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�The first problem for all of us, men and women, is not to learn, but to unlearn.� 
~ Gloria Steinem 

 

1. Inledning 
Att språket är viktigt för en fungerande kommunikation är nog självklart för de flesta. Men 

vad har vi egentligen för värderingar? Vad finns det för olika uppfattningar om det svenska 

språket och dess brukare, och vad kan dessa uppfattningar leda till? Då jag läste A-kursen i 

svenska kom jag i kontakt med en undersökning som gjordes 1979 där resultaten visade att 

avsändarens kön hade betydelse för hur en text uppfattades. I detta fall var författaren till 

texten anonym och den person som texten hänvisade till, dess källa, var den som skulle 

bedömas. Att kön spelade roll är kanske inte så förvånande, men då jag tidigare har studerat 

genusvetenskap började varningslampan i mig blinka direkt då jag läste detta och jag ville ta 

reda på mer. Att med min B-uppsats göra en replik på undersökningen från 1979 kändes 

relevant då samhället trots allt har genomgått stora förändringar under de 29 år som har gått 

sedan dess. Ännu en anledning till dess relevans är naturligtvis att texters innehåll riskerar att 

gå förlorade om vi generaliserar mäns och kvinnors egenskaper utifrån en stereotyp mall. Om 

vi fortfarande inte kan se bortom denna mall kan vi inte vara säkra på att tänkta budskap når 

ut och förstås på ett rättvist sätt. 

 

Jag ville därför ta reda på om vi fortfarande värderar innehållet i en text olika beroende på 

vem som är avsändare eller källa till densamma. Snart 30 år har passerat, men har 

uppfattningarna om kön och det svenska skriftspråket förändrats lika mycket som jag hoppas? 

 

2. Syfte 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på huruvida generaliseringar om kön påverkar 

uppfattningen om texter. 1979 gjordes alltså en undersökning som visade att en och samma 

text blev mottagen på olika sätt beroende på vem som sades vara textens källa. Genom att 

upprepa 1979 års undersökning ämnar denna uppsats att ta reda på om det har skett någon 

förändring gällande generaliseringarna sedan dess, samt att vidare diskutera orsaker samt 

eventuella risker med detta. 
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2.1. Hypotes 

Min hypotes baseras i den tidigare forskningen som finns att tillgå, och som jag kommer att  

redogöra för under rubriken �Tidigare forskning� framgår det tydligt att fördomar kring kön  

och språk har varit ett faktum. Min förhoppning är att det ska ha skett en förändring, men trots 

detta är min hypotes att resultaten från 1979 fortfarande är aktuella. 

 

2.2. Frågeställningar 

• Har könet på en texts källa fortfarande betydelse för hur texten uppfattas?  

• Har uppfattningarna om text och kön (hos undersökta informanter) förändrats i någon 

mån under de 29 år som passerat, oavsett hur slutresultatet ser ut? 

• I så fall: vad kan detta bero på? Om inte: vad kan detta bero på? 

 

3. Tidigare forskning 
Det finns en hel del tidigare forskning kring kön och språk. Den undersökning som jag gör en 

jämförelse med, �Två roller söker sina egenskaper. En pilotstudie.� gjordes 1979 av 

språksociologen Jan Einarsson. Med denna undersökning ville han se om författarens kön 

hade någon betydelse för hur texten skulle uppfattas. Einarsson genomförde en 

enkätundersökning bland 37 blivande svensklärare. Hälften av dem fick läsa en text 

undertecknad �Ingvar Lind�, medan den andra hälften fick läsa samma text men undertecknad 

av �Ingvor Lind�. Resultatet visade bl.a. att de studenter som läst texten som var 

undertecknad av en man ansåg att denne var �kompetent�, medan de som läste texten 

undertecknad av en kvinna ansåg denna vara �mänsklig�. Alltså spelade källans roll in för hur 

texten uppfattades, då ingenting annat än källans namn var ändrat1. 

 

Förlagan till Einarssons undersökning utfördes i Amerika år 1973. De amerikanska forskarna 

Gerald R. Miller och Michael MacReynolds hade en hypotes om att en manlig 

uppgiftslämnare skulle anses vara mer kompetent än en kvinnlig sådan, och undersökningen 

gjordes bland 109 studenter varav 69 var män och 40 kvinnor. Samma text delades ut till alla, 

men hälften var undertecknad av �Dr Robert Stapleton� och resterande av �Dr Gretchen 

Stapleton�. Miller och MacReynolds använde här två sjugradiga skalor med polerna �trained - 

untrained� och �foolish - wise�, och medelvärdena visade att den manliga källan ansågs vara 

mer kompetent än den kvinnliga. Författarna kunde därmed konstatera att deras hypotes 

                                                
1 Einarsson, 1979:3-17 
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visade sig stämma, skribentens kön hade betydelse för hur texten uppfattades bland 

studenterna2. Om dessa två ovan nämnda undersökningar går det även att läsa i sammanfattad 

form i Godmorgon pojkar och flickor � om språk och kön i skolan av Jan Einarsson och Tor 

Hultman3. Denna bok innehåller förutom detta flera andra intressanta exempel på 

undersökningar som gjorts om språk och kön i skolmiljö.  

 

Vid Södertörns högskola år 2005 skrev Karin Fällman sin C-uppsats i svenska, �Kerstin eller 

Rolf, spelar det någon roll? En undersökning om hur vi värderar formell text utifrån kön.� 

Fällman gjorde ett slags replik på Einarssons undersökning där hon tog reda på om man 

värderar skriftspråket olika beroende på om en texts avsändare är man eller kvinna. Fällman 

konstaterar att texten med manlig avsändare totalt sett värderades högre än texten med 

kvinnlig sådan. Hon valde också att vinkla sin undersökning mot kvinnors roll inom politiken, 

samt även att undersöka om åsikten skilde sig bland manliga och kvinnliga informanter. Det 

visade sig att de kvinnliga informanterna, i större utsträckning än de manliga, ansåg att den 

manliga avsändarens text var bättre4.   

