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SAMMANFATTNING 

I en enkätundersökning har jag undersökt om det finns något samband mellan upplevelsen av 
kön hos den okönade autodiegetiska berättaren och författarens kön i två dikter av David 
Uppgren och Mariam Naraghi. Jag kom fram till att så inte var fallet utan att det fanns större 
bevis för att läsarna i huvudsak projicerade sitt eget kön på berättarrösten. Sedan analyserade 
jag även enkätsvaren för att undersöka vad i dikterna som avgjorde om berättarrösten 
upplevdes som man eller kvinna. Det framkom att stereotypa uppfattningar om kön låg till 
grunden för majoriteten av läsarnas upplevelse. Efter detta applicerade jag stereotyperna på 
dikten för att se om diktens innehåll påverkades av om berättarrösten upplevdes som man 
eller kvinna. Utfallet tydde på att så var fallet och att det i synnerhet är märkbart i 
berättarröstens förhållningssätt till den fiktiva världen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Naraghi, Uppgren, autodiegetisk berättare, kön, författare, läsare, 
enkätundersökning 
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INLEDNING   
När Emily Brontë först gav ut Svindlande höjder publicerades romanen under pseudonymen 

Ellis Bell. Under denna manliga pseudonym hyllades karaktärsbeskrivningen av Heathcliff. 

Karaktären beskrevs som brutal men verklighetsnära, och författaren beskrevs som en rå 

sjöman med vild fantasi. När andra utgåvan av Svindlande höjder gavs ut och författarens 

verkliga identitet avslöjades ändrades uppfattningen om Heathcliff hos recensenterna. Nu 

beskrevs Heathcliff sakna verklighetsförankring och marginaliserades till att vara en instängd 

kvinnas fantasimonster.1 Emily Brontë och andra kvinnliga författares användning av manliga 

pseudonymer fick mig att reflektera över hur vi bemöter texter skrivna av män och texter 

skrivna av kvinnor. När jag under min utbildning läste Ninni Holmqvists novell Kostymen, i 

vilken protagonistens biologiska kön inte omnämns, förvånades jag över min egen läsning, 

eftersom jag sökte mig till författarnamnet för att avgöra mina tvivel kring protagonistens 

kön. Jag märkte att detta nästan tvångsmässiga behov av att könsbestämma protagonisten 

även påverkade hur jag läste och uppfattade texten. Hade min läsning varit annorlunda om 

namnet som prydde framsidan var Nils Holmqvist? Hade jag förhållit mig annorlunda till 

texten och gjort en annan tolkning? Och vad hade hänt om novellen helt saknade referens till 

författaren? Detta fick mig att tänka på poesin, en litterär form i vilken förmedling av den 

fiktiva verkligheten ofta sker utan att nämna kön. Då tänker jag främst på dikter som är 

skrivna i ”jag”-form, i vilka vi läser berättarröstens uppfattning av en fiktiv värld. I ”jag”-

dikten hittade jag min undersökningsgrund. Jag bestämde mig för två dikter av två unga 

debutanter i år; David Uppgren och Mariam Naraghi. De skriver båda väldigt olikt varandra 

men deras diktsamlingar behandlar samma ämne; den moderna människan och staden.   

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Det jag primärt vill undersöka i uppsatsen är om författarens kön är avgörande för 

uppfattningen av kön hos den okönade berättarrösten i de två utvalda dikterna. Följdfrågorna 

lyder: Påverkar ens eget kön upplevelsen av berättarröstens kön? Vilka faktorer är avgörande i 

om man uppfattar berättarrösten som man eller kvinna? Hur påverkar uppfattningen om 

berättarröstens kön upplevelsen av dikten?  

  

 

                                                
1 Cranny-Francis, Anne (1992), Engendered fiction: analysing gender in the production and reception of texts, 
Kensington: New South Wales University Press, S. 202 
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AVGRÄNSNING 
Jag vill förtydliga att jag inte spekulerar i huruvida David Uppgren eller Mariam Naraghi 

skriver på ett typiskt manligt respektive kvinnligt sätt. I den litteratur som jag har läst finner 

jag inga belägg på att det överhuvudtaget existerar någon könsskillnad i skrivet språk. 

Språkvetaren Jan Einarsson menar exempelvis att det skrivna språket, till skillnad från det 

talade, är så stramt normaliserat att det inte kan utläsas konkreta skillnader mellan män och 

kvinnors sätt att skriva, och skillnaderna mellan kön i skriven text har att göra med sociala 

konstruktioner som läsaren tillägnar texten. 2 

 Vidare är jag inte heller intresserad av att försöka kartlägga huruvida kvinnorna eller 

männen som deltar i undersökningen läser som homogena grupper. Anledningen till att jag 

frågar efter deltagarnas kön i underökningen är för att se om de associerar berättarröstens kön 

med sin egna biologiska könstillhörighet.  

 

FÖRFATTARNA 
Min motivering kring valet av dikter av debuterande unga poeter ligger i att deras språk ligger 

i tiden och att undersökningsdeltagarna ska känna igen sig i språket eftersom de är ungefär 

lika gamla som författarna. Att använda sig av en dikt från början av nittonhundratalet hade 

förmodligen skapat större distans till deltagarna eftersom både språkbruket och valet av 

bildspråk skiljer sig från dagens. Eftersom varken David Uppgren eller Maria Naraghi är 

etablerade författare är det dessutom mindre sannolikt att undersökningsdeltagarna tagit del av 

kritikers utlåtande om dikterna. Om jag hade använt mig av dikter av etablerade svenska 

poeter är sannolikheten stor att en majoritet av undersökningsdeltagarna sedan tidigare har 

tagit del av den etablerade åsikten om författaren och låtit sig färgas av denna. Plattformen för 

mötet mellan författarna och undersökningsdeltagarna blir på ett dubbelt plan den moderna 

människan och staden, dels på grund av att dikterna är skrivna i en tidsanda som är relaterbar 

för deltagarna och dels för att de båda dikternas tema är just den moderna människan och 

staden. 

 David Uppgren (f. 1978) debuterade i höstas med diktsamlingen Ljusrepubliken, ur 

vilken dikten ” det är natt min syster i fönstret” som använts i min undersökning är hämtad, 

som utgavs på Nordsteds Lyrik förlag.3 Diktsamlingen har uppmärksammats i en mängd olika 

dagstidningar med blandade utlåtanden. I Svenska dagbladet skriver Daniela Floman att 

”[v]åldsamma skuggor, överexploaterade neonljus och regnvått nattmörker lagras över en 

                                                
2 Einarsson, Jan (2004), Språksociologi, Lund: Studentlitteratur, S. 173-175 
3 Naraghi, Mariam (2008) Bekännelse på Landbrogatan, Växjö: Växjö University Press  76-77 
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kropp i febrigt sönderfall” om Uppgrens förhållning till staden och människan i sin diktning.4 

Sydsvenska Dagbladets Matilda Ross diskuterar i sin recension Uppgrens upprepande av ord 

så som ”’staden’, ’våldet’ och ’ljuset’” som hon menar sliter ut dem. Men hon avslutar 

recensionen med ”[l]ikväl finns det något tvingande i Uppgrens poesi, en tydlig intensitet”.5  

Anna Hallberg skriver i sin recension i Dagens Nyheter att ”’[l]jusrepubliken’ hade kunnat bli 

en förträfflig roman med sitt levande bildspråk, stilistiska skärpa och lödiga övergångar.”6 

 Mariam Nargahi (f. 1976) har i år (2008) mottagit Växjö universitets pris för årets 

debutant i en skrivtävling. I vinnarpriset ingick publicering av debutsamlingen Bekännelse på 

Landbrogatan, ur vilken dikten ’Horoskopi’ som används i min undersökning är hämtad, på 

det nystartade förlaget Växjö University.7 Naraghis mottagande i dagstidningar har varit 

blandat. Tom Hedlunds recension av diktsamlingen i Svenska Dagbladet sammanfattar det 

övergripande mottagandet väldigt bra när han skriver att ”bilderna inte alltid har något att 

säga – de blir ibland mer dekorativa än betydelsebärande” men avslutar med 

”[i]nvändningarna till trots är detta en mycket lovande debut, väl värd att prisa.”8 

 

 

METOD OCH METODDISKUSSION   
Det finns två huvudbegrepp som man använder sig av vid empiriska undersökningar, den 

kvalitativa ansatsen och den kvantitativa. Den förstnämnda syftar i huvudsak på att djupare 

undersöka frågeställningar för att skapa en nyanserad uppfattning av ett område och används 

ofta vid intervjuer. Den sistnämnda metoden används för att kunna fastställa statistik genom 

förutbestämda svarsalternativ exempelvis i postenkäter .9 Eftersom jag undersöker hur 

deltagarna uppfattar berättarrösten och får ta del av många aspekter i deras läsupplevelse 

genom att låta dem redogöra öppet för sina val anser jag att min undersökning har en 

kvalitativ utformning. Det finns dock ett element som kan uppfattas som kvantitativt och det 

är den inledande frågan som har två svarsalternativ, det vill säga om läsaren uppfattat 

berättarrösten som man eller kvinna. Denna fråga anser jag omöjlig att utelämna eftersom den 

                                                
4 Floman, Daniela (2008:3 november) ’Ljudlig poesi med klar röst’ Svenska Dagbladet 
5 Roos, Matilda (2008:20 oktober) ’Allt är inte upplyst’ Sydsvenskan  
6 Hallberg, Anna (2008:21 oktober) ’David Uppgren: ’Ljusrepubliken’’ Dagens Nyheter  
7 Naraghi, Mariam (2008) Bekännelse på Landbrogatan, Växjö: Växjö University Press, S. 17 
8 Hedlund, Tom (2008:31 juli) ’Debutant med bildsinne’ Svenska Dagbladet  
9 Jacobsen, Dag Ingvar (2002) Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen, Lund: Studentlitteratur, S. 55-58 
Trost, Jan & Hultåker, Oscar (2007) Enkätboken, 3 uppl., Lund: Studentlitteratur, S. 23-24 
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utgör grunden för det jag undersöker och jag vill poängtera att den fungerar som ingångsfråga 

i en i övrigt väldigt öppen undersökning.  

 Undersökningsformen som jag använder mig av är en enkät som jag utformat för att 

den ska passa syftet så bra som möjligt. Syftet med att låta deltagarna markerade textställen i 

dikten som de grundar sitt antagande om berättarröstens kön i och sedan förklara sina val är 

att jag på så sätt får en djupare insikt i deras resonemang. Genom att bland annat se vilka 

nyckelord som väljs och om några av dem upprepas hoppas jag se ett mönster över indikatorer 

i texten.  

 Enkäten finns i fyra versioner och är bifogad. Två av enkäterna innehåller David 

Uppgrens dikt ’det är natt, min syster i fönstret’ varav en bär författarens namn och en saknar 

namn. De övriga två innehåller Mariam Naraghis dikt ’Horoskopi’, varav en bär författarens 

namn och den andra saknar namn. Fyrtio enkäter kommer att delas ut, det vill säga tio för 

vardera version och tjugo per dikt. Antalet enkäter är en slumpmässigt utvald siffra som jag 

valt för att kunna få ett jämnt nummer av enkäter för varje diktversion, samtidigt som jag själv 

ville kunna ha tid att vara med vid ifyllningstillfällena för att förklara och även observera 

deltagarnas inställningar. Detta anser jag lämpligt eftersom en observation av deltagarna och 

omständigheterna är viktig för helhetsintryckt av undersökningen.  

 Min ursprungliga tanke var att undersöka uppfattningen av berättarrösten hos 

gymnasieelever på Halmstads kommunala gymnasieskolor som läser svenska på c-nivå 

eftersom de har kommit längst i det kommunala utbildningssystemet vad beträffar kritiskt 

läsande av litterära texter. På grund av dålig respons från kontaktade skolor föll denna 

fokusgrupp bort. Fokusgruppen som jag slutligen valde blev studerande vid sektionen för 

humaniora på Högskolan i Halmstad. Mitt resonemang bakom valet är att efter den 

kommunala skolgången är utbildningarna inom denna sektion ett alternativ för dem som vill 

utveckla sitt intresse för bland annat språk och kultur i allmänhet, samtidigt som det är en 

lättillgänglig och formellt enhetlig grupp. Ett sådant urval kallas ”klusterurval”, det vill säga 

en formellt sammanhållen grupp.10 Inom ramen av klusterurvalet valde jag att göra ett 

”obundet slumpmässigt urval”, det vill säga att jag slumpmässigt kontaktar fyrtio studerande 

vid sektionen dels i korridorerna dels i klassrum.11 Eftersom urvalet är slumpmässigt inom 

klustergruppen väljer jag inte aktivt en viss andel män eller kvinnor utan kontaktar dem som 

är tillgängliga och på så sätt får jag förhoppningsvis en rättvis bild över hur könsfördelningen 

på sektionen ser ut.  

