
UPPSALA UNIVERSITET Masteruppsats
Institutionen för nordiska språk Masterprogrammet i Svenska
Emil Paulsrud

Kategoriseringar av hen
Genusperspektiv på bruket av hen på Twitter

Handledare: Karin Hagren Idevall
Institutionen för nordiska språk 
Uppsala universitet



Sammanfattning

I den här undersökningen tittar jag närmare på hur ordet hen används i interaktioner på Twit-
ter. Jag frågar mig i vilka sammanhang och om vem som hen kan användas i dessa konversa-
tioner. Vad tycks gynna eller begränsa användningen av hen? Här är jag, först och främst, in-
tresserad av att se på hur olika typer av normer kring kön och sexualitet kan tänkas påverka
användningen, och vilka sådana normer som är relevanta i konversationerna.

För att göra detta använder jag mig av metoden Membership categorization analysis. Med
hjälp av denna metod tittar jag närmare på vilka kategoriseringar som görs relevanta och
kopplas till användningen av hen. Detta möjliggör att just komma åt vilka normer som blir ak-
tualiserade, hur de konstrueras och potentiellt påverkar användningen av hen. Därtill vill jag
också se vilka möjliga alternativa positioner som hen kan tänkas etablera i relation till norma-
tiva köns- och sexualitetsdiskurser.

För att fördjupa analysen av normer, kön och sexualitet tar jag min teoretiska utgångspunkt
från ett queerteoretiskt perspektiv. Särskilt använder jag mig av performativitet, och det nor-
mativa ramverket den heterosexuella matrisen, som viktiga begrepp i uppsatsen för att förstå
hur olika köns- och sexualitetsnormer skapas och återskapas i interaktion, samt hur dessa nor-
mer påverkar möjligheterna att använda hen i konversationerna.

I analysen presenterar jag två huvudgrupper som representerar olika övergripande använd-
ningsområden för hen som jag identifierat utifrån mitt material. Den ena gruppen består av an-
vändningar där hen används för att inte göra kön relevant i konversationen, och den andra är
användningar där hen kan användas för att utmana eller ifrågasätta normativa föreställningar
om, och beskrivningar av, kön och sexualitet. I den första gruppen är också den normkritiska
aspekten av hen mer begränsad, medan den i den andra gruppen är mer central och utmanar
flera olika typer av könsrelaterade normer.

Ett övergripande resultat är således att hen, beroende på samtalskontexten både kan begränsas
av olika könsnormer, och innebära möjligheten att dessa normer utmanas. En ytterligare
aspekt som tycks begränsa möjligheten att använda hen är huruvida den som omnämns med
detta ord har en relationell närhet till personen som använder ordet. I de mer nära relationerna
tenderar könande pronomen att användas och tvärtom kan i stället hen användas för att be-
nämna de personer som inte framträder med samma närhet till personen som gör referensen.

Nyckelord

hen, Twitter, computer-mediated communication, membership categorization analysis, genus-
teori, queerteori, normkritik
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1. Inledning

Just nu befinner vi oss mitt i ett skede av en spännande språklig förändring. Pronomenet hen
har börjat bli en allt vanligare företeelse hos språkbrukarna, och under 2012, som kommit att
kallas för hen-året1, kunde vi se en kraftig ökning av användningen (Ledin & Lyngfelt 2013,
Bertils 2012).

Eftersom att vi just nu befinner oss mitt i etableringen av ett nytt ord finns ännu inte mycket
utforskat om användningen av det (Milles 2013a:110). Karin Milles (2013a) har beskrivit pro-
cessen bakom etableringen av ordet, samt undersökt dess utbredning i offentlig svenska.
Ledin och Lyngfelt (2013) har inventerat de sätt som hen används i bloggar, tidningstext och
studentarbeten med fokus på funktioner och olika typer av användning. Klara Bertils (2013)
har också undersökt spridningen av hen genom att titta på ordets användning i och utanför fe-
ministiska eller hbtq-relaterade kontexter. Utanför direkt språkvetenskapliga studier finns
också bland annat Erica Kant (2014) som studerat användningen av hen på Twitter med ett
diskurspsykologiskt perspektiv.

Mitt intresse ligger i att vidare undersöka den faktiska användningen av ordet. Jag är intresse-
rad mer specifikt av att se vem, eller vilka kategorier av människor, det är som omnämns som
hen i konversationer. Jag vill också se vad det är som eventuellt begränsar eller på andra sätt
gynnar att hen används i ett samtal. Är det, till exempel, bara under vissa särskilda omständig-
heter som hen är möjligt att använda?

I relation till det vill jag se på hur hen förhåller sig till olika typer av normativa föreställningar
kring främst kön och sexualitet. Utifrån detta vill jag bland annat undersöka vilka dessa nor-
mer är och hur sådana föreställningar påverkar användningen av hen. Vidare vill jag också se
om och i så fall på vilket sätt hen kan etablera alternativa positioneringar och därmed utmana
sådana normativa diskurser.

För det här ändamålet kommer jag särskilt att studera bruket av hen på Twitter. Twitter är ett
socialt nätverk, eller mer specifikt en ”mikroblogg” där användare kan uttrycka sig i korta in-
lägg med begränsat utrymme, som ett slags sms, till en grupp eller till enskilda personer
(Gustafsson och Rahm 2010:88–89). Det är på en och samma gång, som Gustafsson och
Rahm (2010:99) konstaterar, ”ett publiceringsverktyg och ett samtal på en social arena”.

Valet av att analysera bruket av hen på Twitter motiveras framför allt genom dess funktion
som ett verktyg för samtal. Genom Twitter får jag tillgång till och kan undersöka hens an-
vändning i konversationer. Då mitt syfte bland annat är att undersöka hur hen på olika sätt
faktiskt används, och att synliggöra dess förhållande till olika köns- och sexualitetsnormer är
just utgångspunkten i faktiska samtal viktigt för min undersökning. Detta bland annat då min
utgångspunkt är att det är i interaktionen, och i det performativa upprepandet, som kön och
normer kring kön hela tiden skapas och återskapas (se vidare kap. 2).

1 Se Milles 2013a:105, som citerar Olle Josephsons krönika om hen  i SvD.
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Som metod använder jag i uppsatsen Membership Categorization Analysis (MCA) för att med
hjälp av den kunna undersöka hur och med vilka kategorier som hen sammankopplas. Detta
kan i sin tur vara ett sätt att avtäcka annars dolda normer och föreställningar som synliggörs
bland annat genom valet att göra en särskild typ av kategorisering vid ett särskilt tillfälle, och
genom att vissa typer av, till exempel, normativa beskrivningar sammankopplas med en viss
kategori i konversationen.

Vidare kommer jag, med mitt fokus på normer kring kön och sexualitet, diskutera sådana
aspekter av undersökningen utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. Mer specifikt kommer jag
att använda mig av en queerteoretisk utgångspunkt, som just tar upp olika normkritiska per-
spektiv på kön och sexualitet. Här finns det, som Daniel Wohjan (u.a) poängterar, också en
brist på  språkvetenskaplig forskning om feministisk språkförändring som har ett normkritiskt
perspektiv, där fler aspekter än androcentrism (manligt bias) i språket tas upp.

Uppsatsen är disponerad så att i följande avsnitt, 1.1, går jag igenom mina syften och fråge-
ställningar och därefter tidigare forskning som relaterar till hen. I kapitel 2 tar jag upp mina
teoretiska utgångspunkter och i kapitel 3 redovisar jag material och metod. I kapitel 3 tar jag
dessutom upp några etiska överväganden. Därefter, i kapitel 4 redovisar jag mina resultat, och
i kapitel 5 gör jag en sammanfattning och diskussion av desamma. I bilaga 1 samlar jag också
alla konversationer som jag tar upp som exempel i min undersökning.

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka användningen av pronomenet hen med fokus på att av-
täcka normativa uppfattningar om främst kön och sexualitet genom att titta på hur olika kate-
goriseringar kopplas till bruket av hen i konversationer på Twitter. Jag vill vidare se huruvida
sådana uppfattningar kan skapa ramar för hur och när hen kan användas i interaktionen och
vilka de i så fall är. Mitt syfte är också att närmare undersöka hens möjlighet att i konversatio-
nerna erbjuda alternativa positioneringar i relation till normativa kön- och sexualitetsdiskur-
ser.

Till dessa syften specificerar jag här nedan några frågeställningar:

• Vilka kategoriseringar kopplas till hen i konversationerna och vad kan dessa kategori-
seringar säga om olika föreställningar om kön och sexualitet.

• Vilka möjligheter eller begränsningar omgärdar användningen av hen i interaktion,
särskilt i relation till normativa uppfattningar om kön och sexualitet?
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1.2 Tidigare forskning om hen

Där det, som jag tidigare nämnde, finns en begränsad mängd forskning om ordet hen, är de-
batten om det i stället mycket omfattande, särskilt under de senaste två till tre åren. I ett nor-
diskt perspektiv kan man se att även om debatten till största delen varit koncentrerad till Sve-
rige har detta ord, eller varianter på ordet, också etablerats i Norge och Danmark (af
Hällström-Reijonen 2014)

Trots att det är först på senare tid som ordet har kommit att bli vanligare i språket finns det be-
lägg på att det funnits åtminstone sedan 60-talet (Milles 2013a:108). Introducerandet av hen
kan ses i ljuset av det Milles (2013a:112–113) kallar feministisk språkplanering. I och med
den andra vågens feministiska rörelse under 70-talet etablerade sig en språklig aktivism som
ville motverka osynliggörandet av kvinnor genom att bryta den normativa maskuliniteten i
språket bland annat genom att ifrågasätta bruket av generiskt han (Milles 2011:22). I relation
till detta har då bland annat hen föreslagits som ett sätt att komma bort från den typen av an-
vändning (Milles 2011:27). Under denna tid och fram till 1990-talet diskuterades dock hen
sparsamt, och de flesta som diskuterade frågan under tiden var språkforskare (Hagren Idevall
2014).

I början av 2000-talet kom ordet att få ny uppmärksamhet då det plockades upp inom hbtq-
och feministiska rörelser. När vi sedan närmar oss början på 2012 bryter en omfattade och
starkt polariserad debatt ut i media om hen som gjorde att ordet fick stor uppmärksamhet
(Milles 2013:108, 124). I denna etableringsprocess beskriver Karin Milles (2013a:119–120)
tre centrala aktörsnätverk som var aktiva i denna process och som alla haft olika ingångar till
att använda ordet. Det handlade dels om ett transaktivistiskt nätverk som förordade hen för att
kunna referera till de som inte vill omnämnas som hon eller han. I de queerfeministiska nät-
verken började hen användas som ett sätt att upplösa tvåkönsmodellen, där då hen kunde an-
vändas för att ersätta de könade pronomenen helt (se också Hagren Idevall 2014:3). Till sist
talar Milles (2013a:120) också om ett genuspedagogiskt nätverk som använder hen som ett
sätt undvika att barn tvingas in i traditionella könsroller.

I dag kan vi se att hen har börjat sprida sig till allt fler olika områden. Ledin och Lyngfelts
(2013) undersökning av användningen av hen på bloggar, i tidningstext och studentuppsatser,
visar att ökningen tar fart under 2012. Samtidigt menar de att spridningen av hen ännu är
”ojämn” och ”långt ifrån så väl etablerat som det kan verka”, men att det trots allt är tydligt
etablerat som ett möjligt språkligt alternativ (Ledin & Lyngfelt 2013:170).

1.2.1 Hens olika användningsområden

I detta avsnitt går jag närmare in på några av de sätt som hen som ord har beskrivits, och vilka
användningsområden det kan ha. Jag tittar först närmare på vad språkvården säger om ordet
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idag, och sedan på hur hen beskrivs inom språkforskning som undersökt dess användning.

Språkrådet, som är en central aktör inom språkvården i Sverige (se vidare Wohjan u.a), be-
skriver hen som ett ”könsneutralt” pronomen med två huvudsakliga användningsområden. För
det första med funktionen att ersätta generiskt han eller för uttryck som han eller hon och lik-
nande (Språkrådet 2013:1). Här kan man också se paralleller till, som jag nämnde tidigare,
den andra vågens feministiska språkplanering. En anledning till Språkrådets indelning, menar
Ledin och Lyngfelt (2013:145) är att de främst tar hänsyn till vilken avsikt som sändaren har
med sin användning, vilket de också menar är naturligt för deras syfte att komma med språk-
rekommendationer. I ett politiskt perspektiv beskriver Milles (2013:121) den generiska an-
vändningen av hen som en form av ”könsneutralitetspolitik” som inte heller möter något stör-
re politiskt motstånd, vilket dock mer normkritiska användningar skulle kunna tilldra sig.  

Den normkritiska aspekten av hen utgör också den andra funktionen som Språkrådet beskri-
ver. Det handlar både om att hen kan användas om personer som inte vill definieras enligt en
tvåkönsmodell, och som ett sätt att ifrågasätta dessa normer genom att inte själv vilja katego-
risera enligt dem (Språkrådet 2013:1).

Bland forskare finns flera olika sätt att beskriva hens olika funktioner och användningsområ-
den. Hur dessa har delats in beror förstås också lite på vilket syfte de olika undersökningarna
har haft.

Daniel Wohjan (u.a) föreslår i sin avhandling några olika funktioner som hen kan ha. En så-
dan funktion är som ett enklare och mer praktiskt alternativ till varianter som han eller hon el-
ler liknande. Detta var, som Hagren Idevall (2014:3) också noterar, länge den enda typen av
användning som diskuterades överhuvudtaget, vilket, enligt Wohjan (u.a, refererat i Hagren
Idevall 2014:3) kan sammankopplas med den språkpolitiska inriktningen att motverka andro-
centriskt språk liksom att verka för jämställt språkbruk.

En ytterligare användning av hen är för att benämna personer som inte varken identifierar sig
som kvinna eller man. Här står således utmanandet av uppfattningen om det enhetligt oförän-
derliga könandet, såväl som tvåkönsmodellen i fokus (Hagren Idevall 2014:4). Vidare beskri-
ver Wohjan en form av hen som används för att ifrågasätta själva kategoriserandet efter kön
som sådant, där hen ersätter alla könande pronomen (se också avsnitt 1.2).

Till sist kan man också notera ett sätt att använda hen, som Milles (2013a: 121) beskriver som
ett politiskt motstånd mot, i första hand, Sverigedemokraterna. Denna användning har uppstått
som en följd av dels deras negativa inställning till ordet och dels en allmän politisk vilja att ta
avstånd från Sverigedemokraterna, som därmed skapat möjligheten att använda hen som en
symbolisk motståndshandling mot detta parti.

Ett annat sätt att se på vilka olika funktioner hen har är att som Ledin och Lyngfelt (2013)
utgå från de språkinterna strukturella funktionerna grundat i hur de används i olika typer av
text. Utifrån detta presenterar de fem funktioner uppdelat i en grupp definita och en grupp in-
definita funktioner. I den definita gruppen hittar vi könsöverskridande hen, anonymiserande
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hen, okänt kön, och i den indefinita gruppen finner indefinit och generiskt hen. 

De definita användningarna är referenser till en specifik person, där frågan om huruvida kön
synliggörs på den person som hen refererar till eller inte styr indelningen. Det könsöverskri-
dande hen är således en användning av hen tillsammans med en specifik könad referens (som
ett namn till exempel). Skillnaden mellan kategorierna anonymiserande hen och okänt kön
görs utifrån om det går att avgöra om sändaren själv har en uppfattning om könstillhörighet på
den person som avses. De indefinita användningarna skiljs åt genom att generiskt hen avser
någon av alla möjliga medlemmar av en grupp, medan indefinit hen pekar ut en särskild per-
son inom en grupp men utan närmare definiera vilken detta är (Ledin & Lyngfelt 2013:145–
146, 153).

Vidare har Erica Kant (2014) liksom Ledin och Lyngfelt tittat närmare på hens olika funktio-
ner i text. Kants (2014:6) ingång till undersökningen är dock att anlägga ett socialpsykolo-
giskt perspektiv och med hjälp av diskurspsykologi beskriva bruket av hen. Förutom min egen
undersökning, är detta den enda undersökning, så vitt jag känner till, som undersöker bruket
av hen på Twitter. I likhet med mig, men också till skillnad från övriga tidigare undersökning-
ar, är också användningen av hen i interaktion något som står i fokus.

Kants (2014) beskrivning av hens olika funktioner liknar på många sätt den indelning som
Ledin och Lyngfelt gör, men lägger också till ett användningsområde som kallas negativ an-
vändning av hen. Denna kategori syftar på hen använt som förled i nybildade sammansatta
ord som används för att rikta kritik mot något som hen anses stå för (Kant 2014:39–40). Detta
skulle man också kunna se i relation till användningar av hen som ett sätt att göra politiskt
motstånd, som diskuterades ovan, men då snarare riktat mot de som använder hen och vad de
står för.

I mina beskrivningar av bruket av hen utgår jag dock inte, som tidigare forskning gjort, från
till exempel dess grammatiska, språkinterna eller diskurspsykologiska funktioner. I stället
handlar det om vilka kategorier (av människor) som hen används för att referera till och vad
detta kan säga om hur normativa uppfattningar om särskilt kön och sexualitet påverkar an-
vändningen, men också hur hen kan användas för att motverka eller ifrågasätta sådana upp-
fattningar och diskurser. På detta sätt får jag helt andra typer av beskrivningar av vilka möjlig-
heter eller begränsningar som finns i hur ordet används i interaktion.
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2. Teoretiska utgångspunkter

I detta avsnitt presenterar jag mina teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för de ge-
nusteoretiska delarna av mina analyser. Jag ger här först en översiktlig bild av queerteori, som
är det fält inom vilket jag hämtar mina utgångspunkter. Därefter tar jag upp begreppet perfor-
mativitet och dess kopplingar till min syn på kön. Sedan kommer jag in på en beskrivning av
Judith Butlers begrepp den heterosexuella matrisen som ett könsnormativt ramverk och till
sist tar jag också kort upp och förklarar begreppet intersektionalitet.