 

Det finns som sagt åtskilliga undersökningar gjorda om kön och språk, och jag avslutar med 

att nämna Tor Hultmans artikel från 1990, �Språk och kön i skolan.�. I denna artikel tar 

Hultman bland annat upp problemet med att kvinnliga gymnasister ofta får sämre betyg på 

uppsatser än vad de förtjänar. Detta på grund av att lärarna väntar sig att de kvinnliga eleverna 

ska vara bättre skribenter än de manliga, vilket helt enkelt handlar om insocialiserade 

tankemönster där vi väntar oss ett visst språk från kvinnor och ett annat från män. Hultman 

förklarar detta som att det finns olika normer för manliga och kvinnliga studenter, där de 

kvinnliga måste vara ännu bättre än den manliga för att nå samma betyg5. 

 

 

 

 

 

 
                                                
2 Einarsson, 1979:4 
3 Einarsson och Hultman, 1984:33 
4 Fällman, 2005:16 
5 Hultman, 1990:19-29 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
Grundläggande för denna uppsats är begreppet genus, som handlar om det socialt 

konstruerade könet. Judith Butler, filosof och professor i retorik och litteraturvetenskap, 

förklarar detta som att vi själva konstruerar och upprätthåller maskulinitet och femininitet6. 

Butler formulerade även en teori om performativitet, vilken handlar om att genus inte är något 

man är, utan något man gör. Kvinnligt och manligt genus är således utövandet av 

genustypiska handlingar, beteenden och egenskaper som sedan befästs genom upprepning7. Vi 

upprepar så även insocialiserade tankar om vad som ses vara manliga och kvinnliga 

egenskaper vilket följaktligen går att koppla till frågeställningen om generaliserandet kring 

kön och språk.  

 

Yvonne Hirdman, professor i historia, har utformat en teori om ett genussystem på vilket vårt 

samhälle bygger. Hirdman menar att det finns två principer inom detta genussystem varav den 

första är att det finns ett isärhållande av könen. Den andra principen innebär att mannen ses 

som den överlägsna normen. Det finns föreställningar om att män och kvinnor alltid är olika 

och med detta också är varandras motsats. Hirdman menar att det finns ett strukturellt tvång 

om könens olika förpliktelser, skyldigheter och rättigheter och detta kan tillämpas på de flesta 

områden8. I relation till språk blir detta aktuellt då det i tidigare gjorda undersökningar har 

framkommit att man associerar män och kvinnor med olika egenskaper där mannen anses vara 

�bättre� och även den norm som bör följas. 

 

Med Butlers performativitetsteori och Hirdmans teori om genussystemet i bakhuvudet kan 

man se liknande tendenser i språkvetaren Deborah Camerons forskning. Hon menar att det 

finns tre perspektiv inom forskningen om språk och kön9. Dessa perspektiv intas vart och ett 

av en mängd språkforskare men Cameron nämner tre huvudsakliga representanter. Robin 

Lakoff som framhåller bristhypotesen (deficit), Pamela Fishman dominanshypotesen 

(dominance) och Deborah Tannen skillnadshypotesen (difference). Bristhypotesen handlar om 

ett slags särartsfeminism där man menar att män och kvinnor inte ses som jämställda på grund 

av att de är olika. Brister hos kvinnors språkbruk betonas och mäns språkbruk erkänns därmed 

som bättre. Dominanshypotesen bygger, i motsats till bristhypotesen, på att män och kvinnor 

inte är jämställda och blir på grund av detta olika. Män besitter mer makt i samhället än 
                                                
6 Butler, 1990:9 
7 Butler, 1990:171-190 
8 Hirdman, 2001:84 
9 Nordenstam, 2003:14 
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kvinnor och med detta får de en normerande position vilket leder till att deras språk blir det 

giltiga. Skillnadshypotesen betonar män och kvinnors skillnader, och menar att könen tillhör 

olika områden vilket även innebär att deras språkbruk skiljer sig åt. Man lägger dock inga 

värderingar i de olika språken, utan menar att de är lika bra10.  

 

Butlers performativitetsteori, Hirdmans genussystem och Camerons tre forskningshypoteser 

bildar tillsammans de tre teoretiska utgångspunkter som utgör grunden för denna 

undersökning där jag alltså vill ta reda på om generaliseringen kring kön och språk fortgår. I 

diskussionen som följer kommer jag att utgå från dessa tankar och på så vis ta mig an 

uppgiften att analysera resultaten från min enkätundersökning. 

 

5. Material och metod 
Jag undersöker blivande svensklärare och valde att kontakta ansvariga lärare på 

Lärarhögskolan i Stockholm. Då detta är en jämförelse med Einarssons studie ville jag 

naturligtvis undersöka samma informantgrupp, men ytterligare ett skäl till varför just 

svensklärarstudenter är intressanta är att de i sitt framtida yrkesliv ska undervisa om just språk 

till unga kvinnor och män. Om deras egna värderingar visar sig vara fast i en mall så kan 

deras undervisning i sin tur medverka till fortsatt generalisering, vilket rimligen inte är något 

att sträva efter. Anledningen till att valet föll på Lärarhögskolan var att de finns i min närhet. 

Via e-post förklarade jag mitt ärende varpå jag kunde skicka ut enkäter till de ansvariga 

lärarna. Dessa bistod med distribution till lärarstudenterna vilka sedan fyllde i och returnerade 

min enkät. Totalt skickades 74 enkäter ut och av dessa fick jag tillbaks 30 st. Av dessa 30 har 

14 informanter läst texten som är underskriven av en man, och 16 informanter den som är 

underskriven en kvinna. Informanterna består av 26 kvinnor och 4 män och det är alltså deras 

enkätsvar som utgör mitt material. 

