmänt har börjat tas i bruk. 

Fokus för studien är den offentliga svenskan. En studie av vardagligt tal-
språk, skönlitteratur etc., kan naturligtvis ge ytterligare insikter i reformför-
slagets ursprung och verkningar, men skulle kräva ett projekt av större om-
fång. 

För att öka undersökningens allmängiltighet och fånga in generella tenden-
ser hos både skribenter och instanser med normerande funktion, har jag valt ut
texter som har genomgått någon typ av redigeringsprocess, skrivs för att publi-
ceras elektroniskt och blir lästa av mer än en mottagare. 

Jag har valt ut fyra textkulturer som på olika sätt är intressanta delar av den
offentliga svenskan. Har pronomenet fått något genomslag i den svenska som
syns på myndigheternas webbplatser, som av demokratiska skäl ska vara vår-
dat, enkelt och begripligt? Används pronomenets politiska potential av politi-
ker när de skriver motioner? Använder unga människor, vars bruk kan tas som
indikation på framtidens språkbruk, ordet när de skriver uppsats på högskolor

http://stockholmsnatten.blogspot.se/2013_02_01_archive.html
http://stockholmsnatten.blogspot.se/2013_02_01_archive.html
http://stockholmsnatten.blogspot.se/2013_02_01_archive.html
http://www.tidskriftenful.se/index.php?m=ful&o=manifest
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och universitet? Upplåter tidningsmakarna inte bara spaltutrymme till diskus-
sioner om ordet utan också till faktisk användning av det? 

Också en mer specifik fråga som huruvida pronomenet används för både ge-
nerisk och icke-generisk referens kan besvaras genom denna studie. Denna
grova indelning i endast två funktioner fångar naturligtvis inte det nya brukets
fulla komplexitet. För en mer nyanserad beskrivning av de kontexter som hen
används i, se Wojahn (u.a.) och Ledin & Lyngfelt (2013).

Pronomenet kan uppträda som subjekt, som objekt och i genitiv. Subjekts-
formen och genitivformerna är oproblematiska, men objektsformen har före-
slagits vara både hen och henom. Är det hen eller henom som dominerar bruket
i de undersökta textdomänerna? 

Studiens resultat kan tjäna som referenspunkt för framtida studier av ordets
bruk. Men resultaten kan också fungera som utgångspunkt för fördjupade dis-
kussioner om språkpolitiska skeenden och språkvårdens villkor. Den nya an-
vändningen av hen är en just nu pågående förändring i det svenska pronomen-
bruket som vi har en unik möjlighet att studera i detalj. Det finns inte så mycket
empirisk forskning om de tidigare faserna av ords etablering (Svanlund 2009 s.
16). Föreliggande studie vill alltså beskriva just en sådan tidig fas. Då den nya
användningen av hen har könspolitiska undertoner kan studien också ge viktiga
kunskaper om hur språkfrågor kan fungera som en integrerad del i ett större po-
litiskt skeende, vilket i sin tur kanhända kan utveckla språkvårdens redskap och
strategier. 

2. Tidigare forskning
Vad vet vi då om hen redan? Ännu har det inte hunnit publiceras så mycket
forskning som berör frågan. En mindre studie av vilka referenter som infor-
manter läser in i olika pronomen visar att hen öppnar upp för många olika tolk-
ningar, bland annat för att referenten är en transperson (Wojahn 2013). En av-
handling som tar ett brett grepp om könsneutral referens och bland annat kom-
mer att beskriva pronomenets historik i detalj och undersöka debatten är Wo-
jahn (u.a.). Hur hen används i olika kontexter studeras i Ledin & Lyngfelt
(2013). Hen som intressant exempel på svåra språkvårdsfrågor tas upp i Lyng-
felt (2013). 

Mindre undersökningar och studentuppsatser kan också berätta om det
nya bruket. Sökningar i Språkbankens elektroniska källor indikerar att an-

http://pasvenska.se/hen-i-bloggosfaren-spridningsmonster/
http://pasvenska.se/hen-i-bloggosfaren-spridningsmonster/
http://pasvenska.se/hen-i-bloggosfaren-spridningsmonster/
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vändningen av hen har stigit drastiskt i tidningstext under det senaste året
(Svensson 2012). Pronomenet har också börjat användas av journalister i
finlandssvenska tidningar (Milles 2013). Personer med ansvar för språk-
frågor på myndigheterna undviker att använda hen eftersom man befarar att
ordet stjäl uppmärksamhet från budskapet (Ingvaldsson 2012 s. 34). Hen an-
vänds både generiskt och icke-generiskt om enskilda personer i exempelvis
bloggar, tidningstext och tryckt text (Henriksson 2010, Bertils 2012), av för-
skolebarn i ett samtal kring en könsobestämd sagofigur (Carlquist 2012), i
olika normkritiska sammanhang som bland hbtq-personer (Hagren Idevall
2011), hbtq-ungdomar, på genuspedagogiska förskolor och i en feministisk
tidskrift (Friis Reset 2012). Det kan också användas för referens till
icke-mänskliga korrelat som djur, ting och gudar (Bertils 2012). Utanför ut-
talat normkritiska sammanhang och i tidningstext visar studentuppsatser
dock att bruket av hen ännu så länge är begränsat. Hen används inte alls, var-
ken av pedagoger eller av barnen själva, för att omtala barn i förskolan (An-
dersson 2012), och en korpusstudie visar att det inte är särskilt vanligt i
bloggtext (Ledin 2012). 

Översikter över feministisk språkplanering världen över finns presente-
rade i Pauwels 1998 och 2003 samt Liddicoat 2011. Beskrivningar av
svenska förhållanden finns i Lindgren 2007, Edlund 2004 och Milles 2011b.
Generisk referens och könsneutrala pronomen har diskuterats inom andra
språkområden än det svenska, och det finns en del forskning om rör etable-
ringen av könsneutrala eller icke-sexistiska pronomen. Forskning visar ex-
empelvis att språkliga riktlinjer med syfte att minska sexistiska formuleringar
inom internationella organisationer har haft liten eller ingen påverkan (Teso
& Crolley 2012). Men det finns enskilda studier som visar att några formule-
ringsalternativ har börjat etableras. Generiskt he har minskat i både ameri-
kansk och australisk engelska (Cooper 1989, Pauwels 2003 s. 564). Så kallat
singulart they har nått viss etablering inom australisk engelska. Det används
exempelvis av butikspersonal (Pauwels 2000) och av lärare och studenter
(Pauwels & Winther 2006). En sammanställning av undersökningar om etab-
leringsgraden för olika feministiska språkreformförslag finns i Pauwels
1999. 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-behovs-ett-nytt-ord-i-svenska-spraket_6784859.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-behovs-ett-nytt-ord-i-svenska-spraket_6784859.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-behovs-ett-nytt-ord-i-svenska-spraket_6784859.svd
http://infobank.nacka.se/handlingar/Kommunfullmaktige//2012/20120312/00_Protokoll_KF_2012-03-12.pdf
http://infobank.nacka.se/handlingar/Kommunfullmaktige//2012/20120312/00_Protokoll_KF_2012-03-12.pdf
http://infobank.nacka.se/handlingar/Kommunfullmaktige//2012/20120312/00_Protokoll_KF_2012-03-12.pdf
http://www.olika.nu/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=14&Itemid=28
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3. Hen-initiativet som språkplaneringsprocess

3.1 Etablering
För att kunna föra resonemang om etablering och etableringsprocesser, är det
nödvändigt att klargöra vad man lägger in i begreppet etablering. Svanlund,
som har studerat lexikal etablering av nya sammansättningar, definierar etable-
ring som »en viss social enighet om hur ett språkligt uttryck förväntas applice-
ras i vissa diskurssammanhang» (2009 s. 38). Graden av ett ords etablering kan
beskrivas utifrån de två dimensionerna semasiologisk och onomasiologisk
etablering (bl.a. Geeraerts 2002). Den semasiologiska dimensionen tar fasta på
hur väl etablerad betydelsen är, »hur självklart är det vad det [uttrycket] står
för», dvs. om språkbrukarna känner till ordet, dess betydelse och bruk. Den
onomasiologiska dimensionen tar fasta på hur etablerad själva beteckningen är,
»hur självklart är det ord vi betecknar innehållet med?» (Svanlund 2009 s. 38),
dvs. om språkbrukarna också använder det. 

Men de etableringsprocesser som Svanlund 2009 beskriver handlar om ord
som på grund av olika samhälleliga skeenden dyker upp, sprids och etableras
utan att det finns något medvetet språkförändringsinitiativ bakom. Vad som här
studeras är ett ord som lanseras medvetet av framförallt politiska skäl (se vidare
nedan). För att kunna beskriva denna process måste vi därför ta hjälp av ett
språkpolitiskt teoretiskt ramverk. 

