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Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur gymnasieungdomar associerar 
utdrag av fiktivt och lyriskt språk till manligt eller kvinnligt. Undersökningen bygger 
på kvantitativ forskning med enkät som metod och är utförd på en kommunal 
gymnasieskola i en liten kommun. Enkäten innehöll 30 utdrag av fiktivt språk som 
respondenterna fick associera till kvinnligt, könsneutralt eller manligt på en 
femgradig skala. Undersökningen består av besvarade enkäter från 80 elever från 
olika gymnasieprogram och olika år på gymnasiet. Resultaten visar att en betydligt 
mindre mängd av utdragen setts som kvinnliga än könsneutrala eller manliga, men 
också att elevernas svar i många avseenden stämmer överens med genusstereotyper 
för kvinnligt och manligt och bekräftar mycket av tidigare forskning inom genus och 
genuslingvistik.  
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1 Inledning 

Lpo 94 slår fast att skolan skall motverka traditionella könsmönster, eftersom den 

bidrar till att forma elevernas uppfattningar om manligt och kvinnligt. Detta är dock 

lättare skrivet än verkställt, och skolan förblir än idag en institution som medverkar 

till samhällets skapande och upprätthållande av genus och genusrelationer (Kåreland 

2005:9). Eftersom läroplanen är vagt formulerad och inte beskriver hur dessa 

könsmönster ska motverkas blir det upp till den enskilde läraren att lägga upp sin 

undervisning på ett genusmedvetet sätt: skönlitteraturen är viktig eftersom den 

innehåller implicita eller explicita värderingar om bl a genus som kan påverka 

eleverna (2005:351). Lärare kan medverka till att denna påverkan inte enbart sker på 

det undermedvetna planet och som blivande svensklärare anser jag givetvis att det är 

viktigt att medvetandegöra mina elever om vilken roll såväl litteraturen som språket 

och dess användning spelar i detta sammanhang. I kursplanen för Svenska B står att 

eleverna efter avslutad kurs bl a skall ha uppnått målet att ”kunna göra iakttagelser 

av och diskutera språkliga skillnader som exempelvis kan bero på ålder, kön, yrke, 

uppväxtort och bostadsort.” Att uppmärksamma genusfrågor inom svenskämnet kan 

vara ett sätt att försöka belysa och motverka traditionella könsmönster enligt 

läroplanens intentioner. Med denna uppsats hoppas jag kunna inspirera och själv bli 

inspirerad till att ta upp detta ämne med framtida elever – för att tillsammans med 

dem diskutera hur vi uppfattar kvinnligt och manligt i litteraturen och i språket.  

    

     Idén till denna undersökning kommer ursprungligen från en TV- serie med 

övernaturliga inslag. I den fjärde säsongen av Angel figurerar en okänd och osynlig  

fiende som kommunicerar telepatiskt via en mullrande demonröst och kallas 

Beastmaster. Manligt värre! När hjälten Angel till sist listar ut vem som döljer sig 

bakom denna röst visar sig skurken vara Cordelia, en kvinna, som avslöjas på grund 

av att Beastmaster talar på ett sätt som inte stämmer överens med normen för 

machodemoner. I en konfrontation mellan dem utspelar sig följande dialog: 
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Cordelia: […] So, what finally tipped off the great detective? 

Angel: Tongue, slip of.  “My sweet”. Same phrase the Beastmaster kept using when he was whispering 

in Angelus's head. Thought it was a bit femme for the booming macho act (min kurs.). 

Cordelia: That's it? I get away with bringing the world down around you and two 

 eentsy words tingle your spider sense?  

(Angel (4. 17) “Inside Out” (Angel Season Four DVD Collection. Twentieth Century Fox, 2003.) 

 

   Cordelias onda plan faller alltså enbart på att hon behållit sitt feminina språkbruk 

även under sin maskulina täckmantel – män säger tydligen inte sweet, eller ljuvligt 

som det heter på svenska. Språkvetaren Robin Lakoff som 1975 skrev Language and 

Woman’s Place verkar instämma med det då hon anger sweet som ett typiskt 

kvinnligt uttryck på en lista över neutrala respektive kvinnliga adjektiv (Lakoff 

2004:45). Det här gjorde mig nyfiken på huruvida elever på ett liknande sätt skulle 

kunna ”sätta dit” fiktiva karaktärer genom deras sätt att prata? I denna uppsats 

undersöks gymnasieungdomars associationer till manligt eller kvinnligt i fiktivt 

språkbruk. Hur uppfattar de rösten bakom repliken? 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur gymnasieungdomar associerar utdrag 

av fiktivt och lyriskt språk till manligt eller kvinnligt och om de svarar i 

överensstämmelse med könsstereotyper och könstypiska formuleringar. Jag vill 

också undersöka om uppfattningarna skiljer sig märkbart beroende på 

respondenternas kön eller ej.  

1.2 Frågeställningar 

1. Hur associerar gymnasieungdomar utdrag av fiktivt och lyriskt språk till kvinnligt, 

könsneutralt eller manligt? 

2. Reagerar respondenterna i enlighet med stereotypa kvinnliga och manliga 

formuleringar och bekönade ord? 

3. Stämmer uppfattningarna hos de kvinnliga respektive manliga respondenterna  

överens med varandra? 

1.3 Uppsatsens disposition 

Kapitel 1 behandlar uppsatsens syfte och frågeställningar och ger en definition av 

termer som förekommer i uppsatsen. I kapitel 2 presenteras forskningsbakgrunden 

som undersökningen utgår ifrån, samt några liknande undersökningar. I kapitel 3 

redogör jag för valet av material och metod och undersökningens procedur. I detta 

kapitel behandlas också forskningsrådets etiska principer och hur dessa har iakttagits 

samt uppsatsens reliabilitet och validitet. Kapitel 4 redogör för resultatet av 

undersökningen med figurer och förklaringar av dessa. I kapitel 5 diskuteras 

resultatet utifrån teorin och forskningsbakgrunden. Kapitel 6 innehåller en 

avslutande diskussion och ger förslag på vidare forskning inom ämnesområdet samt 

hur det kan appliceras på undervisning i svenskämnet. Till denna uppsats hör också 

två bilagor: den första bilagan är en kopia av den enkät som respondenterna fick fylla 

i och den andra bilagan innehåller ett slags facit till enkäten samt motiveringar till 

urvalen av litterära utdrag.  
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1.4 Termer 

1.4.1Genus 

Genus används i den här uppsatsen i betydelsen socialt kön – alltså något som är 

socialt konstruerat till skillnad från de biologiska könen kvinna och man. Heggestad 

& Williams (2004:5) beskriver genus som ”de förväntningar som ställs på respektive 

kön” och menar att detta har lika mycket med manligt och kvinnligt att göra som 

biologi. Filosofen Butler går steget längre och hävdar i sin bok Gender Trouble (1999) 

att genus har ännu större betydelse än kön. Termen performativitet som används 

flitigt i såväl litteraturvetenskap som språkvetenskap när fokus ligger på genus 

kommer från Butler. Performativitet innebär att man inte är ett kön utan agerar ut 

ett kön: ”[…]gender is always a doing [..](Butler, 1999:33).” 

1.4.2 Genusstereotyper 

Talbot (i Holmes & Meyerhoff 2005:468– 469) beskriver stereotypifiering av en 

person som att tolka t ex deras beteende eller personlighet i attribut som appliceras 

på hela grupper,  i detta fall gruppen kvinnor och gruppen män. Vidare skriver Talbot 

(2005:472) att termen ”stereotyp” ofta används inom forskningsområdet för språk 

och kön som en referens till outtalade förväntningar på beteende snarare än verkliga 

förhållanden. Exempel på sådana förväntningar skulle kunna vara att kvinnor 

skvallrar och att män svär (Coates 2004:86) – dessa är alltså språkliga 

genusstereotyper. 

1.4.3 Bekönade ord  

Denna term är tagen från Einarssons undersökning Bekönade ord i förskolan (1981) 

och syftar på ord som av olika anledningar har en koppling till kvinnligt eller manligt. 

För att använda exempel ur samma undersökning var  gevär manligt och läppstift 

kvinnligt. På liknande sätt har jag till enkätundersökningen valt ut vissa litterära 

utdrag för att de innehåller ämnesord, handlingar eller attityder som är bekönade 

enligt genusstereotyper: t ex tal om jakt (Utdrag 12) eller omsorg om det egna 

utseendet (Utdrag 1). 

1.4.4 Direkta och dämpade direktiv 

Ett direktiv är en tal-akt som syftar till att få någon att göra någonting. Enligt Coates 

(2004:94) använder män och kvinnor direktiv på olika sätt – medan män i högre 

grad tenderar att befalla brukar kvinnor använda sig av dämpade direktiv, t ex i form 

av förslag och med garderingar som kanske eller skulle kunna (Coates 2004:94– 96). 

Jämför ”Stäng dörren!” med ”Du kanske skulle kunna stänga dörren?”.  
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1.4.5 Face 

Begreppet face kommer från uttrycket ”att tappa ansiktet” eller ”rädda ansiktet 

(Holmes 1995:5). Inom språkvetenskap används det dock som ett uttryck för en 

persons skapade bild av sig själv genom t ex sitt sätt att klä sig och tala (Einarsson 

2007:136). Det finns negativt face och positivt face. Negativt face är behovet av 

autonomi och att människor inte tränger sig på en och positivt face är behovet att 

vara omtyckt och beundrad. Artighet handlar om att visa hänsyn till en annan 

persons face (Holmes 1995:4 – 5.)
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2 Litteratur 

2.1 Forskningsbakgrund 

Även om denna uppsats i första hand utgår från språkvetenskap finns det även fält 

inom litteraturvetenskapen som ägnar sig åt forskning om den sociala konstruktionen 

av genus. Butler (1999) är en gemensam nämnare för dessa vetenskaper – hennes 

tankar om performativitet används inom båda vetenskaperna. Jag kommer senare att 

ta upp litteraturvetenskap  från ett pedagogiskt perspektiv i uppsatsens 

diskussionsdel. 

2.1.1 Feminiteter och maskuliniteter 

I denna uppsats används utgångspunkten att genus är performativt och att alla kan 

agera ut vilket genus som helst oavsett vilket biologiskt kön man har (Kiesling i 

Lakoff 2004:233). Man kan alltså agera ut femininiteter och maskuliniteter. Det 

finns olika femininiteter och maskuliniteter och synen på dessa har inte alltid varit 

densamma överallt. Som Kåreland (2005:11) påpekar är synen på kvinnligt och 

manligt såväl historiskt som kulturellt betingad. Det finns många olika femininiteter 

eller maskuliniteter, men över de andra står en hegemonisk femininitet eller 

maskulinitet. Det är den versionen som dominerar över alternativa femininiteter eller 

maskuliniteter vid ett givet ögonblick (Coates 2004:139-40, Connell 2005:77). 

Hegemonisk femininitet utmålar kvinnor som omtänksamma, måna om sitt 

utseende, moderliga och trevliga (Coates 2004). Hegemonisk maskulinitet handlar t 

ex om att vara tuff och våldsam och framförallt heterosexuell (2004:141– 2:219). 

Connell (2005:68) påpekar att maskulinitet inte existerar utan sin kontrast till 

femininitet, och denna polarisering är inte särskilt gammal i europeisk kultur 

eftersom kvinnor innan 1800-talet sågs som sämre versioner av män. Talbot 

(1998:190) menar att kvinnor och män måste lägga ned arbete på femininitet eller 

maskulinitet – dessa är inte naturliga konsekvenser av att tillhöra det ena könet eller 

det andra. Hirdman skriver i Genus – om det stabilas föränderliga former (2004) att 

mannen genom historien varit normbärare och setts som inte bara man utan också 

som människan i abstrakt mening (s. 59). Hirdman menar också att kvinnan i 

förhållande till denna norm varit svår att begreppssätta eftersom hon varit en typ av 

icke-varelse, en skugga. När kvinnan sedan får form är det i jämförelse med normen 

man – antingen som en ofullgången man (s. 28) eller som motsatsen till en man  
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(s. 35). ”Att vara man är att inte vara kvinna. Att vara man är att vara normbärare”, 

skriver Hirdman (2004:65) och formulerar därmed en genomgående tanke i sin bok. 