                                                
10 Trost, Jan & Hultåker, Oscar (2007) S. 36 
11 Ibid. S. 35 
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 När jag har samlat in enkätsvaren kommer jag att renskriva och komprimera varje 

enskild enkät. Denna detaljerade resultatbeskrivning för var och en av deltagarna kommer att 

bifogas som bilaga. En resultatsammanfattning kommer att redovisas i empirin; dels över 

resultaten för de enskilda dikterna dels över resultaten för de olika versionerna av dikterna. 

Resultatet för de olika versionerna kommer i sin tur att delas upp i underkategorierna 

beroende på om berättarrösten uppfattats som man eller kvinna. De svaren har i sin tur delats 

in i enlighet med deltagarnas egen könstillhörighet. Anledningen till detta är för att kunna se 

om det finns något samband på uppfattning av berättarröstens kön och det egna. På detta vis 

vill jag redovisa mönster och utmärkande avvikelser i enkätsvaren på ett lite mer överskådligt 

sätt. Till skillnad från datainsamlingen som är kvalitativ är bearbetningen av resultatet en 

hybrid mellan en kvalitativ och kvantitativ ansats eftersom jag kategoriserar svaren efter antal 

för att skapa mönster, samtidigt som jag försöker visa nyanser och avvikelser.12  

 Ursprungligen planerade jag även ett antal kompletterande intervjuer i enlighet med 

enkätens form för att kunna få en djupare redogörelse av läsprocessen. Efter två 

provintervjuer upptäckte jag att intervjuerna gav samma svarsfrekvens och djup som 

enkäterna. Därför beslutade jag mig för att inte inkludera detta moment i empirin.  

 Jag måste även påpeka ett stort misstag inträffade vid redigering av enkäterna. I 

enkäten som innehåller Uppgrens dikt saknas en versrad som jag olyckligtvis råkat radera. 

Detta fel upptäcktes tyvärr inte förrän långt in i arbetets gång och kunde därav inte korrigeras. 

 

 

TEORI 

READER-RESPONSE 
Reader-responseteori är en inriktning inom forskningsfältet för receptionsteori, som syftar till 

att undersöka mottagandet av bland annat litterära verk. Det som utmärker reader-

responseteori från övriga grenar inom receptionsforskningen är att fokus läggs på den faktiska 

läsarens subjektiva upplevelse av texten. Majoriteten av andra receptionsteorier fokuserar i 

motsats till reader-responseteorier på en hypotetisk läsare som är införstådd med författarens 

avseenden med verket och därmed förstår textens enda sanna mening.13 Eftersom det jag 

primärt undersöker är deltagarnas upplevelse av berättarrösten kommer jag använda mig av 

reader-reasponseteori i analysen av enkäterna. Jag kommer främst att stödja mig på Louise M. 
                                                
12 Trost, Jan & Hultåker, Oscar (2007) S. 21  
13 Rosenblatt, Louise M. (1995) Literature as exploration, 5. ed., New York: Modern Language Association of 
America, S. 293 
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Rosenblatts forskning som fokuserar på den faktiska läsupplevelsen i form av en transaktion, 

det vill säga att det inte finns en rak överföring mellan en avsändare och en mottagare. Hon 

pekar istället på en dynamisk överföring där avsändare och mottagare är involverade i en 

ständig interaktion genom en specifik text och upplevelse.14 Hon menar vidare att varje 

läsning av en text är en upplevelse (event) och på så sätt unik eftersom den erbjuder nya 

insikter hos läsaren beroende på utomstående omständigheter vilket betyder att en text i 

ständig förändring.15 Rosenblatt menar även att det finns två huvudkategorier under vilka 

läsningen av en text kan grupperas, dels den estetiskt (aesthetic) orienterade läsningen och 

dels den informationssökande (efferent) läsningen. Den förstnämnda är den direkta okonstlade 

upplevelsen i vilken man läser för njutning, medan den sistnämnda har ett syfte att finna svar 

på en specifik fråga. 16 Jag är främst intresserad av den estetiskt orienterade läsningen, det vill 

säga första intrycket av berättarröstens kön. För att sedan kunna förklara förutsättningarna för 

sina intryck måste läsarna informationssöka dikten. Till Rosenblatts teoretiska struktur 

ansluter jag även Anne Cranny-Francis som i sin forskning belyst genus- och 

könsproblematik som berör produktions- och receptionsförhållanden inom kulturområdet. I 

sin bok Engendered Reading framhåller hon att en text är genuskonstruerad på två plan:17 

 

A text is engendered in that it semiotically constructs discourse(s) of or about gender (such as 
patriarchy and feminism) and in that it is produced and consumed (read, heard, viewed) within a 
set of discourses about gender. A text also engenders its producers and readers as they come to 
grips with it and negotiate its particular configuration of discourses as part of the construction of 
their own subjectivity.18 

 

Påverkan på och inverkan av konsumenten av den litterära texten står i fokus i min 

undersökning som kan kopplas till Rosenblatts teorier. För att få en klarare bild av stilistikens 

påverkan av läsarens upplevelse använder jag mig av Sara Mills som i sin bok Feminist 

Stylistics primärt analyserar hur feministiska läsningar och tolkningar av stilistik yttrar sig. 

Det är emellertid information i vilken hon undersöker om det finns några belägg för 

uppfattningen om män och kvinnor skriver olika som är intressant för min undersökning. Hon 

menar, i likhet med Jan Einarsson, som jag nämnde i inledningen, att det inte finns några 

                                                
14 Rosenblatt, Lousie M. (1994), The Reader, the text, the poem: transactional theory the literary work, 
Carbondale: South Illonois University Press, S. 6 
15 Rosenblatt, Lousie M. (1994) S. 9 
16 Rosenblatt, Louise M. (1995) S. 32-33 
17 Begrepppet genus innebär att manligt och kvinnligt inte är biologiskt medfött utan är en social konstruktion 
och att innebörden av de två är dynamisk eftersom konstruktionerna är ett socialt kontrakt mellan män och 
kvinnor. För vidare läsning se Yvonne Hirdman ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala 
underordning” Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle (red) Furuland, Lars & Svedjedal, Johan 
(1997) Lund: Studentlitteratur, S. 400-418 
18 Cranny-Francis, Anne (1992) S. 28 
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belägg för att kvinnor och män (som homogena grupper) skriver olika men att det finns 

allmänna stereotyper som leder läsaren till att tro detta.19 Hon ser också problematik i att 

könsbestämma skrivsätt eftersom hon menar att den rådande synen är att mäns skrivsätt inte 

är homogent eftersom det utgör en norm. Kvinnors påstådda skrivsätt däremot marginaliserar 

gruppen kvinnor till en homogen grupp vilket i sin tur begränsar kvinnors kreativitet.20  I 

likhet med Mills resonerar Judith Fetterley över problematiken kring det manliga språket som 

norm och utvecklar detta i en diskussion kring den manliga normens påverkan på kvinnors 

identifiering vid möte med en litterär text.21  

 

NARRATOLOGI 
I korthet kan man sammanfatta den narratologiska forskningsdisciplinen som läran om 

berättande. Huvudsakligen brukar man göra en distinktion genom att dela upp berättandet i 

två huvudfält. Det ena fältet rör vad som berättas (innehållet) och det andra fältet rör hur 

innehållet berättas, berättarstrukturen.22 Syftet med narratologiska analyser förklarar 

narratologen Mieke Bal när hon förklarar att narratologi är ”berättarstrukturens relevans för 

texters mening”.23 

 Den icke-episka poesin, som utgör min undersökningsgrund,  har tidigare förnekats 

en plats inom narratologin eftersom den inte följer konventionella kontinuitetsmönster för 

berättande, exempelvis är det inte sällan som det saknas direkta kausala samband mellan 

skeenden i en dikt och ibland saknar dikterna även specifika händelser och är helt deskriptiva. 

Denna konvention har dock utmanats på senare tid, främst utav tyska narratologer. En av 

dessa är Peter Hühn som i sitt bidrag till antologin Theory in Poetry pekar på att den icke-

episka poesin inte nödvändigtvis saknar berättande, utan att de krav som finns på kontinuitet, 

handling och förmedling måste vidgas. I sitt bidrag ’Plotting the Lyric: Forms of Narration in 

Poetry’ ger Hühn konkreta exempel på hur en narratologisk analys är möjlig. Han pekar ut tre 

aspekter som primära i undersökningar av dikter: handling (plot), handlingskonstruktion 

(plotting) och framställning av handling (presentation of plot). Genom att se närmare på dessa 

menar Hühn att man kan utläsa berättandets funktioner. Diktens handling definieras av 

                                                
19 Mills, Sara (1995) Feminist stylistics, London: Routledge, S. 65 
20 Ibid. S. 3 
21  Fetterley, Judith (1978) ‘On the Politics of Literature’ Feminisms: an anthology of literary theory and 
criticism, 2. ed., (red.) Warhol, Robyn R. & Price Herndl, Diane (1997) New Brunswick, New Jersey: Rutgers 
University Press, S. 565 
22 Jahn, Manfred. 2005. Narratology: A Guide to the Theory of Narrative. English Department, University of 
Cologne http://www.uni-koeln.de/~ame02/pppn.htm 2008-11-23                                   
23 Bal, Mieke (1993:2-3) ’Vitsen med narratologi’ TFL, S. 3-25 
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tematiska och situationsbundna ramar (frames) som binder berättandet. Exempel på detta är 

temat döden. Handlingskonstruktionen i dikten, det vill säga skapandet av handling, sker via 

kontinuitetsmönster (scripts) som karaktäriseras som stereotypa skeenden, exempel på detta är 

förruttnelseprocessen vid död. Presentationen av handlingen är den formella strukturen som 

ligger till grund för handlingen. 24 Här menar Hühn att poesi har ett utpräglat användande av 

agenter (agents) som agerar som förmedlare av intryck och känsla. Han ger ett exempel i 

William Wordsworths dikt ’I wander lonely as a cloud’ i vilken maskrosorna agerar som 

känsloförmedlare och en indirekt förlängning av berättarrösten.25 Ilona Hanke som är verksam 

vid Uppsala Universitet har även hon bedrivit forskning inom narratologiska strukturer i poesi 

och ansluter sig till Peter Hühns teori, om än i en något förenklad variant i artikeln ’Om 

gränserna mellan de litterära huvudgenrerna och deras överskridande’.26 Denna artikel har 

fungerat som komplement till Hühns artikel eftersom Hanke använder analysmetoden på 

svenska dikter av bland annat Gunnar Ekelöf . Utöver de begrepp som jag nämnt ovan som är 

specifika för narratologi i dikten, kommer jag att använda mig av två begrepp som är typiska 

inom narratologisk forskning. Diktens fiktiva värld benämns med termen ’dieges’, och den 

form av berättaröst som används i dikterna jag använder mig av kallas för ’autodiegetisk 

berättare’, det vill säga en berättare som är protagonist i den egna berättelsen.27  

  

TIDIGARE FORSKNING 
Narratologen Maria Nikolajeva har varit en stor inspirationskälla för min uppsats. Hennes 

artikel ’Crossvokalisering och subjektivitet: Den performativa rösten i litteraturen’ grundas i 

en undersökning av fyra böcker, varav vilka två av protagonisterna har samma kön som 

författaren och två har motsatt kön som författaren. Nikolajeva syftar på att undersöka om 

exempelvis en manlig författare som berättar genom en kvinnlig protagonist per automatik 

