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Syftet med denna undersökning är att ta reda på om det är möjligt för undersökningens 

informanter att avgöra textförfattares kön baserat på anonyma skönlitterära textutdrag samt att 

ta reda på hur informanterna avgör detta. Undersökningen består av två delar. Den 

kvantitativa delen av undersökningens metod, del 1, består av en enkät som 20 informanter 

svarat på. Undersökningens kvalitativa metod, del 2, består av semistrukturerade personliga 

intervjuer baserade på fyra informanters enkätsvar. Resultaten visar att 38 % av informanterna 

i del 1 samt 42 % av informanterna i del 2 angav korrekt kön på textförfattarna. Både den 

första och andra delen av denna undersökning visade att majoriteten av informanterna 

baserade sina uppfattningar främst på huvudkaraktärernas kön samt hur dessa gestaltas. Dock 

angav en stor del av informanterna att de även baserade sina uppfattningar på författarens 

ordval. Undersökningens resultat visar även att en stor del informanter baserade sina 

uppfattningar på sina egna stereotypiska föreställningar om kvinnligt och manligt skrivande 

t.ex. att män sällan beskriver övertygande kvinnliga karaktärer och att kvinnor har för vana att 

skriva utförligt med detaljrika beskrivningar av både miljö och relationer mellan karaktärer. 

___________________________________________________________________________ 
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1 Inledning 

Det förekommer ett stereotypiskt tänkande om vad som är manligt och kvinnligt språkbruk i 

både tal och skrift. Enligt Maria Ohlsson (2007:144) finns det ”kulturella föreställningar” om 

kvinnligt och manligt språkbruk i ”alla samhällen vi känner till”. Ohlsson (2007:145) anser att 

”Förhållandet mellan språk och genus kan beskrivas utifrån många olika infallsvinklar – 

fonologi, syntax, lexikon, diskurs o.s.v.” Denna uppsats begränsas till att behandla skriftligt 

språkbruk ur ett genusperspektiv, dvs. individers uppfattningar och bedömningar av utvalda 

skönlitterära textutdrag.    

  Under min tid som högskolestudent har jag vid ett flertal tillfällen, i olika sammanhang, 

tagit del av litteratur och diskussioner inom språksociologi och sociolingvistik. Detta har 

grundlagt mitt intresse för språk och genus. Därtill har dessutom skönlitteratur spelat en 

nyckelroll i både mina högskolestudier och min fritid. Sammantaget har detta grundlagt mitt 

intresse för att genomföra denna undersökning.   

  Genusforskningen uppmärksammar hur skillnader uppstår och normaliseras. Dessutom 

uppmärksammar och granskar en del av genusforskningen hur nedsättande särbehandling och 

bristande jämlikhet blir en del av samhällets vardag. Av den anledningen har 

genusforskningen en väsentlig samhällsrelevans. Mot den bakgrunden är det relevant att 

undersöka hur individer uppfattar utvalda skönlitterära texter samt om informanterna bedömer 

texterna som verk av en kvinna eller en man och vad informanterna baserar sin bedömning på. 

Det är troligt att det finns olika uppfattningar om och förväntningar på kvinnliga respektive 

manliga författare.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på om det är möjligt för undersökningens 

informanter att avgöra textförfattares kön baserat på anonyma skönlitterära textutdrag samt att 

ta reda på hur informanterna avgör detta, dvs. vad de baserar sin uppfattning på och varför. Är 

det endast språket som avgör eller är också innehållet en avgörande faktor? Vilka 

föreställningar om kvinnligt och manligt baseras bedömningarna på? Denna undersökning 

svarar på följande forskningsfrågor: 

 Tror informanterna att det är möjligt att avgöra om en text är skriven av en kvinna eller 

av en man? 

 Är det möjligt för informanterna att avgöra textförfattares kön?  

 Vad baserar informanterna sina uppfattningar främst på?  

 Förekommer stereotypa föreställningar om kvinnligt och manligt? 
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1.2 Uppsatsens disposition  

I kapitel 2 presenteras den teoretiska bakgrund som ligger till grund för denna undersökning, 

bland annat tidigare forskning inom området som exempelvis Haywards (2003) och Nordins 

(1998) studier. I kapitel 3 redogörs för undersökningens metod som består av en kombination 

av en kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod. I kapitel 3 redogörs även undersökningens 

material samt dess reliabilitet, validitet och forskningsetiska principer. I kapitel 4 redovisas 

resultatet av enkätsvaren samt de genomförda intervjuerna. I kapitel 5 diskuteras 

undersökningens resultat samt metod. I kapitel 6 ges slutligen en sammanfattning, slutsatser 

samt framåtblickar. 
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2 Forskningsbakgrund 

2.1 Språk och genus 

Enligt Suzanne Romaine (1999:1–2) är våra biologiska kön något vi föds med och inte något 

som vi har någon kontroll över. Genus är dock något som vi kommunicerar och gör (Romaine 

1999:2). Det fysiska utseendet samt klädsel, beteende och språk är några av de viktigaste 

medlen vi använder för att fastställa oss själva som man eller kvinna i andras ögon. Romaine 

(1999:4) föreslår att de stereotyper vi bär med oss angående manliga och kvinnliga 

egenskaper utlöses när vi ser eller hör en annan individ uppvisa genus. Sådana stereotyper är 

exempelvis att män sägs vara mer aggressiva och starkare än kvinnor och att kvinnor är mer 

passiva, men samtidigt mer pratsamma än män. Romaine (1999:4) framhåller dessutom att 

uppfattade könskillnader ofta är resultatet av dessa stereotyper kring sådana könsskillnader 

snarare än resultat av den faktiska förekomsten av verkliga könsskillnader.    

  Enligt Perry, Sterk & Turner (1992:1) sägs tidig forskning inom kommunikation och 

genus främst ha varit inriktad på kvinnor och vad som skiljer dem från män. Män och deras 

sätt att kommunicera ansågs vara normen medan kvinnor och deras sätt att kommunicera 

ansågs vara en anomali. Med andra ord har dessa tidiga studier inte jämbördigt omfattat både 

kvinnors och mäns sätt att kommunicera utan snarare pekat ut kvinnors sätt att kommunicera 

som avvikande eftersom dessa studier inte ifrågasatte den ledande världssynen gällande vit 

manlig dominans. Inom forskningsområdet språk och genus har ett vanligt tillvägagångssätt 

varit lingvistiska analyser. Trots att denna språkvetenskapliga metod i huvudsak analyserat 

samtal och andra verbala former så har även språkliga skillnader i skrivna texter behandlats 

till viss del (Hayward 2003:88).   

 

2.2 Einarssons två pilotstudier 

Jan Einarsson (1979:5) genomförde två pilotstuder vars syfte var att ”pröva följande hypotes: 

’Om en man och en kvinna fäller identiska yttranden, så uppfattas deras egenskaper ändå på 

olika sätt”’. I den första pilotstudien bedömde Einarssons (1979:6f) informanter avsändaren 

av en autentisk text genom att göra markeringar på 6-gradiga semantiska differentialskalor. 

Varannan informant tog del av en version där  textförfattaren angavs vara en man 

(byrådirektör Ingvar Lind) medan varannan informant fick en version där textförfattaren 

angavs vara en kvinna (byrådirektör Ingvor Lind). Enligt Einarsson (1979:7) visade resultatet 
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av pilotstudien att ”Ingvar bedöms som mer trovärdig och kompetent än Ingvor”.   

  I Einarssons (1979:9) andra pilotstudie angav informanterna hur de uppfattade två 

karaktärer i ett textutdrag från en dialog ur Ingmar Bergmans Scener ur ett äktenskap. 

Varannan informant tog del av textutdraget i dess ursprungliga form medan varannan 

informant fick en version där ”Jörgen [...] fått Margaretas repliker och tvärtom” (Einarsson 

1979:9). Som tidigare nämnts ovan angav informanterna hur de uppfattade de två 

karaktärerna som deltog i textutdragets dialog. Detta gjordes med hjälp av tiogradiga 

semantiska differentialskalor. Einarsson (1979:9) skriver att: 

Skalorna hade som vänsterpoler följande 18 adjektiv i bokstavsordning: Aggressiv, aktiv, allvarlig, 

bevekande, dominerande, framgångsrik, humoristisk, intressant, känslosam, logisk, nonchalant, passiv, 

personlig, romantisk, skvallrig, svårbegriplig, undergiven och öppen. Som högerpol fungerade samma 

adjektiv med ett inte framför sig.  

Resultaten visade att Margreta ”bedöms som mer bevekande, känslosam, personlig, 

undergiven och öppen vilka repliker hon än har. Jörgen anses vara mer framgångsrik och 

nonchalant vad han än säger” (Einarsson 1979:10).  