2.1 Queerteoretiska perspektiv

För att kunna ge en beskrivning av vad queerteoretiska perspektiv innebär kan man till en bör-
ja med behöva konstatera att det inte finns en tydlig fastslagen definition av detta fält. Detta är
dock snarast ett utslag av en uttryckt vilja att behålla begreppet flytande och mångtydigt. Man
kan således poängtera att det inte rör sig om en queerteori utan snarare om många queerteori-
er, som med kritiska och subversiva utgångspunkter inte tillåter sig att enkelt definieras (Berg
& Wickman 2010:10–12). 

Martin Berg & Jan Wickman (2010:10) försöker trots detta att ändå sammanfatta det som de
ser som det mest centrala inom denna teoribildning:

Kärnan i queerteorin utgörs av en kritisk analys av antagandet att en viss relation mellan de tre

faktorerna kön, genus och sexuella begär är självklar, enhetlig och ”naturlig”.

En viktig aspekt inom queerteori har varit synliggörandet av andra typer av relationer och
sexuella begär än normativ heterosexualitet. Detta tar sig bland annat uttryck som en kritik
mot sådana heteronormativa tendenser inom feminismens huvudfåra, där ensidigt fokus på
heterosexuella kvinnor kan osynliggöra sådana typer av relationer (Lykke 2009:114).

En andra viktig del av queerteori är också dekonstruktionen av könsbegreppet, där Judith
Butler är en central teoretiker som genom sin bok Genustrubbel (20072) la en grundsten för
mycket av det kommande teoribygget (Berg & Wickman 2010:33). 

I Berg och Wickmans beskrivning ovan av den queerteoretiska kärnan är själva relationen
mellan könsbegreppet och sexualitet, med ett kritiskt perspektiv, av stor betydelse. Detta lyfts
bland annat fram som en viktig utgångspunkt för att förstå och dekonstruera de till synes en-
hetliga och oproblematiska föreställningarna om dess relation (Lykke 2009:117, Berg &
Wickman 2010:10–11). Här kan då det queerteoretiska perspektivet belysa det instabila i en
sådan föreställning, genom att visa på alla de olika praktiker som inte kan sammanfattas och
reduceras till en sådan beskrivning (Berg & Wickman 2010:11, Butler 2006:70).

I de följande avsnitten ska jag beskriva några, för min uppsats, viktiga aspekter av queerteori

2 Detta är alltså den svenska översättningen medan originalet Gender trouble kom 1990.
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som främst grundar sig i Judith Butlers formuleringar. Jag börjar med att diskutera begreppet
performativitet och dess relation till kön, och därefter den heterosexuella matrisen och liknan-
de sätt att beskriva olika typer av hegemoniska könsrelaterade normer.  Till sist diskuterar jag
också begreppet intersektionalitet som en utgångspunkt för hur man kan förstå olika kategori-
ers sammanvävda relationer.

2.1.2 Performativitet och könets tillblivelse

En viktig utgångspunkt för den här studien handlar om synen på kön som något performativt
och konstruerat. Med en performativ utgångspunkt ses kön som något som vi hela tiden ”gör”
genom ständigt upprepade handlingar (Butler 2007:88). Just upprepandet är vidare en viktig
aspekt av performativitetsteorin, då det är genom det ständiga upprepandet som det normativa
konstrueras och får sitt inflytande. Denna process av återupprepande skapar en illusion av ett
enhetligt inre kön. Men varje återupprepning är inte perfekt i linje med detta ideal, och det är i
denna instabilitet som det enhetliga och oproblematiska könsbegreppet kan ifrågasättas. På
detta sätt skapas också möjligheter till förändring och nya materialiseringar som kan utmana
den rådande hegemoniska ordningen (Butler 1993:2–3; 2007:219–221). 

Det finns i Butlers mening heller inget ”fördiskursivt” tillstånd för könet som föregår de hand-
lingar som skapar könet i kommunikativa praktiker (Butler 2007:77, Lykke 2009:65). Butler
ifrågasätter således uppdelningen mellan ett biologiskt och socialt kön/genus, genom att också
beskriva det ”biologiska könet” som performativt (Butler 1993:2, Lykke 2009:99–100). 

Det är med denna utgångspunkt jag väljer att använda begreppet kön och inte genus genomgå-
ende i min uppsats. Den åtskillnad som gjorts mellan kön och genus i Sverige kommer sig av
en vilja att separera det sociokulturella könet (genus) från det biologiska könet (kön), medan
køn/kjønn har varit det samlade begreppet i Norge och Danmark (Lykke 2009:9–12). I linje
med den performativa synen på könet ser jag således inte heller någon skillnad mellan det so-
ciala och biologiska och därmed väljer jag att använda kön i denna breda bemärkelse. 

2.1.3 Den heterosexuella matrisen

I min utläggning ovan har jag diskuterat hur kön blir till och ständigt återskapas genom per-
formativa handlingar och citeringar av normativa ideal. Vad är då dessa normer och hur kan
vi förstå dem? Normen kan förstås som något som sätter upp ramarna för vad som kan erkän-
nas som begripligt i en social kontext och skapar således ett slags ”tillstånd av kulturell be-
griplighet” (Butler 2006:69). Normen är dock inte detsamma som handlingen som utförs i lin-
je med den, utan i stället det ramverk som styr vilka handlingar eller praktiker som görs be-
gripliga i ett visst sammanhang (Butler 2006: 59). 

Den så kallade heterosexuella matrisen3 utgör ett sådant regulativt ramverk som styr vilka

3 Ett begrepp som Butler lanserade i Genustrubbel (2007) (Gender Trouble 1990) som sedan har fått stort 
genomslag.
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könsuttryck som erkänns som begripliga i samhället. Detta kan ses som en diskurs som utgår
från en binär könsuppdelning där förutsättningen samtidigt är att endast heterosexuella begär
kan förekomma (Butler 2006:235–236). Man kan här också prata om heteronormativitet som
den typ av praktiker som återupprepar, konstruerar och förstärker denna förståelse som det
normala i samhället (Kitzinger 2005:478). 

Berg & Wickman (2010:61, 99) diskuterar begreppet heteronormativitet i relation till den he-
terosexuella matrisen. Heteronormativitet är det begrepp som främst kommit att användas i
queerteoretiska sammanhang i Sverige i stället för den heterosexuella matrisen. Detta kommer
sig bland annat av att man menar att det sätter fokus mer på att förstå hur det normativa fun-
gerar snarare än att fokusera på sexualitet och det som är ”avvikande” (2010:35, 99). Ett ytter-
ligare argument är att heteronormativitet kan skifta perspektivet från de övergripande diskur-
ser som formar subjektet som utgör den heterosexuella matrisen, till att istället, med fördel,
kunna användas i analyser av normer i en social kontext.

I den här undersökningen väljer jag dock att inte tydligt särskilja dem utan använder båda be-
greppen synonymt i uppsatsen. Detta gör jag eftersom att jag inte ser att begreppen nödvän-
digtvis måste säga mot varandra då båda kan beskriva, som jag ser det, ett reglerande ramverk
av normer, dess tillämpning i sociala praktiker och därtill peka på en kontinuitet som finns
mellan dessa olika ”nivå[er] av maktanalysen” (Berg & Wickman 2010:99).

Min definition av normen är alltså, som jag tidigare nämnt, något som skapar ”begriplighet”
och normaliserar vår sociala tillvaro. Men, som Butler påpekar, skapar detta en paradox för
hur vi då kan befinna oss ”utanför” normen. Att befinna sig utanför normen kan då inte förstås
som begripligt utan att i någon mån ställas i relation till normen. Frågan om att således ”inte
vara riktigt maskulin eller inte riktigt feminin är fortfarande att förstås enbart utifrån ens rela-
tion till det ”riktigt maskulina” och det ”riktigt feminina” (Butler 2006:59).

Föreställningen att alla människor på något sätt alltid kan definieras utifrån kön är mycket
svår att inte förhålla sig till. Detta kallas av Wohjan (u.a), med utgångspunkt i genderismens
begreppsapparat, för kategorialkönandet. Wohjan (u.a) beskriver hur även när könsbegreppet
överskrids och omdefinieras sker detta oftast ändå i relation till könet som företeelse. 

De normativa ramar som omgärdar könet och sexualiteten, som den heterosexuella matrisen,
är således svåra att inte förhålla sig till. Men normer utgör inte bara begränsningar, utan bär
på en slags dubbelhet, där de också behövs för kunna skapa förändring och skapa förutsätt-
ningar för delad förståelse, och sätta ramarna för vårt handlande. Därtill är normens ramar
dock inte att förstå som evigt fasta, utan möjliga för oss att omformulera (Butler 2006:205f).

Med utgångspunkten att kön är något som ”görs” finns där också utrymme för förändring.
Även om könet skapas genom en ”citering” av normer, sker det, som jag tidigare nämnt, inte
alltid i linje med det normativa idealet. Då avslöjas normen som något som formbart, där det i
själva citeringarna ligger möjlighet till förändring (Butler 2006:216).
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2.1.4 Intersektionalitet

Jag har här i min framställning bland annat diskuterat hur kön och sexualitet samspelar och
framstår som tätt sammanvävda begrepp inom enheter inom till exempel den heterosexuella
matrisen. Denna typ av samspel kan också beskrivas som intersektioner mellan olika kategori-
er. Genom begreppet intersektionalitet aktualiseras hur olika typer av maktordningar som kön,
klass, etnicitet, sexualitet, ålder med mera samspelar i olika identitetskonstruktioner (Lykke
2009:104). 

Här är det viktigt, som Lykke (2003:48) påpekar, att inte förstå detta som att en analys av oli-
ka kategorier och maktordningar läggs på varandra, utan att det handlar om företeelser som är
tätt sammanvävda och inte möjliga att separera från varandra.

Det queerteoretiska perspektivet som sådant kan också ses som något som har en intersektio-
nell utgångspunkt, i det att de just tar upp relationerna mellan kön och sexualitet (se Lykke
2009:105). Här tjänar då intersektionalitetsbegreppet i relation till mina övriga teoretiska ut-
gångspunkter som en viktig utgångspunkt för mina analyser av vilka kategorier, eller möjliga
samtida, kategoriseringar som görs i relation till hen. Utifrån min queerteoretiska utgångs-
punkt, fokuserar jag här på den samtida konstruktionen av kön och sexualitet.
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3. Metod och material

I detta kapitel går jag först igenom metoden Membership Categorization Analysis och hur jag
har valt att använda metoden på mitt material. I relation till detta diskuterar jag också närmare
om hur man kan se på att använda den här metoden på den typ av kommunikation som görs
via Twitter. Därefter går jag närmare in på vad mitt material är och hur jag gått tillväga för att
definiera och avgränsa det. Till sist diskuterar jag också några etiska aspekter i relation till
mitt material, de personer och deras yttranden som ingår i det.

3.1 Membership Categorization Analysis (MCA)

För att analysera mitt material har jag valt att använda metoden Membership Categorization
Analysis (MCA). Den har liksom samtalsanalysen (CA) som metod sin grund i etnometodolo-
gin och används för att studera interaktionella och textuella praktiker (Stokoe 2012:277).
MCA har utvecklats för att undersöka kategoriseringar och hur de formas i interaktion mellan
samtalsdeltagare. Med hjälp av denna metod kan man sedan komma åt och beskriva kulturella
normer och hur dessa skapas och återskapas i interaktionen (Hagren Idevall & Bellander
2014:44)

Med en kategori menas i det här sammanhanget olika typer av benämningar som delar in
människor som till exempel lärare, pensionär, storebror eller något liknande. Kategorierna för
i sin tur med sig uppfattningar om hur medlemmarna i denna kategori är och förväntas bete
sig. Genom kategorierna relevantgörs dessa uppfattningar i och med att någon utpekas som
tillhörande just den specifika kategorin i ett visst sammanhang (Schegloff 2007:469, Hagren
Idevall & Bellander 2014:47–49).

Kategorier kan sedan kopplas samman med varandra efter till exempel våra föreställningar el-
ler sådant som enligt vår kultur bildar olika enheter. Hela detta ramverk för att koppla sam-
man olika kategorier kallas också membership categorization devices (MCD). Här återfinns
bland annat samlingar av kategorier, kategoribundna aktiviteter och regler för dess konstruk-
tion och tillämpning. Här tillkommer också att se till hur olika samlingar av kategorier sam-
spelar med varandra i den text eller det samtal som undersöks (Schegloff 2007:466–477,
Hagren Idevall & Bellander 2014:49–50).

Vidare kommer jag här att närmare förklara MCD:ns olika delar och några av de begrepp och
termer som jag använder i min analys. För att göra detta kommer jag här att också anknyta till
en del exempel från mitt eget material.

Jag inleder här med att utgå från det inledande inlägget i mitt exempel 3: Veckopeng:

Hur mycket ger man en 13 åring i vecko/månadspeng[?]

Här kan vi se att en person kategoriseras genom benämningen 13-åring som vi därmed förstår
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tillhör samlingen (av kategorier) ålder. Vidare kan vi se att den underförstådda aktiviteten ”att
få vecko/månadspeng” kopplas till kategorin 13-åringen, där aktiviteten då kan beskrivas som
just en kategoribunden aktivitet. Denna aktivitet tjänar därtill att relevantgöra två ytterligare
relaterade kategorier, nämligen förälder och barn. Detta framgår i och med att vi förstår att de
roller som personerna har som är involverade i denna aktivitet är just en förälder och ett barn,
där dessa roller skapas utifrån den relation de har till varandra.

Precis som att olika typer av kategoriseringar för med sig normativa uppfattningar om med-
lemmar av en särskild kategori, kan alltså olika typer av aktiviteter också vara nära kopplade
till hur en viss kategori konstrueras. Beskrivningar, liksom utförandet av de aktiviteter som
knyts till olika kategorier kan då göra att en särskild kategorisering aktualiseras i ett visst sam-
manhang (Schegloff 2007:470f).

Detta blir således ett sätt utifrån vilket vi kan förstå och kategorisera den som skrev inlägget
och denna persons relation till 13-åringen som hörande till den övergripande enheten familjen.
Sådana enheter där kategorier från olika samlingar kan sammankopplas på detta sätt kallas för
'team', och utgör således en MCD av 'team'-typ (Schegloff 2007:468, Hagren Idevall &
Bellander 2014:47).

Kategorierna inom familjen, eller någon annan samling, kan vidare också beskrivas utifrån sin
relation till varandra. Kategorierna barn och föräldrar utgör i det här exemplet ett så kallat
standardiserat närhetspar. Stokoe (2012:281) beskriver detta begrepp som kategoripar som
knyts samman genom att de har någon form av ansvar eller moraliska åtaganden gentemot
varandra. Ett hierarkiskt par (eller positioned categories) signalerar i stället ett hierarkiskt för-
hållande mellan varandra. Ett exempel på detta kan vara relationen mellan chef och anställd
(Hagren Idevall & Bellander 2014:47). I ett av mina andra exempel (Exempel 9: Piken) kan
vi, till sist, också se hur kategorier som män och kvinnor kan beskrivas som kontrasterande
par (Hagren Idevall & Bellander 2014:47).

Vidare kan vi  i exempel 3: Veckopeng, se hur valet av en kategorisering kan verka styrande
för hur ytterligare kategoriseringar görs i konversationen därefter. Flera av de andra konversa-
tionsdeltagarna ansluter nämligen till detta sätt att kategorisera genom att använda uttryck
som ”min son” och ”päronen” som alla kan knytas till den övergripande enheten (MCD:n)
familjen. Detta sätt att återknyta till de tidigare aktualiserade kategorierna utgör en av de
regler för hur kategoriseringar görs i en konversation kallad konsistensregeln (consistency
rule) (Hagren Idevall & Bellander 2014:48). Den beskriver att när en kategori, ur en samling
tillhörande en MCD, blivit relevantgjord möjliggör det att den, eller andra kategorier från den
aktuella samlingen, kan användas av, eller om, andra deltagare i detta sammanhang. Det
betyder inte att en sådan kategorisering måste göras, men genom att den blivit introducerad
har möjligheten uppstått. Regeln är, som vi kan se i detta exempel, också tillämpbar om
kategorierna relevantgjorts genom en kategoribunden aktivitet (Schegloff 2007:471).

En annan regel som brukar nämnas inom MCA är den så kallade ekonomiregeln (economy
rule). Med den menas att enbart en kategori från någon MCD är tillräckligt för att göra en re-
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ferens till någon. Fler kategorier kan dock användas, och här kan alltså valet av att relevantgö-
ra fler än den, i princip, nödvändiga kategoriseringen vara intressant att analysera (Schegloff
2007:471; Hagren Idevall & Bellander 2014:47). I min undersökning kan det till exempel röra
sig om varför en könad kategorisering görs även om en icke-könad hade varit tillräckligt för
att göra en referens till personen.  Just kategoriseringar som har med kön att göra, men också
ålder, är, som Schegloff (2007:467–468) skriver, exempel på samlingar från vilka en kategori-
sering alltid är möjlig att göra om alla människor. Men, i enlighet med konsistensreglen, be-
höver detta inte alltid göras, utan någon som kan kategoriseras efter till exempel kön, kan all-
tid också kategoriseras enligt en annan kategori (Schegloff 2007:468).

Som en följd av dessa regler kan vidare två stycken maximer för kategoriserandet ställas upp.
Den så kallade hearer's maxim menar att kategorier som kan förstås som del av en och samma
samling ska förstås på detta sätt, medan the viewer's maxim relaterar till hur vi kan förstå hur
den som observerar en medlem ur en kategori som utför en kategoribunden handling, sam-
mankopplar dessa. Och det är bland annat utifrån detta som vi sedan kan dra slutsatser om,
och få syn på annars inte uttryckligen omnämnda kategorier och samlingar (Schegloff
2007:472, Stokoe 2012:281; Hagren Idevall & Bellander 2014:49).

Med hjälp av dessa regler och verktyg för att förstå hur kategoriseringar görs, kan man i ana-
lysen leta efter mönster i hur kategoriseringar går till i interaktionen. Man kan försöka komma
åt och beskriva varför en särskild kategorisering väljs vid ett särskilt tillfälle och vad detta har
för konsekvenser för hur kategoriseringar fortsatt görs i konversationen. Varför väljer man,
till exempel. en könad kategorisering i stället för en som inte tydligt pekar ut kön etc.? 