Det är alltså viktigt att män är män, men om kvinnor skulle närma sig normen kan 

det ibland ses som positivt: pojkflickan har sedan 60-talet varit en möjlig förebild för 

kvinnor. Samma förhållande råder dock inte för män som träder in på det kvinnligas 

område – då måste området först förändras (Hirdman 2004:66– 67, 177). Av denna 

anledning läser också flickor i högre grad könsöverskridande litteratur än pojkar, 

men det faktum att flickor är underrepresenterade i litteraturen som används i skolan 

kan också spela in i detta (Kåreland 2005:16,200). Man skulle alltså kunna säga att 

de som tillhör normen gör säkrast i att hålla sig inom dess ramar medan de som inte 

tillhör normen kan överskrida gränserna utan att vara alltför kontroversiella – att 

imitera normen kan rentav vara en väg till framgång (Hirdman 2004:193 –4, 202).  

2.1.2 Språkvetenskap och genus 

 Kvinnor och män använder språket på olika sätt, skriver Holmes (1995:2). Detta 

påstående är något som många människor skulle hålla med om, men ofta hänvisas 

det till myter och stereotyper när det ska ges exempel på hur det tar sig uttryck i 

praktiken. Kvinnor skvallrar och män svär (Coates 2004:86)… Det förhärskande 

synsättet inom språkvetenskapen idag är det dynamiska synsättet: att genus är något 

man gör snarare än något man är (s. 6– 7). Kiesling skriver (i Lakoff 2004:233-34) 

om genusdiskurser. Han menar att skillnader mellan kvinnors och mäns sätt att 

använda språket är en del av en genusdiskurs om femininiteter och maskuliniteter 

och att performativitet visar hur starka och överenskomna sådana diskurser är i en 

kultur. Dessa används som resurser när man agerar ut ett kön. När Coates 

(2004:216) behandlar diskurser menar hon att alla har tillgång till olika diskurser och 

därmed tillgång till olika ”jag” – det beror helt på vilket val man gör som talare. Med 

detta sagt finns språkliga drag som är kännetecknande för en kvinnlig respektive en 

manlig stil i språkbruk. Hur konstrueras då femininiteter och maskuliniteter i 

språket? 

2.1.2.1 Kvinnligt respektive manligt språkbruk 

Kvinnor tenderar i högre grad än män ge och ta emot komplimanger (Holmes 

1995:122-24). Enligt Holmes är det möjligt att män upplever komplimanger som 

genanta, förpliktigande och hotfullt mot deras face. Vidare skriver Holmes att 

komplimanger kan användas av män mot kvinnor som ett slags maktspel istället för 

en solidaritetsmarkör. Människor tenderar att ge komplimanger till sina 

statusjämlikar och det är ovanligt att ge någon med högre status än en själv en 
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komplimang. Därför är det intressant att kvinnor med hög status får fler 

komplimanger än män med hög status, och då i högre grad från män än från kvinnor 

(s. 135). Genus är alltså överordnat status (Coates 2004:109). Möjligen återspeglar 

detta kvinnors undergivna status i samhället i allmänhet (Holmes 153). 

Komplimanger kan ha en mörkare sida, skriver Holmes (s. 119). De kan för vissa 

mottagare i vissa kontexter vara nedsättande eller smickrande på ett kränkande sätt. 

Som redan nämnts finns det skillnader mellan kvinnlig och manlig stil när det 

handlar om att ge direktiv – Direkta direktiv som t ex befallningar tillhör en manlig 

stil och  kvinnor använder oftare dämpade direktiv, som att ge förslag till gemensam 

handling – ”Ska vi göra som så att vi…” – eller med garderingar runt direktivet som 

kanske eller skulle kunna. Känneteckande för en kvinnlig talstil är en högre grad av 

hänsyn till mottagarens face, såväl det positiva som det negativa. (Holmes 1995:5, 8, 

Coates 2004:94– 96).  

   När det handlar om svordomar finns det en folklingvistisk tro att män svär mycket 

mer än kvinnor (Coates, 2004:97),  alltså handlar det om en genusstereotyp som är 

vitt spridd bland folk i allmänhet och även bland språkvetare: 

[..]it is a truism to state that the “stronger” expletives are reserved for men, and the “weaker” ones are 

reserved for women (Lakoff 2004:44). 

De flesta vuxna känner till att män och kvinnor använder olika typer av förstärkningsord och 

kraftuttryck (Einarsson 2007:180). 

     Medan flera studier bekräftar att män svär mer frekvent än kvinnor finns det också 

forskning som visar att detta är statt i förändring: svordomar bland unga kvinnor är 

inte ovanligt. Här visar sig alltså den språkliga genusstereotypen vara felaktig (Coates 

2004:98) eftersom den inte alltid stämmer. Dock finns det flera studier som 

bekräftar stereotypens existens: kvinnor och män och pojkar och flickor har fått 

associera svordomar till kvinnligt eller manligt och då har associationerna till män 

varit i klar majoritet (Coates 2004:97, Einarsson 2007:180). 

     Humor är en annan aspekt av språket som kopplas till en genusstereotyp: den 

manliga. Senter (2006:23) nämner detta i referens till en artikel av Ohlsson med 

titeln Skämt, makt och myter – humor i genusperspektiv, som handlar just om 

myten om att kvinnor saknar humor. Detta förklaras av författaren med att männens 

maktposition i samhället ger dem rätten att bestämma vad som är roligt, inte för att 

män faktiskt är roligare än kvinnor i verkligheten.  
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     Litosseliti  (2006:63) menar att fokusskiftet till en mer komplex syn på genus, 

språk och diskurser har lett till nya antaganden inom språkvetenskapen, såsom att 

genus är en process som utgår från val som talare gör inom ramarna för olika sociala 

kontexters diskurser om femininiteter och maskuliniteter. Genusidentiteter har flera 

skikt och är skiftande, flytande och ofta motsägelsefulla.  

     En tes i denna uppsats är att de bekönade orden är överordnade den för kvinnligt 

eller manligt genus kännetecknade graden av artighet, som t ex användande av 

komplimanger eller direkta eller dämpade direktiv.  

2.2 Några liknande undersökningar 

I Women, men and language refererar Coates (2004:97) till en studie från 1975 som 

utfördes av Kramer i vilken studenter fick identifiera repliker från seriestrippar i the 

New Yorker som manliga eller kvinnliga. Kramer hade i sin analys av stripparna 

konstaterat att de manliga karaktärerna svor betydligt mer än de kvinnliga och det 

uppgavs också i respondenternas kommentarer som ett särskiljande manligt drag. 

När Kramer utförde ännu en studie samma år bestod materialet av språkliga utdrag i 

serier från olika tidningar där de manliga karaktärerna svor oftare än de kvinnliga, 

och respondenterna könsidentifierade karaktären korrekt i 79% av fallen. Coates (s. 

97) kommenterar att resultatet från dessa studier bekräftar en kulturell 

könsstereotyp om att män svär mer än kvinnor, även om det inte bevisar att det 

faktiskt förhåller sig så i verkligheten.  

   Einarsson undersökte förskolebarns attityder till språk och kön i Bekönade ord i 

förskolan (1981) där förskolebarn på 10 skolor fick koppla olika ord till han, hon eller 

vet ej. Resultatet visade att förskolebarnen, utöver de ord som Einarsson (2007:326 ) 

kallar de ”lätta” orden (docka, läppstift, gevär och lastbil) med tämligen stor 

konsensus mellan könen förknippade pratar, fint, sjunger, tycker om små barn, 

gnäller och sitter tyst i skolan med hon. Ord som förknippades med han var  

svärord, bråkar, tävlar, spottar, smutsig, karta, talar högt, är rolig och över. 

Einarsson (1981) jämförde också svaren mellan hög - och lågstatusområden vilket 

visade att medelklassbarnen svarade något mer i enlighet med traditionella 

könsroller än arbetarbarnen.  Einarssons (1981) resultat visar att barnen redan innan 

skolåldern har en medvetenhet om könsroller, men han menar i sin sammanfattning 

att det inte behöver vara något negativt och att det kan användas för att diskutera 

jämställdhetsfrågor med dem.  
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    I Svenning & Svennings studie Daghemmen, jämlikheten och klassamhället  från 

1980 fick förskolebarn associera bilder av olika aktiviteter och föremål till män eller 

kvinnor och de fick även frågor om vad som var manliga respektive kvinnliga sysslor. 

Proceduren upprepades tre år senare med samma barn som då svarade mindre 

könsdifferentierande än tidigare. Detta tillskrivs av forskarna som en möjlig 

”anpassning till den maskerade vuxenvärlden” (Svenning & Svenning 1983:231): 

barnen svarar politiskt korrekt på frågor om könsroller fast de egentligen vet att det 

finns olika sysslor som är typiska för män och kvinnor.  

   Senter (2006) genomförde en associationsundersökning med studenter på 

Mälardalens Högskola i vilken de fick associera adjektiv till orden kvinna, man och 

människa. Undersökningen genomfördes i tre olika grupper som fick varsitt ord, för 

att bättre kunna göra jämförelser. Undersökningens resultat visar att både kvinna 

och man genererar adjektiv i enlighet med normer för genuskonstruktion, eller 

genusstereotyper om man så vill (s. 75). Vad gäller samstämmigheten mellan 

respondenternas kön var människa det ordet som resulterade i flest samstämmiga 

adjektiv. Forskaren beskriver detta som ett uppseendeveckande resultat, men skriver 

att detta kan bero på att människa inte ger lika personligt motiverade associationer 

som kvinna och man. Senter refererar till Lakoffs tankar om att alla måste förhålla 

sig till stereotyper och därför inte bör ignorera dem (s. 13), och för att 

medvetandegöra måste man först synliggöra, menar Senter (s. 79). Förhoppningsvis 

kan också denna uppsats bidra till att synliggöra hur respondenterna förhåller sig till 

genusstereotyper. 



 

11 

3 Metod och material 

3.1 Datainsamlingsmetod  

Denna studie utgår från en kvantitativ forskningsmetod. Denscombe (2006:240– 1) 

skriver att kvantitativ analys kan ge en solid grund för en undersökning men tar 

också upp att kvantitativ analys inte alltid är så objektiv som den kan verka. 

Datakvaliteten är alltså inte bättre än de metoder och de frågor forskaren använder. 

Jag hade detta i åtanke och eftersträvade att anpassa frågor och mätning efter syftet 

så väl som möjligt. Jag har valt enkät som datainsamlingsmetod för att få in data från 

ett stort antal respondenter på kort tid. Enkätmetoden möjliggör detta, men den 

mäter inte varför respondenterna svarar som de gör. Slutsatserna som jag kan dra av 

denna undersökning är alltså bara mina egna tolkningar baserade på enkätens utfall. 

En fördel med att använda en enkät i undersökningen är att det minskar risken för att 

datan påverkas av vad Denscombe (2006:127) kallar ”interpersonella faktorer” som 

kan inverka negativt på reliabilitet och validitet, t ex att forskaren formulerar samma 

fråga olika vid olika tillfällen. Förkodade svar kan göra det lättare för respondenterna 

eftersom de inte behöver ta tid till att formulera sina svar utan endast ringa in ett 

alternativ, men denna fördel kan också vara en nackdel eftersom de begränsade 

svarsalternativen kan uppfattas negativt av vissa. Denscombe (2006:128) nämner 

också nackdelen med att forskaren inte kan kontrollera att enkätsvaren är 

sanningsenliga. Respondenter kan ju ge helt felaktiga svar av okynne eller brist på 

intresse för enkäten. I ett fall fanns starka skäl att misstänka detta då en respondent 

ringat in alternativ 4 på alla frågor utom en fråga i början av enkäten. Jag kan dock 

inte på något sätt bevisa att dessa svar inte är sanningsenliga och kan därför inte 

ifrågasätta dem tillräckligt mycket för att exkludera dem från undersökningsdatan.  

3.2 Material 

Materialet till enkäten består av 30 utdrag – 28 från romaner och 2 från dikter – som 

valts utifrån att de är intressanta från ett genusperspektiv på olika sätt. Utdragen har 

anonymiserats eller neutraliserats i alla fall där namn eller könsbestämmande 

pronomen såsom t ex hon eller han förekommer. Detta syftar till att respondenterna 

inte ska ledas till sina svar genom att veta könet på den som talar eller, i vissa fall,  

den som tilltalas. Platsnamn har också anonymiserats eftersom sådana kan leda 

respondenter till att identifiera verket utdraget kommer från: detta skulle kunna 
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äventyra undersökningens tillförlitlighet. Varje utdrag följs av en svarsskala från 1-5 

där respondenterna ombads ringa in den siffra som bäst motsvarade hur kvinnligt 

respektive manligt de uppfattade utdraget. Denna gradering gör det möjligt för 

respondenterna att svara något mer nyanserat än bara ”manligt” eller ”kvinnligt” men 

begränsar ändå svaren på ett sätt som gör dem lättare att sammanställa och jämföra 

med varandra.  

