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Abstract 

This thesis examines conceptions of gender revealed by people when assessing texts. 
The research questions are: What associations can be discerned between gender 
conceptions and ideas about the quality of texts? What features of content and style 
are perceived as female or male? The study seeks to develop a method for comparing 
different people’s assessments of the same text. The material was collected by means 
of questionnaires in which 114 informants were asked to assess three anonymous 
student texts and then guess the sex of the writer. The material has been analysed 
quantitatively by correlating the assessments of the texts with the guesses about the 
sex of the author, and qualitatively, as the informants’ freely worded assessments of 
the texts were analysed for content and form with the support of assumptions about 
how assessments are expressed in text. The result shows that the assessments do not 
significantly correlate with assumptions about the sex of the writer, although there is a 
tendency to regard textual flow as feminine. Informants rarely bring up gender 
spontaneously when assessing texts. The properties of a writer that are mentioned are 
instead intellectual capacity, ambitions, social background and self-confidence. But 
when informants are asked to guess the sex of the author and state reasons for their 
answers, dichotomous stereotypes appear, such as that men’s texts are characterized 
by individualism, a focus on facts, self-confidence, simplicity, and slovenly and terse 
language, whereas women are assumed to write altruistically, focusing on experiences, 
with care and complexity, and in a polished and narrative style. This thesis argues that 
writing is increasingly perceived as a female domain, and discusses the results of text 
assessment on the basis of Nicky Le Feuvre’s (2009) theories of the effect of 
feminization processes on the gender order. 
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Bekönade texter – finns de? 
Höstterminen 2010 undervisade jag på en kurs i sociolingvistik vid Linnéuniversi-
tetet. En av studenterna gjorde en undersökning (Nakamura 2010), där informan-
ter fick läsa tre olika texter och för var och en av dessa gissa om de trodde att en 
man eller kvinna hade skrivit texten. När de skulle motivera varför de trodde att 
skribenten var kvinna sa de att texten var personlig och känslosam med en fin och 
detaljrik stil, och att författaren la stor vikt vid kommunikation och mellanmänsklig 
förståelse. Några argument för varför de istället gissade på en manlig upphovsman 
var att texten var enkel och tydlig, hade ett självsäkert och bestämt språk, mycket fakta 
och få ord som beskriver tankar och känslor. 

Så långt innehåller undersökningen inga överraskningar om genusföreställ-
ningar. Men något som väckte mitt intresse var att flera av dem som gissade på 
kvinnlig skribent motiverade detta med att texten var välskriven med bra flyt, avance-
rat språk och utarbetade argument. Den manliga texten beskrevs däremot som grov 
eller rentav slarvig. Ett avancerat och vårdat skriftspråk förknippas ju ofta med 
samhällelig makt och inflytande, och därmed med män, som i den rådande sam-
hällsordningen fortfarande är mer maktfulla än kvinnor. Det faktum att välskrivet 
och avancerat språk ses som kvinnligt kan därför förtjäna en närmare analys. 

Skrivande och språk har allt mer kommit att bli en kvinnlig domän. På universi-
tetets kurser i språk och kommunikationsvetenskap är de kvinnliga studenterna i 
majoritet. Det som ibland kallas ”den omvända triangelns princip” gäller dock, så 
även om ämnena är kraftigt kvinnodominerade blir männen fler ju högre upp i 
hierarkin man kommer, och bland professorerna är männen i klar majoritet (Lind-
berg m.fl. 2005). På lägre nivåer i utbildningssystemet har flickor sedan flera de-
cennier tillbaka haft bättre genomsnittsbetyg än pojkarna, och skillnaderna har 
ökat. I svenska fick år 2010 68 procent av flickorna betyget VG eller MVG i 
årskurs 9, men bara 40 procent av pojkarna fick något av dessa betyg (Skolverket 
2010). Och det verkar vara en allmän uppfattning i den kvinnodominerade svensk-
lärarkåren att det är svårare att få pojkarna att lägga ner engagemang på skolarbe-
tet. Svenskämnet är utsatt för en tilltagande feminisering, och i ett samhälle där 
manligt värderas högre än kvinnligt är det kanske inte så märkligt att pojkar i hög-
re utsträckning än flickor väljer att inte anstränga sig på svensklektionerna.  

Möjliga konsekvenser av att flickor som grupp har bättre studieresultat har 
diskuterats såväl av Skolverket som i medierna. Ett välciterat inlägg kommer från 
statsvetaren Bo Rothstein (2010). Han förutspår att de högutbildade kvinnorna 
och de lågutbildade männen kommer att bli allt fler, och att vi kommer att få se 
fler män i social frustration och kriminalitet, eftersom dessa män får det svårt 
både på arbetsmarknaden och på den heterosexuella partnermarknaden. 

Men om vi begränsar oss till domänen text och skrivande kan det även här 
vara nyttigt att fundera över vilka konsekvenser det får för arbetsmarknad och 
samhällsliv om skrivande och välskriven text ses som något kvinnligt. Kommer 
förmågan att skriva väl att tappa i status? Ett problem här är att definitionen av 
välskrivet åtminstone delvis är avhängig samhällsutvecklingen och olika individers 
ideal. Men de flesta som arbetar med text är relativt ense om att skrivande är ett 
hantverk som måste övas upp. Därför kan det vara svårt att i vuxenlivet hinna 
erövra en skrivförmåga som svarar mot yrkeslivets krav om man under hela sin 
tonårsperiod undviker att lägga tid och arbete på textproduktion i skolan, vilket 
många pojkar verkar göra. 
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Samtidigt finns många studieintresserade och intellektuella män som upplever 
skrivande som något prestigefyllt, men frågan är då om dessa mäns texter stilis-
tiskt skiljer sig från de lärda kvinnornas. Kan man rentav tänka sig att unga skri-
vande män lägger sig till med mer manligt utpräglade stildrag som kanske delvis 
skiljer sig från de textideal som numera främst traderas och lärs ut av de kvinnliga 
lärarna inom utbildningsväsendet? Svaren på detta ger inte denna magisterupp-
sats, men det är med ett intresse för dessa frågor som jag valt mitt uppsatsämne. 

1.1 Uppsatsens syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur olika textläsare bedömer en och samma 
text och hur de kopplar olika textkvaliteter till kvinnligt respektive manligt. De 
forskningsfrågor jag försöker besvara är: 

– Vilka samband mellan genusföreställningar och föreställningar om textkva-
litet kan skönjas? 

– Vilka drag i innehåll och stil uppfattar vi som kvinnliga respektive manliga? 

Detta gör jag experimentellt genom att skriftligen låta informanter dels beskriva 
och värdera kvaliteten i tre studenttexter, dels redogöra för vilken uppfattning de 
bildar sig om skribenten. Materialet för min studie är de text- och skribentom-
dömen som 114 informanter lämnat om tre korta, reflekterande studenttexter 
skrivna på temat ”Individ, språk och samhälle” och informantens gissning på 
vilket kön textförfattaren har. Dessa data samlas in med enkäter som innehåller 
både flervalsfrågor och öppna frågor, och materialet bearbetas kvantitativt och 
kvalitativt. I den kvalitativa analysen av svaren på de öppna frågorna kommer jag 
att göra textanalys av bedömarnas texter, som är skrivna på min uppmaning. Ett 
bisyfte för studien blir därför att praktiskt pröva följande tredje fråga: 

– Hur kan man utveckla en metod för att fånga och jämföra olika männi-
skors värdering av samma text? 

Det finns inte ett överflöd av kunskap om hur textbedömning görs, trots att det 
är ett betydande inslag i många människors dagliga yrkesutövning. Därför är det 
relevant att diskutera teoretiska och metodologiska ingångar till textvärdering i 
allmänhet för att problematisera den komplexa process som textbedömning ut-
gör. Min studie är ett bidrag för att belysa detta intresseområde. 

1.2 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen inleds med ett kapitel om tidigare forskning om skrivande, kön och 
genusföreställningar om text. I kapitel 3 redovisas teoretiska begrepp om genus, 
feminiseringsprocesser och värderingar i text. I kapitel 4 presenteras undersök-
ningens design: hur materialet samlats in och analyserats. Resultatet av undersök-
ningen presenteras i tre kapitel. I kapitel 5 redovisas kvantitativa resultat, dvs. hur 
informanterna svarat på flervalsfrågor och vilket kön de gissat att textförfattarna 
har. I kapitel 6 analyseras de text- och skribentbeskrivningar som informanterna 
formulerat som svar på en öppen fråga. Kapitel 7 beskriver hur informanterna 
motiverar varför de tror att en textförfattare har ett visst kön. Kapitel 8 avslutar 
uppsatsen med en diskussion om genus och textvärdering. 
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2 Tidigare forskning om skrivande och kön 
I sammanfattningar av forskningsfältet språk och kön (t.ex. Edlund, Erson & 
Milles 2007) kan man läsa dels om hur män och kvinnor konstrueras i skriven 
text, dels om hur män och kvinnor konstruerar sin egen könade identitet i munt-
lig interaktion. Däremot står det mindre om hur en textförfattares kön avspeglas i 
den skrivna produkten. Forskarna har intresserat sig mer för hur kvinnor och 
män talar än hur de skriver, och teorier om hur språkbrukare gör kön utgår från 
muntliga snarare än skriftliga praktiker. 

Nedan presenteras forskning om kön och skolprestation samt faktiska och 
upplevda skillnader mellan mäns och kvinnors texter. 

2.1 Könsskillnader i skolprestationer och skrivförmåga 
Under många decennier har flickors totala snittbetyg legat högre än pojkars. Skill-
naderna var dock synligast på lägre stadier och tenderade att jämnas ut under 
gymnasiet. Men under 2000-talet har bilden förändrats till flickornas favör: de 
presterar nu bättre i alla skolämnen och på alla stadier. Könsskillnaderna skär 
också tvärs över andra bakgrundsfaktorer som klass, etnicitet och geografiskt 
område – i alla dessa subkategorier har flickor som grupp bättre resultat än pojkar 
som grupp (Wernersson 2010, Björnsson 2005).  

Särskilt stora är skillnaderna när det kommer till läs- och skrivförmåga. I 
svenska år 2010 fick 59 procent av flickorna betyget VG eller MVG på nationella 
provet i årskurs 9, men bara 35 procent av pojkarna fick något av dessa betyg 
(Skolverket 2010). Liknande könsskillnader i prestation har uppmärksammats i 
många andra OECD-länder. 

I äldre undersökningar, som Hultman & Westman (1977), visade det sig att en 
stor majoritet av flickorna hade en god eller medelgod förmåga, 80 procent fick 
betyget 3 eller 4 på den dåvarande femgradiga skalan, medan pojkarna ofta repre-
senterade ytterpunkterna: så mycket som 40 procent av pojkarna fick något av 
betygen 1 eller 5. Mönstret har dock ändrats sedan 70-talet, och kön och betyg 
uppvisar både i Sverige och Norge en linjär korrelation, där flickorna är i majori-
tet på de översta betygsstegen, medan pojkarna dominerar de lägsta stegen 
(Björnsson 2005, Vagle 2005). Men på högstatusuniversitet som Cambridge och 
Oxford dominerar män fortfarande extrempunkterna (Turner & Gibbs 2010). 

Enligt Leathwood & Read (2009:29) var det år 2005 i världen som helhet fler 
kvinnor än män på högre utbildning, och det finns ingen världsdel där andelen 
kvinnor är lägre än 40 procent. De noterar också att det finns en tendens att ju 
högre andel av befolkningen som genomgår högre utbildning, desto större är 
andelen kvinnor. 

2.1.1 Förklaringsmodeller för könsskillnader i prestation 
Wernersson (2010) har i en forskningsöversikt sammanställt de huvudsakliga för-
klaringsmodellerna, både till pojkars och flickors underprestation (se Tabell 1). 
För ett par decennier sedan sågs ju nämligen pojkar som dominerande, och dis-
kuterade man underprestation rörde det snarast flickorna. 
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Tabell 1: Förklaringar av flickors och pojkars underprestation (ur Wernersson 2010:11) 

Antagen orsak Flickors underprestation Pojkars underprestation 

Biologiska orsaker – Generellt lägre förmåga 
– Lägre förmåga inom vissa områ-
den (matematik/naturvetenskap, 
spatial förmåga) 

– Lägre förmåga inom vissa områ-
den (läsning, skrivning, verbal 
förmåga, finmotorik) 
– Fler tidiga skador 
– Senare biologisk utveckling 

Sociala orsaker   

Arbetsfördelning i 
samhället 

– Vissa kunskaper behövs inte/är 
mindre viktiga (könsroller) 

– Vissa kunskaper behövs inte/är 
mindre viktiga (könsroller) 

Socialt betingade in-
dividuella förhåll-
ningssätt 

– Lägre självförtroende, inlärd 
hjälplöshet 
– Lägre grad av självständighet 

– Bråkighet 
– Oförmåga att följa anvisningar 
– Maskulina antipluggkulturer 

Situationen i klass-
rummet 

– Mindre uppmärksamhet från 
lärare 
– Undervisningsinnehåll och un-
dervisningsformer inte anpassat 
– Dominerande pojkar 

– Hämmande feminisering 
– Brist på manliga förebilder 
– Hämmande medelklassnormer 
(arbetarpojkar, minoriteter) 

 
Vagle (2005) nämner också hur könsskillnader i medievanor kan förklara skillna-
der i skrivfärdighet. Flickor läser mer skönlitteratur och skriver mer brev och 
dagbok än pojkar, medan pojkar är större användare av datorspel, video, musik, 
serietidningar och internet. De senare medierna anses inte i samma utsträckning 
som de förra utveckla det som skolan benämner skriftspråkskompetens. Men den 
ökande användningen av nya elektroniska medier kan föra med sig en förskjut-
ning i det normativa perspektivet på skrivfärdighet, så att det kanske inte längre är 
liktydigt med att kunna producera skriftlig linjär text med papper och penna. 

Vagle menar också att ämnet modersmål kan upplevas vara präglat av kvinnli-
ga värderingar. Ofta uppmuntrar ämnet till att skriva om personliga tankar och 
problematisera det moraliska, estetiska eller känslomässiga – något som typiskt 
kan uppfattas vara i konflikt med det manliga. Molloy (2007) vill betona något 
som är självklart men som lätt faller bort i diskussioner om skola och kön: pojkar 
är en heterogen grupp. Det talas ofta om de stökiga och omotiverade, men sällan 
om de många pojkar som är tysta och tillbakadragna eller de som är positiva och 
aktiva. Sant är dock att vissa pojkar formar en motståndskultur som demonstra-
tivt visar upp en negativ attityd till skolarbete. Denna motståndsgrupp försöker 
ofta kontrollera resten av klassen, genom våld, stökighet och tillmälen. Det finns 
en tendens att övriga pojkar i muntliga diskussioner sluter upp bakom den domi-
nerande pojkgruppen för att slippa bli måltavla för våld och hån. 

2.1.2 Utbildningsväsendets feminisering i kritisk belysning 
I den allmänna debatten spekulerar man gärna om vad pojkars allt sämre presta-
tioner ska få för konsekvenser på sikt. I Sverige är en av de mer medialt citerade 
statsvetaren Bo Rothstein (2010), som menar att lågpresterande män ratas både 
på arbetsmarknaden och på den heterosexuella partnermarknaden, och i sin fru-
stration riskerar de att hemfalla åt kriminalitet och högerextremism. Denna hypo-
tes är inte unikt svensk utan har förts fram tidigare: 

 

 
 
 

7



A ‘young men in crisis’ discourse, with men portrayed as the new 
‘underclass’ and ‘more at risk than girls of committing suicide, un-
derperforming at school and turning to criminal behaviour’ 
(Honigsbaum, 2006: 29), is frequently articulated in the Western 
media. A fear of men being ‘left behind’ was revealed in a study 
reporting on the numbers of women leaving the former East 
Germany, which highlighted fears of ‘a demographic crisis’ as 
women desert ‘an underclass of poorly educated, jobless and disil-
lusioned men’ (Connolly, 2007: 18) for opportunities abroad. 
These men ‘often have little chance of finding a job or a partner, 
and as a result they are typically drawn to far-right parties, such as 
the German Nationalists (NPD) or to neo-Nazi groups’ (p. 18).
  Leathwood & Read (2009:12) 

 
Passagen ovan kommer från Leathwood & Read (2009) som inskärper att det är 
viktigt att ha ett kritiskt perspektiv på debatten om pojkarna som offer och förlo-
rare i ett feminiserat utbildningsväsende. Leathwood & Read anar en historisk 
tradition av att när pojkar och män är högpresterande så förklarar man det med 
deras inneboende förmåga eller tävlingsinriktade natur, men när flickor och kvin-
nor presterar bättre söker man hellre orsaker i den sociala verkligheten runt om-
kring, och skyller på en feminiserad ämneskultur (2009:13). 

Leathwood & Read (2009) är verksamma inom fältet gender and education, ett te-
ori- och forskningsfält som anlägger kritiska perspektiv på utbildningsdiskurser. 
Många inom denna skolbildning problematiserar på ett tänkvärt sätt hur vi talar 
om könsskillnader och vad vi riktar vårt intresse mot. Ett exempel är en bokre-
cension av Zyngier (2009), som redan i undertiteln frågar ”Do we really need 
more books telling us there is a problem with boys’ underachievement in educa-
tion?”. Han pekar på att det under de senaste åren publicerats hundratals böcker 
och akademiska artiklar om pojkar och utbildning, och ställer sig frågan vad det 
är som genererar detta stora intresse. 

Zyngier skriver att även om flera av böckerna är influerade av kritiska, feminis-
tiska och intersektionella perspektiv, så är den populärkulturella och mediala dis-
kursen så pass inflytelserik att den sätter begränsningar också för hur forskare kan 
tala om ämnet. Han menar att medierna gör en ytlig analys av akademiska resul-
tat: de talar om utvecklingen i termer av ”könskrig” och tar för givet att flickornas 
framgångar sker på pojkarnas bekostnad. De förbiser också att den inomkönsliga 
variationen är mycket större än skillnaden mellan pojkar och flickor som grupp. 

2.2 Faktiska skillnader mellan mäns och kvinnors texter 
Det finns omfattande sociolingvistisk forskning som visar att vårt sätt att tala 
samvarierar med klass, etnicitet, ålder, sysselsättning, livsstil och – kön. Eventuel-
la skillnader mellan mäns och kvinnors sätt att skriva är dock beforskat i betydligt 
mindre utsträckning, och de resultat som finns ger en inte helt samstämmig bild. 
Det finns stora datalingvistiska studier som skapat algoritmer som med 80 pro-
cents säkerhet kan avgöra om en text är mans- eller kvinnoförfattad (Argamon 
m.fl. 2003), men också andra studier som inte lyckas hitta några systematiska 
könsskillnader alls (t.ex. Janssen & Murachver 2004). Ett resultat som går igen är 
att genre och ämne är det som ger störst utslag, och en slutsats är därför att mate-
rial- och metodval får stor betydelse för vilka könsskillnader man kan se. Därför 
refereras nedan inte bara forskningsresultat utan också metod. 
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2.2.1 Kvinnlig skönlitteratur och manlig sakprosa? 
Argamon m.fl. (2003) påvisar i stor datalingvistisk studie vissa signifikanta skill-
nader mellan kvinno- och mansförfattad text. Studiens material är 604 texter ur 
den ordklasstaggade engelskspråkiga korpusen BNC, hälften skrivna av män och 
hälften av kvinnor. Texterna är från 1975–1994. Både skönlitteratur och många 
sakprosagenrer finns representerade, och ur varje subgenre har man valt lika 
många texter av båda könen. Totalt omfattar studien 42 miljoner ord, och den 
självlärande algoritmen kunde med 80 procents säkerhet bestämma författarens 
kön i en okänd text. 

