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Sammandrag 
  

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida manliga och kvinnliga karaktärer uppfattas 

som olika av läsaren. En text med tillhörande enkät delades ut till 84 informanter på två skolor, 

en yrkesförberedande och en högskoleförberedande skola. Texten bestod av de tre första 

sidorna från Monica Hughes Rymdfällan (1991), hälften av eleverna fick originaltexten där 

huvudkaraktären är kvinnlig, och andra halvan fick samma text med där huvudkaraktären i 

stället var manlig.  I bägge texter ändrades huvudkaraktären namn till Kim.  

Eleverna fick efter att ha läst texten besvara en enkät med frågor om texten och 

bakgrundsinformation om dem själva. Enkätens huvuddel bestod av 7 Osgood-skalor där 

informanten fick värdera karaktären efter traditionellt kvinnliga adjektiv och dess traditionellt 

manliga motsats och en fråga om de uppfattade karaktären som en stereotyp.  

Resultatet visade att den manliga och kvinnliga karaktären värderades likvärdiga. Den 

kvinnliga karaktären värderades däremot oftare som mer stereotyp än den manliga karaktären. 

Resultatet visade även att manliga informanter oftare värderade karaktären, oavsett dess kön, 

som mer manlig, medan de kvinnliga informanterna oftare värderade karaktären som kvinnlig. 

 

Nyckelord: språkattityder, språk och kön, skönlitteratur 
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1 Inledning  
  

Språkvetenskapliga artiklar, avhandlingar och andra publikationer, med genusinriktning har de 

senaste åren varit många. Intresset för ett genusmedvetet språkbruk finns även utanför den 

akademiska världen. Det som framför allt diskuterats de senaste åren har varit ordval, främst 

pronomen som hen och en som generiskt pronomen. Debatten om hen tycks ha svalnat, hen är 

nu mer ett ord som används var dag, och som inte längre provocerar på samma sätt som det 

gjorde då ordet omlanserades för några år sedan. En istället för man är kanske den hetaste 

debatten just nu, denna debatt tycks inte ha tagit sig hela vägen till var människas hem, utan har 

stagnerat hos språk- och genusintresserade.  

 Det pågår ett reformförsök för att skapa ett inkluderande och könsneutralt språkbruk, men 

diskussioner utanför det direkta, synliga, språket är inte lika vanliga. Vad händer mellan texten 

och läsaren? I det osynliga rummet där bilden av texten uppfattas. Det finns, såklart, 

vetenskapliga undersökningar även om detta, men de får inte samma uppmärksamhet utanför 

den akademiska världen, och av vad jag hittat, tycks de något daterade.  

I denna uppsats vill jag ta reda på hur läsaren uppfattar och tolkar en karaktär beroende på 

karaktärens kön. Uppfattas en manlig karaktär som mer maskulin, medan en kvinnlig karaktär 

uppfattas som mer feminin?  

w 

1.1 Syfte 
 

Syftet med den här uppsatsen är att utreda hur huvudkaraktärens kön påverkar läsarens 

uppfattning av denna. Gymnasieelever har fått läsa en skönlitterär text på två A4-sidor, och 

sedan besvara en enkät med Osgood-skalor där de får sätta ett kryss på en skala mellan en 

traditionell feminin egenskap, och motsatt egenskap som anses manlig. Läsaren fick även svara 

på huruvida de uppfattade karaktären som en stereotyp man/kvinna. Alla informanter läser 

samma text, men för hälften av informanterna används hon om huvudkaraktären, medan för 

den andra hälften används han om samma karaktär. 

Resultatet från enkäterna jämförs sedan för att se om det finns något mönster i hur karaktären 

har tolkats beroende på om denna är man eller kvinna.  

De frågeställningar som arbetet utgår ifrån är: 

• Uppfattas samma fiktiva karaktär likadant om den är man eller kvinna? 

• Uppfattas karaktären som stereotypt manlig/kvinnlig? 
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Termen stereotyp utgår ifrån Svensk ordboks beskrivning av adjektivet som något som: 

”förekommer i samma form som tidigare företeelser av samma typ och därför kan verka 

alltför förutsägbar” (SO 2021). 

 

1.2 Uppsatsens disposition  
 

Uppsatsen är uppbyggd på följande vis, att efter inledning och presentation av syfte i kapitel 1, 

följer ett avsnitt om tidigare forskning i kapitel 2 I det kapitlet finns ett avsnitt om tidigare 

forskning om språk, litteratur och genus, och ett avsnitt som rör forskning om språkattityder. 

Därefter i kapitel 3 följer en genomgång av metod och material där tillvägagångssätt vad gäller 

val av text, enkätutformning och val av informanter genomgås. 

 Sedan följer resultatdelen där informanternas individuella svar först gås igenom för att se 

om det finns något mönster i hur enkäterna besvarats, därefter följer en redogörelse för hur varje 

adjektivpar har värderats. Sist i resultatdelen finns ett kapitel om huruvida läsaren har tolkat 

karaktären som stereotyp. I kapitel 5 diskuteras sedan resultaten. Avslutningsvis kommer ett 

kapitel med en sammanfattning av uppsatsen. 

 

2 Bakgrund  
 

I följande kapitel återfinns tidigare forskning inom ämnet. Ett avsnitt rör tidigare språk- och 

litteraturforskning med genusperspektiv. I den andra delen presenteras tidigare forskning av 

och om språkattityder. 

 

2.1 Tidigare forskning om språk, litteratur och genus  

 

Maria Nikolajeva skriver i boken Barnbokens byggklossar (2004) om hur intresset för att 

undersöka barnlitteratur ur ett genusperspektiv väcktes under 1960- och 70-talet. De tidiga 

undersökningarna beskrev genusmönster i litteraturen och hur de undersökta karaktärerna 

förhöll sig till verkligheten. Könsstereotyper var i fokus i analyserandet av litteraturen. 

Vanligen undersöktes hur kvinnors yrkesliv presenterades och hur starka kvinnor 

porträtterades, gärna med hjälp av kvantitativa metoder. Detta ledde till diskussioner om 

representation, om hur ofta kvinnliga respektive manliga (huvud)karaktärer syntes. (Nikolajeva 

2004, 129f) 
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Senare forskning inom området behandlar istället ”performativt genus”, det vill säga att 

personen beter sig på ett sätt som avslöjar dess genustillhörighet (Nikolajeva 2004, 130). 

Nikolajeva menar även att senare feministiska litteraturkritiker har börjat fokusera mer på hur 

pojkar framställs och hur maskulinitet skapas (Nikolajeva 2004, 132).  

Jan Einarsson skriver i Könsroller i språk (1979) om en pilotstudie om två experiment han 

genomfört. Han frågar sig om vi ger egenskaper olika benämningar beroende på vilket kön den 

omtalade har. Syftet bakom experimentet är att undersöka hypotesen att om en man och en 

kvinna fäller identiska yttranden, så kommer personerna att ges olika egenskaper. Einarssons 

inspiration kommer från kvinnorättsgruppen Grupp 8 som på en politisk affisch frågade om ord 

hade samma betydelse beroende på vilket kön de syftade på (Einarsson 1979, 3ff). 