     Verken valdes ut parvis. Roman- och diktparen är skrivna av en manlig respektive 

en kvinnlig författare och har andra likheter eller skillnader som gör dem intressanta 

att jämföra. Min ursprungliga ambition var att ta detta i beaktande i 

resultatdiskussionen men detta visade sig vara irrelevant för uppsatsens syfte och 

frågeställningar, varför jag undlät att inkludera det i uppsatsens slutgiltiga version. 

3.2.1 ”Drottningens juvelsmycke” och ”Orlando”  

Drottningens juvelsmycke av C.J.L Almquist handlar om Tintomara, en androgyn 

karaktär som omväxlande klär ut sig till kvinna eller man i olika situationer. Mot 

denna bok ställs Orlando av Virginia Woolf. I Orlando byter huvudkaraktären med 

samma namn en dag kön från man till kvinna, och har således erfarenheter av båda 

könsidentiterna, precis som Tintomara.  

3.2.2  ”Farornas väg” och ”Mörkrets vänstra hand” 

Dessa två böcker är båda verk där genren tillåter författaren att skapa sin egen värld 

med sina egna regler och normer: fantasy respektive science fiction. Ursula K. Le 

Guins bok Mörkrets vänstra hand utspelar sig på planeten Vinter där alla är 

ambisexuella. Dessa ambisexuella karaktärer är könlösa förutom under parningstider 

då de kan slå över till män eller kvinnor vid olika perioder. Le Guin har alltså skapat 

en värld där alla genomgår flera perioder av de olika könen under sitt liv, och 

spenderar större delen av tiden helt utan kön. Robert Jordans Farornas väg, å andra 

sidan, har karaktärer som är synnerligen bundna till könsstereotyper inom fantasy 

och där olikheterna och kampen mellan könen är vanligt förekommande i dialogerna.  

3.2.3 ”Vargbroder” och ”Dårfinkar och dönickar” 

Dessa böcker är skrivna i förstapersonsperspektiv och är valda för att den berättande 

huvudkaraktären i båda böckerna är av författarens motsatta kön: Robin Hobbs 

(pseudonym för Megan Lindholm) huvudperson är en ung man i en fantasyvärld och 

Ulf Stark skriver i jag-form om den unga tonårsflickan Simone (som dessutom spelar 
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kille i en stor del av boken). En manlig författare skriver som en ung kvinna, och vice 

versa.  

3.2.4 Sapfo och Catullus 

De två diktutdragen kommer från den grekiska respektive den romerska antiken. Jag 

valde ett utdrag av en dikt av Sapfo för dess inslag av ord som har med krig att göra, 

med tanken att respondenterna skulle kunna se detta som manligt. Idén till detta 

kommer från artikeln Kärlekens strategi – Kriget som modell för den sapfiska 

kärleken (Svenbro, 1981), där författaren behandlar just Sapfos användning av krig, 

en maskulin verksamhet, för att beskriva kärlek. Utdraget från Catullus dikt präglas 

av en upprepning av ordet kyssar, kyssar som det poetiska jaget vill ha av personen 

som dikten riktar sig till. Idén bakom detta val av dikt var att respondenterna skulle 

kunna se detta trånande efter ömhetsbevis som något kvinnligt. 

3.3 Urval av respondenter 

Jag valde att genomföra min undersökning på en gymnasieskola som jag känner till 

sedan länge. Jag har ett gott förhållande till många av lärarna på denna skola vilket 

jag trodde skulle göra det enklare att få deras samtycke till att dela ut enkäter i deras 

klasser. Respondenterna valdes ut enbart efter målen att respondenterna alla skulle 

vara i gymnasieålder och att enkätsvaren skulle ha så stor jämvikt mellan könen som 

möjligt. I detta syfte förhörde jag mig med lärarna om hur könsfördelningen såg ut i 

de olika klasserna så att jag sedan kunde välja att besöka klasser som tillsammans 

resulterade i ungefär lika många svar från kvinnliga som manliga respondenter. 

Studien resulterade i 80 besvarade enkäter som bedömdes giltiga, 41 besvarade av 

kvinnor och 39 besvarade av män. Respondenterna kommer från olika inriktningar 

och olika år på gymnasiet men detta har jag inte tagit med i min forskning eftersom 

jag inte anser att det är relevant för den här uppsatsens frågeställningar. Dock skulle 

det kunna vara en möjlig utgångspunkt för vidare forskning.  

3.4 Procedur 

När jag valt ut romanerna och dikterna läste jag igenom verken för att markera alla 

yttranden eller förstapersonsbeskrivningar av potentiell relevans för enkäten. När 

alla verk var genomgångna gjordes ett andra urval vilket resulterade i de 30 utdrag 

som utgör enkätens frågor. Detta urval gjordes med en strävan att få en jämvikt 

mellan kvinnligt och manligt inom utdragen som kännetecknades av bekönade ord 
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såväl som en jämvikt mellan kvinnligt och manligt inom utdragen som 

kännetecknades av typiskt kvinnligt respektive manligt språkbruk. Jag testade 

enkäten på 5 personer för att kontrollera att den fungerade i utformning och tydlighet 

för respondenterna.  

     Jag kontaktade sedan ett antal lärare på den utvalda skolan via e-post och frågade 

om jag skulle kunna få besöka deras klasser för att fråga eleverna om de ville delta i 

min undersökning. Nästan alla lärare besvarade mejlen jakande och tider för besök 

bestämdes också via e-post. Jag valde att komma personligen till lektionerna för att 

bättre kunna kontrollera att respondenterna fick rätt information inför 

enkätutlämnandet. En annan avsikt med att närvara personligen var att öka 

respondenternas motivation att delta i undersökningen genom att själv be dem om 

hjälp i min forskning istället för att låta de olika lärarna förmedla detta. Jag skulle 

därigenom också kunna samla in enkäterna direkt efter att de besvarats.  

    Vid varje forskningsbesök presenterade jag mig för klassen om de inte redan kände 

till mig, talade om varför jag var där och berättade sedan om syftet med min 

undersökning. Jag gick därefter igenom enkäten och hur den var uppbyggd och gav 

exempel på hur svarsskalan fungerade. Jag underströk att det inte handlade om att 

svara rätt eller fel utan att jag bara var intresserad av associationer och reaktioner på 

utdragen. Jag talade också om för eleverna att detta var helt frivilligt men att jag 

skulle vara mycket tacksam om de ville delta i undersökningen. Jag upplyste dem 

också om att datan, förutom att ange kön, skulle behandlas helt anonymt utan att 

ange varken deras namn, ålder eller vilket program de studerade på.  Jag stannade i 

klassrummet under tiden respondenterna fyllde i enkäten vilket gjorde att jag kunde 

ingripa om någon respondent behövde ett förtydligande eller en påminnelse om hur 

skalan fungerade och jag kunde också be respondenter att inte samtala med varandra 

om hur de tänkte när de fyllde i enkäten, vilket inträffade vid ett tillfälle.  Jag samlade 

in enkäterna personligen och gjorde ett antal forskningsbesök hos olika klasser vid 

olika tillfällen tills jag uppnådde en godtagbar jämvikt mellan kvinnliga och manliga 

respondenter, vilket jag bedömde hade skett när jag fått in 46 besvarade enkäter från 

kvinnliga respondenter och 40 besvarade enkäter från manliga respondenter.  

3.4.1 Analys av data 

När all data var insamlad gick jag igenom samtliga besvarade enkäter och 

sammanställde svaren för de kvinnliga respektive de manliga respondenterna i 
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procent i diagram: ett diagram för varje fråga. Jag valde att visa resultaten från de 

kvinnliga och manliga svaren bredvid varandra i diagrammen för att lättare kunna 

göra jämförelser dem emellan. 6 enkäter – 5 från kvinnliga respondenter och 1 från 

en manlig respondent - fick förklaras ogiltiga och togs bort från sammanställningen 

av data. Anledningarna till ogiltigförklarande var att enkäterna inte besvarats 

fullständigt eller besvarats på ett sätt som omöjliggjorde datasammanställning, t ex 

genom inringning av flera siffror på en fråga. Resultatet från undersökningen 

grundar sig alltså på 41 kvinnliga enkätsvar respektive 39 manliga enkätsvar.  

3.4.2 Tillförlitlighet 

Jag har eftersträvat en hög reliabilitet i denna undersökning och har därför varit 

noggrann med såväl tillvägagångssättet när enkäterna besvarades som  med 

behandlingen av data efteråt. Jag bad vid ett tillfälle två respondenter att inte samtala 

högt med varandra om hur de resonerade när de fyllde i enkäten, detta för att de inte 

skulle påverka varandras och andra respondenters svar. I behandlingen av data 

ogiltigförklarades de enkäter som fyllts i på ett sätt som omöjliggjorde tillförlitlig 

analys. Uteslutande av data påverkar förvisso tillförlitligheten men jag anser ändå att 

den är bättre utan dessa enkäter eftersom de inte kunde analyseras konsekvent enligt 

samma system som de andra. Jag kan dock varken kontrollera eller garantera 

sanningshalten i respondenternas svar och detta spelar givetvis en  avgörande roll för 

undersökningens tillförlitlighet. 

3.4.3 Validitet 

En kvantitativ forskningsmetod med enkät som mätinstrument lämpar sig för denna 

undersökning eftersom syftet är att mäta hur gymnasieelever associerar utdragen till 

kvinnligt eller manligt och sedan jämföra svaren från kvinnliga och manliga 

respondenter. Syftet är inte att gå djupare in på varför associationerna ser ut som de 

gör och därför blir en enkät med förkodade svar ett effektivt sätt att få in en stor 

mängd jämförbar data på kort tid. Enkäten har utformats så att den ska motsvara 

syftet och kunna besvara frågeställningarna bakom undersökningen. Möjligen är en 

5-gradig svarsskala något trubbig men jag har varit tvungen att begränsa den 

eftersom det skulle vara påfrestande och tidskrävande för såväl respondenter som för 

forskaren med alltför stora nyanser i svarsmöjligheterna. En femgradig skala 

förenklar också analysen av datan.  
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3.4.4 Etiska ställningstaganden 

Jag har i undersökningen bakom denna uppsats utgått från forskningsrådets etiska 

principer om forskning inom humanistisk - och samhällsvetenskaplig forskning 

(www.vr.se). I denna undersökning möttes informationskravet genom att ge  eleverna 

som tillfrågades att besvara enkäten information om syftet och villkoren runt deras 

deltagande i forskningsprojektet, samt genom att upplysa dem om att deras 

medverkan var helt frivillig. 

     Samtyckeskravet tillmötesgicks genom att respondenterna själva fick välja om de 

ville delta i undersökningen eller inte. Eftersom alla deltagarna var över 15 år gamla 

var det, enligt forskningsrådets principer, inte nödvändigt att få tillstånd från 

vårdnadshavare. Informanterna blev upplysta om att det utöver deras frivilliga 

deltagande inte kommer att innebära några negativa följder för dem om de skulle 

välja att inte delta eller att avbryta sitt deltagande. 

    Konfidentialitetskravet, som innebär att respondenternas personuppgifter måste 

skyddas blev mött genom att deltagarna, förutom uppgiften om kön,  är helt anonyma 

i undersökningen.  

    Nyttjandekravet är tillgodosett genom att de insamlade uppgifterna bara kommer 

att användas i forskningssyfte, vilket informanterna fick veta innan de deltog i 

undersökningen.
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4 Resultat 

Resultatet från undersökningen består av 41 kvinnliga enkätsvar respektive 39 

manliga enkätsvar. Jag har avrundat procenten till en decimal i resultaten för att 

förenkla läsningen och jämförelsen av data. I denna presentation av resultaten har 

svarsgraderna 1 och 2 slagits samman till ett gemensamt ”manligt” och 3 och 4 har 

slagits samman till ett gemensamt ”kvinnligt”. Detta syftar till att underlätta 

procentgrundade slutsatser, men den femgradiga svarsskalan finns med i 

diagrammen. I de fallen där det är relevant använder jag mig av den fullständiga 

svarsskalan i diskussionsdelen.  

 

4.1 Diagram 

 

Fråga 1 

”Osäkerheten tärde på mig. Jag försökte skynda mig iväg till h*n**, men ändå lägga 
extra vikt vid mitt utseende. Det slutade med att jag misslyckades med bådadera.”  

 

Figur 1. 