Till skillnad från en del annan forskning som studerar kategoriseringar av kön (eller till exem-
pel etnicitet m.m)4 lägger jag något mindre vikt vid hur olika kategoribundna aktiviteter, eller
attribut och beskrivningar, sammankopplas med en särskild kategorisering. Kahlin (2008) stu-
derar kategoriseringar utifrån kön, ålder och etnicitet, och bland annat utifrån hur olika attri-
but sammankopplas med en viss kategori i en konversation. I konversationerna sker också för-
handlingar om vilka attribut som kan sägas tillhöra en viss kategori. Dessa kategoribundna at-
tribut utgör här en viktig resurs för att relevantgöra olika identitetsuttryck. I Stokoe (2003)
studeras också hur kön, och särskilt konstruktionen av ”kvinnor”, aktualiseras i konflikter
mellan grannar. I dessa samtal används aktiviteter, attribut och beskrivningar kopplade till
moraliska aspekter av vad det innebär att vara kvinna, särskilt i egenskap av att vara mamma,
som en resurs i dessa konflikter. 

I min undersökning fokuserar jag i stället mer på kategorierna som sådana, och de samlingar
som de kan kopplas till. Detta gör jag då min studie främst handlar om när valet att göra kön
till en relevant aspekt för att kategorisera någon görs eller undviks, och hur detta relaterar till
bruket av hen som en form av kategorisering, samt vilka kategorier som sammankopplas med
hen och i vilka sammanhang detta görs.

4 Se  Kahlins (2008:82–83) sammanställning av exempel på tidigare forskning som undersökt olika former av 
kategoriseringsprocesser
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Det kategoribundna aktiviteterna är dock i några fall ett viktigt verktyg för att förstå vilka de
aktualiserade kategorierna och samlingarna, och vilken övergripande MCD som är relevant-
gjord, i konversationen. Här kommer även en fördjupning om olika kategoriers samhörighet
och relation in i en del av exemplen av samma anledning. Dessa delar bygger även, tillsam-
mans med den teoretiska ramen, grunden för analysen av ”norms-in-action” (Housley &
Fitzgerald 2002), dvs. normativitet så som den hela tiden skapas och återskapas genom kate-
goriseringar.

3.2 Att använda MCA på Computer-mediated communication 
(CMC) 

Då MCA som metod var specifikt utvecklad för att undersöka samtal och även oftast använts
för detta ändamål (Hagren Idevall & Bellander 2014:44–45) är en viktig fråga om och hur den
här metoden kan fungera också för att analysera den typ av digitala och skriftliga material
som jag har. Denna typ av kommunikation kallas också för Computer-mediated
communication (CMC), det vill säga kommunikation förmedlad via en dator (Herring 2010).

En fråga, som också diskuterats mycket inom studiet av CMC, är hur man ska se på den här
typen av kommunikation i relation till talat språk och om det också kan inbegripas i begreppet
konversationer (Herring 2010:1). Idag verkar dock de flesta vara av uppfattningen att så är
fallet, och i Susan C. Herrings (2010) genomgång pekar hon också på många av de konversa-
tions-lika eller tal-lika aspekter av sådan kommunikation. 

Den datorstödda kommunikationens konversations-lika drag tycks också bestå oavsett om
kommunikationen är synkron eller asynkron (Herring 2010:2), dvs. om den sker i realtid som
i chattar eller med en slags inbyggd tidsfördröjning som till exempel sker på Twitter eller i fo-
rumdiskussioner (se även Myrendal ms.).

Angående Twitter lyfter Gustafsson och Rahm (2010:89–90) dock fram att på många sätt är
just samtalsfunktionen inte i lika stort fokus i hur Twitter som sådant är uppbyggt. Men samti-
digt kan mycket av twittrandet just beskrivas som samtal, eller möjligen ”många parallella
samtal” (Gustafsson & Rahm 2010:93). Ett sätt man kan se samtalandet på Twitter är genom
att inlägg kan riktas till särskilda användare som svar på något inlägg, vilket, Gustafsson och
Rahm (2010:89–90) pekar på, möjliggörs genom bruket av ett @-tecken följt av användar-
namnet. På så vis kan en konversation formas genom att en, eller flera användare, som deltar i
en diskussion omnämns i inläggen på detta sätt. 

Trots Twitters begränsningar för att föra samtal är det ändå tydligt att, som Gustafsson och
Rahm konstaterar och som jag själv har noterat i mina undersökningar, där försiggår mycket
samtalande. Herring (2010: 5) lyfter också fram hur CMC på många sätt liknar hur andra typ-
er av samtal fungerar, genom att användare av olika typer av CMC-system dels anpassar sig
efter mediets begränsningar för att just möjliggöra konversationer, dels hittar olika sätt för att
upprätthålla konversationella normer. 
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Herring sammanfattar det hela genom att konstatera att:

”CMC i s ‘talk’ and ‘conversation,’ and that in this communication technology-rich era,
the modality of production and reception is less important than the interaction itself.”
(Herring 2010:7)

I Hagren Idevall & Bellanders (2014) studie visas också vidare att själva mediet; om det hand-
lar om en talad eller skriven text, eller graden av synkronicitet eller sekventialitet, inte begrän-
sar möjligheten att använda MCA för att göra en analys. Min utgångspunkt är därmed dels att
det är möjligt att betrakta mycket av den kommunikation som sker på Twitter som konversa-
tioner och dels att denna kommunikation också bör kunna analyseras som sådan. Det bör såle-
des även vara så att MCA är en användbar metod för den här typen av text även då det handlar
om skriven text som är förmedlad asynkront, då detta inte verkar vara något som har någon
påverkan på metodens tillämpbarhet.

I nästa del kommer jag vidare in på hur jag har samlat in ett material från Twitter för min ana-
lys, och vad detta material består av. Jag kommer också närmare in på frågan om hur jag har
definierat vad som kan ses som en konversation på Twitter och vad detta har för innebörd för
min analys.

3.3 Material

I det här avsnittet presenterar jag först en översiktlig bild av de databaser och verktyg som jag
använt för att hitta definiera mitt material. Vidare beskriver jag hur jag gått till väga för att
metodisk kunna samla in användningar av hen och konversationer från Twitter. Till sist tar jag
också upp mina urvalsprinciper i insamlingen av detta material.

För att få en övergripande bild av användningen av hen på Twitter har jag använt mig av kor-
pusverktyget Korp. Korp samlar material från 5000 av de mest inflytelserika svenska använ-
darna på Twitter i korpusen Twittermix, så långt bak i tiden som Twitter tillåter (max 3200
tweets bakåt per användare) med en kontinuerlig uppdatering5. Storleken på hela twitterkorpu-
sen, uttryckt i antal tokens, ser i skrivande stund ut på detta sätt:

5 Detta är information som jag har fått via e-post från ansvariga för Korp.
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Tabell 1. Storlek på korpusen Twittermix från 2006 – 2014. Siffrorna är hämtade från Korps webb-
tjänst <http://spraakbanken.gu.se/ws/korp?command=timespan&corpus=TWITTER&indent=2> . 
Hämtdatum 2014-10-21.

År Antal tokens

2006 2771

2007 94117

2008 467092

2009 13286621

2010 22758939

2011 34032172

2012 75681326

2013 86502655

2014 13930579

I och med de begränsningar som finns för hur mycket de kunnat samla in kan man se hur da-
tabasen blir mindre ju längre tillbaka i tiden man går.  Till exempel kan man se att materialet
från 2011 är mindre än hälften så stort som det från 2012 och 2013.

För insamlingen av de twittermeddelanden som ligger till grund för den vidare analysen har
jag främst använt mig utav sökverktyget Topsy.com. Korpusverktyget Korp har dock använts
för att söka ut statistik om användningen, något som inte går att göra på samma sätt med
Topsy. En stor fördel med att använda Topsy för materialinsamlingen är däremot att Topsy till
skillnad från Korp, sparar samtliga twittermeddelanden som skrivits (sedan 2006) och gör
dem enkelt tillgängliga och sökbara. Själva konversationerna har dock hämtas direkt från
Twitter genom de länkar till inläggen jag sökt ut via Topsy. 

Struktureringen av konversationerna på Twitter är vidare, som jag uppfattar det, baserade på
vad som är ett svar på vad etc. Därmed skapas olika trådar och undertrådar till konversationer
som pågår. Detta är inte helt enkelt att få en översikt av, utan då behöver man gå in och kolla
på de enskilda statusuppdateringarna (som alla har en unik webbadress) för att se om det finns
svar på just det inlägget som inte syns i ”huvudtråden”.

På grund av att det inte finns en enkelt överskådlig strukturering av konversationer på Twitter
(på grund av hur Twitter är uppbyggt) har jag alltså behövt definiera och avgränsa omfatt-
ningen av vad jag menar med en konversation i min analys. Det är denna definition som jag
kommer att kalla för huvudtråden. Målet i mina försök att hitta vad som kan anses vara denna
huvudtråd har varit att utifrån användningen av hen i ett enskilt inlägg söka reda på vad som
utgör en sammanhängande konversation i relation till användningen.
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Det jag kom fram till var den mest givande metoden för att komma åt detta var att försöka
spåra det inlägg som jag uppfattar som det som startade hela diskussionen och sedan gå till
den unika webbsida som hör till detta twittermeddelande. Genom att utgå från detta medde-
lande har jag kunnat se att detta oftast ger den mest fullständiga och sammanhängande kon-
versationen i relation till användningen.

Men huruvida detta är att, i alla lägen, förstå som enhetliga konversationer är dock fortfarande
inte helt givet. I vissa fall kan de kanske snarare vara att betrakta som ”parallella samtal”, som
i min uppsats struktureras utifrån att de relaterar till ett och samma ursprungsinlägg av en an-
vändare.

Många av de exempel jag analyserar i kapitel 4 består bara av två eller tre samtalsdeltagare
som diskuterar något. Här är samtalets struktur oftast mycket tydlig och enkel att följa, till
skillnad från, till exempel, exempel 2: Skribenten där det i stället är väldigt många deltagare
som samtalar med parallella samtal som hela tiden knyter i varandra.

För den sekventiella analysen kan detta således, i vissa fall, bli något snårigt. När jag talar om
sekventialitet i samtalen utgår det från det som jag ändå observerat som sammanhängande
samtal i dessa exempel. Ett sätt att följa sekventialiteten är också att se till vilka användare
varje person riktar sig till genom bruket av @ följt av användarnamn. På detta sätt samman-
hålls också konversationer mellan många deltagare.

Ett problem som också kan uppstå är att vissa användare har sina konton skyddade. Det bety-
der att deras inlägg döljs från alla i konversationen som inte först har blivit godkända som
”följare” av den här personen. För min del innebär det alltså att jag skulle behöva följa och bli
godkänd av alla de personer som eventuellt har sina konton skyddade i den konversation jag
vill läsa. I flera andra fall saknas också inlägg i konversationer där användaren avslutat sitt
konto.

I insamlingen har detta betytt att jag när avsaknaden av inlägg omöjliggjort en analys bortsett
från dessa konversationer eller dessa blockerade användare. En annan aspekt är förstås också
att jag har tagit hänsyn till att personer aktivt valt att dölja sina inlägg och inte ta med dem i
insamlingen av mitt material.

3.4 Insamling och urval
Insamlingen av Twitter-inlägg baseras på en utsökning av olika användares bruk av hen på
Twitter. För att kunna söka ut olika användare på Twitter som använder hen har jag använt
mig av Korp och korpusen Twittermix. En fördel med Korp var att jag kunde begränsa utsök-
ningen av användare till Sverige och dessutom försäkra mig om att hitta användare som an-
vänder hen ofta, genom att utsökningen kan sorteras efter just hur ofta användarna har använt
hen, både i absoluta tal och i relation till sin totala skriftproduktion på Twitter.

När mina utsökningar genomfördes var fortfarande inte 2014 års användning sammanställd i
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Twittermix, varför mina undersökningar baseras på det senast tillgängliga årets användning. I
det här fallet 2013. För vanliga privata användare valde jag sedan ut de 10 användare som an-
vänt hen mest under året. När dolda konton har förekommit har jag dock hoppat över dessa
och tagit nästa på tur i listan.

Vidare har jag också gått igenom träffarna som jag fick fram genom Korp för att reda på twit-
terkonton som representerar offentliga organisationer, myndigheter, företag eller liknande.
Detta gjordes för att också få med också samtalssituationer som potentiellt skiljer sig från de
privata användarnas, och på detta sätt bredda materialet och om möjligt komma åt fler sätt
som hen kan användas i interaktion.

Efter insamlingen av namn på användarkonton gjordes själva utsökningarna av inläggen där
hen förekommer i genom Topsy.com. På Topsy.com begränsades sökningen till 2013 och där-
efter sökte jag fram alla förekomster av hen hos dessa under året. Därefter ordnades resultaten
så att det äldsta resultatet kom först, och sedan samlade jag in 10 stycken tweets från varje an-
vändare genom att ta var tredje tweet i ordningen. Jag har dock hoppat över ”Re-tweets” (åter-
postningar av andra användares twittermeddelanden), användningar av hen för att prata om
hen (så kallade Meta-hen, jfr Ledin & Lyngfelt 2013), och när hen används som substantiv
(när man till exempel pratar om att någon är ”en hen”).

Detta resulterade således i en materialsamling av 100 inlägg där hen förekommer, och länkar
till varje inlägg genom dess unika webbadress på Twitter. Utifrån dessa länkar har jag sedan
samlat konversationer enligt de principer jag beskrev i avsnitt (3.3). Många av inläggen leder
inte till några konversationer utan är bara fristående inlägg som inte mött någon respons, me-
dan andra är användningar som figurerar i längre diskussioner. I flera konversationer saknas
också inlägg som hör till användare med dolda, eller borttagna konton, som figurerat i konver-
sationen varvid de har bortsetts från om det haft en avgörande inverkan på möjligheten att
göra en analys av konversationen. I vissa fall saknas bara ett enstaka inlägg i en större diskus-
sion som jag inte bedömt påverkar min möjlighet att göra den analys jag har tänkt att göra och
då har jag ändå tagit med dessa konversationer.  

Efter borträkningen av det som inte varit möjligt att analysera har jag identifierat 61 konversa-
tioner utifrån de 100 inläggen. De 10 konversationer som jag presenterar närmare i analysen
representerar vidare exempel på olika övergripande tendenser, i relation till mina syften, som
jag uppfattat utifrån detta hela material.

3.5 Etiska överväganden

En fråga som här också är viktig att diskutera är den angående olika etiska överväganden och
hur man bör förhålla sig till individers rätt till privatliv på internet. I min undersökning är det-
ta framförallt relevant förhållande till de personer och deras yttranden som ingår i mitt materi-
al, och deras möjligheter att påverka vilken information som delas med mig i egenskap av
forskare (Sveningsson Elm 2009). 
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En viktig fråga i alla etiska riktlinjer för vetenskap handlar om behovet att inhämta ett infor-
merat samtycke från personer som ingår i en studie. Forskning på internet är ett sådant områ-
de där den här frågan har aktualiserats då den framväxt av en helt ny typ av miljö som internet
är innebär att just forskningsetiska överväganden behöver problematiseras på nytt
(Sveningsson Elm 2009:71–72).  

Internet har också inneburit nya frågor kring vad som kan ses som privat och publikt. På inter-
net är det nämligen inte alltid att sådana gränser framstår som helt självklara och tydliga
(Sveningsson Elm 2009: 75–76). Detta har relevans bland annat då avgränsningen
publikt/privat vanligen utgör en utgångspunkt för när informerat samtycke är möjligt eller inte
möjligt att undanta. Publika eller semi-publika sfärer kan då vara sådana där kravet kan vara
möjligt att bortse från (Sveningsson Elm 2009:78).

Hur kan man då se på Twitter utifrån denna aspekt? Enligt Sveningsson Elm (2009:75) kan en
publik online-miljö definieras som en som är öppen för alla som har tillgång till internet och
inte kräver att man registrerar sig som medlem. Här kan man se att Twitter faktiskt kräver
medlemskap för att kunna använda tjänsten, det är dock möjligt att ta del av allt material som
publicerats publikt på Twitter även för den som inte är medlem. På detta sätt är Twitter alltså
möjligen någonstans mittemellan; en slags semi-publik miljö. 

Det semi-publika beskrivs av Sveningsson Elm (ibid) som i princip är tillgängligt för vem
som helst, men då krävs att man registrerar sig som medlem. Detta krav uppfyller Twitter i
viss mån, men samtidigt kan man som icke-registrerad också ta del av material som publice-
rats publikt på Twitter. En nyckel ligger dock här i ordet publikt, där inte allt material är till -
gängligt för precis alla på Twitter, utan där användaren själv kan styra om den till exempel
bara vill att personer som den godkänt ska ha möjlighet att se vad denna person skriver.

Det finns, snarare då ett slags kontinuum mellan det privata och publika, som Sveningsson
Elm (2009:77) poängterar försvårar hur vi kan göra sådana avgränsningar. Till slut landar frå-
gan snarast i att forskaren själv behöver vad som är ”public enough” för att studeras utan att
inhämta samtycke. Här kommer också användarens egen uppfattning av vad som är publikt
och privat in i bilden. Detta blir relevant då det för användaren kanske dels inte alltid är själv-
klart var gränsen går i det medium som används, dels att användaren kanske inte förväntar sig
att det som skrivs i ett visst sammanhang, även om det publiceras publikt, kan vara föremål
för analys av en forskare (Sveningsson Elm 2009:77–78).

Hur man än vänder och vrider på problemet med att definiera vilken typ av material som kan
anses vara tillräckligt publikt för att studera kommer det alltid att vara svårt att göra någon ex-
akt gränsdragning. Till sist landar ändå frågan i forskarens händer att ta ansvar för sin forsk-
ning och reflektera över dess etiska aspekter, och till exempel noga fundera på om vårt in-
grepp kan medföra någon skada (Sveningsson Elm 2009:84). 