Det första experimentet Einarsson utför är den omtalade Ingvar/Ingvor - undersökningen där 

han låter 37 lärarstuderande läsa en skolpolitisk text. Hälften av informanterna fick en text där 

Ingvar Lind var upphovsman, och andra hälften fick exakt samma text men där Ingvar var utbytt 

mot Ingvor, och han utbytt mot hon. Resultatet av undersökningen visar att Ingvar bedömts 

som mer kompetent och trovärdig än Ingvor (Einarsson 1979, 5ff).  

I experiment nummer 2 fick grundskolelärare och journaliststuderande läsa ett utdrag ur 

Ingmar Bergmans Scener ur ett äktenskap där en man och en kvinna argumenterar. Hälften av 

försökspersonerna fick originalversionen och den andra hälften en version där kvinnan nu sa 

originalmannens repliker och vice versa. Därefter fick informanterna svara på Osgood-skalor 

där de värdesatte karaktärens egenskaper genom att sätta ett kryss på en tiogradig skala med ett 

adjektiv i ena änden och samma adjektiv, fast med ett inte framför.  (Einarsson 1979, 9f) 

Resultatet av denna undersökning var att oavsett vilken roll det manliga namnet haft i dramat 

så värderades han bland annat som mer dominerande, framgångsrik och passiv. Den kvinnliga 

karaktären fick istället högre värden för egenskaper som aggressiv, känslosam och undergiven 

(Einarsson 1979, 10).  

Daniel Wojahn har i De personliga pronomens makt (2013) undersökt föreställningar om 

kön genom en studie där användandet av könsneutrala pronomen (hen) jämförts med 

användandet av könsspecifika pronomen (han och hon). Genom en perceptionsstudie baserat 

på en enkätundersökning har Wohjan undersökt hur sex olika personliga pronomen påverkar 

informanternas föreställning av genus. Texten han utgick ifrån var en kort text som handlade 

om mobilstrålning, där det enda som skilde mellan de utdelade enkäterna var vilket personligt 

pronomen som användes. I sin studie kunde Wojahn dra slutsatsen att kön är den 

identitetsaspekt som deltagarna huvudsakligen kategoriserar efter. Wojahn kunde även i sin 



7 
 

undersökning se att användandet av hen framställdes som mer inkluderande än användande av 

han, hon eller den. I Wojahns undersökning framgick även att andra former av icke könsbundna  

personliga pronomen än hen skapade en konceptualisering av manlighet. Detta hävdar Wojahn 

visar på ett återskapande av en manlig norm. (Wojahn 2013, 361ff). 

 

2.2 Tidigare forskning om språkattityder 
 

Ellen Bijvoet skriver i sin artikel Attityder till språk (2007) om forskning om språkattityder. 

Hon skriver främst om attityder gentemot avvikelser från standardspråket vad gäller talat språk. 

Detta, samt attityder gentemot andra språk, tycks vara dominerande i forskningen om attityder 

till språk. Attityder gentemot så kallat ”manligt” och ”kvinnligt” språk tycks för närvarande 

vara underrepresenterat i forskningen. 

Bijvoet skriver att attitydforskningen har sin grund i socialpsykologin, där 

attitydundersökningar varit vanliga sedan 1920-talet. Sociala attityder låg länge i fokus, det vill 

säga attityder gentemot objekt, beteenden eller processer. På 1960-talet började en att studera 

attityder gentemot språk och hur en mottagare i en språklig situation tolkar ett budskap. Idag 

använder sig dialektologin, sociolingvistiken och tvåspråkighetsforskningen av 

attitydundersökningar. (Bijvoet 2007, 113f) 

Attityder är något vi socialiseras in i, inte något som vi föds med. Denna socialisation börjar 

redan innan skolstarten, och det är då främst föräldrarnas attityder som barnen lär in. Dessa 

tidiga attitydinlärningar är ofta svårare att ändra på än de som senare lärs in genom till exempel 

skola och vänner. (Bijvoet 2007, 117) 

Människors reaktioner gentemot språkliga varieteter och den som använder dessa ligger till 

grund för forskning om språkattityder. Reaktionerna kan ta sig uttryck på olika sätt, det kan 

vara att undvika att själv använda sig av varieteterna, alltså ett ändrat beteende, eller så kan det 

vara fråga om inställning, det vill säga att en ogillar till exempel vissa uttryck. (Bijvoet 2007, 

119) 

Vårt språk har som en funktion att visa vilka vi är och fungerar således som en 

identitetsmarkör. Genom språket kan vi visa vår grupptillhörighet vilket är en viktig 

utgångspunkt i forskningen om språkattityder. Attityder till språk är egentligen inte riktade mot 

språket i sig, utan återspeglar hur vi ser på användaren av språket (Bijvoet 2007, 119f) 
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Metoder för att undersöka attityder går att dela in i tre grupper enligt Bijvoet (Bijvoet 2007, 

122f). Dessa tre är:   

• Analys av språkanvändning och språkbehandling på samhällsnivå 

• Direkta mätningar 

• Indirekta mätningar 

 

     I den första kategorin används direkta observationer, deltagarobservationer och etnografiska 

studier för att kartlägga den aktuella varietetens sociala ställning och dess användning. Denna 

metod används främst som ett komplement till de andra metoderna.  

     Till direkta mätningar hör intervjuer och skriftliga enkäter. Enkätfrågorna kan utformas på 

olika sätt, det vanligaste är öppna frågor, flervalsfrågor eller Likertsskalor. I indirekta mätningar 

är syftet med undersökningen inte lika uttalat som i övriga tillvägagångssätt.  

     Bijvoet menar att attityder består av inlärda benägenheter till att reagera antingen positivt 

eller negativt till ett visst beteende, eller (språklig) företeelse. Reaktionen som uppkommer är 

således inte medfödd utan uppkommer och formas utefter våra värderingar och vår omgivning 

(Bijvoet 2013: 123-124). Bijvoet menar att de föreställningar vi har om språkliga ”beteenden” 

kan återspeglas i hur vi bemöter de människor som uttrycker dessa. Vi fyller i med egna 

föreställningar baserat på hur personer och grupper talar, och påverkas i interaktionen med dem 

av våra egna förutfattade åsikter (Bijvoet 2013: 122). 