 

Då min undersökning behövde likna förlagan i största möjliga mån, använde jag även samma 

text som Einarsson gjorde. Informanterna fick läsa en kortare text (se bilaga 1a och 1b) och 

efter detta svara på enkäten (se bilaga 2) som bestod av fyra påståenden om textens källa, som 

alltså utgavs vara �Gunnar Malmberg� hos hälften av informanterna och �Gunilla Malmberg� 

hos den andra hälften. Liksom Einarsson använde jag egenskaperna trovärdig, nonchalant, 

mänsklig och kompetent. På en sexgradig skala med polerna �trovärdig � inte trovärdig� osv. 

                                                
10 Cameron, 1991:63-64 
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ringade sedan informanterna in den siffra som de ansåg stämde bäst med deras uppfattning 

om textens källa.  

 

Texten handlar om svenskutbildningen, och borde alltså angå informanterna. Vissa 

modifikationer behövde dock göras för att spegla 2008 bättre. Det som har ändrats är namnen, 

från �Ingvar/Ingvor Lind� till �Gunnar/Gunilla Malmberg�. Jag ändrade även deras titel från 

�byrådirektör för UHÄ� till �chef för HSV�. Detta på grund av att UHÄ (Universitets- och 

Högskoleämbetet) inte längre finns, utan heter numera HSV (Högskoleverket). Tillsammans 

med texten och enkäten bifogades ett följebrev (se bilaga 3) där ärendet lades fram på ett 

enkelt sätt.  

 

5.1. Material - och metodkritik 

Jan Trost skriver i Enkätboken att bortfall så gott som alltid är ett faktum när det handlar om 

enkätundersökningar11. Tanken var från början att så långt som möjligt reproducera 

Einarssons tillvägagångssätt och då även utgå ifrån 37 enkätsvar. Materialinsamlingen blev i 

detta fall inte tillräckligt omfattande samt även uppdelad i två faser, och det är därför 

nödvändigt att kommentera bortfallet och tillvägagångssättet. Den första omgången enkäter 

fylldes i på lektionstid (36 % av det totala antalet svar), medan den andra omgången fylldes i 

utanför lektionstid (64 % av det totala antalet svar). Då informanternas enkätsvar kan ha 

påverkats av den miljö de befann sig i vid ifyllandet valde jag att jämföra resultaten på de 

enkäter som fyllts i på lektionstid med de övriga. Eftersom skillnaden var näst intill obefintlig 

innebär detta att undersökningen trots allt kan ses som giltig, även om en viss försiktighet har 

vidtagits gällande slutsatser. När det gäller antalet enkätsvar har denna undersökning alltså 

utgått från 30 stycken. Det handlar således endast om 7 stycken färre svar, och då Einarsson 

kunde dra slutsatser av 37 svar borde det vara godtagbart att se tendenser även i denna 

undersökning. Vad gäller texten som Einarsson, och även jag, använde så är den ca 29 år 

gammal och uppdaterades gällande namn och titlar, men en fundering var om det ändå kunde 

vara en fara språkmässigt sett att texten är så pass gammal. Anledningen till att jag valde att 

avstå från vidare analys av denna eventuella problematik är att det idag fortfarande finns 

många myndighetstexter som inte är särskilt mottagarvänliga. En diskussion om de värdeord 

som valts saknas i Einarssons undersökning, och därmed avstår även jag från en sådan. Jag 

gör ett antagande om att han ansåg att dessa var relevanta adjektiv, och jag följer i hans spår. 

                                                
11 Trost, 2007:37 
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6. Resultat 
Jag kommer här att redovisa mina resultat i form av tabeller. Informanterna skulle ange hur 

hög grad, på en sexgradig skala, av egenskaperna som textens källa hade. De siffror som 

anges är alltså det medelvärde som räknats ut av samtliga enkätsvar. Jag kommer sedan att 

redogöra för en egenskap i taget med en närmare förklaring av dem och min tolkning av dess 

innebörd. Jag kommer framför allt att titta på om resultaten tyder på ökning av 

generaliserandet, minskning eller ingen förändring alls. 

 

Jag kommer också att undersöka om siffrorna mellan den kvinnliga och den manliga källan 

har närmat sig eller distanserat sig från varandra mellan årtalen. Med detta menar jag att även 

om �Gunnars� text fortfarande anses vara t.ex. mer trovärdig än �Gunillas�, så kan siffrorna 

ändå ha närmat sig varandra. En förändring kan alltså ha skett, även om skillnader mellan den 

manliga och den kvinnliga källan fortfarande kan påvisas. För att reda ut detta har jag räknat 

ut hur många decimaler som skiljer sig mellan �Gunnar/Gunilla� och �Ingvar/Ingvor� och 

därefter jämfört årtalen. Det är alltså avståndet mellan den kvinnliga och den manliga källans 

medelvärden som har räknats ut. 

 

Einarssons resultat från 197912: 
 

 Totalt:  
 Ingvar Ingvor 
Trovärdig 4.7 3.4 
Nonchalant 2.5 2.5 
Mänsklig 2.7 3.3 
Kompetent 3.9 3.3 

 
 

Resultat från 2008: 
 

 Totalt:  
 Gunnar Gunilla 
Trovärdig 3.6 3.3 
Nonchalant 1.9 3.0 
Mänsklig 3.9 3.7 
Kompetent 3.7 3.5 

 
 

 

                                                
12 Einarsson 1979:7 
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6.1. Tolkning av tabellerna 

Nedan följer en summering av egenskaperna, en i taget. Först presenteras siffrorna, och efter 

detta en kort sammanfattning av resultatet av varje egenskap. 