När jag studerar konversationer på Twitter har jag varit noga med att här i uppsatsen enbart ta
med material som publicerats publikt. Vid tiden för insamlandet är således allt material som
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jag här redovisar helt öppet att komma åt för vem som helst. Jag anonymiserar därtill använ-
darna, så långt det går, för att på detta sätt undvika att de ska utpekas i uppsatsen. Därtill har
jag gjort en egen bedömning angående lämpligheten att ta med varje exempel som redovisas i
uppsatsen (se också vidare föregående avsnitt 3.4).
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4. Hen och könsnormer i interaktion

I det här kapitlet presenterar jag mina analyser av användningar av hen och de kategorisering-
ar som görs kopplat till användningen i olika konversationer. Som en bakgrund presenterar
jag först en sammanställning över hur frekvent användningen av hen är på Twitter. Därefter
ger jag en närmare ingång till hur jag har strukturerat detta resultatkapitel och vilka delar det
innehåller.

För att få en överblick över hur bruket av hen ser ut på Twitter har jag sökt reda på hur den to-
tala användningen av ordet ser ut respektive år. I denna sammanställning syns bara alla gånger
som ordet hen används, och inkluderar alla möjliga användningar av hen som inte enbart syf-
tar på pronomenet. 

Tabell 2. Antal hen per år i korpusen Twittermix.

År

hen per en

miljon ord Absoluta tal

2010 0,2 53

2011 1,3 300

2012 32,7 7387

20136 31,5 7121

Denna sammanställning visar framför allt, i likhet med andra studier, hur 2012 är året då an-
vändningen av hen börjar ta fart på allvar. Skillnaden mot 2011 ser väldigt dramatisk ut här
vilket förstås till stor del beror på materialets storlek (se tabell 1). En faktor som också troli-
gen spelar in är att de som twittrar väldigt mycket också är de vars twittermeddelanden faller
bort ju längre bakåt i tiden man går, vilket kan ge stora utslag då användningen troligen är
koncentrerad till färre personer innan 2012 (jfr Ledin & Lyngfelt 2013). Räknar man in allt
detta kan man trots det, i och med att skillnaden är så pass stor, sluta sig till att det sker en stor
förändring mellan 2011 och 2012. Detta sammanfaller också med Ledin och Lyngfelts
(2013:148) beskrivning av användningen av hen på bloggar där användningen går från 3 hen
per 1 miljon ord 2011 till 21 hen per 1 miljon ord 2012.

En viktig del i den stora ökningen är förstås att den stora debatten kring hen drar igång under
2012 varför många hen här är så kallade meta-hen, det vill säga användningar som har att göra
med att man diskuterar själv ordet som sådant (jfr Ledin & Lyngfelt 2013:146). Vad gäller an-
vändningen på bloggar uppskattar Ledin och Lyngfelt (2013:150) att ungefär hälften av alla

6 Statistiken för 2014 är i skrivande stund ännu begränsad och samlar bara inlägg fram till april 2014.  Fram dit
kan man i alla fall se att hen används 5,1 gånger per en miljon ord, med 1267 träffar i absoluta tal. Jämförel-
sevis är materialet från 2014 ungefär lika stort som det för 2011 (ca. 13 miljoner tokens), och jämför man an -
delen hen mellan dessa år är hen cirka fyra gånger vanligare 2014 än 2011.
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användningar under 2012 var meta-hen. Min uppfattning är trots det ändå att ordet används
relativt flitigt på Twitter som ett pronomen.

En sådan här snabb förändring visar på att många aktivt börjar välja att använda ordet. De
bakomliggande orsakerna till varför man använder ordet kan vara många, och förstås svåra att
fånga. I den här undersökningen analyserar jag inte heller detta, men kommer att försöka be-
skriva olika sätt som hen kan användas på i interaktion och vilka effekter användningen har.

De olika sätt som hen används sammankopplas i min undersökning till hur användningen
relaterar till olika typer av könsnormer och hur dessa konstrueras, inverkar på konversationen,
eller utmanas genom bruket av hen. I relation till detta tittar jag också närmare på andra
aspekter av interaktionen som antingen kan tänkas gynna eller annars begränsa möjligheterna
att ordet används. I de följande avsnitten presenterar jag exempel från min undersökning som
visar på olika sidor av hur hen används.

De olika rubriker som jag redovisar här representerar en typ av indelning av användningen av
hen och vilka funktioner ordet har i konversationerna. Med det sagt är det dock så att  flera an-
vändningar skulle kunna gå att sätta under många av dessa rubriker. Detta blir tydligt till ex-
empel genom att flertalet av de olika användningarna kan sägas erbjuda motstånd mot hetero-
normativa kategoriseringar, eller genom att många kan visa på hur hen kan användas för att
etablera icke-normativa positioneringar7.

Den indelning jag har gjort i mina huvudavsnitt 4.1 och 4.2 kan man säga är en inledning efter
olika grad av ”normkritiskhet”. Med detta menar jag att i 4.2 utmanas och aktualiseras ett fler-
tal olika normkritiska perspektiv och utmaningar av desamma, medan bruket av hen i 4.1 ut-
gör en mer begränsad normkritisk aspekt. Mitt syfte att synliggöra de könsnormer som kopp-
las till bruket av hen och hur dessa kan påverka användningen diskuteras genomgående i des-
sa delar. Jag tar även i viss mån här upp frågan om vilka möjligheter hen har att etablera alter-
nativa positioneringar och utmana heteronormativa föreställningar om kön och sexualitet, men
denna aspekt diskuteras i huvudsak i avsnitt 4.2.

Analysen av mina exempel är strukturerad så att jag identifierar vilka kategorier och samling-
ar som används i konversationen. Jag fokuserar här på sådana som på något sätt kopplas till
användningen av hen. Vidare tar jag också, i förekommande fall, upp beskrivningar och akti-
viteter som ett verktyg för att komma åt relevanta samlingar och även i viss mån vad de kan
säga om hur kön och sexualitet konstrueras i konversationen. Den sekventiella strukturen ut-
gör vidare en viktig aspekt av analysen, i det att jag tittar närmare på den omgivande interak-
tionella kontexten där hen används, och hur den potentiellt påverkar möjligheten att använda
hen i en konversation. Jag diskuterar även genomgående resultaten utifrån mina genusteoretis-
ka utgångspunkter och i relation till annan relevant forskning, samt fördjupar dem dels kort
efter de båda övergripande delavsnitten, dels vidare i kapitel 5. 

7 Jämför Wohjan (u.a) beskrivningar om hen som en språkaktivistisk intervenering i  normativa 
könskategoriseringar.
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4.1 När kön inte görs relevant

Under denna rubrik diskuterar jag en av de vanligaste användningarna av hen som jag har
stött på i mitt material. Det viktiga som jag diskuterar här handlar dock inte om huruvida hen
används till exempel anonymiserande eller i generisk funktion i likhet med hur Ledin och
Lyngfelt (2013) delar in olika funktioner som hen kan ha. Det som står i fokus är i stället
kopplingen mellan bruket av hen och när kön som kategorisering inte relevantgörs i konversa-
tionen. 

Jag undersöker också vidare andra begränsningar eller möjligheter som framstår för hur hen
kan användas i interaktion. Vad kan sägas gynna användningen av hen och vad bjuder mot-
stånd? Här tittar jag bland annat närmare på hur relevantgörandet av kön kan sätta upp gränser
för hur hen kan användas i konversationerna. En ytterligare aspekt av detta som jag tar upp är
möjligheten att använda hen kopplat till hur pass relationellt nära eller distanserad personen
som omnämns som hen kan uppfattas stå den som står för omnämnandet.

Hela avsnittet avslutas med en kort sammanfattande diskussion om det som här presenteras i
relation till hur tidigare forskning har beskrivit hens olika funktioner, samt kopplat till mina
genusteoretiska utgångspunkter.

4.1.1 Hen som ett sätt att inte relevantgöra kön

I den följande konversationen kan vi se ett exempel på när användningen av hen gör att kön
inte blir påkallat som relevant för samtalet. Själva effekten av att hen används blir här därmed
att det etableras ett ramverk för konversationen där just kön inte finns med som en relevant-
gjord samling för de fortsatta kategoriseringarna i samtalet.

Exempel 1: Grannen

1. Användare 1

Jag är sjyst & låter granne med barnvagn ta hissen för att slippa trängas. Hen tackar genom att 

lämna grinden öppen. [Länk till bild på hissen]

2. Användare 2

@användare 1 Inte lätt när det är svårt att använda hjärncellerna.

3. Användare 3

@användare 1 Otack är världens lön osv. Hen var säkert stressad.

4. Användare 1

@Användare 3 @Användare 2 Den som predikar hänsynslös egoism får varje dag nytt vatten på

sin kvarn. :)

5. Användare 2

@Användare 1 Vända andra kinden till. ;)

6. Användare 3
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@Användare 1 @Användare 2 Blev det många trappor?

I första inlägget i detta exempel refererar Användare 1 till en granne, som har en barnvagn,
som hen. Kategoriseringen av personen som granne, utgör i sig inte ett könande, varvid den
således också kopplas till en icke-könad referens. 

Samlingen familjen synliggörs också genom beskrivningen ”har en barnvagn”, vilket i sig
skulle kunna föranleda en kategorisering av kön. På detta sätt skulle också valet att använda
hen kunna ses som ett sätt att distansera sig från att göra en sådan kategorisering.

I inlägg 3 gör Användare 3 återigen en referens till grannen och väljer då i likhet med
Användare 1 att använda hen. Ingen annan av konversationsdeltagarna refererar vidare till
personen och därmed blir kön inte heller aktualiserat i konversationen.

Därmed kan vi här se att i och med att kön inte tas upp i början av konversationen sätter det
ramen för de fortsatta inläggen, vilket också blir synligt i hur Användare 3:s orienterar sig mot
Användare 1 genom sin återupprepning av hen. Denna ram utgör på detta sätt grunden för att
hen blir möjligt att använda i konversationen. 

Tabell 3. Kategorier och samlingar i exempel 1.

Kategori Samling

Granne [med barnvagn] Granne

Hen Granne

Mitt nästa exempel är vidare ett exempel på hur hen används för att inte relevantgöra kön.
Detta kontrasteras i det här exemplet mot hur könande pronomen används, inom samma kon-
versation och av samma person, för att tala om en person där kön i stället blivit relevantgjort.

Exempel 2: Skribenten8

58. Användare 7

@användare 8 Det är kanske en förutsättning för de felprioriterade "uppoffringar" som utgör 

innerstadselitens ideal. @användare 3 @användare 1

59. Användare 3

@användare 7 du har säkert rätt. Fan. Leva som man lär liksom... @användare 1

60. Användare 9

@användare 3 Samma här. Var på lekland idag o satt just o njöt av alla svettiga glada barn omkr

mig. Alla vuxna trevl mot varann. @användare 1

61. Användare 10

@användare 7 Det de främst är medvetna om är väl hur man "bör" vara. @användare 3 

@användare 1

8 Detta är ett utdrag ur exemplet som omfattar de närmaste föregående inläggen innan hen används i konversa-
tionen. Hela konversationen återfinns i bilaga 1. 
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62. Användare 3

@användare 10 men varje människa måste ju tänka själv och komma fram till hur hen vill vara, 

och varför? @användare 7 @användare 1

I det här exemplet diskuteras en artikel som Användare 1 publicerar med länk, som det sedan
startar en längre diskussion om. Ett centralt tema för diskussionen är föräldraskap, där skri-
benten och denna persons åsikter, baserade på egna erfarenheter som förälder, diskuteras.
Skribentens identitet är redan från början synliggjord genom att artikeln står i personens
namn.

Artikelns tema, och dess innehåll, sammanfattas i inlägg 7 av användare 2 som ”[...]Falling
Down för småbarnsföräldrar, typ”. Här konstrueras också skribenten genom denna beskriv-
ning i konversationen, som småbarnsförälder, varvid också samlingen familjen relevantgörs.
Relevantgörandet av familjen kan således både kopplas till själva temat för diskussionen och
till de kategoriseringar som konversationsdeltagarna följaktligen gör.

I inlägg 10 kommer så också det första utpekandet av skribenten som hon. Här kan man tänka
sig att det faktum att samlingen familjen var relevantgjord också kan ha påverkat att kön här
relevantgörs. Till skillnad från Exempel 1: Grannen där samlingen familjen också synliggjor-
des tidigt i konversationen används här således ett könande pronomen. Den troligen mest av-
görande skillnaden mellan exemplen ligger i hur hen osynliggör personen i Exempel 1 medan
personen i Exempel 2 alltså redan från början gjorts känd genom sitt namn i artikeln.

På detta sätt etablerar sig alltså ett könande pronomen för personen som blir återkommande
genom hela diskussionen. 

Mot slutet av konversationen, i inlägg 62, används också ett hen. 

62. Användare 3

@användare 10 men varje människa måste ju tänka själv och komma fram till hur hen vill vara,

och varför? @användare 7 @användare 1

För användningen står alltså Användare 3 som också var den som förde in det könade prono-
menet för att benämna skribenten. När hen används, är det i generisk bemärkelse för att om-
nämna människor som grupp, och inte sammankopplat med en könad referens. Samma använ-
dare begagnar sig alltså här av möjligheten att använda hen som ett sätt när kön inte relevant
och ett könat pronomen i diskussionen om skribenten. Bruket av hen är således här begränsat
till en viss kontext där kön inte konstrueras som en relevant aspekt av hur kategoriseringar
görs i konversationen.
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Tabell 4. Kategorier och samlingar i exempel 2.

Kategori Samling

Småbarnsföräldrar Familj

Hon Kön

Skribenten Yrke

Hon Kön

Henne Kön

Hon Kön

Hennes Kön

Hon Kön

Hen Människor (i allmänhet)

Hon Kön

I exempel 3: Veckopeng kan vi vidare se hur hen kopplas till samlingen ålder i konversatio-
nen som ett sätt på vilket kön inte görs relevant. Vidare är också den övergripande enheten
familjen framträdande i konversationen, där kön i stället som kontrast framkommer som en
viktig del av konstruktionen av densamma. Kön blir således här en relevant aspekt av
konversationen i och med att könandet konstrueras som en viktig del i formandet av en
normativ, och ”begriplig” familj (innehållandes kategorierna mamma, pappa, son och dotter).

Exempel 3: Veckopeng

1. Användare 1
Hur mycket ger man en 13 åring i vecko/månadspeng

2. Användare 2
@användare 1 beror helt på vad syftet är med den. Ska han förstå värdet av att spara slantar lr 
kunna konsumera viss mängd?

3. Användare 3
@användare 1 Fick varken månads/vecko peng tills ja fyllde 18 då fick ja tillgång till mitt eget 
konto med alla pengar sparade xD

4. Användare 4 
@användare 1 Kolla bankernas hemsidor. Finns "mallar" där. Men är väl beroende på ekonomi 
och till vad pengarna ska räcka.

5. Användare 3
@användare 1 Så sorry önska ja kunde vara till mera hjälp :/

6. Användare 2
@användare 1 om sparande, vad skulle va målet? Skivsamling? Tv-spel? Cykel etc...
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7. Användare 5
@användare 1 Enligt Swedbank 300kr/månad. http://www.swedbank.se/privat/bara-for-barn-
lyckoslanten/fickpengar/…

8. Användare 6
@användare 1 vi ger vår 13-åring 200 kr i månaden. Och så köper vi kläder och lördagsgodis 
till henne.

9. Användare 7 
@användare 1 Beror på hur mkt hen hjälper till i hemmet? (Mvh//har inga barn o vet således allt
om uppfostran.)

10. Användare 1
@användare 2 bara för konsumtion

11. Användare 8
@användare 1 http://www.radron.se/artiklar/Egna-pengar-ger-kloka-barn-/… och 
http://www.swedbank.se/privat/bara-for-barn-lyckoslanten/fickpengar/… ger båda tipset 300 
kr/månaden.

12. Användare 1
@användare 6 rimligt

13. Användare 9
@användare 1 När jag fyllde 15 fick jag 500 i mån. Innan det inget. Jag köpte sedan mina 
kläder, godis, tidningar, utemat själv.

14. Användare 2
@användare 1 ja kanske e för gammal för att veta, men max 150?

15. Användare 9
@användare 1 Fick "stora" grejer av päronen. Ny jacka lr skor om det behövdes. Hade alltid bas
av kläder men i övrigt fick jag pröjsa själv

16. Användare 9 
@användare 7 @användare 1 Tycker den modellen är dålig då det borde vara självklart att 
hjälpa till hemma utan att det ska belönas.

17. Användare 10
@användare 1 Jag har för mig att jag fick 10 kr per år, men det var en annan tid, vår 
ungdomstid! Som sagt, beror på vad det ska räcka till

18. Användare 11
@användare 1 röding

19. Användare 12
@användare 1 min son får 50 kr i veckan + 25+25 om han sköter sina uppgifter att tömma 
diskmaskin och sortera sopor. Vi har god ekonomi.
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20. Användare 13
@användare 1 fick barnbidraget. Men fick då betala allt själv. Kläder, skor, klippning etc. Lärde
mig pengars värde så bra enligt mig.

21. Användare 14
@användare 1 jag fick 10 x årskursen jag gick i, per vecka. Så om hen går i sjuan blir det 70kr i 
veckan. Det funkade bra

I det första inlägget relevantgörs först och främst kategorin ålder som ett huvudtema för den
fortsatta diskussionen kopplat till hur mycket som är lämpligt att ge i veckopeng till någon av
en viss ålder. Genom aktiviteten ”ge vecko/månadspeng” kan vi också förstå att Användare 1
uttalar sig i egenskap av förälder och därmed konstrueras också 13-åringen som barn till
Användare 1. Här är det således den kategoribundna aktiviteten som gör att vi kan få syn på
den relevanta MCD:n familjen i inlägget.

Andra personer i konversationen återkopplar också till den övergripande enheten familjen ge-
nom bland annat att prata om ”vår 13-åring” (inlägg 8) men också koppla det till kön genom
pronomenet henne och således relevantgöra kategorin dotter. I inlägg 19 återkommer också
samma typ av kategoriserande genom orden son och han. I dessa inlägg framträder det där-
med hur familjen och dess struktur konstrueras med hjälp av ett kategoriserande av kön enligt
en tvåkönsmodell.