övergår till ett stereotypt kvinnligt berättarmönster och vise versa.28 Nikolajeva använder sig 

utav en högst teoretisk undersökningsform och fokuserar sig mer på framställningen än 

mottagandet av berättarrösten enligt min mening och därför kommer jag inte att referera till 

                                                
24 Hühn, Peter (2005) ‘Plotting the Lyric: Forms of Narration in Poetry’ Theory into Poetry: New Approaches to 
the Lyric, Red. Müller-Zettelmann, Eva och Rubik, Margarete, Amsterdam: Rodopi, S 149-151 
25 Hühn, Peter (2005) S. 152-3 
26 Hanke, Ilona (2008) ’Om gränserna mellan de litterära huvudgenrerna och deras överskridande’ Gränser i 
nordisk litteratur. IASS 2006, Vol.1, utg. Clas Zilliacus; red. Heidi Grönstrand & Ulrika Gustafsson  Åbo, S. 
239 
27 Jahn, Manfred (2005) 2008-11-28 
28 För vidare läsning se Nikolajeva, Maria (2003:1-2) ‘Crossvokalisering och subjektivitet: Den performativa 
rösten i litteraturen’ TFL  
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henne i min analysdel. Jag kommer däremot att använda mig av samma narratologiska 

utgångspunkt som Nikolajeva gör i sin artikel, nämligen Susan S. Lanser. Lanser betonar, i 

likhet med Nikolajeva, en feministiskt präglad narratologisk forskning. Hon har utgivit ett 

flertal ansedda artiklar i ämnet som exempelvis ’Toward a Feminist Narratology’ och ’Sexing 

Narratology’. Det är i artikeln ’Sexing Narratology’ jag använder mig av, i vilken Lanser 

spekulerar i huruvida författarens kön påverkar läsarens uppfattning av en autodiegetisk 

berättare.29 

 Värt att påpeka är att jag även har uppfattat att narratologen Monika Fludernik, gjort 

en liknande undersökning om upplevelsen av okönade protagonister. Hon har fokuserat på hur 

en grupp studenter uppfattar berättarröstens kön i Gabriel Josipovicis noveller. För den som är 

intresserad finns en kortare presentation av hennes forskning att hitta i artikeln ’Feministische 

Narratologie’.30   

 

 

EMPIRI  
Deltagarna är grupperade från A1-10 till D1-10 och deras fullständiga svar finns bifogade i 

bilaga tre över enkätsvaren. Deltagarnas nummer anges i notapparaten. I notapparaten 

hänvisas även till de bifogade dikterna i bilaga ett till två vars versrader är numrerade. 

 

DAVID UPPGREN ’DET ÄR NATT, MIN SYSTER I FÖNSTRET’ 
Dikten lästes sammanfattningsvis av femton kvinnor och fem män. Sex av de femton 

deltagande kvinnorna uppfattade berättarrösten som man, och resterande nio uppfattade 

berättarrösten som kvinna. Av de deltagande männen uppfattade tre berättarrösten som man 

och en uppfattade berättarrösten som kvinna. En man valde att inte svara på frågan. 

Med namn 
Sju kvinnor och tre män deltog i läsandet av denna version. Av de sju kvinnorna svarade tre 

att de uppfattade berättarrösten som man medan fyra svarade att de upplevde berättarrösten 

som kvinna. Två av männen uppfattade rösten som man och en uppfattade rösten som kvinna. 

                                                
29 Lanser, Susan S.(2004) 'Sexing narratology: toward a gendered poetics of narrative voice', Narrative theory : 
critical concepts in literary and cultural studies. Vol. 3, Political narratology (red.) Bal, Mieke London: 
Routledge, S. 123-139 
30 För vidare läsning se Allrath, Gaby & Gymnich, Marion (2002)‘Feministische Narratologie’ Neue Ansätze in 
der Erzähltheorie, red. Nünning, Ansgar & Nünning, Vera, WVT, Wiss. Trier: Verl. Trier, S. 51 
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 Samtliga kvinnor som upplevde berättarrösten som man uppfattade att de markerade 

textställena är indikatorer av maskulinitet eftersom de, enligt kvinnorna, påvisar en fysisk 

hårdhet i framställningen.31 Två av kvinnorna använde sig av orden ”obducerat” och 

”kontrollerat”.32  Två av de tre har även markerat delar av eller hela textstället "förstått och 

när man hämtat sig slår man hårdare och lär sig snabbare och syns mindre". En av dessa 

menar att män är mer ”våldsbenägna”.33 Det ska tilläggas att en av deltagarna för en lång 

överläggning om sin upplevelse i vilken hon kommer fram till att det kan vara både man och 

kvinna men eftersom det är den ursprungliga upplevelsen som jag är ute efter kommer jag att 

hålla mig till det ursprungliga svaret som är ikryssat.34 De två männen som svarat att de 

upplevt berättarrösten som man har olika formuleringar. En av dem svarar i enlighet med 

ovanstående svar och menar att den ”fysiska” betoningen samt bristen på ”känsla” i dikten 

indikerar en manlig berättarröst.35 Den sista mannens svar avviker starkt från de övriga som 

uppfattade diktens berättarröst som manlig. Denna deltagare menar att berättarrösten upplevs 

som man eftersom användningen av det personliga pronomenet ”man” är generaliserande och 

deltagaren menar att han inte tror att en kvinna skulle använda sig av det specifika personliga 

pronomenet.36 

 Det finns ett gemensamt mönster bland de fyra kvinnor som upplevde berättarrösten 

som kvinna och det är att samtliga markerat delar av textstället eller hela textstället på raden 

som lyder ”blygsamma attacker av allt fint våld som strålar” eller bara ”blygsamma 

attacker”.37 Tre av fyra har även markerat hela eller fragment av textstället ”jag har aldrig ägt 

ett ord, någon kropp, mitt namn, dig, dina händer som vänt dessa sidor” men det är enbart en 

av dem som kommenterat på textstället. 38 Den deltagare som kommenterar detta valet menar 

att en kvinna ” som är ’ägd’ av något” är en symbol för förtryck, deltagaren skriver vidare att 

dikten upplevs som ”en kvinnas tankar och en kvinnas smärta efter ett övergrepp”.39  Tre av 

deltagarna pekar på diktens utförande och menar att stilen signalerar en kvinnlig berättarröst. 

En pekar på en kvinnlig ”ryttm[sic!]”, en andra pekar på upplevd detaljrikedom och den tredje 

lägger betoningen på ”känsla” i diktens stil.40 Vidare har tre av de fyra kvinnorna markerat 

                                                
31Se bilaga 7: A5-7 
32Ibid. A6-7 Textställe: bilaga 1, rad 3 
33 Ibid. A5 samt A7 Textställe: bilaga 1, rad 17-18 
34 Ibid. A6 
35 Ibid. A9 
36 Ibid. A10 
37 Ibid. A1-4 Textställe: bilaga 1, rad 8 
38 Se bilaga 7: A2-4 Textställe: bilaga 1, rad 12-13 
39 Ibid. A4 
40 Ibid. A1-3 
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följande färger i texten utan specifika kommentarer; ”röda” och ”rosa”.41 En man upplevde 

berättarrösten som kvinna och menade i sin förklaring att det fanns en detaljrikedom som är 

”typisk” kvinnlig i texten, särskilt i textstället ”att resa med en bit papper”. Han resonerar 

vidare kring detaljrikedom i detta särskilda textställe och menar att kvinnor har ”tiden inom 

sig”.42 I likhet med ovanstående kvinnor har han även markerat textstället ”jag har aldrig ägt 

ett ord, någon kropp” och i likhet med ovanstående svar har även färgen röd markerats i 

texten.43  

 

Utan namn 
Resultatet i undersökningen av dikten ’det är natt, min syster i fönstret’ utan författarens namn 

gav även den blandade svar. Åtta kvinnor och två män svarade på denna version av enkäten. 

Av kvinnorna som svarade upplevde tre kvinnor berättarrösten som manlig och fem upplevde 

berättarrösten som kvinnlig. Av männen som svarade upplevde en av männen berättarrösten 

som manlig och en valde att inte svara på frågan med formuleringen ”kan vara skrivet av en 

kvinna och berättat av en man eller vise versa”.44 

 De tre kvinnorna som upplevde berättarrösten som man har gemensamt att de alla 

markerat hela eller delar av textstället ”blygsamma attacker av allt fint våld som strålar”. Här 

ska tilläggas att fokus sätts på den senare delen av textstället.45  Vidare har de alla valt ordet 

”skada” och två har valt de föreliggande ”bryta in”.46 Två av kvinnorna har även valt konkreta 

föremål som avgörande för sitt val; ”skyskraporna” och ”bilarna”.47 De allmänna 

förklaringarna hos kvinnorna har att gör med känslor och intryck. En menar att dikten består 

till större del av intryck än av känslor och att detta leder henne till att uppfatta berättarrösten 

som man. Till slut lägger hon till ”det kunde lika väl vara en kvinna”.48 En annan menar till 

exempel att hon har svårt att känna igen sig i sättet dikten är skriven på och de känslor som 

dikten hanterar, och att hon därav uppfattar berättarrösten som man. I hennes svar finns ett 

element av överläggning och osäkerhet och hon tilläger att det trots hennes egen upplevelse 

säkert är en kvinna.49 Den manlige läsaren som upplevde diktens berättarröst som manlig 

                                                
41 Ibid. A1-3 Textställe: Bilaga 1, rad 6-7 
42 Ibid. A8 Textställe: Bilaga 1, rad 4 och 14 
43 Textställe: Bilaga 1, rad 12 samt rad 1 
44 Se bilaga 7: B10 
45 Ibid. B6-8 Textställe: Bilaga 1, rad 8 
46 Ibid. B6-8, B6-7 Textställe: Bilaga, rad 11 
47 Ibid. B6-7 Textställe: Bilaga 1, rad  
48 Se bilaga 7: B7 
49 Ibid. B6 
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anmärker på ord som enligt honom upplevs som maskulina så som ”obducerat” och ”bryta in 

och ta” eftersom de har med konkret fysiskt handlande att göra.50 

 Tre av de totalt fem kvinnorna som upplevde berättarrösten som kvinna markerade 

textstället ”blygsamma attacker”. Två av dem som markerat detta textställe menar att det är 

kvinnligt att använda sig av beskrivningar så som ”blygsamma”.51 I enlighet med det 

beskrivande element som nyss nämnts menar två av deltagarna att det finns andra stilistiska 

signaler som tyder på att berättarrösten är kvinna. En av dem menar att det finns en ”kvinnlig 

eftertänksamhet” och en annan menar att det finns något ”tankfullt” och ”underförstått” som 

tyder på det samma. Fyra av deltagarna menar också att det finns tecken på särskilt kvinnliga 

erfarenheter och agerande. En av dem menar att det finns en självrannsakande funktion i 

reflektionen ”smärtan som man hindrat”. En annan menar att det finns att det i dikten uttrycks 

en ”romantiserad smärta”. 52  En deltagare kommenterar på textstället ”man har tiden inom 

sig, den är ingen ägare längre” och som jag uppfattar hennes svar menar hon att det 

symboliserar kvinnors frigörelse.53 En annan menar i samma anda att berättarrösten ”aldrig 

ägt någon kropp (känns som det är vanligare att en tjej känner så)".54 Tre av deltagarna har 

även markerat färger i dikten så som rött, rosa och blått.55  

 

MARIAM NARAGHI ’HOROSKOPI’ 
Dikten har sammanfattningsvis lästs av sexton kvinnor och fyra män. Fyra av de sexton 

kvinnorna upplevde berättarrösten som man och resterande tolv kvinnor upplevde 

berättarrösten som kvinna. Av de fyra män som läst dikten upplevde alla fyra berättarrösten 

som kvinna.  

 

Med namn 
Versionen som delades ut med författarnamn lästes av nio kvinnor varav tre uppfattade 

berättarrösten som man medan resterande sex upplevde berättarrösten som kvinna. Den 

deltagande mannen upplevde berättarrösten som kvinna. 