     Bijvoet beskriver att attityder har en komplex struktur som kan delas upp i olika 

komponenter. Dessa komponenter består av tre olika delar och utgår ifrån socialpsykologiska 

forskares rön. Den första, kognitiva komponenten som beskriver uppfattningar och 

föreställningar om beteenden och företeelser (vilka inte behöver bygga på fakta), den andra 

affektiva komponenten rör känslomässiga värderingar (positiva som negativa) och den tredje 

och sista, kognitiva komponenten är den som visar på beredskapen att handla i enlighet med 

sina föreställningar och värderingar (Bijvoet 2013:124):  

3 Metod och material  
 

I planerandet av mitt arbete följde jag Einarssons förslag över hur en kan göra om en vill 

genomföra en liknande undersökning. Det första steget är då att välja ut den text en vill 

använda. Det andra steget att välja adjektiv samt konstruera enkäten. Det tredje steget är att 

välja ut sina informanter och att därefter genomföra undersökningen. Det fjärde steget är att 
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bearbeta resultaten statistiskt och det femte och sista att redovisa resultaten. (Einarsson 1979, 

13) Nedan följer hur mitt urval av text, enkätutformning och informanter till undersökningen 

gick till. 

 

3.1 Val av text  
I valet av text kan en enligt Einarsson välja en färdig text, men en bör vara beredd på att behöva 

producera själv eller manipulera andras texter. Han menar att texten bör vara engagerande och 

samtidigt attitydframkallande. Försökspersonen ska även kunna relatera till den givna texten, 

miljö- och erfarenhetsmässigt. Einarsson valde själv texter som han tyckte framstod som 

könsneutrala, men han föreslår att välja texter med stereotypa ämnen för att på så sätt få tillgång 

till attityder gentemot överskridande av traditionella genusmönster. (Einarsson 1979, 13f)  

En parameter i valet av text var Einarssons rekommendationer för liknande studier. 

(Einarsson 1979, 13f) Jag behövde en text som framkallade någon sorts tankar kring 

huvudkaraktären, en text som inte var allt för svårläst och som få av informanterna kände igen. 

Jag letade efter en text vars början var händelserik och karaktärscentrerad för att informanterna 

snabbt skulle kunna komma in i texten och snabbt få en bild av karaktären. Huvudkaraktären 

skulle inte vara alltför stereotyp så att ett byte av kön på denna skulle vara trovärdigt. 

Genusmönster syns tydligare i ungdomslitteratur eftersom könsidentitet är en väsentlig del i 

sökandet och identitetsskapandet som sker i tonåren (Nikolajeva 2004, 132). Med detta i åtanke 

blev valet en ungdomsbok. 

Boken jag valde var Rymdfällan av Monica Hughes (1991). Boken utgavs 1983 men kom i 

svensk översättning först 1991. Hughes föddes 1925 och var en kanadensisk författare, hon gav 

ut cirka 30 böcker fram till sin död 2003 (Nationalencyklopedin). Rymdfällan är en science-

fiction roman som handlar om Valerie som tillsammans med sina syskon hamnar på en ond 

planet där de blir behandlade som ovanliga djur. Boken fick tre plus i betyg av Gunnilla Boren 

på Dagens Nyheter och ansågs vara en av Hughes sämre böcker. Huvudkaraktären Valerie anses 

vara en av bokens ”förtjänster” och beskrivs som ”en klipsk och orädd hjältinna”. (Boren 1992) 

På de tre första sidorna i Rymdfällan (Hughes 1991: 5ff) möter läsaren Valerie som bråkar 

med sin mamma om att hon måste vara barnvakt åt sin lillasyster, och aldrig får en dag ledig. 

Bråket slutar med att Valerie argt springer in i badrummet och gråter. Det är orättvist att 

storebror Frank får följa med deras pappa på expeditioner medan hon tar hand om lillasyster 

Susan. I badrummet gråter Valerie och ser ledset på sin ”fula” spegelbild, varför blev inte hon 

lika fin som sina syskon? Valerie tar sitt förnuft till fånga och inser att mamma har rätt, vad 
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skulle hon annars göra, om hon inte tog hand om Susan? Hon går för att be mamma om ursäkt, 

men mamma hinner före och säger att Valerie får ledigt för dagen, Frank kan ta hand om Susan. 

Valerie blir glad och hoppas på att pappa ska fråga om hon vill följa med på dagens expedition, 

men det gör han inte, och Valerie vågar inte själv fråga. Det slutar med att pappa åker iväg och 

Valerie inser att det kanske var lika bra, hon skulle ju ändå bara vara i vägen. 

Valerie hinner känna många känslor på de tre sidorna, hon är arg, ledsen, avundsjuk, 

skuldmedveten, tacksam, arg igen, önskande, osäker och tycker att allt är orättvist. Det borde 

alltså gå att få en uppfattning om Valerie trots den korta texten. Valeries beteende är inte 

stereotypt kvinnligt, utan hon skulle kunna uppfattas som pojke.  

Jag behövde ändra om lite i Rymdfällan för att texten fungera. Jag bytte ut Valeries namn 

mot Kim i både den manliga och kvinnliga versionen för att göra texterna identiska bortsett från 

använt pronomina. Jag blev även tvungen att ta bort 3 meningar: ”Valerie Josephine Spencer, 

den vackraste flickan i hela galaxunionen, med långt blont hår, blå ögon och ögonfransar som 

syntes lång väg och en figur som var kurvig och inte platt som en planka.” och ”Det här är ju 

faktiskt 3100-talet. Kvinnor har en hel del rättigheter.” I övrigt har ursprungstexten använts.  

e 

3.2 Enkätundersökning  
Enkäten består av två delar, en sida med frågor om texten, och en sida med frågor om besvararen 

och dess utbildning, där fick informanten även svara på om denne var intresserad av genus. I 

utformandet av enkäten var det viktigt att undersökningens egentliga syfte inte framgick. Detta 

då det skulle påverka utfallet av undersökningen negativt, eftersom undersökningen syftar till 

att utreda undermedvetna uppfattningar kring genus hos informanterna. Informanterna fick läsa 

att enkätens syfte var att undersöka hur elever uppfattar litterär text. För att hålla illusionen 

levande bestod enkäten förutom de frågor som ligger som underlag för denna uppsats även av 

frågor om texten i övrigt (se bilaga 2).   

Den huvudsakliga informationen som denna undersökning bygger på är en fråga om 

huruvida informanten uppfattar Kim som stereotyp och sju Osgood-skalor med motsatta 

adjektiv. Einarsson (1979, 15) använder sig av liknande skalor och rekommenderar att en 

använder sig av ett jämnt gradantal i sina skalor för att på så sätt tvinga försökspersonen till att 

ta ställning. Jag följde detta råd och lät använda sex grader till skalorna.  

Einarsson (1979, 14f) valde att istället för att använda sig av motsatspar använda samma ord 

på bägge sidor av skalan, fast med ett inte före. Jag har valt att inte följa Einarsson här utan att 
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använda mig av motsatspar. Adjektivparen jag valt är hämtade från ett schema över typiskt 

motsatta egenskaper som använts för att identifiera och klassificera genusmönster hos 

karaktärer. Dessa har hämtats från Maria Nikolajevas bok Barnbokens byggklossar (2004). 