Ett resultat är att de textdrag som skiljer manliga och kvinnliga författare är 
samma som de som skiljer skönlitteratur och sakprosa. Kvinnor använder relativt 
sett signifikant fler personliga pronomen (I, you, she, her, their, myself, yourself, herself), 
medan män relativt sett använder fler artiklar (a, the, that, these) och fler räkneord. 
Som exempel kan nämnas att av de 59 texter i Argamon m.fl:s korpus där fre-
kvensen av the < 0,0524 och frekvensen av she > 0,0188, var alla utom två skrivna 
av kvinnor. Trots att pronomen var vanligare i kvinnoförfattad text var det totala 
antalet nomen i de kvinnoförfattade och mansförfattade korpusarna identiskt. 
Detta betyder att männen generellt skrev fler specifika och informationstunga 
nominalfraser. En invändning man kan göra är att dessa frekvensskillnader som 
datorn räknar fram är så små, att en mänsklig läsare, även om det var en van text-
analytiker, kanske inte skulle märka någon skillnad. 

Att kvinnor har en litterär och personligt relationsskapande stil och män en 
specificerande sakprosastil stämmer relativt väl med rådande könsstereotyper. 
Detta förhållande har också antytts av svenska kvantitativa textanalysstudier och 
kopplats ihop med att män dominerat både akademien och myndighetsvärlden – 
den formella sakprosans bastioner. Men kvinnor har snabbt blivit många inom 
dessa områden, vilket kan påverka hur sakprosastilen och dess status utvecklas. 

2.2.2 Inga könsskillnader när genre och ämne är förutbestämt 
Psykologerna Janssen & Murachver (2004) analyserar hur texter varierar inte bara 
med författarens biologiska kön, utan också med textens genre, ämne och förfat-
tarens psykologiska genus (psychological gender). Med detta begrepp vill de betona 
att kön är något performativt och att vi som individer i olika utsträckning agerar 
manligt eller kvinnligt, beroende på personlighet, självuppfattning och attityd till 
genus. Studier har nämligen visat att egenskaper som att ha ett typiskt manligt 
jobb ofta kan förutsäga kommunikationsbeteende bättre än vad biologiskt kön 
kan. Psykologiskt genus mättes på en skala från manligt och kvinnligt, med hjälp 
av både explicita och implicita attityder. 

Informanterna i undersökningen var 36 kvinnor och 37 män som gick en 
skrivkurs på universitetet. Alla studenterna fick under tidsbegränsning skriva tre 
enkla texter var på tre givna teman: beskriv din drömpartner, hur man håller en 
bra fest och dina åsikter om genmodifiering. Därefter genomfördes en statistisk 
analys av 20 olika textdrag som i tidigare studier visat sig korrelera med kön, till 
exempel garderingar, förstärkningsord, personliga pronomen, stavfel och siffer-
uppgifter. 

Resultaten visar att 80 procent av de typiskt kvinnliga språkdragen var signifi-
kant vanligare i texten om drömpartnern, medan 67 procent av de typiskt manliga 
dragen var signifikant vanligare i den argumenterande texten om genmodifiering. 
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Däremot hade psykologiskt genus liten påverkan och biologiskt kön ingen signi-
fikant påverkan. Både manliga och kvinnliga skribenter anpassade istället sitt sätt 
att skriva efter genre och ämne.  

2.2.3 Självsäker stil – en akademisk merit? 
Francis m.fl. (2001) undersöker 87 studentuppsatser i syfte att problematisera 
förhållandet mellan kön, betyg och akademiska genrenormer. På brittiska univer-
sitet och i synnerhet på prestigeuniversiteten Oxford och Cambridge är det fler 
män än kvinnor som får toppbetyget 1. Francis m.fl. menar att även om det finns 
olika skrivideal inom akademien värderas det högt att kunna resonera nyanserat 
och välunderbyggt men också att skriva med en självsäker stil som visar att man 
kan positionera sig i förhållande till andras forskning. Eftersom sociolingvistisk 
forskning visat att kvinnor ofta uttrycker sig med större försiktighet (jfr Lakoff 
1973) och män med större självförtroende, prövas om andelen självsäkra eller 
försiktiga påståenden korrelerar med kön och med betyg. 

Skillnaderna mellan könen är dock relativt små, men män använder något fler 
djärva utsagor (bold statements). Det fanns inte heller något tydligt samband mellan 
betyg och självsäkerhet. De studenter som fick toppbetyget 1 var för få för att 
man ska kunna generalisera, men kvinnorna med toppbetyg använde mindre än 
hälften så många djärva utsagor som männen med samma betyg. Faktiskt använ-
de tre toppbetygskvinnorna varken garderingar eller understrykningar – de skrev 
istället sakligt, faktainriktat och med mycket källuppbackningar, vilket inte passar 
stereotypen att personligt skrivande är vanligare bland kvinnor. Bland de fem 
toppbetygsmännen drogs antalet djärva utsagor upp av en enda man, som hade 
fler än de andra fyra tillsammans, vilket visar den stora individuella variationen. 

Om man bortser från de manliga toppstudenterna, som hade relativt många 
djärva utsagor, fick texter med många djärva utsagor lägre betyg. Detta är rimligt: 
den student som på ett självsäkert sätt för fram ett adekvat och välunderbyggt 
resonemang blir belönad, men om resonemangen haltar eller slutsatserna saknar 
täckning blir stor självsäkerhet snarast störande. 

2.3 Föreställningar om mäns och kvinnors texter 
Trots att det är svårt att belägga tydliga skillnader i mäns och kvinnors sätt att 
skriva, så indikerar forskning att vi använder föreställningar om manligt och 
kvinnligt när vi läser och bedömer text. I en numera nästan klassisk undersökning 
fann Einarsson (1979) att exakt samma text bedöms som trovärdigare om läsarna 
får höra att den är skriven av Ingvar Lind än om de får höra att den är skriven av 
Ingvor Lind. Denna studie har inspirerat uppföljningar (Sundgren 2007, Gott-
schalk 2008) med delvis annorlunda resultat. 

I andra studier (Francis m.fl. 2003, Brandstetter Hiltunen & Knutsson 2005, 
Nakamura 2010) har informanter har fått läsa en text, gissa författarens kön och 
motivera sin gissning. I Tabell 2 nedan listar jag de genusföreställningar om text 
som lyfts av informanter i samtliga tre studier. En annan sak dessa studier visar är 
att vi inte är så bra på att gissa kön – i Francis m.fl. (2003) gissar informanterna 
faktiskt sämre än slumpen. 
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Tabell 2: Genusföreställningar om text gemensamma för Francis m.fl. (2003), Brandstet-
ter Hiltunen & Knutsson (2005) och Nakamura (2010) 

Kvinnligt Manligt 
Ett gott och korrekt språk Sämre språk med mer fel 
Bra flyt och komposition Mer abrupt stil 
Mer personligt och känslobeskrivande Mer sakcentrerat och torrt analytiskt 
Mer läsarförhandlande och försiktig Självförtroende och bestämdhet 
 Logik, struktur och fokus 
Noggrannhet Slarv 

2.3.1 Känslolös och felstavad – en stereotypt manlig text 
Brandstetter Hiltunen & Knutsson (2005) gav psykologstudenter i uppgift att 
gissa författarkön på totalt 82 brev som skrivits av cancerpatienter. Det brev som 
var lättast att könsbestämma av de mansförfattade (19 av 20 gissade rätt) beskrivs 
av de flesta deltagarna som kort och känslolöst. Ytterligare motiveringar är att det 
finns få reflexioner, att det är tekniskt och sakligt samt har dålig stavning och 
korta, hackiga och ofullständiga meningar. Det kvinnoförfattade brevet som är 
lättast att könsbestämma – alla informanter gissar rätt – beskrivs som utförligt 
om känslor och relationer, med mjuka och kvinnliga formuleringar (vad detta 
skulle vara framgår inte) och att texten är klart personlig med en författare som 
vågar erkänna tårar, svaghet och behov av tröst. 

Vissa brev lurar dock nästan alla informanter, till exempel ett som var skrivet 
av en kvinna, men där hela 19 av 20 informanter tror att det är skrivet av en man. 
Motiveringen var återigen att det var kort, koncist, tekniskt och sakligt utan käns-
lor och att det innehöll stavfel, vilket alltså verkar vara en stereotyp uppfattning 
om manlig text. 

2.3.2 Engelska universitetslärare om kön och textkvalitet 
Francis m.fl. (2003) låter 100 lärare vid olika universitet i England betygsätta två 
studenttexter var. Uppsatserna var anonyma, och varje informant fick en text 
skriven av en kvinna och en av en man. Efter att de satt ett betyg intervjuades de 
om hur de resonerat, vad de ser som bra och dåliga uppsatser och till slut fick de 
gissa författarkön på uppsatserna och ge sin syn på språk och genus. Francis m.fl. 
(2003) menar att vissa av informanterna såg stilistiska könsskillnader som något 
relativt självklart och naturligt, medan andra betonade att sådana skillnader var 
socialt konstruerade. Så här sa en informant i deras undersökning: 

It’s conventional wisdom in this university that the essays written 
by female students tend to be less polemical, more carefully con-
sidered, with arguments understated, but much better docu-
mented. Those characteristics are gender-as-sociated but not 
gender-determined, you can teach a female student to write like a 
male student. I put it that way because the style associated as mas-
culine is the one that is best rewarded, particularly in our system 
which is dominated by sudden death examinations. (Informant i 
Francis m.fl. 2003:361) 

 
Flera informanter i Francis m.fl. (2003) uppgav att de kunde använda innehållet 
för att få ledtrådar om författarens kön. De var mer benägna att tro att texter som 
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problematiserade kvinnors roll var skrivna av kvinnor, medan en text där köns-
skillnader behandlades på ett oreflekterat sätt ledde tankarna till en man.  

2.3.3 Det slarviga, manliga geniet – ett superideal? 
En text som antas vara skriven av en kvinna får ofta omdömen som noggrann, 
ambitiös, fin, mottagarvänlig och omsorgsfull, men ibland anas en nedlåtande 
ton, i alla fall i Francis m.fl. (2003). De kvinnliga skribenterna får någon gång 
rentav höra att de överarbetar och lägger för mycket tid på att göra saker rätt. 
Man skymtar ett ideal som antyder att den riktiga begåvningen är någon som 
lyckas utan möda. Francis m.fl. kopplar detta till Bourdieu och Passeron (1977) 
som skriver att ”effortless achievement” trots allt är något av ett akademiskt ideal: 
naturbegåvningen som är briljant utan ansträngning och som kommer undan 
med ytslarv (jfr Jackson & Dempster 2009). Även Wernersson (2010:49–54) me-
nar att det lata geniet verkar vara ett mansideal inom grund- och gymnasieskola. 
Det är mycket värre för pojkar än för flickor att bli stämplade som pluggisar, men 
däremot är det inte fult för pojkar att få bra resultat, så länge de inte har pluggat 
för mycket. 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Ett mönster i hela västvärlden är att flickor och kvinnor som grupp presterar 
bättre än pojkar och män i skolan. Skillnaden blir än mer markerad i ämnen som 
modersmål och skrivande. Förhållandet diskuteras i skolan och i medierna, men i 
de analyser som görs finns ingen enighet om vilka orsaker och konsekvenser det-
ta har. Om man bortser från skolprestationer är det svårt att genom textanalys se 
tydliga skillnader mellan mäns och kvinnors texter. Visserligen har Argamon m.fl. 
(2003) i en stor datalingvistisk studie skapat en algoritm som med 80 procents 
säkerhet kunde bestämma författarkön på en okänd text, men det är tveksamt om 
de små men statistiskt säkerställda skillnader som en dator räknar fram är märk-
bara för en mänsklig läsare. Andra studier där genre och ämne var förutbestämt 
visade på stora skillnader beroende på genre, men inga signifikanta skillnader 
beroende på kön. 

Trots att den faktiska skillnaden mellan mäns och kvinnors texter verkar vara 
liten eller rentav obefintlig, finns det i receptionsstudier en bred samstämmighet 
om vad som är typiskt för mäns respektive kvinnors texter. Kvinnor antas skriva 
personligare, korrektare och med en mer försiktigt läsarförhandlande stil, medan 
mäns texter antas vara sak- snarare än upplevelsecentrerade och dessutom präg-
lade av en mer abrupt stil och mer slarv- och språkfel. 
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3 Teorier och begrepp 
Avsikten med studien är undersöka relationen mellan genusföreställningar och 
föreställningar om textkvalitet. För detta behövs inte bara genusteorier utan också 
teorier om hur värderingar uttrycks i text. I detta kapitel kommer jag därför att 
presentera genusteori, med fokus på de teorier om feminiseringsprocesser som 
arbetats fram av Le Feuvre (2009), och teorier om värderande text som presente-
ras av Hunston & Thompson (2000) och utvecklas av Shaw (2004). De senare 
kommer jag att försöka utveckla med begrepp för hur man kan tala om just text- 
och skribentvärderande text. Genusteorierna har sin hemvist i sociologin och 
används som ett stöd för att tolka mina data, medan värderingsteorierna är ling-
vistiska och används i den språkliga detaljanalysen. 

Genusvetenskaplig forskning är ofta analys av historiska eller samtida samhäl-
leliga diskurser, och man använder befintligt autentiskt material i form av text 
eller observation av existerande sociala praktiker. I språkvetenskaplig genusforsk-
ning kan det rent konkret handla om att närläsa läroböcker för att studera hur 
kvinnor och män framställs där (Lind Palicki 2005), observera och intervjua 
skolungdomar för att beskriva hur sexistiskt språkvåld yttrar sig i form av tillmä-
len som hora och bög (Evaldsson 2005) och spela in arbetsplatsmöten för att se 
hur män och kvinnor interagerar (Milles 2003). 

Min studie är till sin utformning experimentell: jag låter informanter läsa och 
skriftligen beskriva och bedöma tre texter, varefter de slutligen får gissa vilket kön 
de tror att textförfattaren har. Därigenom kan min studie sägas vara psykolingvis-
tisk, eftersom den jämför hur olika läsare uppfattar texter. Jag är intresserad av 
hur informanterna uttrycker sina kognitiva föreställningar om textkvalitet, vilken 
uppfattning de får om skribentens personlighet och hur informanterna relaterar 
detta till föreställningar om kön.  

Självklart är det så att de kognitiva kategoriseringar och värderingar som vi gör 
när vi läser och bedömer text är socialt medierade. Därigenom utgår jag från att 
de kommer att vara en spegling av informanternas syn på genus och i viss mån 
den rådande genusordningen, vilket i sin tur kan påverka vårt sätt att bedöma 
text. Även om informanternas skriftliga textvärderingar tillkommit i en speciell 
situation, nämligen som svar på en fråga som jag ställt i ett experiment, och där-
igenom inte är ett typiskt handlande i en vanlig social praktik, menar jag att de 
ändå kan betraktas och analyseras som texter i en textbedömningsdiskurs. 

3.1 Teorier om genus och feminiseringsprocesser 
Jag utgår från Hirdmans (1988) genusdefinition och sociologen och genusveta-
rens Nicky Le Feuvres (2009) schematisering av de fyra huvudsakliga förklar-
ingsmodeller som använts för att beskriva feminiseringen av manliga domäner. 
Med feminisering menar hon att kvinnor gör sitt intåg på eller rentav kvantitativt 
börjar dominera ett område som tidigare nästan enbart befolkats av män. 

Le Feuvre definierar genus som ett dynamiskt och historiskt föränderligt sy-
stem, som är resultatet av en ständigt verkande tudelad process: differentiering av 
manligt och kvinnligt, så att dessa två konstrueras som varandras motpoler, och 
hierarkisering av denna binära motsättning, där det manliga värderas högre än det 
kvinnliga. Det är samma modell som presenterats av Yvonne Hirdman (1988), 
och jag kommer att använda hennes svenska begrepp. Hon talar om ett genussy-
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stem eller en genusordning som bygger på två grundläggande logiker: genusdikoto-
mi – manligt och kvinnligt måste hållas isär, och genushierarki – det manliga värde-
ras högre. Några typiska dikotomipar i den västerländska kulturen är aktiv–passiv, 
individualistisk–altruistisk, hård–mjuk och rationell–känslostyrd, där det första i 
varje par är det manliga och det andra är det kvinnliga. Detta kan jämföras med 
de dikotoma föreställningarna om mäns och kvinnors skrivande som redovisades 
i Tabell 2 på s. 11. 

Formellt sakprosaskrivande och akademiskt skrivande har av hävd varit en ak-
tivitet för en intellektuell elit. Att vara en duktig skribent har varit statusfyllt, och 
högskolan, i synnerhet humaniora och samhällsvetenskap, har under det senaste 
seklet genomgått en betydande feminisering. Hur detta påverkar sakprosaskri-
vandets status har relevans för min forskningsfråga. 

Le Feuvre (2009) har i sin genomgång av främst engelsk- och franskspråkig 
sociologisk forskning om kvinnors intåg på manliga statusarbetsplatser identifie-
rat fyra huvudsakliga förklaringsmodeller som forskarna använder för att beskriva 
hur genussystemet som helhet påverkas av feminiseringen av domäner.  

I det första perspektivet, patriarkatsmodellen, är den teoretiska basen feministisk 
materialism eller sociologisk poststrukturalism. Förespråkarna för detta synsätt 
menar att feminiseringen inte påverkar genusordningen, eftersom de feminiserade 
domänerna kommer att tappa sin tidigare höga status. Det råder viss oenighet om 
vad som är hönan och vad som är ägget. Vissa menar att kvinnorna kommer in 
på de lägsta positionerna inom domänen och successivt klättrar uppåt i hierarkin, 
vilket leder till att männen flyr vidare till andra mer statusfyllda domäner och 
lämnar kvar vad som nu blivit en kvinnlig lågstatusdomän. Andra menar att kvin-
nor överhuvudtaget inte släpps in i en domän om den inte redan är på väg att 
tappa i status. 

Det andra perspektivet, feminitetsmodellen, är särartsfeministiskt och teoretiskt 
inspirerat av socialpsykologi och av franska feminister som Luce Irigaray och 
Hélène Cixous (jfr t.ex. Irigaray 1991). Här menar man att feminiseringen för 
med sig att kvinnliga värden som känslor, empati och omsorg gör sitt intåg i do-
mänen. Detta påverkar i viss utsträckning domänen, som blir vänligare både mot 
kvinnliga anställda och kvinnliga klienter, men samtidigt är genusdikotomin oför-
ändrad eftersom kvinnligt och manligt fortfarande konstrueras på samma sätt. 

Det tredje perspektivet, virilitetsmodellen, tar fasta på att relativt få kvinnor når 
de verkliga högstatuspositionerna inom en statusdomän, och de som gör det 
tvingas bete sig som män. För att bli chef krävs en manlig tuffhet, individualistisk 
vinnarinstinkt och maktbegär. För att kunna jobba över om kvällarna eller 
jourarbeta som kirurg en hel helg, krävs att man slipper ta hand om hem och 
barn. En kvinna som beter sig som sina manliga kollegor blir gränsöverskridande, 
eftersom hon på ett personligt plan utmanar könsrollerna. Samtidigt påverkas inte 
genusdikotomin i stort, eftersom de gränsöverskridande kvinnorna är få och be-
traktas som undantag. De riskerar också att bli kritiserade av underordnade män 
och kvinnor, för bristande feminitet och aggressivt autokratiskt beteende. Jag 
menar att detta tolkningsperspektiv främst kan användas i början av en feminise-
ringsprocess, när kvinnorna är få. Eftersom många ansedda skribenter är kvinnor 
och kvinnor dessutom är i majoritet inom universitetsämnet svenska språket, är 
detta perspektiv inte lika applicerbart på min studie.  

Det fjärde perspektivet, degenderingmodellen, kan sägas vara det mest radikala och 
ur jämställdhetssynpunkt mest optimistiska. Inspirationen kommer från teorier 
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som bland annat utvecklats av Judith Butler (2004) om att man kan göra och o-
göra kön. Feminisering av manliga domäner tenderar här att tolkas som ett tecken 
på att genusstrukturerna har försvagats och att en transformering av genuskon-
traktet är möjlig. Medan de övriga tre perspektiven ofta har fokus på kvinnor, 
diskuterar detta sista perspektiv ofta hur maskulinitet omförhandlas och också 
hur transsexualitet, intersexualitet och homosexualitet utmanar hela den binära 
uppdelningen i kvinnligt och manligt. Perspektivet ser alltså en förändringspoten-
tial i hur kön konstrueras, och det kan därigenom sägas utmana både genusdiko-
tomin och genushierarkin. 