3.2 Feministisk språkplanering
1900-talets förändrade villkor för kommunikation medförde att språkliga ny-
heter kunde spridas snabbare i samhället. Samhälleliga förändringar började
också sätta snabbare avtryck i ordförrådet, då ord medvetet skapades »för att
spegla verkliga eller önskade förändringar», som när städerskor blev lokalvår-
dare (Teleman 2003 s. 194 f.). Lanseringen av hen kan naturligtvis ses som ett
uttryck för denna trend. Hen-reformen kan också relateras till språkvårdens
långa arbete med att förbättra myndighetsspråket och i demokratins namn un-
derlätta kommunikationen mellan myndigheterna och medborgarna med så
kallat klarspråk. Hen är då ett mindre stötande alternativ till generiskt han, och
enklare än dubbelformer som hon eller han. Men flera av de aktörer som bör-
jade använda hen under början av 2000-talet gjorde det för att ifrågasätta och
förändra normer kring kön. Det här gör att hen mer specifikt kan kopplas till
feminismen och projektet att motarbeta sexism eller androcentrism i språket,

http://www.spr̴kr̴det.se/fr̴gel̴dan
http://www.spr̴kr̴det.se/fr̴gel̴dan
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dvs. feministisk språkplanering. Det är detta perspektiv som anläggs i förelig-
gande studie.

Språkplanering2 brukar definieras som medvetna försök att förändra språket
(Cooper 1989; Kaplan & Baldauf Jr. 1997, Pauwels 1998). Språkplanering är
ofta nära kopplat till politiska skeenden (Cameron 2004) och samhälleliga för-
ändringar (Cooper 1989). Det är därmed inte så konstigt att feminismen, som
har bidragit till omvälvande förändringsprocesser i många av världens samhäl-
len under det senaste århundradet, också har inneburit en hel del språkplane-
ringsinsatser. Sådan språkplanering handlar oftast om att man uppmärksammar
och kritiserar när språket uttrycker eller reproducerar mäns överordnade ställ-
ning. Den handlar också om arbetet för att möjliggöra ett språk som stödjer el-
ler avspeglar ett samhälle där män och kvinnor har lika villkor (Liddicoat 2011
s. 1). De förändringsinitiativ som feminister har tagit för att förändra språket
kallar Pauwels (1998 s. x) för feminist language reform. En reform brukar van-
ligtvis förstås som en förändring som ska leda till någon typ av samhällelig för-
bättring. Det jag studerar här är dock en pågående förändringsprocess, ett re-
formförslag, och dess eventuella resultat. Vi vet ju ännu inte om hen kommer
att etableras i svenskan eller inte. Jag kommer därför att använda termerna för-
slag eller initiativ, framförallt i de synonyma formuleringarna hen-förslaget/
hen-initiativet.

Feministisk språkplanering började bedrivas under 70-talet, under den så
kallade andra vågens feminism, då kvinnorörelsen organiserade kvinnor i väst-
världen och krävde politiska, ekonomiska och sexuella reformer. Också språ-
kets roll i kvinnors underordning började då få viss uppmärksamhet. Språkve-
tare och feminister började undersöka hur språkliga strukturer och använd-
ningsmönster hängde ihop med kvinnors och mäns status och villkor i samhäl-
let. Man undersökte både hur språket representerade kvinnor och män, och hur
kvinnor och män använde språket till och om varandra: två perspektiv som fort-
farande är levande i dagens språk och kön-forskning (även om det sistnämnda
perspektivet har blivit kraftigt ifrågasatt och problematiserat, se exempelvis
Cameron 1985, Edlund m.fl. 2007). 

De mest kända och inflytelserika akademiska verken som spred tankarna om
språkets roll i kvinnors underordning var Robin Lakoffs Language and Wo-
man’s Place från 1975 och Dale Spenders Man Made Language från 1980.

2 Det finns en diskussion rörande terminologin inom detta område. Man skulle exempelvis kunna
översätta den engelska termen language planning med språkvård i stället för språkplanering. Lik-
som Melander (2008 s. 322) har jag valt termen språkplanering. Detta är en vidare term, som dess-
utom står mer i samklang med den internationella litteraturen.

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10993-012-9241-z?LI=true#page-1
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10993-012-9241-z?LI=true#page-1
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10993-012-9241-z?LI=true#page-1
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Ingen av dem har kommit i svensk översättning, och det finns inte någon
svensk motsvarighet till dessa böcker, vilket gör att deras inflytande i Sverige
nog kan antas begränsa sig till den akademiska världen. I Sverige kom köns-
perspektivet in i forskningen i och med Uppsala-konferensen »Könsroller i
språk» 1976 (Nordin & Thelander 1977). 

I den anglosaxiska världen bidrog Lakoffs och Spenders böcker till att femi-
nister utarbetade språkliga handböcker för bland annat förlag och universitet.
Den mest kända är Handbook of Nonsexist Writing av Casey Miller & Kate
Swift (1980). Också i andra länder som Spanien (Bengoechea 2011) och Frank-
rike (Abbou 2011) har man diskuterat och i viss mån implementerat olika för-
slag på språkförändringar som ska göra språket mindre sexistiskt.

Men i Sverige verkar skeendet har varit delvis annorlunda, särskilt jämfört
med hur det har varit i de engelska språkområdena. Här i Sverige har vi varken
haft den stundom ganska hätska debatt som präglat det anglosaxiska språkom-
rådet (Edlund 2004, Hornscheidt 2003) eller traditionen att publicera språkliga
riktlinjer för icke-sexistiskt språk. Det betyder inte att vi i Sverige inte har dis-
kuterat frågan, eller att det inte har förekommit några förslag för att öka språ-
kets könsneutrala uttrycksmöjligheter. Svenska förändringsförslag är exempel-
vis införandet av könsneutrala yrkestitlar, ifrågasättandet av generiskt han i
myndighets- och lagtext och de senaste årens initiativ att etablera benämningen
snippa. Också Språkrådets förslag att utarbeta en handbok i hur man kan skriva
och tala jämställt kan räknas hit (Milles 2008/2012). Man skulle också kunna
räkna med andra mer vittfamnande språkbruksförändringar, som den långtgå-
ende viljan i utbildningsväsendet att få flickor och unga kvinnor att ta större
plats i den muntliga halv-offentligheten som skolans klassrum utgör (se exem-
pelvis Molloy 1990 och Einarsson & Hultman 1984), eller kampen för att fler
kvinnor ska kunna verka som journalister. 

3.3 Teoretisk beskrivningsmodell
För att beskriva hen-initiativet måste det sättas in i sitt sammanhang. I det föl-
jande beskriver jag den teoretiska modell som jag använder för detta. 

Språkplanering och språkpolitik handlar inte bara om språk. Språkpoli-
tiska skeenden äger alltid rum i ett samhälleligt sammanhang där bland annat
ekonomiska, sociala och politiska faktorer spelar en viktig roll (Spolsky 2010
s. 218). I det här fallet handlar det om ett initiativ med kopplingar till köns-
politiska sammanhang. Särskilt relevant är därför teoretiska ansatser som för-
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söker förklara och beskriva hur språkpolitiken hänger samman med större po-
litiska frågor (Spolsky 2010, Jaworski m.fl. 2004, Cooper 1989, Pauwels
1998, 2003). 

Det vi behöver är en modell för att beskriva feministiska språkreformsförsök
som skeenden där ett visst språkligt drag, ett uttryckssätt eller ett visst sätt att
använda språket som ses som problematiskt ur ett könspolitiskt perspektiv, er-
sätts – helt, delvis eller inte berörs alls – av ett annat drag som anses bättre. 

Jag använder en modell som identifierar fem omständigheter som kan antas
påverka reforminitiativets villkor och utfall. Modellen visas i figur 1. De fem
omständigheterna är språkliga egenskaper hos reforminitiativet, centrala aktö-
rer, den politiska kontexten, språkvårdens inställning och medial uppmärksam-
het. Språkliga egenskaper hos reforminitiativet kan antas vara viktiga i all
språkplanering, då det påverkar i vilken grad språkbrukarna kan uppfatta och
förstå förslaget, samt att det påverkar hur lätt eller svårt det är att implementera
förändringen. De centrala aktörerna bör vara viktiga för skeendet eftersom det
är de som initierar och driver förslaget. Att den politiska kontexten är en viktig
omständighet beror på att den feministiska rörelsen verkar i ett större politiskt
landskap som påverkar initiativets utfall. Att språkvårdens inställning är viktig
beror på den starka ställning som svensk språkvård har i Sverige med Språkrå-
det (tidigare Svenska språknämnden) som central språkvårdande organisation.
Språkrådet har en verksamhet som omfattar såväl verksamhet riktad mot en
bred allmänhet som mot organisationer och myndigheter i form av klarspråks-
arbete. Språkrådet har också till uppgift att följa språkutvecklingen och upprät-
tar nyordslistor och tillhandahåller svar på vanliga språkriktighetsfrågor i sin
digitala Frågelåda. Språkvårdens uppmärksammande av och inställning till ett
specifikt förslag kan därför antas påverka både mediers och myndigheters in-
ställning. Också den mediala uppmärksamhet som reforminitiativet får eller
inte får bör vara en viktig omständighet då det avgör i vilken grad förslaget
kommer till allmänhetens kännedom och får spridning. 