 Nikolajev menar att kvinnliga och manliga stereotyper bygger på att kvinnliga och manliga 

egenskaper är motsatta varandra. Nikolajeva har ställt upp ett schema av motsatspar som speglar 

hur kvinnor respektive män uppfattas. Nikolajeva påpekar att schemat inte gäller alla litterära 

karaktärer, men att det kan ge en fingervisning och underlätta för bedömning av stereotypa 

karaktärer. (Nikolajeva 2004, 129f). 

     Ur detta schema (se nedan) har jag sedan plockat 7 motsatspar som passar in på de första 

sidorna i Rymdfällan. De adjektivpar jag valt är: emotionell/känslokall, lydig/aggressiv, 

omtänksam/rovgirig, sårbar/skyddande, beroende/självständig, intuitiv/rationell och 

passiv/aktiv. Rovgirig har dock bytts ut mot egoistisk för att vara lättare att förstå och undvika 

osäkerhet och missförstånd.  

 

Tabell 1: Typiska kvinnliga och manliga egenskaper (Nikolajeva, 2004:129) 

KVINNOR/FLICKOR                                                    MÄN/POJKAR 

Vackra  

Aggressionshämmade 

Emotionella, milda 

Lydiga 

Självuppoffrande 

Omtänksamma  

Sårbara 

Beroende 

Passiva 

Syntetiserande   

Tänker kvalitativt                     

Intuitiva  

 

Starka 

Våldsamma  

Känslokalla, hårda  

Aggressiva 

Tävlande 

Rovgiriga 

Skyddande 

Självständiga 

Aktiva 

Analyserande 

Tänker kvantitativt  

Rationell
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3.3 Informanter  
Eftersom den bok som valts var en ungdomsbok valde jag att göra undersökningen på 

ungdomar, då de tillhörde bokens målgrupp. Enkäterna delades ut på två gymnasieskolor: en 

skola för främst yrkesberedande program och en skola med högskoleförberedande program. På 

den yrkesförberedande skolan delades enkäterna ut på VVS- och fastighetsprogrammet och på 

den högskoleförberedande skolan på samhällsinriktade programmet. På varje skola utlämnades 

60 enkäter. 

På den yrkesförberedande skolan besvarades 42 enkäter varav det blev ett internt bortfall på 

åtta stycken, fem stycken på grund av att de inte besvarat Osgood-skalorna, och tre för att de 

missat att fylla i frågorna som handlade om dem själva. Av de 34 återstående enkäterna hade 

18 informanter haft en kvinnlig Kim, och 16 stycken en manlig Kim. Bland eleverna som 

besvarade enkäten var 29 stycken män, en  kvinna och fyra hade kryssat i ”annat”. Endast en 

av informanterna svarade ja på frågan om de var intresserade av genus. 

På den högskoleförberedande skolan besvarades även där 42 enkäter varav sju inte kunde 

användas, två på grund av skalorna inte var korrekt ifyllda och fem som inte svarat på 

bakgrundsfrågorna. Av de återstående 35 enkäterna på den högskoleförberedande skolan hade 

18 kvinnlig Kim och 17 manlig Kim. Tio män, 22 kvinnor och tre ”annat” besvarade enkäten. 

19 sade sig vara intresserade av genus medan 16 inte var det. 

Sammanlagt har 36 informanter svarat på frågor kring en kvinnlig karaktär och 33 

informanter har svarat kring en manlig karaktär. 

E 

3.4 Bearbetning av resultaten 
 

Varje grad på skalan tillgavs ett värde. Detta medförde att de sammanlagda värdena kunde 

räknas ihop och ge varje informants enskilda enkät ett värde. Den grad som låg först, tillhörande 

den feminina egenskapen fick värde 1, nästa grad värde 2 och så vidare fram till grad 6. 

Brytpunkten feminin/maskulin går mellan värde 3 och 4. Däremot så räknas inte 3,5 som en 

bestämd gräns där karaktären övergår från traditionellt feminin till traditionell maskulin, utan 

dessa värden är så pass nära varandra att de skulle kunna sägas vara en ”neutral zon”. 

När varje adjektivpar fått ett värde lades dessa värden ihop och delades på 7 för att få ut 

medelvärde, detta då detta fanns sju adjektiv. När informanten inte svarat på ett av adjektivparen 
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fick detta par värde noll. Varje enkät kunde få ett värde mellan 1 och 6. Det högsta värdet blev 

4 och det lägsta 2.  

Resultatet har även delats upp i procentenheter där varje enskilt gradsvar räknats och delats 

upp efter sitt värde. För att få ut procentenheterna har varje gradskala räknats för sig. En har 

räknat hur många adjektiv som har besvarats med en etta, hur många som har besvarats med en 

två och så vidare. Denna hopräkning har sedan delats med antalet svarande på frågan (se figur 

2). 

 

4 Resultat  
 

I det här kapitlet redovisas resultaten från enkäten. Resultatet redovisas genom linje- och/eller 

stapeldiagram där ju högre värde en koordinat har, desto mer manlig har karaktären tolkats. 

Värde 1–3 skattar mot den feminina egenskapen, medan värdena 4–6 skattar mer mot den 

maskulina egenskapen. Denna redovisningsform har valts för att tydligt visa på skillnaderna 

mellan texten med den manliga huvudkaraktären jämfört med den kvinnliga.  
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 4.1 Individuella svar 
 

I detta kapitel redovisas resultatet för svaren på Osgood-skalorna. I figuren nedan (figur 1) syns 

fördelningen över värdena från alla informanter uppställda i ett linjediagram.  

 

Figur 1. Alla informanters medelvärde på skattning av Osgood-skalan

 

 

Diagrammet i figur 1 visar att manliga Kim fått lägsta värde 2 och kvinnliga Kim fått lägsta 

värde 2,1. Både den kvinnliga och den manliga Kim har fått högsta värde 4. I diagrammet syns 

att manliga Kim ligger något över kvinnliga Kim, men linjerna korsas åtskilliga gånger. Det 

finns även 3 fler besvarade enkäter om kvinnliga Kim jämfört med manliga Kim, notera att den 

kvinnliga linjen därför blir något längre, därför blir något längre. Detta gör att det enskilda 

svaret får en lägre procentenhet i jämförelse med svaren i den manliga linjen.  

I figur 2 (se nedan) har värdena gjorts om till procentenheter. 

 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Alla informanter

Kvinnlig Kim Manlig Kim



15 
 

Figur 2. Alla informanters svar indelade i procent. 