I inlägg nummer 2 kategoriseras också 13-åringen efter kön genom pronomenet han. Vi vet
här dock inte om valet av pronomen styrs av att personen vet vem 13-åringen är eller om an-
vändningen ska ses som ett ”generiskt” han för att benämna barnet.

Men i inlägg nummer 9 benämns i stället denna 13-åring som hen. Den samling som kopplas
till hen är här i stället ålder (13-åringen). Det är genom kopplingen till denna samling som an-
vändningen av hen görs möjlig i konversationen. Användningen av hen återkommer också i
det sista inlägget där det används igen på samma sätt som tidigare.

Användningen av hen kan också ses som ett alternativ till kategoriseringen av kön genom pro-
nomenet han för att därmed undvika att peka ut kön åt någon annan om denna person inte re-
dan själv relevantgjort kön i konversationen (jfr Kant 2014:33–34). Man kan också se det som
att hen möjliggör ett alternativ till (hetero)normativa antaganden om familjen och dess kon-
struktion. Sådana normativa antaganden har Kitzinger (2005) visat att just familjerelaterade
kategoriseringar ofta för med sig i interaktion.

För själva sakfrågan och de kategorier som aktualiseras i det initiala inlägget framkommer
dock ålder som den mest relevanta samlingen av kategorier. Andra kategoriseringar som föl-
jer ansluter sig också till den första genom att peka ut ålder på sig själv och andra. Genom att
ålder således inte relevantgör kön görs användningen av hen möjlig för att tala om den person
som åsyftas. Kön framkommer dock som en viktig aspekt i konstruktionen av en normativ och
”begriplig” familj som enhet och relevantgörs också i flera av de kategoriseringar som kopp-
las till densamma. Hen blir således inte heller möjligt att använda i dessa sammanhang.
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 Tabell 5. Kategorier och samlingar i exempel 3.

Kategori Samling Samband mellan kategorier och 
samlingar

En 13 åring Ålder Standardiserat närhetspar. Barn + 
förälder.

Han Kön

[Vår] 13 åring Ålder Standardiserat närhetspar. Barn + 
förälder

Henne Kön Dotter, som en del i 'teamet': familjen

Hen Ålder

[min] son Barn
Kön

Son, som en del i 'teamet': familjen

Han Kön

Hen Ålder

4.1.2 Hen, närhet och distans

I den här delen diskuterar jag vidare aspekter som kan sägas gynna eller begränsa möjligheter-
na att använda hen i interaktionen. En sådan aspekt som jag tittar närmare på är skillnader i
hur pass nära eller distanserat en person framträder i konversationen, eller i sin relation till
samtalsdeltagarna, som en faktor som skulle kunna påverka möjligheterna att använda hen. I
förlängningen av det, diskuterar jag även huruvida kön är möjligt att göra irrelevant grundat
just på detta  relationella avstånd.

Utifrån det exempel som jag diskuterar härnäst kan man se tendenser till just hur ett relatio-
nellt avstånd skapas mellan de två olika personer som samtalsdeltagarna diskuterar, vilket i
sin tur föranleder bruk av olika pronomen. Likt de hittills presenterade exemplen, är använd-
ningen av hen även här något som gör kön irrelevant. Här görs detta genom att hen kopplas
till en icke-könad kategori i samlingen yrke medan ett könande pronomen i stället samman-
kopplas med ett namn som i sin tur signalerar kön.

Exempel 4: Pedagogen

1. Användare 1
@användare 2 vad var det [kvinnligt namn] sa om pedagogen och provet?

2. Användare 2
@Användare 1 att du skulle få sitta med hen och få hjälp att plugga, som jag förstod det.

3. Användare 1
@användare 2 som du förstod det? Lite mer ordagrant?

4. Användare 1
@användare 2 plugga är förövrigt ett av de fulaste orden som används regelbundet i det svenska
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språket. Hatar det.

5. Användare 2
@Användare 1 minns inte ordagrant vad hon sa, men inget sades om att skriva prov där.

6. Användare 1
@användare 2 enligt pedagogen så är det den enda möjliga hjälp man kan få. Så antingen så 
talade [kvinnligt namn] osanning eller så förstod du fel.

7. Användare 2 
@Användare 1 i så fall förstod jag helt fel. Jag uppfattade det som plugg inför, det var det enda 
JAG pratade om. Inget om själva provet.

8. Användare 1
@användare 2 Men [kvinnligt namn] svarar inte på mina mail. Överväger att gå hem.

9. Användare 2
@Användare 1 har du lektion eller?

10. Användare 1
@användare 2 enligt informationen du har fått av [kvinnligt namn] så ska jag vara hos en 
pedagog.

11. Användare 2
@Användare 1 jag fattar inte, ska du skriva provet nu?

12. Användare 1

@användare 2 nej, men enligt sig sa [kvinnligt namn] att jag skulle få hjälp innan provet. Nu är

innan provet.

Redan i det första yttrandet etableras förhållandet mellan de två personer som omnämns, så
väl som deras relation till samtalsdeltagarna.

Användare 1

@Användare 2 vad var det [kvinnligt namn] sa om pedagogen och provet?

Den person som omnämns med ett kvinnligt namn kan vi förstå har en yrkesrelation till peda-
gogen, som hör till skolan, dels genom hur de omtalas tillsammans och dels genom att de
kopplas till de kategoribundna aktiviteter som har att göra med att ”hjälpa till inför ett prov”
och att ”hjälpa till med att plugga”. Genom dessa aktiviteter konstrueras också Användare 1 i
sin roll som elev, som i  till exempel inlägg 2 och 11, utpekas som den som ska plugga och
skriva prov. Här framträder därmed också kategorierna lärare–elev som ett standardiserat när-
hetspar.

Vidare etableras, genom att den kvinnliga läraren omnämns med förnamn, att hon bör ha en
relativt nära relation till samtalsdeltagarna. Detta kan ses i kontrast till pedagogen som endast
framträder med sin yrkestitel.
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Kategoriseringen av kön blir således relevantgjord redan i inledningen genom användningen
av lärarens förnamn. Detta följs sedan upp med att hon används för att referera till läraren i
linje med den initiala kategoriseringen. Till skillnad från läraren görs inte kön relevant för den
fortsatta beskrivningen av pedagogen. Som svar på frågan i det första inlägget, används i stäl-
let hen för att referera till denna person. Här är det således pedagogen i sin yrkesfunktion som
sammankopplas med användningen av hen.

Användare 2

@Användare 1 att du skulle få sitta med hen och få hjälp att plugga, som jag förstod det.

Det är dock svårt att avgöra om personerna i konversationen känner till vem den här pedago-
gen är. Bruket av bestämd artikel och särskilt inlägg 6 pekar på att åtminstone användare 1
känner till vem det är:

Användare 1

@Användare 2 enligt pedagogen så är det den enda möjliga hjälp man kan få

I inlägg 10 talas det  dock i stället mer generellt om ”en pedagog”. 

Oavsett om det handlar om en person som endera eller båda konversationsdeltagarna känner
till är det tydligt att användningen av hen här är möjlig genom sin koppling till en icke-könad
yrkeskategori. I fallet med läraren är kön redan explicit från början och därmed etablerat i det
fortsatta samtalet. Kategorisering av kön, enligt en tvåkönsmodell, är tydligt med och styr
pronomenanvändningen. 

Man kan dock tänka sig att det relationella avståndet mellan läraren och pedagogen ändå är
något som påverkar valet av pronomen. Pedagogen framträder som någon som inte har en
särskilt tydlig relation till samtalsdeltagarna, tillskillnad från läraren som i stället tycks vara
närmare dem. Därmed kan man alltså tänka sig att med de närmaste är det könade pronomenet
mer tillämpligt, medan hen passar bättre in på de mer avlägsna relationerna.

Tabell 6. Kategorier och samlingar i exempel 4.

Kategori Samling Samband mellan kategorier och 
samlingar

[Kvinnligt namn] [Lärare] Kön (Yrke) [Kvinnligt namn] + Pedagogen = 
Yrkesutövare inom skolan. 
Standardiserat närhetspar: Lärare 
– Elev.  

Pedagogen Yrke

Hen Yrke

Hon Kön

Just utpekandet av namn är något som tydligt implicerar ett könande. I nästa exempel kan vi
se hur det initiala bruket av hen sammankopplat med olika typer av strategier för att osynlig-
göra och anonymisera en person avbryts när ett namn, som därmed synliggjort kön, följs av
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könande pronomen. 

Exempel 5: Intervjuobjektet

1. Användare 1

Känner du några coola, roliga, smarta, intressanta personer i Florens, som jag borde träffa och

prata med om jag ska dit? Tänk intervju.

2. Användare 2

@användare 1 när ska du dit?

3. Användare 3

@användare 1 [Manligt namn] förstås! Annars kanske du kan kolla med [Manligt namn] som är

journalist och har bott där ett antal år (tror jag)

4. Användare 1 

@användare 2 augusti. inte helt spikat dock.

5. Användare 4

@användare 1 Kan hända att @användare 5 eller @användare 6 har lite idéer här.

6. Användare 7

@användare 1 du borde träffa @användare 8 - vingårdsägare, ung och supercool! Bor mest i

Toscana, men ibland i Florens.

7. Användare 1

@användare 7 @användare 8 tack för tipset!

8. Användare 1

@användare 2 semester eller jobb?

9. Användare 2

@användare 1 jobb i juli. Semester där i sept.

10. Användare 9
@användare 1 Bor inte [Manligt namn] i Florens?

11. Användare 1
@användare 9 det sägs så. Vad ska jag fråga honom? :)

12. Användare 9
@användare 1 Det vet jag inte. Men han verkar vara en sympatisk farbror.

13. Användare 10
@användare 1 jaaaa! Jag vet en! Hen jobbar dels med hållbar utveckling, dels 
improvisationsteater. Utbildat sig i Lund.

14. Användare 1
@användare 10 hur får jag kontakt med denne hen?

15. Användare 11
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@användare 1 [Kvinnligt namn]! [webbadress]

16. Användare 10
@användare 1 jag är på det! Har frågat efter aktuell email. Leta annars upp [Manligt namn] på 
Facebook och hälsa från mig.

17. Användare 10
@användare 1 ... För exempel på vad han gör, kolla appen [Namn på appen] om du har iPhone, 
eller leta upp [Namnet på appen] på FB.

18. Användare 1
@användare 10 tack tack! Kollar upp.

19. Användare 10
@användare 1 vill du ha fler intervjuobjekt så kan du ju kolla [webbadress] och se om där är 
några svenska PhD studenter nu.

20. Användare 10
@användare 1 ...eller andra intressanta forskare. Är utomlandssvensk-grejen intressant för dig, 
så jobbar där en svensk tjej i biblioteket.

21. Användare 5
@användare 4 @användare 1 inte längre, fråga @användare 6

22. Användare 1
@användare 10 han ser väldigt intressant ut, ska ta kontakt!

23. Användare 12
@användare 1 prata m min kompis [Kvinnligt namn] via min fb. Hon känner tex [Kvinnligt 
namn] väl! Och alla andra spännande.

24. Användare 1
@användare 12 åh, tack för tips!

25. Användare 10
@användare 1 [e-post adress] ifall du vill mejla.

Den mest intressanta sekvensen i den här konversationen, för min analys, börjar med inlägg
13 och håller på fram till inlägg 22. I den här sekvensen anonymiseras först en person, av
Användare 10, med hjälp av pronomenet hen. Hen kopplas här, liksom i exempel 4: Pedagog-
en, till vad personen arbetar med. 

För användare 1, som här letar personer att få kontakt med för intervju, påkallas i inlägg 14,
att mer information behövs för att en kontakt ska kunna etableras. Här är det också intressant
att notera att pronomenet denne används tillsammans med hen, som genom -e ändelsen signa-
lerar ett manligt könande9.

9 Av sammanhanget förstår vi att användare 1 inte vet vem personen är men ändå används det könade denne.
Detta skulle kunna ses som ett slags ”generiskt” maskulinum likt generiskt han. Jag misstänker dock att det
finns en tendens här att sexusböjningen i denne inte uppfattas som könad alls genom att det här kopplas ihop
med hen. Jag har också noterat andra exempel på detta i mitt material, där denne används på ett liknande sätt.
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Frågan gör att användare 10 i inlägg 16 väljer att använda personens namn. Namnet kan vi
förstå som manligt kodat, vilket användare 10 också bekräftar i inlägg 17 genom att nu använ-
da pronomenet han. Detta plockar också användare 1 upp och användare således också han i
inlägg 22 i linje med användare 10:s användning.

I sekvensenen har användare 10 således inlett med att använda hen för att benämna en person
men, när förutsättningarna förändras, som kräver att personen närmare beskrivs används först
ett namn och sedan ett könat pronomen. Om en typ av ”riktlinjer” gällde innan användningen
av namnet påkallades, gäller helt andra efter att det har nämnts och kunskapen om personens
kön blir föremål för en delad kunskap och inte bara information som fanns hos användare 10.

Tabell 7. Kategorier och samlingar i exempel 5.

Kategori Samling

Personer Människor (i allmänhet)

[Manligt namn] Kön

[Manligt namn] Kön

[Manligt namn] Kön

han Kön

farbror Kön
Ålder

Hen Yrke

Denne Kön
Yrke

Hen Yrke

[Kvinnligt namn] Kön

[Manligt namn] Kön

Han Kön

Forskare Yrke

Han Kön

[Kvinnligt namn] Kön

Hon Kön

Sammanfattningsvis har jag i detta avsnitt (4.1) visat på några exempel på hur hen används
när kön inte blir relevantgjort. I relation till tidigare forskning kan man se att det finns många
likheter med den här beskrivningen av hen och dess generiska funktioner som bland annat
Ledin och Lyngfelt (2013) och Kant (2014) presenterar. Detta kan man främst se i hur
sammankopplingen mellan hen och att inte relevantgöra kön utgör grunden för att hen kan
användas i dessa konversationer. 

I flera av mina exempel används hen också tillsammans med andra könade pronomen eller
andra typer av referenser, i en och samma konversation. Detta visar också på en typ av be-
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gränsning för användningen av hen som tillåter ordet men enbart i viss utsträckning, där i stäl-
let ett binärt könande tar vid när inte hen är möjligt. Exempel 5 visar tydligt på just detta, då
förutsättningarna för att använda hen förändras i och med att kön, enligt en tvåkönsmodell,
blir relevantgjort i konversationen. 

Denna begränsning för möjligheten att använda hen beskriver också Kant (2014:34, 41–43).
Kant visar på att på det sätt någon har omnämnts i en konversation innebär olika möjligheter
och begränsningar för hur man kan göra referenser därefter. Huruvida kön är synliggjort är en
sådan faktor som Kant menar spelar in, där hen främst används i sammanhang där kön inte
blir synliggjort.

I likhet med det som Wohjan (u.a) beskriver angående kategorialkönandet (se avsnitt 2.1.3)
menar jag att detta visar på hur förväntningen att alla personer är könade har en stark ställning
i dessa konversationen. Detta ska jag dock återkomma till i nästa avsnitt (4.2) där det också
finns tendenser till att just sådana typer av interventioner är möjliga genom bruket av hen.

En ytterligare begränsning för bruket av hen kan också kopplas till hur pass nära eller distan-
serat en person framträder i konversationen. Detta är dock inte en aspekt som jag har sett dis-
kuteras i någon tidigare forskning angående bruket av hen. I exemplen i avsnitt 4.1.2 visar jag
på ett par tillfällen där en förutsättning för bruket av hen tycks hänga ihop med att personen
som refereras till inte har någon större närhet till deltagarna i konversationen. Användandet av
namn för att omnämna en person markerar en sådan närhet, i relation till kön, hänger ihop
med detta. Kön blir således också en närhetsmarkör som när den är relevantgjord gör att hen
oftast inte heller kan användas. 

Som en följd av detta är också den normkritiska aspekten av bruket av hen i dessa exempel re-
lativt begränsad. Tvåkönsmodellen ifrågasätts inte i någon högre utsträckning genom använd-
ningen, även om det finns tendenser också här till att hen gör just detta. I exempel 1 kan man
också se möjligheten att hen kan ifrågasätta relevansen att omnämna en person med kön enligt
en tvåkönsmodell kopplat till den som är förälder. Också i exempel 3: Veckopeng står bruket
av hen i kontrast till olika könande benämningar av personer inom familjen. 

En annan möjlig normkritisk aspekt av det här bruket skulle kunna sägas vara en kritik mot
det androkönade språket. Detta då i linje med hur Milles (2013a:112) beskriver att ”hen mer
specifikt kan kopplas till det feministiska projektet att motarbeta sexism eller androcentrism i
språket”. Även Kant (2014:43–44) föreslår att det är detta som tycks vara den huvudsakliga
riktningen som användningen av hen på Twitter tycks ta. I flera fall, och särskilt i exempel
under detta avsnitt, framträder också just denna aspekt i bruket av hen i min undersökning. 

Men samtidigt som denna bakomliggande kritik är synlig även i min undersökning, ser jag
också att hen inte är begränsat till just detta utan, som jag kommer närmare in på i nästa av-
snitt, även möjliggör helt andra typer av positioneringar och ifrågasättanden av normer. Där-
till har jag i de exempel som redovisats under denna rubrik kunnat se vissa tendenser till en
kritik utöver den androcentriskt motiverade.
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4.2 Hen för att ifrågasätta och utmana köns- och sexualitetsnor-
mer

I det här avsnittet presenterar jag olika sätt som visar på hur hen används för att i konversatio-
ner erbjuda alternativa positioneringar, och ifrågasätta normativa föreställningar om kön och
sexualitet.  I detta avsnitt berörs flera olika normkritiska perspektiv, där såväl tvåkönsmodel-
len som hetero- eller cisnormen10 utmanas. Vidare kan man här också se hur intersektioner
skapas mellan olika kategorier som har med kön att göra, och hur hen just kan kopplas till och
beröra en mångfald av kategorier.

Jag beskriver till att börja med några exempel på när hen används som en strategi för att osyn-
liggöra kön och sexualitet och erbjuder alternativa positioneringar i förhållande till heteronor-
mativiteten. Därefter diskuterar jag exempel på hen som något som vidare kan ifrågasätta be-
skrivningar och antaganden av vad kön är och kan vara.