Av de manliga respondenterna upplevde 10% utdraget som manligt, 15,4% som 
könsneutralt och 74,3% som kvinnligt. Av de kvinnliga respondenterna upplevde 
9,7% utdraget som manligt, 2,4% som könsneutralt och 87,8% som kvinnligt. 
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Fråga 2 

”Jag gjorde mej ingen brådska tillbaka. Jag måste pissa. Och det ville jag göra ifred.” 

 

 

Figur 2. 

Av de manliga respondenterna upplevde 74,3% utdraget som manligt, 12,8% som 
könsneutralt och 12,8% som kvinnligt. Av de kvinnliga respondenterna upplevde 
92,7% utdraget som manligt, 7,3% som könsneutralt och 0% som kvinnligt. 
 

Fråga 3 

”Vi hejdade oss inte för att tänka på klokhet och moral, vi tvekade inte alls. Den 
tillåtelse vi gav varandra var ovillkorlig. Vi vågade oss tillsammans in i detta nya, och 
jag kan inte föreställa mig en djupare förening än den som vår delade häpnad gav 
oss.”  

 

Figur 3. 

Av de manliga respondenterna upplevde 7,7% utdraget som manligt, 64,1% som 
könsneutralt och 28,2% som kvinnligt. Av de kvinnliga respondenterna upplevde 
12,2% utdraget som manligt, 51,2% som könsneutralt och 36,6% som kvinnligt. 
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Fråga 4 

”Min högerdoja hakade i h*s vänstra rullskridsko. Jag vinglade fram som en 
skadskjuten älg mellan axlar och bröst och magar innan jag slutligen förlorade 
balansen helt.” 

 

Figur 4. 

Av de manliga respondenterna upplevde 53,8% utdraget som manligt, 28,2% som 
könsneutralt och 17,9% som kvinnligt. Av de kvinnliga respondenterna upplevde 
46,3% utdraget som manligt, 36,6% som könsneutralt och 17,1% som kvinnligt. 
 

Fråga 5 

”Jag gick ensam på de vintriga gatorna. En storm höll på att blåsa upp. Den 
skoningslösa vinden smög runt på de vindlande gatorna, utlovade snö. Samma arga 
kyla ringlade och skummade i mitt inre, gick från vrede till hat till missmod och 
tillbaka till vrede igen, byggdes upp till ett olidligt tryck.” 

 

Figur 5. 

Av de manliga respondenterna upplevde 48,8% utdraget som manligt, 30,8% som 
könsneutralt och 20,5% som kvinnligt. Av de kvinnliga respondenterna upplevde 
26,8% utdraget som manligt, 51,2% som könsneutralt och 22% som kvinnligt. 
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Fråga 6 

”Nu hade h*n tagit sig upp ur sängen. H*n höll sina armar om mina armar. Vi låg på 
golvet och min kropp skakade av snyftningar.” 

 

Figur 6. 

Av de manliga respondenterna upplevde 5,1% utdraget som manligt, 12,8% som 
könsneutralt och 82% som kvinnligt. Av de kvinnliga respondenterna upplevde 14,7% 
utdraget som manligt, 4,9% som könsneutralt och 80,5% som kvinnligt.
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Fråga 7 

 ”Somliga säger en här till häst och 
 somliga en här till fots, andra säger att 
en flotta är vackrast av allt på den svarta jorden. 
Jag säger att vackrast är det som vi älskar. 
För var och en är detta lätt att förstå.” 

 

Figur 7. 

Av de manliga respondenterna upplevde 23,1% utdraget som manligt, 41% som 
könsneutralt och 35.9% som kvinnligt. Av de kvinnliga respondenterna upplevde 
36,6% utdraget som manligt, 36,6% som könsneutralt och 26,8% som kvinnligt. 
 
Fråga 8 
 
”Hur hatar man ett land, eller älskar det? (----) pratar om det: jag kan inte knepet. 
Jag känner människor, jag känner städer, gårdar, kullar och floder och klippor, jag 
vet hur solen vid solnedgången på hösten faller på sidan av ett visst plogland bland 
kullarna: men var ligger det förnuftiga i att sätta en gräns kring allt detta, att ge det 
ett namn och sluta älska där namnet upphör att vara tillämpligt?” 

 

Figur 8. 

Av de manliga respondenterna upplevde 38,5% utdraget som manligt, 46,2% som 
könsneutralt och 15,4 % som kvinnligt. Av de kvinnliga respondenterna upplevde 
29,3% utdraget som manligt, 48,8% som könsneutralt och 22% som kvinnligt. 
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Fråga 9 

”Låt ingen annan utnyttja er, (----), sade (----). Håll er utanför fraktionerna. Kom 
med era egna lögner, handla för er egen räkning. Och lita inte på någon. Förstår ni 
det? Lita inte på någon. Fan ta den där kallblodiga lögnaktiga förrädaren, jag litade 
på h*n**. ” 

 

Figur 9. 

Av de manliga respondenterna upplevde 79,5% utdraget som manligt, 7,7% som 
könsneutralt och 12,9% som kvinnligt. Av de kvinnliga respondenterna upplevde 
63,4% utdraget som manligt, 12,2% som könsneutralt och 24,4% som kvinnligt. 
 

 

Fråga 10 

”Släpp för tusan! Annars vet jag nån det blir synd om!” 

 

Figur 10. 
 
Av de manliga respondenterna upplevde 87,2% utdraget som manligt, 7,7% som 
könsneutralt och 5,2% som kvinnligt. Av de kvinnliga respondenterna upplevde 
56,1% utdraget som manligt, 34,1% som könsneutralt och 9,7% som kvinnligt. 
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Fråga 11 

”Sluta upp!” vrålade (----). ”Var tysta! Sluta upp med att hetsa upp er så här med rena  
fantasier.” 

 

Figur 11. 

Av de manliga respondenterna upplevde 41% utdraget som manligt, 41% som 
könsneutralt och 18% som kvinnligt. Av de kvinnliga respondenterna upplevde 31,7% 
utdraget som manligt, 39% som könsneutralt och 29,3% som kvinnligt. 
 

Fråga 12 

”Vad jag tycker om din räffelbössa, (----). Ett härligt vapen, som träffar så säkert och 
så långt.”  

 

Figur 12. 

Av de manliga respondenterna upplevde 87,2% utdraget som manligt, 2,6% som 
könsneutralt och 10,3% som kvinnligt. Av de kvinnliga respondenterna upplevde 
95,1% utdraget som manligt, 2,4% som könsneutralt och 2,4% som kvinnligt. 
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Fråga 13 

”Stackars fågel! (----), nog är det roligt att skjuta på så långt håll och träffa en levande 
i flykten – men – men – stackars tjäder!” 

 

Figur 13. 

Av de manliga respondenterna upplevde 35,9% utdraget som manligt, 23,1% som 
könsneutralt och 41% som kvinnligt. Av de kvinnliga respondenterna upplevde 31,8% 
utdraget som manligt, 9,8% som könsneutralt och 58,5% som kvinnligt. 
 

Fråga 14 

”Jag skulle inte ha någonting emot lite sång.” 

 

Figur 14. 

Av de manliga respondenterna upplevde 10,2% utdraget som manligt, 38,5% som 
könsneutralt och 51,3% som kvinnligt. Av de kvinnliga respondenterna upplevde 
4,8% utdraget som manligt, 36,6% som könsneutralt och 48,5% som kvinnligt. 
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Fråga 15 

”Att stå emot och ge vika”, mumlade h*n, ”så ljuvligt. Att förfölja och erövra, så 
förnämt. Att förstå och resonera, så sublimt.” 

 

Figur 15. 

Av de manliga respondenterna upplevde 12,9% utdraget som manligt, 41% som 
könsneutralt och 46,2% som kvinnligt. Av de kvinnliga respondenterna upplevde 
31,7% utdraget som manligt, 41,5% som könsneutralt och 26,9% som kvinnligt. 
 

Fråga 16 

”Men du är ju en ljuvlig flicka. Du borde ha rosor i håret.” 

 

Figur 16. 

Av de manliga respondenterna upplevde 28,2% utdraget som manligt, 28,2% som 
könsneutralt och 42,7% som kvinnligt. Av de kvinnliga respondenterna upplevde 
53,7% utdraget som manligt, 22% som könsneutralt och 24,4% som kvinnligt. 
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Fråga 17 

” (----) har också ett vackert mörkbrunt hår, låt mig få lägga lockarna litet vid nacken 
på ett sätt, som jag älskar. Ljuva flicka!” 

 

Figur 17. 

Av de manliga respondenterna upplevde 30,7% utdraget som manligt, 12,8% som 
könsneutralt och 56,4% som kvinnligt. Av de kvinnliga respondenterna upplevde 
63,4% utdraget som manligt, 7,3% som könsneutralt och 29,3% som kvinnligt. 
 

Fråga 18 

” Skynda på. Jag har två dussin saker att göra i detta ögonblick och ännu mer som jag 
borde ha gjort för en timme sedan. Så jag har inte mycket tid eller tålamod. Nå? Ut 
med språket!” 

 

Figur 18. 

Av de manliga respondenterna upplevde 41,1% utdraget som manligt, 35,9% som 
könsneutralt och 23,1% som kvinnligt. Av de kvinnliga respondenterna upplevde 
14,7% utdraget som manligt, 46,3% som könsneutralt och 39% som kvinnligt. 
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Fråga 19 

”Jag ska inte! Men håll dig lugn, för helvete! Du drar ner oss bägge två!” 

 

Figur 19. 

Av de manliga respondenterna upplevde 74,3% utdraget som manligt, 20,5% som 
könsneutralt och 5,1% som kvinnligt. Av de kvinnliga respondenterna upplevde 
70,7% utdraget som manligt, 26,8% som könsneutralt och 2,4% som kvinnligt. 
 

Fråga 20 

 ”En god bägare hett kryddvin vore inte alldeles oävet just nu.” 

 

Figur 20. 

Av de manliga respondenterna upplevde 30,8% utdraget som manligt, 48,7% som 
könsneutralt och 20,5% som kvinnligt. Av de kvinnliga respondenterna upplevde 
34,4% utdraget som manligt, 58,5% som könsneutralt och 7,3% som kvinnligt. 
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Fråga 21 

’”Kvinnor är en pest”, sa (----) till sig själv medan h*n gick till skåpet för att ta fram 
ett glas vin. ”De lämnar en inte ett ögonblicks ro. Ett mer snokande, inkvisitoriskt, 
beskäftigt folkslag existerar inte.”’ 

 

Figur 21. 

Av de manliga respondenterna upplevde 82,1% utdraget som manligt, 12,8% som 
könsneutralt och 5,1% som kvinnligt. Av de kvinnliga respondenterna upplevde 
82,9% utdraget som manligt, 12,2% som könsneutralt och 4,8% som kvinnligt. 
 

Fråga 22 

’ ”Jag kanske behöver få några små ärenden uträttade då och då medan jag stannar 
här i (----)”, svarade h*n. ”Ni kanske skulle vilja hjälpa mig?”’ 

 

Figur 22. 

Av de manliga respondenterna upplevde 10,3% utdraget som manligt, 53,8% som 
könsneutralt och 35,9% som kvinnligt. Av de kvinnliga respondenterna upplevde 
19,5% utdraget som manligt, 34,1% som könsneutralt och 46,3% som kvinnligt. 
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Fråga 23 

 ”Får jag fråga varför ni har kallat hit mig, (----)?” 

 

Figur 23. 

Av de manliga respondenterna upplevde 28,2% utdraget som manligt, 53,8% som 
könsneutralt och 17,9% som kvinnligt. Av de kvinnliga respondenterna upplevde 
19,5% utdraget som manligt, 43,9% som könsneutralt och 36,6% som kvinnligt. 
 

Fråga 24 

”Jag ber dig att besvara min fråga. Det är inte för mig själv jag frågar.” 

 

Figur 24. 

Av de manliga respondenterna upplevde 12,8% utdraget som manligt, 56,4% som 
könsneutralt och 30,8% som kvinnligt. Av de kvinnliga respondenterna upplevde 
12,2% utdraget som manligt, 56,1% som könsneutralt och 31,7% som kvinnligt. 
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Fråga 25 

”Ack, om jag bara kunde skriva.” 

 

Figur 25. 

Av de manliga respondenterna upplevde 15,4% utdraget som manligt, 51,3% som 
könsneutralt och 33,3% som kvinnligt. Av de kvinnliga respondenterna upplevde 
12,2% utdraget som manligt, 61% som könsneutralt och 26,9% som kvinnligt. 
 

Fråga 26 

”Kom en gång till skogen, sätt ut ett mål, och jag skall träffa.” 

 

Figur 26. 