Det ska påpekas att dessa fyra modeller är Le Feuvres abstraktion; det är alltså 
inte etablerade skolbildningar, och forskarna själva etiketterar sig inte som an-
hängare av exempelvis feminitetsmodellen. 

Det mest dominerande perspektivet i dagens forskning och det som har bäst 
stöd i empiriska arbetsmarknadsdata, menar Le Feuvre (2009) är patriarkatsmo-
dellen: genussystemet är stabilt på makronivå eftersom män i stort behåller sin 
hierarkiska särställning i form av generellt högre löner och stor dominans av hög-
statuspositioner. Samtidigt har Le Feuvre i jämförande studier av kvinnliga aka-
demiker i Frankrike och Tyskland kunnat konstatera skillnader, vilket får henne 
att dra slutsatsen att alla feminiseringsprocesser inte följer en universell modell. 
Medan många tyska kvinnliga akademikers erfarenheter låter sig beskrivas med 
virilitetsmodellen, att de blir kvinnliga undantag med maskulina livsmönster, så 
verkar många franska kvinnliga akademikers situation snarare förklaras bättre av 
feminitetsmodellen, dvs. att domänen blir präglad av kvinnovänliga värden, eller 
degenderingmodellen: en början till könsrollsupplösning. 

I slutdiskussionens 8.3 kommer jag att diskutera hur patriarkatsmodellen, fe-
minitetsmodellen och degenderingmodellen kan användas för att tolka mina data. 

3.2 Teorier om värderande text 
Nedan beskrivs kortfattat Hunston & Thompsons (2000) och Shaws (2004) reso-
nemang om hur textelement får en värderande funktion, och därefter den be-
greppsapparat jag använder i min analys av text- och skribentbedömande text. 

Vad är en värdering och hur skiljer man värderande språkliga element från 
icke-värderande? Utmärkande för en värdering är att den har polaritet, dvs. den är 
antingen positiv eller negativ. Hunston & Thompson (2000) menar att i princip 
vilken mening som helst kan bli värderande i en viss kontext. De tar ett exempel 
från Edward Sapir, The farmer killed the duckling, som kan ha en negativ värdering i 
en text som argumenterar för ankors rätt att leva, men en positiv värdering i en 
berättelse där bonden offrar ankan för att ge den som måltid åt en stackars 
svältande luffare. Tagen ur sin kontext framstår meningen som värdeneutral, så 
den implicita värderingen framgår enbart med hjälp av kontexten. Hunston & 
Thompson visar också hur den implicita värderingen i exempelmeningen kan 
göras explicit med språkliga tillägg: The cruel farmer slaughtered the defenceless duckling 
och The generous farmer sacrificed his last duckling. Det råder inte ett antingen–eller-
förhållande mellan värderande och icke-värderande element, utan snarast är det 
en glidande skala: explicit värderande påståenden i ena änden och värdeneutrala 
påståenden i andra, och däremellan finns de mer eller mindre implicit värderande 
påståendena. Shaw (2004) utvecklar för sin analys av värderingar i akademiska 
bokrecensioner en modell med fyra grader, från mest till minst explicit: 

 
 
 

15



1. expressions with evaluative lexemes whose polarity is invariable like nega-
tive dull [...] and positive excellent [...]. 

2. expressions which appeal to generally held values, like old-fashioned, whose 
polarity depends on the specific context (old-fashioned hospitality is not nega-
tive but within the general value system an old-fashioned non-fiction 
book is probably negatively evaluative). 

3. expressions which depend on lexical material that is not unambiguously 
evaluative (like neo-classical) , [...] but which are interpretable with more or 
less guidance [...] from textual cues and from the (constructed) reader’s 
subject-specific knowledge or value-system. 

4. expressions [...] which are so deadpan that they rely entirely on the 
reader’s knowledge or value-system. (Shaw 2004, s. 123) 

Utifrån dessa resonemang har jag försökt utveckla en begreppsapparat som jag 
använder vid analysen av mina text- och skribentbedömande texter. Dessa texter 
redogör för vilka egenskaper en text och en skribent uppfattas ha. En egenskap kan 
upplevas som positiv – en förtjänst – eller negativ – en brist. 

Ett språkligt uttryck som beskriver en egenskap hos den bedömda texten eller 
skribenten har jag kallat för ett omdöme. Oftast innehåller omdömet en värdering i 
det att den beskrivna textegenskapen antingen är att betrakta som en brist eller en 
förtjänst. Jag kallar ett språkligt uttryck för ett positivt omdöme om det beskriver en 
förtjänst och ett negativt omdöme om det beskriver en brist. Egenskaperna tillskrivs 
alltså de tre bedömda texterna, medan omdömena finns språkligt uttryckta i de 
textbedömande texterna som informanterna skrivit. Märk väl att det bygger på 
min tolkning av informantens svar. När jag kategoriserar ett språkligt uttryck, till 
exempel ”hafsig och oredigerad”, som ett negativt omdöme har jag gjort en tolk-
ning, nämligen att textbedömaren ser den aktuella textegenskapen som negativ. I 
de flesta fall är det okontroversiellt att kategorisera en formulering som ett posi-
tivt eller negativt omdöme (jfr citatet av Shaw 2004 ovan), men i enstaka fall kan 
det vara svårt att avgöra om ett omdöme innehåller en värdering, och då är det att 
betrakta som ett svårvärderat eller neutralt omdöme. Omvänt använder jag ibland jag 
termen värdeomdöme för att betona att ett visst omdöme innehåller en värdering. 

Ett eller flera omdömen tillsammans utgör en beskrivning. Om beskrivningen 
innehåller värdeomdömen kallas den en värdering eller bedömning. 

I min studie kan de beskrivna text- och skribentegenskaperna sorteras under 
olika teman, och dessa teman kommer att säga något om textbedömardiskursen. 
Ett exempel på tema kan vara ”genreanpassning” och exempel på omdömen på 
detta tema kan vara: 

• personlig och kommer med tyckanden som inte är styrkta av någon refe-
rens eller forskning 

• stilen bryter mot det akademiska genom att vara informell och bitvis tal-
språklig 

• karaktären blir därför skoluppgift på högskolenivå. 
 
Som Shaw (2004) skriver är det flera av dessa omdömen som får sin ”evaluative-
ness and polarity determined by their co-text or context, including the assumed 
or constructed reader’s value-system”. Värderingen görs mot bakgrund av infor-
mantens upplevda normer och ideal, i det här fallet mot uppfattningen om hur en 
text bör se ut för att passa in i den aktuella textgenren studenttext på universitetet. 
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4 Undersökningens design 
Undersökningen är en receptionsstudie, där totalt 114 informanter har fått läsa 
och bedöma tre korta studenttexter och gissa vilket kön författaren har. Jag ger 
först en kort karakteristik av dessa texter i 4.1, och sedan beskriver jag i 4.2 hur 
informanterna lämnat de bedömningar som utgör studiens material. I 4.3 beskrivs 
den analysmetod som tillämpats på materialet och i 4.4 finns material- och me-
todkritik. Resultaten redovisas därefter i kapitel 5, 6 och 7. 

4.1 Kort karakteristik av receptionsstudiens texter 
De tre texterna som informanterna fått bedöma är autentiska texter skrivna av 
studenter som går grundkurs i svenska språket vid ett svenskt universitet. Studen-
terna har läst ungefär en månad och har inför ett seminarium fått i uppgift av sin 
lärare att skriva en reflexion på temat ”Individ, språk och samhälle” på knappt en 
A4-sida. Texterna saknar namn och andra tydliga personuppgifter. De finns i 
bilaga (s. 56), och för att få en god bild av vad informanterna hade att ta ställning 
till rekommenderar jag dig att läsa igenom dem. Nedan gör jag en skissartad ana-
lys av texternas stil och innehållsprogression samt presenterar deras läsbarhetsin-
dex (lix). Lix är det tal man får om man för en text summerar procentandelen 
långa ord med meningsmedellängden. Med andra ord är det ett grovt mått på en 
texts syntaktiska och lexikala komplexitet. Barnböcker brukar ha ett lix runt 25, 
tidningstext ligger runt 40, medan juridiska texter ofta överstiger 60. 

Jag har valt att inte uppge författarnas kön, eftersom mitt syfte enbart är att 
undersöka våra föreställningar om genus och skrivande, inte vår förmåga att gissa 
en okänd författares kön. Tidigare forskning om vår relativt svaga förmåga att 
gissa rätt kön diskuteras dock i 2.3. 

4.1.1 Text 1 – den obearbetade 
Denna text har ett lix på 58, vilket är högt och till stor del beror på att texten in-
nehåller många omotiverade satsradningar. Meningarna innehåller dessutom 
ibland logiska motsättningar och syntaktiska problem. Texten har ingen genom-
tänkt struktur eller styckeindelningsprincip. Den har också en del ytfel, som sär-
skrivningar, och gör tvivelaktiga sakpåståenden som ”språket talas idag i ett 
mycket högre tempo än förr”. 

4.1.2 Text 2 – den välsammanhållna 
Denna text har få ytfel, en varierad meningslängd och ett läsbarhetsindex på 39. 
Texten underbygger systematiskt en uttalad tes. Varje stycke har en tydlig huvud-
tanke, och det finns en klar progression mellan styckena. Denna text använder 
också medvetna retoriska grepp för att konkretisera poängen, nämligen litterära 
citat och berättelser om självupplevda händelser. 

4.1.3 Text 3 – den svårbedömda 
Denna text har ett lågt läsbarhetsindex, 33. Den har ett ganska avancerat och 
akademiskt ordval och få ytfel. Meningarna är korta och i princip välbyggda, men 
det finns formuleringar som antyder att svenska inte är skribentens modersmål. 
Texten har viss innehållsprogression mellan styckena, och den abstraherar och 
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verkar sträva efter ett djup i resonemangen. Den kan karakteriseras som relativt 
systematiskt, men en aning svårgripbar. 

4.2 Materialinsamlingsmetod 
Studiens material har samlats in successivt genom fyra delstudier, som gått till så 
att informanter skriftligen och individuellt har fått bedöma minst en av texterna 
och gissa vilket kön författaren har. Totalt har 114 informanter medverkat, och 
de flesta av dem är högskolestudenter i svenska. Undersökningen som helhet är 
induktivt materialstyrd: de fyra delstudierna har genomförts kronologiskt en i 
taget, och efter varje delstudie har jag sammanställt materialet och därefter för-
sökt förfina insamlingsmetoden inför nästa delstudie för att få ett bättre och mer 
varierat material. Skillnaderna mellan delstudierna är inte stora, utan kan samman-
fattas i att enkätfrågor modifierats eller att den enskilda informanten har fått be-
döma antingen alla tre eller bara en av texterna. I de delstudier där informanterna 
fått läsa alla tre texterna har de alltid fått läsa dem i samma ordning: först text 1, 
sedan text 2 och sist text 3. 

I alla delstudier har informanterna fått gissa författarkön, men det är bara i del-
studie 1 och 4 som de blivit explicit ombedda att motivera sitt svar. 

Som jag nämnde i uppsatsens inledning är denna undersökning inspirerad av 
Nakamura (2010), och det är hennes undersökning som utgör delstudie 1. Denna 
beskrivs noggrannare i 4.2.1. I de övriga tre delstudierna har jag samlat in data 
med enkäter. Informanterna har då varit grundstudenter i svenska språket, och 
enkäterna har fyllts i under föreläsningar vid universitetet. Enkäten har presente-
rats för informanterna som en undersökning om hur vi läser och bedömer text, 
utan att något specifikt om genusaspekter nämnts. Informanterna har fått veta att 
de skulle få läsa texter av studenter som precis börjat grundkurs i svenska vid 
universitetet och som fått i uppgift att inför ett seminarium skriva en reflexion på 
temat ”Individ, språk och samhälle”. De har därefter fått bedöma texterna skrift-
ligen, ibland med hjälp av Likertskalor, dvs. flergradiga skalor där informanterna 
med kryssmarkering talar om hur mycket de instämmer i påståenden som ”Tex-
ten är intressant”. Först efter att de varit helt färdiga med alla textbedömningarna 
har de fått gissa författarkön. Anledningen till detta är att jag ville att de skulle få 
beskriva texterna utan att vara styrda att tänka i genusdikotomier. När alla infor-
manter i gruppen uppgav sig vara klara samlades enkäterna in. De har därigenom 
ägnat lite olika lång tid åt enkäten, men de informanter som bedömt tre texter har 
använt 15–30 minuter medan de som bara bedömt en text har använt 5–10 minu-
ter. 

I Tabell 3 sammanfattar jag de fyra delstudierna, och därefter presenterar jag 
dem mer detaljerat i 4.2.1–4.2.4. När jag hädanefter talar om könsgissning menar 
jag det kön som informanten har gissat att en textförfattare har. Med könsmotiver-
ing menar jag den motivering som informanten lämnat till varför hen gissat på 
manlig eller kvinnlig författare. 
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Tabell 3: Sammanfattning av de fyra delstudierna (inf = informant(en|erna), T1 = text 1, 
T2 = text 2 osv.) 

Delstudier An-
tal 
inf 

Varje inf 
bedömde 
alla 3 
texterna 

Totalt antal inf 
som bedömt 
T1, T2 resp. T3 

Inf fick 
bedöma 
texten in-
nan hen 
ombads 
gissa kön 

Inf fick be-
döma texten 
m h a kryss på 
Likertskalor 
(se s. 20) 

Inf ombads 
att motivera 
sin könsgiss-
ning 

   T1 T2 T3    
1. Nakamura 
(2010) 

23 Ja 23 23 23 Nej Nej Ja 

2. Textvårdare 19 Ja 19 19 19 Ja Nej Nej 
3. LU-studenter 24 Ja 24 24 24 Ja Ja Nej 
4. SU-studenter 48 Nej, 

endast en 
text/inf 

21 10 17 Ja Ja Ja 

Totalt antal i 
varje grupp 

114 66 87 76 83 91 72 71 

 

4.2.1 Delstudie 1: Nakamura (2010) 
Nakamura (2010) är en miniundersökning gjord som examinationsuppgift på 
kursen Språksociologi vid Linnéuniversitetet. Nakamura lät 23 informanter, 10 
män och 13 kvinnor, få veta att de skulle få gissa författarkön på några texter, och 
därefter fick de läsa alla tre texterna. De fick gissa om texterna var skrivna av en 
man eller en kvinna och motivera sitt svar. I denna studie uppmanas alltså infor-
manterna från början att bedöma texterna i termer av kön och könsdikotomier. 

Informanterna har blandad bakgrund och ålder, och alla har inte svenska som 
modersmål. Av Nakamuras material har jag tillgång till alla könsgissningar och till 
10 personers könsmotiveringar, dvs. totalt 30 könsmotiveringar. Detta material är 
inkluderat i min studie. 

4.2.2 Delstudie 2: studenter i textvård, Linnéuniversitetet 
I den andra delstudien delades de tre texterna ut till en informantgrupp på 19 
personer som bestod av studenter på en kurs i textvård vid Linnéuniversitetet, 
hädanefter kallade textvårdarna. För att antas till denna kurs krävs godkänt antag-
ningsprov och de flesta av studenterna är yrkesverksamma som svensklärare, 
informatörer eller journalister, så jag bedömer dem som vana vid att arbeta med 
och bedöma text. 

Textvårdarna fick läsa text 1 och fritt besvara de öppna frågorna: Hur skulle du 
vilja karakterisera texten? och Vilket intryck får du av skribenten?. Därefter upprepades 
proceduren för text 2 och text 3. När de beskrivit alla tre texterna fick de avslut-
ningsvis gissa författarnas kön och gradera på en skala 1–5 hur säkra de kände sig 
i sin gissning, men de ombads inte motivera sin gissning. 

4.2.3 Delstudie 3: studenter i svenska, Lunds universitet 
Informanterna i delstudie 3 var 24 studenter som gått knappt en månad på 
grundkurs i svenska vid Lunds universitet. De fick fylla i en enkät som inleddes 
med följande instruktion: 
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Bedöm tre texter 

Alla texter vi läser bildar vi oss en uppfattning om. Vi kan tycka 
att de är intressanta eller tråkiga, välskrivna eller taffliga, lättlästa 
eller svårlästa. I det här experimentet vill jag ha dina åsikter om tre 
korta texter skrivna av tre olika studenter som alla nyss börjat på 
grundkurs i svenska vid universitetet. De har inför ett seminarium 
fått i uppgift att lämna in en skriftlig reflektion på temat Språk, in-
divid och samhälle, och det är dessa reflektioner du ska få läsa. 

 
 
Informanterna fick uppge ålder, kön och antal högskolepoäng, och därefter be-
döma varje text på Likertskalorna i Tabell 4. 

 
Tabell 4: De Likertskalor som användes i enkäten i delstudie 3 och 4 

 Ja, visst Ja, ganska Nja, 
sådär 

Nej, inte 
alls 

Textens innehåll är intressant. □ □ □ □ 
Textens resonemang är välstrukture-

rat. □ □ □ □ 
Texten är skriven med ett bra språk. □ □ □ □ 
Texten har fint flyt. □ □ □ □ 
     
Jag får intrycket att skribenten ... Ja, det får jag Ja, ganska Nja, 

sådär 
Nej, inte 

alls 

... är en självsäker person □ □ □ □ 

... är ivrig och intresserad av textens 
ämne □ □ □ □ 

... har lagt ned mycket arbete på skriv-
uppgiften □ □ □ □ 

... tänker logiskt och systematiskt □ □ □ □ 

... är kreativ och idérik. □ □ □ □ 
 

Därefter följde följande öppna fråga om vilken potential man såg hos skribenten: 
”Kan vem som helst bli duktig på att förmedla sina tankar i skrift, bara man övar 
tillräckligt mycket? Anta att just den här skribenten drömmer om att i framtiden 
ha ett skrivande yrke, t.ex. ledarskribent på en dagstidning eller professor i svens-
ka språket. Hur bedömer du skribentens möjligheter att nå detta mål?” 

På enkätens sista sida fick informanterna gissa författarkön för de tre texterna 
och gradera på en skala 1–5 hur säkra de kände sig i sin gissning. Det fanns också 
möjlighet att kommentera sin könsgissning eller enkätens utformning. Efter att 
enkäten samlats in avslöjade jag textförfattarnas kön och presenterade kortfattat 
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tidigare forskning om skrivande, kön och föreställningar om manlig och kvinnlig 
text. Informanterna fick möjlighet att diskutera och ställa frågor om undersök-
ningen. Två informanter hann inte göra någon könsgissning för att jag redan hade 
avslöjat textförfattarnas riktiga kön muntligt för hela gruppen. 

4.2.4 Delstudie 4: studenter i svenska, Stockholms universitet 
I den sista delstudien var informanterna 48 studenter som gått drygt en månad på 
grundkurs i svenska språket vid Stockholms universitet. Dessa informanter fick 
bara bedöma en text var: 21 av dem fick läsa text 1, 10 fick läsa text 2 och 17 text 
3. De fick läsa samma inledningstext som LU-studenterna, bortsett från att ”be-
döm tre texter” ändrats till ”bedöm en text”, och uppge ålder, kön och antal hög-
skolepoäng. Textbedömningen gjordes med samma Likertskalor som LU-
studenterna fått ta ställning till, och därefter följde den öppna frågan: ”Beskriv 
nedan fritt dina åsikter om texten och skribenten. Utveckla gärna de bedömning-
ar du gjorde ovan”. Slutligen fick de gissa författarkön och de uppmanades att 
motivera sin könsgissning. 

Vid denna undersökning var jag inte närvarande, så enkäterna delades ut och 
samlades in av studenternas lärare, och jag hade tyvärr inte möjlighet att ha någon 
diskussion efteråt. 

4.3 Materialöverblick och analysmetod 
Materialet består dels av data som enkelt låter sig kvantifieras, dels av data som 
kräver kvalitativ näranalys. Till det förra hör könsgissningarna och svaren på Li-
kertskalorna i Tabell 4, och analysen av dessa beskrivs i 4.3.1. Till det senare hör 
könsmotiveringarna och de fritt formulerade textbedömningarna, och analysen av 
detta material beskrivs i 4.3.2. 