 
�Trovärdig�________________________________________________________________ 
 
 

 Totalt:    
 Ingvar  

(1979) 
Ingvor  
(1979) 

Gunnar 
(2008) 

Gunilla 
(2008) 

Trovärdig 4.7 3.4 3.6 3.3 
 
Ingvar/Gunnar:  
1979 låg medelvärdet på 4.7 och 2008 låg det på 3.6. Uppfattningen om mannens trovärdighet 
har minskat.  
Ingvor/Gunilla:  
1979 låg medelvärdet på 3.4 och 2008 låg det på 3.3. Uppfattningen om kvinnans trovärdighet 
har minskat.  
Avstånd (i decimaler) mellan medelvärdet på den manliga och den kvinnliga källan: 
1979: 1.3 
2008: 0.3  
 

�Ingvar� ansågs vara mer trovärdig än �Ingvor� 1979, och detta gäller alltså fortfarande. 

Totalt sett har dock båda könen minskat i trovärdighet. Åsikterna om källorna har även närmat 

sig varandra sedan 1979, vilket innebär att uppfattningen om källan i detta fall trots allt borde 

ha påverkats mindre av kön. 

 
�Nonchalant�_______________________________________________________________ 
 
 

 Totalt:    
 Ingvar  

(1979) 
Ingvor  
(1979) 

Gunnar 
(2008) 

Gunilla 
(2008) 

Nonchalant 2.5 2.5 1.9 3.0 
 
Ingvar/Gunnar:  
1979 låg medelvärdet på 2.5 och 2008 låg det på 1.9. Uppfattningen om mannens nonchalans 
har minskat.  
Ingvor/Gunilla:  
1979 låg medelvärdet på 2.5 och 2008 låg det på 3.0. Uppfattningen om kvinnans nonchalans 
har ökat.  
Avstånd (i decimaler) mellan medelvärdet på den manliga och den kvinnliga källan: 
1979: 0 
2008: 1.1 
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Hos Einarsson blev resultatet lika mellan man och kvinna, men 2008 ansågs �Gunilla� vara 

mer nonchalant än �Gunnar�. I �Gunnars� fall har även siffrorna minskat, medan de ökat hos 

�Gunilla�. Skillnaden i uppfattningarna om kön har alltså totalt sett ökat sedan 1979. �Ingvar� 

och �Ingvor� fick samma medelvärde för 29 år sedan, men 2008 ansågs alltså den kvinnliga 

källan både vara mer nonchalant än 1979, samt mer nonchalant än den manliga. 

 
�Mänsklig�_________________________________________________________________ 
 
 

 Totalt:    
 Ingvar  

(1979) 
Ingvor  
(1979) 

Gunnar 
(2008) 

Gunilla 
(2008) 

Mänsklig 2.7 3.3 3.9 3.7 
 
Ingvar/Gunnar:  
1979 låg medelvärdet på 2.7 och 2008 låg det på 3.9. Uppfattningen om mannens mänsklighet 
har ökat.  
Ingvor/Gunilla:  
1979 låg medelvärdet på 3.3 och 2008 låg det på 3.7. Uppfattningen om kvinnans mänsklighet 
har ökat. 
Avstånd (i decimaler) mellan medelvärdet på den manliga och den kvinnliga källan: 
1979: 0.6 
2008: 0.2 

 
År 2008 anses �Gunnar� vara mer mänsklig än �Gunilla�. Detta är en skillnad från 1979 då 

det var tvärtom. Båda könen har ökat i mänsklighet, och siffrorna dem emellan skiljer sig inte 

mycket 2008 vilket de däremot gjorde 1979. Uppfattningarna om texterna har alltså närmat 

sig varandra sedan 1979 och det medför att informanterna i detta fall torde ha påverkats 

mindre av kön även här. 

 
�Kompetent�________________________________________________________________ 
 
 

 Totalt:    
 Ingvar  

(1979) 
Ingvor  
(1979) 

Gunnar 
(2008) 

Gunilla 
(2008) 

Kompetent 3.9 3.3 3.7 3.5 
 
Ingvar/Gunnar:  
1979 låg medelvärdet på 3.9 och 2008 låg det på 3.7. Uppfattningen om mannens kompetens 
har minskat.  
Ingvor/Gunilla:  
1979 låg medelvärdet på 3.3 och 2008 låg det på 3.5. Uppfattningen om kvinnans kompetens 
har ökat.  
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Avstånd (i decimaler) mellan medelvärdet på den manliga och den kvinnliga källan: 
1979: 0.6 
2008: 0.2 
 

Mannen anses således fortfarande vara mer kompetent än kvinnan. �Gunnars� siffror har dock 

minskat en aning sedan 1979, medan �Gunillas� har ökat. Detta innebär att uppfattningarna 

om texterna har närmat sig varandra sedan 1979, vilket i sin tur betyder att uppfattningen om 

källan i detta fall kan ha påverkats mindre av kön också gällande kompetens. 

 

6.2. Resultatsammanfattning 

�Gunnars� text anses alltjämt vara mer trovärdig och kompetent än �Gunillas�. �Gunnars� 

text anses även vara mindre nonchalant än �Gunillas� samt mer mänsklig. Totalt sett har 

�Gunnars� text alltså fått ett bättre resultat än �Gunillas� på samtliga egenskaper. Resultaten 

visar därmed tendenser till att källans kön fortfarande påverkar uppfattningen om en text.  

 

Det går att se förändringar i hur siffrorna relaterar till varandra. Trots att slutresultatet inte 

redovisar en tilltalande förändring för bägge källor, så är det intressant att titta närmare på hur 

siffrorna har fördelats. Siffrorna visar att gällande egenskaperna trovärdig, mänsklig och 

kompetent så skiljer sig resultaten inte lika mycket år 2008 som det gjorde 1979. Något kan 

således ha skett gällande uppfattningarna om texterna i relation till källans kön, men det 

slutgiltiga resultatet är att generaliseringarna fortgår. 