Av de manliga respondenterna upplevde 69,2% utdraget som manligt, 28,2% som 
könsneutralt och 2,6% som kvinnligt. Av de kvinnliga respondenterna upplevde 
75,6% utdraget som manligt, 24,4% som könsneutralt och 0% som kvinnligt. 
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Fråga 27 

 ”Det räcker, pojk.[…] ”Visa passande respekt och låt de äldre sköta det här. Försvinn 
härifrån!” 

 

Figur 27. 

Av de manliga respondenterna upplevde 71,8% utdraget som manligt, 17,9% som 
könsneutralt och 10,3% som kvinnligt. Av de kvinnliga respondenterna upplevde 
80,5% utdraget som manligt, 14,6% som könsneutralt och 4,9% som kvinnligt. 
 

Fråga 28 

 ”På min ära, detta är att leva livet!” 

 

Figur 28. 

Av de manliga respondenterna upplevde 33,4% utdraget som manligt, 51,3% som 
könsneutralt och 15,4% som kvinnligt. Av de kvinnliga respondenterna upplevde 
31,7% utdraget som manligt, 56,1% som könsneutralt och 12,2% som kvinnligt. 
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Fråga 29 

”Ge mig tusentals kyssar, sedan hundra, tusen ännu en gång, och sedan hundra,  
sen då tusen igen och sedan hundra. 
Sen, när tusentals fler har räknats samman 
skall vi blanda ihop dem, så att ingen 
avundsjuk sätter onda ögat på oss 
när h*n vet våra kyssars sanna antal.” 

 

Figur 29. 

Av de manliga respondenterna upplevde 15,4% utdraget som manligt, 20,5% som 
könsneutralt och 64,1% som kvinnligt. Av de kvinnliga respondenterna upplevde 
14,6% utdraget som manligt, 7,3% som könsneutralt och 78% som kvinnligt. 
 

Fråga 30 

’”Må jag bli fördömd”, sa h*n, ”om jag någonsin mer skriver ett enda ord, eller 
försöker skriva ett enda ord, för att behaga (----) eller (----). Dåligt, bra eller likgiltigt 
ämnar jag från denna dag skriva för att behaga mig själv.”’ 

 

Figur 30. 

Av de manliga respondenterna upplevde 15,4% utdraget som manligt, 46,2% som 
könsneutralt och 38,5% som kvinnligt. Av de kvinnliga respondenterna upplevde 
21,9% utdraget som manligt, 53,7% som könsneutralt och 24,4% som kvinnligt. 
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4.2 Respondenternas associationer till kvinnligt, könsneutralt och manligt. 

 4.2.1 Kvinnligt  

9 av de 30 utdragen ansågs kvinnliga av en majoritet av de kvinnliga eller de manliga 

respondenterna, eller av både de kvinnliga och de manliga respondenterna. Dessa var 

utdrag 1, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 22 och 29. Innehållet i dessa utdrag var fokus på det 

egna utseendet, att bli omhändertagen, medlidande med ett jagat djur, två inslag av 

dämpade direktiv och förekomsten av komplimanger och orden ljuv eller ljuvlig (15, 

16 & 17) samt dikten om kyssar. Även om dessa inslag inte uteslutande ringats in på  

grad 4 eller 5 av respondenterna, har vissa utdrag fått 0% av grad 1 (”Manligt”): 

   Utdrag 3 fick 0% av svarsgrad 1 av de kvinnliga respondenterna och utdrag 6, 24, 25 

och 30 fick 0% av svarsgrad 1 av de manliga respondenterna. 

Slutligen fick utdrag 22 0% av svarsgrad 1 av såväl de kvinnliga som de manliga 

respondenterna. Sammanlagt fick 6 utdrag 0% av svarsgrad 1. Notera att inte ett 

enda utdrag fått 0% av svarsgrad 2 av vare sig kvinnliga eller manliga respondenter. 

    

4.2.2 Könsneutralt 

14 av de 30 utdragen ansågs könsneutrala av en majoritet av de kvinnliga eller de 

manliga respondenterna, eller av både de kvinnliga och de manliga respondenterna. 

Dessa var utdrag 3, 5, 7, 8, 11, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 28 och 30. Några av 

kännetecknen för utdragen  var en känslosam beskrivning av sex, en beskrivning av 

vrede och hat, både direkta och dämpade direktiv, orden ljuvligt,  förnämt och 

sublimt, självkritik, livsbejakelse och självförverkligande. Det är värt att notera att de 

direkta direktiven bara var två och de dämpade var 4 stycken – i 3 av dessa rådde 

konsensus mellan könen. Inte något utdrag har fått 0% av svarsgrad 3 från vare sig 

kvinnliga eller manliga respondenter.  

 

4.2.3 Manligt 

15 av de 30 utdragen ansågs manliga av en majoritet av de kvinnliga eller de manliga 

respondenterna, eller av både de kvinnliga och de manliga respondenterna. Dessa 

utdrag var 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 26 och 27. Kännetecknande för 

utdragen var t ex svordomar, humor, fem inslag av direkta direktiv, en beskrivning av 

vrede och hat, krigiska inslag i en dikt, vapen och jakt, kvinnokritik och 

komplimanger. Även om dessa inslag inte uteslutande ringats in på  grad 1 eller 2 av 

respondenterna, har vissa utdrag fått 0% av grad 4 (”Mer kvinnligt än manligt”) eller 

5 (”Kvinnligt”):  
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     Utdrag 12 och 20 fick 0% av svarsgrad 5 av de kvinnliga respondenterna och 

utdrag 5, 8, 21 och 23 fick 0% av svarsgrad 5 av de manliga respondenterna. Slutligen 

fick utdrag 2, 4, 19, 26 och 27 0% av svarsgrad 5 av såväl de kvinnliga som de manliga 

respondenterna. Utdrag 2 och 26 fick dessutom 0 % av svarsgrad 4 av de kvinnliga 

respondenterna. Sammanlagt fick 11 utdrag 0% av svarsgrad 5 och 2 utdrag fick 0 % 

av svarsgrad 4. 
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5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultaten från enkätundersökningen, varav de viktigaste 
presenteras i kursiv stil. 

5.1 Hur associerar gymnasieungdomar utdrag av fiktivt och lyriskt språk 

till kvinnligt, könsneutralt eller manligt? 

 

Man kan efter en genomgång av resultaten tydligt se att genusstereotyperna mycket 

riktigt inte bör ignoreras eftersom de i högsta grad fortfarande existerar i människors 

föreställningar och förväntningar. (Heggestad & Williams 2004:5,  Senter 

2006:13;79) Precis som Senters (2006)undersökningsresultat visade att både kvinna 

och man genererade genusstereotypa adjektiv kan man i resultaten för denna 

undersökning se stöd för den hegemoniska femininiteten  och maskuliniteten som de 

beskrivs av Coates (2004:139– 142; 219): Kvinnor är måna om sitt utseende, trevliga 

(artiga?) och omtänksamma medan män är våldsamma. Ljuvt och ljuvligt kopplas i 

hög grad till kvinnligt språk medan grovt språk som svordomar associeras till manligt 

språk (Lakoff 2004:45, Coates 2004:86).  

    Resultaten visar att genusstereotyper fortfarande styr associationer till kvinnligt 

eller manligt. 

    Vad gäller de utdrag som angetts som könsneutrala är det intressant att notera att 

beskrivningar av starka känslor hamnat under denna kategori. Det finns också stöd 

för tesen om att dämpade eller direkta direktiv inte är lika lätta att genuskategorisera 

som bekönade ord. Fyra utdrag från boken Orlando har associerats till könsneutralt 

och det finns troligtvis många olika anledningar till detta, men en möjlig förklaring är 

att det gammalmodiga språket gör dem svårplacerade för respondenterna. 

    Det är slående hur många färre fall av enkätutdragen som associerades till 

kvinnligt än manligt.  

   Det är också ett märkbart högre antal utdrag som fått 0 % av svarsgrad 5 än de 

utdrag som fått 0% av svarsgrad 1.  

     Utöver detta kan man anmärka på det faktum att de manliga respondenterna i 

något högre grad tenderar att svara 0% på såväl svarsgrad 1 som 5 än de kvinnliga. 
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   Det tycks finnas gott stöd i slutsatserna ovan för Hirdmans (2004) teori om 

mannen som normbärare och kvinnan som underordnad denna. Normen verkar vara 

mycket lättare att identifiera för respondenterna av båda könen – jämför de 9 av 30 

utdragen som ses som kvinnliga med de 15 som associerats till manligt. Detta kan 

förstås också bero på att det kvinnliga inte är lika bundet till hegemonisk femininitet  

som det manliga är till hegemonisk maskulinitet: kvinnor kan ju även vara manliga i 

hög grad utan att uppfattas negativt eftersom icke-normen kan anta normen 

(Hirdman 2004:65– 66). Men i detta finns en motsägelse – om det kvinnliga kan 

anta det manliga, varför anges i så fall inte fler utdrag som kvinnliga istället för färre?  

   Det tycks även som att min ursprungliga tes – att bekönade ord skulle vara lättare 

att associera till ett genus än typiskt kvinnligt eller manligt språkbruk i form av olika 

grader av artighet –  stämmer i flera fall, i synnerhet vad det gäller det för den 

kvinnliga talstilen typiska dämpade direktivet. Efter en analys av utdragen som 

innehöll dämpade respektive direkta direktiv framträder följande mönster:  

   De direkta direktiven är mycket lättare att associera till manligt än de dämpade 

direktiven är att associera till kvinnligt.  

    Tre av fem utdrag ses av båda könen som manligt. Undantagen är 11 och 18: 11 ses 

som könsneutrala av en majoritet av de kvinnliga respondenterna medan de manliga 

anger det som lika delar manligt respektive könsneutralt. Utdrag 18 ses som 

könsneutralt av en majoritet av kvinnorna medan en majoritet av männen associerar 

det till manligt. Notera att inget direkt direktiv sågs som kvinnligt av en majoritet av 

respondenterna av endera könet. De direkta direktiven innehåller också - utöver 

befallningarna -  också hot, svordomar och ofta mycket bryska eller aggressiva 

attityder. Man kan inte avfärda att detta kan ha spelat in i utfallet, på samma sätt som 

de bekönade orden och attityderna verkat påverka resultaten för de dämpade 

direktiven. 

    De dämpade direktiven är lättare att associera till könsneutralt än till kvinnligt. 

    Tre av fem utdrag ses av båda könen som neutrala. Undantaget är utdrag 14 och 22: 

14 som ses som kvinnligt av en majoritet av båda könen och 22 anges som kvinnligt 

av en majoritet av de kvinnliga respondenterna. Notera att inget dämpat direktiv sågs 

som manligt av en majoritet av respondenterna av endera könet. Det är min tanke att 

det inte är lika lätt att identifiera det kvinnliga som det normbärande manliga och att 
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dessa utdrag därför ses som könsneutrala (Hirdman 2004: 28, 59). Fallet med 

kvinnornas val av 22 som kvinnligt kan bero på att kvinnorna lättare identifierar sitt 

eget genus. Utdrag 14 som sågs som kvinnligt av båda könen innehåller det måhända 

bekönade ordet sång, och om man jämför detta yttrande med utdrag 20 ungefär 

samma strategi används för att uttrycka en önskan om en bägare hett kryddvin kan 

det vara fallet att den alkoholhaltiga drycken var manligt bekönad och därför 

balanserade ut den ödmjuka formuleringen. Dessutom har utdrag 20 en humoristisk 

ton vilket också kan ses som tillhörande manligt genus (Senter 2006:23, Einarsson 

2007:326).  

    Ett annat fall där man kan se bekönade ord som överordnade formuleringar eller 

artighet är utdrag 12 – en komplimang som fått överlägset flest röster på manligt av 

både kvinnliga och manliga respondenter. Möjligen är det ämnesordet vapen som 

spelar in. Tal om jakt uppfattades som manligt när det handlar om vapen och om att 

träffa prick på villebrådet (12 och 26), men när Tintomara uttrycker sympati för det 

jagade djuret uppfattas hon istället som kvinnlig. Detta verkar styrka bilden av 

hegemonisk femininitet som bl a omtänksam (Coates 2004:139).  

 

5.2 Reagerar respondenterna i enlighet med könsstereotypa formuleringar 

och bekönade ord? 