 

2.3 Sundgrens undersökning  

Eva Sundgren (2006) genomförde en undersökning vars syfte var att ta reda på ”huruvida 

bedömningen av talspråk i samtal styrs av stereotypa föreställningar om kvinnor respektive 

män.” Informanterna som deltog i undersökningen tog del av två transkriberade utdrag ur 

informella samtalsliknande intervjuer. I ett utdrag var den talande en manlig fritidspedagog  

med namnet Mattias. I det andra utdraget var den talande en kvinnlig journalist med namnet 

Karin. En grupp informanter tog del av utdraget i dess ursprungliga form medan  en annan 

grupp informanter fick en version där Karin angavs vara Mattias och tvärtom. Med hjälp av 

tre frågor, femgradiga semantiska skalor och tolv adjektiv med sina motsatser bedömdes 

Mattias och Karin i deras ursprungliga samt ombytta roller. Sundgren (2006:256) skriver:  

Frågan som ställdes var Vilken uppfattning får du om Mattias (alt. Karin)? Dessutom ställdes frågan Hur 

bedömer du Mattias (alt. Karins) språk?, och för den frågan fanns fem adjektiv med sina motsatser, t.ex. 

dialektalt–standardspråkligt.  

Vidare informerar Sundgren (2006:256) att den tredje frågan var: ”Vad tycker du om Mattias 

[alt. Karins] samtalsstil? Beskriv med egna ord! Här kan du också ta upp om det är något 

särskilt du lägger märke till när du läser utdraget från intervjun med Mattias [alt. Karin].”  

 Resultaten av undersökningen visade att informanterna bedömde Mattias som ”mer 

bildad, intelligent, logisk, rolig, och trygg” i rollen som fritidspedagog än Karin i samma roll 
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som fritidspedagog (Sundgren 2006:257). Dessutom bedömdes fritidspedagogen Karin som 

mer engagerad, pålitlig, mjuk och noggrann”. Därtill visade resultaten att informanterna 

bedömde Karin som mer noggrann och pratsam i rollen som journalist än Mattias i samma 

roll. I kontrast till detta bedömdes journalisten Mattias som mer engagerad, pålitlig, rolig, 

trygg, mjuk och personlig”. Med andra ord bedömdes både fritidspedagogen och journalisten 

Mattias som roligare och tryggare än Karin i samma roll med precis samma yttranden.    

  Slutligen belyser Sundgren (2006:260) att innehållet i undersökningens samtalsutdrag 

påverkade informanternas bedömningar. Därtill påverkade även de angivna yrkena 

informanternas bedömningar. Informanternas kommentarer avslöjade dessutom att ”Kvinnan 

får mer negativa kommentarer, framför allt om sitt språk, än mannen med samma yrke” 

(Sundgren 2006:260). 

  

2.4 Nordins tvådelade undersökning om textförfattares kön 

Kristin Nordin (1998:1) genomförde en undersökning vars syfte var att ”studera möjligheten 

att avgöra om en okänd textförfattare är av kvinnligt eller manligt kön”. Nordins 

undersökning bestod av två delar. Den första delen bestod av en enkät utformad av Gunnel 

Källgren. Enkäten bestod av 20 skönlitterära texter med en jämn könsfördelning bland 

textförfattarna. Totalt var det 13 enkätsvar som användes och i enkäten fick informanterna 

avgöra författarnas kön, ange ”om de är säkra eller osäkra på sitt val av kön” samt ange 

författarnamn om möjligt (Nordin 1998:7, 13). 

  Den andra delen av Nordins (1998:7–9) undersökning bestod av en enkät som Nordin 

själv utformat. Enkäten bestod av åtta texter i olika genrer, dvs. tre sportartiklar, två 

skönlitterära texter, två svenska översättningar av två ursprungligen amerikanska skönlitterära 

texter samt en inredningsartikel. Det var även en jämn könsfördelning bland textförfattarna. 

Nordin (1998:36) skriver att hon ”avsiktligt gjort det svårt för informanterna att 

könsbestämma en textförfattare genom att undvika texter med typiskt kvinnliga ämnen som är 

skrivna av kvinnliga författare och tvärtom.” Med andra ord valde Nordin (1998:36) texter 

”med tanke på att de ska på något sätt avvika från det förväntade könsmönstret”. Totalt var 

det ca 110 informanter som besvarade den andra enkäten i vilken de fick avgöra författarens 

kön samt ange vad de baserade sin bedömning på utifrån fem alternativ: ”textens innehåll, 

ordval, intuition, meningsbyggnad och övrigt” (Nordin 1998:6–7).   

  Resultaten av den första enkätgruppen visade att ”Endast 59,74 % av informanternas 

svar var korrekta, vilket inte är mycket mer än slumpen” (Nordin 1998:16). Resultaten av den 
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andra enkätgruppen visade att 42,84 % av svaren var korrekta (Nordin 1998:17). Det 

alternativ  som informanterna främst baserade sina bedömningar på var textens innehåll tätt 

följt av ordval vilket följdes av intuition, där efter meningsbyggnad och sist övrigt. Nordin 

(1998:28) skriver att ”när alternativet övrigt var ikryssat så och en motivering ifylld var det 

ofta någon speciell mening i texten eller just ett påpekande om vad texten handlade om”. 

Vidare skriver Nordin (1998:28) att ”det kan i sin tur härledas till de andra argumenten.” 

Baserat på resultaten från de två enkätgrupperna drog Nordin (1998:36) slutsatsen att 

informanterna till viss del kunde avgöra textförfattarnas kön i den första enkäten men att det 

inte var möjligt i den andra enkäten. Nordin (1998:38) anser att könet på berättaren i texten 

påverkar informanternas bedömning av textförfattarens kön.  

 

2.5 Haywards amerikanska undersökning om textförfattares 

kön  

Malcolm Hayward (2003:87) genomförde en studie vars syfte var att undersöka i vilken 

utsträckning informanter kunde avgöra författarens kön när skönlitterära texter presenterades 

anonymt. Undersökningens material bestod av enkäter som innehöll 40 textutdrag och varje 

stycke var 100 ord i omfång. Texterna valdes slumpmässigt och bestod av 40 amerikanska 

skönlitterära verk med en jämn könsfördelning bland textförfattarna. Haywards (2003:90f) 

skönlitterära material var publicerat mellan 1974 och1998. Totalt var det 47 informanter som 

besvarade enkäten varav 30 var kvinnor och 17 var män. I enkäten fick informanterna avgöra 

författarens kön samt ange vad de baserade sin bedömning på utifrån åtta alternativ. Dessa 

åtta alternativ var följande (Hayward 2003:100): 

 

 1. The kinds of details that are presented. 

 2. The descriptions of the relationships between characters. 

 3. Short dialogues versus long dialogues. 

 4. Word choice, including words showing emotions. 

 5. The kinds of actions that are presented. 

 6. The way punctuation is used. 

 7. Whether the men or the women are portrayed realistically. 

 8. The amount of subtlety or directness that is used. 

 

I enkäten rangordnade även informanterna de olika alternativen baserat på hur viktiga de var 

överlag i deras bedömning med en ranking från 1 inte viktigt alls till 5 oerhört viktigt.  
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  Resultaten visade att 61 % av informanternas svar var korrekta. Texter av manliga 

författare identifierades korrekt 63,8 % medan texter av kvinnliga författare identifierades 

korrekt 58,1 %. Hayward (2003:90ff) menar att det var mer förekommande att de kvinnliga 

författarna misstogs för att vara manliga författare än tvärtom. De alternativ som 

informanterna främst baserade sina bedömningar på var word choice, including words 

showing emotions tätt följt av the kinds of details that are presented och the descriptions of 

the relationships between characters. Det alternativ som rankades lägst av informanterna var 

the way punctuation is used. De återstående fyra alternativen rankades i mitten på skalan av 

informanterna (Hayward 2003:96). Baserat på resultaten av undersökningen drar Hayward 

(2003:97f) slutsatsen att det möjliga avgörandet av en textförfattares kön är beroende av ett 

flertal textuella egenskaper av vilka ingen är tillräckligt oberoende för att på egen hand 

signalera en textförfattares kön. Hayward (2003:90) framhåller även att undersökningen 

antyder att ”more abstract, and probably tacit, forms of awareness are operating for readers”. 
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3 Metod och material 

3.1 Metod 

Som tidigare nämnts är syftet med denna studie att undersöka huruvida det är möjligt för 

undersökningens informanter att avgöra en anonym textförfattares kön samt att undersöka vad 

informanterna främst baserar sina uppfattningar på och varför. För att uppnå undersökningens 

syfte samt svara på forskningsfrågorna valdes en kombination av en kvalitativ och kvantitativ 

forskningsmetod. Patel och Davidson (2011:13–14) skriver att ”Med kvantitativ inriktad 

forskning menar man sådan forskning som innebär mätningar vid datainsamlingen och 

statistiska beräkningar och analysmetoder.” Vidare skriver Patel och Davison (2011:14) att 

kvalitativ inriktad forskning, till skillnad från kvantitativ forskning, syftar på den typ av 

”forskning där datainsamlingen fokuserar på ’mjuka’ data t.ex. i form av kvalitativa intervjuer 

och tolkande analyser”. En kombination av en kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod var 

relevant för denna undersökning då både bred och djup data kunde samlas in och analyseras. I 

samband med denna undersökningen gjordes även två pilotstudier. Syftet med den första 

pilotstudien var främst att välja ett lämpligt urval texter (se 3.3.1 Texter) medan syftet med 

den andra pilotstudien främst var att granska undersökningens enkät (se 3.1.1 Enkäter).  