 

7. Analys och diskussion 
I följande avsnitt kommer jag att analysera och diskutera kring resultaten. Med hjälp av de 

teoretiska utgångspunkterna kommer jag först att ge möjliga förklaringar till varför utfallet 

blev som det blev. Jag kommer sedan att ta upp de förändringar som kan utläsas i resultaten. 

Detta sker på ett spekulerande sätt och är således inte fastställda slutsatser utan möjliga 

förklaringar och resonerande tankar. Avslutningsvis kommer jag att reda ut resultaten genom 

att resonera kring tidsavståndet mellan min och Einarssons undersökning, och med detta bl.a. 

reda ut vad som kan ha hänt sedan dess som kan ha påverkat utfallet år 2008.  

 

7.1. Hur kan utfallet förklaras?  

Syftet med denna uppsats var alltså att undersöka om källans kön spelade någon roll för hur 

en text uppfattas. Min hypotes var att Einarssons resultat fortfarande skulle vara aktuella och 
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med facit i hand kan jag följaktligen konstatera att hypotesen stämde. �Gunnars� text 

värderades högre än �Gunillas� gällande egenskaperna trovärdig, mänsklig och kompetent. 

Hans text uppfattades även som mindre nonchalant än �Gunillas�, vilket ytterligare förstärker 

den manliga källans position som bättre än den kvinnliga. Då man beaktar de teoretiska 

utgångspunkterna i relation till resultaten så blir detta mycket logiskt. Bristhypotesen är i 

högsta grad viktig att nämna då denna koncentrerar sig på hur mäns språkbruk erkänns som 

bättre än kvinnors13. Att �Gunillas� text har värderats lägre än �Gunnars� är ett exempel på 

hur bristhypotesen fungerar, då den kvinnliga källan har haft �fler brister� i informanternas 

ögon. Även om en jämförelse mellan den manliga och den kvinnliga källan inte har varit 

aktuell för informanterna själva, så representerar slutresultatet en syn på den kvinnliga källan 

som sämre. Det i sig innebär att, gällande detta material och uppfattningarna hos dessa 

svensklärarstudenter, så har den kvinnliga källans språkbruk brister i en hypotetisk jämförelse 

med en manlig. 

 

Vidare går det att koppla även dominanshypotesen till resultaten, då denna syftar på 

maktrelationerna i samhället. Män besitter som det är idag mer makt än kvinnor, och i och 

med sin normerande position blir även mäns språk det mest giltiga14. Hirdmans teori om 

genussystemet är även den mycket applicerbar här, då hon ju menar att det finns ett 

isärhållande av könen där männen är normgivande15. Med denna teoretiska grund i 

bakhuvudet är det inte svårt att förstå varför den manliga källans text har värderats högre än 

den kvinnliga och med detta ses som mest godtagbar.  

 

Gällande skillnadshypotesen går det också att dra paralleller till undersökningens resultat. 

Denna hypotes menar som bekant att män och kvinnor tillhör olika områden, eller kulturer, 

vilket medför att de använder sig av olika språk16. Även om t.ex. Tannens forskning, som 

företräder skillnadshypotesen, inte värderar något av språken högre än det andra så går det 

ändå att koppla tankegångarna till resultaten. Informanterna har bedömt den manliga och den 

kvinnliga källan på olika sätt trots att det enda som skilde texterna åt var källornas 

könstillhörighet. Den traditionella synen på manligt och kvinnligt kodade områden 

representeras ofta av det offentliga och det privata, och en formell myndighetstext av detta 

slag hör onekligen till det offentliga. Detta kan därmed ses som männens territorium. En 
                                                
13Cameron, 1991:63  
14 ibid 
15 Hirdman, 2001:84 
16 Cameron, 1991:64 
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förklaring skulle således kunna vara att informanterna anser att den kvinnliga källan uttalar 

sig om och på en arena där hon inte hör hemma och värderar därför �Gunillas� text lägre. 

Troligen handlar det alltså inte om att språket i sig är sämre, utan om föreställningar om kön 

och insocialiserade gränser vilka inte bör överskridas. I detta fall går det även att påvisa att 

språket inte kan vara bättre eller sämre i någon av texterna då de inte har ändrats i andra 

avseenden än gällande källornas kön. 

 

Detta går vidare att knyta an till Butlers performativitetsteori. Hon menar ju att genus handlar 

om att utföra handlingar, beteenden osv. som förknippas med kvinnor eller män. Man klär sig 

helt enkelt i de attribut som behövs för att fylla rätt funktion, och befäster sedan rollen genom 

upprepning av densamma, det vill säga de genustypiska handlingarna17. Det man upprepar är 

alltså invanda föreställningar om kön vilket även syns i undersökningens material. I detta fall 

innebär det att man har en rotad syn om vad som ingår i manligt respektive kvinnligt genus, 

och utifrån denna syn har informanterna sedan bedömt textens källor. Det tycks finnas en 

svårighet med att bryta inlärda tankemönster och detta får som följd att den kvinnliga källans 

text framstår som sämre än den manliga då informanternas inlärda könsföreställningar 

sannolikt säger dem att det är så det �ska� vara. Manligt och kvinnligt genus inkluderar ju 

även språkbruk och då informanterna förmodligen bär med sig uppfattningar om vad som är 

passande för de olika könens språk gör man med detta vidare generaliseringar.  