4.3.1 Kvantitativ dataanalys 
Den del av datamaterialet som består av könsgissningar och Likertskalor har jag 
kvantifierat. Mängden data, dvs. antal informanter som lämnat könsgissning eller 
besvarat Likertskalefrågor, framgår av Tabell 5. Tre respektive fyra informanter 
per text hann, ville eller kunde inte gissa kön, så i tabellen redovisas de faktiska 
antal könsgissningar jag fick in och inom parentes det antalet informanter som 
hade möjlighet att gissa kön. 
  
Tabell 5: Översikt av datamängden som analyserats kvantitativt 

 Text 1 Text 2 Text 3 Delstudie som datan 
kommer från 

Antal könsgissningar 84 (87) 72 (76) 79 (83) 1, 2, 3 & 4 
     
Likertskalor (antal inf som tagit 
ställning till påståendena i Tabell 4) 

45 34 41 3 & 4 

       varav män 16 12 10  
 
Likertskalornas alternativ har omvandlats till siffror enligt principen ”Ja” = 4, ”Ja, 
ganska” = 3, ”Nja, sådär” = 2 och ”Nej, inte alls” = 1. Därefter har jag för varje 
fråga och text räknat fram medelvärde och standardavvikelse, och då fått ett nu-
meriskt betyg från 1–4 på påståendena ”Textens innehåll är intressant” och 
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”Skribenten är en självsäker person” osv. De numeriska betygen möjliggör jämfö-
relser mellan de tre texternas uppfattade kvalitet. 

Eftersom jag vill studera relationen mellan föreställningar om textkvalitet och 
föreställningar om genus, har könsgissningarna korrelerats med Likertskalorna. 
För att lättare kunna göra detta har jag för varje fråga summerat antalet ”ja” och 
”ja, ganska”, som jag kallar för positiva svar, respektive antalet ”nja, sådär” och 
”nej, inte alls”, som jag kallar för negativa svar. Därefter har jag för varje text jäm-
fört procentandelen positiva svar för dem som gissat på kvinnlig skribent med 
procentandelen positiva svar för dem som gissat på manlig skribent. För att se 
om eventuella skillnader är signifikanta har ett chi-två-test gjorts. 

Svaren på Likertskalorna har också korrelerats med informantens kön, och 
även här har ett chi-två-test gjorts. Huvudfokus för studien är dock vilka text-
egenskaper som ses som manliga och kvinnliga, inte eventuella skillnader i hur 
män och kvinnor bedömer text. Samtidigt måste jag hålla öppet för att informan-
tens kön kan ha betydelse för min forskningsfråga. Eftersom andelen män i stu-
dien är förhållandevis liten menar jag dock att det är vanskligt att dra några 
slutsatser om hur informantens kön påverkar resultatet. Att andelen män är liten 
kan också ses som ett av studiens metodproblem (jfr avsnitt 4.4.) 

Resultaten av den kvantitativa dataanalysen redovisas i avsnitt 5. 

4.3.2 Kvalitativ dataanalys 
Det material som behöver analyseras kvalitativt är dels könsmotiveringarna, dels 
de fritt formulerade textbedömningar som informanterna lämnade innan de gis-
sade kön. De senare kallar jag hädanefter för frisvar.  

En översikt av könsmotiveringarna ges i Tabell 6. Könsmotiveringarna är allt 
från korta tvåordssvar som ”ren gissning” till längre resonemang med upp till 118 
ord. Det är främst delstudie 1 och 4 som gett detta material, eftersom övriga in-
formanter inte explicit uppmanats att ge en könsmotivering. 6 av LU-studenterna 
i delstudie 3 utnyttjade dock möjligheten att avslutningsvis kommentera sin köns-
gissning, och deras resonemang berör därför inte alltid en specifik text. 
 
Tabell 6: Översikt av antalet könsmotiveringar 

Delstudie nr Text 1 Text 2 Text 3 Ingen 
specifik 

text

Summa antal ord i 
könsmotiveringarna 

1. Nakamura (2010) 10 10 10 1 428 
3. LU-studenterna  3 3 192 
4. SU-studenterna 21 9 13 829 
   
Totalt 41 22 23 3 89 motiveringar på sam-

manlagt 2 439 ord 
 
Totalt omfattar könsmotiveringarna 2 439 ord fördelat på 89 motiveringar. Dessa 
har jag framför allt studerat innehållsligt, men också i viss mån till form. Inne-
hållsanalysen har gjorts genom att jag läst könsmotiveringarna flera gånger för att 
finna återkommande teman och argument. Varje könsmotivering har taggats med 
en etikett för varje argument den tar upp. Jag ger ett exempel på en könsmotiver-
ing och hur den taggats: 
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Ämnesvalet och användandet av relativt korta, okomplicerade 
meningar tyder på att det är en ganska ung man med ”helsvensk” 
bakgrund som skrivit texten. 

 
Denna könsmotivering har taggats med etiketterna ämnesval, komplexitet och språk-
lig stil. Med taggarnas hjälp studeras sedan hur vanliga de olika argumenten är och 
om informanterna använder argumenten på likartade eller olikartade sätt. 

I könsmotiveringarna kan informanterna också uttrycka sin inställning till 
könsstereotyper och till den könsgissningsuppgift jag ålagt dem. De kan till ex-
empel uttrycka en osäkerhet om sin egen gissning eller ett motstånd mot att tänka 
på text i termer av kön, som i följande könsmotivering: 

Jag får inga intryck av kön när jag läser dessa texter och har ingen 
aning. Jag tror inte på konceptet ”manliga” och ”kvinnliga” texter 
och skrivsätt. Iaf inte i texter som de här. 

 
När informantens könsmotivering på detta sätt visar tvekan, gardering eller vilja 
att problematisera könsstereotyper har detta taggats. Informantens inställning till 
uppgiften eller genus kan synas både i innehåll och i den språkliga formen, varför 
också formaspekter som garderingar, understrykningar och positiva och negativa 
värdeord studerats. Könsmotiveringsanalysen redovisas i avsnitt 7. 

En översikt av frisvaren redovisas i Tabell 7. Jag har läst igenom alla frisvaren 
flera gånger, men eftersom materialet är omfattande har jag valt ut textvårdarnas 
svar, dvs. frisvaren från delstudie 2, för en närmare analys. Valet grundar sig på 
att textvårdarna har lämnat de fylligaste bedömningarna. De är de mest rutinerade 
textbedömarna av alla informanterna, och jag bedömer att deras svar är de mest 
nyanserade och innehållsrika analyserna. Totalt näranalyseras 57 frisvar på 2 740 
ord. 
 
Tabell 7: Översikt av antalet frisvar 

Delstudie nr Antal informanter med 
möjlighet att lämna frisvar 

Genomsnittligt antal ord per 
frisvar 

Min–max 
antal ord per 
frisvar 

Totalt 
antal ord 

 T1 T2 T3 T1 T2 T3   
2. Textvårdarna 19 19 19 69 37 38 9–116 2 740 
3. LU-studenterna 24 24 24 36 32 33 0–111 2 409 
4. SU-studenterna 21 10 17 27 30 22 0–106 1 237 

 
 
Textvårdarnas svar har analyserats både till innehåll och form. Innehållsanalysen 
påminner om den för könsmotiveringarna: varje frisvar har närlästs och taggats 
med vilka aspekter av textkvalitet och vilka skribentegenskaper det berör. Med 
andra ord kan man säga att jag har försökt göra en tematisk kategorisering som 
täcker alla nämnda textegenskaper och en annan tematisk kategorisering som 
täcker alla skribentegenskaper. En sådan analys kan givetvis göras olika grov- eller 
finmaskig, och det är också svårt att få kategorier som är helt distinkta från var-
andra. Men de kategorier som presenteras i resultatkapitlet 6.1, menar jag täcker 
alla aspekter som informanterna tagit upp. I innehållsanalysen studeras också om 
det finns någon tendens att aspekterna som nämns samvarierar med könsgiss-
ningarna. 

 
 
 

23



Formanalysen av textvårdarnas frisvar syftar till att beskriva hur textbedöm-
ningen görs språkligt och vilken attityd informanterna visar till texterna. Hellspong 
& Ledin (1997:169–171) ser attityder som en del av den interpersonella struktu-
ren och menar att den yttrar sig i form av positiva och negativa värdeomdömen 
som kan modifieras med garderingar eller förstärkande understrykningar. Här har 
jag avgränsat materialet ytterligare och arbetar endast med de 19 frisvaren om text 
2, totalt 709 ord. Valet grundar sig i att text 2 är den som uppfattas som mest 
genusmärkt (90 procent tror att den är skriven av en kvinna) och bäst av infor-
manterna. Mer specifikt blir det en fallstudie i hur man berömmer en text som 
uppfattas som kvinnlig. Metodologiskt är analysen inspirerad av Shaw (2004) – en 
studie av hur värdering uttrycks i akademiska bokrecensioner. Jag undersöker hur 
fördelningen av positiva och negativa omdömen ser ut, och hur olika sekvenser 
som additiv hopning och beröm–kritik bygger upp helheten. Analyskategorierna 
presenteras närmare i anslutning till resultaten i 6.2. 

4.4 Metod- och materialkritik 
De informanter som gör textbedömningar i delstudie 2–4 är alla studenter i 
svenska språket. De har fått genomföra textbedömningen i anslutning till under-
visningstillfällen i kurser i skrivfärdighet, som ofta innehåller just kamratbedöm-
ningsmoment. Detta informanturval påverkar studiens resultat på flera sätt. En 
fördel är att de är intresserade av text och mer motiverade att göra textbedöm-
ningar än de flesta, vilket är en förutsättning för att få användbara data. En annan 
konsekvens är att de är under inskolning i den ämneskultur som finns vid institu-
tionerna för svenska språket eller nordiska språk, vilket innebär ett visst 
metaspråk eller om man så vill en viss textbedömardiskurs. Detta ger ett snävare 
perspektiv än om informanterna haft en mer blandad bakgrund, men jag ser det 
ändå främst som en fördel eftersom det ger bättre förutsättningar för intressanta 
iakttagelser och djupare analytiska resonemang än om jag haft en helt textovan 
informantgrupp. Det är som sagt också min bedömning att textvårdarna, den 
mest textvana studentgruppen, är den informantgrupp som gett de mest använd-
bara svaren. 

En tredje konsekvens av informanturvalet är att könsfördelningen är ojämn – 
kvinnliga studenter dominerar svenskämnet. För text 1 är 71 procent av bedö-
marna är kvinnor, för text 2 är det 72 procent och för text 3 är det 79 procent. 
Om vi enbart granskar de informantgrupper som kryssat i Likertskalor, LU- och 
SU-studenterna i delstudie 3 och 4, är det ibland så få som 10 män som bedömt 
varje text. Det är också så att männen i delstudie 3 och 4 generellt är äldre och 
har fler högskolepoäng än kvinnorna, bakgrundsfaktorer som kan ha större bety-
delse för textbedömning än kön. Av dessa anledningar menar jag att mina data 
inte ger underlag för att dra slutsatser om hur informantens kön eventuellt påver-
kar textbedömningen, och detta är inte heller ett uttalat syfte i min studie. 

I studien är det bara tre texter som bedöms, och alla texter ingår i samma sma-
la genre: reflexionsuppgift på högskolenivå. Därför kan man givetvis inte genera-
lisera resultaten alltför mycket och förvänta sig att andra texter skulle ge liknande 
svarsmönster. Men jag menar ändå att flera av studiens resultat ger värdefulla 
ledtrådar också om hur vi bedömer andra typer av texter i andra kontexter. 
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5 Kvantitativa resultat 
I detta avsnitt presenterar jag hur de tre bedömda texterna generellt uppfattats av 
informanterna, och hur könsgissningarna fördelar sig. Jag inleder med att i 5.1 
presentera könsgissningarnas fördelning. Därefter följer text- och skribentom-
dömena i 5.2. Textbedömningarna korreleras med könsgissningarna i 5.3 och 
med informantens kön i 5.4. Detta innebär att kapitel 5 främst redovisar statistik, 
och sedan följer kvalitativa näranalyser av textbedömningarna (kapitel 6) och 
könsgissningarna (kapitel 7). 

5.1 Text 2 ses som kvinnlig, de övriga är svårbestämda 
Tabell 8 redovisar könsgissningarnas fördelning för de tre texterna. Av den fram-
går att för text 1 och text 3 så gissar informanterna ungefär som slumpen. För 
text 3 är det visserligen lite mer än hälften, 56 procent, som gissar att den är skri-
ven av en man, men texten kan inte sägas vara tydligt genusmärkt eftersom in-
formanterna gissar så pass olika. Det finns dock enskilda informanter som uppger 
att de känner sig säkra i sin gissning och alltså att texten för dem personligen 
känns tydligt genusmärkt, men det råder ingen enighet mellan informanter. För 
text 2 råder det dock större enighet: 90 procent av informanterna gissar att den är 
skriven av en kvinna.  
Tabell 8: Antal gissningar på författarkön för de tre texterna i samtliga fyra delstudier 

 Gissat manlig skribent Gissat kvinnlig skribent 
Text 1 50 % 50 % 
Text 2 10 % 90 % 
Text 3 56 % 44 % 
 
Tabell 8 döljer dock ett viktigt och anmärkningsvärt resultat. Av de 66 informan-
ter som fått bedöma alla tre texterna har ingen gissat samma kön alla tre gånger-
na, utan alla har gissat man minst 1 gång och kvinna minst 1 gång. Detta tror jag 
är samma psykologiska fenomen som att man ogärna vill lämna in en hel tipsrad 
med bara tvåor – det känns väl helt enkelt mer sannolikt att ha rätt om man har 
spridning i sina svar. Därför har jag i Figur 2 delat upp könsgissningsstatistiken, 
så att man kan se hur de som läst tre texter respektive de som bara läst en text har 
gissat. 

Då syns att de som bara fått bedöma en text, de högra staplarna i varje par, har 
gissat på kvinnlig författare i ungefär 75 procent av fallen, oavsett vilken text det 
rör sig om. Först om man tittar på de som bedömt alla tre texterna, de vänstra 
staplarna i varje par, ser vi att text 2 skiljer sig rejält från text 1 och 3. Nu är för-
visso underlaget för de högra staplarna inte så stort, bara 9 till 20 informanter per 
stapel, men detta visar ändå att resultaten måste tolkas med försiktighet och att 
egenskaper i testsituationen påverkar resultaten på ett sätt som är bortom forska-
rens kontroll. 
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Figur 2: Könsgissningarnas fördelning, uppdelat på informanter som läst alla tre texterna 
(de vänstra staplarna i varje par) och de som bara läst en text (de högra staplarna i varje 
par) 

 
Emellertid är skillnaden mellan de som läst tre texter och de som bara läst en text 
i sig ett resultat med visst värde. Det indikerar nämligen en del psykologiska reali-
teter som känns intuitivt rimliga, till exempel att om vi får i uppgift att bedöma en 
uppsättning liknande produkter, i det här fallet texter, så kommer vi att göra be-
dömningen genom att kontrastera texterna mot varandra. Läser vi en bra text sist 
i en rad av dåliga texter kommer vi sannolikt att uppleva den som bättre än om vi 
läste den sist i en rad av välskrivna texter. De bedömda texternas ämne, personli-
ga reflexioner om sociolingvistik, kan nog av många upplevas som kvinnligt, och 
dessutom vet många av informanterna att kvinnor dominerar grundkursen i 
svenska. Får man bara en text är det smart att gissa på kvinnlig skribent. Men när 
texterna är fler misstänker nog informanterna att minst en text i experimentet 
måste vara skriven av en man och börjar aktivt försöka identifiera någon av tex-
terna som manlig. 

5.2 Text 2 håller högst kvalitet, text 1 lägst 
Informanterna är eniga om att det är text 2 som håller högst kvalitet. Detta visar 
sig både i de fritt formulerade svaren och i den kvantitativa sammanställning av 
Likertskalefrågorna som jag redovisar i Tabell 9, där 4 motsvarar att man håller 
med i påståendet och 1 att man inte håller med. Text 2 får högst betyg: mellan 3,3 
och 3,6 i snitt för de olika textegenskaperna intressant, välstrukturerad, bra språk och 
fint flyt. Också för text 1 är informanterna relativt eniga om kvaliteten: alla menar 
att den skulle behöva ytterligare bearbetning för att bli välfungerande, och den får 
låga numeriska betyg. 

För text 3 går kvalitetsomdömena däremot isär mer. Vissa informanter ger po-
sitiva omdömen som ”bra skriven text, resonemanget är tydligt och texten är 
lättläst”, ”en reflekterande person […] som verkligen har funderat över samman-
hangen på ett konstruktivt sätt” och ”tydlig, intressant och bildande”. Andra in-
formanter är direkt negativa och skriver: ”rörig, dåligt språk, torftig och idélös”. 
En informant beskriver den som ”en ängslig text som verkar vilja ge ett intryck 
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av kunnighet (med ett visst mått av högtravande språk) men egentligen är den 
ganska andefattig och tom”. Ett annat mått på denna oenighet är standardavvi-
kelsen på Likertskalorna, som redovisas till höger i spalterna i Tabell 9. Som synes 
är standardavvikelserna högst för text 3, och informanterna är särskilt oeniga om 
huruvida texten är välstrukturerad. En standardavvikelse på 1,22 inom intervallet 
1–4, betyder att det finns stor spridning över de fyra svarsalternativen. 

 
Tabell 9: Medelvärde och standardavvikelse i omdömena om de olika texterna. n anger 
hur många informanter som graderat respektive text 

 Text 1 n=45 Text 2 n=34 Text 3 n=41 
 Medel-

värde 
Standar-
davv. 

Medel-
värde 

Standar-
davv. 

Medel-
värde 

Stan-
dardavv
. 

Textens innehåll är intres-
sant. 2,8 0,78 3,5 0,66 2,4 0,88 

Textens resonemang är 
välstrukturerat. 1,6 0,72 3,6 0,5 2,2 1,22 

Texten är skriven med ett 
bra språk. 1,7 0,82 3,3 0,62 2,4 0,92 

Texten har fint flyt. 1,7 0,75 3,4 0,65 2,3 1,07 
   
Jag får intrycket att skri-
benten ...   
... är en självsäker person 2,5 0,88 3,5 0,51 2,8 0,95 
... är ivrig och intresserad 

av textens ämne 2,6 0,97 3,5 0,66 2,6 1,06 
... har lagt ned mycket arbe-

te på skrivuppgiften 1,8 0,68 3,1 0,72 2,1 0,99 
... tänker logiskt och sys-

tematiskt 1,8 0,78 3,3 0,64 2,5 1,02 
... är kreativ och idérik. 2,2 0,87 3,3 0,62 2,4 1,01 

5.3 Svaga samband mellan textbedömning och könsgissning 
I Tabell 10 korreleras textomdömena med gissat författarkön. Från vänster till 
höger presenteras andel positiva svar bland alla informanter som gissat kön (Ag), 
därefter andel positiva svar hos dem som gissat på manlig (Mg) respektive kvinnlig 
(Kg) skribent. Fjärde kolumnen (p) anger sedan sannolikheten att skillnaden mel-
lan Mg och Kg beror på slumpen enligt ett chi-två-test. En skillnad brukar anses 
statistiskt signifikant om p < 0,05. Informantunderlaget är egentligen för litet för 
att det ska vara riktigt meningsfullt att göra signifikansberäkningar, och som 
framgår av tabellen har inga statistiskt signifikanta skillnader kunnat konstateras. 
Jag har med fetstil markerat de skillnader där p < 0,2 och gråtonat övriga. Anled-
ningen till att jag inte redovisar någon statistik för text 2 är att alla skillnaderna 
där är långt ifrån signifikanta. 
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Tabell 10: Procentandel positiva svar för alla (Ag), informanter som gissat på manlig 
skribent (Mg), informanter som gissat på kvinnlig skribent (Kg) samt p-värde för 
skillnaden mellan Mg och Kg. Antal informanter som ingick i varje grupp anges av n. 