3.1.1 Enkäter 

Denna undersökning består av två delar. Den kvantitativa delen av undersökningens metod 

bestod av en enkät med både strukturerade frågor med fasta svarsalternativ samt öppna frågor 

utan fasta svarsalternativ (se 3.2.1 Enkäter och Bilaga A). Innan enkäten delades ut till 

undersökningens informanter granskades den i förväg av ett flertal kritiska personer i syfte att 

upptäcka och justera eventuella brister. Därefter genomfördes en pilotstudie med en informant 

för att se om något i enkäten kunde missuppfattas eller behövde förbättras ytterligare. Enkäten 

delades sedan ut till studenter som gick sin andra termin på Mälardalens högskola när 

undersökningen genomfördes (våren 2013). Informanternas svar sammanställdes och 

kategoriserades efter frågorna de berörde. Undersökningens kvantitativa data bearbetades med 

statistiska beräkningar d.v.s främst procent.  All data dokumenterades även i ett Microsoft 

Excel-dokument.   
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3.1.2 Intervjuer 

Undersökningens kvalitativa metod består av semistrukturerade personliga intervjuer baserade 

på fyra informanters enkätsvar. De fyra informanter som intervjuades ingick inte i del 1 av 

undersökningen. Vid val av dessa fyra informanter togs kön, ålder och tillgänglighet i 

konsideration.  Med andra ord skulle det vara en jämn könsfördelning med informanter i olika 

åldrar som dessutom var tillgängliga för intervjuer. Samtliga informanter var studenter på 

Mälardalens högskola. Dessa informanter refereras till som informant A, B, C och D i kapitel 

4 (Resultat) och 5 (Diskussion).   

  Med personlig intervju menas ”ett möte mellan en forskare och en informant” 

(Denscombe 2009:235). Det finns flera fördelar med att använda sig av personliga intervjuer, 

bland annat att en intervju är lätt att anordna och den är lätt att transkribera då samtalet 

involverar en informant i taget (Denscombe 2009:235). Med semistrukturerad intervju menas 

att intervjuaren har en färdig lista med frågor som ska besvaras och/eller ämnen som ska 

behandlas. Dock är intervjuaren flexibel angående frågornas ordningsföljd och svaren är 

öppna vilket innebär att informanten kan tala utförligt (Denscombe 2009:234f). 

Semistrukturerade intervjuer var relevanta för denna undersökning då informanterna kunde ge 

omfattande svar på frågorna och intervjuaren kunde ställa följdfrågor till den intervjuade. Tre 

av fyra intervjuer var personliga intervjuer medan den fjärde genomfördes via telefon (se 

3.2.2). Samtliga intervjuade informanterna började med att fylla i undersökningens enkät. 

Därefter ställde intervjuaren frågor baserade på informanternas svar i enkäten. Dessa 

följdfrågor besvarade informanterna muntligt. Med andra ord består den andra delen av 

undersökningen av fyra enkäter och fyra intervjuer. Informanternas intervjusvar var lämpliga 

och relevanta komplement till de kvantitativa data som samlades in via enkäter.   

  Intervjuerna spelades in med hjälp av en digital bandspelare och materialet 

transkriberades. Då transkribering är tidskrävande förekommer det att transkriberingen 

förenklas genom att det som transkriberas är ”särskilt intressanta delar av inspelningen” 

(Stukát 2005:40). Materialet i denna undersökning transkriberades på liknande sätt. Studiens 

kvalitativa analys bestod av att upprepade gånger lyssna på det inspelande materialet samt 

göra upprepade läsningar av transkriberingarna. Informanternas svar sammanställdes och 

kategoriserades sedan efter frågorna de berörde. 
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3.2 Material 

3.2.1 Enkäter  

I den första delen av denna undersökning användes sammanlagt 20 enkäter och 

informanternas genomsnittsålder var 22,6 år när undersökningen genomfördes. På enkätens 

första sida får informanten ange om de är kvinna eller man samt födelseår och modersmål. 

Informanterna får även ange om de själva tror att det är möjligt att avgöra en textförfattares 

kön baserat på en anonym text och de får även motivera sitt svar med egna ord.  

  Undersökningens enkät presenterar tre anonyma skönlitterära textutdrag och 

textutdragen är i genomsnitt 272 ord i omfång. Efter varje text får informanterna ange om de 

upplever texten som en produkt av en kvinnlig eller manlig författare och de får även 

motivera sitt svar.  I enkäten finns inte alternativet Vet ej gällande informanternas uppfattning 

om textförfattarens kön vilket var ett medvetet val för att driva informanterna till att ta 

ställning. Informanterna anger dessutom om de känner igen någon eller några av textutdragen. 

De informanter som angav att de kände igen ett eller flera textutdrag uteslöts ur 

analysprocessen gällande de texter som de kände igen. Efter varje text har även informanterna 

möjligheten att skriva övriga kommentarer.                                                                 

  I enkäten ingår det även frågor som inte är direkt kopplade till undersökningens 

forskningsfrågor. Dessa frågor behandlar skönlitteratur och översättning. Syftet med dessa 

frågor är dels att fungera som en pilotstudie, dels att avleda informanterna från att fokus är på 

genus. Om informanterna vet att frågorna är koncentrerade på ett enskilt ämne finns en risk att 

det påverkar deras svar. Svaren på dessa frågor arkiveras för eventuellt framtida bruk gällande 

undersökning kring skönlitteratur och översättning.  På enkätens första sida informeras 

informanterna om undersökningens övergripande syfte men det är efter de fyllt i enkäten som 

de får mer detaljerad information om dess syfte. Samtliga informanter hade alternativet att 

avbryta sitt deltagande när som helst under processen. 

3.2.2 Intervjuer och ljudinspelningar 

Fyra informanter intervjuades för denna undersökning. Det var ett jämnt antal manliga och 

kvinnliga informanter och deras genomsnittsålder var 40,7 år när de intervjuades. Samtliga 

var semistrukturerade personliga intervjuer. Dock genomfördes tre av fyra intervjuer i 

Mälardalens högskolas lokaler och spelades in med hjälp av en diktafon. Den fjärde intervjun 

genomfördes via telefon och spelades in med hjälp av en iPhone app. Som tidigare nämnts var 
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samtliga intervjuer semistrukturerade och baserades på informanternas svar i undersökningens 

enkät. Intervjuerna tog i genomsnitt ca 20 minuter att genomföra (inkluderar ej tiden det tog 

för informanterna att fylla i enkäten).  

3.3 Urval av texter 

För undersökningens räkning valdes sex svenska texter med lika antal manliga som kvinnliga 

författare som grunden för en pilotstudie. Dessa texter valdes av min handledare Eva 

Sundgren. Samtliga texter presenterades med anonyma textförfattare. Texterna delades ut till 

studenter som gick sin sista termin på ett kandidatprogram på Mälardalens högskola. 

Informanterna ombads att läsa texterna och sedan muntligt ange om de trodde författarna var 

av kvinnligt eller manligt kön samt dela med sig av sina tankar kring detta. Som ett resultat av 

denna pilotstudie beslöts det att ett ojämnt antal texter skulle användas i denna undersökning 

för att undvika att undersökningens informanter drar slutsatsen att det är ett jämnt antal 

kvinnliga och manliga textförfattare vilket är en risk om ett jämnt antal texter skulle användas 

i enkäten. Tre texter av de sex som användes i pilotstudien användes i denna undersökning.  

  Det första textutdraget är taget från Björn Ranelids (1998) Tusen kvinnor och en sorg. 

Denna text valdes bland annat för att den handlar om en flicka och en pojke (Maria och 

Omar). Flickan är dessutom den mest uppmärksammade karaktären fast det är en manlig 

textförfattare. Texten innehåller även emotionellt laddade verb som till exempel kysste och 

smekte.  

  Det andra textutdraget är från Jan Guillos (2011) Brobyggarna. Denna text valdes bland 

annat för att den handlar om en manlig karaktär (Oscar) och är dessutom skriven av en man. 

Dock förekommer det även en kvinnlig karaktär som uppmärksammas av den manliga 

karaktären.  

  Det tredje textutdraget är taget från Majgull Axelssons (1997) Aprilhäxan. Detta 

textutdrag valdes bland annat för att den handlar om kvinnliga karaktärer och är skriven av en 

kvinna. Dessutom är det en ung flicka som är den mest uppmärksammade karaktären.  Texten 

innehåller också många beskrivande detaljer som blekgula nyans, djupa grå och mättade 

gyllentoner. 