Under denna rubrik har jag slagit ihop de fall då det rör sig om en majoritet av både 

kvinnliga och manliga respondenter eller en majoritet av enbart de kvinnliga 

respektive de manliga respondenterna. Jag kommer att återkomma till detta under 

nästa rubrik för att där närmare diskutera skillnader och likheter mellan svaren från 

kvinnorna respektive männen. 15 av de 30 utdragen associerades på ett annat sätt än 

den förväntade könsstereotypen av en majoritet av respondenterna. Dessa utdrag var 

3, 5, 7, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25 och 30. Tio av dessa utdrag utgick från en 

kvinnlig stereotyp: åtta blev associerade som neutrala, två som manliga. De fem 

utdragen som utgick från en manlig stereotyp men associerades annorlunda blev alla 

könsneutrala. Detta stöder ytterligare det ovan nämnda mönstret att det kvinnliga 

ofta associeras till könsneutralt av respondenterna och att fallen med de ”kvinnliga” 

utdragen som associerats annorlunda än utgångspunkten är dubbelt så många som 

de ”manliga”. Notera också att de utdragen som utgick från en manlig stereotyp inte i 

något fall blev angavs som kvinnliga av en majoritet av respondenterna av endera 
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könet, utan istället blev könsneutrala. Det verkar som att det manliga ibland kan tas 

för könsneutralt, men inte för kvinnligt. Alltså: 

    De kvinnliga utdragen associeras dubbelt så ofta till något annat än den 

könsstereotypa utgångspunkten än det manliga.  

    De kvinnliga utdragen kan i ett fåtal fall associeras till manligt, men inte vice 

versa. 

5.3 Stämmer uppfattningarna hos de kvinnliga respektive de manliga 

respondenterna  överens med varandra? 

I fallet med 8 av de 30 utdragen skilde sig uppfattningarna åt hos majoriteten av de 

kvinnliga respondenterna och majoriteten av de manliga respondenterna. Detta får 

man kalla en tämligen god konsensus mellan könen, men låt oss se närmare på de 

fallen där uppfattningarna skiljde sig åt, nämligen utdrag 5, 7, 11, 15, 16, 17, 18 och 22. 

Utdrag 5 – beskrivningen av våldsamma känslor, sågs som manlig av männen men 

som könsneutral av kvinnorna. Anledningen till detta kan vara att männen som 

normbärare håller sig till normen, medan kvinnorna som är fria att imitera normen 

ser detta som något alla kan känna och uttrycka –framförallt i en inre monolog. Att 

utdrag 7 (Sapfodikten) blev klassat som könsneutralt av männen medan lika delar 

kvinnor valde manligt och neutralt är intressant eftersom det förväntade resultatet 

var att männen skulle identifiera det krigiska bildspråket som manligt, men det är 

möjligt och kanske t o m troligt att poesi ses som något så kvinnligt i nutidens 

västerländska samhälle att detta faktum balanserade ut krigstemat för de manliga 

respondenterna. Att vara man är att inte vara kvinna och därmed kan det vara 

nödvändigt att ta avstånd från det som anses kvinnligt (Hirdman 2004:65– 66). 

Utdrag 11 och 18 innehöll direkta direktiv vilket kännetecknar en manlig talstil, och 11 

gavs också lika delar neutrala och manliga associationer av de manliga 

respondenterna och 18 fick en majoritet av männens röst på”manligt”. Båda dessa 

utdrag sågs dock främst som könsneutrala av de kvinnliga respondenterna. Det kan 

förhålla sig så att männen känner igen normen de tillhör och bär och sällar sig till 

den, medan kvinnorna kan överskrida genusgränsen i handling såväl som association 

(Hirdman 2004). Med utdrag 22 råder det motsatta fallet: kvinnorna kopplar det till 

sitt eget genus medan männen uppfattar det könsneutralt. En förklaring till könens 

olika uppfattningar om 11, 18 och 22 kan vara att artighetsgrad i språk är svårare att 
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identifiera än bekönade ord, vilket jag hade som tes inför denna undersökning. Det 

anmärkningsvärda med just utdrag 22 är att det var det enda tillfället som männen i 

ensam majoritet svarade emot könsstereotypen. Varför utdrag 15 ses som kvinnligt av 

männen och neutralt av kvinnorna är inte lätt att spekulera om, men det bör nämnas 

att utdraget är fullt av motsägelser som kan kopplas till endera kvinnligt, endera 

manligt. De kvinnliga respondenterna har ett högre antal könsneutrala svar än de 

manliga. Det är här frestande att föreslå att männen i likhet med Lakoff och Angel 

reagerade på ordet ljuvligt som något kvinnligt vilket de även kan ha gjort i 16 och 17. 

Utdrag 16 och 17 är synnerligen intressanta i avseende på hur olika kvinnorna och 

männen såg på dem. Medan männen valde de kvinnliga svarsgraderna för dessa 

utdrag som innehåller komplimanger och tal om utseende, går kvinnorna åt andra 

hållet och associerar dem till något manligt. Jag vill här dra en direkt koppling till vad 

Holmes (1995:119) skriver om komplimanger som ett slags maktspel mot kvinnor. 

Det är möjligt att de kvinnliga respondenterna här ”hör” en man som kommenterar 

en kvinnas utseende (vilket också är det egentliga fallet med båda utdragen, se Bilaga 

2), medan de manliga kan ha kopplat samtalsämnet till något kvinnligt.  

    De kvinnliga och de manliga respondenterna associerar likartat i en stor 

majoritet av utdragen.  

    De kvinnliga respondenterna är dock något mer benägna att svara könsneutralt 

än de manliga. 

     Det råder också märkbart skilda meningar mellan kvinnliga respektive manliga 

respondenter om hur komplimanger om utseende uppfattas.  

    

    Dessa i hög grad spekulativa slutsatser utgår från ett antagande om att 

respondenterna angett sanningsenliga svar, men det är förstås omöjligt att vara säker 

på detta. Genus är ett aktuellt och laddat ämne idag och därför  kan respondenterna 

ha varit måna om att svara politiskt korrekt istället för enligt sina egna associationer. 

Förhoppningsvis har anonymiteten i undersökningen minskat denna risk så långt det 

är möjligt.  

   Om man skulle försöka säga något översiktligt om undersökningsresultaten skulle 

det vara att det kvinnliga är en smula underrepresenterat, osynligt. Kanske är det för 

respondenterna svårt att peka ut det typiskt kvinnliga om det inte tydligt syns eller 
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hörs att talaren, tänkaren eller skribenten är just kvinna. Möjligen tänker man då i 

första hand på grundinställningen, normen – mannen som i människan i allmänhet 

(Hirdman, 2004)? Även om den abstrakta människan i svenskan skrivs som hon, 

precis som klockan, kanske många ändå ser en neutral, abstrakt människa som en 

han? Den höga graden av neutrala svar skulle kunna tolkas enligt samma tanke, 

eftersom den könsneutrala människan i alla fall inte är kvinnlig.  

   Vissa uppfattar kanske detta som nedslående, men liksom Einarsson (1981) anser 

jag att man har goda möjligheter att utifrån dessa stereotyper och föreställningar 

kunna diskutera genus, könsroller och jämlikhet med sina elever. Jag håller med 

Senter (2006:79) då hon skriver att medvetandegörande förutsätter ett 

synliggörande. För att motverka de traditionella könsmönstren , ett av lärarnas 

uppdrag enligt Lpo 94, krävs en utgångspunkt – varför inte genusstereotyper?  

Läroplanen går emellertid inte närmare in på hur dessa mål ska förverkligas. 

Formuleringarna är så allmänt och vagt hållna att de knappast ger någon 

ledning för det konkreta arbetet i klassrummet. Utformningen av 

undervisningen blir därför i hög grad beroende av den enskilde läraren. 

Skönlitteratur kan otvivelaktigt spela en väsentlig roll för elevernas 

uppfattningar om genus. Där finns, mer eller mindre dolt eller öppet, sociala 

och kulturella bilder, uttryck för värderingar och synsätt inom en mängd 

olika områden, inklusive genus. Förskola och skola är således viktiga 

institutioner för förmedling av litteratur och därmed värderingar av olika 

slag. (Kåreland, 2005:351) 

Jag instämmer med Kårelands tankar om skönlitteratur som ett verktyg för att 

förverkliga läroplanens mål i detta avseende eftersom man utifrån detta kan ta upp 

såväl litterära som rent språkliga aspekter av konstruktion av genus med elever. 

Möjligheterna för hur man går tillväga som lärare är i det närmaste obegränsade, 

men att som i denna undersökning könsneutralisera roman, novell – och diktutdrag 

för att låta eleverna ”gissa genus” är ett sätt. Jag lämnar det upp till varje enskild 

språklärare att uppfylla målen på de vis de anser bäst passar deras elever och 

undervisning, men personligen har jag fått min nyfikenhet väckt av att se resultaten 

från denna undersökning. Jag vill också eftersträva att kvinnliga röster och texter inte 

ska vara så osynliga i litteraturundervisningen, eftersom denna underrepresentation 

inte är förenlig med den jämlikhet skolan och samhället strävar mot (Kåreland, 

2005:16).  
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5.4 Metoddiskussion 

Enkätundersökningen får anses lyckad i det avseendet att alla tillfrågade elever 

ställde upp på att fylla i den och att endast 6 enkäter fick ogiltigförklaras på grund av 

att de inte fyllts i korrekt av respondenterna. Trots sina 30 frågor fungerade enkäten 

och var tillräckligt tydligt och enkelt utformad för att majoriteten av respondenterna 

skulle orka läsa igenom den och fylla i den. Jag är nöjd med valet av metod eftersom 

den genererade så mycket användbar forskningsdata att jobba utifrån. Dock lämnar 

denna data övrigt att önska.  

     Enkätstudien bakom denna uppsats har mycket gemensamt med Kramers (i 

Coates 2004:97) studier då den också grundar sig på fiktivt och lyriskt språkbruk och 

hur respondenter associerar detta till manligt eller kvinnligt. Enkätsresultatet visar 

alltså elevrespondenternas attityder till språk och kön och inte faktiska förhållanden. 

    Enkätmetoden möjliggjorde insamling av en stor mängd data på kort tid 

(Denscombe 2000). Resultatet från de besvarade enkäterna visar dock bara på hur 

respondenterna har associerat de litterära utdragen och för att undersöka varför 

skulle kompletterande intervjuer behövt genomföras. I efterhand anser jag att detta 

är en brist hos denna uppsats eftersom den tillgängliga datan kunde ha berikats 

mycket genom att ställas mot ett fåtal intervjuade respondenters resonemang kring 

sina svar. I nuläget finns inte möjligheten till några klara slutsatser utifrån 

undersökningens resultat – endast mina egna reflektioner och spekulationer. 

     Precis som Svenning & Svenning (1983) är jag medveten om att respondenter kan 

ge de svar de tror upplevs som önskvärda av ”den maskerade vuxenvärlden” (s. 231). 

Risken för sådana svar är givetvis stor också hos gymnasieelever som haft gott om tid 

till att lära sig vad samhället uppfattar som önskvärda attityder kring könsroller och 

jämställdhet. Detta kan leda till att elevrespondenter inte svarar sanningsenligt på 

enkäten eftersom de kan vilja visa sig jämställda och öppensinnade i dessa frågor. 

    Jag är också medveten om att användandet av siffror för respondenterna att ringa 

in har nackdelar: respondenter kan uppfatta dem som graderingar och att 1 är bättre 

än 5 eller vice versa (Trost, 2007:92). Detta är värt at ta i beaktande eftersom 

enkätens femgradiga skala hade ”manligt” som 1 och ”kvinnligt” som 5. Om jag fick 

göra om undersökningen skulle jag använda mig av boxar istället som är mer 

neutrala.  
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5.5 Förslag på vidare forskning 

Ett förslag på vidare forskning vore att komplettera en liknande undersökning genom 

att intervjua ett fåtal respondenter för att få insikt i hur gymnasieelever kan tänka och 

resonera kring enkätfrågor av detta slag.  

     En annan möjlighet vore att vidga syftet och frågeställningarna genom att 

genomföra en liknande undersökning och undersöka likheter och skillnader mellan 

svaren från olika programinriktningar på gymnasiet. Råder det skillnader mellan 

associationerna hos yrkesinriktade program respektive studieinriktade program? 