 Text 1   Text 3   
 Ag Mg Kg p Ag Mg Kg p 

n= 42 17 25  39 19 20  
Textens innehåll är intres-

sant. 79% 88% 72% 0,56 62% 47% 75% 0,27 
Textens resonemang är 

välstrukturerat. 12% 12% 12% 0,98 33% 26% 40% 0,46 
Texten är skriven med ett 

bra språk. 18% 15% 20% 0,69 35% 29% 40% 0,56 
Texten har fint flyt. 17% 6% 24% 0,16 33% 16% 50% 0,06 
         
Jag får intrycket att skri-
benten ... 

        

... är en självsäker person 57% 59% 56% 0,91 76% 74% 79% 0,85 

... är ivrig och intresserad 
av textens ämne 69% 88% 56% 0,22 67% 63% 70% 0,79 

... har lagt ned mycket arbe-
te på skrivuppgiften 21% 18% 24% 0,66 33% 21% 45% 0,2 

... tänker logiskt och sys-
tematiskt 21% 24% 20% 0,81 41% 32% 50% 0,37 

... är kreativ och idérik. 27% 29% 26% 0,84 51% 47% 55% 0,74 
 
Resultaten indikerar att de påståenden som görs i Likertskalorna i regel inte för-
knippas med ett visst författarkön. Men för textegenskapen flyt finns en tendens: 
de som anser att texten har fint flyt också är mer benägna att gissa på kvinnlig 
upphovsman. För text 3 är p lika med 0,06 – bara en hundradel från 0,05, vilket är 
det värde man brukar kräva för att skillnaden ska anses statistiskt säkerställd. Av 
dem som gissat att texten är skriven av en man har bara 16 procent uppgett att de 
tycker att den har fint flyt, men bland dem som tror att samma text är skriven av 
en kvinna har 50 procent uppgett att de tycker att den har fint flyt. 

5.4 Har informantens kön betydelse för textbedömningen? 
Som nämndes i metodkapitlet anser jag det vanskligt att utifrån mina data dra 
några slutsatser om eventuella skillnader i mäns och kvinnors sätt att bedöma 
text, eftersom studiens män är få. Dessutom är de generellt äldre och har fler 
högskolepoäng än kvinnorna, som i högre utsträckning kommer direkt från gym-
nasiet. Men för att läsaren själv ska kunna bilda sig en uppfattning, presenterar jag 
trots allt för text 1 och 3 textbedömningsstatistik uppdelad på informanternas 
kön i Tabell 11. (Jag utelämnar text 2, eftersom könsskillnaderna där är långt ifrån 
signifikanta.) Det finns en tendens i studien att de kvinnliga informanterna är mer 
positiva till text 1, medan de manliga är mer positiva till text 3. Jag har liksom 
tidigare markerat de skillnader där p < 0,2 med fetstil och gråtonat övriga. Det 
framgår att ingen man tycker att text 1:s resonemang är välstrukturerat, men där-
emot är 31 procent av männen benägna att säga att skribenten verkar tänka lo-
giskt och systematiskt. Detta kan tyckas motsägelsefullt, eftersom många nog 
skulle mena att förmågan att strukturera en text hänger ihop med förmågan att 
tänka logiskt och systematiskt. Märkligt är även att styrkeförhållandet i kvinnor-
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nas svar är det omvända: de är mer benägna än männen att säga att textens reso-
nemang är välstrukturerat (22 procent), men mindre benägna att säga att skriben-
ten tänker logiskt och systematiskt (11 procent). 

 
Tabell 11: Procentandel positiva svar för alla (Ai), manliga informanter (Mi) och kvinnliga 
informanter (Ki) samt p-värde för skillnaden mellan män och kvinnor. Antal informanter 
som ingick i varje grupp anges av n. 

 Text 1   Text 3   
 Ai Mi Ki p Ai Mi Ki p 

n = 43 16 27  39 10 29  
Textens innehåll är intressant. 77% 69% 81% 0,65 59% 80% 52% 0,32 
Textens resonemang är väl-

strukturerat. 
14% 0% 22% 0,06 28% 40% 24% 0,42 

Texten är skriven med ett bra 
språk. 

17% 9% 22% 0,33 35% 55% 28% 0,20 

Texten har fint flyt. 16% 19% 15% 0,76 28% 50% 21% 0,13 
         
Jag får intrycket att skriben-
ten ... 

        

... är en självsäker person 60% 50% 67% 0,50 74% 89% 69% 0,54 

... är ivrig och intresserad av 
textens ämne 

70% 63% 74% 0,66 62% 60% 62% 0,94 

... har lagt ned mycket arbete på 
skrivuppgiften 

19% 25% 15% 0,45 31% 60% 21% 0,05 

... tänker logiskt och systema-
tiskt 

19% 31% 11% 0,14 38% 50% 34% 0,50 

... är kreativ och idérik. 30% 33% 28% 0,75 51% 60% 48% 0,66 
 

Den observanta läsaren upptäcker att procentvärdena för hela gruppens omdöme 
(Ag och Ai) inte riktigt är desamma i Tabell 10 och Tabell 11. Det beror att några 
enstaka informanter valt att inte gissa författarkön, och då är deras svar inte med-
räknade i Ag-kolumnen i Tabell 10. Andra informanter gissade författarkön men 
uppgav inte sitt eget kön, och då är deras svar inte med i medräknade i Ai-
kolumnen för Tabell 11. 
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6 Kvalitativ analys av textvårdarnas fria svar 
Fokus för detta avsnitt är textbedömningars innehåll och form. Jag analyserar 
textvårdarnas frisvar, dvs. de fritt formulerade beskrivningar av texten och skri-
benten som informanterna i delstudie 2 gjort. Alla dessa beskrivningar har gjorts 
innan informanten visste om att hen skulle få gissa författarens kön. Som skrevs i 
inledningen är uppsatsens syfte att undersöka föreställningar om textkvalitet och 
korrelera dessa mot genusföreställningar för att finna eventuella samband. I detta 
avsnitt kommer jag att koncentrera mig på det förstnämnda: att studera vilka 
uppfattningar om textkvalitet som informanterna ger uttryck för och hur de for-
mulerar dessa uppfattningar språkligt. Först redovisas i 6.1 en innehållsanalys som 
presenterar vilka teman informanterna berör i sina fria textbedömningar. Därefter 
fokuseras i 6.2 textbedömningarnas form i en analys av hur värderingarna ut-
trycks språkligt.  

I analysen används termen frisvar för att syfta på den text som varje informant 
fritt formulerat som svar på en öppen fråga om hur hen uppfattar texten och 
skribenten. När jag ger exempel på frisvar citeras dessa alltid i sin helhet, om inte 
utelämningstecknet ”[...]” anger annat. Beroende på informanten kan ett frisvar 
till sin form vara allt från en kort uppräkning av nominalfraser eller adjektivfraser 
till en flera meningar lång koherent text. Ett omdöme är ett språkligt uttryck som 
beskriver en viss text- eller skribentegenskap. 

6.1 Tematisk kategorisering av frisvaren 
Två separata tematiska kategoriseringar av informanternas omdömen har gjorts: 
en som sorterar omdömen om textens egenskaper och en annan som rör omdö-
men om skribentens egenskaper. Tabell 12 presenterar kategorierna för omdömen 
om textens egenskap, dvs. olika aspekter av textkvalitet, och ger exempel på om-
dömen som berör dessa. 
Tabell 12: Tematisk kategorisering av textvårdarnas textomdömen 

Aspekter av textkvalitet Exempel på omdömen som berör aspekten 

Innehåll ”texten är intresseväckande” 
Ordning, fokus ”god struktur med inledning, röd tråd och avslutning”, ”ger 

ett rörigt intryck” 
Tydlighet, begriplighet ”texten börjar med en obegriplig mening” 
Språklig stil ”texten är välskriven”, ”meningsbyggnaden visar stora bris-

ter” 
Flyt ”bra flyt” 
Genreanpassning ”stilen bryter mot det akademiska” 
Bearbetningsgrad ”texten känns hafsig och oredigerad” 
 
Olika aspekter aktualiseras i olika utsträckning för olika texter. Exempelvis har en 
klar majoritet av informanterna nämnt att text 1 är ofokuserad och rörig. Men för 
varje text är det alltid minst en informant som berör varje aspekt, så det finns 
ingen av texterna där någon aspekt faller bort. Samlade täcker alltså informanter-
nas textbedömningar alla nivåer i den klassiska texttriangeln som presenteras av 
Dysthe m.fl. (2011) och i Figur 3. 
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Figur 3: Texttriangeln enligt Dysthe m.fl. (2011) 

 
Detta kanske i sig inte är något resultat värt att nämna; eftersom alla informan-
terna har läst samma läroböcker i skrivande och textanalys är det ju inget märkligt 
att de aktualiserar alla de nivåer som är brukliga att analysera när man kvalitetsbe-
dömer text på till exempel skrivkurser på högskolenivå. 

Som ovan nämnts har jag även gjort en kategorisering av skribentomdömena, 
som redovisas i Tabell 13. 

 
Tabell 13: Tematisk kategorisering av textvårdarnas skribentomdömen 

Kategorier för skribentomdömen Exempel på omdömen i kategorin  

Skrivfärdighet ”saknar en hel del i färdigheten att skriva själv” 
”Känns som en verbal person som har lättare att 
göra sig förstådd i tal än i skrift” 

Vilja, ansträngning och ambitioner (in-
ställning till uppgiften) 

”ger intryck av att vara ambitiös och ivrig” 
”visar en iver att berätta om olika delar av språk 
och identitet” 
”verkar inte bemöda sig med att tankestoffet ska 
förstås av någon annan” 

Kunskaper och intellektuell förmåga ”väl påläst inom sitt ämne” 
”Ovan, kan inte reda ut sammanhang” 
”Skribenten har förstått vad han eller hon läst och 
kan dessutom applicera det på självupplevda 
händelser vilket visar på en djup förståelse” 

Självständighet och självsäkerhet ”har egna åsikter” 
”Skribentens förkärlek för stora ord och ganska 
kategoriska påståenden tyder på ett gott självför-
troende” 
 

Sociala variabler: klass, bildning, ålder, 
kön 

”gått i bra skolor, utbildade föräldrar” 
”livserfarenheter att dra paralleller till. Antagligen 
äldre än föregående skribent” 

Personlighetstyp ”Begåvad och trevlig människa” 
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Att informanterna lyfter fram skrivförmåga är självklart, men många av dem kon-
trasterar även detta mot skribentens vilja och ambition. Framför allt gäller detta 
text 1, där flera informanter menar att skribenten säkerligen kunnat prestera en 
bättre text med lite större ansträngning. Synen på relationen mellan vilja och för-
måga har ju diskuterats av tidigare forskning (se 2.3.3, jfr Francis m.fl. 2003, Wer-
nersson 2010), som antytt att den slarviga begåvningen och den gladlynta men 
lata charmören är manliga stereotyper, medan den duktiga studenten som an-
stränger sig för att följa lärarens instruktioner är en kvinnlig stereotyp. Om dessa 
stereotyper är utbredda borde de informanter som sagt att skribenten är slarvig 
snarare än dålig också i större utsträckning ha gissat manlig skribent, men en så-
dan tendens går inte att belägga i mitt material. 

Tydligt i mitt material är däremot att den text som bedöms vara mest välbear-
betad också är den som 90 procent av informanterna tror är kvinna. Att säga att 
detta bekräftar rådande stereotyper om den duktiga, habila kvinnliga studenten är 
väl starkt, men resultatet ligger åtminstone i linje med stereotypen. Man hade 
därför också kunnat förvänta sig att omdömet ambitiös, som förekommer flera 
gånger i materialet, skulle användas mest om skribent 2, men så är det inte. 
Tvärtom är det betydligt vanligare att det används om skribent 1, och då i följan-
de skribentomdömen: 

Personen som skrivit texten slår mig som obekant med grund-
läggande språk- och textregler, och verkar inte bemöda sig särskilt 
med att tankestoffet ska förstås av någon annan. Personen verkar 
ambitiös, men verkar sakna akademisk bakgrund. Underklassfamilj. 
[Informant som gissar kvinna] 

Den skribent jag ser framför mig är en ambitiös student som har 
svenska som andraspråk och inte är riktigt säker på språket ännu. 
Han/hon försöker uttrycka sig med avancerade termer (ex. ackom-
modation) men saknar grundläggande förmåga och flyt i språket. 
Meningsbyggnaden, styckeindelningen etc. visar stora brister. 
Han/hon vill säkert uttrycka mycket, men förmågan saknas. [gissar 
kvinna] 

Skribenten är ambitiös och har många tankar och idéer att framföra. 
[gissar kvinna] 

Skribenten ger intryck av att vara ambitiös och ivrig, men inte så nog-
grann. Det finns också påtagliga språkliga brister hos skribenten. [gis-
sar man] 

Någon med viss ambition. Har försökt ta till sig, eller har själv tänkt på 
olika aspekter på språket men saknar en hel del i färdigheten att skri-
va själv. [gissar man] 

 
Detta aktualiserar återigen relationen mellan vilja och förmåga. Det verkar rimligt 
att anta att textkvalitet är avhängig två saker: dels skribentens ansträngning, dels skri-
bentens förmåga att skriva en bra text. Detta har jag försökt schematisera i Figur 3. 
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skribentens ansträngning

4. ansträngning men brist på förmå-
ga = låg textkvalitet 1. ansträngning och för-

måga = hög textkvalitet Visar vilja att göra rätt, men har t.ex. ama-
törmässigt språk eller brist på djup i reso-
nemangen. Skribenten bedöms ofta som 
ambitiös men obegåvad eller ovan.

skribentens förmåga

Om man utgår från Figur 3 kan man i mitt material se att vissa informanter vid 
bedömning av text 1 vill placera skribenten i andra kvadranten (förmåga men inte 
vilja), medan informanterna bakom de nyss citerade svaren snarare vill placera 
hen i fjärde kvadranten (vilja men inte förmåga). Generellt förefaller det mer po-
sitivt att kopplas till den andra kvadranten – då handlar det bara om att anstränga 
sig för att lyckas, medan fjärde kvadranten är ett reellt misslyckande – att arbeta 
väldigt hårt och ändå inte nå fram kan framstå som tragiskt. I mitt material finns 
dock ingen tendens att associera en viss kvadrant med ett visst kön. 

Men för skribent 2, som informanterna verkar placera i första kvadranten i 
 (både vilja och förmåga), ges omdömet ambitiös alltså i lägre grad än för 

text 1. Detta ligger i linje med att förmåga värderas högre än ambitioner. Om en 
text uppfattas som bra berömmer man produkten, och då blir det överflödigt att 
berömma skribenten. Skribentens förmodade ambitioner blir relevanta att lyfta 
fram bara när man anser att produkten har brister. Säkerligen finns det fler posi-
tiva egenskaper som bara nämns om produkten i sig bedöms som bristfällig eller 
om skribenten bedöms vara i en inlärningsprocess. om skribenten bedöms vara i en inlärningsprocess. 

Figur 3

Skrivförmåga kopplas även ihop med intellektuell förmåga i allmänhet, och 
vissa informanter nämner också sociala bakgrundsvariabler som klass, utbildning 
och ålder. Två textvårdare nämner spontant kön i skribentbedömningen. En av 
dem gör detta indirekt genom att använda ”hon(?)”, ”hon” respektive ”han(?)” 
för att referera till de tre skribenterna: 

Skrivförmåga kopplas även ihop med intellektuell förmåga i allmänhet, och 
vissa informanter nämner också sociala bakgrundsvariabler som klass, utbildning 
och ålder. Två textvårdare nämner spontant kön i skribentbedömningen. En av 
dem gör detta indirekt genom att använda ”hon(?)”, ”hon” respektive ”han(?)” 
för att referera till de tre skribenterna: 

 [...] Skribenten visar en iver att berätta om olika delar av språk 
och identitet. Hon(?) har reflekterat över många aspekter och vill 
skriva ner allt hon kan komma på. [...] (om text 1) 

 [...] Skribenten visar en iver att berätta om olika delar av språk 
och identitet. Hon(?) har reflekterat över många aspekter och vill 
skriva ner allt hon kan komma på. [...] (om text 1) 

3. varken ansträngning eller förmåga 2. förmåga men brist på ansträngning 
= ojämn textkvalitet = undermålig textkvalitet 
T.ex. antydan till djup i resonemangen men
obearbetad yta. Skribenten kan bedömas 
begåvad men slarvig. 

Figur 3: Två dimensioner som antas samspela med textkvalitet – skribentens ansträngning och skri-
bentens förmåga 

 
 
 

33



Skribenten är reflekterande och har en förmåga att sätta läst kun-
skap i förhållande till sin verklighet. Hon visar empati och kan 
härleda egna upplevelser till teoretiska exempel. (om text 2) 

[...] Skribenten ger ett osäkert intryck pga alla ”om”, ”men”, ”så” 
och ”ifall om att”, men han(?) visar en vilja att tänka och reflektera 
över livet även om någon övrigt inlärd kunskap inte syns så myck-
et av i texten. (om text 3) 

  
Den andra av dem skriver att skribenten ”känns som en man”: 

[...] En person som är van vid att skriva. Känns som en man. För-
fattare? Äldre student? 

  
Ingen av de övriga 17 textvårdarna nämner kön när de ska beskriva skribenten 
utan väljer att antingen undvika tredje persons pronomen eller skriva ”han/hon”. 
Detta kan betyda att kön är en egenskap som de inte medvetet reflekterar över 
när de försöker föreställa sig skribenten, men det kan också vara så att de reflek-
terar över kön men av en eller annan anledning väljer att inte skriva det i svaret. 

De flesta skribentegenskaper som nämns har enligt mitt sätt att se det ett di-
rekt samspel med textens kvaliteter och med informantens skattning av texten. 
När informanten skriver att skribenten har god skrivförmåga, intellektuella för-
mågor, ambitioner, livserfarenhet och akademisk bildning klassar jag dessa som 
positiva skribentomdömen, och jag anser det vara underförstått att informanten 
menar att dessa skribentegenskaper påverkar textens kvalitet positivt. På samma 
sätt är det självklart att motsatsen påverkar textkvaliteten negativt. Men förutom 
kön finns det en skribentegenskap som utgör undantag i det att den inte självklart 
påverkar textkvaliteten i en viss riktning: självsäkerhet. Som tidigare diskuterats är 
detta ingen styrka om textens resonemang inte är trovärdiga och hållbara (jfr 
Francis m.fl. 2001 som refereras i 2.2.3). På samma sätt kan en viss grad av för-
siktighet värderas som positiv. I ett genustänkande förknippas självsäkerhet med 
män. Men i informanternas frisvar syns ingen tendens till att självsäkerhet eller 
försiktighet, vare sig den bedöms som positiv eller negativ, skulle korrelera med 
en viss könsgissning. Analysen av könsmotiveringar i avsnitt 7 kommer dock att 
ge en annan, mer könsstereotyp bild. 

Om man som i denna studie använder metoden att samla informantdata med 
två öppna frågor – ”hur skulle du vilja karakterisera texten?” och ”vilket intryck 
får du av skribenten?” – har man ingen kontroll över vilka aspekter som infor-
manterna väljer att ta upp i sina svar. Det verkar rimligt att anta att alla de mest 
uppenbara bristerna och förtjänsterna beskrivs, men det är troligen så att många 
av textens förtjänster inte alls beskrivs eftersom de är så självklara. I en text lägger 
man märke till det som inte fungerar, men det som fungerar passerar obemärkt 
förbi. Om informanterna fått en text av en Nobelpristagare eller en känd ledar-
skribent är det inte troligt att informanterna skulle skriva ner omdömen som 
”skribenten behärskar styckeindelning”. Men däremot är det inte osannolikt att 
de fäller det omdömet om text 2, i synnerhet inte när de läst just text 1 vars 
styckeindelning inte är så genomtänkt. 

Slutsatsen blir att det finns textegenskaper som egentligen är lätta att iaktta, 
men som inte nämns av textgranskare för att de tas för givna. Sådant som avviker 
från normer och förväntningar är lättare att upptäcka och kommentera. 
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6.2 Textvårdarnas värdering av text 2 
I det här avsnittet presenteras analysen av informanternas inställning till text 2 
och hur textvärderingen uttrycks. I 6.2.1 presenteras kortfattat de analyskategorier 
som använts, och därefter följer resultaten. 