 

  

Som syns i diagrammet är fördelningen någorlunda jämn. Kvinnliga Kim har värderats med 

fler ettor medan manliga Kim har värderats med fler fyror. Kvinnliga Kim har värderats med 

fler femmor än vad manliga Kim har. Skillnaden mellan de bägge Kim är liten, det är svårt att 

dra någon ordentlig slutsats. Tabellen visar att de främst ikryssade värdena är de som legat i 

mitten av adjektivparen. Det visar att informanterna har i procentuellt störst mån värderat Kims 

egenskaper som liggandes mitt emellan de konträra adjektiven. Oavsett om Kim varit hon eller 

han har Kim uppfattats som, och värderats som relativt neutral, mitt emellan de manligt och 

kvinnligt kodade egenskaperna.   

y 

4.1.1 Svar efter skolorna 

 

Nedan följer två diagram där svaren är indelade efter vilken klass och skola informanten går 

på. Generellt finns det skillnader emellan skolorna, då det ena är yrkesförberedande och det 

andra högskoleförberedande. 

På det yrkesförberedande gymnasiet sade sig 1 av 34 elever vara intresserad av genus, medan 

19 av 35 sade sig vara intresserade på det högskoleförberedande gymnasiet. Om detta är en 

korrelation eller kausalitet går inte att avgöra, men det kan vara så att de som har ett intresse av 

genus och således av genusmönster och genuskonstruktioner försöker se förbi karaktärens kön 
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och vilja undvika att göra karaktären till en stereotyp. Detta är dock svårt att veta, och inte något 

som skulle ändra resultatet särskilt, därför har ingen större vikt lagts på detta i tolkandet av 

resultatet. 

En tredje sak som skiljer mellan skolorna vad gäller informanterna i denna undersökning 

och som kan spela in i resultatet är informantens eget kön. På yrkesgymnasiet sade sig enbart 1 

identifiera sig som kvinna, medan 29 identifierade sig som män och 4 som ”annat”. Den 

högskoleförberedande skolans informanter bestod mest av kvinnor, 22 identifierade sig som 

kvinnor, 10 som män och 3 som annat. Informantens eget kön kommer att diskuteras vidare 

längre ned.  

 

Figur 3. Fördelning av adjektivparens medelvärde på yrkesgymnasiet 

 

 

Figur 3 ovan visar att yrkesgymnasiet har värderat manliga Kim som något manligare än 

kvinnliga Kim. Manliga Kim ligger något högre vad gäller de typiskt kvinnliga adjektiven än 

vad kvinnliga Kim gör. Läsarna har värderat karaktären Kim likvärdigt oavsett kön. Därefter, 

mellan 3,3 och 3,6 så går bägge Kims linjer ihop och ligger samman, linjerna brys sedan, men 

fortsätter att ligga när varandra. Bägge har 4 som högsta värde.  
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Figur 4. Fördelningen av adjektivparens medelvärde på högskoleförberedande gymnasiet 

 

 

Figur 4 visar att linjerna från högskoleförberedande följs åt från början till slut. Manliga Kim 

lägger sig lite lägre mellan 2,6 och 3,1 som visar på de kvinnliga adjektiven, för att sedan höja 

sig något mot slutet och gå om kvinnliga Kim. I det stora hela överensstämmer värderingen av 

den manlige och den kvinnliga Kim väldigt och det är svårt att säga att det finns en betydande 

skillnad mellan linjerna och karaktärerna. Det går därför inte att säga att attityden och 

uppfattningen av den kvinnliga Kim och den manliga Kim skiljer sig nämnvärt, utan de tolkas 

relativt likadana.   
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Figur 5. Fördelningen på bägge skolor  

 

Figur 5 nedan är en sammanställning av figur 3 och 4. Y står för yrkesgymnasiet och H står för 

högskoleförberedande. I detta diagram syns att yrkesgymnasiet har värderat både den manliga 

och den kvinnliga Kim som manligare än vad den högskoleförberedande skolan har gjort. Här 

är det spännande att jämföra bägge skolors linjer för manliga Kim. Högskoleförberedande 

skolans manliga Kims linje är den som ligger längst ner och skulle värderas som den mest 

feminina, medan yrkesförberedande skolans Kim värderas som den mest maskulina. Dessa två 

linjer möts ingenstans.  

Linjerna för kvinnliga Kim möts mellan 2,4 och 2,6 men håller sedan ett avstånd emellan 

sig. Även här är det yrkesförberedande skolan som värderat Kim högst, och därigenom mest 

manlig. Vad detta beror på är svårt att säga. Kanske är det informanternas kön som spelar in, 

att merparten av yrkesförberedande skolan identifierar sig som män gör att de relaterar mer med 

de traditionellt manliga egenskaperna och därför värderar Kim som manligare, och vice versa.  

För att undersöka detta närmare visar figur 6 (nästa sida) hur informanterna svarat beroende 

på sin egen könsidentitet.  
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Figur 6. Fördelning efter informantens kön 

 

  

Figur 6 visar hur informanterna värderat Kim och vilken könsidentitet de själva tillskriver sig. 

I denna figur visas inte resultaten för de som inte angett sin könsidentitet som manlig eller 

kvinnlig eftersom de är för få för att få ut ett resultat av i ett linjediagram.  

I diagrammet ser vi att de linjer som fått högst värde, alltså ansetts som mest maskulina är 

de där informanten identifierat sig som man, oavsett könet på Kim. De linjer med lägst värde, 

där Kim ansetts vara mer feminin är de där informanten identifierat sig som kvinna. Det skulle 

kunna peka på Nikolajevas genusteori, att informanten identifierar Kim med sig själv och sedan 

värdesätter Kim efter de egenskaper som traditionellt hör samman med deras egen 

könstillhörighet stämmer.  

Vi kan även avläsa att den linje som ligger lägst och som värderats som mest kvinnlig är den 

där Kim är manlig och informanten är kvinnlig och att den linje som har flest höga och som 

värderats med mest manliga värden är kvinnlig Kim med manlig informant.  
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4.2 Adjektiv  
  

I detta avsnitt är det adjektivparen i sig som står i fokus. Här undersöks vilka adjektivpar som 

gett mest utslag och om det är något par som urskiljer sig särskilt. 

 

Figur 7. Översikt över alla adjektivpar 

 

  

I diagram sju ovan syns medelvärdet för alla adjektivpar. Som syns ligger alla värden mellan 

2,7 och 3,4. Detta medför att de, om det funnits en strikt gräns, alla hamnat på den feminina 

sidan. Det går såklart inte att dra en strikt gräns till var de typiskt kvinnliga egenskaperna och 

de typiskt manliga egenskaperna börjar, utan dessa värden skulle sägas ligga i mitten, i den 

tidigare så kallade ”neutrala zonen”.  

Vi ser heller inte ett mönster i att staplarna för manlig Kim, är högre än staplarna för 

kvinnliga Kim vilket skulle medföra att manliga kim ansetts som något manligare. 3 av de 

orangea stolparna är högst, 2 av de blå stolparna är högre och två av stapelparen är lika höga. 