     Slutligen skulle en liknande undersökning kunna göras på olika skolor för att 

upptäcka demografiska likheter och skillnader.
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6 Avslutning 

Avsikten med denna studie var att undersöka hur gymnasieungdomar såg på 

kvinnligt, könsneutralt eller manligt i användandet av språket. Resultaten är 

intressanta på flera sätt eftersom det visar att det råder tämligen stor konsensus 

mellan respondenter av båda könen vad det gäller genusstereotyper, om än 

schablonartade sådana. Kvinnorna svarade dock i synbart högre grad emot 

genusstereotypen än män, kanske för att de som tillhörande icke-normen har en 

öppnare syn på genus, eller kanske för att de av samma anledning har mer erfarenhet 

av att överskrida sitt eget genus och imitera normbärarens, mannens. Männen, 

normbärarna, svarade bara ensamma emot stereotypen en gång vilket kan peka på att 

de inte känner samma frihet att bryta mot genustabun eftersom man ska vara man 

och inte kvinna (Hirdman 2004: 65-66). Bara 9 av 30 utdrag utpekades av en 

majoritet av respondenterna som kvinnliga –  kanske för att kvinnan fortfarande är 

något av en odefinierbar skugga som inte alls har lika skarpa konturer som 

människan/mannen? Eller beror även detta på kvinnors ur denna synpunkt större 

frihet att agera ut såväl kvinnligt som manligt genus? Låt oss hoppas på det senare, 

men för den skull inte avfärda möjligheten att de kvinnliga konturerna fortfarande 

suddas ut av mannens bibehållna plats som normbärare. För att återknyta till 

inledningen och vår hjälte Angel (ja, han är man), var det kvinnliga sweet inte möjligt 

att koppla till den skurkaktiga Cordelia förrän hjälten ifråga samtidigt såg och hörde 

henne använda ordet i ett annat, betydligt kvinnligare sammanhang. Kvinnan är, 

måhända, fortfarande alltför abstrakt för att tydligt kunna skönjas i dunklet?  
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Bilaga 1 - Enkät 

 
Var vänlig kryssa i en av rutorna nedan. 
Är du:  
 

 Man [   ] Kvinna [   ] 
      
 

Där ”hon”, ”han”, ”hennes”, ”hans”, ”henne” eller ”honom” förekommer har 

de blivit neutraliserade till ”h*n”, ”h*s” respektive ”h*n**”. ”(----)” står för ett 

namn. 

 

I den här enkäten ringar du in dina svar på en femgradig skala. Siffrorna på 

skalan fungerar så här: 

 
1: Manligt  

2: Mer manligt än kvinnligt 

3: Varken manligt eller kvinnligt 

4: Mer kvinnligt än manligt 

5: Kvinnligt 

 
Nedan följer utdrag från olika romaner. Ringa in en siffra på en femgradig skala för hur 
manliga eller kvinnliga du uppfattar dem. 
 
 
Utdrag 1 
Osäkerheten tärde på mig. Jag försökte skynda mig iväg till h*n**, men ändå lägga extra vikt 

vid mitt utseende. Det slutade med att jag misslyckades med bådadera.  

1                                    2                                      3                                   4                                   5 
 

 
Utdrag 2 
Jag gjorde mej ingen brådska tillbaka. Jag måste pissa. Och det ville jag göra ifred. 

1                                    2                                      3                                   4                                   5 
 
 
  



 

 

Utdrag 3 
Vi hejdade oss inte för att tänka på klokhet och moral, vi tvekade inte alls. Den tillåtelse vi 

gav varandra var ovillkorlig. Vi vågade oss tillsammans in i detta nya, och jag kan inte 

föreställa mig en djupare förening än den som vår delade häpnad gav oss.  

1                                    2                                      3                                   4                                   5 
 
 
Utdrag 4 
Min högerdoja hakade i h*s vänstra rullskridsko. Jag vinglade fram som en skadskjuten älg 

mellan axlar och bröst och magar innan jag slutligen förlorade balansen helt.  

1                                    2                                      3                                   4                                   5 
 
 
Utdrag 5 
Jag gick ensam på de vintriga gatorna. En storm höll på att blåsa upp. Den skoningslösa 

vinden smög runt på de vindlande gatorna, utlovade snö. Samma arga kyla ringlade och 

skummade i mitt inre, gick från vrede till hat till missmod och tillbaka till vrede igen, byggdes 

upp till ett olidligt tryck. 

1                                    2                                      3                                   4                                   5 
 
 
Utdrag 6 
Nu hade h*n tagit sig upp ur sängen. H*n höll sina armar om mina armar. Vi låg på golvet 

och min kropp skakade av snyftningar. 

1                                    2                                      3                                   4                                   5 
 
 
Nedan följer ett utdrag från en dikt. Ringa in en siffra på en 5-gradig skala för hur manlig 
eller kvinnlig du uppfattar rösten i dikten: 
 
 
Utdrag 7 
 Somliga säger en här till häst och 

 somliga en här till fots, andra säger att 

en flotta är vackrast av allt på den svarta jorden. 

Jag säger att vackrast är det som vi älskar. 

För var och en är detta lätt att förstå. 

1                                    2                                      3                                   4                                   5 
 
 

Nedan följer utdrag från olika romaner. Ringa in en siffra på en femgradig skala för hur 
manliga eller kvinnliga du uppfattar dem. 
 

 

Utdrag 8 

Hur hatar man ett land, eller älskar det? (----) pratar om det; jag kan inte knepet. Jag känner 

människor, jag känner städer, gårdar, kullar och floder och klippor, jag vet hur solen vid 



 

 

solnedgången på hösten faller på sidan av ett visst plogland bland kullarna; men var ligger 

det förnuftiga i att sätta en gräns kring allt detta, att ge det ett namn och sluta älska där 

namnet upphör att vara tillämpligt? 

1                                    2                                      3                                   4                                   5 
 
 
Utdrag 9 

Låt ingen annan utnyttja er, (----), sade (----). Håll er utanför fraktionerna. Kom med era egna 

lögner, handla för er egen räkning. Och lita inte på någon. Förstår ni det? Lita inte på någon. 

Fan ta den där kallblodiga lögnaktiga förrädaren, jag litade på h*n**.  

1                                    2                                      3                                   4                                   5 
 

 
Utdrag 10 
Släpp för tusan! Annars vet jag nån det blir synd om! 

1                                    2                                      3                                   4                                   5 
 

 
Utdrag 11 

”Sluta upp!” vrålade (----). ”Var tysta! Sluta upp med att hetsa upp er så här med rena  

fantasier.” 

1                                    2                                      3                                   4                                   5 
 

 
 
Utdrag 12 
Vad jag tycker om din räffelbössa, (----). Ett härligt vapen, som träffar så säkert och så långt.  

1                                    2                                      3                                   4                                   5 
 

 
Utdrag 13 

”Stackars fågel! (----), nog är det roligt att skjuta på så långt håll och träffa en levande i 

flykten – men – men – stackars tjäder!” 

1                                    2                                      3                                   4                                   5 
 

 
Utdrag 14 

”Jag skulle inte ha någonting emot lite sång.” 

1                                    2                                      3                                   4                                   5 
 

 
Utdrag 15 

”Att stå emot och ge vika”, mumlade h*n, ”så ljuvligt. Att förfölja och erövra, så förnämt. Att 

förstå och resonera, så sublimt.” 

1                                    2                                      3                                   4                                   5 
 
 



 

 

Utdrag 16 
Men du är ju en ljuvlig flicka. Du borde ha rosor i håret. 

1                                    2                                      3                                   4                                   5 
 
 
Utdrag 17 

 (----) har också ett vackert mörkbrunt hår, låt mig få lägga lockarna litet vid nacken på ett 

sätt, som jag älskar. Ljuva flicka! 

1                                    2                                      3                                   4                                   5 
 

 

 Utdrag 18 

 Skynda på. Jag har två dussin saker att göra i detta ögonblick och ännu mer som jag borde 

ha gjort för en timme sedan. Så jag har inte mycket tid eller tålamod. Nå? Ut med språket! 

1                                    2                                      3                                   4                                   5 
 

 
Utdrag 19 

Jag ska inte! Men håll dig lugn, för helvete! Du drar ner oss bägge två! 

1                                    2                                      3                                   4                                   5 
 

 
Utdrag 20 

 ”En god bägare hett kryddvin vore inte alldeles oävet just nu.” 

1                                    2                                      3                                   4                                   5 
 

 

Utdrag 21 

”Kvinnor är en pest”, sa (----) till sig själv medan h*n gick till skåpet för att ta fram ett glas 

vin. ”De lämnar en inte ett ögonblicks ro. Ett mer snokande, inkvisitoriskt, beskäftigt folkslag  

existerar inte. 

1                                    2                                      3                                   4                                   5 
 

 

Utdrag 22 

 ”Jag kanske behöver få några små ärenden uträttade då och då medan jag stannar här i  

(----)”, svarade h*n. ”Ni kanske skulle vilja hjälpa mig?” 

1                                    2                                      3                                   4                                   5 
 

 
Utdrag 23 

 ”Får jag fråga varför ni har kallat hit mig, (----)?” 

1                                    2                                      3                                   4                                   5 
 

 
  



 

 

Utdrag 24 

Jag ber dig att besvara min fråga. Det är inte för mig själv jag frågar. 

1                                    2                                      3                                   4                                   5 
 
 
Utdrag 25 

Ack, om jag bara kunde skriva. 

1                                    2                                      3                                   4                                   5 
 

 
Utdrag 26 

Kom en gång till skogen, sätt ut ett mål, och jag skall träffa. 

1                                    2                                      3                                   4                                   5 
 

 
Utdrag 27 

 ”Det räcker, pojk.[…] ”Visa passande respekt och låt de äldre sköta det här. Försvinn 

härifrån!” 

1                                    2                                      3                                   4                                   5 
 

 
Utdrag 28 

 ”På min ära, detta är att leva livet!” 

1                                    2                                      3                                   4                                   5 
 

 
Nedan följer ett utdrag från en dikt. Ringa in en siffra på en 5-gradig skala för hur manlig 
eller kvinnlig du uppfattar rösten i dikten: 
 
 
Utdrag 29 
Ge mig tusentals kyssar, sedan hundra, tusen ännu en gång, och sedan hundra,  

sen då tusen igen och sedan hundra. 

Sen, när tusentals fler har räknats samman 

skall vi blanda ihop dem, så att ingen 

avundsjuk sätter onda ögat på oss 

när h*n vet våra kyssars sanna antal. 

1                                    2                                      3                                   4                                   5 
 
 
  



 

 

Nedan följer ett utdrag från en roman. Ringa in en siffra på en femgradig skala för hur 
manligt eller kvinnligt du uppfattar det. 
 
 
Utdrag 30 

”Må jag bli fördömd”, sa h*n, ”om jag någonsin mer skriver ett enda ord, eller försöker 

skriva ett enda ord, för att behaga (----) eller (----). Dåligt, bra eller likgiltigt ämnar jag från 

denna dag skriva för att behaga mig själv.” 

1                                    2                                      3                                   4                                   5 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 



 

 

 

Bilaga 2  

Enkätens facit och motiveringar till urvalet 

  
I denna bilaga står samtliga utdrag av fiktivt språkbruk i den nummerordning som de 
har i enkäten. Utdragen står i kursiv stil. Här inkluderas de personliga pronomen, 
person - och platsnamn och andra textstycken som tagits bort i enkäten för att 
undvika påverkan på respondenternas svar, eller försvåra identifiering av de litterära 
verken. Under varje utdrag, i rak stil, namnges det litterära verket som det kommer 
ifrån och därefter följer en motivering av varför det valts ut. Jag vill påpeka att de 
genusstereotyper som anges i de urvalen som inte utgår från språkvetenskaplig 
forskning på intet sätt har sin grund i verkligheten eller mina egna värderingar. Jag 
har använt mig av schablonartade stereotyper för att ha en utgångspunkt för varje 
fråga för att kunna jämföra den med respondenternas svar, inte för att befästa några 
föreställningar om kvinnligt och manligt. 
 
Utdrag 1 
”Osäkerheten tärde på mig. Jag försökte skynda mig iväg till honom, men ändå 
lägga extra vikt vid mitt utseende. Det slutade med att jag misslyckades med 
bådadera. ” 

Vargbroder, s. 116. Den berättande rösten tillhör bokens huvudperson, ynglingen 
Sonen. Utdraget är valt med utgångspunkten att omsorg om det egna utseendet 
främst  är förknippat med en kvinnlig stereotyp. 

Utdrag 2 
”Jag gjorde mej ingen brådska tillbaka. Jag måste pissa. Och det ville jag göra 
ifred.” 
 
Dårfinkar och dönickar, s. 53. Den berättande rösten tillhör bokens huvudperson, 
tonårsflickan Simone. Utdraget är valt med utgångspunkten att grov slang, såsom 
ordet pissa, främst är förknippat med en manlig stereotyp. 
 
Utdrag 3 
Vi hejdade oss inte för att tänka på klokhet och moral, vi tvekade inte alls. Den 
tillåtelse vi gav varandra var ovillkorlig. Vi vågade oss tillsammans in i detta nya, 
och jag kan inte föreställa mig en djupare förening än den som vår delade häpnad 
gav oss.  
 