6.2.1 Analysmetod 
I frisvaren har alla explicita eller implicita värdeomdömen markerats (jfr Shaw 
2004). Exempel på explicita värdeomdömen är de understrukna orden i ”texten 
flyter fint” och ”texten är välskriven”. Exempel på implicita värdeomdömen är 
ordet berättande i följande passage: ”Jag ser en potential hos denna skribent. Tex-
ten följer en röd tråd. Hon/han skriver berättande och intresseväckande”. Ordet 
berättande är i sig varken ett tydligt positivt eller negativt omdöme om en akade-
misk text, men ko-texten visar att den som skrivit frisvaret ser det som positivt. 
Till de implicita värdeomdömena har jag också räknat längre beskrivningar där de 
ingående orden är neutralt beskrivande, men där beskrivningen i sin helhet kan 
sägas belysa en brist eller förtjänst i den bedömda texten, som understrykningen i 
följande citat: 

Intressant utgångspunkt i en skönlitterär bok som övergår i en 
språkvetenskaplig analys för att sluta med en personlig upplevelse. 
Man känner att kunskapen är väl integrerad hos skribenten, att 
han/hon vet vad han/hon talar om. 

 
Det understrukna innehåller inga värderande element, men det inledande intressant 
och den påföljande meningen gör att helhetstolkningen blir att skribenten redovi-
sar självständiga analyser i en välorganiserad text, vilket är ett positivt omdöme. 

Omdömen kan variera i styrka. För att gradera sitt omdöme kan informanten 
använda förstärkningar (”mycket bra textkomposition”) eller försvagningar (”hyf-
sat van skribent”). Därför har jag också noterat eventuella modifierande uttryck, 
som modala uttryck och graderingar, men dessa är förhållandevis få. Oftast väljer 
informanterna istället att markera styrkegrader genom att använda ord med en 
viss inneboende värderingsstyrka eller genom att hopa värdeomdömen. 

Något som komplicerar analysen är att vissa typer av omdömen som ytligt sett 
verkar positiva, i vissa sammanhang kan ha låg status (t.ex. lättläst, eftersom det 
ofta finns en dold prestige i att kunna skriva komplext) eller användas nedvärde-
rande (t.ex. ambitiös, som kan antyda att skribenten har vilja men inte förmåga). 
Jag har ändå kategoriserat lättläst och ambitiös som positiva värdeomdömen. 

I materialet kan nästan alla beskrivande element klassas som antingen positiva 
eller negativa värdeomdömen. Några enstaka formuleringar har jag dock inte 
kunnat kategorisera. Ett exempel är: ”Texten är personligt skriven och drar mot 
ett referat. Den har ett levande bildspråk och en tydlig röd tråd som binder sam-
man början och slutet”. Det är svårt att avgöra om de understrukna orden ut-
trycker en värdering. Att skriva personligt kan ses både som retoriskt effektivt 
(positivt) eller stilistiskt tveksamt i en akademisk text (negativt). På samma sätt 
skulle drar mot ett referat kunna vara en kritik att texten inte riktigt passar i den sti-
pulerade genren reflexion, men det finns inget i ko-texten som gör att man kan 
vara säker på om denna tolkning är den rätta. 

I analysen har jag också försökt identifiera om frisvaren innehåller dels åter-
kommande topiker som kontrast med övriga bedömda texter, dels sekvenspar 
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som beröm–kritik eller orsak–verkan (jfr Shaw 2004, Hyland 2004). Följande 
typer av sekvenspar har identifierats i materialet: 
 
Utredande sekvenspar 

• Påstående–underbyggnad: Ett värdeomdöme följs av en underbyggande 
motivering eller argument som stöttar påståendet. 

• Orsak–verkan: Ett fenomen, oftast ett textdrag, nämns och textdragets el-
ler fenomenets effekt förklaras explicit. 

• Symtom–analys: Motsatsen till orsak–verkan – en iakttagelse görs och följs 
av en slutsats eller tolkning av iakttagelsen. 

• Svagt länkad sekvens: En sats verkar i någon mån bygga på eller utveckla 
närmast föregående sats, men det är svårt att med säkerhet passa in se-
kvensen i någon av de nyss nämnda kategorierna. 

 
Adversativa sekvenspar 

• Beröm–kritik: Ett positivt omdöme följs av ett negativt. Dessa binds ofta 
samman av ett kontrastsignalerande led, som men, trots, dock, även om, men 
inte alltid. 

 
Additiva sekvenspar 

• Hopning: Element med liknande funktion staplas på varandra, t.ex. beröm 
som följs av mer beröm. 

 
Informanternas skrivsituation är viktig att hålla i minnet. De fick med papper och 
penna under ungefär 10 minuter läsa och beskriva en text och dess skribent. Situ-
ationen uppmanar till att räkna upp sina intryck i den ordning man får dem, och 
möjligheterna att organisera sina tankar och redigera i texten är små. Därför kan 
vi vänta oss att texterna är additiva till sin uppbyggnad. Om informanterna istället 
fått detta som en hemuppgift hade de förmodligen skrivit längre texter som i 
högre utsträckning innehållit utredande och adversativa sekvenser. 

Textvårdarnas 19 frisvar har grupperats i tre kategorier: 
– frisvar som enbart pekar ut förtjänster men inga brister (14 st) 
– frisvar som övervägande pekar ut förtjänster men också antyder någon 

brist (4 st) 
– frisvar som pekar ut förtjänster men där negativ kritik överväger (1 st). 

 
I avsnitt 6.2.2 till 6.2.4 visar jag exempel på några frisvar i varje kategori, och i 
avsnitt 6.2.5 försöker jag sedan sammanfatta värderingen av text 2 och beskriva 
hur informanterna visar sin attityd. Jag använder hädanefter följande grafiska 
markeringar: understrykning markerar ett explicit positivt omdöme, kursiv stil ett 
implicit positivt och fetstil markerar en explicit eller implicit reservation eller 
negativ kritik. 

6.2.2 Frisvar som enbart nämner förtjänster 
Det finns ett flertal frisvar som enbart innehåller positiva värdeomdömen, men 
dessa kan sinsemellan ändå upplevas uppvisa olika helhetsattityder till texten. Här 
är ett frisvar som bedömts som övertygande positivt, där jag strukit under alla 
explicit positiva värdeomdömen och kursiverat implicit positiva: 
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Texten är välskriven och intresseväckande genom konkreta exem-
pel (boken, egna erfarenheter) (1). Exemplen kopplas till ett över-
gripande resonemang och till litteratur (2). God struktur med inledning, 
röd tråd och avslutning (3). 

Skribenten verkar vara säker och presenterar egna reflexioner som 
känns trovärdiga (4). God stilist (5). 

 
Frisvaret innehåller många starkt positiva omdömen som täcker flera teman: in-
nehåll, ordning, bearbetningsgrad, självständighet, självsäkerhet, intellektuell för-
måga och skrivförmåga. Att så många förtjänster listas ger en hopningseffekt och 
i kombination med att svaret också försöker analysera förtjänsternas ursprung 
och effekt blir informantens personliga närvaro större, och vi blir övertygade om 
att informanten har en positiv helhetsattityd till texten. Att det finns analys behö-
ver dock inte betyda att det finns explicit utredande sekvenspar. Jag har hittat ett, 
påstående–underbyggnad: ”intresseväckande genom konkreta exempel”. I övrigt 
består analysen av det jag kallar svagt länkade sekvenser: mening 2 är en utveck-
ling av 1, och 3 verkar summera och understryka det som sägs i 2. På samma sätt 
skulle 5 kunna ses som en summerande understrykning av 4, men inget i texten 
signalerar explicit att sådana samband finns mellan satserna, utan de skulle också 
bara kunna utgöra en uppräkning av fristående omdömen. 

Här är ytterligare ett frisvar som visar en övertygande positiv attityd: 

Texten är välskriven, exemplifierande, berättande, trevlig, korrekt (1). 

Skribenten har förstått vad han eller hon läst (2) och kan dessut-
om applicera det på självupplevda händelser vilket visar på en djup 
förståelse (3). Han eller hon är en van skribent (4) och har lätt för 
att sätta ord på sina kunskaper (5). 

 
Också detta svar hopar förtjänster i sats 1, och i sats 3 ger användningen av dess-
utom en stegringseffekt: kvaliteten som framförs i 2 byggs på med en ännu starka-
re förtjänst i sats 3. I sats 3 finns ett utredande sekvenspar, symtom–analys: 
informanten gör analysen att skribentens förståelse är djup eftersom inläst kun-
skap appliceras på självupplevda händelser. Sats 4 och 5 kan ses som en svagt 
länkad sekvens, men att skribenten har lätt för att sätta ord på sina kunskaper kan 
också antyda att det är en talang och inte ett resultat av vana. 

Explicit utredande sekvenser är ganska få i textvårdarnas frisvar; det vanligaste 
är att de innehåller svagt länkade sekvenser. Ibland finns det inte ens sådana, utan 
svaret får ses närmast som en uppräkning av isolerade detaljer. Dessa frisvar är 
ofta kortare och mer fragmentariska, och man upplever därigenom en svalare 
helhetsattityd, även om informanten enbart pekar på förtjänster och inga brister: 

Personlig när det gäller innehåll. Tydliga styckeindelningar. Bra 
struktur och flyt. Få korrekturfel. 

Skribenten: Reflekterande, strukturerad. 
 
I detta frisvar utvecklas ingen analys och förtjänster som lyfts är inte så starka 
(tydliga styckeindelningar, få korrekturfel). Det ger mindre personlig närvaro än i de 
tidigare två, och frisvaret känns därigenom mer sakligt och avskalat och helhetsat-
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tityden inte lika positiv. Ytterligare ett kort frisvar ska kommenteras, där det inle-
dande värdeneutrala omdömet ihop med de försvagande relativt och ganska gör att 
informantens attityd känns sval: 

Textens karaktär: Argumenterande utifrån litteratur och skriben-
tens egna upplevelser. 

Skribenten: Relativt van skribent som ganska tydligt kan föra ett 
resonemang framåt. 

 
Hur ganska tydligt ska tolkas här är inte givet. Om informanten menar att skriben-
tens resonemang inte har en tydlig progression utan bara en ganska tydlig är det 
en typ av reservation, men informanten kan lika gärna mena att det inte råder 
någon större tvekan om att skribenten har god förmåga att föra ett resonemang 
framåt. I vardaglig kommunikation används ganska tydligt ofta som litotes. Prag-
matiskt tolkar vi ett påstående som ”det är ganska tydligt att Jon inte är intresse-
rad av Lisa” som ”det är uppenbart att Jon inte är intresserad av Lisa (för alla 
utom möjligtvis Lisa och andra mindre insiktsfulla individer)”. 

Att det ofta är korta frisvar som upplevs som mindre positiva antyder att fylli-
ga beskrivningar i sig är en typ av positivt omdöme – någon har tagit sig tid att 
utförligt beskriva kvaliteterna och denna möda är i sig ett beröm. Shaw (2004) för 
liknande resonemang i sin analys av akademiska bokrecensioner: bara det faktum 
att någon beskriver det innehåll författaren arbetat ihop är i sig ett statusfyllt er-
kännande. Men även korta och mer fragmentariska frisvar kan ge känsla av posi-
tiv attityd genom analys och personlig närvaro: 

Sammanhållen, putsad, utförd med vana. 

Gått i bra skolor, utbildade föräldrar, en ambitiös och uppmuntrad 
person. 

 
Både utförd med vana och omdömena i andra meningen innehåller i sig en analys 
som konstaterar att skribenten är någon som besitter starka kvaliteter. Informan-
ten berör skribentens bakgrund, vilket är mindre vanligt i informantsvaren, men 
intressant. Informanten argumenterar ju nämligen här för att vissa förutsättningar 
är gynnsamma och borgar för att alla skribentens texter kommer att hålla en god 
kvalitet. Samtidigt kan det också vara en kritik mot att alla inte får samma stöd, 
uppmuntran och utbildning. 

6.2.3 Frisvar som främst nämner förtjänster men antyder brister 
Frisvar som främst lyfter förtjänster men också någon kritik eller reservation in-
nehåller sekvensen beröm–kritik. Hur denna ser ut påverkar svarets helhetsatti-
tyd. Här följer ett övertygande positivt frisvar, där det inte ens är säkert att den 
kritiska invändningen verkligen vill hävda en brist (kritik och reservationer är 
fetstilta): 

Texten är mer genreanpassad än den första även om den känns 
mer personlig än vad akademiska texter brukar vara. Den är 
välskriven, lättläst och livfull. 
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Skribenten verkar vara van att skriva och säker på språket. Skri-
benten har koll på den akademiska diskursen med referat, citat 
och källhänvisningar. Det känns som en infödd och välutbildad svensk. 

 
Informanten signalerar explicit med även om en invändning som rör genreanpass-
ningen, men med den uppföljande positiva hopningen välskriven, lättläst och livfull 
misstänker man att informanten själv inte ser den personliga stilen som en brist. I 
stycket därefter sägs skribenten dessutom ha ”koll på den akademiska diskursen”, 
varför vi troligen ska tolka informantens reservation som att skribenten gör något 
som är ovanligt, men inte nödvändigtvis dåligt. Svaret innehåller också topiken 
kontrast, där text 2 jämförs med text 1. 

Sekvensen beröm–kritik signaleras inte alltid explicit med en adversativ kon-
nektiv, som i följande frisvar, vars attityd till texten också är mindre positiv: 

Lättläst med tydlig röd tråd. Väldigt ivrig, framför allt p.g.a. den 
inledande meningen. Visar något – ett samband. Upplevs något 
okontextualiserad. Oklart vad texten vill mer än tala om 
skribentens uppfattning. 

Vill föra fram sin ”tes”. Vill själv vara med i sin text. Rätt duktig 
skribent. 

 
Detta är ett av materialets mer svårtolkade frisvar. Informanten underbygger ex-
plicit varför skribenten är ivrig, men däremot är det inte helt lätt att tolka på vil-
ket sätt texten är okontextualiserad. Det kan också tyckas motsägelsefullt att 
informanten slår fast att skribenten både visar ett samband och tydligt för fram 
en tes, men ändå hävdar informanten att det är oklart vad texten vill. 

Det vanligaste är att kritik följer efter beröm, men det finns också sekvensparet 
kritik–beröm, som i följande frisvar: 

Mer en krönika än universitetstext, om man beaktar [jag har 
antagit att informanten menar frånser] inslaget av kurslitteraturrefe-
rens. Men faller ju inom ramarna för reflexion förstås. 

Säker skribent som förhåller sig fritt till sitt ämne, men som gör 
vissa småmissar. 

 
Båda sekvenserna signaleras av men. Informantens primära omdöme är en in-
vändning mot textens genreanpassning, och även om informanten går med på att 
texten inte bryter mot den aktuella subgenren reflexion verkar hen ändå inte helt 
nöjd. 

6.2.4 Frisvar som fokuserar på brister 
Endast ett svar domineras av negativa invändningar. 

Berättande mer än reflekterande. 

Skribenten: Ambitiös. Har inte riktigt läst av uppgiften. 
 
Frisvaret är kort och informantens negativa omdöme tar fasta på att texten har fel 
framställningsform. 
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6.2.5 Sammanfattning av värderingen av text 2 
Frisvaren om text 2 är övervägande positiva: 14 av 19 nämner enbart förtjänster 
och inga brister. Men även bland positiva svar varierar attityden. Att man hopar 
starka förtjänster och har med analys ökar den personliga närvaron och känslan 
av positiv attityd. Analyserna kan signaleras genom explicit utredande sekvenspar 
som orsak–verkan eller symtom–analys eller genom analyserande nominala ut-
tryck (utbildade föräldrar), men det är vanligare med implicit analys genom svagt 
länkade sekvenspar. 

Förtjänsterna som nämns i frisvaren berör många aspekter: bearbetningsgrad, 
innehåll, ordning, språk, genreanpassning, flyt, skrivförmåga, intellektuell förmå-
ga, självständighet, självsäkerhet och bakgrund. De brister som nämns rör genre-
anpassning (framställningsform), språk (småmissar) och otydligt syfte. Av de 19 
textvårdarna tror alla utom en att text 2 är skriven av en kvinna, och den genom-
snittliga säkerheten är 4,1 på en skala där 1 är mycket osäker och 5 är säker (högre 
än för text 1 där den genomsnittliga säkerheten är 3,5 och för text 3 där den är 
2,8). Alla de citerade frisvaren är skrivna av informanter som gissat på kvinna, så 
analysen visar ett exempel på hur man berömmer en text som man uppfattar som 
välskriven på ett kvinnligt sätt. 

En av de 19 informanterna gissar att text 2 är skriven av en man. Den infor-
manten säger sig också vara relativt säker i sin gissning (4 på en skala 1–5), och 
frisvaret lyder så här: 

Förankrad i fakta och självupplevda sammanhang. Gott språk, 
tydlig struktur. Texten är lätt att begripa med ett målande citat. 
Texten knyts ihop med rubriken på ett logiskt sätt. 

Vet vad han/hon skriver om. Har ett bra språk. Känner sig trygg i 
språket. Skriver ur sig innehållet, utan att rädslas över att bli missuppfat-
tad. Skribenten har förstått sina källor och kan relatera till dem ut-
ifrån egna upplevelser. 

 
Denna beskrivning skiljer sig inte från de övriga frisvaren utan tillhör snarast ma-
terialets mittfåra. Det visar att det inte finns någon total enighet om att de be-
skrivna egenskaperna sannolikt tillhör en kvinna. 

6.3 Sammanfattning av textbedömningen 
De textegenskaper som beskrivs är desamma som i den klassiska texttriangeln (jfr 
Dysthe m.fl. 2011). De skribentegenskaper som nämns är, utöver skrivförmåga: 
intellektuell förmåga, ambitioner, social bakgrund och självsäkerhet. Självsäkerhet 
kan vara både positivt och negativt, beroende på textens kvalitet. Omdömet ambi-
tiös används främst när skribenten upplevs ha bristande förmåga; om textproduk-
ten är bra är det överflödigt att berömma skribentens ambitioner. I frisvaren går 
det inte att se någon tendens till könsstereotypa svar: att en skribent beskrivs som 
försiktig, slarvig eller ambitiös korrelerar inte med könsgissningarna på det sätt 
som tidigare undersökningar antytt (jfr Tabell 2 på s. 11). Det är endast för text 2 
som svarens form har näranalyserats. Analysen visar att attityden till text 2 är 
övervägande positiv, och detta åstadkoms genom hopning av positiva värdeom-
dömen och analys, vilket ger frisvaren personlig närvaro. 
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7 Analys av könsmotiveringar 
I könsmotiveringarna framträder en tydlig könsdikotomi, som presenteras i 7.1. 
Men vissa informanter visar också att de tycker att det är besvärligt att gissa och 
resonera om författarkön, vilket diskuteras i 7.2. 

7.1 Tydlig könsdikotomi 
Nedan redogör jag för de argument som kan skönjas i könsmotiveringarna. Dessa 
sammanfattas i Tabell 14 och utvecklas sedan i avsnitt 7.1.1 till 7.1.7. En och 
samma könsmotivering kan givetvis innehålla mer än ett argument.  

 
Tabell 14: Antal gånger som en viss typ av argument förekommer i könsmotiveringarna 
för de tre texterna (jfr Tabell 2 på s. 11) 

Argument eller dikoto-
mi som könsmotiver-
ingen vilar på 

Förklaring Antal 
före-
koms-
ter 
totalt 

Text 1  Text 2 Text 3

Ämnesval Textens ämnesområde eller innehåll. 21 15 4 2 
Skribentens identifika-
tionsobjekt 

Informanten uppfattar att skribenten 
identifierar sig med en person eller ett 
fenomen som är manligt eller kvinnligt. 

7 1 6  

Dikotomin sakfokus– 
upplevelsefokus 

Textens grad av sakcentrering och upp-
levelsecentrering, dvs. i vilken utsträck-
ning texten är personlig, utgår från egna 
upplevelser eller beskriver känslor. 