Beroende/självständig och aktiv/passiv har samma värde medan omtänksam/egoistisk och 

intuitiv/rationell skiljer sig något mer.  
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4.3 Resultat om stereotyp karaktär 

  
Informanterna fick även svara på en fråga om de tyckte att Kim var en stereotyp man/kvinna. 

10 av informanterna på den yrkesförberedande skolan tyckte att kvinnliga Kim var stereotyp, 7 

stycken tyckte inte det, 1 svarade inte. Av informanterna från samma skola som läst texten med 

en manlig Kim ansåg 5 stycken att han var stereotyp, 10 tyckte inte att han var det och 1 visste 

inte. På högskoleförberedande skolan ansåg 9 stycken att kvinnliga Kim var stereotyp, 9 tyckte 

inte hon var det. 5 tyckte att manliga Kim var stereotyp, 13 tyckte inte att han var det. 

Sammanlagt tyckte 19 informanter på det högskoleförberedande programmet att kvinnliga 

Kim var stereotyp medan 16 inte tyckte att hon var det. 10 stycken tyckte att manliga Kim var 

stereotyp medan 23 inte tyckte att han var det. 

Trots att bägge Kim, som synts på diagrammen, inte skiljer sig åt nämnvärt, så har fler ansett 

kvinnliga Kim vara en stereotyp, medan få ansett manliga Kim vara en stereotyp i frågan om 

detta på enkäten. Resultatet för om kvinnliga Kim anses stereotyp eller inte visar ingen markant 

skillnad. Medan det är tydligt att manliga Kim mer än dubbelt så ofta inte anses vara stereotyp.  

a 

5 Diskussion av resultat  
 

Det är svårt att säga något om resultatet annat än att det tycks som om manliga och kvinnliga 

Kim uppfattats ungefär lika.  Inför undersökningen förväntades att det skulle vara en markant 

skillnad mellan hur de olikkönade karaktärerna uppfattades. (Einarsson 1979, 7) Om en ser till 

Einarssons experiment så var skillnaderna markanta på så sätt att det gick att säga något om att 

kvinnor och män uppfattas olika. 

Einarssons första experiment, där hälften av informanterna fick en text där Ingvar var 

avsändare och andra hälften fick samma text, men underskriven av Ingvor visade att Ingvar 

bedömdes som mer kompetent och trovärdigare än vad Ingvor gjorde. (Einarsson 1979, 7) 

Resultatet på den Einarssons andra undersökningen där hälften av informanterna fick 

originalet av Ingmar Bergmans Scener ur ett äktenskap och andra hälften fick en version där 

rollerna var ombytta, var även det tydligt. Resultatet av denna undersökning var att oavsett 

vilken roll det manliga namnet haft i dramat så värderades han bland annat som mer 

dominerande, framgångsrik och passiv. Den kvinnliga karaktären fick istället högre värden för 

egenskaper som aggressiv, känslosam och undergiven.  (Einarsson 1979, 10) 
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Frågan är nu om tiderna har förändrats sedan Einarssons arbete, mycket hinner hända på 

nästan 40 år. Det känns dock inte som en helt trovärdig förklaring. Det är tydligt att vi idag 

fortfarande ”ser” kön och att vi behandlar och uppfattar könen olika.  

En troligare slutsats är att det var något i den text som användes i detta arbete, eller att det 

var något i enkäten som ledde till att den manliga och den kvinnliga karaktären tolkades 

liknande.  

Maria Nikolajeva skriver att tolkning av litteratur och av genusmönster förändras med tiden. 

Vi ser idag klassiker med andra ögon än hur de sågs när de kom ut. Även karaktärerna har 

förändrats och nu tillåts de tidigare typiskt könsspecifika egenskaperna att beskriva även 

motsatt kön. Detta gäller framförallt kvinnliga karaktärer som nu tillåts visa typiskt maskulina 

drag. Men även manliga karaktärer tillåts att ta feminina egenskaper. (Nikolajeva 2004, 131f) 

Nikolajeva menar alltså att vi, år 2004, var mer öppna för fiktiva karaktärer som bryter mot 

normer. Kanske kan en av anledningarna att Kim tolkades liknande oavsett kön bero på att hon 

är en fiktiv karaktär. Kanske är texttypen fel om en vill ta reda på hur män och kvinnor i text 

uppfattas. Det hade kanske gett ett bredare utslag om en, som i Einarssons första experiment 

använt en facklitterär text istället. I experiment två använder sig Einarsson av skönlitterär text 

och resultatet visar att karaktärerna tolkats olika. Kanske kan det istället bero på att de första 

sidorna i Rymdfällan är allt för expressiva och tydliga i sina känslor. Här skrivs Valeries känslor 

ut, som exempel ”om inte Valerie ilsknat till” (Hughes 1991, 5) ”tänkte avundsjukt på Frank” 

(Hughes 1991, 6).  Kanske hade karaktären i ett sånt här experiment behövt vara mer stereotyp.  

Nikoljeva skriver att manliga normer uppfattas i vår kultur underförstått som överlägsna. 

Kvinnliga gestalter som uppvisar maskulina drag tvingas ofta tillbaka till den kvinnliga 

beteendenormen. Det har påpekats att manliga karaktärer får växa, medan kvinnliga karaktärer 

krymper. Det är bara i fantasy och science fiction som kvinnliga karaktärer kan få tillåtelse att 

bli fria från den kvinnliga stereotypen. (Nikolajeva 2004, 130)  

Nikolajeva använder begreppet performativt genus med vilket menas att personers 

beteenden går enligt föreskrivna normer, vilka enligt den feministiska teorin kallas 

genusmanuskript. Detta innebär att om en karaktär beskrivs som kvinna, men denna beter sig 

som en man så följer personen det maskulina manuskriptet. Det går att sätta en kvinna som 

huvudroll i en äventyrshandling, men det innebär att karaktären blir ”a hero in drag”, det vill 

säga, karaktären genomför ett slags könsbyte. De maskulina kvinnor som skildras i senare 

fantasyromaner beskriver Nikolajeva som ”politiskt korrekta, en kvinnlig kropp som spelar en 

manlig roll”. Det som skapar kvinnan är de yttre attributen som till exempel: långt svallande 
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hår, men det är ingen genuin kvinnlig personlighet som skapas. Eftersom handlingen är 

maskulin, skulle karaktären ha varit maskulin utan att något i handlingen hade behövts ändras. 