 

Ännu en potentiell förklaring till resultaten går att finna i Hultmans forskning. Hans 

förklaring av hur kvinnliga skribenter behöver vara bättre än manliga för att få samma 

bemötande, är närvarande även i denna undersökning. Hultmans artikel redogör för hur det 

tycks finnas olika normer för män och kvinnor vilket således påverkar hur vi uppfattar deras 

språk18, och på samma sätt kan man tolka svensklärarstudenternas enkätsvar. Att den 

kvinnliga källan värderades lägre skulle alltså även kunna handla om att man kräver mer av 

hennes språk än vad man gör av den manliga. 

 

7.1. Förändringar - trots fortsatt generalisering 

När det gäller skillnaderna mellan resultaten från 1979 och 2008 går det att se flera olika 

tendenser. Den främsta är, som redan nämnts, att Einarssons resultat fortfarande är aktuella. 

Det går också att se en tendens till försämring för den kvinnliga källan då denna, år 2008, 

                                                
17 Butler, 1990:171-190 
18 Hultman, 1990:19-29 
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även ses som mer nonchalant än den manliga. Den här egenskapen blev värderad på exakt 

samma nivå för den kvinnliga och den manliga källan år 1979. Ytterligare en 

anmärkningsvärd förändring gällde egenskapen mänsklig där �Gunnars� text år 2008 

graderades högre än �Gunillas�. Den kvinnliga källan ansågs vara mer mänsklig än den 

manliga år 1979, men detta har således svängt 29 år senare. Att vara mänsklig skulle kunna 

relatera till att en person har en �mjukare� framtoning vilket är en kvalitet som traditionellt 

sett har förknippats med kvinnor. Detta innebär att det därför är mycket intressant att 

diskutera det faktum att den manliga källan nu anses vara mer mänsklig än den kvinnliga. Det 

skulle kunna handla om något slags repressiv åtgärd. Då kvinnor i alla tider har förföljts av ett 

förtryck som placerat dem inom den privata sfären skulle resultatet av enkäten kunna tyda på 

att man har satt upp en sköld mot just detta förtryck, ett slags självbevarelsedrift som vittnar 

om att man inte accepterar de gamla föreställningarna om kön. Kanske vill man inte tillskriva 

en kvinna denna egenskap just på grund av hur det har sett ut, och fortfarande gör i många 

avseenden, gällande förenklade könsstereotyper. Varför har man då tillägnat den manliga 

avsändaren den annars så kvinnligt kodade egenskapen? Även detta kan ha att göra med att 

informanterna har påverkats av jämställdhetsdebatten på så vis att man slår bakut mot de 

gamla ingrodda stereotyperna, i detta fall med innebörden att den manliga källan faktiskt kan 

och får ses som mänsklig. Detta är förstås endast teoretiska spekulationer, och det krävs 

mycket mer forskning för att man ska kunna konstatera vad som faktiskt har skett, och sker, i 

praktiken. Med Fällmans resultat i åtanke hade det också varit intressant att även här se hur 

kvinnor respektive män besvarat enkäten, då hennes resultat visade på att resultaten skilde sig 

åt beroende på informanternas kön. Det skulle då möjligen ha blivit mer tydligt huruvida min 

fundering kring självbevarelsedrift och protester mot stereotyperna kan vara aktuell. Då 

Fällmans informantgrupp bestod av lika många män som kvinnor19 ledde detta till att denna 

jämförelse inte blev aktuell i mitt fall, då mina informanters könsfördelning, som tidigare 

nämnts, var mycket ojämn. 

 

De redovisade slutresultaten demonstrerar att generaliseringarna fortlever bland de 

svensklärarstudenter som besvarat enkäten. Undersökningen 2008 kan alltså konstatera 

försämrade eller oförändrade resultat för den kvinnliga källan gällande samtliga egenskaper, 

medan den kan påvisa förbättringar för den manliga. Men det går också att diskutera det 

faktum att det i mitt material finns tendenser till att skillnaderna i resultaten mellan den 

                                                
19 Fällman, 2005:4 
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kvinnliga källan och den manliga tycks ha minskat. Avståndet mellan resultaten för �Ingvar� 

och �Ingvor� var större år 1979 gällande egenskaperna trovärdig, mänsklig och kompetent än 

det visade sig vara år 2008. Även om det fortfarande generaliseras om kön så skulle detta 

kunna tyda på att det ändå har minskat bland de svensklärarstudenter som fyllt i enkäten i år. 

Har uppfattningarna om kön trots allt börjat närma sig varandra efter det att Einarsson gjorde 

undersökningen för 29 år sedan, och vad kan detta i så fall bero på?  

 

7.3. Vad har hänt sedan 1979? 

Att diskutera huruvida generaliserandet om kön och språk kan ha minskat innebär att man 

först måste titta på hur samhället i övrigt ser ut. Det har gått snart 30 år sedan Einarsson 

utförde sin undersökning och sedan dess har det hänt en hel del gällande jämställdhet. 

Kvinnor har sedan dess vunnit mark och besitter exempelvis fler höga positioner än då. Den 

offentliga jämställdhetsdebatten har ökat, och även om det är långt ifrån färdigdebatterat har 

det generellt sett gått mot ett mer jämställt klimat. Ett jämställt klimat innebär dock inte att det 

är jämställt i praktiken, men medvetenheten om varför det bör och ska vara jämställt har ökat. 

Politiska tillskott som exempelvis Feministiskt Initiativ bidrar med att förvandla teori till 

praktik, och möjligheterna för kvinnor och män ser idag annorlunda ut gällande många 

områden. Att medvetenheten om jämställdhet ökar torde rimligtvis innebära att alla individer 

med dessa insocialiserade föreställningar om kön, om inte förändras, så åtminstone får sig en 

tankeställare. Det kan naturligtvis handla om att man undergräver gamla föreställningar på 

både ett medvetet och ett omedvetet sätt. De samhälleliga uppfattningarna om kön borde i sin 

tur rimligen påverka attityderna till hur man ser på kön i relation till språk, och det är på grund 

av detta som det blir intressant att fundera på hur samhället har förändrats sedan Einarsson 

gjorde sin undersökning. 