20 3 10 7 

Dikotomin altruism–
individualism 

Skribentens altruism eller egocentrism. 
Även empati och viljan att sätta in sig 
själv i ett större sammanhang räknas hit. 

8 2 6  

Försiktighet Skribentens försiktighet eller självsäker-
het. Också graden av nyanser och efter-
tanke räknas hit. 

12 4 4 4 

Språklig stil Den språkliga stilen i texten. 23 9 8 6 
Förmåga Skribentens förmåga eller kunnighet. 

Analysens djup eller textens reflexioner 
diskuteras. 

5 1 1 3 

Dikotomin abstraktion–
konkretion 

Grad av detaljer, målande beskrivningar. 5  4 1 

Dikotomin komplexitet–
enkelhet 

Grad av komplexitet, analys, nyansering, 
problematisering. 

11 3 3 5 

Ambitionsnivå Skribentens ambitionsnivå. 6 3 1 2 
Struktur Här ingår allt som har att göra med ord-

ning, logik, struktur, tankereda, fokus, 
röd tråd och koncentration. 

5  3 2 

 

7.1.1 Ämnesval och skribentens identifikationsobjekt 
För text 1 är det så många som 15 av informanterna som använder ämnesvalet 
som argument, och då rör det nästan alltid sättet som texten omtalar kvinnor. 
Texten resonerar nämligen om jämställdhet och kvinnors ökade inflytande, men 
gör också påståenden om språkliga könsskillnader som att kvinnor talar fortare, 
mer vårdat och är försiktigare i sina uttalanden. Tio av informanterna menar att 
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det är kvinnligt att resonera om detta. Fem av informanterna menar dock att sät-
tet som kvinnor framställs på i texten får dem att tro att skribenten är man. De 
motiverar detta med att ”Kvinnor fungerar som ett instick i texten och är inte 
konstant närvarande” och ”Skribenten pratar om att ’kvinnor har tagit mer plats’ 
nu, och säger att kvinnor brukar tala fortare etc. Jag tror att en kvinna hade tagit 
ställning till detta eller bakat in sig själv i sammanhanget lite mer”. 

När det gäller text 2 menar tre informanter att passusen om volontärarbetet i 
Kenya får dem att tro att det är en kvinna, och en informant menar att referensen 
till Bakhtiaris bok är kvinnlig. I text 3 anför två informanter ämnesval som argu-
ment; en gissar ”man” och utvecklar inte detta närmare, en gissar ”kvinna” och 
menar att det känns mer kvinnligt att skriva om identitet i relation till ett sam-
hällsfenomen. 

Vissa nämner specifikt hur skribentens val av identifikationsobjekt ger ledtrå-
dar om kön, i synnerhet i text 2 där fyra nämner att skribenten identifierar sig 
med en kvinnlig skönlitterär figur, och två nämner att kvinnor har lättare att iden-
tifiera sig med invandrares situation. För text 1 gissar en informant ”man” med 
motiveringen att skribenten verkar identifiera sig med ”betongsvenskan och den 
identiteten”. 

7.1.2 Sakfokus kontra upplevelsefokus 
Genomgående kan man i informanternas könsmotiveringar se att det anses man-
ligt att fokusera på sak och kvinnligt att fokusera på upplevelser. Tydligast är det-
ta i text 2 där 10 informanter gissar ”kvinna” för att de menar att texten skildrar 
egna upplevelser. Tre använder beskrivningen emotionell, tre känslosam och två 
personlig. Här är ett utdrag ur en könsmotivering, skriven av en 35-årig akademiker 
med tyska som modersmål (en av Nakamuras informanter): 

[S]jälva ansatsen [är] här mycket mindre tekniskt och abstrakt än i 
text1. Här gäller det äkta riktiga människor vars exempel det är 
som avhandlingen verkligen handlar om. Visst handlar också den 
här texten om språk och identitet, men ur ett mycket mera känslo-
samt perspektiv med personliga inslag. Att fokusera på särskilda 
öden och inte på det stora abstrakta är enligt min åsikt typiskt för 
kvinnlig tänkandet. Författaren är en människa och sårbar där-
med. Hon nämner också sina egna tillkortakommanden och bris-
ter, någonting en man inte skulle göra så ofta. 

 
Ett detaljrikt berättande som delar med sig av personliga känslor ses alltså som 
kvinnligt, något som går igen i många könsmotiveringar. Också i text 3 tar sju 
informanter upp argumentet med sak/upplevelsefokus, och alla dessa sju gissar 
”kvinna” för att de menar att texten utgår från personliga erfarenheter. I text 1 är 
det tre informanter som använder sak/upplevelsefokus-argumentet, och alla tre 
gissar ”man” för att de menar att texten är sakcentrerad med avsaknad av tankar 
och känslor. 

7.1.3 Individualism kontra altruism 
Informanterna anför ibland grad av altruism eller individualism som argument. 
Genomgående anses det kvinnligt att visa empati och relatera sina egna upplevel-
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ser till andras, vilket sex av informanterna menar att författaren till text 2 gör. Så 
här skriver en: 

Det känns som om skribenten har lättare att identifiera sig och 
sätta in sig i hur invandrare känner sig och det är ofta vanligare att 
kvinnor är mer empatiska än vad män är. 

 
För text 1 är det två som berör dikotomin individualism–altruism, och de gissar 
på manlig skribent med motiveringen att texten hävdar det egna jaget på ett indi-
vidualistiskt sätt respektive att texten är tekniskt beskrivande utan någon empati 
för de människor som beskrivs. 

7.1.4 Grad av försiktighet 
För var och en av de tre texterna är det fyra informanter som stöder sig på argu-
mentet försiktighet, en egenskap som genomgående ses som kvinnlig. Hur försik-
tighet värderas är dock inte helt självklart, vilket tidigare diskuterats i 2.2.3 och 
6.1. I text 2, där alla som använder argumentet gissar ”kvinna”, verkar det ibland 
värderas som något positivt. En menar att kvinnor letar mer information och 
analyserar mer innan de yttrar sig. En annan menar att skribenten verkar ha stor 
självinsikt och ödmjukhet i sina ordval. Men försiktighet kan också ses som lite 
onödigt ängsligt: en informant tar upp att skribenten nedvärderar sin egen förmå-
ga att lära nya språk, och en annan att skribenten är väldigt mån om att inte upp-
fattas på fel sätt. 

För text 3 är informanterna inte ense om huruvida skribenten är en självsäker, 
bestämd risktagare eller en mer osäker och ovan person. Tre informanter använ-
der osäkerhet som ett argument för kvinnlig skribent, men en annan menar att 
texten ger henne ”en känsla av självsäkerhet/svart och vitt-tänkande som jag 
upplever att unga män ofta har”. Också för text 1 är informanterna oense. Två 
gissar ”kvinna” och hänvisar till att skribenten inte verkar så självsäker. Två gissar 
istället ”man” och menar att ”språket låter självsäkert och bestämt” respektive 
följande längre motivering:  

Rätt slarvigt språk och en hel del fel och särskrivningar. Bara långa 
meningar med många kommatecken och min erfarenhet är att 
män oftare vill ”glänsa” med långa meningar så att skribenten 
framstår som klokare än han är. 

 
Skribenten ses alltså som någon som tar risker genom att använda ett språk som 
han inte riktigt behärskar. 

7.1.5 Språklig stil, förmåga och abstraktionsnivå 
Hänvisningar till den språkliga stilen är vanliga i könsmotiveringarna (9, 8 respek-
tive 6 hänvisningar), men det råder inte någon total enighet om vad som skulle 
vara ett kvinnligt respektive manligt språk. För text 2, där alla ser stilen som 
kvinnlig, nämner fyra informanter vårdat språk som ett argument och två menar 
att de gissar ”kvinna” för att språket är levande och berättande. En menar att 
ordvalen är ödmjuka. En annan informant ger dock ett öppet nedlåtande stilom-
döme: 
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Text 2 var väldigt puttinuttigt skriven, och killar skriver inte putti-
nuttigt. 

 
Informanten har på Likertskalorna gett texten ett ganska gott betyg, i snitt 3,2 på 
skalan 1–4, och i frisvaret menat att den har bra språk och bra struktur. Men be-
skrivningen puttinuttig tillintetgör väl i det närmaste det goda omdömet och visar 
att en text kan beskrivas som välskriven men ändå inte ha någon särskilt hög sta-
tus för att den är skriven på ett kvinnligt och puttinuttigt sätt. 

För text 3 menar en informant att ”språket känns direkt manligt” utan att ut-
veckla detta. Två nämner korta och enkla meningar som något manligt. För text 1 
är det fyra som gissar kvinna med den språkliga stilen som argument. En menar 
att de långa meningarna är något kvinnligt. Två menar att texten är pratig eller 
påminner om kvinnligt talspråk, och en får bilden av ”en ung kvinna med svenska 
som andraspråk, eftersom meningarna ofta är grammatiskt felaktiga (ofta komma 
istället för punkt och ny mening) och tycks vara hastigt skrivna”. Dessa infor-
manter verkar associera den skrivna texten till en kvinnlig samtalsstil. Av de som 
gissar man pekar två på att texten är slarvig. Ytterligare två lyfter att texten saknar 
sambandsmarkörer respektive att det har med textbindning och interpunktion att 
göra (dock framgår det inte på vilket sätt denna skulle vara manlig). En menar att 
texten är stel och kortfattad. 

Det verkar alltså finnas en viss tendens att vårdat språk ses som kvinnligt, me-
dan slarv ses som manligt. Samtidigt finns också åsikten att män skriver kort och 
enkelt, medan kvinnor skriver pratigt och talspråkligt. Det är också så att ett kon-
kret och detaljrikt berättande ses som kvinnligt, medan hög abstraktionsnivå istäl-
let verkar få representera det manliga, vilket framkommer i följande utdrag ur en 
könsmotivering för text 3: 

Det här är faktiskt svårare än de båda andra texterna innan. Tex-
ten är skriven på en viss abstraktionsnivå men har tydliga person-
liga inslag. Detta gör det att jag tror att den ändå är skriven av en 
kvinna. Men den är skriven av en kvinna som har betydligt djupa-
re kunskaper och en mera betonad vetenskaplig ansats. Det är det 
allmänna abstrakta som gäller, men så kommer de personliga per-
spektiven igenom. 

 
Här framgår också att språklig abstraktionsnivå har koppling till den tidigare dis-
kussionen om sak/upplevelsefokus. 

Den språkliga stilen är ju till viss del avhängig skribentens förmåga, vilket fem 
informanter påtalar. Alla dessa använder god skrivförmåga som argument för 
kvinnlig skribent och dålig skrivförmåga för (ung) manlig skribent. Det verkar 
alltså finnas en föreställning att ”unga kvinnor generellt skriver bättre och mer 
moget än unga män”, som en informant uttrycker det. 

7.1.6 Komplexitet och ambitionsnivå 
Komplexitet är något som mina informanter oftast tillskriver kvinnor, oavsett om 
det handlar om långa komplicerade meningsstrukturer, väl problematiserade re-
sonemang eller ett lite invecklat tankesätt. Enkelhet och klarhet verkar däremot 
ses som manligt. Liksom vad gäller försiktighet är det inte självklart hur komplex-
itet ska värderas. I text 2 verkar argument som ”avancerat språk” och ”en välar-
betad text med reflexioner och utarbetade argument” ses som positivt. Men i 
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text 1 menar två informanter som gissar ”kvinna” att skribenten strävar efter ett 
komplicerat språkbruk men inte riktigt får ihop texten. En annan informant har 
ungefär samma åsikt om texten men ser till skillnad från de flesta andra strävan 
mot komplexitet som något manligt; informanten tror att de långa meningarna är 
ett försök att glänsa, vilket skulle vara manligt. 

En strävan mot det komplexa har vissa samband med skribentens ambitions-
nivå, vilket också oftast ses som kvinnligt. För text 3 menar både den informant 
som säger att texten har ”genomtänkta idéer” och den som skriver att det ”låter 
som att en driven och självsäker kvinna har skrivit texten”, att höga ambitioner är 
kvinnligt. 

7.1.7 Struktur 
Under rubriken Struktur har jag valt att samla den lite spretiga grupp som handlar 
om allt från övergripande tankeorganisation till ytflyt. Här finns ingen klar köns-
dikotomi i informanternas svar. För text 1 menar någon att texten är pratig (gissar 
”kvinna”), två andra att den är stel, kortfattad och faktainriktad utan utsvävningar 
(gissar ”man”). En menar att språket är logiskt (gissar ”man”), en annan att språ-
ket avspeglar ett komplicerat tänkande (gissar ”kvinna”). För text 2 gissar många 
”kvinna” med motiveringar som ”bra flyt i språket”, ”en mer välarbetad text med 
reflexioner och utarbetade argument” och att citatanvändningen skulle göra tex-
ten ”tydligare och väl organiserad”. För text 3 gäller att den som ger motiveringen 
”bra flyt i språket och genomtänkta idéer” gissar ”kvinna”, medan den som skri-
ver att texten ”låter jättestrukturerad” (en andraspråkstalare) gissar ”man”. 

Mycket av det som kommer fram här knyter an till sådant som nämnts under 
tidigare rubriker. Ytflyt och en välbearbetad text ses som kvinnligt, liksom kom-
plexitet och brist på fokus. En kortfattad, faktainriktad och logisk text ses som 
manlig. Ordet logisk har ju genom flitig användning i allmänspråket kommit att få 
en ganska vag innebörd; ofta betyder det ’bra, vettig och klok’, och det verkar 
hellre användas om män än om kvinnor. 

7.2 Könsmotiveringarna aktualiserar mer än bara textdrag 
Ovan sammanfattas de textdrag och skribentegenskaper som används som kon-
kreta argument i könsmotiveringarna. Men i könsmotiveringarna ser man också 
att informanterna ofta tycker att det är besvärligt att ge konkreta motiveringar, 
eftersom det tvingar dem att sätta ord på sina stereotyper. Eftersom stereotyper i 
vårt medvetande förmodligen är representerade som holistiska prototyper som 
inte enkelt låter sig delas upp i olika komponenter, kan det vara analytiskt krävan-
de. Dessutom kan fenomenet stereotyper uppfattas som tröttsamt eller rentav 
provocerande; människor vill inte behöva se sig själva eller andra som svartvita 
schablonbilder. Därför är det inte konstigt att en del informanter uttrycker ett 
motstånd mot att gissa kön i sina svar:  

Jag tycker inte att det går att avgöra eller vad det skulle ha för be-
tydelse för språkförståelsen. 

eller 
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Jag får inga intryck av kön när jag läser dessa texter och har ingen 
aning. Jag tror inte på konceptet ”manliga” och ”kvinnliga” texter 
och skrivsätt. Iaf inte i texter som den här. 

 
Könsskillnadsforskning har en tendens att ibland dra stora växlar på små skillna-
der, och feministisk könsskillnadsforskning får inte sällan våra förhållningssätt att 
framstå som sexistiska. Det är kanske grunden till följande reaktion från en man-
lig SU-informant som fick bedöma text 1, värderade den som svag och ointres-
sant, gissade på kvinnlig skribent och därefter gav följande könsmotivering: 

Jag vet inte just. Jag är misogyn och tyckte texten var dålig och 
tråkig. Typiskt kvinnoverk. 

 
Det finns naturligtvis flera sätt att tolka svaret, men ett är att informanten fick 
känslan att min enkät försökt gillra en fälla där hans svar kommer att tolkas som 
ytterligare ett bevis på mäns sexism mot kvinnor, och han väljer därför att före-
gripa denna tolkning med ett sarkastiskt svar. 

Ett uttalat motstånd mot idén att gissa kön är det dock bara en handfull in-
formanter som har. Vanligare är att man inte vänder sig mot idén att texten skulle 
kunna vara präglad av författarens kön, men ger ett vagt svar som ”magkäns-
la”, ”det är det intryck jag får” eller ”en känsla bara”, utan att tydligt konkretisera 
vad i texten som ger denna känsla. Detta är dock olika vanligt för olika texter. I 
text 3 talar hela 11 informanter om en vag känsla, medan det bara är en informant 
som gör det för text 2. Förmodligen är det så att text 2 är den mest tydligt ge-
nusmärkta texten där det är lättast att motivera sin gissning, medan text 3 är svå-
rare att motivera, helt enkelt för att den inte enkelt passar in på en könsstereotyp. 
Men även om informanterna inte kan, vill eller orkar konkretisera vad det är som 
ger denna känsla behöver det inte betyda att de känner sig osäkra, vilket framgår 
av följande könsmotivering för text 1: 

Svårt att motivera, men jag är tämligen säker på min sak. 
 
Två informanter anger för text 3 motiveringarna ”rösten ger en känsla av att det 
är en kvinna” respektive ”får intryck av en mjukare röst”. Detta är ju också ett 
vagt och icke-konkret svar, men det antyder att genus är ett holistiskt koncept 
som i en text kan ta sig uttryck i ytterligare ett holistiskt koncept – en röst – som 
antingen är mjuk och kvinnlig eller hård och manlig. 

En handfull informanter, fem stycken, säger sig utgå från sitt eget kön och i 
vilken utsträckning de kan identifiera sig med skribenten: 

Jag tror att det är en kvinna som skrivit texten av ren magkänsla. 
Jag själv är kvinna och relaterar till texten [mer] än jag föreställer 
mig att en man skulle göra. 

 
Här upplever informanten att hon och skribenten mycket väl kan ha samma kön, 
men det finns också exempel på motsatsen: 

Mitt första intryck var att skribenten torde vara en kvinna men ju 
mer jag läste desto mer fick jag för mig att det var en man. Jag vet 
inte varför, tyvärr, men det har ju självklart med språk och ordval 
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att göra. Kanske för att det är så olikt mig själv och mitt språk-
bruk? 

 

7.2.1 Stereotypkonkretisering med gardering 
En uttalad medvetenhet om att könsmotiveringarna tenderar att bli stereotypa 
eller övergeneraliserande beskrivningar av manligt och kvinnligt är något som 
syns i flera könsmotiveringar – det tas upp av fyra till fem informanter per text. 
Vissa påpekar att de ser könsskillnader som ett resultat av sociala processer och 
inte som något essentiellt: 

”Kvinnor brukar vara försiktigare än män”. Jag tror att fler kvin-
nor upplever det och tänker på detta sätt, att normen för dem är 
att framstå sig själva som försiktigare. Medan jag tror att många 
män tror att de ligger i deras natur. Fick känslan av att det är en 
kvinna. 

 
Andra verkar närmast ursäkta sig för att de använder en stereotyp som argument 
för sin könsgissning: 

Dels motiverar jag detta med att textförfattaren valt att exemplifi-
era genom mamman i Bakhtiaris bok. En annan anledning är inte 
lika politisk korrekt, men en åsikt jag stött på i språkstudier, att 
kvinnor oftare än män uttrycker osäkerhet kring sig själv, då tän-
ker jag dels på delen om att skribenten inte är så bra på att lära sig 
nya språk. 

 
eller 

Det känns som om ämnet är ”kvinnligt” för att vara lite fördoms-
full. 

 
Detta åskådliggör hur debatten om könsskillnader är infekterad, och hur man vill 
gardera sig, så att man inte framstår som fördomsfull eller onyanserad. 

7.3 Sammanfattning av könsmotiveringsanalysen 
Resultaten av könsmotiveringsanalysen ligger i linje med liknande tidigare under-
sökningar (Francis m.fl. 2003, Brandstetter Hiltunen & Knutsson 2005 och Na-
kamura 2010). Argument för att texten skulle vara skriven av en kvinna är att 
ämnesval eller identifikationsobjekt är kvinnliga, att skribenten är altruistisk, att 
texten är känslocentrerad samt att språket är vårdat, levande eller lite försiktigt. 
Motsatserna – manliga identifikationsobjekt, individualism, sakfokus, självsäker-
het och ett slarvigt, korthugget och känslolöst språk – ses som manligt. Könsmo-
tiveringarna är alltså relativt stereotypa och kan återföras på klassiska dikotomipar 
som individualism–altruism och sak–känsla. Samtidigt finns det också nyanser i 
hur informanterna värderar de stereotypa egenskaperna. Till exempel verkar 
komplexitet i texten oftare ses som kvinnligt än manligt, oavsett om det är kom-
plex syntax, väl problematiserade resonemang eller ett invecklat tankesätt, så det 
går inte att se något genomgående mönster i hur kvinnors tankeförmåga värderas 
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i förhållande till mäns. Försiktighet ses också som kvinnligt, och kan värderas 
både positivt och negativt beroende på informantens attityd till texten och dess 
kvalitet (jfr Francis m.fl. 2001). 