 Modellen har inspirerats av aktivitetsteorins beskrivning av kollektivt hand-
lande (exempelvis Engeström m.fl. 1999) genom att den också identifierar vik-
tiga, men olika, komponenter med stort inflytande på det skeende som man vill
beskriva. Det är på sin plats att också påpeka att det naturligtvis kan vara näst-
intill omöjligt att på ett vetenskapligt sätt identifiera alla möjliga omständighe-
ter och säkert fastställa de kausala förhållandena i ett specifikt fall. Det hela
handlar om ett slags historieskrivning, där man utifrån tillgängliga data och en
teoretisk förförståelse kan beskriva ett skeende och ge tentativa förklaringar.
Beskrivningsmodellen fångar naturligtvis inte all feministisk språkplanering i
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Figur 1. Modell för beskrivning av hen-initiativet.
all dess komplexitet och heller inte skeendet kring hen-initiativet i alla dess de-
taljer. Dess abstraktionsnivå är avpassad för att kunna fånga några viktiga ten-
denser i detta specifika fall. Kanske kan den också möjliggöra framtida jämfö-
relser med andra feministiska språkreformsinitiativ. 

Förutom aktivitetsteorins beskrivning av kollektivt handlande har modellen
också inspirerats av andra modeller för att beskriva språkplanering, som dock
i sig själva inte varit tillräckliga för denna studies syfte. Spolsky (2010 s. 219
f.) identifierar fyra krafter som han menar samvarierar kraftigt med språkpoli-
tiska skeenden: den sociolingvistiska situationen i ett land, nationella och et-
niska identiteter inom samhället, engelskans roll och språkval som en mänsklig
rättighet. Denna beskrivningsmodell är anpassad för att kunna beskriva natio-
nell språkpolitik, och säger inte mycket om de speciella villkor som gäller för
feministisk språkplanering. Cooper (1989) menar att man kan förstå språkpla-
nering som ett skeende med aktörer som påverkar någonting språkligt för vissa
mottagare på ett visst sätt (»Who plans what for whom and how?»). Denna mo-
dell utelämnar dock helt den större politiska och ideologiska kontexten. 

Pauwels (1998, 2003) föreslår en kronologiskt ordnad beskrivning av den fe-
ministiska språkplaneringsprocessen. Den delas in i fyra stadier: faktainsam-
ling, planering, genomförande och utvärdering. Men denna modell ger en allt-
för förenklad bild av hen-initiativet. Pauwels (1998 s. xii) medger också att
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språkplanering är en kaotisk aktivitet som sällan följer de stadier som teorierna
förutsäger. Bland annat ger modellen inget utrymme för att initiativ kan ha ta-
gits av många aktörer i ett flertal parallella delprocesser, kanske åtskilda i tid,
kan ha olika underliggande strategier och drivas med olika mål i sikte. Jag an-
ser också att modellen tillskriver planerarna alltför stor kontroll över processen
och verkar implicera att de medvetet kan välja de mest effektiva strategierna
för genomförandet av reformen, vilket jag inte heller anser ger en särskilt sann
bild av hur de faktiska reformprocesserna har gått till. Skeendet i denna be-
skrivning verkar också mer tydligt avgränsat i tid än vad jag tror att de faktiska
reformerna är – särskilt tror jag att man sällan urskiljer en slutpunkt där refor-
men anses genomförd och kan utvärderas. Snarare pågår en ständig utvärdering
parallellt med försöken till etablering. 

3.4 Hen – ett feministiskt reforminitiativ
I det följande presenterar jag hen-initiativet med hjälp av de fem omständighe-
ter som jag menar på ett genomgripande sätt har påverkat skeendet, och disku-
terar om de medverkar till eller motverkar en etablering av hen i den offentliga
svenskan.

3.4.1 Språkliga egenskaper 

En del av uppmärksamheten kring hen beror säkert på ordets språkliga egen-
skaper. Enligt Teleman (1991 s. 217) är en förutsättning för att vi ska kunna ha
en uppfattning i en språkfråga att den är synlig och greppbar för oss. Hen är ett
pronomen och därför potentiellt vanligt förekommande. Som nytt ord fångar
det också potentiellt mångas uppmärksamhet – vi lägger märke till sådant vi
inte känner igen. Och till skillnad från exempelvis subjektsregeln, som kräver
specialkunskaper i grammatik, kräver hen-förslaget inga förkunskaper av den
språkbrukare som vill ta ställning till förslaget. Sammantaget bidrog antagligen
dessa faktorer till att fler språkbrukare än vanligt engagerade sig och skaffade
en åsikt i frågan. 

Att hen är ett pronomen kan också antas ha påverkat skeendet, fast på ett in-
direkt sätt. Svenska språket har ett stadigt inflöde av nya ord i form av in-
hemska nybildningar och lån från andra språk. De flesta nyord är dock substan-
tiv, verb och adjektiv. Men hen är ett pronomen, dvs. tillhör en ordklass som av
grammatiken brukar beskrivas som sluten, dvs. som inte så ofta utökas med nya
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medlemmar. Språkvetare och språkvårdare har ofta anfört detta som skäl att av-
råda från bruk. Karl-Hampus Dahlstedt menade redan 1967 att det skulle bli en
»besvärlig operation» att införa hen eftersom det svenska pronomensystemet
var så stabilt (Dahlstedt 1967 s. 118), och denna pessimism har sedan varit en
hållning som många språknormerare har tagit efter (se vidare avsnitt 3.4.4). Re-
sonemanget har varit som följer: eftersom pronomenkategorin så sällan utökas
med nya medlemmar, är det otroligt att den skulle göra det nu, och etablerings-
försök skulle alltså bara vara slöseri med tid och kraft. Det är dock oklart på
vilket sätt ordklasstillhörigheten pronomen i sig kan försvåra en etablering. Om
man upplever ett behov av ett nytt pronomen bör inte ordklasstillhörigheten
som sådan sedan försvåra etablering. Snarare tvärtom. De personliga pronome-
nen är mycket vanliga i både tal och i skrift, vilket gör att de som använder hen
får många tillfällen att göra det. Detta ökar chansen att ordet sprids.

Den språkliga formen hos hen kan också antagligen förenkla ordets etable-
ring. Till sin form liknar det de andra personliga pronomenen hon, han och den
i och med att det i skrift består av tre bokstäver med mönstret K-V-K, är ensta-
vigt och slutar på n. Även om ordbilden knappas kan kallas genomskinlig,
medverkar den antagligen till att göra ordet lättare att minnas. 

Språkliga faktorer kan också ha ideologiska kopplingar. Cameron (2004) har
påpekat att succén för vissa språkreformer kan förklaras med att de på ett sym-
boliskt plan varit i samklang med den rådande politiska övertygelsen. Ett
svenskt exempel på detta är hur etableringen av snippa antagligen underlätta-
des av att ordet på ett symboliskt sätt representerar hur många i dagens sam-
hälle ser på kön (Milles 2011a, 2011b). Precis som snippa lätt kan tolkas som
en feminin variant av snopp kan nog många svenska språkbrukare se hen som
ett mellanting mellan hon och han genom att bokstaven e ligger någorlunda
mellan a och o i alfabetet. Att ordet delvis sammanfaller med henne och helt
med det engelska ordet hen kan däremot på samma sätt ligga reformförslaget i
fatet.

3.4.2 Centrala aktörer 

När man beskriver språkpoliska skeenden kan man lägga beskrivningen på
olika nivåer: makro-, grupp- eller individnivå (Huss & Lindgren 2011). Mak-
ronivån handlar om språklagar och officiella riktlinjer, gruppnivån om det
språkpolitiska arbete som görs av olika organisationer, lobbygrupper och nät-
verk, och individnivån om enskilda individers språkbruk och språkval (ibid. s.
13). När jag här identifierar de centrala aktörerna i detta språkpolitiska initiativ
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håller jag mig på gruppnivån. Denna nivå bör vara lagom för att ge en övergri-
pande bild av de centrala aktörernas påverkan utan att vare sig helt förlora kon-
kretionen eller riskera att gå förlorad i alla detaljer och komplicerade skeenden.
Det som utmärker en gruppaktör är att den förordar att man bör använda hen,
använder det, eller både och. 