3.4 Reliabilitet och validitet 

Validitet syftar till att det mätinstrument som forskaren använder sig av i sin undersökning 

mäter det som avses mätas (Patel & Davidson 2011:102). Validiteten i denna undersökning 

försäkras då studien tar avstamp i tidigare forskning inom området med anknytning till den 
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teoretiska ramen för undersökningen. Patel och Davidson (2011:103) framhåller att ”En 

överblick över det teoretiska fältet är [...] en fördel.” Patel och Davidson (2011:103) menar 

också att validitet kan säkerställas genom att undersöka samma sak men med en annan teknik. 

Även detta relaterar till validiteten i denna undersökning då den kvantitativa och kvalitativa 

metoden kompletterade varandra vilket resulterar i både bred och djupgående data. 

Validiteten försäkras ytterligare då både enkätfrågorna och intervjufrågorna är relevanta för 

undersökningens syfte och forskningsfrågor. Dessa frågor kan även användas för framtida 

liknande undersökningar med andra informanter.   

  Reliabilitet syftar till ”hur väl instrumentet motstår slumpinflytanden av olika slag” 

(Patel & Davidson 2011:103). Reliabiliteten i denna undersökning försäkras då enkäterna och 

de semistrukturerade intervjuernas ljudinspelningar och transkriberingar sparas och är 

tillgängliga under hela analysprocessen. Att undersökningens forskningsmetod består av en 

kombination av en kvantitativ och kvalitativ metod bidrar till att undvika det som Patel och 

Davidson (2011:103) kallar ”slumpinflytanden av olika slag”. 

3.5 Etiska överväganden 

Denna studie uppfyller och präglas av riktlinjerna angående forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Genom att ge detaljerad information till 

informanterna gällande undersökningen och deras deltagande uppfylls informationskravet. 

Samtyckeskravet uppfylls då undersökningens informanter bestämmer över sitt deltagande 

och samtycke ges från samtliga informanter. Undersökningens informanter fick också skriftlig 

information om undersökningen och deras deltagande. Då samtliga informanter är myndiga är 

det inte relevant att inhämta samtycke från deras vårdnadshavare. Konfidentialitetskravet 

uppfylls då informanterna hålls anonyma på så vis att utomstående inte kan identifiera dem 

via uppgifterna de lämnar. Då min undersökning inte berör något som informanterna eller 

efterlevande kan uppfatta som kränkande, är det inte nödvändigt för mig att underteckna en 

förbindelse om tystnadsplikt. Nyttjandekravet uppfylls då uppgifterna om enskilda 

informanter inte används för annat än forskning.  
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4 Resultat  

4.1 Del 1  

Den första delen av undersökningen består av 20 enkätsvar. 15 informanter var kvinnor och 

fem var män. Totalt två av 20 informanter angav att de har annat modersmål än svenska. 

Detta påverkade dock inte deras förmåga att fylla i enkäten.  

4.1.1 Tror informanterna att det är möjligt? 

Totalt 65 % av informanterna i den första delen av undersökningen angav att de inte tror att 

det är möjligt att avgöra en textförfattares kön baserat på en anonym text. Dessa informanter 

motiverade detta bland annat med att individuella skillnader väger tyngre än några påstådda 

skillnader mellan könen. Informant 15 skrev exempelvis: ”För stor variation på individnivå 

för att tro att skillnaden ligger på kön/genusnivå.” Dessutom motiverade vissa informanter sitt 

ställningstagande med att en sådan typ av bedömning handlar mer om bedömarens fördomar 

kring och förväntningar på könen än vad det handlar om faktiska skillnader. Vissa 

informanter skrev att det helt enkelt inte går att avgöra en textförfattares kön baserat på en 

anonym text för att det inte finns några skillnader mellan könens skriftliga uttryckssätt. 

Informant 8 skrev exempelvis att ”språk är könsfritt på papper.”   

  Totalt 25 % av informanterna i den första delen av undersökningen svarade att de tror 

att det är möjligt att avgöra en textförfattares kön baserat på en anonym text. Två av dessa 

informanter motiverade detta med att det är möjligt i vissa texter beroende på genre och ämne. 

De två andra informanterna skrev att det är möjligt om författaren uttrycker starka åsikter om 

kvinnor och män eller om vad som anses vara kvinnligt och manligt. En av 20 informanter 

kryssade i både ja och nej medan en  informant inte kryssade i varken ja eller nej på denna 

fråga.  

4.1.2 Text 1 

Totalt var 30 % av svaren korrekt gällande textförfattarens kön för text 1. Totalt 20 % tog inte 

ställning till denna fråga genom att antingen kryssa i både kvinna och man eller att inte kryssa 

i varken kvinna eller man.    

  Majoriteten av de informanter som angav korrekt kön på textförfattaren baserade sin 

uppfattning på författarens beskrivning av huvudkaraktären Maria och författarens ordval. 

Informant 8 skrev exempelvis: ”Så flickaktigt gestaltande” och informant 9 skrev att 
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”Författaren beskriver Maria som en ’typisk’ flicka”.  Dessutom skrev informant 1: ”Jag tror 

inte att en kvinna skulle använda ordet ölmage.” Resterande av de informanter som svarade 

korrekt baserade sin uppfattning på relationer mellan karaktärer och meningsbyggnad.  

  Totalt 50 % av informanterna svarade fel gällande textförfattarens kön. Majoriteten 

baserade sin uppfattning på författarens ordval. Informant 20 skrev exempelvis att 

”Författaren berättar historien väldigt detaljerat med ordval som jag inte tror att en manlig 

författare skulle valt.” Dessutom baserade en stor del informanter sin uppfattning på att 

huvudpersonen i text 1 är en flicka. Resterande av de informanter som svarade fel baserade 

sin uppfattning på typ av beskrivningar, innehåll, relationer och detaljer.   

4.1.3 Text 2  

Totalt två informanter kände igen text 2 och uteslöts därför ur analysprocessen gällande denna 

text. Totalt var 39 % av svaren korrekt gällande textförfattarens kön för text 2. Totalt 39 % 

informanter tog inte ställning till denna fråga genom att antingen kryssa i både kvinna och 

man eller att inte kryssa i varken kvinna eller man. Majoriteten av de informanter som angav 

korrekt kön på textförfattaren baserade sin uppfattning på författarens ordval. Resterande 

informanter som svarade korrekt baserade sin uppfattning på innehåll, meningsbyggnad och 

huvudkaraktärens kön.   

  Totalt 22 % svarade att textförfattaren var en kvinna vilket är fel. Majoriteten av dessa 

informanter baserade sin uppfattning på gestaltningen av den kvinnliga karaktären. Denna text 

har som tidigare nämnts huvudkaraktären Oscar men det förekommer även en kvinnlig 

karaktär som är en drottning. Informant 1 skrev exempelvis: ”Författaren skrev att drottningen 

nickade eftersom hon lyssnade noggrant. Det vet jag att  kvinnor gör för att visa att man 

faktiskt lyssnar. Jag tror inte att en man skulle märka till det och kunna skriva det i en text.”  

Resten av de informanter som svarade fel på textförfattarens kön baserade sin uppfattning på 

typ av beskrivningar och relationerna mellan karaktärerna.  

4.1.4 Text 3  

Två informanter kände igen text 3 och uteslöts därför ur analysprocessen gällande denna text. 

Totalt var 56 % av svaren korrekt gällande textförfattarens kön för text 3. Totalt 27 % 

informanter tog inte ställning till denna fråga genom att antingen kryssa i både kvinna och 

man eller att inte kryssa i varken kvinna eller man.   

  Majoriteten av de informanter som angav korrekt kön på textförfattaren baserade sin 

uppfattning på gestaltningen av karaktärerna (som alla är kvinnor) och ordval. Informant 8 
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skrev exempelvis: ”Känns inte så flickigt gestaltande av Christina. Som en riktig Tjej, och 

inte någon typ av påhittad flickunge.” Dessutom baserade en stor del informanter sin 

uppfattning på textens innehåll och detaljer. Resten baserade sin uppfattning på handling, 

meningsbyggnad och relationer mellan karaktärer.    

  17 % informanter angav att det var en manlig textförfattare. Informant 19 skrev 

följande: ”Det är en känsla av att texten är lite rakare bestämdare.”  

4.1.5 Vad baserar informanterna sina uppfattningar främst på?  

Majoriteten av informanterna i den första delen av denna undersökning baserade sina 

uppfattningar främst på karaktärernas kön och författarens gestaltning av dessa. En stor del av 

informanterna baserade även sina uppfattningar på författarens ordval. Enkäterna visade 

dessutom att relationer mellan karaktärer, innehåll och meningsbyggnad är påverkande 

faktorer men är inte de främsta beståndsdelarna som majoriteten av informanterna baserade 

sina uppfattningar på angående textförfattarnas kön.    