(Nikolajeva 2004, 133)   

Eftersom den maskulina normen år 2004, när Nikolajevas bok utkom, vägde mer än den 

kvinnliga, menar Nikolajeva att om en text inte har specifika kvinnliga drag, så uppfattar vi 

texten automatiskt som ”neutral”, det vill säga manlig. (Nikolajeva 2004, 130) 

Nikolajeva skriver att den genre där det är okej för en kvinnlig karaktär att bryta sig lös och 

bli fri från den kvinnliga stereotypen är science-fiction, på de 3 första sidorna i Rymdfällan är 

det svårt att avgöra om Valerie brutit sig loss från den kvinnliga stereotypen. Händelseförloppet 

i bokens första sidor är inte stereotypt kvinnligt. Valerie som barnvakt åt sin lillasyster, skulle 

kunna tolkas som en kvinnlig syssla, men det skulle även kunna vara ”det bortglömda” 

mellanbarnets uppgift, alltså skulle Valerie här utan konstigheter kunna vara man. Den händelse 

som skulle kunna förklaras som ”kvinnlig” är då Valerie gråter inne i badrummet och beklagar 

sig om sitt utseende. Kanske är Valerie ”a hero in drag”, där det enda som gör henne till kvinna 

är hennes önskan om att vara vacker, ha långt blont hår och vara kurvig (Hughes 1991, 6).  

Frågan är då om Rymdfällan är en bok där huvudkaraktären är en man utklädd till tjej med 

ett neutralt, det vill säga manligt, händelseförlopp. Men skulle inte då resultatet medföra att 

bägge Kim uppfattas som mer maskulin än feminin? Resultaten visar att bägge Kim ligger på 

mitten i skalan, inte avgjort maskulin eller feminin. Kanske beror det på att Kim uppfattas som 

maskulin, och eftersom maskulin är neutral vad gäller fiktiva karaktärer så är det inte konstigt 

att bägge Kim hamnar i mitten på skalan. Detta är inte en trovärdig förklaring då det är svårt att 

tänka att händelseförloppet påverkar karaktärens egenskaper. Däremot kan det spela in i att 

tolkningen av Kim blev neutral eftersom det inte var en intressant text utan en text där 

huvudkaraktären var ointressant och informanterna hade svårt att kunna/vilja ta till sig Kim.  

Kanske kan namnet Kim ha spelat in i hur karaktären tolkades. Kim är ett välkänt 

könsneutralt namn vilket kanske omedvetet förde informanterna till att inte tolka hen som 

utpräglat feminin eller maskulin. Kanske hade det blivit en skillnad om det varit olika namn i 

texterna, så som Einarsson gjorde, ett traditionellt feminint och ett traditionellt maskulint. 

Det går att utläsa sociala, kulturella och ideologiska förhållanden i personnamn. 

Könsneutrala förnamn är individualiserande, de syftar på en enskild individ, vilket kan leda till 

praktiska problem. I till exempel Tyskland är könsneutrala namn förbjudna på grund av att 

bärarens kön inte framgår. I Sverige är könsneutrala namn tillåtna, de flesta könsneutrala namn 

är namn med utländsk härkomst, ofta namn som från början är maskulina men som på grund av 
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att de har den feminina ändelsen -a har ansetts som kvinnliga namn, exempel på sådana namn 

är Andrea och Nicola. (Brylla 2013, 153f) 

I och med att det går att läsa ut olika förhållanden ur en persons namn, så kan tänkas att en 

karaktär tillskrivs vissa egenskaper genom sitt namn. Karaktärens namn är ofta den första 

informationen en får om hen. I Rymdfällan presenteras Kims namn i första meningen, i femte 

meningen presenteras hens kön. Det kan hända att läsaren under de få raderna bildat en 

uppfattning om Kim beroende på hens namn, och att denna uppfattning sedan speglas och får 

fortsätta påverka uppfattningen av karaktären.  

I Sverige har 8388 män Kim som tilltalsnamn medan 2467 kvinnor har Kim som tilltalsnamn 

(Statistiska centralbyrån). Kim är överrepresenterat använt som manligt namn, vilket kan 

betyda att en omedvetet placerar Kim som mansnamn. Några kända svenska manliga Kim är 

till exempel: Kim Amb, svensk friidrottare, Kim Andersson, handbollsspelare, Kim Ekdahl Du 

Rietz, handbollsspelare, Kim Hartman, sportkommentator, Kim Källström, fotbollsspelare och 

Kim Sulocki, skådespelare. Några kvinnliga kända Kim är till exempel: Kim Kimselius, svensk 

författare, Kim Kärnfalk, sångerska och programledare, Kim Martin, ishockeymålvakt och 

Kim Anderzon skådespelare. 

Det finns alltså många kända Kim inom idrottsvärlden där traditionellt manliga egenskaper 

är högt rankade. Det kan hända att en associerar namnet Kim med idrott, aktivitet och manlighet. 

Resultatet i denna undersökning pekar dock inte på detta, både manliga och kvinnliga Kim 

värderades i mitten av skalan. Men kanske hade det blivit ett annat resultat om namnet som 

använts associerats mer med kvinnliga egenskaper, eller om två skilda namn hade använts.  

Det är svårt att säga hur resultatet påverkats av sina omständigheter. Kanske har samhället 

blivit öppnare och mer tillåtande sedan Einarssons experiment. Det är dock inte en trovärdig 

förklaring till att en manlig och en kvinnlig karaktär värderas som lika. Vårt samhälle är idag 

inte helt jämställt och vi lever fortfarande med fördomar, generaliseringar och klassificeringar. 

Det är mer troligt att det är något i utförandet av undersökningen som påverkat resultatet. 

S 
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6 Avslutning  
 

Hur informanten uppfattade huvudkaraktären ändrades inte nämnvärt av könet på karaktären. 

Däremot syntes en skillnad vad gällde informantens kön. De kvinnliga informanterna 

värderade Kim som mer kvinnlig, oavsett om Kim var kvinna eller man, medan männen, 

oavsett Kims kön i texten, värderade hen som mer maskulin. Den kvinnliga Kim värderades 

oftare som stereotyp än vad den manlige Kim gjorde. Resultatet är inte förväntat och det är 

svårt att svara på varför det ser ut som det gör. Det kan hända att Einarssons experiment är 

svårt att översätta till skönlitterär text, att texten som användes var intetsägande och för 

könsneutral, eller att enkäten var felutformad. Vid vidare forskning med samma metod 

rekommenderas att fundera mer över namnet på huvudkaraktären samt att använda en text 

som är mer stereotyp för ett visst kön.   
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Bilagor  

s 

Bilaga 1. Text 
 

Enkäten är underlag för en C-uppsats i svenska som undersöker hur elever uppfattar litterär text. 

Enkäten består av två delar, en som fokuserar på texten och en som fokuserar på huvudkaraktären, 

därefter följer några frågor om dig. Läs först den två sidor långa texten och svara sedan på frågorna 

som följer. Enkäten är anonym.  

Det började med att de lekte kurragömma och det hade de heller aldrig gjort om inte Kim ilsknat 

till.  

”Usch, vad jag är trött på att vara barnvakt åt Susan vareviga dag på sommarlovet. Aldrig 

får man göra vad man vill. Fy, vad orättvist!”  

Mamma rufsade om hennes hår och stirrade på henne. ”Men Kim, jag har ju räknat med att 

du ska hjälpa till. Jag har massor med siffror till datorn och jag kommer aldrig hinna det jag ska 

med henne kring benen. Så besvärlig att ta hand om är hon väl inte? Eller vad säger du, Susan?”  