Även om hen först dök upp och diskuterades i språkvetenskapliga samman-
hang för ett antal decennier sedan var det inte, med något undantag när, någon
språkvetare som tydligt tog ställning för pronomenet, propagerade för det eller
använde det. De centrala aktörerna är i stället tre nätverk med en gemensam
könsnormkritisk kärna och något olika ideologisk inriktning: ett transaktivis-
tiskt, ett queerfeministiskt och ett genuspedagogiskt. Dessa nätverk är löst sam-
mansatta med betydande beröringspunkter och många kopplingar sinsemellan;
exempelvis hör enskilda grupperingar och individer till flera av nätverken sam-
tidigt. Till dessa aktörer kan också läggas alla enskilda språkbrukare, som i sitt
privat- eller professionella liv har börjat använda och argumentera för hen,
vilka Pauwels (1998) skulle kalla gräsrötter, och som kan, men inte behöver,
ha några närmare kopplingar till de nätverk jag presenterar nedan. Dessa be-
skriver jag dock inte närmare.

De tre nätverken började agera kring millennieskiftet, genom att både an-
vända och argumentera för att man borde etablera hen som ett nytt pronomen.
Det transaktivistiska nätverket kännetecknas av att dess aktörer använder hen i
både tal och skrift för att referera till faktiska personer som av olika anledningar
varken vill kallas han eller hon. Bruket kan exempelvis etableras genom så
kallade pronomenrundor, där personer i en grupp själva får berätta vilket pro-
nomen de föredrar (Friis Reset 2012 s. 64). Personer som har gått ut i medierna
och förklarat och argumenterat för det nya bruket är bland annat transperso-
nerna Anne Anders Uhrgård och vice ordföranden i RFSL:s ungdomsförbund
Vio Szabo. 

Det andra nätverket har jag kallat queerfeministiskt. Queerfeminism är en fe-
minism som kritiserar och ifrågasätter att heterosexuella normer är så starkt
styrande för hur människor förväntas leva ut sin sexualitet, bilda familj och um-
gås. Sedan 2007 använder exempelvis tidskriften Ful genomgående pronome-
net i sin tidskrift som benämning på såväl trans- som cispersoner. Enligt pro-
gramförklaringen ses användningen av hen inte bara som ett praktiskt prono-
men för transpersoner utan också som en aktiv del i omförhandlingen av den
sociala konstruktionen av kön i samhället i stort: »Motsatsparen Man/Kvinna,
Han/hon är bara en konstruktion. […] Ful har språket. Vi förvandlar hon och
han till HEN.» (Ful 2010, versaler i original.)
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Det tredje nätverket har jag valt att kalla genuspedagogiskt. Liksom de
queerfeministiska aktörerna vill de genuspedagogiska använda hen för att ifrå-
gasätta könsnormer, men det som skiljer är att genuspedagogerna verkar i ett
pedagogiskt sammanhang och försöker ge barn möjligheter att utvecklas som
individer utan att fastna i snäva flick- respektive pojkroller. Pronomenet an-
vänds framförallt på fiktiva karaktärer i böcker och sånger, dockor eller perso-
ner man ännu inte vet könet på. En central delaktör här var förlaget Olika, som
ger ut både fackböcker för pedagoger och barnböcker. Utgivningen ska »ut-
mana och bredda traditionella könsroller» (Olika förlag 2010). Bland utgiv-
ningen märks framförallt böckerna om Kivi, ett barn som av författaren Jesper
Lundqvist genomgående omnämns med hen. Förlaget tog initiativ till att i an-
slutning till det första boksläppet tillsammans med mig publicera en debatt-
artikel i Svenska Dagbladet där vi argumenterade för hen som könsneutralt pro-
nomen (Milles m.fl. 2012). 

Dessa tre aktörer har, utifrån en ideologisk hållning som övergripande kan
kallas könspolitisk, förordat och använt hen som en del i sina vidare politiska
projekt att omförhandla samhällets könsstrukturer. Pauwels (1998 s. 3–4) me-
nar att mycket språkplanering genomförs av personer utan formella kunskaper
i språkplanering eller i språkvetenskap. Det gäller definitivt här, där endast en
grupp, den genuspedagogiska, har haft någon tydligare koppling till språkve-
tare eller språkvårdande organ. Det kan ju också förklara nätverkens initiativ:
om de hade haft starkare kopplingar hade de antagligen, på grund av den nega-
tiva attityden från språkvården (se vidare under 3.4.4), inte agerat som de har
gjort. 

3.4.3 Den politiska kontexten 

Feministiska språkreformer är till sin natur politiska, så vilken roll spelar det
allmänna politiska klimatet för den här specifika reformens eventuella genom-
slag? För genomslaget och genomförandet av reformerna är det av stor vikt
ifall aktörerna är samhälleligt sanktionerade eller inte, om de är gräsrötter eller
verkar uppifrån samhällets toppskick (Pauwels 2003).

För att se kopplingarna till den vidare politiska kontexten bör man först ringa
in den politiska potentialen i ordet självt. Det är dock lättare sagt än gjort, då
hen kan laddas med radikalt olika ideologiska betydelser, beroende på vad det
är tänkt att ersätta och hur det används. 

Genom att använda hen kan man lösa problemet med generisk referens utan
att behöva ta till utrymmeskrävande dubbelformer. Detta är en språkekonomisk
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fråga utan tydlig koppling till könspolitik. Men det är inte den användningen
som fått de centrala aktörerna att propagera för ordet. 

Den könspolitiska potentialen är, som beskrivits ovan, ganska bred. För det
första kan man använda hen för att referera till transpersoner och därmed ifrå-
gasätta att det bara finns två kön, vilket gör ordet sexualpolitiskt laddat. För det
andra kan man genom att ersätta generiskt han använda hen för att motverka
kvinnors osynliggörande, dvs. driva en typ av klassisk jämställdhetspolitik.
Och genom att ersätta alla hon och han i alla sammanhang kan pronomenet kri-
tisera själva könskategoriseringen. (För en närmare diskussion och beskrivning
av ordets könspolitiska potentialer, se Wojahn u.a.). I det specifika fallet är det
dock oftast omöjligt att avgöra vilket syfte som den enskilda skribenten vill
driva. Den här mångtydigheten gör det naturligtvis svårt att på ett enkelt sätt
svara på hur hen förhåller sig till den vidare politiska kontexten, och avgöra om
hen har politisk med- eller motvind. Det beror alltså på vilket hen man talar om. 

Man kan börja med att konstatera att det språkekonomiska argumentet är det
mest okontroversiella. De flesta verkar tycka att korta uttryck är bättre än
långa. Även om det inte ska förnekas att också denna användning har väckt en
del ilska, är det inte den som stridigheterna framförallt har handlat om. 

Men hur förhåller sig de könspolitiska potentialerna hos hen till den vidare
politiska kontexten i Sverige idag? Å ena sidan har jämställdhetsidealen en his-
toriskt stark ställning, och Sverige har globalt sett kommit långt i kampen för
kvinnors lika rättigheter och villkor. Å andra sidan har feminismen i hela väst-
världen upplevt flera bakslag under senare decennier (se exempelvis Faludi
1992), och de radikalare queerpolitiska ståndpunkterna har heller inte stöd i po-
litikens bredare fåror. Om hen ses som ett sätt att driva könsneutralitetspolitik,
går det alltså i linje med mainstreampolitiken. Om hen däremot uppfattas som
ett så kallat queerpolitiskt ställningstagande kan man förvänta sig mer mot-
stånd. 

Ordets popularitet kan också påverkas av vilka motståndarna är. Hen har
många mycket övertygade motståndare. I medierna har offentliga personer bli-
vit tillfrågade om sina åsikter rörande pronomenet och ett flertal har då tagit
ställning mot ordet (se vidare nedan, avsnitt 3.2.5). 

Men bland politikerna har framförallt Sverigedemokraterna uttalat stark kri-
tik (Olsson 2012b och 2013), vilket antagligen påverkar inställningen till pro-
nomenet. På grund av att många andra partier vill ta avstånd från Sverigedemo-
kraterna och deras politik kan Sverigedemokraternas inställning till hen ha fått
opinionen att svänga. Att ta ställning för pronomenet har blivit ett symboliskt
sätt att ta ställning mot Sverigedemokraterna. 
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Man kan också se att hen började laddas med positiva värden under 2012 och
2013, värden som modernitet och en modern syn på kön. Ett exempel är när en
kommunpolitiker ville införa ordet i en arbetsordning för att visa att kommunen
var »en kommun i framkant» (Nacka kommuns kommunfullmäktige 2012). Ett
annat är när hen-motståndare målas upp som löjligt konservativa i satiriska se-
riestrippar som exempelvis i Pelle Forsheds och Stefan Thungrens Stock-
holmsnatt (Forshed &Thungren 2013).

Liksom diskussionerna om vad man ska kalla kvinnors och flickors kön
aktualiserade sexualpolitiska frågor (Milles 2011a, 2011b), har också diskus-
sionerna om hen alltså blivit arenor där frågor om kön, genus och sexual-
politik kommer upp till ytan (Wojahn u.a.). Detta gör hen-förslaget till såväl
en del av den bredare politiska debatten som integrerad i den feministiska dis-
kussionen. Att den feministiska diskussionen är så pass polariserad och in-
tensiv kan delvis förklara att hen-förslaget engagerade så många, fick sådant
medialt genomslag och blev så omdebatterat. Det finns helt enkelt ingen kon-
sensus kring könspolitik och feministiska frågor i dagens Sverige. Just nu
verkar hen ha medvind, kanske delvis på grund av vissa motståndares poli-
tiska status. 