4.1.5.1 Stereotypiska föreställningar i enkätsvaren   

Resultaten i denna undersökning visar även att stereotypiska föreställningar om manligt 

skrivande framgår tydligt i 30 % av enkätsvaren. I enkäten angav dessa informanter att män 

har för vana att skriva rakt på sak och använda mer verb än adjektiv, dvs. inte ge detaljrika 

beskrivningar. Informanterna angav dessutom att män tenderar till att inte beskriva 

övertygande kvinnliga karaktärer utan snarare skriva stereotypiska kvinnoroller. Dessutom 

angav dessa informanter att män inte skriver djupgående om relationer mellan karaktärer. 

Informant 14 angav även att handlingen i text 2 var maskulin då den handlade om krigare, en 

drottning och en viktig affärsuppgörelse.   

  Stereotypiska föreställningar om kvinnligt skrivande framgår tydligt i 60 % av 

enkätsvaren vilket är dubbelt så många informanter som angav föreställningar om manligt 

skrivande. I enkäten angav dessa informanter att kvinnor har för vana att skriva utförligt med 

detaljrika beskrivningar av både miljö och relationer mellan karaktärer. Informanterna angav 

dessutom att kvinnor beskriver övertygande kvinnliga karaktärer som inte är stereotypiska.   

4.2 Del 2 

Den andra delen av undersökningen består av fyra enkätsvar och fyra intervjuer. Bland dessa 

fyra informanter var det en jämn könsfördelning. Informant A och D angav att de har annat 
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modersmål än svenska. Detta påverkade dock inte deras förmåga att fylla i enkäten eller att bli 

intervjuade. 

4.2.1 Tror informanterna att det är möjligt? 

Informant A och C angav i enkäten att de inte tror att det är möjligt att avgöra en 

textförfattares kön baserat på en anonym text. I enkäten motiverade  informant A sin ställning 

med att skriva: ”Det finns många exempel från litteraturhistorien om kvinnor som har skrivit 

under manliga namn och inte blivit ’upptäckta’ förrän de själva bestämt för att erkänna vem 

de är.” Informant C skrev: ”kvinnor och män skriver inte på olika sätt. Böcker brukar ofta 

’låta’ likadana oavsett könet på författaren.” I intervjun kompletterade informant C detta med 

följande: ”En boks röst, jag har i alla fall upplevt det, dom låter exakt likadant. [...] Om jag 

läser till exempel Stephen King och så läser jag boken Niceville som har en kvinnlig 

författare och det är...det tycker jag inte går att avgöra.”    

  I kontrast till informant A och C var informant B och D osäkra på huruvida det är 

möjligt att avgöra en textförfattares kön baserat på en anonym text och svarade därför både ja 

och nej i enkäten. Informant B skrev att det beror på texttyp och genre och skriver exempelvis 

följande: ”Matematisk text: kan med största sannolikt inte avgöras. Feministisk debattartikel 

kan med avsevärd sannolikhet avgöras.” I enkäten motiverar informant D sitt svar med 

följande: ”Enligt vissa exempel som till exempel att en kvinna tänker inte innan hon 

talar/skriver och använder ord som inte säger mycket och att en man ska vara kort/komma till 

punkten och använda ifyllnings ord… ja, det kanske går. Men det känns att genom att säga att 

så är fallet att man då bekräftar en sorts ’genus stämpling’.” 

4.2.2 Text 1 och vad informanterna baserade sina uppfattningar på 

Ingen av de fyra informanterna svarade korrekt gällande textförfattarens kön för text 1. 

Informant A, C och D angav att textförfattaren var en kvinna medan B inte tog ställning i 

denna fråga genom att kryssa i både kvinna och man. Detta resultat visar att det i denna enkät  

inte är möjligt för dessa informanterna att avgöra textförfattarens kön gällande text 1.   

  Både informant A och C baserade sina uppfattningar på att texten främst handlar om 

flickan Maria. I enkäten skrev informant A: ”Jag baserar det på det faktum att det verkar 

handla om en flicka och gör i och för sig en väldigt stereotypisk värdering att män inte kan 

skriva om kvinnliga roller och kvinnor inte klarar av manliga.” I intervjun ger informant A ett 

mer utvecklat resonemang och säger följande:  
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Det är något vi har fått för oss, speciellt om vi öppnar en bok och inte har kollat författarnamnet 

överhuvudtaget. Vi utgår från att det är en man som har skrivit för att det har det liksom varit i 

litteraturhistorien. Det var ju männen som började skriva även om det var klart och tydligt att vi kunde 

skriva i efterhand när vi fick tillåtelse att gå i skolan. Men just det här att vi har fått med oss att 

författarrösten är något mannen i första hand har och sedan när man har fått bevis på att det här var 

egentligen en kvinna ja då går man med på att det var en kvinna. [...] Det är en sak man måste träna bort.  

Informanten framhåller därefter igen att det är en kvinnlig huvudkaraktär och att informanten 

därmed drar slutsatsen att det är en kvinnlig textförfattare.   

  Informant C angav i enkäten att han baserade sin uppfattning på att ”innehållet kan vara 

självupplevt. Det låter kanske fånigt och fördomsfullt men jag baserar nog antagandet på att 

huvudpersonen är tjej.” I intervjun utvecklar informant C sitt resonemang:  

Det är väl en liten fördom att det kanske är kvinnor som skriver om yngre kvinnor som  håller på och lär 

sig svenska kanske. Men det finns också den här boken Guldkompassen, de här fantasy böckerna som 

handlar om en tjej och det är en kille som har skrivit de böckerna så det är nog bara en fördom som slog 

till.”  

Med andra ord är både informant A och C medvetna om att deras egna fördomar och 

förväntningar på könen är påverkande faktorer i deras bedömning av textförfattarens kön.   

  I kontrast till informant A och C baserade informant D sin uppfattning på författarens 

ordval och den relation som beskrivs mellan karaktärerna. Informant D skrev: ”Jag tror att det 

är en kvinna baserad på ordval och relationen som hon beskriver mellan Maria och Omar. Vet 

inte om det är rätt men: kysste och smekte hon ord och meningar och gjorde lusthus av olika 

uttryck. Det låter kvinnligt, eller?”  

4.2.3 Text 2 och vad informanterna baserade sina uppfattningar på 

Informant A kände igen text 2 och uteslöts därför ur analysprocessen gällande denna text. 

Informant B tog inte ställning gällande textförfattarens kön genom att kryssa i både kvinna 

och man och motiverade detta med att skriva ”Kan jag inte avgöra.”   

  Informant C angav att textförfattaren var en kvinna vilket inte stämde. I enkäten skrev 

informant C följande: ”Jag vet inte varför men jag får det intrycket kanske pga drottningens 

starka närvaro.” I intervjun framhåller informanten att hans uppfattning är att text 2 är skriven 

av en kvinna trots att den har en manlig huvudperson.    

  Den enda som angav rätt kön på textförfattaren var informant D. I enkäten skrev 

informant D följande: ”Jag är inte säker men han [huvudkaraktären Oscar] talar om hans 

förvåning att en kvinna kan läsa och skriva, en uppfattning som män hade, att kvinnor inte 

kunde (bra) vara lika duktiga som män.”  I intervjun uttryckte dessutom informant D att det är 
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svårt att bedöma en textförfattares kön helt baserat på en anonym text. Enligt informanten 

påverkas en individs uttryckssätt av dennes klasstillhörighet, sexuella läggning och kulturella 

bakgrund. Informant D uttryckte även att åsikter förändras med tiden och att tidpunkten 

(årtalet) en text är skriven är en påverkande faktor.   

  Detta resultat visar att det i denna enkät  inte är möjligt för majoriteten av dessa 

informanter att avgöra textförfattarens kön gällande text 2. 

4.2.4 Text 3 och vad informanterna baserade sina uppfattningar på 

Fyra av fyra informanter svarade att textförfattaren för text 3 är en kvinna vilket är korrekt. 

Detta resultat visar att det i denna enkät är möjligt för dessa fyra informanter att avgöra 

textförfattarens kön gällande text 3.    

  I enkäten skrev informant A att hon baserade sin uppfattning på att texten har en 

kvinnlig huvudkaraktär i likhet till text 1. Informant A hänvisar tillbaka till sitt resonemang 

kring text 1 (se 4.2.2) och tillägger följande: ”Vad kan en man skriva om en liten flicka?”  

  Informant B uttrycker i enkäten att hans uppfattning inte är baserat på 

språkbehandlingen utan på ”motivvalet”. Detta framhåller informant B i intervjun:  

Det har inget med språkbehandlingen att göra utan det är en gissning mer på motivhållet att jag skulle 

vilja hålla det lite mer sannolikt att det är en kvinna som har skrivit med den typen av motiv och personer 

som är med. Jag är fullt medveten om att det inte på något vis är säkert och att det kan nog låta som att 

det är mina egna fördomar. [...] Det är enbart kvinnliga karaktärer inblandade i det också. [...] Jag skulle 

inte på något sätt kunna gissa eller avgöra någonting av språkbehandlingen när det gäller könstillhörighet 

av författaren.  