Som jag noterade inledningsvis i kapitel 4, är det möjligt att se att sådana drag finns i många
av de användningar av hen som jag beskrivit här. Detta blir dock förstås mer eller mindre ex-
plicit, men är dock något som jag i denna undersökning sett som framträdande. Under den här
rubriken samlar jag exempel på mer normkritiska användningar; de som ifrågasätter fler köns-
relaterade normer och på ett mer tydligt sätt än de i avsnitt 4.1.

4.2.1 Osynliggörande av kön och sexualitet

I detta avsnitt tar jag upp två exempel som båda visar på hur kön och sexualitet är samverkan-
de kategoriseringar, där hen används för att osynliggöra dessa aspekter både hos den som an-
vänder ordet och den person som användaren är, eller förväntas vara, attraherad av.

Dessa exempel visar framför allt på hur hen används som ett sätt att skapa en alternativ posi-
tion i relation till den heterosexuella matrisens normerande ordning med två binära kön som
attraheras av varandra. Det handlar således både om ett ifrågasättande av tvåkönsmodellen
som av den heterosexuella relationens hegemoni.

Till att börja med analyserar jag här nedan en konversation mellan en privatperson och någon
som skriver från SJ:s twitterkonto. Den ger ett exempel på hur hen kan fungera för att
tillbakavisa ett försök att föra in en kategorisering enligt en heteronormativ ordning som
skulle relevantgöra både kön och sexualitet.

Exempel 6: SJ

1. Användare 1

nu håller @SJ_AB fästis gisslan igen :( ...är andrahandstågoffer.

10 Cisnormen, eller ciskönandet handlar om att ifrågasätta föreställningen om könet som något stabilt som inte
förändras genom att i kontrast mot transpersoner använda cis- för att beskriva någon som har samma köns-
uttryck hela livet (se vidare Wohjan u.a)
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2. SJ AB

@Användare 1 Hur löste sig dramat? Blev han/hon mycket sen? Vilket tåg var det?

3. Användare 1

@SJ_AB hen spenderade 2 timmar inpackad som en sardin i ett svettigt tåg och är idag SJUK! 

och har ej ork att fixa kompensering.

4. SJ AB

@Användare 1 Det var oerhört tråkigt att höra. När hen kryar på sig är det här länken för 

kompensation. [Länk]

Som en följd av Användare 1:s användning av ordet fästis väljer SJ att använda uttrycket
han/hon. Detta kan ses som dels ett utslag av att användaren i sammanhanget inte själv mar-
kerar någon tydlig könsidentitet dels att fästis inte upplevs som varken tydligt manligt eller
kvinnligt kodat. Men SJ:s val av uttrycket han/hon knyter an till en könad kategorisering, där
fästis således förväntas representera antingen en fästman eller en fästmö. Det konstrueras såle-
des här som ett begrepp för ”både och” enligt en tvåkönsmodell genom hur det uppfattas av
SJ snarare än något som överskrider densamma.

Användaren 1:s svar på detta blir att inte ta fasta på SJ:s förslag att använda han eller hon utan
att i inlägg 3 i stället använda hen. Hen används således för att undvika att en kategorisering
av så väl kön som sexualitet görs genom att osynliggöra kön hos den person som Användare 1
har en relation till. Hen utgör möjligheten att etablera en alternativ ordning där fästis inte sam-
mankopplas med ett heteronormativt könande, och något som ifrågasätter tvåkönsmodellen
som sådan. Det blir således också ett motstånd mot hur en viss kategori ska definieras (jfr
Kahlin 2008:115ff). I den sista turen tar SJ fasta på denna användning av hen och väljer att
använda det i stället för deras initiala han/hon.

Tabell 8. Kategorier och samlingar i exempel 6.

Kategori Samling Samband mellan kategorier
och samlingar

Fästis Relation

Han/Hon [Fästis] Kön Standardiserat närhetspar. 
Fästman + fästmö

Hen [Fästis] Relation

Hen [Fästis] Relation

Vidare kan vi i nästa exempel se ytterligare ett sätt som hen kan relatera till såväl kön som
sexualitet. Användningen av hen gör också här att båda dessa kategorier bli osynliggjorda, vil-
ket öppnar upp för andra möjliga icke-normativa positioneringar. 

Konversationen börjar med ett inlägg som inte är en del av huvudtråden så som jag definierat
den i metodavsnittet. Inlägget är dock avgörande för att kunna förstå konversationen där hen
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förekommer, varför det också har tagits med här. Det första inlägget är således ett fristående
inlägg som Användare 1 publicerat precis innan det inlägg som utgör tråden där diskussionen
med Användare 2 påbörjas.

Exempel 7: Sex och relationer

1 (1). Användare 1

Sex är sjukt jobbigt om man är ofysiskt lagt. Hence, moi.

1 (2). Användare 1

Därför blir det enklast att bara strunta it.

2. Användare 2

@användare 1 ta tag i det ofyskska, för det är väl ingen omöjlighet att ändra på bara du vill? Sex

är kul, skönt och energigivande, tkr jag

3. Användare 1

@användare 2 Jo. Gillar det, men allt runt om. Komplicerat kompis.

4. Användare 1

@användare 2 Hjälp mig! ;)

5. Användare 2

@användare 1 "runt om" menar du kroppsligt eller praktiska ting för att hitta nån? Du måste 

hitta ditt "problem" så fi vet vad du ska jobba på.

6. Användare 1

@användare 2 Problemet är mitt genuina ointresse av att leta efter hen.

I denna diskussion relevantgörs områdena sex och relationer som övergripande teman. I de
första inläggen diskuteras sex som aktivitet. Redan här kan man också se att relationer ingår
som ett anknytande tema, som sedan synliggörs tydligt i inlägg 5 av Användare 2 som talar
om aktiviteten ”att hitta nån” som kopplas till Användare 1:s beskrivning i inlägg 3 av allt
som är ”runt om” att ha sex.

Aktiviteten att hitta någon att ha en relation med följer Användare 1 upp i inlägg 6 och talar
om sitt ”ointresse av att leta efter hen”. I och med Användare 2:s fråga relevantgörs således att
prata om den person som Användare 1 är intresserad av. Valet av pronomenet hen osynliggör
här just detta och i och med detta även kön och sexualitet hos både användare 1 och den som
användare 1 kan tänkas vara attraherad av.

Hen kan också här tänkas vara motiverat i relation till aktiviteten ”att hitta” eller ”att leta ef-
ter” någon att ha en relation med, vilket alltså är en aktivitet som Användare 1 uttrycker ett
starkt ointresse av. Detta skulle således kunna ses som en reaktion mot den heteronormativa
föreställningen om vad det innebär att söka en relation med någon, genom en viss form av
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dejting eller liknande.

Valet av hen framträder således här som något som utmanar den heteronormativa diskursen
och otydliggör dess förgivettagna samband mellan kön, sexualitet och attraktion. Kön och
sexualitet konstrueras i detta sammanhang som tätt sammanvävda kategorier i förhållande till
användningen av hen.

Tabell 9. Kategorier och samlingar i exempel 7.

Kategori Samling

Kompis Vänskap

Nån (som ingår i en 
relation)

Relation

Hen Relation

4.2.2 Utmaningar av normativa och enhetliga beskrivningar av kön

I det här avsnittet diskuterar jag ett antal exempel som kan sägas ha det gemensamt att de på
olika sätt utmanar det som kan sägas vara den normativa uppfattningen av hur man kan förstå
kön och beskrivningar som anknyter till en sådan. Det sker således ett ifrågasättande av idén
om kön som en enhetlig och oproblematisk kategori genom att hen öppnar upp en beskrivning
av kön som något betydligt mer skiftande och instabilt.

Ett sätt som detta kan göras på är, som i första exemplet, att flera olika pronomen kan använ-
das som en och samma person. I den här konversationen möjliggörs detta genom bruket av
hen. Men samtidigt visar sig också den hegemoniska ställning som tvåkönsmodellen har ge-
nom att detta mer skiftande tillstånd bara blir tillfälligt när ett könat pronomen till slut ges fö-
reträde.

Exempel 8: Journalisten

1. Användare 1

Frågade tv-reporter varför hon fortsatte filma ungdomar som skrek "sluta filma oss". Hon 

tolkade det som att jag ville censurera henne. Ridå

2. Användare 2 

@Användare 1 Man borde ha definitionen av censur fastklistrad som disclaimer på varje 

elektronisk apparat.

3. Användare 1

@Användare 2 "dom borde inte sitta i Husby centrum när det är en massa journalister här om 

dom inte vill bli filmade."

4. Användare 3

@Användare 1 näää sa hen så?! @Användare 2
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5. Användare 1

@Användare 3 japp, sen frågade hen efter mitt namn och redaktion "eftersom du kommer till 

mig och tycker en massa" @Användare 2

6. Användare 3

@Användare 1 woooow wtf vilken redaktion kom HON ifrån egentligen? @Användare 2

7. Användare 4

@Användare 1 du borde mejla hennes redaktion, så där kan de inte hålla på? @Användare 3 

@Användare 2

8. Användare 1

@Användare 4 Jag har sett inslaget nu och ingen av dom som inte ville vara med var det. Det 

känns viktigast!

9. Användare 4

@Användare 1 Sant, du har helt rätt! Men också viktigt att journalisten får lära sig något om

pressetik.

Konversationen inleds med att en tv-reporter blir kategoriserad som kvinna med hjälp av pro-
nomenet hon. Som en reaktion på ett citat från den omnämnda reportern väljer Användare 3
att i inlägg 4 använda pronomenet hen.

Personen som initierar en kategorisering av tv-reportern som hen gör detta trots en initial an-
vändning av hon av Användare 1. Användare 1, som startade konversationen väljer här i föl-
jande inlägg (nr. 5) dock att anpassa sig efter detta nya förslag till hur tv-reportern ska katego-
riseras, trots sin egen initiala användning av hon för att beskriva reportern

Denna omförhandling ratas dock snarast i nästa tur (nr. 6) av Användare 3, som var den som
introducerade hen, som i stället byter tillbaka till Användare 1:s ursprungliga användning av
hon.

Användare 3

@Användare 1 woooow wtf vilken redaktion kom HON ifrån egentligen? @Användare 2

Detta kan ses som en form av reparation där personen helt enkelt rättar sig själv efter att ha
missuppfattat den initiala kategoriseringen vilket bruket av versaler på just det ordet skulle
kunna antyda. Att reparationen överhuvudtaget sker kan antyda att personen som använde hen
egentligen endast var beredd att göra det under förutsättning att ingen annan kategorisering ti-
digare gjorts men inte annars. I följande tur (nr. 7) får också kategoriseringen av kvinnligt kön
fäste med hjälp av ordet hennes. 

Intressant här är dock att Användare 1 just väljer att anpassa sig till hen som en möjlig refe-
rens till personen som Användare 1 redan från början benämnde som hon. Användare 1:s val
att använda hen visar bland annat på att det erbjuder en möjlighet att också göra kön till en ir-
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relevant kategori även när det en gång gjorts relevant. Här kan kategoriseringen av personen
efter en i sig icke-könad yrkestitel vara relevant faktor då de därmed också möjliggör en icke-
könad kategorisering. I och med att det könande pronomenet och hen här tycks vara utbytbara
tyder det också på att det finns en acceptans för att könandet kan vara en förhandlingsbar
aspekt i en konversation.

Samtidigt ser vi, i den sekventiella strukturen, hur den initiala introduceringen av kön som en
relevant kategori gör att den ändå föredras. Att kön som kategori, och en tvåkönsmodell av
kön, ges företräde på detta sätt visar också på den normerande ställning som denna kategorise-
ring har. Genom den reparation som görs för att befästa kön som en relevant kategori gör det
att hen inte får fäste i konversationen.

Tabell 10. Kategorier och samlingar i exempel 8.

Kategori Samling

Tv-reporter Yrke

hon/henne Kön

Journalister Yrke

hen Yrke

hen Yrke

hon Kön

Henne Kön

Journalisten Yrke

I mitt nästa exempel utmanas det binära och stabila könsuttrycket ytterligare genom att hen
här sammankopplas med ett ifrågasättande av en enhetlig beskrivning av någon utifrån en viss
könstillhörighet. Här står även en förhandling om hur en kategoribunden aktivitet ska definie-
ras i diskussionen i relation till kategoriseringar av kön. 

Exempel 9: Piken

1. Användare 1

Kul att @användare 2 ba "behöver du duscha?" Dessa kvinns som ska pika en alltså.

2. Användare 2

@användare 1 MEN FÖRLÅT DÅ!!! Var väl btw mer att jag nformerade om att du får låna 

duschen om du vill.

3. Användare 3

@användare 1@användare 2 Hen kanske bara ville upplysa dig som individ om ditt fria val? Att

du hade ett utbud till en möjlig efterfrågan?

4. @Användare 1

@användare 2 TÅL DU INTE MIN ODUSCHADE, HÅRIGA KROPP ELLER KVINNA?
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Användare 1@ .5

@användare 3 @användare 2 jag tror att hen har haft för många män i sitt liv ba. that is all

6. Användare 2

@användare 1 Jooo. Älskar den.

Användare 1 inleder med att omnämna Användare 2, med hjälp av personens användarnamn
på Twitter och sedan koppla detta till kategorin ”kvinnor” med hjälp av ordet ”kvinns”. Akti-
viteten ”att pika” sammanförs här också med denna kategorisering, så att den konstrueras som
en kategoribunden aktivitet som typiskt hör till kvinnor.

Som ett svar på detta, i nästa inlägg, initierar Användare 2 bland annat en omförhandling om
vad aktiviteten egentligen bestod i. i stället för en pik menar Användare 2 att det handlade om
ett ”informerande”. Detta skulle kunna tolkas som just ett motstånd mot att sammankopplas
med aktiviteten ”att pika” och därmed den kategori som den i sin tur kopplades med.

Användare 3 svarar på detta genom att ge ytterligare ett förslag på vad handlingen bestod i,
och samtidigt använda pronomenet hen kopplat till Användare 2 och denna aktivitet. I det här
fallet görs således inte en koppling mellan kategorin kvinna och ett kvinnligt könat pronomen.
I stället kan användningen av hen här fungera som något som otydliggör könsgränserna och
blir en del av motståndet mot Användare 1:s beskrivning av Användare 2 och aktiviteten ”att
pika” som sammanförd med kategorin kvinnor.

I inlägg 4 kan man se att Användare 1 fortsatt gör en annorlunda tolkning av Användare 2:s
motiv bakom handlingen och föreslår att Användare 2 inte ”tål” Användare 1:s ”oduschade,
håriga kropp”. Även här sammankopplas beskrivningen att vara negativt inställd till oduscha-
de, håriga kroppar till kvinnlighet genom att Användare 1 här beskrivs som ”kvinna” i slutet
av inlägget. Detta blir således ett fortsatt motstånd mot de alternativa beskrivningar som före-
slagits i konversation.

Man kan också tänka sig att beskrivningarna ”oduschad” och ”hårig” som Användare 1 till-
skriver sig själv fungerar som en positionering i opposition mot kategorin ”kvinna”, som vi
kan förstå som normativt okvinnliga attribut (även om Användare 1 alltså inte nödvändigtvis
behöver förstås som man). Och på detta sätt kan relevansen av en tvåkönsmodell förstärkas,
där Användare 2 kan förstås som just kvinna.

I svaret till användare 3 kan man se att Användare 1 ändå orienterar sig mot Användare 3:s
bruk av hen, trots att kön som kategori redan har relevantgjorts flera gånger av Användare 1 i
konversationen. På så vis får också det normkritiska perspektivet gehör från Användare 1 i
konversationen. Men i samma stund som Användare 1 orienterar sig mot Användare 3s bruk
av hen relevantgörs dock ändå kön genom att kategorin män benämns som ett objekt för åtrå
för Användare 2. Således blir också närhetsparet män + kvinnor synliggjorda och dess förvän-
tade attraktion till varandra i en tvåkönsmodell.

Även då hen här möjliggör beskrivningar av det könande subjektet bortom den heteronormati-
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va ordningen är samtidigt en sådan ordning närvarande och påverkar hur kategoriseringar görs
i konversationen. Men att hen också används samtidigt som andra könande kategoriseringar i
konversationen visar på att hen kan utmana idén om att personer innehar ett enhetligt och sta-
bilt könsuttryck, samt även då ifrågasätta tvåkönsmodellen som sådan.

Tabell 11. Kategorier och samlingar i exempel 9.

Kategori Samling Samband mellan kategorier 
och samlingar

Kvinns Kön

Hen Individ

Kvinna Kön Kontrasterande par. Man + 
Kvinna.

Hen Individ

Män Kön Kontrasterande par. Man + 
Kvinna. Män som objekt för 
åtrå hos en kvinna

Vidare ska jag i mitt avslutande exempel nedan diskutera en ytterligare användning av hen
som, bland annat, ett sätt att utmana en stabil och enhetlig bild av någons könsidentitet.

Exempel 10: Batman

1. Användare 1

Ja, TYP bäst. Batman är alltid bäst. Inget slår Batman.

2. Användare 2

@Användare 1 typ Batman forever typ

3. Användare 1

@användare 2 ca så ja typ 1!!!1!11!!!!1

4. Användare 3

@Användare 1 Dock att Batman är fascist!?!?

5. Användare 1

@Användare 3 Schyyyy! Inte i min fantasi. Där är han snäll & viskar "I'm Batman" till mig 

över en god pannkaksfrukost. (;

6. Användare 3

@Användare 1 Innan hen drar för att rensa upp bland slöddret helt befriad från klassanalys? ;-)

7. Användare 1

@Användare 3 haha nej, innan vi tar Batmobilen ut på en roadtrip. Batman har gått i pension & 

ångrar sitt leverne (;

8. Användare 3

@Användare 1 Jag är förlåtande. Om Batman ångrar sig och har börjat läsa kritik på senare 
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dagar kan jag förlåta hen! :-)

9. Användare 1

@Användare 3 Jag har sett till att han gjort det! (;

I denna konversation omnämns superhjälten Batman först utan pronomen, men i inlägg 5 in-
troducerar Användare 1 pronomenet han. De konnotationer som Batman för med sig är alltså
här om en maskulint könad figur, vilket då synliggörs genom Användare 1:s pronomenval. I
detta inlägg (nr. 5) kan man vidare också se att Användare 1 konstruerar en slags relation till
Batman genom aktiviteterna ”äta pannkaksfrukost”, och senare, ”åka på roadtrip” tillsam-
mans.