Det betyder inte att ordets framtid står och faller med den könspolitiska ut-
vecklingen. Det är inte ovanligt att ord utvecklar polysema betydelser och kan
användas lite olika i skilda användningskontexter. Ordet kamrat är ett tydligt
exempel på ett ord med liknande potentiellt kontroversiell politisk potential.
Använt som tilltal på ett politiskt möte (kamrater!) får ordet otvetydiga väns-
terkonnotationer. Använt i en skolkontext (skolkamrat, kamratrespons) saknar
det alla sådana. Man kan inte räkna bort möjligheten att hen kan uppvisa lik-
nande användningsmönster och alltså kan etableras i den offentliga svenskan
som ett opolitiskt och värdeneutralt uttryckssätt. 

3.4.4 Språkvårdens inställning

Om man ska sammanfatta språkvårdens inställning, så kan man säga att den
länge har varit principiellt positivt inställd till könsneutrala skrivsätt, tidigare
har varit negativ till hen men på senare tid har ändrat ståndpunkt. 

Den positiva inställningen till könsneutrala skrivsätt har märkts exempelvis
i att Svenska språknämnden, senare Språkrådet, förordat könsneutrala yrkesbe-
teckningar och skrivsätt som motverkat »språkbruk som konserverar könsroller
och osynliggör kvinnor i exempelvis myndigheternas texter och i det språk som
används i medier, på arbetsplatser och i skolor» (Bästa språket 2005 s. 21).
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Språkrådet har också i samarbete med mig gett ut en småskrift helt ägnad frå-
gan, Jämställt språk (Milles 2008/2012). 

Men i dessa råd har man tidigare genomgående förordat andra lösningar än
hen på frågan om hur man ska göra generisk referens, bland annat den eller
dubbelformen han eller hon. Hen har avfärdats på olika grunder. Språkriktig-
hetsboken (2005) hävdar att man inte kan introducera nya pronomen i svenskan
(se också avsnitt 3.4.1), och att frågan om objekts- och genitivformen gör ordet
svårhanterligt. I första upplagan av Jämställt språk avråder jag och Språkrådet
från användningen på grund av risken att pronomenet drar uppmärksamheten
från textens innehåll (Milles 2008 s. 54). I Frågelådan, Språkrådets sökbara ar-
kiv för de vanligaste språkriktighetsfrågorna, avrådde man fram till 2011 från
användning eftersom »[d]et ser konstigt ut, och det är svårt att tro att man skulle
kunna introducera ett så vanligt ord som ett pronomen utan minsta stöd i tal-
språket.» (Språkrådet, webben)

Det finns också andra instanser med mandat att normera och styra språket i
olika textkulturer, exempelvis förläggare och redaktörer på förlag och tid-
ningar, språk- och klarspråksgrupper på myndigheter och medieföretag samt
lärare och handledare inom utbildningsväsendet. Dessa har också visat en av-
vaktande eller negativ inställning liknande den på Språkrådet, som när Dagens
Nyheters chefredaktör avrådde från användning i nyhetstexter hösten 2012. 

Men det finns också många språkvårdande instanser som har en mer neutral
eller rentav positiv inställning. TT meddelade under våren 2012 att hen kunde
användas i nyhetstext i tre fall: Enligt skribentens önskemål, enligt den inter-
vjuades önskemål samt när skribenten inte känner till personens kön (TT-språ-
ket 2012). Till skillnad från Dagens Nyheters chefredaktör ansåg både Svenska
Dagbladets och Aftonbladets chefredaktörer att det inte fanns något skäl att av-
råda från användning (Cederskog 2012). 

Debatten ledde sedan till att de språkvårdande organen har diskuterat och i
många fall omvärderat sin inställning. Språkrådets förändrade inställning syns
tydligt i Frågelådan, där rekommendationen har gått från avrådande till nyan-
serande och neutralt informerande. Redan under 2011 tog man bort formule-
ringen att det såg »konstigt ut», och tidigt under 2013 skrev man i stället att or-
det »kan användas när man inte kan eller vill specificera en persons kön»
(Språkrådet, webben). Under våren 2013 ändrades råden ytterligare en gång.
Pronomenet listades då okommenterat som ett av de möjliga sätten att göra
könsneutral referens. I en egen post står det vidare: »Det finns inga språkliga
hinder för att använda hen, men det är ett ord som ibland väcker irritation.» Det
finns också en längre och fördjupande text om både pronomenet, dess bruk och
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debatten (Språkrådet, webben). I den andra upplagan av Jämställt språk har rå-
den vad gäller hen också ändrats. Också där listas pronomenet som ett av de
möjliga sätten att göra könsneutral referens, med kommentaren att det »är
könsneutralt och praktiskt, och väl värt att pröva» (Milles 2012 s. 52) tillsam-
mans med några varnande ord om att inte alla känner till eller uppskattar detta
nya pronomen. 

Språkvårdens negativa inställning har med största säkerhet motverkat prono-
menets etablering. Men språknormerande grupper med neutral eller positiv in-
ställning och förändringen i Språkrådets officiella hållning bör dock på sikt
kunna medföra ökad medvind för etableringen, även om man naturligtvis får
räkna med en avsevärd fördröjning då exempelvis gamla upplagor av hand-
böckerna kommer att fortsätta att användas. 

3.4.5 Medial uppmärksamhet 

Pauwels (1998 s. 134) menar att politiska språkförändringsförslag har svårt att
få något genomslag utan draghjälp av större organisationer som medierna.
Detta kan syfta på att journalister tar upp och börjar använda de föreslagna or-
den. Men i fallet med hen gav medierna också ordentligt med plats åt den
stundtals hårt polariserade debatten när de upptäckte att den väckte allmän-
hetens intresse. Få människor som regelbundet läste antingen en morgon- eller
kvällstidning under 2012 torde ha missat ordets existens efter debatten, som
gjorde det klart att ordet har minst lika många motståndare som tillskyndare
och väcker lika mycket aggression och motvilja som entusiasm (debatten be-
skrivs mer i detalj i Wojahn u.a.).

Vi kan också anta att de sociala medierna spelade roll för debattens genom-
slag och utveckling. Parallellt med den debatt som förts i tidningar, i radio och
teve diskuterades frågan minst lika livligt på webben: på sociala nätverk som
Facebook, Twitter, på bloggar och i tidningarnas kommentarfält, vilket var ett
tydligt uttryck för allmänhetens intresse för frågan. I sin tur underblåste, för-
djupade och upprätthöll dessa debatter också intresset.

Så vad betydde den mediala debatten för ordets chanser att etableras? För det
första bör uppmärksamheten ha bidragit till att ett stort antal människor under
året har stiftat bekantskap med ordet, vet vad det betyder och (ungefär) hur det
kan användas. Ord som är »kopplade till kontroverser» är sannolikt lättare för
en språkbrukare att registrera (Svanlund 2009 s. 193). Den upphettade debatten
bör ha stärkt ordets semasiologiska etablering. Men bara för att man känner till
ett ord och dess betydelse betyder inte det att man med automatik också använ-
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der det. Debattens ideologiska undertoner gjorde att ordet laddades med poli-
tiska bibetydelser, som nog betytt mer för ordets onomasiologiska etablering än
dess denotation. Motståndet som förslaget väckte visade att det fanns många
språkbrukare som tyckte mycket illa om det, och aldrig skulle vilja använda
det. Omvänt har andra kunnat använda det för att positionera sig som radikala
och moderna. Även om det är troligt att ordets ökade exponering har inneburit
att ett antal språkbrukare också har börjat använda det, är det alltså en empirisk
fråga hur många dessa är, och i vilka sammanhang och vilka texter som de an-
vänder ordet. 

3.5 Slutsats
Ovan har jag försökt beskriva några omständigheter som påverkat skeendet
kring det feministiska hen-initiativet. Beskrivningen har visat en del av initia-
tivets komplexa samspel med språkliga och samhälleliga faktorer. Hen-försla-
get är ett reformförslag som bör ha fått brett genomslag i det allmänna medve-
tandet och därmed också potentiellt i språkbruket. Det har fått stort utrymme i
den offentliga debatten och har använts i den politiska diskussionen, och det
har påverkat språkvårdens hållning i frågan.

Nästa del av studien ska söka fördjupa diskussionen genom att studera det
faktiska bruket. Har debatten lett till att pronomenet faktiskt används i den of-
fentliga svenskan? Undersökningen lägger fokus på några textkulturer i det
skriftliga offentliga språket. 