Generellt är informanterna ense om vad som är typiskt manliga och kvinnliga 
egenskaper. Men det skymtar också vissa paradoxer i svaren. Till exempel kan en 
text som fokuserar mycket på det egna jaget av vissa informanter beskrivas som 
individualistisk och självsäker, och de gissar då på manlig författare. Men andra 
informanter beskriver samma text som fokuserad på personliga känslor och upp-
levelser, och gissar på kvinnlig författare. Dessa paradoxer diskuteras i 8.2. Flera 
informanter uttrycker också ett motstånd mot att gissa kön och avkrävas stereo-
typa motiveringar – de är liksom informanterna i Francis m.fl. (2003) inte intres-
serade av att tänka på text i termer av manligt och kvinnligt. 
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8 Slutdiskussion om genus och textvärdering 
Studien började som en genusvetenskaplig studie i syfte att undersöka vilka text-
drag som ses som manliga och kvinnliga och hur dessa textdrag värderas, men 
fokus i studien har förändrats under forskningsprocessen. En insikt som vuxit 
fram är att det är svårt att lägga genusaspekter på textvärdering om man inte först 
noggrant undersökt och försökt förstå fenomenet textvärdering i sig. Därför har 
resultaten om hur textvärdering görs i allmänhet, och hur textbedömning i en 
experimentell kontext görs i synnerhet, kommit att få stort utrymme, eftersom de 
framstår som lika angelägna och relevanta som dem som specifikt rör genus. I 
denna slutdiskussion kommer tyngdpunkten att ligga på ursprungsfrågorna om 
genusaspekter av text och skrivande, men jag avslutar med några teoretiska och 
metodologiska reflexioner om textvärdering i allmänhet. 

8.1 Stereotypa frågor ger stereotypa svar 
Om man bortser från könsmotiveringarna går det inte att belägga några könsste-
reotypa tendenser i informanternas textbedömningar. I de kvantitativa resultaten 
finns en tendens att flyt ses som kvinnligt, men skillnaden är inte signifikant. Det 
går inte att påvisa att de som gissat att en viss text är skriven av en kvinna, har 
bedömt den på något annat sätt än de som gissat att den är skriven av en man. 
Man kan inte heller säga att texter generellt är genusmärkta – en av de tre texterna 
uppfattas av de flesta informanter som kvinnlig, men för de övriga två gissar in-
formanterna ungefär som slumpen. Med andra ord finns det inget i min studie 
som visar att författarens förmodade kön spelar någon viktig roll vid textbedöm-
ningen. När jag ber informanterna beskriva den skribent de föreställer sig, kan vi 
inte veta om de föreställer sig en konkret människa med ett konkret kön eller om 
de bara får en förnimmelse av en personlighet, utan att komma på tanken att den-
na person måste ha ett kön. Några informanter visar i sina svar att de föreställt sig 
en könad person, genom att skriva ut tredje persons pronomen eller genom att 
skriva att ”det känns som en man”, men de är få. En anonym skribent placeras 
alltså inte nödvändigtvis in i något av facken man eller kvinna vid läsningen. 

När informanterna däremot uppmanas att gissa författarkön och motivera sitt 
svar blir bilden annorlunda. Flera informanter uppger sig vara säkra i sin gissning 
och kan också berätta varför de vet att en man eller en kvinna har skrivit texten. 
Också de som är mer osäkra i sin gissning ger ändå uttryck för hur de uppfattar 
att män och kvinnor skriver. Dessa svar innehåller klassiska könsstereotyper, ba-
serade på dikotomipar som individualistisk–altruistisk, djärv–försiktig, hård–mjuk 
och sakfokuserad–känslofokuserad. De uppfattningar om manligt och kvinnligt 
skrivande som tidigare liknande studier beskrivit (jfr Tabell 2 på s. 11) bekräftas 
därigenom av mina resultat. 

Det hela är egentligen inte så märkligt: som man frågar får man svar. När jag 
ber informanterna om könsstereotyper, så är det stereotyper jag får. Men när in-
formanterna fritt får beskriva anonyma skribenter utifrån deras texter, verkar kön 
inte vara en central egenskap. I dessa bedömningar kan jag inte urskilja några 
könsstereotyper, utan när schablonmönster framträder rör de klass och etnicitet: 
”Personen verkar ambitiös, men verkar sakna akademisk bakgrund. Underklass-
familj” eller ”Skribenten har koll på den akademiska diskursen med referat, citat 
och källhänvisningar. Det känns som en infödd och välutbildad svensk”. 
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Att be någon gissa en författares kön är kanske inget annat än att uppmana till 
och därigenom legitimera och reproducera rådande stereotyper om kön, och det 
är befogat att kritisera varför min undersökning egentligen ska ställa informanter-
na dessa frågor. Men min förhoppning är att den analys och dekonstruktion av 
stereotyperna som görs kan vara en hjälp i att kritiskt omvärdera dem. Under 
tiden jag skrivit denna uppsats har jag ibland diskuterat med andra universitetslä-
rare inom svenska språket om och i så fall hur en författares kön syns i texten. 
Oroväckande vanligt är då fikarastuttalande som ”äh, jag får ibland in studenttex-
ter där jag direkt ser att det här skulle aldrig en kvinna ha skrivit”, även om jag 
nyss muntligt refererat studier som visar att vi inte gissar mycket bättre och ibland 
till och med sämre än slumpen. Det är viktigt att alla, men i synnerhet lärare som 
har en maktposition när de betygsätter student- och elevtext, intar en kritisk håll-
ning till sitt eget textbedömningsarbete och vilka stereotypa etiketter de egentli-
gen sätter på olika texter och skribenter. En rättvis textbedömning utgår från 
texten, och stereotypa uppfattningar om vilken roll skribentens kön, klass eller 
etnicitet spelar riskerar att fördunkla bedömarens omdöme. 

I informanternas könsmotiveringar syns dock inte bara stereotyper utan emel-
lanåt också ett uttalat ifrågasättande av poängen med att gissa kön. Det är också 
en handfull av dem som gissar kön som betonar att den skillnad som eventuellt 
finns mellan mäns och kvinnors texter är ett resultat av sociala processer. Ytterli-
gare informanter lutar sig mot personlig statistisk erfarenhet, som att de volontär-
arbetare de känner är kvinnor, utan att därför hävda att det skulle vara omanligt 
att volontärarbeta. Sammanfattningsvis kan materialet sägas innehålla både ett 
reproducerande och ett ifrågasättande av könsstereotyper. 

8.2 Paradoxer när könlösa symboler får kön i tolkningarna 
I könsgissningsmaterialet framträder vissa närmast paradoxala motsättningar mel-
lan olika informanters motiveringar. Två informanter kan peka på ett och samma 
textdrag i sina könsmotiveringar, men den ena använder det som argument för att 
texten är skriven av en man och den andra som ett argument för att texten är skri-
ven av en kvinna. Ett exempel är att när män utgår från sig själva och använder 
pronomenet jag mycket i sin text, ses det som egocentrism, individualism eller 
självsäkerhet, men när kvinnor gör det tolkas det som att texten är personlig. 

En annan paradox är att män tillskrivs enkelhet och kvinnor komplexitet. Det 
är inte paradoxalt i sig, men blir det sett i relation till att det är männen som histo-
riskt sett har traderat maktens språk. Byråkratsvenskan är ju definitivt ett mer 
komplext skrivsätt och en högre stil. Samtidigt är det i mina informantsvar tydligt 
att det är kvinnor som förknippas med en högre och mer sirlig stil, medan män 
antas skriva rakt och enkelt. 

Det hela kompliceras ytterligare om man ställer traditionen av byråkratprosa 
mot de senare decenniernas klarspråksarbete. För klarspråkssträvan går ju mot 
det som vi ser som kvinnligt: man bryr sig om mottagaren, skriver mer tal-
språksaktigt, trevligare, mer lättläst. Detta har ju skett samtidigt som kvinnorna 
faktiskt har blivit fler i myndighetssfären. Trots detta tillskriver mina informanter 
män enkelhet och kvinnor komplexitet. 

Ett sätt att förklara paradoxerna är att de är ett försök att differentiera manligt 
och kvinnligt, så att likheter kan upplevas som olikheter och genusordningen kan 
upprätthållas. Forskning på könsblandade arbetsplatser har visat att även när män 
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och kvinnor har samma utbildning och samma yrkestitel, differentieras ofta ar-
betsuppgifterna. Ett exempel är att kvinnliga ordningspoliser i högre utsträckning 
arbetar med informationsinsamling, skrivuppgifter, kvinnomisshandel och lägen-
hetsbråk där barn är inblandade, medan manliga ordningspoliser skickas ut på 
uppdrag som förväntas innebära fysiska konfrontationer (Åberg 2001:125–149). 

Men det går inte lika enkelt att hålla isär textuella resurser så att enbart män el-
ler enbart kvinnor kan göra anspråk på dem. Män och kvinnor går samma skriv-
kurser, läser samma läroböcker och deltar i samma diskussioner om vad som gör 
text bra eller dålig. Visst kan det finnas textkulturer som är mer dominerade av 
det ena eller andra könet, men de stora arenorna – tidningarna, skönlitteraturen, 
högskolan och den offentliga sektorn – är alla könsblandade domäner. När män 
och kvinnor använder en och samma textuella resurs, till exempel genom att utgå 
från sina egna erfarenheter och visa detta med pronomenet jag, så måste detta 
textdrag tolkas olika beroende på om skribenten antas vara man eller kvinna. Det 
är alltså då inte symbolerna – i det här fallet textdragen – i sig som är genusladda-
de, utan det är först i tolkningsprocessen som symbolen tillskrivs en betydelse 
som upprätthåller genusdikotomin. De paradoxer som anas i mitt material kan 
alltså ses som ett sätt att bevara genusordningen, genom att kognitivt differentiera 
likheter så att de tolkas och uppfattas som olikheter. 

I talspråket finns olika lekter: dialekter, sociolekter, sexolekter, etnolekter, kro-
nolekter och idiolekter (Einarsson 2009). Dessa börjar formas tidigt hos barnet, 
medan skriftspråket är en senare produkt av kulturell inlärning. Dessutom är 
skriftspråket, i synnerhet offentlig prosa, hårdare normerat än talspråket. Därige-
nom blir olika lektala variationer mindre eller rentav obefintliga i skrift, men atti-
tyderna till de olika sociala bakgrundsvariablerna finns ändå, och yttrar sig i att 
skribenten tillskrivs olika egenskaper av den som läser. 

8.3 Skrivandet sett som en feminiserad aktivitet 
Kan Le Feuvres (2009) modeller om feminiseringsprocesser och genusordning 
användas för att tolka mina resultat? Då måste man definiera skrivande, eller kan-
ske mer specifikt sakprosaskrivande inom ämnet svenska språket, som en domän. 
Detta är inte okontroversiellt; man kan invända att skrivande inte är att betrakta 
som en domän, utan snarare en aktivitet som pågår inom en mängd olika domä-
ner i samhället. Men låt oss för att pröva resonemangen betrakta ”skrivande inom 
högskoleämnet svenska språket” som en domän och låt det i den ingå alla texter 
som skrivs inom ämnet, oavsett om skribenten är nybörjarstudent eller meriterad 
professor. Det är en domän som är utsatt för en tilltagande feminisering: bland 
grundnivåstudenterna är ungefär 75 procent kvinnor (mina informanters köns-
fördelning) och bland lektorerna var 57 procent kvinnor år 2005 (Lindberg m.fl. 
2005). Männen är dock inte i någon extrem minoritet, och det saknas heller inte 
manliga förebilder eftersom ämnet enligt den klassiska omvända triangelns prin-
cip har 73 procent manliga professorer. 

Eftersom alla mina informanter ingår i domänen är det rimligt att deras svar 
framför allt avspeglar domänens interna värderingar. Om man vill resonera ut-
ifrån det Le Feuvre (2009) kallar patriarkatsmodellen – att hela domänen tappar i 
status när kvinnor tar plats i den – är mina resultat ett otillräckligt underlag, efter-
som jag enbart har ett mikroperspektiv och inte kan säga något om vilken status 
domänen som helhet har ur ett samhälleligt makroperspektiv. Det kan mycket väl 
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vara så att svenskämnets skrivande har lägre status nu än för 50 år sedan, men för 
att belägga detta skulle man behöva andra data, till exempel statistik som mäter 
domänens löneutveckling och samhälleliga anseende i förhållande till andra do-
mäner. Bland mina informanter är det rimligt att anta att förmåga att skriva goda 
sakprosatexter värderas högt, annars hade man nog inte sökt sig till ämnet över-
huvudtaget. 

 Det Le Feuvre kallar feminitetsmodellen – att kvinnor skapar egna nischer 
inom domänen – kan användas för att tolka mina data. Den text i mitt material 
som värderats som bäst är också den som värderas som kvinnlig av 90 procent av 
informanterna. Konceptet ”kvinnligt välskriven” verkar alltså existera, men frå-
gan är då hur en ”manligt välskriven” text ser ut. Det får vi inte svar på i min 
studie, eftersom den bara innehöll tre texter, varav ingen uppfattades som ”man-
ligt välskriven”. Men vi kan anta att ”manligt välskriven” finns och att det kanske 
är något annat än ”kvinnligt välskriven”. Med feminitetsmodellen skulle man 
kunna säga att kvinnor och män kan samexistera inom domänen med bevarad 
genusordning, eftersom de åstadkommer varsin könad variant av välskriven text. 
Ur ett jämställdhetsperspektiv och med en särartsfeministisk hållning kan man 
hävda att detta är ett gott förhållande: både män och kvinnor kan lära sig skriva 
lika bra, fast de kommer att göra det på olika sätt. Dessa olikheter ger en plura-
lism och bredd inom domänen, och gör att både män och kvinnor kan känna sig 
välkomna. Men om den genusteori som Hirdman (1988) formulerat stämmer, så 
är en av genussystemets grundläggande logiker att det manliga värderas högre, 
och det finns också omfattande empiri som stöder detta antagande. Då kommer 
”kvinnligt välskriven” ändå generellt att vara underordnat ”manligt välskriven”. 

I mitt sista tolkningsförsök använder jag det som Le Feuvre (2009) kallar de-
genderingmodellen. Den forskning som jämfört mans- och kvinnoförfattad text 
har inte kunnat visa särskilt tydliga skillnader mellan mäns och kvinnors texter. 
Informanter som ska gissa vilket kön författaren till en anonym text har, gissar 
generellt inte mycket bättre än slumpen. Dessa två saker sammantaget tyder på att 
vi inte gör kön som skribenter, åtminstone inte när vi skriver facktext. Läsare 
projicerar visserligen utan större tvekan genusföreställningar på texterna när de 
blir ombedda, men den binära uppdelningen i man och kvinna verkar inte vara så 
central vid bedömningen av en anonym skribent om inte läsaren styrs att tänka i 
termer av kön. Skrivande skulle därigenom kunna ses som något som varken är 
manligt eller kvinnligt, utan en domän där kategorierna man och kvinna är i upp-
lösning. Visserligen finns det texter som uppfattas som könade, som text 2 i min 
studie, men det gäller inte en majoritet av texterna. Och även om text 2 kan sägas 
uppfylla klichébilden av den duktiga, habila kvinnliga studenten (jfr Francis m.fl. 
2003, Wernersson 2010:49–54), betyder detta inte nödvändigtvis att en man som 
skrev på samma sätt skulle straffas eller ses som alltför feminin. Texten bedöms 
som välskriven, också av den minoritet informanter som tror att den är skriven av 
en man. 

8.4 Mäta textvärdering – några metodologiska slutsatser 
Min studie har haft ett uttalat fokus på genusaspekter, men den har också indike-
rat flera resultat om hur text av okända författare bedöms, eller mer specifikt hur 
studenter i svenska språket bedömer potentiella medstudenters texter i en expe-
rimentell kontext. Det kanske mest påfallande resultatet är hur mycket könsgiss-
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ningarnas fördelning skiljer sig mellan de informanter som läste tre texter i rad 
och de informanter som bara läste en text (jfr 5.1). Man kan tänka sig att lärare 
som betygsätter text påverkas av samma psykologiska fenomen och försöker få 
lagom många texter med varje betyg, även de gånger där alla texter kanske borde 
ha underkänt eller högsta betyg. Samtidigt är möjligheten att jämföra texter sins-
emellan ett hjälpmedel för bedömaren, eftersom olika texters särdrag blir synliga-
re vid en jämförelse med andra texter. Det finns en tendens i mitt material att de 
som får läsa tre texter gör mer differentierade bedömningar än de som bara får 
läsa en text. Till exempel verkar informanterna som fått läsa text 1 vara mer posi-
tiva till text 2 än de som bara läst text 2. Kontrast kan alltså ses som en resurs vid 
textbedömning, men det gäller att använda den på ett medvetet sätt. 

8.4.1 Hur precist är svenskämnets textbedömande metaspråk? 
Texter bedöms som helheter, men i många fall är det nödvändigt att man kan 
motivera sin helhetsbedömning. Det gäller så fort en skribent behöver få åter-
koppling på sin text, oavsett om det är i yrkeslivet eller under studietiden, och i 
synnerhet gäller detta när en student- eller elevtext ska betygsättas. Då krävs en 
analytisk förmåga och ett metaspråk som på ett övertygande sätt kan peka ut vilka 
egenskaper i texten som sammantagna ger en viss helhetsbedömning. 

De ord som används för att peka ut textegenskaper kan vara olika lätta att ge 
en konkret definition. Att någon säger att en text är tungläst kan vi ganska lätt 
konkretisera: förmodligen har texten långa ord och långa meningar. Kanske har 
den också abstrakta ord, otydliga samband eller en statisk karaktär. Dessa senare 
egenskaper är diffusare. Och om texten är tung för att den saknar flyt, är vi inne 
på de riktigt svårdefinierade textegenskaperna. Det viktiga för att det textbedö-
mande språket ska fungera är inte att varje term kan ges en konkret och textnära 
definition utan att vi är intersubjektivt ense. Om 100 personer får i uppgift att 
läsa 10 texter och gradera deras flyt på en skala från 1–10 och alla graderar unge-
fär likadant, blir det ett mindre problem att ingen kan säga vad som ger detta flyt. 
Men det är fortfarande problematiskt ur pedagogisk synvinkel, för hur ska man 
förklara för någon vars texter saknar flyt hur de ska åstadkomma detta? 

I min studie förekommer de diffusaste och minst språkvetenskapliga omdö-
mena i könsmotiveringarna. Vad innebär det att en text har en ”mjuk röst” eller 
ett ”kvinnligt språk”? Skulle det ens vara möjligt att operationalisera dessa om-
dömen i mer konkreta och textnära termer? Det är lätt att avfärda omdömen som 
”mjuk röst” eller ”kvinnligt språk” med att de inte ingår i det språkvetenskapliga 
metaspråket. Men det finns ju andra textkulturer än svenska språkets. En reporter 
som lämnar en tidningsartikel till redaktören kan få tillbaka den med kommenta-
ren att ”vinkeln måste vässas”. Vad detta betyder förstår kanske inte vi, men så 
länge reportern kan förstå hur texten måste ändras för att redaktören ska tycka att 
vinkeln är vass nog fungerar textomdömet. Textomdömen är en del av en mer 
eller mindre lokal textbedömardiskurs och får sin betydelse genom det sätt som 
deltagarna förstår omdömena på. En uppgift för framtida forskning kan därför 
vara att studera hur olika skrivkulturers textbedömande metaspråk ser ut och den 
intersubjektiva förståelsen av de olika termerna inom detta metaspråk. 
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