 Samtliga kvinnor som har upplevt berättarrösten som manlig har antingen i 

kommentarerna eller i sina markeringar anmärkt på miljön, exempelvis ordet ”lastbil” och 

                                                
50 Ibid. B9 Textställe: Bilaga 1, rad 3 samt 11 
51 Ibid. B1-2, B3 samt B1-2 Textställe: Bilaga 1, rad 8 
52 Ibid. B2 och B4 
53 Ibid. B3 Textställe: Bilaga 1, rad 14 
54 Ibid. B5 Textställe: Bilaga 1, rad 12-13 
55 Ibid. B1-2 samt 4 Textställe: Bilaga 1, rad 5-7 
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menar att den känns manlig. Så som jag uppfattar en deltagares svar upplever hon 

berättarrösten som lastbilschaufför och menar vidare att detta yrke är traditionellt manligt.56 

En annan menar att ”lastbilar, granit och grånande trälåror” [sic!] upplevs som manligt.57 Två 

av de tre kvinnorna markerade även textstället ”[d]u är en stum rörelse här intill” men ingen 

av dem kommenterar det valet specifikt.58 En av kvinnorna anmärker på stilen som dikten är 

skriven i och menar att den inte är ” adjektivistiska [sic!]” och har ” konstiga beskrivningar”, 

jag förmodar att hon med detta vill säga att texten inte är tillräckligt beskrivande.59 

 Fem av de sex kvinnorna som läst dikten med författarnamn och upplever 

berättarrösten som kvinna har markerat textstället ”[k]anske har de bäddat ner sig för att sova, 

skavfötters som syskon med håret trassligt och de små fingrarna kladdiga av kvällsmjölken”.60  

En av deltagarna menar att denna beskrivning känns kärleksfull och moderlig. En annan 

deltagare ansluter sig till den sistnämnda beskrivningen.61 Vidare menar en av deltagarna att 

berättarröstens beskrivningar känns "mjuka [och] omhändertagande [...] en ömhet som känns 

kvinnlig".62 Två andra deltagare upplevde även ett allmänt längtande i berättarrösten och 

menar att den tillhör en betraktare snarare än aktiv deltagare.63 En deltagare har även 

poängterat att dikten är väldigt beskrivande och att berättarrösten därför måste vara kvinna.64 

En annan deltagare uppmärksammar mintkaramellerna från lastbilschauffören och menar att 

hon upplever det som om denne räcker berättarrösten mintkaramellerna, att han bjuder en 

kvinna.65 Det mest utmärkande svaret bland de kvinnliga deltagarna pekar på textstället ”En 

del försörjer sig så men jag har aldrig sett dem här” men det lämnas ingen kommentar till 

markeringen.66 Mannen som uppfattade berättarrösten som kvinna markerade även han 

”[k]anske har de bäddat ner sig för att sova, skavfötters som syskon med håret trassligt och de 

små fingrarna kladdiga av kvällsmjölken” samt ”mannen bakom ratten bjöd på 

mintkarameller”. Han menar att han upplever berättarrösten som en kvinna som antingen är 

”en mamma som berättar om hur hennes barn bäddat ner sig” eller/och i betraktande position i 

förhållande till mannen.67 

                                                
56 Se Bilaga 7: C7-9 sedan C8 Textställe: Bilaga 2, rad 7 
57 Ibid. C9 Textställe: Bilaga 2, rad 7 samt 9-10 
58 Ibid. C7-9 Textställe: Bilaga 2, rad 5-6 
59 Ibid. C7 
60 Ibid. C1-C5 Textställe: Bilaga 2, rad 4-5 
61 Ibid. C3 samt C5 
62 Ibid. C1  
63 Ibid. C1 samt C4 
64 Ibid. C2 
65 Ibid. C3 Textställe: Bilaga 2, rad 11 
66 Ibid. C6 Textställe: Bilaga 2, rad 7-8 
67 Bilaga 7: C10 Textställen: Bilaga 2, rad 4-5 samt 11 
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Utan namn  
Denna version lästes av sju kvinnor varav en upplevde berättarrösten som man och resterande 

sex upplevde rösten som kvinna. De tre män som läste dikten svarade alla att de upplevde 

berättarrösten som kvinna. 

 Kvinnan som uppfattade berättarrösten som man pekade på att hon upplevde det som 

en man på resande fot kanske som liftare med ”någon han inte känner”. Det enda textstället 

som hon markerat för att belysa detta är ”mannen bakom ratten bjöd på mintkarameller”.68 

 Av de sex kvinnor som upplevde berättarrösten som kvinna uttryckte sig fem om 

stilistiken. En menade att hon upplevde en beskrivande och mjuk ton hos berättarrösten. Det 

sistnämnda upplevs också av en andra deltagare.69 Ytterligare en kan anslutas till denna 

upplevelse av berättarstil då hon menar att alla de textställen som för henne signalerar en 

kvinna som berättarröst är ”beskrivande och ömma precis som en kvinnas ljuva stämma”.70 

Två andra deltagare menade att diktspråket upplevdes som metaforiskt varav den ena tillägger 

”poetiskt, romantiskt”.71 Det fanns två utmärkande deltagarsvar som poängterade att de 

upplevde berättarrösten tillhörandes en prostituerad.72 En av de kvinnor som upplevde 

berättarrösten som tillhörande en prostituerad menade även att textstället ”[e]n del försörjer 

sig så men jag har aldrig sett dem här” uttrycker ett förakt som är kvinnligt.73 Två andra 

svarade även de på ett utmärkande sätt eftersom de beskrev att berättarröstens betraktande av 

oredan i lastbilen upplevdes som kvinnlig.74 Det ska tilläggas att fem av sex kvinnor 

markerade hela eller delar av textstället” [k]anske har de bäddat ner sig för att sova, 

skavfötters som syskon med håret trassligt och de små fingrarna kladdiga av kvällsmjölken.”75 

Av de män som upplevde berättarrösten som kvinna svarar alla med helt olika motiveringar. 

En av dem menar att texten känns pretentiös men har markerat att berättarrösten uppfattas av 

honom som kvinna.76 Den andra av männen menar att han skriver att han upplever dikten som 

ett möte, men förklarar inte närmare varför han upplever berättarrösten som kvinna. Han har 

dock markerat textstället ”i flera dagar har jag anat dig i ögonvrån” som signalerar 

                                                
68 Ibid. D7 Textställe: Bilaga 2, rad 11 
69 Ibid. D1 samt D4 
70 Ibid. D5 
71 Ibid. D2-3 
72 Ibid. D3-4 
73 Ibid. D5 Textställe: Bilaga 2, rad 
74Ibid. D1-2 Textställe: Bilaga 2, rad 12-13 
75Ibid. D1-4 samt D6 Textställe: Bilaga 2, rad 4-5 
76 Bilaga 7: D9 
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berättarröstens kontakt med den mötande.77 Den tredje av männen menar i likhet med några 

av kvinnorna som upplevde berättarrösten som kvinna att dikten signalerar ”moderliga 

känslor och beskrivningar” i textstället med ”de små fingrarna kladdiga”. Han menar också 

likt två tidigare nämnda deltagare att han upplever en relation mellan berättarrösten och 

lastbilschauffören som ger karameller och att detta tyder på att berättarrösten är kvinna.78 

 

 

ANALYS 

OMSTÄNDIGHETERNA 
Inledningsvis anser jag att det är intressant att analysera omständigheterna kring 

enkätundersökningstillfällena och synpunkter som ligger utanför den specifika 

frågeställningen för att etablera en kontext för undersökningen. Det är kanske först av allt 

viktigt att påpeka att undersökningen i sig kan ha framkallat det beteende som jag observerat 

under undersökningstillfällena och att det inte vanligtvis hade existerat hos deltagarna. En 

sådan effekt kallas undersökningseffekt.79 Observationerna rör främst bemötandet av enkäten, 

dels själva undersökningsmaterialet, det vill säga dikterna, dels frågor som rör kön. Vad 

beträffar bemötandet av dikterna upptäckte jag en viss osäkerhet och till och med vånda hos 

vissa av undersökningspersonerna trots att jag förklarade att det var deras upplevelse av 

dikten som intresserade mig. Det ska även tilläggas att några tillfrågade som till en början var 

positivt inställda till att delta i en enkätundersökning tackade nej efter att de informerades om 

att de skulle få svara på frågor rörande en dikt. Rosenblatt tar upp problematiken kring läsaren 

och litteratur i sitt inledande kapitel i Litterature as Exploration. Hon menar att läsaren under 

sin uppväxt skolas till ett läsande som förringar och förbiser den estetiska läsningen och 

läsningen som upplevelse vilken hon menar är litteraturens primära funktion.80 Hon menar 

vidare att en sådan förringning leder läsaren till en uppfattning om att det finns ett rättmätigt 

sätt att läsa som innebär krav på direkt analytisk läsning i vilket bland annat karaktärer, 

handling, författarens bakgrund och sociala kontexter uttolkas.81 Genom att skolas till detta 

tankesätt blir läsaren självmedveten och förhindras från att ge uttryck för en avväpnad, ärlig 

och spontan reaktion och leds till att uppfatta sin egen upplevelse som otillräcklig.82 

                                                
77 Ibid. D8 Textställe: Bilaga, rad 6-7 
78 Ibid. D10 Textställe: Bilaga 2, rad 4-5 samt 10-11 
79 Jacobsen, Dag Ingvar (2002) S. 47 
80 Rosenblatt, Louise M. (1995) S. 7 
81 Ibid. S. 59-60 
82 Ibid. S. 62-3 
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Bemötandet av frågeställningen som rörde läsarens uppfattning av manligt och kvinnligt 

uppfattade jag också vara ett känsligt ämne. I en del av enkäterna framgår en ursäktande ton 

om den egna uppfattningen av berättarrösten medan andra är närmast defensiva och mer eller 

mindre vägrar svar på en fråga som rör deras subjektiva upplevelse. Anne Cranny-Francis 

talar i inledningen av Engendered Fiction om förhandling av den egna subjektiviteten och 

menar att människor i allmänhet förhandlar inför sina vardagliga val på ett omedvetet plan. I 

detta förhandlande påverkas även den subjektiva åsikten till att passa förväntat beteende.83 Ett 

exempel på förhandling av subjektivitet är om Bengt sitter i en grupp där alla har andra åsikter 

än honom själv. Om Bengt väljer att uttrycka dessa åsikter kommer han med stor sannolikhet 

att linda in dem för att inte stöta sig med gruppen eftersom gruppens sammanhållning 

förutsätter det beteendet. Vad uppfattas då vara det förväntade beteendet? De deltagande 

studenterna är med största sannolikhet medvetna om de samhälleliga diskussionerna kring 

genus och kön och är därmed medvetna om strävan efter jämlikhet mellan de biologiska 

könen. Kanske är det så att den subjektiva upplevelsen som efterfrågas medvetet undertrycks 

av en del av deltagarna i ”rädsla” för att verka stötande eller för att behöva redogöra sin egen 

upplevelse trots anonymitet. Med detta i åtanke, vad visar undersökningsmaterialet om 

läsarnas upplevelse?  

 

UPPHOV TILL KÖN 
Den primära frågeställningen i min uppsats är huruvida en författares kön är avgörande i 

uppfattningen av en berättarrösts könstillhörighet. Susan Lanser har i sin artikel ’Sexing 

Narratology’ tagit upp denna aspekt inom den narratologiska forskningen. Lanser menar att 

det finns ett behov hos läsaren att fastställa kön hos karaktärer och att detta behov blir 

påtagligt först när man avlägsnar explicita markörer för kön så som egennamn. En avsaknad 

av direkta könsmarkörer kan leda till ett likställande med författaren trots teoretikers kritiska 

röster mot att likställa en författare och en autodiegetisk berättare.84 Lanser tar som exempel 

upp Jeanette Wintersons roman Written on the Body i vilken den autodiegetiska berättarens 

kön aldrig omnämns. Lanser menar att läsaren förmodligen antar att berättaren är kvinna 

eftersom författaren heter Jeanette Winterson.85 Samma roman används som exempel även av 

Sara Mills som hänvisar till en intervju i tidningen Cosmopolitan med författaren i vilken 

Winterson menar att de läsare som hon har varit i kontakt med projicerar sitt eget kön på 

                                                
83 Cranny-Francis, Anne (1992) S. 11 
84 Lanser, Susan S. (2004)  S. 132 
85 Ibid. S. 132 
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romanens protagonist, det vill säga är författaren man uppfattas även protagonisten som 

man.86  I min undersökning uppfattade fyra stycken av tio deltagare berättarrösten i David 

Uppgrens dikt med författarnamn som man. I undersökningen utav samma dikt utan namn var 

svarsfrekvensen exakt densamma. I undersökningen av denna dikt är deltagarnas upplevelse 

av berättarröstens kön alltså till synes oberoende av författarens namn. I Naraghis dikt med 

författarnamn uppfattades berättarrösten som kvinna utav sju deltagare. I undersökningen utan 

namn upplevde däremot nio deltagare berättarrösten som kvinna. Alltså drar jag slutsatsen att 

deltagarna i denna undersökning inte upplevde ett samband mellan författarens kön och 

berättarröstens kön.  