4. Det nya bruket av hen 
För att studera hur pronomenet används i offentlig svenska en kort tid efter de-
batten har jag valt ut fyra textkulturer och kartlagt bruket i dessa efter debatten.
En textkultur är »ett avgränsat socialt fält eller en kulturkontext i vilket delta-
gare kommunicerar med hjälp av texter som utgörs av meningsbärande ytt-
ringar» (Liberg 2007 s. 145). Sökningar har gjorts i texter från fyra textkulturer
som på olika sätt kan belysa frågan om pronomenets bruk och etablering i den
offentliga svenskan. De undersökta texterna genomgår alla någon typ av redi-
geringsprocess, och publiceras elektroniskt för att läsas av mer än en motta-
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gare. De fyra textkulturerna är myndigheternas externa webbinformation, poli-
tiska motioner, akademiska uppsatser och morgon- och kvällstidningar. Jag har
sökt efter formerna hen, hens och henom.3 Metaanvändning, dvs. alla före-
komster som beror på att pronomenet diskuterats, har sorterats bort. Texternas
förutsättningar, publikationsförhållanden och hur sökningarna har gjorts pre-
senteras närmare nedan. 

De fyra textkulturerna uppvisar både likheter och skillnader vad gäller typ
av texter, innehåll, produktionsförhållanden och mottagare. Myndighetsinfor-
mationen och de akademiska uppsatserna bör i normalfallet innehålla utre-
dande och informerande text medan de politiska motionerna och tidningstexten
kan innehålla politisk argumentation. Myndighetsinformationen och de poli-
tiska motionerna har oftast kollektiva avsändare, medan tidningstexter och
uppsatserna oftast har en individuell avsändare. Myndighetsinformationen och
tidningstexten skrivs för en stor och okänd mottagargrupp, medan de politiska
motionerna och uppsatserna visserligen rent hypotetiskt kan läsas av vem som
helst, men i praktiken skrivs för att läsas av en ganska välavgränsad grupp. Allt
detta kan påverka huruvida och hur hen används. 

4.1 Myndighetsinformation
Myndigheterna reglerar, styr och påverkar mycket av en vanlig svensk med-
borgares liv. Som medborgare i Sverige är det svårt att inte på något sätt
komma i kontakt med myndigheterna språkbruk, framförallt genom skrift.
Myndighetssvenskan är alltså en kvalitativt och kvantitativt viktig del i den of-
fentliga svenskan. 

Jag har valt att undersöka språket på myndigheternas webbplatser av två
skäl. Dels är webbplatserna en viktig del av den externa kommunikationen. Ex-
empelvis Arbetsförmedlingen har upp emot 2,5 miljoner besökare på sin webb-
plats i månaden. Dels har jag valt webbplatserna för att den sökfunktion som
de flesta är utrustade med ger möjlighet att söka igenom mycket stora textmas-
sor på ett snabbt och systematiskt sätt. 

Det finns knappt fyrahundra myndigheter i Sverige, och jag har valt ut tolv
externa webbplatser för min undersökning. Tio av dessa är utvalda för att de är
kopplade till större myndigheter med utåtriktad verksamhet. Webbplatserna är
arbetsformedlingen.se, csn.se, forsakringskassan.se, kronofogden.se, migra-
3 Texterna har också sökts igenom manuellt för att sålla bort felträffar (exempelvis på Henrik,
byggbranschen etc.).
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tionsverket.se, pensionsmyndigheten.se, regeringskansliet.se, skatteverket.se,
domstol.se och polisen.se. Webbplatserna är i de åtta första fallen kopplade till
myndigheten med samma namn som domännamnet (csn ska utläsas Centrala
studiestödsnämnden). De två sistnämnda webbplatserna samlar fler myndighe-
ter. Webbplatsen domstol.se samlar Domstolsverket, förvaltningsdomstolarna,
hyres- och arrendenämnderna och Rättshjälpsmyndigheten. Webbplatsen poli-
sen.se är en gemensam sida för rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna m.fl.
Jag har också valt ut två webbplatser som är kopplade till myndigheter vars
verksamhet kan göra det mer troligt att de använder, eller åtminstone har över-
vägt att använda det nya pronomenet: webbplatserna sofi.se och do.se. Webb-
platsen sofi.se är kopplad till Myndigheten för språk och folkminnen och do.se
till Diskrimineringsombudsmannen. Myndigheten för språk och folkminnens
eventuella bruk är intressant eftersom Språkrådet tillhör denna myndighet. Dis-
krimineringsombudsmannens bruk är intressant då denna myndighet bland an-
nat tar sig an frågor om transpersoners rättigheter. Språkbruket på dessa webb-
platser kan inte antas vara representativt för myndighetsspråket överlag, men
kan säga något om huruvida en myndighets specifika verksamhetsområde kan
påverka genomslaget för ett enskilt språkplaneringsförslag. 

Sökningarna gjordes under december 2012 och februari 2013 genom webb-
platsernas egna sökmotorer. Jag har begränsat sökningen till texter som lagts ut
det senaste året, dvs. under 2012, i de fall en sådan sortering är möjlig.4 

Den här sökmetoden har sina brister. Framför allt måste jag lita på olika ex-
terna sökmotorer som jag inte har någon kontroll över. Det går exempelvis inte
att ta reda på hur stor textmängd som sökningen baseras på, vilket gör det svårt
att värdera de siffror som undersökningen får fram. 

Hur troligt är det att hen används på webbplatserna? I myndigheternas texter
finns allmänt sett ett stort behov av generisk referens, exempelvis när man skri-
ver om medborgares olika rättigheter och skyldigheter i olika sammanhang.
Men myndigheterna producerar också texter där faktiska människor omtalas,
varvid personliga pronomen med icke-generisk referens kommer till använd-
ning. Språkrådet rapporterar också att pronomenet hen »sprider sig i myndig-
hetstexter» (Institutet för språk och folkminnen 2013 s. 18).

Men ett flertal faktorer motverkar också ordets etablering i myndighetstext.
Traditionellt sett har språkvården starkt inflytande på myndigheternas språk-
bruk genom klarspråksarbetet, vilket gör att dess hittills avvaktande och nega-
tiva inställning kan ha hämmat eventuell användning. För myndigheterna, som
4 I de fall träffarna varit över hundra har jag gjort stickprov och manuellt sökt igenom 30 % av träf-
farna. 



128 Karin Milles
strävar efter att ge värderingsfri och opartisk information, är pronomenets po-
litiska symbolvärde problematiskt. Eftersom texterna skrivs för en stor och
okänd mottagargrupp måste myndigheten räkna med möjligheten att en del av
mottagarna inte känner till ordet, eller är negativt inställda till det. Ytterligare
en faktor att räkna med är produktionsförhållandena. Texterna, exempelvis
broschyrer, är tänkta att användas över lång tid, vilket kan motverka språkliga
experiment och uppmuntra till konservativt språkbruk. Texterna på webbplat-
serna är också ofta resultatet av en kollektiv skrivprocess, vilket gör att en-
skilda skribenter inte har något incitament att utnyttja pronomenet för att posi-
tionera sig könspolitiskt.

4.2 Riksdagsmotioner
Riksdagsmotioner är skrivna förslag från riksdagsledamöterna i Sveriges riks-
dag, och de flesta av dessa publiceras under den så kallade allmänna motions-
tiden under september och oktober. Motionerna är offentliga och finns enkelt
åtkomliga via riksdagens webbplats, men de skrivs och läses framförallt av per-
soner involverade i den politiska processen i och kring riksdag och regering.
Användningen av hen i dessa texter är intressant på grund av pronomenets po-
litiska symbolvärde, och skulle kunna indikera att ordet håller på att etableras
som en del av det offentliga språkbruket inom politiken.

Jag har sökt på alla motioner publicerade under perioden januari 2012 till feb-
ruari 2013. För att göra sökningarna har jag använt webbplatsens egen sökmotor.
Jag har också gjort vissa jämförande sökningar i motioner från tidigare år. 

I motionstext finns behov att använda pronomen i tredje person framförallt för
generisk referens. I motionstext kan pronomenets könspolitiska symbolvärde
vara en fördel. Ordets vänsterpolitiska koppling är inte entydig och det finns
tecken på att ordet ses som en tillgång för flera politiker oavsett placering på
höger-vänsterskalan (se avsnitt 3.4.3 ovan). Motionerna språkgranskas av Riks-
dagens språkgrupp. Denna språkgranskning kan dock inte direkt ha påverkat an-
vändningen av hen, då de inför den allmänna motionstiden hösten 2012 fick den
explicita anvisningen att respektera ledamöternas pronomenval (Sund 2013).