Susan skakade på huvudet, nickade och tittade allvarligt upp i Kims ursinniga ansikte. Hon 

stoppade tummen i munnen.  

”Där ser du”, fortsatte mamma. ”Snäll och rar är hon. Och vad skulle du förresten annars 

hittat på att göra för nåt idag?”  

Kim blängde. Det försmädliga var att mamma hade rätt. Det fanns inget särskilt att ta sig för 

på DePeTre utom att följa med pappa när han gjorde sina minerealundersökningar, men han tog 

ju alltid med sig Frank på sina expeditioner. Det var Frank som jämt fick vara med och utforska 

saker. Det var inte rätt. Ibland kändes det outhärdligt att vara mellansyskon. 

Frank bestämde över henne och fick göra alla roliga utflykter med pappa, och Susan skämde 

alla bort och så fick Kim se efter henne. Hon fnös till så högt hon kunde och försvann som en 

pil till badrummet. 

När hon fått gråta ut tvättade hon sig i ansiktet med lite vatten, som motvilligt droppade ner 

i resehandfatet från vattenbehållare, och stirrade sitt förgråtna ansikte i spegeln.  

”Ditt fula, spetiga monster”, sa hon till sin spegelbild. ”Inte undra på att ingen gillar dig.” 

hon tänkte avundsjukt på Frank som var lång, snygg och alltid verkade ha läget under kontroll. 

Så tänkte hon på Susan och hennes ljuslockiga hår och enorma blå ögon som fick vuxna att 

göra sig till för henne tills Kim mådde illa.  



28 
 

”Jag hatar dom. Det är inte rättvist.” Hon lutade sig mot badrummets mellanvägg och 

fantiserade om en värld där det bara fanns mamma, pappa och hon själv  

Som alltid kände hon sig fruktansvärt skuldmedveten när hon vaknade ur sina dagdrömmar. 

”Egentligen vill jag ju inte vara av med dom”, sa hon till Gud eller vem som ville höra på. ”Det 

är bara det att livet är så fruktansvärt orättvist.”  

”Hörnu, Kim, mamma och pappa var faktisk inte tvungna att ta med dig på den här 

fältundersökningen” Det var hennes bättre jag som sa emot det otrevliga jaget.  

”Dom kunde ha lämnat dig hemma på Eden så du hade fått gå i skolan hela sommarlovet.” 

Det råkade en massa ungdomar ut för när deras föräldrar for på expedition för att förändra andra 

planeter.  

”Du har tur som överhuvudtaget är här”, sa hon med bestämd röst till sin spegelbild och gick 

tillbaka till det största rummet i expeditionstältet för att be om ursäkt. 

Mamma hann före henne. ”Du får verkligen ursäkta mig, Kim. Du har alldeles rätt. Jag har 

utan tvekan tagit för givet att du ska ställa upp. Nu kan det vara Franks tur.” 

 ”Lägg av nu morsan.” Franks röst var lika grov som pappas. Han smekte med handen över 

sin nya mustasch. ”Jag är väl ändå lite för stor för att se efter barn? Pappa och jag tänker i alla 

fall fara inåt landet idag. Det här är ju bra och väldigt nyttigt för skolan och så, menar jag. Eller 

vad säger du, pappa?” 

Pappa nickade utan att egentligen höra på. Han hade sin kaffekopp i vänsterhanden, och 

högerhanden prickade av listan han hade brett ut över bordet. Kim kände hur det började koka 

i henne igen. när som helst skulle hon börja skälla på Frank, på pappa för at han inte hörde på 

när det var viktigt och på hela världen.  

Innan hon hann explodera ingrep mamma. ”Du Frank har varit ute med pappa varenda dag 

hittills och Kim haft ett dugg ledigt. Idag får du för omväxlings skull se efter Susan och Kim 

får ledigt.” 

Kim tittade på pappa och längtade efter att han skulle säga: ”Du kan väl följa med mig, Kim? 

Jag skulle verkligen behöva din hjälp.” 

Men han sköt bara tillbaka sin stol, hämtade sina papper och sa ”Jaha, då sticker jag!” 

Hon öppnade munnen för att fråga honom om hon kunde följa med, men sedan stängde hon 

den igen. Hon stod och såg på när pappa lämnade tältet. Hon lyssnade på det tjutande ljudet när 

svävarens motor gick på tomgång. Sätt fart bara, spring ut och fråga honom. Han kanske svarar 

ja. Men Kim ville inte fråga eftersom hon var rädd för att pappa skulle säga att hon bara var i 

vägen. 
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Bilaga 2. Enkät 
Nedan följer några frågor om hur du uppfattat texten. 

 

Känner du igen texten?  

☐ Ja ☐ Nej 

 

Vilken genre tror du texten tillhör? Skriv ditt svar på raden nedanför. 

_____________________ 

 

När tror du texten är skriven? 

☐ Före 2000 ☐ Efter 2000 

 

Vill du läsa fortsättningen på texten? 

☐ Ja ☐ Nej 

 

Nedan följer 7 olika skalor med motsatta adjektiv. Sätt ett kryss i den ruta som du tycker passar din 

uppfattning av Kim bäst. Krysset anger  i vilken grad du anser att något av adjektiven i ändarna på 

skalan stämmer in som beskrivning av Kim. 

Emotionell     ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐    Känslokall 

Lydig              ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐    Aggressiv 

Omtänksam    ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐    Egoistisk 

Sårbar             ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐    Skyddande  

Beroende        ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐    Självständig 

Intuitiv           ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐    Rationell 

Passiv             ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐    Aktiv 

 

Hur gammal tror du att Kim är? Skriv ditt svar på raden nedanför. 

______________________________ 

 

Är Kim en stereotyp kille? 

☐  Ja ☐ Nej 

__________________________________________________________________________________ 



30 
 

 

Nedan följer några frågor om dig.  

Är du 

☐ Man ☐ Kvinna ☐ Annat 

 

Vilket program läser du? Skriv ditt svar på raden nedanför. 

____________________________________ 

 

Hur ofta läser du skönlitteratur i skolan? 

☐ Flera gånger i veckan  

☐ Någon gång i veckan 

☐ Någon gång i månaden 

☐ Mer sällan 

☐ Aldrig 

 

Hur ofta läser du skönlitteratur på fritiden?   

☐ Flera gånger i veckan  

☐ Någon gång i veckan 

☐ Någon gång i månaden 

☐ Mer sällan 

☐ Aldrig 

 

Hur ofta pratar ni om genusfrågor i skolan? 

☐ Flera gånger i veckan  

☐ Någon gång i veckan 

☐ Någon gång i månaden 

☐ Mer sällan 

☐ Aldrig 

 

Är du intresserad av genusfrågor? 

☐ Ja ☐ Nej 

Tack för din medverkan 