 En möjlig anledning till att min undersökning skiljer sig från Lansers teorier kan 

ligga i formens natur, det vill säga att en romanförfattare är mer bunden till romanen medan 

poesin, som Peter Hühn uttrycker det, kräver en stor insats av läsaren. Han menar att när man 

läser en dikt krävs det av läsaren att denne fyller i luckor i en befintlig text i större 

utsträckning än i läsningen av exempelvis en novell eftersom orsakssambanden inte alltid är 

självklara.87 Om läsaren är medskapare till dikten, i större utsträckning än läsare av andra 

litterära genrer, är det då möjligt att läsaren projicerar sitt eget kön på berättarrösten?  

 Av kvinnorna som deltog i undersökningen av Uppgrens utan namn uppfattade fyra 

av sju berättarrösten som kvinna. Två av tre deltagande män svarade att de upplevt 

berättarrösten som man. I diktversionen utan namn upplevdes berättarrösten som kvinna utav 

fem av åtta kvinnor. En av två män upplevde berättarrösten som man. Berättarrösten 

upplevdes sammanfattningsvis av en majoritet av de deltagande kvinnorna, tolv av femton, ha 

samma biologiska könstillhörighet som dem själva. Svarsfrekvensen hos kvinnorna verkar 

inte heller påverkas av att författaren har ett manligt namn. Av männen förknippade tre av 

fyra berättarjaget med sitt eget kön.  

 I undersökningen av Naraghis dikt med författarnamn upplevde sex av nio kvinnor 

berättarrösten som kvinna. I undersökningen utan namn upplevdes berättarrösten som kvinna 

utav sex av sju kvinnor. Alltså upplevde tolv av sexton deltagande kvinnor att berättarrösten 

hade samma könstillhörighet som de själva. I detta fall tycks dikten som saknar författarnamn 

gynna projiceringen av det egna könet på berättarrösten bland de deltagande kvinnorna men 

samtidigt märks frånvaron av män som upplever berättarrösten som man. 

                                                
86 Mills, Sara (1995) S. 34 
87 Hühn, Peter (2005) S. 147 
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 I Uppgrens dikt tycks svaren stämma överens med tanken om att berättarröstens kön 

styrs av det egna könet som nämns i inledningen av detta avsnitt, men i upplevelsen av 

Naraghis dikt faller samtliga fyra män bort från denna teori. Kanske har detta att göra med 

bilden av ett homogent kvinnligt språk som jag tar upp i följande analysavsnitt. 

 

X-FAKTORN 
I detta avsnitt kommer jag att se närmare på mönster i svarsfrekvensen och motiveringarna i 

de båda dikterna för att undersöka huruvida det finns särskilda utmärkande mönster och/eller 

särskilt avvikande svar i anslutning till upplevelsen av berättarrösten som man eller kvinna. 

 Undersökningen av David Uppgrens dikt visade att de deltagare som uppfattat 

berättarrösten som man oftast fokuserade på (av dem upplevda) fysiska handlingar av 

aggressiv karaktär i dikten. Orden som markerades signalerade en agerade berättarröst 

exempelvis ”obducerat”, ”kontrollerat” och ”skada”. Enbart två har kommenterat stilen och 

menar att den är mer intrycksbaserad och har en avsaknad av känslor. En av deltagarna avvek 

dock kraftig i sin formulering och menar att det generaliserande ”man” indikerar att 

berättarrösten är man. I Naraghis dikt upplevs den manliga berättarrösten ha en förankring i 

miljön eftersom lastbilar, som en av deltagarna formulerar det, tillhör ett traditionellt manligt 

yrkesutförande. Även i relation till personen som observeras som ”du är en stum rörelse 

bredvid” finns indikatorer för manlighet. Eftersom deltagarna inte har utvecklat motiveringen 

kring detta val kan jag bara spekulera i att det kan ha att göra med det aktiva draget som 

uppfattas i Uppgrens dikt och att ett passivt, stumt ”du” signalerar en aktiv motsatspol, det vill 

säga en man. En deltagare avviker med svar och menar att berättarrösten upplevs som en 

kringresande man som liftar.  

 De som svarat att de upplever berättarrösten som kvinna i Uppgrens dikt menar att 

berättarrösten förmedlar innehållet i en stilen som beskrivande och känslosam. Många av 

läsarna har till exempel markerat textstället ”blygsamma attacker”, och några menar att det 

mildrande adjektivet ”blygsamma” är typiskt för en kvinna. En del uttrycker indirekt i sina 

formuleringar även en medvetenhet om kroppen som inte florerar i uppfattningen av 

berättarrösten som man. Här sätts kvinnor som homogen grupp i fokus och spekulationerna 

kring historiskt förtryck framställs tydligt. Berättarrösten i Naraghis dikt har upplevts som 

kvinna främst i relation till den moderliga roll, denna roll knyts till rösten med fäste i diktens 

metafor om bokstäver som sover som barn. På så vis karaktäriseras rösten av en ”öm” och 

”kärleksfull” röst. Men även i relation till ”mannen bakom ratten” som upplevs vara i 
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interaktion med berättarrösten som givare. Detta visar att berättarrösten placeras i en passiv 

och mottagande ställning. Berättarrösten beskrivs även som passiv i sitt betraktande av 

mannens lastbil på rad tolv till tretton. Berättarrösten tilldelas även rollen som prostituerad 

kvinna utav två deltagare som menar att textstället ”[e]n del försörjer sig så men jag har aldrig 

sett dem här” signalerar denna upplevelse.  

 Det som kan utläsas av de betydelsebärande variablerna som utgjorde grunden för 

upplevelsen av berättarröstens kön är först och främst att handlingen inte främst tas i hänsyn 

vilket förmodligen vilar i att åsikten är spontan och inte särskilt överlag. En annan faktor som 

är intressant är den uppenbara binära strukturen som särskiljer upplevelsen av berättarrösten 

som man och berättarrösten som kvinna.88 Cranny-Francis menar att dessa stereotypa 

antaganden leder till att män och kvinnor marginaliseras utav det patriarkala språkbruket. De 

exempel på manliga och kvinnliga stereotyper som uppfattningen av till exempel diktens 

berättarröst grundas på är stereotyper som baseras på ett patriarkalt kontrakt som erbjuder 

män och kvinnor tillträde till särskilda sfärer. Män ges tillträde och makt inom en offentlig 

sfär men måste förhandla sin subjektivitet likaså kvinnor. Skillnaden är att mäns maktrevir är 

den privata sfären. Vidare bidrar förhandlingar som dessa även till att förminska kvinnan som 

offer samtidigt som de ger mannen en känsla av otillräcklighet, och till viss del även 

självförakt, inför oförmågan att leva upp till bilden av den patriarkala mansbilden.89  

 Det finns ett annat intressant mönster i deltagarnas upplevelse av kvinnan och 

mannen, de personer som uppfattade berättarrösten som kvinna kommenterar stilen i mycket 

större utsträckning än vad de deltagare som upplevde rösten som man gör. Oftast verkar det 

som att läsarna har svårare att definiera nyanser i varför/hur de upplever berättarrösten som 

manlig. Detta kan kopplas till Mills som menar att kvinnor genom tiderna har behandlats som 

en homogen grupp, av både anti-feminister och en del falanger inom feminismen, medan män 

och mäns språkbruk aldrig utsatts för en sådan kategorisering. Denna kategorisering har 

bidragit till olika antaganden om kvinnors kollektiva språkbruk. Anti-feminister exempelvis 

har menat att det manliga språket är överordnat det kvinnliga medan falanger inom 

feminismen försökt upphöja kvinnor språk.90 Judith Fetterley tar upp en annan intressant 

punkt i artikel ’On the Politics of Literature’ och menar att mäns språk har behandlats som 

norm och därför ifrågasätts sällan deras språk. Mäns språk ses aldrig som homogent och ges 

därmed en större bredd. Kvinnors språk däremot behandlas ofta som en avvikelse från normen 

                                                
88 Mills, Sara (1995)  S. 63 
89 Ibid. S. 191, 257-8 
90 Ibid. S. 57 
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och med den benämningen lämnas deras språkbruk öppet för dissektion och analys.91 Vad 

händer då med diktens innehåll om vi läser in undersökningsdeltagarnas upplevelse av 

berättarstrukturen? 

DIKTENS DUBBLA RÖST 
Även om det är stereotypa binära uppfattningar som påverkar uppfattningen av berättarröstens 

kön tycker jag att det är intressant att diskutera vad som händer om man läser dikten med 

deltagarnas upplevelse som bakgrund med hjälp av Peter Hühn och Ilona Hankes 

analysexempel som metod. Om nu läsaren är medskapare i poesi i större utsträckning än i 

övrig litteratur som Hühn påstår; hur påverkas diktens helhet utav läsarens uppfattning av 

berättarröstens kön?   

 Det centrala temat i båda diktsamlingarna, är som tidigare nämnts, staden och den 

moderna människan. Det som Peter Hühn omnämner som handling och 

handlingskonstruktioner är i dikterna som jag undersökt relationen mellan staden och den 

moderna människan och hur den yttrar sig. Framställningen av presentationen definieras 

enligt mig i denna undersökning av läsarnas upplevelser, vilka styr diktens riktning. Frågan 

är: förändras förhållandet mellan staden och den moderna människan om den moderna 

människan, den autodiegetiska berättaren, uppfattas som man eller kvinna?  

 Berättarrösten som man uppfattas som en aktiv aggressiv deltagare och framställs 

som en dynamisk handlande modern människa i förhållande till staden. I Naraghis dikt 

uppfattas mannen som berättarröst stå i förgrunden i relation till sin omgivning och är även 

han en aktiv komponent i diegesen. När berättarrösten uppfattas som man uppfattas 

utomstående konkreta faktorer, agenter som Hühn omnämner dem, som exempelvis ”bilar”, 

”skyskraporna”, ”lastbilar” som mer betydelsebärande förmedlare av kön än när berättarrösten 

är kvinna.92 Om de förmedlar några känslor har inte framgått tydligt i undersökningssvaren. 

 Den moderna människan som kvinna får i Uppgrens dikt ett distanserat förhållande 

till staden. Antingen svävar hon över den, reflekterande och beskrivande, som en betraktare 

och då likställs staden vid hennes inre känsloliv eller så placeras hon som offer i relation till 

staden, exempelvis som när hon uppger att hon aldrig ägt någon kropp. I Narghis roll är 

kvinnan som berättare även hon passiv, hon betraktar bland annat mannens oreda och hon 

tilldelas rollen som moder. Handlingen förskjuts alltså vid en manlig berättarröst till en mer 

offentlig sfär där den aktiva moderna människans roll är i fokus medan den kvinna som 

                                                
91 Fetterley, Judith (1978) S. 565 
92 Hühn, Peter (2005) S 152-3 
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modern människa har en mindre aktiv eller helt passiv roll och bidrar inte till stadens 

skeenden. Alltså kan vi uttyda att dikternas innehåll/tema, om relationen mellan stad och 

människa, påverkas av om läsaren upplevde berättarrösten som man eller kvinna.  