4.3 Akademiska uppsatser
Akademisk text är en intressant del av den offentliga svenskan. Högre utbild-
ning är i allt högre grad ett krav för att kunna få arbete och göra karriär i dagens
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Sverige, och antalet studenter har ökat kraftigt sedan 70-talet (Högskoleverket
2012). Detta gör att fler personer både skriver och läser akademisk text i dag
jämfört med tidigare. Bruket av hen i den akademiska prosan kan också ge in-
dikationer om pronomenets framtid, då yngre kvinnor som grupp både är i ma-
joritet bland studenterna (Högskoleverket 2012) och de som i allmänhet tar till
sig och prövar språkliga nyheter (Gunnarsdotter Grönberg 2013 s. 259). 

Sökningarna har gjorts genom Diva, som är ett elektroniskt, nationellt och
öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser vid ett antal läro-
säten, och har gjorts genom Divas eget sökverktyg. För att möjliggöra jämfö-
relser av tiden före och efter hen-initiativet har sökningen gjorts på kandidat-
uppsatser publicerade med fulltext under hela 2011 respektive under de första
månaderna 2013.5 

Det finns faktorer som på förhand talar både för och emot användningen av
hen i den akademiska prosan. Särskilt i texter inom humanistiska och samhälls-
vetenskapliga ämnen finns ett stort behov av att kunna referera till människor
med hjälp av både generisk och icke-generisk referens. Man kan också tänka
att akademin är en plats för nytänkande och ett kritiskt ifrågasättande av sociala
strukturer som kön, vilket skulle tala för användning. 

Å andra sidan kännetecknas akademin också av historiskt sega hierarkier
och traditioner, och de texter som skrivs publiceras eller godkänns inte förrän
de gått igenom granskning av studentkamrater, handledare och examinatorer.
Detta kan leda till att skribenterna strategiskt för att få igenom sina texter
undviker att använda pronomenet, eller hindras av granskare och examina-
torer.

4.4 Tidningstext
Det finns en bred utgivning av svenskspråkiga tidningar och närmare 80 % av
befolkningen läser en dagstidning på vardagarna (Tidningsutgivarna 2012). Vi
kan därför anta att tidningssvenskan är en viktig del av den offentliga svenskan.

För att undersöka pronomenets användning i tidningstext har jag undersökt
bruket i två av de största rikstäckande morgontidningarna: Dagens Nyheter och
Svenska Dagbladet, samt i de två största rikstäckande kvällstidningarna: Af-
tonbladet och Expressen. Jag har dels gjort sökningar under 2011, innan debat-

5 Då sökningarna måste göras i varje text individuellt, och antalet texter i vissa fall är mycket högt,
har jag begränsat sökningarna till de 200 första kandidatuppsatserna på svenska som kommer upp
i träfflistan om man söker på alla kandidatuppsatser som lagts upp som fulltextfiler under 2011 res-
pektive 1 januari till och med den 18 februari 2013. 
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ten, dels under slutet av 2012 och början av 2013. Sökningarna har gjorts ge-
nom det digitala textarkivet Mediearkivet. 

I tidningstext finns behov att använda pronomen i tredje person både för ge-
nerisk och icke-generisk referens. Ett flertal faktorer gör också att det är troligt
att hen förekommer i tidningstext, och antagligen också oftare än i de andra un-
dersökta domänerna. Det är inte ovanligt att tidningar har en mer eller mindre
uttalad politisk färg, och detta parat med att de flesta texterna har en tydlig av-
sändare i en namngiven journalist gör att skribenterna kan utnyttja det signal-
värde som hen har fått som könspolitiskt ställningstagande. Även om det natur-
ligtvis förekommer att tidningstext kan ges ut i bokform och finns tillgänglig i
digital form på nätet, produceras den för att läsas under endast en dag. Detta
gör att skribenterna kan tillåta sig att använda modeord och nyskapelser, vilket
också kan tänkas öka chanserna för att hen används här. 

4.5 Resultat
Sökningarna i de fyra textkulturerna visar att pronomenet nästan inte alls an-
vändes i myndighetsinformation, men att det förekom i politiska motioner, stu-
dentuppsatser och i tidningstext. Nedan presenteras resultaten mer utförligt. 

4.5.1 Bruket på myndigheterna

Undersökningen av myndigheternas webbplatser visar att hen nästan inte an-
vändes alls. Bara på fem myndigheter förekom pronomenet överhuvudtaget,
och då endast med enstaka förekomster, se tabell 1. Den spridning av pronome-
net i myndighetstext som Språkrådet (Institutet för språk och folkminnen 2013
s. 18) nämner, gäller alltså andra texter än dem vi finner på myndigheternas
webbplatser.

Pronomenet användes framförallt för generisk referens, för att referera till
kategorier som den arbetssökande eller deltagaren, se exempel 1. Pronomenet
användes också några gånger för att referera till människor som skadats i tra-
fikolyckor i polisrapporter. Dessa var alla från samma polismyndighet och var
publicerade under en månad. 

Exempel 1: generiskt hen i myndighetsinformation
 a) Där söker den arbetssökande fram en leverantör som hen vill använda sig av. (Ar-

betsförmedlingen)
 b) […] tillsammans med deltagaren, som tar fram sin egen plan för hur hen ska när-

ma sig arbetslivet (Försäkringskassan). 
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Tabell 1. Förekomst av hen på myndigheternas hemsidor, absoluta tal.
Myndighet Förekomster
Arbetsförmedlingen 1
Centrala studiestödsnämnden 0
Diskrimineringsombudsmannen 4
Domstolarna 0
Försäkringskassan 1
Institutet för språk och folkminnen 0
Kronofogdemyndigheten 0
Migrationsverket 0
Pensionsmyndigheten 0
Polisen 3
Regeringskansliet 3
Skatteverket 0

Summa 12
Inte heller på de webbplatser vars verksamhet skulle kunna uppmuntra en an-
vändning av pronomenet förekom det i någon större utsträckning, se tabell 1.
På Myndigheten för språk och folkminnen förekom hen endast i texter där
myndigheten informerade om pronomenet eller gav råd angående dess använd-
ning. På Diskrimineringsombudsmannens hemsida fanns fyra förekomster, där
hen genomgående används generiskt för att informera om bestämmelser rö-
rande diskriminering. 

Hen förekom endast i subjektsform och genitiv, varför frågan om objekts-
form inte kan besvaras av detta delmaterial. 

4.5.2 Riksdagsmotioner

Hen har börjat användas i riksdagsmotionerna, men det är inte något utbrett
bruk. Av alla motioner publicerade under den aktuella perioden, totalt nästan
4000, innehöll endast 16 pronomenet, se tabell 2. Sökning för tiden före 2012
gav inga träffar alls. 

Tabell 2. Förekomster av hen i politiska motioner, uppdelat på partitillhörighet.
Parti Antal motioner Antal förekomster
C 1 3
MP 7 17
S 2 2
V 6 12

Totalt 16 34
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Framförallt var det Miljöpartiet och Vänsterpartiet som använde pronomenet,
se tabell 2. Av allianspartierna var det bara Centern som använde det, i en enda
motion. Detta kan tolkas som att pronomenets politiska potential vid det aktu-
ella tillfället hade viss slagsida åt vänsterkanten. 

Bruket var genomgående generiskt. Några gånger användes det som korrelat
till allmänt personbetecknande barnet eller individen. Men framförallt använ-
des det för att referera till personbetecknande korrelat med mer specifik bety-
delse som monarken eller hbtq-person, se exempel 2. Bruket var inte alltid kon-
sekvent genomfört i motionerna, utan kunde kombineras med andra strategier
för generisk referens. 

Exempel 2: generisk referens i motionerna
 a) Om monarken skulle köra för fort så kan hen inte straffas för det. (Jonas Sjöstedt

m.fl., Vänsterpartiet)
 b) Som ung hbtq-person, ny i sin identitet, kan personen ofta ha det tufft på mindre

orter där hen kan uppleva att alla pratar om en. (Helen Leander m.fl., Miljöpartiet)

Hen förekommer endast i subjektsform och genitiv, varför frågan om objekts-
form inte kan besvaras av detta delmaterial. 

4.5.3 Akademiska uppsatser

Pronomenet hen har börjat användas i kandidatuppsatser. Bruket är ganska
vanligt, då förekomster fanns i nästan var tionde genomsökt uppsats. 

I de 200 genomsökta uppsatserna används hen i 18, oftast ett flertal gånger i
varje uppsats. Majoriteten av uppsatserna med hen är skrivna av kvinnor, och
de flesta kommer från samhällsvetenskapliga ämnen (6 från Medie- och kom-
munikationsvetenskap). Användningen är inte alltid genomgående. I en upp-
sats kan exempelvis både generisk användning av hen och av frasen han eller
hon förekomma. 

Både generisk och icke-generisk referens förekommer. Generiskt används
hen för att referera till en mängd olika kategorier, exempelvis mer specifika
som forskaren eller författaren, men också mer allmänna som barnet och män-
niskan, se exempel 3. 