I intervjun utvecklade även informant B sina tankar kring textförfattares kön i allmänhet och 

uttryckte följande:  

Jag tror att det är vanligtvis lättare att avgöra på grund av innehållet än formen, språket. Det skulle jag tro. 

Även där kan det vara lite besvärligt. Det var antagligen lite lättare att avgöra för något eller några hundra 

år sedan än vad det är nu. Att det är vanligare att manliga författare skulle kunna ha tänkas formulerat sig 

medvetet för att det skulle kunna tolkas som kvinnligt. Det finns ju ett antal fall där kvinnliga författare 

också har skrivit under manliga pseudonymer utan att det har upptäckts.  

I likhet till informant A och B anger informant C att han baserar sin uppfattning på att texten 

handlar om kvinnliga karaktärer och sade under intervjun att ”författaren kanske kom in mer i 

huvudet på huvudkaraktären, det är en ung tjej, så kanske att författaren kom in lite mer i 

huvudet på henne än vad en man hade gjort.” I intervjun resonerade informant C vidare om 

textförfattares kön i allmänhet och uttryckte följande:  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Pseudonym
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Vi pratade förr i skolan om till exempel Mary Shelley som skrev Frankenstein och hon skrev den 

anonymt eller om det var att hon hade en manlig pseudonym, så det har ju förekommit ofta och då är det 

folk som inte kan gissa om det är en kvinna eller man om det är anonymt.  

Med andra ord nämnde både informant A, B och C att kvinnor tidigare skrivit under manliga 

pseudonymer utan att ha blivit upptäckta.    

  Informant D angav i enkäten att hon baserade sin uppfattning på de typer av detaljer 

som förekommer i texten samt författarens ordval. I enkäten skrev informant D följande: ”Om 

jag hänvisar till vad vi har lärt oss om att kvinnor kan vara väldigt detaljrikt, att detaljerna om 

rummet och möblerna är väldigt ingående, tyder det på att en kvinna har skrivit det. Ordval 

om att hon vill bli en prinsessa verkar kvinnligt också. Men jag kanske har fel.” I intervjun 

nämner informant D att det finns vissa sociolingvistiska teorier som menar att kvinnor 

beskriver mer detaljrikt än män. Dock ger också informanten ett exempel som går emot dessa 

teorier, dvs. Tolkien som är en manlig författare men som skriver väldigt utförligt detaljrika 

beskrivningar.   

4.2.5 Stereotypiska föreställningar i enkätsvaren  

Stereotypiska föreställningar om manligt skrivande framgår tydligt i enkätsvaren från 

informant A. Hon angav att män inte kan beskriva övertygande kvinnliga karaktärer. 

Informant D angav att textförfattaren till text 2 kunde identifieras som man för att det i texten 

framgår typiskt manliga uppfattningar om kvinnor. I det här fallet handlar det om den manliga 

huvudkaraktärens förvåning över att drottningen har en utmärkt läs- och skrivförmåga.  

  Stereotypiska föreställningar om kvinnligt skrivande framgår tydligt i enkätsvaren från 

informant A, C och D. Informant A angav att kvinnor inte kan beskriva övertygande manliga 

karaktärer medan informant C angav att endast kvinnor kan beskriva övertygande kvinnliga 

karaktärer. Informant D angav att kvinnor har för vana att ge utförliga detaljrika beskrivningar 

angående både miljö och relationer mellan karaktärer.  

4.3 Är det möjligt för informanterna att avgöra textförfattares 

kön? 

I den första delen av undersökningen angav totalt 38 % av informanterna korrekt kön på 

textförfattarna. Dessutom visade enkäterna att 28 % angav fel kön på textförfattarna samt att 

27 % av informanterna inte tog ställning gällande en eller två texter. Detta resultat visar att  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Pseudonym
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det i denna enkät inte är möjligt för en majoritet av informanterna att avgöra textförfattares 

kön.   

  I den andra delen av undersökningen angav totalt 42 % av informanterna korrekt kön på 

textförfattarna. Enkäterna visade dessutom att 33 % angav fel kön på textförfattarna samt att 

17 % inte tog ställning gällande en eller två texter. Även detta resultat visar att det inte är 

möjligt för majoriteten av informanterna att i denna enkät avgöra textförfattares kön.    

  Resultatet i båda undersökningsgrupperna visade att det var svårast att avgöra 

textförfattarens kön utifrån text 1 medan text 3 var den enklaste.  
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Resultaten i denna undersökning visar att 38 % i del 1 samt 42 % i del 2 av undersökningen  

angav korrekt kön på textförfattarna. I kontrast till denna undersökning visade Haywards 

(2003:90ff) studie att 61 % av informanternas svar var korrekta. Nordins (1998:17) 

undersökning visade att 59,74 % i hennes första enkätgrupp samt 42,84 % i hennes andra 

enkätgrupp angav korrekt kön på textförfattarna i hennes enkäter. Resultaten i dessa tre 

studier skiljer sig något men antyder att det till viss del är möjligt att avgöra textförfattares 

kön baserat på en anonym text men att det inte är en självklarhet. Hayward (2003) och Nordin 

(1998) presenterar emellertid inga övertygande resultat som visar att det är möjligt för 

informanter att avgöra textförfattares kön.  Både den första och andra delen av denna 

undersökning visar att majoriteten av informanterna baserade sina uppfattningar främst på 

huvudkaraktärernas kön samt hur dessa gestaltas. Dock visar resultatet att en stor del av 

informanterna även baserade sina uppfattningar på författarens ordval. Det är med andra ord 

främst dessa textuella faktorer som informanterna baserade sina uppfattningar på. Denna 

undersökning visar att informanterna kan och har tagit hänsyn till vissa textuella faktorer men 

att dessa faktorer inte garanterar en 100 % svarsriktighet gällande textförfattares kön. I likhet 

med denna undersökning visade Nordins (1998:38) studie att informanternas bedömning av 

textförfattarens kön påverkades av könet på berättarrösten. Det är möjligt att detta beror på att 

läsare ofta antar att berättare (särskilt jag-berättare) är identiska med författaren. Dock krävs 

det fler studier inom detta område för att avgöra huruvida detta gäller generellt bland läsare.  

  Att författarens ordval är en påverkande faktor är även något som Nordins studie har 

gemensamt med denna undersökning. Även Haywards (2003:96) studie visade att en stor del 

av informanterna baserade sina uppfattningar på författarens ordval. I kontrast till Nordins 

(1998:38) studie angav dock inte informanterna i denna undersökning att de baserade sina 

uppfattningar på intuition.   

5.1.1 Informanternas förutfattade meningar 

Totalt 65 % av informanterna i den första delen av undersökningen samt informant A och C 

angav att de inte tror att det är möjligt att avgöra en textförfattares kön baserat på en anonym 

text. Vissa informanter nämnde att textuella faktorer visserligen kan påverka läsares 

uppfattningar kring textförfattares kön men läsares uppfattningar och bedömning baseras 
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också på dennes egna fördomar kring och förväntningar på könen. Undersökningens 

informanter uttryckte alltså en medvetenhet kring sina egna fördomar och förutfattade 

meningar om vad som anses vara kvinnligt och manligt. Resultaten i denna undersökning 

visar att stereotypiska föreställningar om manligt skrivande framgår tydligt i 30 % av 

enkätsvaren i del 1. Dessa informanter angav att män har för vana att skriva rakt på sak, 

använda mer verb än adjektiv och inte ge detaljrika beskrivningar av varken miljö eller 

relationer. Informanterna angav dessutom att män sällan beskriver övertygande kvinnliga 

karaktärer. Stereotypiska föreställningar om kvinnligt skrivande framgår tydligt i 60 % av 

enkätsvaren i del 1. Dessa informanter angav att kvinnor har för vana att skriva utförligt med 

detaljrika beskrivningar av både miljö och relationer mellan karaktärer samt skriver 

övertygande kvinnliga karaktärer som inte är stereotypiska. Liknande förutfattade meningar 

kring kvinnligt och manligt skrivande framgick även i informanternas enkätsvar i del 2 av 

undersökningen. Med andra ord angav undersökningens informanter tydliga föreställningar 

om både kvinnligt och manligt skrivande och 38 % i del 1 samt 42 % i del 2 svarade korrekt 

gällande textförfattarnas kön. Dock pekade ett flertal informanter ut detaljer som 

överensstämde med sina föreställningar om kvinnligt skrivande i texter med en manlig 

författare och vice versa. Läsare kan med andra ord använda sig av olika strategier baserat på 

författarens språkbehandling för att avgöra textförfattarens kön och tar även hänsyn till sina 

förväntningar på kvinnligt och manligt skrivande i bedömningen. Detta kan kopplas till 

Einarssons (1979) pilotstudier och Sundgrens (2007) undersökning som visade att läsares 

bedömningar av texter påverkas av deras stereotypiska föreställningar om kvinnligt och 

manligt. Kan läsaren åsidosätta sin egen subjektivitet dvs. sina inrotade vanföreställningar och 

avgöra en texförfattares kön? Denna fråga är eventuellt ett ämne för framtida undersökningar 

inom detta område. 