SLUTSATS OCH DISKUSSION 
I min undersökning av David Uppgren och Mariam Naraghis dikter om den moderna 

människan och staden var mitt syfte att se om författarens kön är avgörande i läsarens 

uppfattning om den okönade autodiegetiska berättarens kön. Genom fyrtio kvalitativa enkäter 

ifyllda av studenter vid sektionen för humaniora kunde jag fastställa att det hos de specifika 

deltagarna inte upplevdes något utmärkande samband mellan författarens kön och upplevelsen 

av berättarens kön. Däremot kunde samband mellan läsarnas egen könstillhörighet och 

berättarröstens upplevda kön uttydas. Läsaren valde i större utsträckning att läsa in sitt eget 

kön i textens berättande. Mariam Naraghis dikt avvek dock en aning från detta mönster då 

samtliga män menade att de upplevt berättarrösten som kvinna eftersom berättandet utpekades 

i denna dikt ha en särskilt utmärkt kvinnlig säregenhet. Deltagarnas upplevelser visade sig 

nästan samtliga vara inom ramen för könsstereotypa uppfattningar. Dessa könsstereotypa 

uppfattningar var oftast mer ingående och utvecklade om berättarrösten upplevts som kvinna 

som det till mesta dels gjorde i Naraghis dikt. Spekulationer som de kring Naraghis dikt om 

ett enhetligt kvinnligt språk talar för att kvinnor ses som en homogen grupp med ett homogent 

och enhetligt språk medan mäns språk är normen och därför inte lika lätt kan definieras som 

enbart manligt på samma vis som kvinnors språk kan. Med detta fastställt kunde jag även se 

vilka följderna av att läsa dikterna genom berättarrösten som man och berättarrösten som 

kvinna blev. När berättarrösten upplevdes som man tenderades diktens struktur präglas av den 

autodiegetiska berättarens fysiska närvaro i diegesen medan kvinnan som berättarröst 

uppfattades som distanserad från sin egen berättelse. Sambandet mellan diktens tematik, den 

moderna människan och staden får olika innebörder beroende på vilket kön som 

berättarrösten upplevs tillhöra.  

 

Undersökningsresultatet har varit upplysande då jag, i motsats till Lansers teorier om ett 

samband mellan berättarröst och författare, kunde urskilja att det för de fyrtio läsarna av 

Uppgren och Naraghis dikter inte fanns ett direkt samband upplevelsen av kön hos de 

okönade autodiegetiska berättarna och författarens kön. Om något visar resultatet av denna 

undersökning att det finns ett stort okänt område inom läsarens upplevelse av kön som kräver 

empiriska undersökningar. I synnerhet omfattar detta frågor kring hur upplevelsen av kön 
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påverkar berättarstrukturen. För att komma ifrån tanken om att en dikt endast har EN sann 

tolkning måste läsarens upplevelse av berättarstrukturen tas i hänsyn eftersom den bidrar till 

dikten. Det narratologiska forskningsområdet skulle kanske gynnas av utredande och 

klarläggande empiriska undersökningsformer som är specifikt anpassade för estetiska ämnen. 

Användningen av empiriska undersökningar inom estetiskt orienterade akademiska ämnen 

skulle kanske även gynna framväxten av en mer accepterande syn på den faktiska läsarens 

upplevelse. Genom att acceptera mångfalden av läsupplevelser skulle, med stor sannolikhet, 

även intresset för litteraturen få en mer avslappnad och inbjudande prägel.  
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BILAGA 1 
Här nedan finns dikterna bifogade med (av mig) numrerade rader för en enklare överblick.  
 
David Uppgren  
1.   det är natt, min syster i fönstret, cigaretter, röda punkter blinkar  
2.   ur fas, blinkar in blundande inbillade skuggor över oss och allt hade 
3.   kunnat vara så här, utskuret. obducerat, kontrollerat 
 
4.   att resa med en bit papper och att få allt det här nertecknat. det man  
5.   ser tillhör en. och så en morgon: blått inuti och ljuset nuddar 
6.   ögonen antänds skyskraporna, stränderna, bilarna och röda och  
7.   rosa händelser i kluster, ur fokus; bildmontage och utskurna ljud av 
8.   allt som omger oss, blygsamma attacker av allt fint våld som strålar. 
9.   sotet över min hud, sen min sot över stadens. 
 
10.  jag har öppnat för att orden ska nå ända in, för att låta dem ta sig 
11.  igenom mig, att bryta in och ta sin skada, och sedan får de gå, jag 
12.  förvarar dem inte, jag har aldrig ägt ett ord, någon kropp, mitt 
13.  namn, dig, dina händer som har vänt dessa sidor, rivit lakanen, 
14.  jorden; ingen text är vår, har aldrig varit, och vi rör oss hårdare nu93 
14.  allt hastigare och man har ljuset över sig, man har tiden inom sig, 
15.  den är ingen ägare längre. 
 
16.  man har en stad för att skada sig, för att först när man gjort sig illa 
17.  har man förstått och när man hämtat sig slår man hårdare och lär 
18.  sig snabbare och syns mindre, man kan forma kraschen efter sin 
19.  kropp och konturerna blir fina linjer efter metallen, efter smärtan 
20.  som man hindrat.94 

 

                                                
93 Olyckligtvis ”försvann” rad 14 i enkäten troligtvis i redigering och felet upptäcktes inte förrän långt in i 
arbetes gång.   
94 Uppgren, David Ljusrepubliken 2008 Nordstedts/Lyrik sida 76-77 
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BILAGA 2 
Mariam Naraghi Horoskopi  
 
1.    Det enda jag ser är ett tömt mjölkglas, inneslutet i lampskenets gulvita 
2.    kon. Mörkret doftar mint. Tidningshögen finns fortfarande här någonstans 
3.    men texten vilar i det svarta, bokstäverna får äntligen luta sig mot varann. 
4.    Kanske har de bäddat ner sig för att sova, skavfötters som syskon med 
5.    håret trassligt och de små fingrarna kladdiga av kvällsmjölken. Du är en 
6.    stum rörelse här intill, en reflex i glaset, i flera dagar har jag anat dig i 
7.    ögonvrån när jag vandrat mellan lastbilarna i Verkö. En del försörjer sig 
8.    så men jag har aldrig sett dem här. Vid färjelägets utkant finns högarna 
9.    med bortsprängd granit och längre bort, mellan snåren av klibbal och 
10.  hasselbuskar, står de grånade trälårarna. För en stund sedan slog regnet 
11.  mot glasrutan och mannen bakom ratten bjöd på mintkarameller. Han 
12.  har en hög med kvällstidningar som huvudkudde och tomma mjölkpaket 
13.  på golvet.95 
 

                                                
95 Naraghi, Mariam Bekännelse på Landbrogatan 2008 Växjö University Press sida 17 
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BILAGA 3 
 
 
Du är: Kvinna   Man  
 
Program/Kurs/Inriktning:______________________________________________________ 
 
Läs dikten nedan och svara på efterföljande frågor. 
 
 
David Uppgren  
(ur diktsamlingen Ljusrepubliken 2008 Nordstedts/Lyrik) 
 
det är natt, min syster i fönstret, cigaretter, röda punkter blinkar  
ur fas, blinkar in blundande inbillade skuggor över oss och allt hade 
kunnat vara så här, utskuret. obducerat, kontrollerat 
 
att resa med en bit papper och att få allt det här nertecknat. det man  
ser tillhör en. och så en morgon: blått inuti och ljuset nuddar 
ögonen antänds skyskraporna, stränderna, bilarna och röda och  
rosa händelser i kluster, ur fokus; bildmontage och utskurna ljud av 
allt som omger oss, blygsamma attacker av allt fint våld som strålar. 
sotet över min hud, sen min sot över stadens. 
 
jag har öppnat för att orden ska nå ända in, för att låta dem ta sig 
igenom mig, att bryta in och ta sin skada, och sedan får de gå, jag 
förvarar dem inte, jag har aldrig ägt ett ord, någon kropp, mitt 
namn, dig, dina händer som har vänt dessa sidor, rivit lakanen, 
allt hastigare och man har ljuset över sig, man har tiden inom sig, 
den är ingen ägare längre. 
 
man har en stad för att skada sig, för att först när man gjort sig illa 
har man förstått och när man hämtat sig slår man hårdare och lär 
sig snabbare och syns mindre, man kan forma kraschen efter sin 
kropp och konturerna blir fina linjer efter metallen, efter smärtan 
som man hindrat. 
 
 

• Är berättarrösten i dikten:   

Man   Kvinna  

 

• Markera ord/meningar som motiverar ditt val (stryk under i dikten). 

 
• Förklara närmare var du valt dessa ord/meningar: 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för hjälpen! 
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BILAGA 4 
 
 
 Du är: Kvinna   Man  
 
Program/Kurs/Inriktning:_______________________________________________________ 
 
Läs dikten nedan och svara på efterföljande frågor. 
 
 
det är natt, min syster i fönstret, cigaretter, röda punkter blinkar  
ur fas, blinkar in blundande inbillade skuggor över oss och allt hade 
kunnat vara så här, utskuret. obducerat, kontrollerat 
 
att resa med en bit papper och att få allt det här nertecknat. det man  
ser tillhör en. och så en morgon: blått inuti och ljuset nuddar 
ögonen antänds skyskraporna, stränderna, bilarna och röda och  
rosa händelser i kluster, ur fokus; bildmontage och utskurna ljud av 
allt som omger oss, blygsamma attacker av allt fint våld som strålar. 
sotet över min hud, sen min sot över stadens. 
 
jag har öppnat för att orden ska nå ända in, för att låta dem ta sig 
igenom mig, att bryta in och ta sin skada, och sedan får de gå, jag 
förvarar dem inte, jag har aldrig ägt ett ord, någon kropp, mitt 
namn, dig, dina händer som har vänt dessa sidor, rivit lakanen, 
allt hastigare och man har ljuset över sig, man har tiden inom sig, 
den är ingen ägare längre. 
 
man har en stad för att skada sig, för att först när man gjort sig illa 
har man förstått och när man hämtat sig slår man hårdare och lär 
sig snabbare och syns mindre, man kan forma kraschen efter sin 
kropp och konturerna blir fina linjer efter metallen, efter smärtan 
som man hindrat. 
 
 

• Är berättarrösten i dikten:   

Man   Kvinna  

 

• Markera de ord/meningar som motiverar ditt val (stryk under i dikten). 

 
• Förklara närmare varför du valt dessa ord/meningar: 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för hjälpen! 
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BILAGA 5 
 
Du är: Kvinna   Man  
 
Program/Kurs/Inriktning:______________________________________________________ 
 
Läs dikten nedan och svara på efterföljande frågor. 
 
 
Mariam Naraghi 
Horoskopi  
(ur diktsamlingen Bekännelse på Landbrogatan 2008 Växjö University Press) 
 
Det enda jag ser är ett tömt mjölkglas, inneslutet i lampskenets gulvita 
kon. Mörkret doftar mint. Tidningshögen finns fortfarande här någonstans 
men texten vilar i det svarta, bokstäverna får äntligen luta sig mot varann. 
Kanske har de bäddat ner sig för att sova, skavfötters som syskon med 
håret trassligt och de små fingrarna kladdiga av kvällsmjölken. Du är en 
stum rörelse här intill, en reflex i glaset, i flera dagar har jag anat dig i 
ögonvrån när jag vandrat mellan lastbilarna i Verkö. En del försörjer sig 
så men jag har aldrig sett dem här. Vid färjelägets utkant finns högarna 
med bortsprängd granit och längre bort, mellan snåren av klibbal och 
hasselbuskar, står de grånade trälårarna. För en stund sedan slog regnet 
mot glasrutan och mannen bakom ratten bjöd på mintkarameller. Han 
har en hög med kvällstidningar som huvudkudde och tomma mjölkpaket 
på golvet. 
 
 

• Är berättarrösten i dikten:   

Man   Kvinna  

 

• Markera ord/meningar som motiverar ditt val (stryk under i dikten). 

 
• Förklara närmare var du valt dessa ord/meningar: 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för hjälpen! 
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BILAGA 6 
 
Du är: Kvinna   Man  
 
Program/Kurs/Inriktning:_______________________________________________________ 
 
Läs dikten nedan och svara på efterföljande frågor. 
 