Exempel 3: generiskt hen i studentuppsatserna
 a) Selektionsprocessen utgår från att forskaren finner de aktörer som hen är intresse-

rad av att studera. (Elisabet Lilja och Filip Gällnäs, kandidatuppsats i Medie- och
kommunikationsvetenskap)
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 b) människan och hens egna reflektioner kring värderingar och moral (Erik Ingel-
man Lind, kandidatuppsats i Religionshistoria & religionsbeteendevetenskap)

Hen användes också i många fall icke-generiskt för att referera till individer,
oftast informanter eller respondenter i undersökningarna som beskrivs i upp-
satserna. 

Hur ska vi förstå siffran 18 uppsatser av 200? Då vi inte kan anta att urvalet
uppsatser är representativt för uppsatser i allmänhet, får vi inte dra för stora
växlar på det. Det är inte alla uppsatser som godkänns som läggs upp i Diva,
och av dessa har också jag gjort ett urval: dels har jag bara sökt på uppsatser
som lagts upp till ett visst datum, dels har jag bara sökt igenom en del av dessa. 

Men en jämförande sökning i uppsatser från 2011 gav inte en enda träff för
hen (i två uppsatser förekom pronomenet dock i metakommentarer). Även om
urvalet i de två materialen, det från 2011 och det från 2013, inte är helt jämför-
bart, är det ändå möjligt att tolka ökningen som stöd för att debatten har påver-
kat bruket i uppsatserna. 

4.5.4 Tidningstext

Pronomenet har i viss utsträckning börjat användas i tidningstext. Samtidigt
med bruket förekommer också fortfarande diskussioner av språkfrågan. 

Sökningen i de fyra tidningarna i perioden efter debatten visade att prono-
menet har använts en del i de fyra tidningarna, se tabell 3. Pronomenet förekom
sammanlagt 203 gånger, utslaget på 163 artiklar. För det mesta förekom pro-
nomenet en enstaka gång i en artikel, men i några artiklar förekom det ett par
gånger. 

Tabell 3. Hen i tidningstext, december 2012 t.o.m. april 2013. 

Det här bruket är en klar ökning sedan tiden före debatten, se tabell 4. Under
perioden alldeles innan debatten drogs igång användes hen minst sagt spar-
samt, och ordet användes endast en gång under 2011. Under januari och febru-
ari 2013 gick användningen ner, för att sedan gå upp igen. 

Tidning Antal artiklar Antal förekomster
Aftonbladet 70 77
Dagens Nyheter 42 64
Expressen 26 30
Svenska Dagbladet 25 32

Totalt 163 203
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Tabell 4. Förekomster av hen i tidningstext, absoluta tal. 

Pronomenet förekom mest i Aftonbladet och Dagens Nyheter och minst i Ex-
pressen och Svenska Dagbladet, se tabell 3. Den könspolitiska diskussionen
förs mer uttalat inom vänster- än högerpolitiken, vilket gör att ordets potential
som politiskt ställningstagande antagligen har varit mer av en tillgång i den
obundet socialdemokratiska Aftonbladet än i den obundet moderata Svenska
Dagbladet. Jämför vi bruket inom tidningsslag talar också detta för att politisk
färg på tidningen har påverkat bruket. Den obundet liberala Dagens Nyheter är
både mer vänster och använder mer hen än den obundet moderata Svenska
Dagbladet, liksom den obundet socialdemokratiska Aftonbladet använde mer
hen än den obundet liberala Expressen. Men vi kanske inte ska tro att politisk
tillhörighet förklarar hela skillnaden; också interna förhållanden på respektive
tidning har antagligen spelat in. 

Pronomenet förekom mest i artiklar från kultur- och nöjesavdelningarna,
men förekom också i nyhetstext. Ordet användes framförallt generiskt för att
referera till någon med en viss grupptillhörighet, se exempel 4. Användningen
förekommer ofta i texter som har argumenterande drag. 

Exempel 4: generisk referens i tidningsartiklar
 a) en ledare som vågar gestalta det samhälle hen vill ha […] (Ronnie Sandahl, Af-

tonbladet, januari 2013) 
 b) när tandläkaren borrar i en tand kommer hen åt även friska granntänder (osignerad

notis, Svenska Dagbladet, december 2012)

Men det förekom också att pronomenet användes icke-generiskt, om specifika
personer, se exempel 5. Ibland användes hen då man inte kunde eller ville av-
slöja könet på den omtalade, som i 5a. Ett par gånger användes hen för att re-
ferera till specifika personer i artiklar om rasism och främlingsfientlighet. I Af-
tonbladet användes det exempelvis för att referera en redaktör på en rasistisk
webbplats, se exempel 5b. Här kan man nog tolka in en subtil satirisk udd, som
utgörs av det faktum att skribenter på dessa sidor har varit starkt kritiska till det
nya pronomenet.

Antal
Juli 2011
December 2011
December 2012
Januari 2013
Februari 2013
Mars 2013
April 2013

  0
  1
 58
 29
 19
 49
 48
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Exempel 5: icke-generisk referens i tidningsartiklar: 
 a) Nu avslöjas det – hen ska leda Eurovision song contest […] (osignerat i Aftonbla-

det, januari 2013) 
 b) det är klart att redaktören av Nationell.nu känner till det. Annars hade hen aldrig

tagit bort kommentaren […] (Åsa Linderborg i Aftonbladet, december 2012)
 c) Yohio. Låten kunde ha varit bättre men han är en cool…hen. (Markus Larsson i

Aftonbladet, februari 2013)

Det fanns få exempel på att pronomenet används för att syfta på transpersoner,
men 5c är ett exempel när det syftar på artisten Yohio, som blandar feminina
och maskulina attribut. Samma citat är också ett exempel på hur pronomenet
kunde användas substantiviskt. Oftast, men inte alltid, aktualiserades då någon
typ av transbetydelse. Ordet har också inbjudit till en hel del ordvitseri och hu-
moristiska formuleringar, se exempel 6. 

Exempel 6: Ordvitsar med hen
 a) Hen som lever får se (Erik Helmersson i Dagens nyheter, december 2012)
 b) Går det åt helvete beror det säkert på Hen håle. Eller Kim Jong Hen. (Gustav

Löwenhielm i Dagens nyheter, mars 2013)

I tidningsmaterialet förekom ett antal hen med objektsfunktion, men inget
henom. Det ger ett visst stöd för att det är hen snarare än henom som håller på
att etableras som objektsform. 

5. Avslutning
Föreliggande studie har dels beskrivit och analyserat hen-initiativets huvud-
drag, dels gjort en första undersökning av vilket genomslag förslaget har fått i
den offentliga, skrivna svenskan. 

Studien har visat hur komplext sammanvävt hen-initiativet var med både
språkliga och samhälleliga faktorer. Studien urskilde fem omständigheter som
på ett avgörande sätt påverkade hen-initiativet: ordets språkliga egenskaper, de
centrala aktörer som drev frågan, det svenska politiska landskapet, språkvår-
dens inställning och den mediala uppmärksamhet som ordet fick. Frågan om ett
könsneutralt pronomen blev uppmärksammad av medier och allmänhet i och
med dess koppling till pågående sexualpolitiska diskussioner om sexualpoli-
tiska rättigheter, jämställdhet mellan könen och barnuppfostran. Hen-initiativet
har också lett till att språkvården har ändrat sin ursprungliga avrådande håll-
ning till en mer tillåtande och neutral attityd. 
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Ordet har inte bara debatterats. Min undersökning visar att det också an-
vänds i den offentliga svenskan. Det finns i dock inga som helst indikationer på
att hen håller på att slå ut andra alternativa uttryckssätt, som andra pronomen.
Pronomenet hen fungerar som ett tillskott i språket och ett nytt alternativ, men
inte som en ersättning för alla andra tidigare fungerande uttryckssätt.

Journalisterna har prövat dess uttrycksmöjligheter i en hel del artiklar, några
politiker har använt det i sina motioner och studenter har använt det i nästan var
tionde kandidatuppsats som har lagts upp i det nationella arkivet Diva. Ordet
används dels generiskt för att syfta på olika personkategorier, dels för att syfta
på specifika individer: både trans- och cispersoner. Studien ger försiktigt stöd
för att objektsformen hen, snarare än henom, är den form som håller på att etab-
leras. Det är bara i myndigheternas externa information som ordet ännu inte har
använts i någon större grad. Detta har antagligen att göra både med de speciella
krav som ställs på denna typ av information och hur texterna som publiceras på
de externa webbplatserna produceras. 

Det finns naturligtvis mycket vi inte vet om pronomenet. De svenska språk-
brukarna är ännu inte överens om ordets innebörd, användning eller stilistiska
valör, och vi vet heller inte om det är här för att stanna. Vi vet heller inte om
hen har de politiska effekter som transaktivisterna, queerfeministerna och ge-
nuspedagogerna hoppas. Debatten har visserligen fått upp könspolitiska frågor
på den mediala agendan, men kan man också se andra effekter? Här finns det
mycket forskning att göra. 
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