 

Resultaten från denna undersökning leder till den konkreta slutsatsen, gällande detta material, 

att källans kön fortfarande har betydelse för hur en text uppfattas. Det finns tendenser som 

pekar på att en potentiell förändring kan vara i antågande, men detta går inte att belägga utan 

endast diskutera. Med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna går det att finna en logik i 

varför slutresultatet ser ut som det gör, och resonerandet kring samhällsförändringarnas 

tänkbara påverkan förstärker sedan utsikten på att en förändringsprocess eventuellt närmar 

sig. Att innebörden av texter riskerar att gå förlorade på grund av generaliserandet om kön är 

naturligtvis en problematik av hög relevans. Om förutfattade stereotyper påverkar vad läsaren 
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uppfattar i mötet med en text tas inte budskapen i dessa texter emot på ett rättvist sätt, vilket 

leder till att förståelse och kunskap reduceras eller i värsta fall inte når ut överhuvudtaget. 

 

Med denna undersökning följer jag således i den tidigare forskningens fotspår då jag kan 

påvisa att Einarssons 29 år gamla resultat fortfarande är tämligen aktuella. Detta gäller 

följaktligen också Miller och MacReynolds undersökning som även den redovisade att den 

manliga avsändaren värderades högre än den kvinnliga20. Gällande Fällmans resultat kan jag 

också där stämma in i de befintliga resultaten21, även om min undersökning denna gång inte 

tog hänsyn till huruvida manliga och kvinnliga informanters uppfattningar skilde sig åt. 

 

8. Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning var alltså att ta reda på om källans kön fortfarande spelade 

någon roll för hur en text uppfattas. Då resultaten från Jan Einarssons undersökning 1979 

visade att så var fallet, var det relevant att se om detta generaliserande har fortgått. För att 

undersöka detta reproducerade jag Einarssons undersökning i största möjliga mån och gjorde 

därför en enkätundersökning bland 30 svensklärarstudenter i Stockholm. Informanterna fick 

läsa en kort text och därefter ange hur hög grad av fyra olika egenskaper (trovärdig, 

nonchalant, mänsklig och kompetent) som de ansåg att textens källa hade. Hälften av 

informanterna fick läsa texten underskriven av en kvinna, och den andra hälften fick exakt 

samma text men underskriven av en man. Frågeställningen var om källans kön fortfarande har 

betydelse för hur en text uppfattas, vad detta kan bero på samt huruvida uppfattningarna om 

kön har förändrats i någon mån. Resultaten visade att Einarssons resultat fortfarande kan 

anses vara gällande, då texten med manlig källa år 2008 värderades högre på samtliga 

egenskaper. Med detta visade det sig även finnas en tendens till försämring för den kvinnliga 

källan, som värderats lägre på samtliga egenskaper vilket inte var fallet år 1979.  

 

9. Avslutande reflektioner 
Gällande resultaten kan jag alltså bara tala om mitt material och undersökt grupp. Jag kan inte 

dra slutsatser om samhället i stort, även om det kan ge en fingervisning. Som jag nämnde 

under rubriken �Material och metod� så handlar det om blivande lärare som ska undervisa de 

unga människor som kommer att utgöra en betydande del av vårt framtida samhälle. Om 

genussystemet och generaliseringarna kring kön och språk visar sig vara så djupt rotade hos 
                                                
20 Einarsson och Hultman, 1984:33 
21 Fällman, 2005:16 
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lärarna finns det givetvis en risk för att det har negativ påverkan på eleverna. Det kommer att 

bli svårt att någonsin få rätsida på problematiken om detta fortsätter att ske.  

 

Ett frågetecken som här endast kan bli teoretiskt, men väl värt att påpeka är hur noga man 

som informant läser en sådan här text? Läser man igenom, kontrollerar källa och drar 

slutsatser eller är det spontana åsikter? Funderingen är relevant och har att göra med 

generaliseringar som styr. Kanske kan även Einarssons undersökning från 1979 vara känd 

bland svensklärarstudenterna, vilket i så fall kan påverka hur man fyller i en enkät av liknande 

slag.  

 

Det finns en uppsjö av tidigare forskning gällande språk och kön, men då många resultat tyder 

på att generaliserandet av kvinnors och mäns egenskaper fortgår är det både intressant och 

nödvändigt med ytterligare forskning. I dagens utbildningssystem finns numera ofta krav på 

genusperspektiv. Det vore mycket spännande att se hur det efterföljs, och på vilken nivå. Att 

undersöka skolplaner, kriterier samt hur betyg sätts i relation till kön och det svenska språket 

är exempel på områden värda att titta närmare på. Med tanke på resultaten i Hultmans 

undersökning som nämndes som �Tidigare forskning� i denna uppsats, finns det ett stort 

värde i att granska detta. Ett annat exempel skulle kunna vara en undersökning som liknar 

denna, men att även lägga till ett så kallat könsneutralt namn som t.ex. �Kim�. Det skulle vara 

intressant att se om, och i så fall hur, ett sådant namn skiljer sig från ett kvinnligt och ett 

manligt. Naturligtvis skulle det även vara relevant att också tillfråga ett större antal 

informanter. När man gör undersökningar kring språk finns det många övriga variabler att ta 

hänsyn till som t.ex. ålder, etnicitet och klass. Att göra liknande undersökningar bland andra 

informantgrupper är ytterligare exempel på forskning som behövs.  