 
Horoskopi 
 
Det enda jag ser är ett tömt mjölkglas, inneslutet i lampskenets gulvita 
kon. Mörkret doftar mint. Tidningshögen finns fortfarande här någonstans 
men texten vilar i det svarta, bokstäverna får äntligen luta sig mot varann. 
Kanske har de bäddat ner sig för att sova, skavfötters som syskon med 
håret trassligt och de små fingrarna kladdiga av kvällsmjölken. Du är en 
stum rörelse här intill, en reflex i glaset, i flera dagar har jag anat dig i 
ögonvrån när jag vandrat mellan lastbilarna i Verkö. En del försörjer sig 
så men jag har aldrig sett dem här. Vid färjelägets utkant finns högarna 
med bortsprängd granit och längre bort, mellan snåren av klibbal och 
hasselbuskar, står de grånade trälårarna. För en stund sedan slog regnet 
mot glasrutan och mannen bakom ratten bjöd på mintkarameller. Han 
har en hög med kvällstidningar som huvudkudde och tomma mjölkpaket 
på golvet. 
 
 

• Är berättarrösten i dikten:   

Man   Kvinna  

 

• Markera de ord/meningar som motiverar ditt val (stryk under i dikten). 

 
• Förklara närmare varför du valt dessa ord/meningar: 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för hjälpen! 
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BILAGA 7 
 
Enkätsvar 
 
A-B. David Uppgren ’det är natt, min syster i fönstret’ 
A. Med namn 
A1. Enkätdeltagaren är en kvinna som uppfattar berättarrösten som kvinna. Vid närmare 
förklaring menar deltagaren att "det känns som en kvinnas ryttm [sic!] i orden".  
Orden/meningar som markerats i dikten: ”kontrollerat", "det man ser tillhör en", 
"skyskraporna, stränderna", "röda och rosa", "blygsamma attacker", "sedan får de gå", "rivit 
lakanen, allt hastigare och man har ljuset över sig", "ingen ägare längre" samt "lär sig 
snabbare och syns mindre". 
 
A2. Enkätdeltagaren är en kvinna som uppfattar berättarrösten som kvinna. Motiveringen 
lyder: "En kvinna brukar skriva mkt [sic!] detaljerat i sina berättelser."  
Ord/meningar som markerats i dikten: "stränderna", "röda" "rosa händelser i kluster", 
"blygsamma attacker av allt fint våld som strålar", sotet över min hud", "jag har aldrig ägt ett 
ord, någon kropp, mitt namn, dig, dina händer som vänt dessa sidor", "blir fina linjer efter 
metallen, efter smärtan som man hindrat". 
 
A3. Enkätdeltagaren är en kvinna som uppfattar berättarrösten som kvinna. Deltagaren menar 
att det finns "känsla - ej bara konstaterande" i dikten. 
Ord/meningar som valts: "inbillade skuggor över oss", "ljuset nuddar", "röda”, ”rosa", 
"blygsamma attacker", "sotet över min hud", "någon kropp, mitt namn, dig, dina händer", 
"rivit lakanen", "ljuset över sig", "ingen ägare längre" samt "kropp och konturerna blir fina 
linjer efter metallen". 
 
A4. Enkätdeltagaren är en kvinna som uppfattar berättarrösten som kvinna. Deltagaren 
beskriver att det "[k]änns som en kvinnas tankar och en kvinnas smärta av [sic!] något 
övergrepp. Det känns som att 'kvinnan' som är 'ägd' av något, är ett tecken på tidigare, när det 
manliga genuset har haft makten." 
Ord/meningar som markerats i dikten: "blygsamma attacker av allt fint våld som strålar. sotet 
över min hud", "jag har aldrig ägt ett ord, någon kropp, mitt namn, dig, dina händer som vänt 
dessa sidor, lakanen" samt "man kan forma kraschen efter sin kropp och konturerna blir fina 
linjer efter metallen, efter smärtan som man hindrat." 
 
A5. Enkätdeltagaren är en kvinna som uppfattar berättarrösten som man. Vid närmare 
förklaring motiverar med att berättarrösten "använder ord som är maskulina".  
Ord/meningar som markerats i dikten: "ur fas", "obducerat" "kontrollerat", "fint våld" samt 
"slår man hårdare". 
 
A6. Enkätdeltagaren är en kvinna som uppfattar berättarrösten som man. Motiveringen till det 
markerade orden/meningarna i dikten lyder: "De representerar det som ofta anses vara hårt o 
[sic!] därför också manligt." Men svaret problematiseras av deltagen då hon menare att det 
kanske är "stereotypa uppfattningar som spökar o [sic!] förblindar." Vidare finns en osäkerhet 
om tolkningen hos deltagaren som menar att det kanske finns en bakomliggande tanke 
"Kanske är själva tanken att man först ska tro det när det i själva verket är tvärtom." 
Deltagaren bestämmer sig sedan för att berättarrösten är neutral, med andra ord att det kan 
vara både kvinna och man.  
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Ord/meningar som markerats i dikten: "utskuret. obducerat, kontrollerat" samt hela sista 
strofen. 
 
A7. Enkätdeltagaren är en kvinna som uppfattar berättarrösten som man. Personen uttrycker 
en viss osäkerhet men formulerar slutligen att "personen pratar om våld, så. [sic!] Män är mer 
våldsbenägna än kvinnor." 
Ord/meningar som markets i dikten: "blygsamma attacker av allt fint våld som strålar", 
"förstått och när man hämtat sig slår man hårdare och lär sig snabbare och syns mindre". 
 
A8. Enkätdeltagaren är en man som uppfattar berättarrösten som kvinna. Deltagaren uppfattar 
berättarrösten som en kvinna och beskriver ingående motiveringar för det som markerats i 
dikten. Deltagen menar att "det hela tiden är så beskrivande. [...] Det känns som ett typiskt 
beteende för en kvinna. Att ta sig tid och skriva ned allt o [sic!] tänkvärt." Deltagaren menar 
vidare att "[kvinnor] har (enligt mig) enklare att öppna sig och tar gärna åt sig ord så de 
förstår innebörden." Slutligen menar deltagaren att det "[k]änns också som kvinnor är mer i 
tiden. 
Ord/meningar som markets i dikten: "röda punkter blinkar" "ur fas, blinkar in blundande 
inbillade skuggor", "att resa med en bit papper och att få allt det här nedtecknat", "sotet över 
min hud", "jag har öppnat för orden ska nå ända in", "jag förvarar dem inte, jag har aldrig ägt 
ett ord, någon kropp", "man har tiden inom sig", "man har en stad för att skada sig" samt 
"man kan forma kraschen efter sin kropp och konturerna blir fina linjer efter metallen". 
 
A9.. Enkätdeltagaren är en man som uppfattar berättarrösten som man. 
Deltagaren förklarar att "[d]e meningar som jag strukit under känns maskulina eftersom de 
liknelser som gjorts inte går in speciellt mycket på känslolivet utan istället [är] mer fysiska." 
Ord/meningar som markerats i dikten: "för att låta dem ta sig igenom mig, att bryta in och ta 
skada", "man kan forma kraschen efter sin kropp och konturerna blir fina linjer efter metallen, 
efter smärtan som man hindrat." 
 
A10. Enkätdeltagaren är en man som uppfattar berättarrösten som man. Deltagaren menar att 
"berättarrösten talar om man, ex i fjärde stycket. Berättarrösten generaliserar hela tiden genom 
att använda man, jag tror ej en kvinna hade valt de orden." 
Ord/meningar som markerats i dikten: Hela fjärde strofen. 
 
 
B. Utan namn 
B1. Enkätdeltagaren är en kvinna som uppfattar berättarrösten som kvinna. Deltagaren menar 
att "det är oftast kvinnor som beskriver saker mer som blygsamma [,] blått inuti, utskurna ljud 
osv. allt är mer beskrivande än vad en man skulle beskrivit det". 
Ord/meningar som markerats i dikten: "blått inuti", "ljuset nuddar ögonen", "utskurna ljud", 
"blygsamma". 
 
B2. Enkätdeltagaren är en kvinna som uppfattar berättarrösten som kvinna. Motiveringen sker 
i direkt anslutning till de markerade orden/meningarna och kommer därför redovisas i 
enlighet med orginalenkäten: 
"'min syster' - jag tänker genast på systerskap, två systrar emellan" 
"'röda och rosa händelser' - jag kopplar färgerna till en kvinna" 
"'blygsamma attacker' - om en man hade skrivit det kanske inte hade använt ordet blygsamt? 
[sic!] Tänker på det milda uttrycket om attacker - att kvinnor kan säga 'om kvinnor styrde 
skulle det inte finnas några krig'" 
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"'man har en stad för att skada sig' - tänker på kvinnor som gör sig illa, vänder mot sig själv. 
(gäller ju även män)" 
"'syns mindre' - återigen kopplar jag till den 'tysta kvinnan' som drar sig undan o [sic!] inte 
syns" 
"'forma kraschen efter sin kropp' - låter kvinnligt eftertänksamt." 
"'smärtan som man hindrat' - självrannsakande - kvinnligt?" 
Övriga ord som markerats i dikten: "fint våld" och "strålar" 
 
B3. Enkätdeltagaren är en kvinna som uppfattar berättarrösten som kvinna. Deltagaren har 
endast valt stycket "man har tiden inom sig, den är ingen ägare längre" och motiverar "för att 
de [sic!] fick mig att tro att tiden kontrollerade han/henne men gör inte det längre. man [sic!] 
har själv tiden inom sig och bestämmer själv hur du [sic!]ska förbruka den. 
 
B4. Enkätdeltagaren är en kvinna som uppfattar berättarrösten som kvinna. Deltagaren har 
förklarat genom att svara endast med tre uttryck nämligen "romantiserad smärta", 
"underförstått" och "tankfullt". 
Ord/meningar som markerats i dikten: "att resa med en bit papper och att få allt det här 
nedtecknat", "blått inuti och ljuset nudda ögonen", "rosa händelser i kluster, ur fokus", 
"blygsamma attacker av allt fint våld som strålar" och "jag har aldrig ägt ett ord, någon kropp, 
mitt namn, dig, dina händer som har vänt dessa sidor". 
 
B5. Enkätdeltagaren är en kvinna som uppfattar berättarrösten som kvinna. Deltagaren menar 
att hon själv "hade kunnat skriva liknade beskrivningar". Fokus sätts på att "han/hon aldrig 
ägt någon kropp (känns som det är vanligare att en tjej känner så)". 
Ord/meningar som markerats i dikten: "ljuset nuddar ögonen antänds skyskraporna, 
stränderna, bilarna och röda och rosa händelser i kluster" och "jag har aldrig ägt ett, ord, 
någon kropp, mitt namn, dig, dina händer som vänt dessa sidor". 
 
B6. Enkätdeltagaren är en kvinna som uppfattar berättarrösten som man. Deltagaren menar att 
hon svårt att känna igen sig "i både sättet att skriva och känslorna som beskrivs". Det speglas 
även en viss osäkerhet i svaret då deltagaren skriver att det "[k]onstigt nog är det nog en 
kvinna men jag vill att det ska vara en man." 
Ord/meningar som markerats i dikten: "inbillade skuggor", "utskuret", "obducerat", 
"skyskraporna", "bilarna", "ur fokus", "våld", "sot", "nå ända in", "igenom", "bryta", "skada", 
"förvarar dem inte", "ägt", "rivit, "hastigare", "ingen", "skada", "illa", "slår", "hårdare", 
"kraschen efter", "metallen" och "smärtan". 
 
B7. Enkätdeltagaren är en kvinna som uppfattar berättarrösten som man. Deltagaren menar att 
det "inte [är] så mycket känslor utan mer intryck (maskulint)". Deltagaren säger inom 
parantes att "det kunde lika väl vara en kvinna". 
Ord/meningar som markerats i dikten: "antänds skyskraporna, stränderna, bilarna och röda 
och rosa händelser i kluster", "blygsamma attacker av allt fint våld som strålar", "jag har 
öppnat för att orden ska nå ända in, för att låta dem ta sig igenom mig, att bryta in och ta 
skada" 
 
B8. Enkätdeltagaren är en kvinna som uppfattar berättarrösten som man. 
Deltagaren motiverar. "Kan tänka mig att män använder dessa ord ex min kära syster osv." 
Ord/meningar som markerats i dikten: "min syster i fönstret", "blått inuti och nuddat ögonen 
antänds skyskraporna, stränderna, bilarna", "bildmontage och utskurna ljud", "attacker av allt 
fint våld som strålar", "ta skada", "allt hastigare", "att skada sig", "man gjort sig illa har man 



 
 

40 

förstått och när man hämtat sig slår man hårdare", "sig snabbare och syns mindre", "forma 
kraschen efter sin kropp och konturerna", "metallen", "smärtan" och "man hindrat". 
 