5.1.2 Kön, genus, genre och skönlitteratur 

Medan Nordins (1998) studie inkluderar olika genrer omfattar Haywards (2003) studie och 

denna undersökning enbart skönlitterära texter. Två av informanterna i del 1 av 

undersökningen angav att det är möjligt att avgöra textförfattares kön i vissa texter beroende 

på genre och ämne. En liknande inställning hade informant B i del 2 av undersökningen. Ett 

flertal informanter angav att texternas innehåll påverkade deras uppfattning om 

textförfattarens kön. Informant A, B och C uttryckte att kvinnor tidigare skrivit skönlitteratur 

under manliga pseudonymer utan att ha blivit upptäckta. Med andra ord anser flera 

informanter att textgenre påverkar möjligheten att avgöra en textförfattares kön baserat på en 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Pseudonym
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anonym text och tre informanter uttryckte intressanta resonemang kring kön, genus och 

skönlitterär ur ett historiskt perspektiv. Dock uttryckte ingen informant djupare resonemang 

kring hur just genren skönlitteratur påverkar läsares uppfattningar kring textförfattares kön. 

Av bland annat den anledningen är det relevant med ytterligare undersökningar som fokuserar 

på kön, genus och skönlitteratur men också andra genrespecifika undersökningar.  

5.2 Metoddiskussion 

5.2.1 Urval 

Enkätens och texternas omfång tog hänsyn till tiden det skulle ta för informanter att läsa och 

svara på frågorna. Därmed var tre texter ett lämpligt omfång. Trots detta tog det längre tid för 

informanterna att svara på enkäten än väntat.   

  De texter som ingår i denna undersökning valdes med omsorg. Under urvalsprocessen 

togs hänsyn till huvudkaraktärens kön, textförfattarens kön, författarens språkbehandling samt 

textens innehåll. Text 1 och 3 har en flicka som huvudkaraktär vilket ledde till intressanta 

resultat i både del 1 och del 2 av undersökningen då det var svårast att avgöra textförfattarens 

kön utifrån text 1 medan text 3 var den enklaste. I likhet med min undersökning valde Nordin 

(1998) sina texter med omsorg och tog hänsyn till texter som avvek från förväntade 

könsmönster. I framtida liknande undersökningar kan det dock vara relevant att välja fler 

texter samt texter med enbart vuxna huvudkaraktärer.  

5.2.2 Öppna frågor 

I kontrast till Haywards (2003) och Nordins (1998) studie bestod enkäten i denna 

undersökning i huvudsak av öppna frågor. Fördelen med öppna frågor är att informanterna 

kunde svara utförligt och motivera sitt svar med sina egna ord.  Dessutom påverkades och 

styrdes informanternas svar ytterst lite till skillnad från exempelvis enkäter av Likerttyp  som 

består av fasta svarsalternativ.   

  I enkäten finns dessutom inte alternativet Vet ej gällande informanternas uppfattning om 

textförfattares kön vilket var ett medvetet val för att driva informanterna till att ta ställning. 

Dock tog ett flertal informanter ändå inte ställning genom att kryssa i båda eller inget 

alternativ. För framtida kvantitativa undersökningar inom detta område kan det vara lämpligt 

att ha ett Vet ej alternativ då informanterna endast kan drivas till att ta ställning till en viss 

grad.  

 



 28 

5.2.3 Kombinerad kvantitativ och kvalitativ metod 

Som tidigare nämnts var en kombination av en kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod 

relevant för denna undersökning då både bred och djup data kunde samlas in och analyseras. 

Den kvantitativa metoden gjorde det möjligt att få en generell bild av informanternas förmåga 

att avgöra textförfattarnas kön samt vad informanterna baserade sina uppfattningar på. Den 

kvalitativa metoden möjliggjorde en mer djupgående analys av informanternas uppfattningar 

och bedömningar av texterna och textförfattarnas kön. Med andra ord kompletterade de två 

metoderna varandra vilket försäkrade undersökningens validitet och reliabilitet. 

Undersökningens omfång representerar en kompromiss mellan å ena sidan den begränsade 

tiden för studien, och å andra sidan de krav beträffande mängden material till en uppsats av 

denna storlek. För framtida liknande undersökningar med en större tidsram är det relevant 

med ett större omfång gällande antalet texter och informanter.  
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6 Avslutning 

Sammanfattningsvis visar resultaten att 38 % i del 1samt 42 % i del 2 angav korrekt kön på 

textförfattarna. Med andra ord är det till viss del möjligt att avgöra textförfattares kön baserat 

på en anonym text men det är inte en självklarhet.    

  Både den första och andra delen av denna undersökning visade att majoriteten av 

informanterna baserade sina uppfattningar främst på huvudkaraktärernas kön samt hur dessa 

gestaltas. Dock angav en stor del av informanterna att de även baserade sina uppfattningar på 

författarens ordval.  Undersökningens resultat visar även att informanterna baserade sina 

uppfattningar på sina egna stereotypiska föreställningar om kvinnligt och manligt skrivande 

samtidigt som det i en stor del av enkätsvaren framgår en medvetenhet kring informanternas 

egna fördomar och förutfattade meningar.   

  För framtida liknande undersökningar med en större tidsram kan det vara relevant med 

ett större omfång gällande antalet texter och informanter. Det kan även vara relevant att välja 

fler texter samt texter med enbart vuxna huvudkaraktärer. Avslutningsvis är det relevant med 

ytterligare undersökningar som fokuserar på kön, genus och skönlitteratur men också andra 

genrespecifika undersökningar då genusforskning har en väsentlig samhällsrelevans. 

 

  



 30 

Litteraturförteckning 

Einarsson, Jan, 1979: Två roller söker sina egenskaper. En pilotstudie. I: Könsroller i språk 3.  

  (FUMS-rapport 75) Inst. för nordiska språk, Uppsala. S. 3–17.  

Hayward, Malcolm, 2003: Are texts recognizably gendered? An experiment and analysis.  

  Department of English, Indiana University of Pennsylvania, Indiana. (2013-2-26)  

  http://www.sciencedirect.com.ep.bib.mdh.se/science/article/pii/S0304422X03000056 

Nordin, Kristin, 1998: Kan läsare avgöra en textförfattares kön? Instutitionen för Lingvistik  

  vid Stockholm universitet.  

Ohlsson, Maria, 2007: Språk och genus. I: Sundgren, E. (red), Sociolingvistik. Stockholm:  

  Liber. S. 144–184.  

Patel, Runa & Davidson, Bo, 2011: Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra  

  och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur.  

Perry, Linda, Helen Sterk & Turner, Lynn, 1992: Constructing and reconstructing gender.  

Albany: State University of New York Press. (2013-2-26)   

http://www.google.se/books?hl=sv&lr=&id=Wqdg1RbPukQC&oi=fnd&pg=PR9&dq=

perry+sterk+turner+Constructing+and+reconstructing+gender&ots=xXHfXlCOiC&sig

=_0jvP9qrA8DGYRTr16c89k5rDd0&redir_esc=y 

Romaine, Suzanne, 1999: Communicating gender. Mahwah, N.J: Lawrence Erlbaum  

  Associates. 

Sundgren, Eva, 2007: Stereotypa uppfattningar om kvinnor och män? Ingvar och Ingvor i ny  

tappning. I: Gunnarsson, B-L., Entzenberg, S. & Ohlsson, M. (red), Språk och kön i  

nutida och historiska perspektiv. Studier presenterade vid den sjätte nordiska 

konferensen om språk och kön. Uppsala 6-7 oktober 2006. (Skrifter utgivna av 

Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 71.) S. 253-263.  

  

http://www.sciencedirect.com.ep.bib.mdh.se/science/article/pii/S0304422X03000056
http://www.google.se/books?hl=sv&lr=&id=Wqdg1RbPukQC&oi=fnd&pg=PR9&dq=perry+sterk+turner+Constructing+and+reconstructing+gender&ots=xXHfXlCOiC&sig=_0jvP9qrA8DGYRTr16c89k5rDd0&redir_esc=y
http://www.google.se/books?hl=sv&lr=&id=Wqdg1RbPukQC&oi=fnd&pg=PR9&dq=perry+sterk+turner+Constructing+and+reconstructing+gender&ots=xXHfXlCOiC&sig=_0jvP9qrA8DGYRTr16c89k5rDd0&redir_esc=y
http://www.google.se/books?hl=sv&lr=&id=Wqdg1RbPukQC&oi=fnd&pg=PR9&dq=perry+sterk+turner+Constructing+and+reconstructing+gender&ots=xXHfXlCOiC&sig=_0jvP9qrA8DGYRTr16c89k5rDd0&redir_esc=y


 31 

Bilaga A 

Enkät 
Denna enkät undersöker läsares uppfattningar om skönlitterära textutdrag. Ditt deltagande är 

helt frivilligt och dina svar är helt anonyma
1
.  