 

Den här uppsatsen inleds med ett citat av Gloria Steinem - journalist, kvinnorättsadvokat och 

feminist. Citatet pekar på det som är kärnan i denna uppsats. En av de stora uppgifterna vi har 

i dagens samhälle, är att se bort från stereotyper och våga lära om. De insocialiserade 

föreställningarna om kön som fortlever är inte bara en fara för jämställdheten i samhället, utan 

även en enorm förlust för vårt språk och de texter vi producerar. Vi måste helt enkelt försöka 

se bortom de gränser som en gång skapats och fråga oss vad dessa egentligen tillför. Med 

detta låter jag Albert Einsteins tänkvärda ord få sätta punkt för den här uppsatsen:  

 

 �Det viktiga är att aldrig sluta ifrågasätta.� 
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11. Bilagor 
 
Bilaga 1a. 
Text � �Gunnar Malmberg� 
 
Gunnar Malmberg, chef för Högskoleverket (HSV), instämde vid journalistkonferensen i 
Uppsala i den utbredda uppfattningen att svensklärarutbildningen är dålig. Den har utretts två 
gånger redan och är under utredning. Han hävdade att man måste sätta utbildningens 
organisation, innehåll och pedagogik i relation till kunskaper i vidare bemärkelse och 
�spikade� tre teser: 
 
Tes 1 
Ett vidare kunskapsbegrepp måste ligga till grund för en förändring av 
svensklärarutbildningen. 
Man bör fundera över frågan �Vad lär sig lärarna av hela sin utbildning?�, innan man börjar 
laborera med avgränsade stoffområden. 
 
Tes 2 
Sambandet mellan lärarutbildningen som helhet och undervisningen måste tas med i 
kalkylen över en eventuell framtida svensklärarutbildning. 
 
Tes 3 
I den nuvarande svensklärarutbildningen tar man inte med detta vidare kunskapsbegrepp 
eller detta samband i beräkningen. 
 
Gunnar Malmberg tyckte sig kunna konstatera en viss motsättning mellan universitetsdelen 
och lärarhögskoledelen i utbildningen. Universitetsdelen är alltför vetenskapstillvänd och 
lärarhögskoledelen alltför närsynt inriktad på skolundervisningen. Detta medför att man 
skiljer mellan innehåll och metod på ett olyckligt sätt. Detta gap mellan forskning och 
undervisning borde dock kunna överbryggas, bedömer Gunnar Malmberg. 
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Bilaga 1b. 
Text � �Gunilla Malmberg� 
 
Gunilla Malmberg, chef för Högskoleverket (HSV), instämde vid journalistkonferensen i 
Uppsala i den utbredda uppfattningen att svensklärarutbildningen är dålig. Den har utretts två 
gånger redan och är under utredning. Hon hävdade att man måste sätta utbildningens 
organisation, innehåll och pedagogik i relation till kunskaper i vidare bemärkelse och 
�spikade� tre teser: 
 
Tes 1 
Ett vidare kunskapsbegrepp måste ligga till grund för en förändring av 
svensklärarutbildningen. 
Man bör fundera över frågan �Vad lär sig lärarna av hela sin utbildning?�, innan man börjar 
laborera med avgränsade stoffområden. 
 
Tes 2 
Sambandet mellan lärarutbildningen som helhet och undervisningen måste tas med i 
kalkylen över en eventuell framtida svensklärarutbildning. 
 
Tes 3 
I den nuvarande svensklärarutbildningen tar man inte med detta vidare kunskapsbegrepp 
eller detta samband i beräkningen. 
 
Gunilla Malmberg tyckte sig kunna konstatera en viss motsättning mellan universitetsdelen 
och lärarhögskoledelen i utbildningen. Universitetsdelen är alltför vetenskapstillvänd och 
lärarhögskoledelen alltför närsynt inriktad på skolundervisningen. Detta medför att man 
skiljer mellan innehåll och metod på ett olyckligt sätt. Detta gap mellan forskning och 
undervisning borde dock kunna överbryggas, bedömer Gunilla Malmberg. 
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Bilaga 2. 
Enkät 
 
 
 
Kvinna:                                          Man:        
 
 
Ålder: ____ 
 
 
 
Nedan följer fyra påståenden om texten du just läst. Siffran 6 innebär att textens källa, det vill 
säga HSV-chefen, har hög grad av egenskapen, och siffran 0 innebär låg/obefintlig grad av 
egenskapen. 
 
Ringa in den siffra på skalan som överensstämmer med din åsikt gällande HSV-chefens olika 
egenskaper.  
 
 
 
 
Trovärdig            6            5            4            3            2           1            0                Inte trovärdig 
 
 
 
Nonchalant          6            5            4            3            2           1            0            Inte nonchalant 
 
 
 
Mänsklig             6            5            4            3            2           1            0                Inte mänsklig 
 
 
 
Kompetent           6            5            4            3            2           1            0             Inte kompetent 
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Bilaga 3. 
Följebrev 
 
Hejsan! 
 
Jag läser svenska vid Södertörns högskola och genomför nu en kortare undersökning inför 
min uppsats. Det jag undersöker är hur det svenska skriftspråket värderas utifrån olika 
variabler och behöver nu DIN hjälp. 
 
Jag skulle vara mycket tacksam om du kan läsa den bifogade texten och sedan svara på den 
korta enkäten. Jag kommer att behandla svaren helt anonymt och lägger inte några 
värderingar i svaren. Då min undersökning är beroende av objektiva svar kan jag tyvärr inte 
tala om vad undersökningen handlar om helt, men du är välkommen att höra av dig med 
eventuella frågor efter att du besvarat enkäten. 
 
Då du har fyllt i enkäten är det bara att lämna tillbaks den tillsammans med texten du läst till 
din lärare. 
 
Tack så mycket för hjälpen! 
Lisa Gottschalk 
 
 
 
 
Om du har frågor går det bra att kontakta mig på 0702-97 80 09 eller skicka e-post till 
lisagottschalk@yahoo.se 
 
 
 
 
 
 
 

 