Vargbroder, s. 250. Berättarrösten tillhör ynglingen Sonen. Utdraget är valt med 
utgångspunkten att en sådan känslosam beskrivning av sex främst är förknippat med 
en kvinnlig stereotyp. 
 



 

 

Utdrag 4 
Min högerdoja hakade i hans vänstra rullskridsko. Jag vinglade fram som en 
skadskjuten älg mellan axlar och bröst och magar innan jag slutligen förlorade 
balansen helt.  
 
Dårfinkar och dönickar, s. 42. Berättarrösten tillhör tonårsflickan Simone. Utdraget 
är valt med utgångspunkten att humor främst förknippas med en manlig 
stereotyp. 
 
Utdrag 5 
Jag gick ensam på de vintriga gatorna. En storm höll på att blåsa upp. Den 
skoningslösa vinden smög runt på de vindlande gatorna, utlovade snö. Samma 
arga kyla ringlade och skummade i mitt inre, gick från vrede till hat till missmod 
och tillbaka till vrede igen, byggdes upp till ett olidligt tryck. 
 
Vargbroder, s. 94. Berättarrösten tillhör ynglingen Sonen. Utdraget är valt med 
utgångspunkten att våldsamma ord och känslor som vrede och hat främst är 
förknippade med en manlig stereotyp. 
 
Utdrag 6 
Nu hade hon tagit sig upp ur sängen. Hon höll sina armar om mina armar. Vi låg 
på golvet och min kropp skakade av snyftningar. 
 
Dårfinkar och dönickar, s. 13. Berättarrösten tillhör tonårsflickan Simone. Utdraget 
är valt med utgångspunkten att det främst är förknippat med en kvinnlig stereotyp 
att bli tröstad och att skaka av snyftningar. 
 
Utdrag 7 
 Somliga säger en här till häst och 
 somliga en här till fots, andra säger att 
en flotta är vackrast av allt på den svarta jorden. 
Jag säger att vackrast är det som vi älskar. 
För var och en är detta lätt att förstå. 
 
En dikt av den kvinnliga poeten Sapfo (från Texter från Sapfo till Strindberg, s. 38). 
Utdraget är valt med utgångspunkten att krigiska inslag som flotta och  här främst är 
förknippade med en manlig stereotyp.  
 
Utdrag 8 
– Hur hatar man ett land, eller älskar det? Tibe pratar om det; jag kan inte knepet. 
Jag känner människor, jag känner städer, gårdar, kullar och floder och klippor, jag 
vet hur solen vid solnedgången på hösten faller på sidan av ett visst plogland bland 
kullarna; men var ligger det förnuftiga i att sätta en gräns kring allt detta, att ge 
det ett namn och sluta älska där namnet upphör att vara tillämpligt? 

Mörkrets vänstra hand, s. 174. Den talande är den ambisexuella karaktären Estraven. 
Utdraget är valt eftersom bokens berättande karaktär efter detta yttrande explicit 
anmärker att det ligger något kvinnligt i Estravens sätt att resonera. Utgångspunkten 
är därför att detta yttrande främst är förknippat med en kvinnlig stereotyp. 
 



 

 

Utdrag 9 
– Låt ingen annan utnyttja er, herr Ai, sade kungen. Håll er utanför fraktionerna. 
Kom med era egna lögner, handla för er egen räkning. Och lita inte på någon. 
Förstår ni det? Lita inte på någon. Fan ta den där kallblodiga lögnaktiga 
förrädaren, jag litade på honom.  

Mörkrets vänstra hand, s. 32.  Den talande är den ambisexuella karaktären Argaven. 
Utdraget är valt med utgångspunkten att svordomarna som förekommer i yttrandet 
främst är förknippade med en manlig stereotyp.  
 
Utdrag 10 
Släpp för tusan! Annars vet jag nån det blir synd om! 
 
Dårfinkar och dönickar, s. 54. Den talande är tonårsflickan Simone i förklädnad som 
tonårspojken Simon. Utdraget är valt med utgångspunkten att direkta direktiv främst 
är förknippade med en manlig stereotyp. 
 
 
Utdrag 11 
”Sluta upp!” vrålade borgmästaren. ”Var tysta! Sluta upp med att hetsa upp er så 
här med rena fantasier.” 

Farornas väg, s. 51.  Den talande är en manlig borgmästare. Utdraget är valt med 
utgångspunkten att direkta direktiv främst är förknippade med en manlig 
stereotyp. 
 
 
Utdrag 12 
”Vad jag tycker om din räffelbössa, Victor. Ett härligt vapen, som träffar så säkert 
och så långt. ” 

Drottningens juvelsmycke, s. 196.  Den talande är den androgyna huvudkaraktären, 
här i förklädnad som den kvinnligaTintomara. Utdraget är valt med utgångspunkten 
att tal om vapen  främst är förknippat med en manlig stereotyp. 
 
Utdrag 13 
”Stackars fågel! Victor, nog är det roligt att skjuta på så långt håll och träffa en 
levande i flykten – men – men – stackars tjäder!” 

Drottningens juvelsmycke, s. 196.  Den talande är den androgyna huvudkaraktären, 
här i förklädnad som den kvinnliga  Tintomara. Utdraget är valt med utgångspunkten 
att medlidande med det jagade djuret främst är förknippat med en kvinnlig 
stereotyp. 
 
Utdrag 14 
”Jag skulle inte ha någonting emot lite sång.” 
 
Farornas väg. s. 154. Den talande är den manliga karaktären Mat. Utdraget är valt 
med utgångspunkten att dämpade direktiv främst är förknippade med en kvinnlig 
stereotyp. 
 
 



 

 

 
Utdrag 15 
”Att stå emot och ge vika”, mumlade hon, ”så ljuvligt. Att förfölja och erövra, så 
förnämt. Att förstå och resonera, så sublimt.” 
  
Orlando, s. 108. Den talande är den könsskiftande huvudkaraktären Orlando, här 
som kvinna. Utdraget är valt med utgpångspunkten att orden ljuvligt, förnämt och 
sublimt främst är förknippade med en kvinnlig stereotyp.  
 
Utdrag 16 
”Men du är ju en ljuvlig flicka. Du borde ha rosor i håret.” 
 
Farornas väg, s. 62. Den talande är den manliga karaktären Thom. Utdraget är valt 
med utgångspunkten att komplimanger och ordet ljuvlig främst är förknippade med 
en kvinnlig stereotyp. 
 
Utdrag 17 
”Amanda har också ett vackert mörkbrunt hår, låt mig få lägga lockarna litet vid 
nacken på ett sätt, som jag älskar. Ljuva flicka!” 

Drottningens juvelsmycke, s. 183. Den talande är den androgyna huvudkaraktären, 
här i förklädnad som den manlige Lazuli. Utdraget är valt med utgångspunkten att 
komplimanger och ordet ljuv främst är förknippade med en kvinnlig stereotyp. 
 
 
 Utdrag 18 
”Skynda på. Jag har två dussin saker att göra i detta ögonblick och ännu mer som 
jag borde ha gjort för en timme sedan. Så jag har inte mycket tid eller tålamod. Nå? 
Ut med språket!” 

Farornas väg, s. 104. Den talande är en manlig borgmästare. Utdraget är valt med 
utgångspunkten att direkta direktiv främst är förknippade med en manlig 
stereotyp. 
 
 
Utdrag 19 
”Jag ska inte [lämna dig]! Men håll dig lugn, för helvete! Du drar ner oss bägge 
två!” 

Dårfinkar och dönickar, s. 105. Orden inom parentes är borttagna ur yttrandet i 
enkäten för att minska risken att respondenterna identifierar verket. Den talande är 
tonårsflickan Simone i förklädnad som tonårspojken Simon. Utdraget är valt med 
utgångspunkten att svordomar och direkta direktiv främst är förknippade med en 
manlig stereotyp. 
 
Utdrag 20 
 ”En god bägare hett kryddvin vore inte alldeles oävet just nu.” 
 
Farornas väg, s. 53. Den talande är en manlig  gårdfarihandlare. Utdraget är valt med 
utgångspunkten att dämpade direktiv främst är förknippade med en kvinnlig 
stereotyp.  
 



 

 

 
 
Utdrag 21 
”Kvinnor är en pest”, sa Orlando till sig själv medan hon gick till skåpet för att ta 
fram ett glas vin. ”De lämnar en inte ett ögonblicks ro. Ett mer snokande, 
inkvisitoriskt, beskäftigt folkslag existerar inte.” 

Orlando, s. 118. Den talande är den könsskiftande huvudkaraktären, här som kvinna. 
Utdraget är valt med utgångspunkten att kritik av kvinnor främst är förknippat med 
en manlig stereotyp. 
 
Utdrag 22 
”Jag kanske behöver få några små ärenden uträttade då och då medan jag stannar 
här i Emondsvall”, svarade hon. ”Ni kanske skulle vilja hjälpa mig?” 

Farornas väg, s. 43.  Den talande är den kvinnliga karaktären Moiraine. Utdraget är 
valt med utgångspunkten att dämpade direktiv främst är förknippade med en 
kvinnlig stereotyp. 
 
 
Utdrag 23 
 ”Får jag fråga varför ni har kallat hit mig[, min kung]?” 

Vargbroder, s. 120. Orden inom parentes är borttagna ur enkäten för att 
respondenterna inte ska påverkas av vetskapen om att den talande står inför en kung. 
Den talande är den unge mannen Sonen. Utdraget är valt med utgångspunkten att 
dämpade direktiv är förknippade med en kvinnlig stereotyp. 

 
Utdrag 24 
– Jag ber dig att besvara min fråga. Det är inte för mig själv jag frågar. 

Mörkrets vänstra hand, s. 42.  Den talande är den ambisexuella karaktären Herbor. 
Utdraget är valt med utgångspunkten att artighet och osjälviskhet främst är 
förknippade med en kvinnlig stereotyp.  
 
Utdrag 25 
Ack, om jag bara kunde skriva. 
 
Orlando, s. 97. Den talande är den könsskiftande huvudkaraktären, här som kvinna. 
Utdraget är valt med utgångspunkten att självkritik främst är förknippat med en 
kvinnlig stereotyp.  
 
 
Utdrag 26 
”Kom en gång till skogen, sätt ut ett mål, och jag skall träffa.” 
 
Drottningens juvelsmycke, s. 188. Den talande är den androgyna huvudkaraktären, 
här i förklädnad som den manlige Lazuli. Utdraget är valt med utgångspunkten att tal 
om jakt främst är förknippat med en manlig stereotyp. 
 
 



 

 

 
 
Utdrag 27 
 ”Det räcker, pojk.[…] ”Visa passande respekt och låt de äldre sköta det här. 
Försvinn härifrån!” 
 
Farornas väg. s. 52. Mellan replikerna har ett stycke tagits bort för att det inte är 
relevant för enkätens syfte. Den talande är den manlige karaktären Cenn. Utdraget är 
valt med utgångspunkten att direkta direktiv främst är förknippade med en manlig 
stereotyp. 
 
 
Utdrag 28 
 ”På min ära, detta är att leva livet!” 
 
Orlando, s. 141.  Den talande är den könsskiftande huvudkaraktären, här som kvinna. 
Utdraget är valt med utgångspunkten att en livsbejakande attityd främst är 
förknippat med en manlig stereotyp. 
 
 
Utdrag 29 
Ge mig tusentals kyssar, sedan hundra, tusen ännu en gång, och sedan hundra,  
sen då tusen igen och sedan hundra. 
sen, när tusentals fler har räknats samman 
skall vi blanda ihop dem, så att ingen 
avundsjuk sätter onda ögat på oss 
när han vet våra kyssars sanna antal. 
 
En dikt av den manlige poeten Catullus (från Texter från Sapfo till Strindberg, s. 
118). Utdraget är valt med utgångspunkten att längtan och trånande efter kyssar 
främst är förknippade med en kvinnlig stereotyp. 
 
 
Utdrag 30 
”Må jag bli fördömd”, sa han, ”om jag någonsin mer skriver ett enda ord, eller 
försöker skriva ett enda ord, för att behaga Nick Greene eller Musan. Dåligt, bra 
eller likgiltigt ämnar jag från denna dag skriva för att behaga mig själv.” 

Orlando, s. 69. Den talande är den könsskiftande huvudkaraktären, här som man. 
Utdraget är valt med utgångspunkten att ovilja att anpassa sin prestation för någon 
annans skull främst är förknippat  med en manlig stereotyp. 

 