I efterföljande tur använder Användare 3 dock i stället hen för att beskriva Batman. Här får
alltså inte bruket av han sätta agendan för den fortsatta konversationen och styra att de följan-
de kategoriseringarna ansluter sig till den ram som introducerats. I och med bruket av hen
ifrågasätts således beskrivningen av Batman som könat enligt en tvåkönsmodell genom pro-
nomenet han. 

Detta nya förslag till hur Batman ska refereras till, leder dock inte till att frågan lyfts till en
metadiskussion eller förhandling om vilket pronomen som ska användas i konversationen.
Användare 1 fortsätter i stället att använda han och Användare 3 att använda hen genom hela
samtalet. I detta sammanhang uppstår således inte ett behov av att fastställa en enhetlig köns-
kategorisering i beskrivningen av Batman, utan i stället tillåts de olika beskrivningarna sam-
existera. På detta sätt fungerar hen här således som något som öppnar upp för att kön i kon-
versationen konstrueras som något mer flytande och destabiliserat i förhållande till normen.

I kontrast till den nära relation som Användare 1 konstruerar gentemot Batman, kan man ock-
så tänka sig att Användare 3, med hjälp av hen etablerar en mer distanserad hållning till
Batman. Där Användare 1 talar om vad de två gör tillsammans, och i inlägg 7 talar om sig
som ett ”vi”, lägger Användare 3, till exempel i inlägg 6, i stället fokus på kritiken mot
Batman och vilka aktiviteter som Batman själv ägnar sig åt. Här kan man således också se
möjliga likheter med exemplen under 4.2.1, där den mer nära relationen gynnar valet av ett
könat pronomen och tvärtom.

Sammantaget kan vi i det här exemplet se hur hen kan användas för att dels ifrågasätta två-
könsnormen, dels öppna upp för att flera pronomen används om en och samma person i en
konversation. På detta sätt liknar det exempel 8: Journalisten i hur det enhetligt könade på det-
ta sätt utmanas, men med skillnaden att tvåkönsmodellen här inte till slut ges företräde för hur
Batman ska beskrivas. En förklaring till det kan ha att göra med skillnaden i hur Användare 1
och Användare 3 konstruerar sin relation till Batman i samtalet, där den relationella närhet
som konstrueras av Användare 1 kan vara något som påverkar valet av ett könat pronomen.
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Tabell 12. Kategorier och samlingar i  exempel 10.

Kategori Samling

Batman Superhjälte
Kön

Han Kön

Hen Superhjälte

Batman Superhjälte
Kön

Hen Superhjälte

Han Kön

I det här avsnittet (4.2) har jag, sammanfattningsvis, diskuterat användningar av hen som in-
nebär ett utmanande av ett flertal olika könsrelaterade normer. Det handlar om såväl tvåköns-
normen som heterosexualitetsnormen, som också samverkar inom den övergripande hetero-
sexuella matrisens normativa ordning. Här finns också exempel på att gränserna för det före-
ställda stabila och enhetliga könsuttrycket flyttas och otydliggörs. Genom bruket av hen upp-
står möjligheten till en mer flytande beskrivning av könet, och därmed även ett motstånd mot
beskrivningar som faller inom det strikt normativa. 

Motståndet blir bland annat tydligt i exempel 6: SJ, där hen dels otydliggör det föreställda
sambandet mellan kön, sexualitet och attraktion, dels ifrågasätter en binär könsuppdelning
som sådan. Detta åstadkoms genom att hen här både osynliggör kön och i samma stund sexua-
litet hos personerna det refererar till, samt blir introducerat som ett alternativ till bruket av
pronomen enligt en tvåkönsmodell. 

Den andra delgruppen av användningar som jag diskuterar här tar, som jag nämnde, fasta på
hen som ett sätt att ifrågasätta kön, och beskrivningar av kön, som en stabil kategorisering. I
exempel 9: piken och exempel 10: Batman kan man se hur hen används tillsammans med ka-
tegorier som relevantgör kön. Detta gör således att det sker en slags omdefiniering, eller ut-
maning, av hur vi ska kunna uppfatta den här könade referensen.

Dessa exempel visar alla på flera av möjligheterna med hen, men här finns också liknande be-
gränsningar som i exemplen i avsnitt 4.1, men dock inte lika fasta. Som en konsekvens av att
den normativa könsbeskrivningen här utmanas i en högre utsträckning är just denna aspekt så-
ledes inte lika begränsande för hur hen kan användas. Frågan om närhet och distans framträ-
der inte heller här lika tydligt som en begränsande faktor. 

Trots att till exempel olika köns- och sexualitetsnormer har en olika stark inverkan på använd-
ningen av hen i dessa exempel, finns de ändå med i bilden hela tiden och påverkar. Utmaning-
arna står inte helt utan någon relation till normerna. I exempel 8: Journalisten, framkommer
att hen blir ett möjligt pronomen att använda trots att ett könat redan använts i konversationen,
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men det är till slut ändå den könande referensen som vinner gehör i konversationen i slutän-
dan. I exempel 9: Piken konstrueras kön som en icke-stabil kategorisering, men som samtidigt
hela tiden förhåller sig normativa könsuttryck.
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5. Sammanfattning och diskussion

I den här undersökningen har jag velat undersöka bruket av hen i konversationer på Twitter
och vilka kategoriseringar som kopplas till detta nya pronomen. Detta har jag gjort för att
åskådliggöra normativa strukturer relaterade till, i första hand, kön och sexualitet kopplat till
bruket av hen. 

Ett övergripande resultat från den här undersökningen visar hur hen på flera olika sätt både ut-
manar men också förhåller sig till olika normativa föreställningar om kön och sexualitet i en
konversation. Detta skapar en bild av hen som ett pronomen som rymmer en mångfald av oli-
ka möjligheter i varje enskild kontext. Och det är just i den lokala samtalskontexten, i de kom-
munikativa praktikerna, som dessa möjligheter såväl som begränsningar för användningen
skapas.

I analysen har jag identifierat två övergripande områden för hur hen används i materialet.
Dessa grundar sig på i vilken utsträckning användningen är normkritisk, och vilka normer
som huvudsakligen aktualiseras i konversationen.

Den första gruppen samlar användningar av hen för att inte göra kön till en relevant aspekt av
konversationen. De konversationer som diskuteras har det gemensamt att hen som kategorise-
ring, när det används i dem, inte kopplas till en övergripande samling kön. Detta är överlag
den vanligaste användningen av hen som det framkommer i mitt material. I några av de exem-
pel jag redovisar under denna rubrik hålls kön helt utanför bruket av hen, medan i andra sker
en förändring när förutsättningarna för att använda hen förändras.

Här framkommer kön, när det blir relevantgjort i konversationen, som en tydligt begränsande
faktor för hur hen kan användas. Och det är i interaktionen som dessa ramar formas och om-
formas. Ett exempel på detta kan man se i exempel 5: Intervjuobjekt där förutsättningarna för
att använda hen förändras då mer information om en person som först anonymiseras med
hjälp av hen efterfrågas. Detta leder till att omnämnandet av personens namn blir nödvändigt
och i samma stund blir också kön relevantgjort och pronomenet byts från hen till ett könat
pronomen. 

En ytterligare, relaterad aspekt som tycktes styra hur hen användes i konversationerna var att
det verkade lättare att omtala någon som hen som man inte har en nära relation med, medan
könade pronomen som kontrast i stället användes i de närmare relationerna. Detta kan man se
bland annat i exempel 4: Pedagogen där bruket av hen kopplas till en icke-könad yrkestitel
medan ett könat pronomen används till en person som omnämns med förnamn, och som på
det viset framstår som närmare samtalsdeltagarna. Detta var dock något som de mer normkri-
tiska användningarna tycktes vara mindre känsliga för. 

Det är också påfallande att när hen i exemplen där kön inte görs relevant, inte blir möjligt att
använda så är det ett könande efter tvåkönsmodellen som tar vid. Användningen av hen står
alltså här inte i konflikt med tvåkönsmodellen i någon högre utsträckning. Här finns också lik-
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heter med Wohjans (u.a) beskrivning av interventioner i androkönandet, där just tvåkönsmo-
dellen ofta kvarstår som ett oproblematiserat koncept hos de språkaktivister som utför dessa
interventioner. Överlag kan man också se dessa användningar som främst motiverade utifrån
en androcentrisk kritik. Bruket av hen karakteriseras då här snarast av att det fungerar som ett
alternativ till andra uttryck som hon eller han, eller liknande. Men samtidigt kan man se att
även i dessa exempel kan man tänka sig att tvåkönsmodellen och föreställningen om det en-
hetligt könade delvis utmanas.

I den andra gruppen av mina exempel är dock just dessa normkritiska utmaningar den mest
framträdande funktionen. I dessa sker också fler direkta konfrontationer med ett flertal olika
normativa aspekter av kön och sexualitet. Här kan man också se hur just kön och sexualitet
konstrueras intersektionellt, som tätt sammanvävda kategoriseringar, i relation till bruket av
hen. 

I konversationerna aktualiseras hen bland annat som ett motstånd mot ett kategoriserande en-
ligt tvåkönsmodellen (jfr Kahlin 2008:115ff). eller som ett sätt att utmana den heteronormati-
va föreställningen om sambandet mellan kön, sexualitet och attraktion. Även idén om det sta-
bila och enhetliga könet utmanas i flera av mina exempel, genom att normativa diskurser för-
skjuts och ifrågasätts och beskrivningar omförhandlas. I exemplen finns också ett tillåtande
till att olika pronomen eller andra könande kategoriseringar används om en och samma per-
son.

Dessa mer normkritiska användningar av hen kan liknas vid de Ledin och Lyngfelt (2013) be-
skriver som könsöverskridande hen. I min undersökning framgår det dock att normkritiken
inte enbart framträder i användningar av hen som används tillsammans med en könad refe-
rens. Allra tydligast syns detta inte minst i exempel 6: SJ och exempel 7: Sexualitet och rela-
tioner, där funktionen, i en mer språkintern bemärkelse, är att osynliggöra, anonymisera eller
tala i generisk bemärkelse, men som här framkommer som användningar som utmanar den
heterosexuella matrisens ordning. En fördel med min analys blir således bland annat att det
framkommer hur hen oavsett sammanhang förhåller sig till och kan ifrågasätta olika typer av
kön- och sexualitetsnormer. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns en stor bredd i hur hen kan användas i
interaktion. Dess betydelse, inte minst i relation till könet, skapas och återskapas hela tiden i
konversationen. Genom upprepandet konstrueras de normer som är med och formar hur hen
används, bland annat den heteronormativa köns- och sexualitetsordningen. Upprepningarna av
det normativa har i den här undersökningen studerats genom hur kategoriseringar görs i kon-
versationer. Kategoriseringarna av kön bär på normativa uppfattningar som gör sig påminda
och påverkar vad som blir ”begripligt”. Det är på detta sätt jag vill förstå kategoriseringarna
som redskap i ett performance eller ”görande” av kön.

Samtidigt som det performativa är ett av de sätt som beskriver hur normer befäster sin posi-
tion, öppnar detta också för möjligheten att hen kan förändra genom att störa den
könsnormativa citeringsprocessen och kategoriernas enhetlighet. I många av mina exempel
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kan man se hur hen skaver mot de normativa beskrivningarna och reglerande upprepningarna
av en enhetlig kön–sexualitetsordning. Trots det gör sig denna normativa ordning gång på
gång påmind och påverkar möjligheten att använda hen.

Hen blir således ett exempel på ett fenomen som på samma gång förhåller sig till och begrän-
sas av den heterosexuella matrisens reglerande som något som möjliggör ett ifrågasättande
och destabiliserande av densamma. Detta kan man således se som den normens paradox som
Butler beskriver (se avsnitt 2.1.3), där för att kunna bli begripligt är hen beroende av normen
som skapar denna begriplighet i samhället samtidigt som hen kan möjliggöra en positionering
i konflikt med normens regleringar. Wohjan (u.a) beskriver också på ett liknande sätt hur
överskridningar och interveneringar i tvåkönsmodellen ändå alltid måste förhålla sig till den-
samma. I ett steg mot förändring av det heteronorma tvåkönskonceptet är ett första steg att
kunna bli benämnbar och begriplig för att sedan kunna upplösa dessa normer (Wohjan u.a).
Med det sagt kan man alltså se hen som ett begrepp som inte i sig befinner sig utanför normen
utan snarare förskjuter perspektiven inifrån. 

Vidare har jag i den här undersökningen kunnat se flera fördelar med att använda MCA i
kombination med det genusteoretiska perspektivet. Jag har här kunnat använda MCA för att
metodiskt göra interaktionella analyser, som synliggjort hur olika typer av normer påverkar i
konversationerna, samt hur bruket av hen kan möjliggöra alternativa positioner i relation till
dem. Mina genusteoretiska utgångspunkter har vidare tjänat att fördjupa resultaten och sätta
dem i relation till forskning på relevanta normativa aspekter. 

Tillsammans har min metod och teori vidare kompletterat varandra väl. Den teoretiska ut-
gångspunkten i den konstruktivistiska synen på språk och kön går väl ihop med utgångspunk-
ten att kategorier och normer skapas och återskapas i interaktionen. Genom MCA-analysen
har jag vidare kunnat få beskrivningar av ”norms-in-action”, som sedan kunnat tolkas och dis-
kuteras djupare med hjälp av den queerteoretiska beskrivningen av olika könsreglerande ram-
verk.

Sammantaget tror jag att det finns fortsatt potential att applicera ett normkritiskt perspektiv
inom det språkvetenskapliga forskningsfältet. Inte minst, som Wohjan (u.a), lyfter fram att det
saknas just sådan normkritisk forskning som sträcker sig vidare än att studera androcentrism i
språket.  Här tror jag att min uppsats kan vara ett bidrag i just den riktningen, och visa på möj-
ligheterna med den typen av forskning.

Att använda MCA på så kallad Computer-mediated communication, som Twitter är ett exem-
pel på, är också något som jag tror finns goda möjligheter att utveckla. Något som jag själv
ägnade mycket tid åt var också själva materialinsamlandet, där en hel del ansträngningar gick
åt till att utveckla ett metodologiskt tillvägagångssätt för att hantera och strukturera den här
typen av material för att kunna genomföra sekventiella analyser. Här tror jag också att det
finns möjligheter att för fortsatt forskning utveckla och förfina sådana tillvägagångssätt. 
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Bilaga 1. Konversationer
Exempel 1: Grannen

1. Användare 1

Jag är sjyst & låter granne med barnvagn ta hissen för att slippa trängas. Hen tackar genom att 

lämna grinden öppen. [Länk till bild på hissen]

2. Användare 2

@användare 1 Inte lätt när det är svårt att använda hjärncellerna.

3. Användare 3

@användare 1 Otack är världens lön osv. Hen var säkert stressad.

4. Användare 1

@Användare 3 @Användare 2 Den som predikar hänsynslös egoism får varje dag nytt vatten på

sin kvarn. :)

5. Användare 2

@Användare 1 Vända andra kinden till. ;)

6. Användare 3

@Användare 1 @Användare 2 Blev det många trappor?

Exempel 2: Skribenten

1. Användare 1

Jag förstår inte ens den där DN-krönikan. VA??!!

2. Användare 2

@användare 1 Vilken?

3. Användare 1

@användare 2 [Länk till krönikan]

4. Användare 1

@Dold användare Känner jag för få människor som är barnförädrar och/eller miljöpartister?

5. Användare 2

@användare 1 Den var lite speciellt skriven, men jag tyckte nog inte den var så svår. Kunde 

rentav känna igen mig lite.

6. Användare 1

@användare 2 Haha, det ska du nog inte säga högt…

7. Användare 2

@användare 1 Nej, det är väl det som är grejen. Falling Down för småbarnsföräldrar, typ.

8. Användare 1

@användare 2 Och ett våldsamt klassförakt, verkar de flesta eniga om.

9. Användare 3
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@användare 1 men helvete vilken vidrig text! @användare 2

10. Användare 3

@användare 1 vill hon säga att hon ör bra som föraktar baconchips och sockervadd? Koketterar 

med att inte ha en fjällstuga? VAVAVA?

11. Användare 3

@användare 1 vilken var målgruppen för den texten, kan man undra.

12. Användare 4

@användare 1 @användare 2 fy fan.. Känner ett illamående, på riktigt

13. Användare 2

@användare 3 @användare 1 Jag vet faktiskt inte om jag håller med. Varför är den vidrig? Tar 

upp en inte smickrande sida som jag känner igen.

14. Användare 3

@användare 2 what @användare 1 said, så mycket förakt, och ganska insiktslöst.

15. Användare 1

@användare 3 @användare 2 Gör en sökning på länkadressen här på Twitter. Många 

roliga/rasande sågningar.

16. Användare 3

@användare 1 hade helt missat den tills nu. Är helt häpen faktiskt. Förstår liksom inte. Vad vill 

hon säga? @användare 2

17. Användare 5

@användare 3 @användare 1 @användare 2 jag fattar inte vad det är att skämmas för - gör ni?

18. Användare 2

@användare 3 @användare 1 Insikt och insikt, jag upplever det inte som att skribenten har en 

särskilt ljus bild av sig själv.

19. Användare 3

@användare 4 hon skäms för fel saker, helt uppenbart... @användare 1 @användare 2

20. Användare 2

@användare 4 Du verkar vara en väldigt god människa. @användare 1

21. Användare 3

@användare 2 nej, men av väldigt konstiga orsaker? Skrattretande ängsligt, oroväckande 

föraktfullt. @användare 1

22. Användare 5

@användare 3 mm, läste i morse när de flesta rasade och tänkte att jahaja men min 

skämskudde-tröskel är någon helt annanstans...