B9. Enkätdeltagaren är en man som uppfattar berättarrösten som man. Deltagaren förklarar att 
"[o]rden associerar jag med manlighet och därför antog jag att det var en manlig berättarröst". 
Ord/meningar som markerats i dikten: "obducerat", "fint våld", "att bryta in och ta". 
 
B10. Enkätdeltagaren är en man som valt att inte markera ord eller fylla i hur denne uppfattar 
berättarrösten med motiveringen: "Kan vara skrivet av en kvinna och berättat av en man eller 
vise versa. Kan ej ge några konkreta exempel." 
 
 
C-D. Mariam Naraghi ’Horoskopi’ 
C. Med namn 
C1. Enkätdeltagaren är en kvinna som uppfattar berättarrösten som kvinna. Deltagaren menar 
att valda textställen känns "mjuka [och] omhändertagande [...] en ömhet som känns kvinnlig". 
Deltagaren menar även att textstället som lyder "anat dig i ögonvrån" signalerar en kvinna då 
det är "kvinnligt att väntande betrakta [och] tråna".  
Ord/meningar som markerats i dikten: "doftar", "luta sig mot", "Kanske har de bäddat ner sig 
för att sova, skavfötters som syskon", "de små fingrarna", "Du", "i flera dagar har jag anat dig 
i ögonvrån när jag vandrat mellan lastbilarna i Verkö". 
 
C2. Enkätdeltagaren är en kvinna som uppfattar berättarrösten som kvinna. Motiveringen 
lyder: ”Väldigt beskrivande alltså kvinna.” 
Ord/meningar som markerats i texten: ”varann”, ”håret trassligt och de små fingrarna kladdiga 
av kvällsmjölken” och ”För en stund sedan slog regnet mot glasrutan och mannen bakom 
ratten bjöd på mintkarameller.” 
 
C3. Enkätdeltagaren är en kvinna som uppfattar berättarrösten som kvinna. Deltagaren 
förklarar sin markering genom att koppa till två specifika textställe. ”’skavfötters som syskon 
med håret trassligt och de små fingrarna kladdiga av kvällsmjölk’[sic!] känns som en moders 
öma [sic!] moderssinne och uttryck att beskriva det på.” och ”’mannen bakom ratten bjöd på 
mintkarameller’ känns som att han bjuder en kvinna”. 
Övriga ord/meningar som markerats i dikten: ”mellan lastbilarna i Verkö”  
 
C4. Enkätdeltagaren är en kvinna som uppfattar berättarrösten som kvinna. Motiveringen 
lyder: ”Beskrivningen av barn [sic!] som känns kärleksfull o [sic!] som om det finns en 
längtan efter den i ord som valts, det samma [sic!] gäller bildspråket i beskrivningen av 
person [sic!] ’bredvid’. Den känns också som om person är nere o [sic!] mycket känns som 
om att finna hopp, ljus i vardagen.” 
Ord/meningar som markerats i dikten: ”Kanske har de bäddat ner sig för att sova, skavfötters 
som syskon med håret trassligt och de små fingrarna kladdiga av kvällsmjölken. Du är en 
stum rörelse här intill, en reflex i glaset”. 
 
C5. Enkätdeltagaren är en kvinna som uppfattar berättarrösten som kvinna. Deltagaren menar 
att ”sinnesintrycken” känns ”moderliga” och att det finns ”ordval som känns kvinnliga”. 
Ordet ”lastbil” verkar dock skapa lite tvekan hos deltagaren. 
Ord/meningar som markerats i dikten: ”Det enda jag ser är ett tömt mjölkglas”, ”skavfötters 
som syskon”, ”de små fingrarna kladdiga av kvällsmjölken.” 
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C6. Enkätdeltagaren är en kvinna som uppfattar berättarrösten som kvinna. Deltagaren har 
markerat en mening men inte lämnat en förklaring. 
Mening som markerats i dikten: ”En del försörjer sig så men jag har aldrig sett dem här.” 
 
C7. Enkätdeltagaren är en kvinna som uppfattar berättarrösten som man. Deltagaren menar att 
det är ”konstiga beskrivningar i texten, de är inte så adjektivistiska [sic!], därför tror jag en 
man har skrivit texten.” 
Ord/meningar som markerats i dikten: ”Du är en stum rörelse här intill, en reflex i glaset, i 
flera dagar har jag anat dig i ögonvrån när jag vandrat mellan lastbilarna i Verkö.” och ”För 
en stund sedan slog regnet mot glasrutan och mannen bakom ratten bjöd på mintkarameller.” 
 
C8. Enkätdeltagaren är en kvinna som uppfattar berättarrösten som man. Motiveringen lyder: 
”Antar väl att det är flest män som kör lastbil.” 
Ord/meningar som markerats i dikten: ”Mörkret doftar mint.”, ”Du är en stum rörelse här 
intill, en reflex i glaset”, ”För en stund sedan slog regnet mot glasrutan och mannen bakom 
ratten bjöd på mintkarameller.” 
 
C9. Enkätdeltagaren är en kvinna som uppfattar berättarrösten som man. Deltagaren menar att 
meningarna känns skrivna av en man eftersom ”lastbilar, granit och grånande trälåror [sic!] är 
’lite’ manligt.” Deltagaren reflekterar över att det också skulle kunna vara skrivet av en 
kvinna men att meningarna ”känns maskulina på något sätt.” 
Ord/meningar som markerats i dikten: ”vandrat mellan lastbilarna i Verkö”, ”bortsprängd 
granit” och ”grånade trälårarna”. 
 
C10. Enkätdeltagaren är en man som uppfattar berättarrösten som kvinna. Deltagaren 
förklarar: ”Jag valde dessa meningar för att jag får känslan av att det är en kvinna som berättar 
om en man. Det kan också vara en mamma som berättar om hur hennes barn bäddat ner sig.” 
Ord/meningar som markerats i dikten: ”Kanske har de bäddat ner sig för att sova, skavfötters 
som syskon med håret trassligt och de små fingrarna kladdiga av kvällsmjölken.” och ”och 
mannen bakom ratten bjöd på mintkarameller.” 
 
 
D. Utan namn 
D1. Enkätdeltagaren är en kvinna som uppfattar berättarrösten som kvinna. Deltagaren 
resonerar: ”Man kan snabbt tro att det är en man när man läser beskrivningen vid färjeläget 
[t]yp graniten & trälårarna men mellan raderna på det jag understrukit kan jag se en mjukhet 
& en beskrivning som av en kvinna som ser barnen m. [sic!] kladdiga fingrar & 
lastbilschafförens [sic!] grejer. 
Ord/meningar som markerats i dikten: ”inneslutet i lampskenets gulvita kon. Mörkret doftar 
mint.”, ”luta sig mot varann”, ”de bäddat ner sig för att sova, skavfötters som syskon med 
håret trassligt och de små fingrarna kladdiga”, ”För en stund sedan slog regnet mot glasrutan 
och mannen bakom ratten bjöd på mintkarameller. Han har en hög med kvällstidningar som 
huvudkudde” och ”golvet”. 
 
D2. Enkätdeltagaren är en kvinna som uppfattar berättarrösten som kvinna. Deltagaren menar 
att intrycket baseras på att ”[m]eningarna är väldigt metaforiska. En man skulle nog snarare 
bjuda en tjej på karameller. Det är snarast kvinnan som skulle märka oordning i nån [sic!] 
annans bil.” 
Ord meningar som markerats i dikten: ”Kanske har de bäddat ner sig för att sova, skavfötters 
som syskon med håret trassligt och de små fingrarna kladdiga av kvällsmjölken”, ”stum 
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rörelse här intill, en reflex i glaset, i flera dagar har jag anat dig i ögonvrån” samt ”och 
mannen bakom ratten bjöd på karameller. Han har en hög med kvällstidningar som 
huvudkudde och tomma mjölkpaket på golvet.” 
 
D3. Enkätdeltagaren är en kvinna som uppfattar berättarrösten som kvinna. Motiveringen 
lyder: ”[K]vinnan är en prostituerad tror jag. Hela texten är mycket metaforiskt, poetiskt, 
romantiskt - liknar väldigt mycket kvinnornas tänkesätt [sic!], män brukar tänka enklare.” 
Ord/meningar som markerats i dikten: ”håret trassligt och de små fingrarna kladdiga av 
kvällsmjölken”, ”ögonvrån” och ”En del försörjer sig så men jag har aldrig sett dem här.” 
 
D4. Enkätdeltagaren är en kvinna som uppfattar berättarrösten som kvinna. Deltagaren menar 
att berättarrösten tillhör en prostituerad kvinna och motiverar med textställena ”Du är en stum 
rörelse här intill” och ”vandrat mellan lastbilarna”. Deltagaren tillägger att det ”används 
’mjuka’ ord som ’kladdiga - trassliga’.” 
Övrigt textställe som markerats: ”mannen bakom ratten bjöd på mintkarameller”.  
 
D5. Enkätdeltagaren är en kvinna som uppfattar berättarrösten som kvinna. Deltagaren 
menare att de valda textställena är ”beskrivande och ömma precis som en kvinnas ljuva 
stämma.” Vidare pekas även på meningen ”En del försörjer sig så men jag har aldrig sett dem 
här.” Vilket för deltagaren signalerar ”[e]tt visst förakt vilket endast en kvinna kan dölja.” 
Övriga textställen som markerats i dikten: ”doftar mint”, ”stum rörelse här intill” och ”jag har 
anat dig i ögonvrån när jag vandrat mellan lastbilarna i Verkö”. 
 
D6. Enkätdeltagaren är en kvinna som uppfattar berättarrösten som kvinna. Deltagaren pekar 
på att detta kanske är ett ”stereotypt” antagande eftersom det ”känns som fler kvinnor ägnar 
sig åt poesi”. Deltagaren menar även att detaljrikedomen i dikten ledde tankarna till att 
berättarrösten var en kvinna så som ”färger och dofter”. En övrig detalj som motiverar valt är 
att ”mannen” placerats ”bakom ratten” i dikten.  
Ord/meningar som markerats i dikten: ”inneslutet i lampskenets gulvita”, ”doftar”, ”håret 
trassligt och de små fingrarna kladdiga av kvällsmjölken”, ”en reflex i glaset” och ”mannen 
bakom ratten bjöd på mintkarameller”. 
 
D7. Enkätdeltagaren är en kvinna som uppfattar berättarrösten som man. Deltagaren 
motiverar med följande ”[d]et känns som om han liftar eller åker med någon han inte känner.” 
Textställe som markerats i dikten: ”mannen bakom ratten bjöd på mintkarameller” 
 
D8. Enkätdeltagaren är en man som uppfattar berättarrösten som kvinna. Deltagaren menar att 
dikten ”beskriver två personer, beskriver en kväll när dom är tillsammans denna kväll [sic!]”. 
Ord/meningar som markerats i dikten: ”texten vilar i det svarta, bokstäverna får äntligen luta 
sig mot varann. Kanske har de bäddat ner sig för att sova” och ”i flera dagar har jag anat dig i 
ögonvrån”. 
 
D9. Enkätdeltagaren är en man som uppfattar berättarrösten som kvinna. Förklaringen är en 
smula otydlig och berör allt annat än frågan därför finner jag det inte relevant att anteckna. 
Det enda som kan utläsas som svar är ”[t]exten känns så otroligt pretto [sic!]”. Deltagaren har 
markerat hela dikten. 
 
D10. Enkätdeltagaren är en man som uppfattar berättarrösten som kvinna. Deltagaren 
motiverar genom att betona ”moderliga känslor och beskrivningar och att ’mannen bakom 
ratten’ bjuder på saker kan också tyda på det.” 
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Övrigt textställe som markerats i dikten: ”skavfötters som syskon med håret trassligt och de 
små fingrarna kladdiga av kvällsmjölken”. 
 
 
 
 
 