Kön:________________________ 

Född år:_____________________ 

Modersmål:_____________________________ 

1. Tror du det är möjligt att avgöra om en text är översatt från ett annat språk till svenska 

enbart genom att läsa texten? 

 Ja 

 Nej 

 

2. Varför/Varför inte? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Tror du att det är möjligt att avgöra en textförfattares kön baserat på en anonym text? 

 Ja 

 Nej 

 

4. Varför/Varför inte? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Läs textutdragen och svara på frågorna på följande sidor. 

 

Tack på förhand! 

 

                                                 

1
 Denna studie uppfyller och präglas av riktlinjerna angående forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet). 

Informanters deltagande är frivilligt och anonymt.  
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Text 1 

Maria blev förälskad i det svenska språket. Utan överdrift kysste och smekte hon ord och 

meningar och gjorde lusthus av olika uttryck. I ett litet häfte som hon bar med sig överallt 

skrev hon ned det vackra och lustiga som hon läste och hörde.  

 Sedan lät hon Omar lyssna och härma. Humlan surrade och biet svärmade. Korna 

råmade. Hundar morrade och skällde, men katten spann och jamade. Gnägga och grymta, 

jollra och snarka.  

  Vad är det här? sade hon och gjorde en näpen grimas med munnen. Smilgrop. Om man 

äter för mycket, kan man få dubbelhaka och ölmage. Du kammar bena och jag gör flätor i 

håert och köper dem i ett konditori.  

  Trettio nya ord om dagen blev tvåhundratio i veckan och ungefär nio hundra i månaden. 

Vokalerna i vissa substantiv bytte klang och form från singularis till pluralis. Tång slog om i 

tänger; fader i fäder. Det var inte lätt att minnas, men Maria och Omar hjälptes åt.  

  När han fick sin första läsebok i skolan, satt de tillsammans på kvällarna och tittade på 

bilderna och ljudade. Hon låg bredvid honom i sängen och de höll pärmarna i var sin hand, 

medan de följde raderna. De rimmade och upprepade och vände blad. Så lades verktyg till 

husgeråd. Dagarnas och månadernas namn, färger, länder och djur tog sig in genom deras 

ögon och fick rum i dem. Nya upptäckter blev som att hitta vatten i öknen. De borrade djupt 

och bar i läglar av ormskinn.  

 

5. Känner du igen texten? (Om ja fortsätt till nästa text) 

 Ja 

 Nej 

 

6. Tror du texten är en översättning? 

 Ja 

 Nej 

 

7. Vad baserar du din uppfattning på? Bedömer du t.ex. innehåll, ordval, 

meningsbyggnad?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Övriga kommentarer: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. Tror du att textförfattaren är  

 Kvinna 

 Man 

 

9. Vad baserar du din uppfattning på? Bedömer du t.ex. innehåll, ordval, 

meningsbyggnad, relationer?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Övriga kommentarer: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Text 2  

Det hade gått snabbt och lätt för Oscar att diktera avtalet, han hade trots allt lärt sig en del 

under sina dryga tre år som innehavare av en handelsfirma i Dar.  

  När han läste upp det för drottningen lyssnade hon uppmärksamt och nickade då och då 

som om hon fann allt i sin ordning. Hon hade inga invändningar och hade liksom sina 

utländska gäster märkt att det börjat uppstå en viss otålighet bland de uppställda krigarna i 

salen.  

  Oscar skrev snabbt en översättning till tyska i två exemplar medan Hassan Heinrich 

kopierade swahilitexten på ett nytt papper. Därefter undertecknade Oscar snabbt de fyra 

dokumenten och räckte dem mot drottningen. En av krigarna sprang fram och nappade åt sig 

papperen ur Oscars hand och bar högtidligt upp dem till tronen. Till Oscars förvåning sträckte 

drottningen befallande ut handen mot pennan och en ny krigare löpte fram och hämtade den 

från Oscar och bar den som om den varit ett magiskt föremål upp till tronen. Med fortsatt 

uttryckslöst ansikte skrev drottningen under dokumentet och räckte en tysk och en 

swahiliversion mot Oscar och fick dem snabbt överburna.  

 Drottningen hade skrivit under på rätt ställe, fullt läsbart med latinska bokstäver. Kunde 
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kvinnan läsa och skriva? 

  Därefter klappade drottningen myndigt i händerna och utdelade några order på sitt eget 

språk och krigarna lämnade salen. I nästa ögonblick bars fyra kalebasser in, först till 

drottningen och sedan till gästerna.  

 ”Mina vänner och jag har ett gott avtal!” utropade drottningen. ”Ett gott avtal, säger 

araberna som vet mest om sådant, är då båda blir nöjda. Det ska vi dricka för!” 

 Hon såg verkligen mycket nöjd ut när hon drack. 

 ”Drick försiktigt, Bwana Oscar”, viskade Kadimba bakom honom. 

 

10. Känner du igen texten? (Om ja fortsätt till nästa text) 

 Ja 

 Nej 

 

11. Tror du texten är en översättning? 

 Ja 

 Nej 

 

12. Vad baserar du din uppfattning på? Bedömer du t.ex. innehåll, ordval, 

meningsbyggnad?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Övriga kommentarer: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

13. Tror du att textförfattaren är  

 Kvinna 

 Man 

 

14. Vad baserar du din uppfattning på? Bedömer du t.ex. innehåll, ordval, 

meningsbyggnad, relationer?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Övriga kommentarer: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Text 3 

Senare den dagen satt Christina ensam i Tant Ellens vardagsrum. Det knottriga tyget på soffan 

skavde lite mot låret, hon hade inga yllebyxor som täckte glipan mellan trosorna och 

strumpan.  

 Det var alldeles tyst i huset. Syster Inga och Margareta hade åkt till torget för att köpa 

julgran, de hade tjatat på Christina att hon skulle följa med, men hon hade envist skakat på 

huvudet och gjort sig så slapp och motståndslös att syster Inga inte ens hade kunnat få på 

henne kappan.  

 ”Hon kan stanna hos mig”, hade Tant Ellen sagt till slut, och efter en ström av 

förebråelser och ursäkter hade syster Inga gett med sig. 

 Och nu satt hon alltså med rak rygg i soffan och såg sig omkring. Hon tyckte om det här 

rummet, det hade färger som förstod att hålla sams, som inte bråkade och skrek och försökte 

slå ihjäl varandra. Gardinens blekgula nyans strök sig vänligt mot soffans djupa grå, mattans 

mättade gyllentoner lekte med det bruna i ett lågt skåp som stod borta vid väggen. Ovanför 

skåpet hängde en stor tavla, en målning av en gyllene skog. Den frestade henne. Kanske 

skulle hon gå in i den tavlan och bli en höstprinsessa i stället för en vinterprinsessa ... Men 

nej, hon ville vara kvar i det här rummet, i det här huset, i denna tystnad som bara tycktes 

djupna av väggklockans bestämda tickande. 
 Så stod tant Ellen plötsligt i det rundade dörrvalvet, fortfarande klädd i sin blommiga 

städrock. Ansiktet under det mörka håret var brett och fyrkantigt, de vita armarna korsades 

över bastanta bröst. Glasögonen hade halkat ner på näsan och i ena näsborren satt en vit 

bomullstuss.  

 ”Karamell?” sa hon och kisade över bågen, medan hon drog upp en påse ur fickan. 

 

15. Känner du igen texten? (Om ja fortsätt till nästa text) 

 Ja 

 Nej 

 

16. Tror du texten är en översättning? 

 Ja 
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 Nej 

 

17. Vad baserar du din uppfattning på? Bedömer du t.ex. innehåll, ordval, 

meningsbyggnad?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Övriga kommentarer: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

18. Tror du att textförfattaren är  

 Kvinna 

 Man 

 

19. Vad baserar du din uppfattning på? Bedömer du t.ex. innehåll, ordval, 

meningsbyggnad, relationer?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Övriga kommentarer: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Bilaga B
2
 

Intervjufrågor 

 Kan du utveckla ditt svar på fråga 3 och 4 i enkäten d.v.s huruvida du tror att det är möjligt att 

avgöra en textförfattares kön baserat på en anonym text? 

 

 Kan du utveckla ditt svar på fråga 8 och 9 d.v.s din uppfattning om textförfattarens kön och 

vad du baserar din uppfattning på? 

 

 Kan du utveckla ditt svar på fråga 13 och 14 d.v.s din uppfattning om textförfattarens kön och 

vad du baserar din uppfattning på? 

 

 Kan du utveckla ditt svar på fråga 18 och 19 d.v.s din uppfattning om textförfattarens kön och 

vad du baserar din uppfattning på? 

 

                                                 
2
 Då del 2 av undersökningen bestod av semistrukturerade intervjuer utökades dessa intervjufrågor med ett flertal 

följdfrågor som var helt baserade på informanternas individuella enkätsvar.  