23. Användare 2

@användare 4 OBS att jag inte var ironisk. Tycker inte texten är så konstig, ärlig men inget att 

vara stolt över. @användare 1
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24. Användare 1

@användare 3 Jag har ju inga barn och kan väl känna att jag inte skulle vilja häcka på lekland 

om ett par år, men… @användare 4 @användare 2

26. Användare 2

@användare 3 Jag trodde att många kunde känna igen sig i det där, även om det inte är något att

vara stolt över. @användare 4 @användare 1

27. Användare 5

@användare 1 @användare 3 @användare 2 det är världens bästa uppfinning - och inomhus!

28. Användare 3

@användare 1 handlar ju inte om det, alls... @användare 4 @användare 2

29. Användare 4

@användare 2 @användare 1 aldrig sagt att jag är perfekt. Men jag ser inte ner på mina 

medmänniskor jag ser ner på beteenden

30. Användare 3

@användare 2 hmm... Medelklassängslighet. Står inte ut med den. @användare 4 @användare 1

31. Användare 1

@användare 3 … inte på grund av att det är ”white trash” som hänger där. @användare 4 

@användare 2

32. Användare 2

@användare 3 Det är väl jag som inte fattar. Ni behöver inte inkludera mig i er diskussion 

längre. God natt! :-) @användare 1 @användare 4

33. Användare 3

@användare 1 jag är ju "white trash", kanske därför jag blir upprörd... @användare 4 

@användare 2

34. Användare 5

@användare 3 i ljuset av barnfattigdomsdebatten blir texten ännu mer skruvad dock, det är ju 

inte fri entré direkt till dessa inomhusklätter...

35. Användare 6

@användare 3 de enda som förstår henne är paret med teriyakihällen @användare 4 

@användare 1 @användare 2

36. Användare 2

@användare 3 Vem gör det? Särskilt inte om man kan känna den själv i ens sämre stunder. 

@användare 4 @användare 1

37. Användare 3

@användare 4 exakt! I ljuset av den debatten bör hon skämmas och be om ursäkt för sin 

föraktfulla, självgoda text.

38. Användare 1
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@användare 3 Visst, och det är ju där texten blir klassföraktande. Skriv om att du hatar barn i 

stället. :)

39. Användare 5

@användare 3 Helt enig!

40. Användare 2

@användare 3 De orden har jag själv aldrig använt. @användare 1 @användare 4

41. Användare 3

@användare 2 jag har inga problem med begreppet, däremot med förakt. @användare 1 

@användare 4

42. Användare 7

@användare 2 @användare 3 @användare 1 Jag tycker det ständigt närvarande, utbredda 

klassförakt som krönikan skildrar är värre än krönikan i sig.

43. Användare 3

@användare 7 märks nog inte lika mycket i Sundsvall eller nåt. Jag blir häpen var gång det 

kommer från normalbegåvad person. @användare 1

44. Användare 7

@användare 3 Men visst finns det en direkt koppling mellan begreppet "white trash" och 

männskoförakt? @användare 2 @användare 1 @användare 4

45. Användare 2

@användare 7 Det tror jag inte någon skulle säga emot. @användare 3 @användare 1

46. Användare 3

@användare 7 det var inte begreppet jag reagerade på. Men visst kan du ha rätt. @användare 2 

@användare 1 @användare 4

48. Användare 7

@användare 3 @användare 1 Min gissning: 8 av 10 bostadsrättsinnehavade 

innerstadskarriärister tänker typ såhär. Minst. Även på "medvetna" Söder.

49. Användare 2

@användare 7 Ja. Men om vi låtsas att just de orden inte fanns där i texten? @användare 3 

@användare 1 @användare 4

50. Användare 3

@användare 7 och OM msn är medveten och TÄNKER så - hur kan det slinta så mycket att 

man uttalar det? @användare 1

51. Användare 7

@användare 2 Efter hennes hyllning till Anders Borg hyser jag inga högre tankar om 

[skribentens initialer], men hon pekar på något viktigt. @användare 3 @användare 1

52. Användare 2

@användare 7 Jag kände inte till att det var samma skribent. Ska sova nu, så du behöver inte 
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inkludera mig i diskussionen. Ha det bra! :-)

53. Användare 7

@användare 2 Fortfarande ängsligt stinkande klassförakt. Typiskt Sthlms innerstad if you ask 

me. @användare 3 @användare 1 @användare 4

54. Användare 8

@användare 7 @användare 3 @användare 1 Ja, de där åsikterna är jättevanliga. Hör dem var 

och varannan dag. Och...har även tänkt liknande själv.

55. Användare 7

@användare 3 Jag tror inte folk är riktigt så medvetna som de anser sig vara. Mer posiga än 

generösa och vidsynta på riktigt. @användare 1

56. Användare 2

@användare 7 Okej. God natt! :-)

57. Användare 7

@användare 2 Sov gott. :)

58. Användare 7

@användare 8 Det är kanske en förutsättning för de felprioriterade "uppoffringar" som utgör 

innerstadselitens ideal. @användare 3 @användare 1

59. Användare 3

@användare 7 du har säkert rätt. Fan. Leva som man lär liksom... @användare 1

60. Användare 9

@användare 3 Samma här. Var på lekland idag o satt just o njöt av alla svettiga glada barn omkr

mig. Alla vuxna trevl mot varann. @användare 1

61. Användare 10

@användare 7 Det de främst är medvetna om är väl hur man "bör" vara. @användare 3 

@användare 1

62. Användare 3

@användare 10 men varje människa måste ju tänka själv och komma fram till hur hen vill vara, 

och varför? @användare 7 @användare 1

63. Användare 7

@användare 3 Tyvärr tror jag de flesta nöjer sig med att framställa sig på ett sätt som ger dem 

flest sociala fördelar. @användare 10 @användare 1

64. Användare 10

@användare 3 Jo, men för att göra det måste man frigöra sig från normen. Lättare för en del. 

Svårt för de flesta. @användare 7 @användare 1

65. Användare 3

@användare 10 jag förstår inte hur man kan låta bli... Min brist kanske. @användare 7 

@användare 1

58



66. Användare 3

@användare 7 jag tror man kan hitta en balans där. @användare 10 @användare 1

67. Användare 11

@användare 3 @användare 1 rätt ok text om fånig ängslighet. sen när är målgruppsanalys a och 

o? är väl intressant var en text kommer från också?

68. Användare 1

@användare 3 @användare 1 dock borde hon förstås sluta släpa med sina stackars barn till 

moderna

Exempel 3: Veckopeng

1. Användare 1
Hur mycket ger man en 13 åring i vecko/månadspeng

2. Användare 2
@användare 1 beror helt på vad syftet är med den. Ska han förstå värdet av att spara slantar lr 
kunna konsumera viss mängd?

3. Användare 3
@användare 1 Fick varken månads/vecko peng tills ja fyllde 18 då fick ja tillgång till mitt eget 
konto med alla pengar sparade xD

4. Användare 4 
@användare 1 Kolla bankernas hemsidor. Finns "mallar" där. Men är väl beroende på ekonomi 
och till vad pengarna ska räcka.

5. Användare 3
@användare 1 Så sorry önska ja kunde vara till mera hjälp :/

6. Användare 2
@användare 1 om sparande, vad skulle va målet? Skivsamling? Tv-spel? Cykel etc...

7. Användare 5
@användare 1 Enligt Swedbank 300kr/månad. http://www.swedbank.se/privat/bara-for-barn-
lyckoslanten/fickpengar/…

8. Användare 6
@användare 1 vi ger vår 13-åring 200 kr i månaden. Och så köper vi kläder och lördagsgodis 
till henne.

9. Användare 7 
@användare 1 Beror på hur mkt hen hjälper till i hemmet? (Mvh//har inga barn o vet således allt
om uppfostran.)

10. Användare 1
@användare 2 bara för konsumtion
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11. Användare 8
@användare 1 http://www.radron.se/artiklar/Egna-pengar-ger-kloka-barn-/… och 
http://www.swedbank.se/privat/bara-for-barn-lyckoslanten/fickpengar/… ger båda tipset 300 
kr/månaden.

12. Användare 1
@användare 6 rimligt

13. Användare 9
@användare 1 När jag fyllde 15 fick jag 500 i mån. Innan det inget. Jag köpte sedan mina 
kläder, godis, tidningar, utemat själv.

14. Användare 2
@användare 1 ja kanske e för gammal för att veta, men max 150?

15. Användare 9
@användare 1 Fick "stora" grejer av päronen. Ny jacka lr skor om det behövdes. Hade alltid bas
av kläder men i övrigt fick jag pröjsa själv

16. Användare 9 
@användare 7 @användare 1 Tycker den modellen är dålig då det borde vara självklart att 
hjälpa till hemma utan att det ska belönas.

17. Användare 10
@användare 1 Jag har för mig att jag fick 10 kr per år, men det var en annan tid, vår 
ungdomstid! Som sagt, beror på vad det ska räcka till

18. Användare 11
@användare 1 röding

19. Användare 12
@användare 1 min son får 50 kr i veckan + 25+25 om han sköter sina uppgifter att tömma 
diskmaskin och sortera sopor. Vi har god ekonomi.

20. Användare 13
@användare 1 fick barnbidraget. Men fick då betala allt själv. Kläder, skor, klippning etc. Lärde
mig pengars värde så bra enligt mig.

21. Användare 14
@användare 1 jag fick 10 x årskursen jag gick i, per vecka. Så om hen går i sjuan blir det 70kr i 
veckan. Det funkade bra

Exempel 4: Pedagogen

1. Användare 1
@användare 2 vad var det [kvinnligt namn] sa om pedagogen och provet?

2. Användare 2
@Användare 1 att du skulle få sitta med hen och få hjälp att plugga, som jag förstod det.
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3. Användare 1
@användare 2 som du förstod det? Lite mer ordagrant?

4. Användare 1
@användare 2 plugga är förövrigt ett av de fulaste orden som används regelbundet i det svenska
språket. Hatar det.

5. Användare 2
@Användare 1 minns inte ordagrant vad hon sa, men inget sades om att skriva prov där.

6. Användare 1
@användare 2 enligt pedagogen så är det den enda möjliga hjälp man kan få. Så antingen så 
talade [kvinnligt namn] osanning eller så förstod du fel.

7. Användare 2 
@Användare 1 i så fall förstod jag helt fel. Jag uppfattade det som plugg inför, det var det enda 
JAG pratade om. Inget om själva provet.

8. Användare 1
@användare 2 Men [kvinnligt namn] svarar inte på mina mail. Överväger att gå hem.

9. Användare 2
@Användare 1 har du lektion eller?

10. Användare 1
@användare 2 enligt informationen du har fått av [kvinnligt namn] så ska jag vara hos en 
pedagog.

11. Användare 2
@Användare 1 jag fattar inte, ska du skriva provet nu?

12. Användare 1

@användare 2 nej, men enligt sig sa [kvinnligt namn] att jag skulle få hjälp innan provet. Nu är

innan provet.

Exempel 5: Intervjuobjekt
1. Användare 1

Känner du några coola, roliga, smarta, intressanta personer i Florens, som jag borde träffa och

prata med om jag ska dit? Tänk intervju.

2. Användare 2

@användare 1 när ska du dit?

3. Användare 3

@användare 1 [Manligt namn] förstås! Annars kanske du kan kolla med [Manligt namn] som är

journalist och har bott där ett antal år (tror jag)

4. Användare 1 
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@användare 2 augusti. inte helt spikat dock.

5. Användare 4

@användare 1 Kan hända att @användare 5 eller @användare 6 har lite idéer här.

6. Användare 7

@användare 1 du borde träffa @användare 8 - vingårdsägare, ung och supercool! Bor mest i

Toscana, men ibland i Florens.

7. Användare 1

@användare 7 @användare 8 tack för tipset!

8. Användare 1

@användare 2 semester eller jobb?

9. Användare 2

@användare 1 jobb i juli. Semester där i sept.

10. Användare 9
@användare 1 Bor inte [Manligt namn] i Florens?

11. Användare 1
@användare 9 det sägs så. Vad ska jag fråga honom? :)

12. Användare 9
@användare 1 Det vet jag inte. Men han verkar vara en sympatisk farbror.

13. Användare 10
@användare 1 jaaaa! Jag vet en! Hen jobbar dels med hållbar utveckling, dels 
improvisationsteater. Utbildat sig i Lund.

14. Användare 1
@användare 10 hur får jag kontakt med denne hen?

15. Användare 11
@användare 1 [Kvinnligt namn]! [webbadress]

16. Användare 10
@användare 1 jag är på det! Har frågat efter aktuell email. Leta annars upp [Manligt namn] på 
Facebook och hälsa från mig.

17. Användare 10
@användare 1 ... För exempel på vad han gör, kolla appen [Namn på appen] om du har iPhone, 
eller leta upp [Namnet på appen] på FB.

18. Användare 1
@användare 10 tack tack! Kollar upp.

19. Användare 10
@användare 1 vill du ha fler intervjuobjekt så kan du ju kolla [webbadress] och se om där är 
några svenska PhD studenter nu.
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20. Användare 10
@användare 1 ...eller andra intressanta forskare. Är utomlandssvensk-grejen intressant för dig, 
så jobbar där en svensk tjej i biblioteket.

21. Användare 5
@användare 4 @användare 1 inte längre, fråga @användare 6

22. Användare 1
@användare 10 han ser väldigt intressant ut, ska ta kontakt!

23. Användare 12
@användare 1 prata m min kompis [Kvinnligt namn] via min fb. Hon känner tex [Kvinnligt 
namn] väl! Och alla andra spännande.

24. Användare 1
@användare 12 åh, tack för tips!

25. Användare 10

@användare 1 [e-post adress] ifall du vill mejla.

Exempel 6: SJ

1. Användare 1

nu håller @SJ_AB fästis gisslan igen :( ...är andrahandstågoffer.

2. SJ AB

@Användare 1 Hur löste sig dramat? Blev han/hon mycket sen? Vilket tåg var det?

3. Användare 1

@SJ_AB hen spenderade 2 timmar inpackad som en sardin i ett svettigt tåg och är idag SJUK! 

och har ej ork att fixa kompensering.

4. SJ AB

@Användare 1 Det var oerhört tråkigt att höra. När hen kryar på sig är det här länken för 

kompensation. [Länk]

Exempel 7: Sex och relationer

börjar egentligen med inlägget:

Användare 1

Sex är sjukt jobbigt om man är ofysiskt lagt. Hence, moi.

1. Användare 1

Därför blir det enklast att bara strunta it.

2. Användare 2

@användare 1 ta tag i det ofyskska, för det är väl ingen omöjlighet att ändra på bara du vill? Sex
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är kul, skönt och energigivande, tkr jag

3. Användare 1

@användare 2 Jo. Gillar det, men allt runt om. Komplicerat kompis.

4. Användare 1

@användare 2 Hjälp mig! ;)

5. Användare 2

@användare 1 "runt om" menar du kroppsligt eller praktiska ting för att hitta nån? Du måste 

hitta ditt "problem" så fi vet vad du ska jobba på.

6. Användare 1

@användare 2 Problemet är mitt genuina ointresse av att leta efter hen.

Exempel 8: Journalisten

1. Användare 1

Frågade tv-reporter varför hon fortsatte filma ungdomar som skrek "sluta filma oss". Hon 

tolkade det som att jag ville censurera henne. Ridå

2. Användare 2 

@Användare 1 Man borde ha definitionen av censur fastklistrad som disclaimer på varje 

elektronisk apparat.

3. Användare 1

@Användare 2 "dom borde inte sitta i Husby centrum när det är en massa journalister här om 

dom inte vill bli filmade."

4. Användare 3

@Användare 1 näää sa hen så?! @Användare 2

5. Användare 1

@Användare 3 japp, sen frågade hen efter mitt namn och redaktion "eftersom du kommer till 

mig och tycker en massa" @Användare 2

6. Användare 3

@Användare 1 woooow wtf vilken redaktion kom HON ifrån egentligen? @Användare 2

7. Användare 4

@Användare 1 du borde mejla hennes redaktion, så där kan de inte hålla på? @Användare 3 

@Användare 2

8. Användare 1

@Användare 4 Jag har sett inslaget nu och ingen av dom som inte ville vara med var det. Det 

känns viktigast!
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9. Användare 4

@Användare 1 Sant, du har helt rätt! Men också viktigt att journalisten får lära sig något om

pressetik.

Exempel 9: Piken

Användare 1

Kul att @användare 2 ba "behöver du duscha?" Dessa kvinns som ska pika en alltså.

Användare 2

@användare 1 MEN FÖRLÅT DÅ!!! Var väl btw mer att jag nformerade om att du får låna 

duschen om du vill.

Användare 3

@användare 1@användare 2 Hen kanske bara ville upplysa dig som individ om ditt fria val? Att

du hade ett utbud till en möjlig efterfrågan?

@Användare 1

@användare 2 TÅL DU INTE MIN ODUSCHADE, HÅRIGA KROPP ELLER KVINNA?

Användare 1@

@användare 3 @användare 2 jag tror att hen har haft för många män i sitt liv ba. that is all

Användare 2

@användare 1 Jooo. Älskar den.

Exempel 10: Batman

1. Användare 1

Ja, TYP bäst. Batman är alltid bäst. Inget slår Batman.

2. Användare 2

@Användare 1 typ Batman forever typ

3. Användare 1

@användare 2 ca så ja typ 1!!!1!11!!!!1

4. Användare 3

@Användare 1 Dock att Batman är fascist!?!?

5. Användare 1

@Användare 3 Schyyyy! Inte i min fantasi. Där är han snäll & viskar "I'm Batman" till mig 

över en god pannkaksfrukost. (;

6. Användare 3

@Användare 1 Innan hen drar för att rensa upp bland slöddret helt befriad från klassanalys? ;-)

7. Användare 1

@Användare 3 haha nej, innan vi tar Batmobilen ut på en roadtrip. Batman har gått i pension & 

ångrar sitt leverne (;

8. @Användare 3
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@Användare 1 Jag är förlåtande. Om Batman ångrar sig och har börjat läsa kritik på senare 

dagar kan jag förlåta hen! :-)

9. Användare 1

@Användare 3 Jag har sett till att han gjort det! (;
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