
Granskning av seminariematerial: 
Skattera tt 

En granskning utförd av FEMJURs påverkansutskott.  

 

Syftet med denna rapport är att på ett snabbt och inte alltför djupgående vis 

synliggöra hur representationen ser ut gällande de karaktärer som används i 

seminarieuppgifterna. Vi har granskat hur fördelningen ser ut mellan manliga, 

kvinnliga och okönade karaktärer, hur stort utrymme dessa grupper ges i materialet, 

vilka roller de tilldelas samt hur karaktärerna behandlas i materialet. Vi har även 

kollat på hur många karaktärer i materialet som har utländsklingande namn och hur 

dessa behandlas. Vi hoppas att denna granskning ska kunna verka vägledande i 

utformningen av framtida seminarieuppgifter.  

 

Representation i siffror 

Antal kvinnliga karaktärer i materialet som helhet: 19 

Antal manliga karaktärer i materialet som helhet: 27 

Antal okönade karaktärer i materialet som helhet: 17 

Antal karaktärer totalt i materialet som helhet: 63 

Antal gånger kvinnliga karaktärer nämns med namn, pronomen etc.:  ca 235 

Antal gånger manliga karaktärer nämns med namn, pronomen etc.: ca 185 

Antal gånger okönade karaktärer nämns med namn, pronomen etc.: ca 140 

Antal karaktärer med utländsklingande namn totalt: 8 

 

(då ett känt antal karaktärer refererats till som ”de”, ”makarna” etc har varje karaktär 

som refereras till räknats som ett omnämnande) 

Kommentar: Av siffrorna ovan framgår alltså att materialet innehåller över 40 % fler 

manliga karaktärer än kvinnliga. De manliga karaktärerna omnämns dock i snitt bara 

6,9 gånger medan de kvinnliga omnämns i snitt 12,4 gånger. Detta tyder på att de 

kvinnliga karaktärerna ofta ges större utrymme i materialet än de manliga. De 

okönade karaktärerna nämns i snitt 8,2 gånger. Färre än 13 % av karaktärerna har 

utländsklingande namn och flera av dessa har väldigt små roller.  



Övriga kommentarer 

Att köna eller inte köna 

Vi tycker att det är väldigt positivt att man genomgående tänkt på att inte köna 

karaktärer mer än nödvändigt, ex gruvarbetarna i seminarium 13. Vi hade dock gärna 

sett att man även inkluderar parkonstellationer med två samkönade personer i 

materialet, inte enbart olikkönade eller okönade. Det finns också vissa situationer, ex 

uppgift 4 i seminarium 12, då det kan finnas ett värde i att tillskriva karaktärer 

könstypiska roller; detta är dock förutsatt att man planerar någon form av diskussion 

kring varför dessa roller existerar och hur de påverkar män respektive kvinnor. I de 

fall det saknas utrymme för en sådan diskussion är vi av uppfattningen att icke-

stereotypa roller är att föredra. Vad gäller framställningen av de okönade 

karaktärerna hade vi gärna sett att man i seminarium 16 givit Kim och Sasha separata 

identiteter istället för att de tycker och tänker exakt samma saker genom hela 

uppgiften, vilket kan uppfattas som att man försöker undvika att behöva använda 

”hen”. Som en sidonotering kan även nämnas att könade benämningar såsom 

”försäljerska” ofta ger ett något gammeldags intryck och ett onödigt fokus på 

personens kön.   

Manligt vs kvinnligt 

Överlag är fördelningen av roller som karaktärerna har yrkesmässigt väldigt bra. 

Dock kan det vara värt att reflektera över vem man framställer som kompetent och 

inte samt karaktärernas uppträdande och personlighet för att undvika stereotyper. 

Exempelvis i seminarium 1 kan man se att de manliga karaktärerna generellt har fler 

åsikter och utropar dem i större utsträckning då deras repliker avslutas med 

utropstecken medan de kvinnliga karaktärernas repliker i högre grad avslutas med 

frågetecken eller punkter. I seminarium 4 beskrivs en man med det typiskt manliga 

attributet ”ger sig inte i första taget”, medan en kvinna i seminarium 5 ”står inte ut 

med planlösningen” och ”får huvudvärk av kaklet”, två formuleringar som kan 

uppfattas som stereotypt kvinnliga. Å andra sidan får en kvinna i seminarium 6 

ikläda sig en typisk mansroll som fastighetspamp som vill lämna avtryck till 

eftervärlden genom att hänga upp ett självporträtt i mötesrummet, och en manlig 

karaktär i samma seminarium hjälper till med att passa barn. Då kvinnor oftare än 

män associeras med barnuppfostran och män oftare associeras med jobb och 

försörjning är det positivt med en manlig karaktär som hjälper till med barnpassning, 

i synnerhet då en kvinna i samma seminarium satts i den mer stereotypiska rollen av 

att vara ansvarig för att hämta barnen på förskolan (och kvinnor i andra uppgifter ska 

vara föräldralediga eller tar hand om sjuka familjemedlemmar).  

Det behöver inte alltid handla om stereotyper heller, utan bara om hur man talar om 

de olika karaktärerna. I seminarium 6 beskrivs en kvinnlig karaktär som ”duktig” och 

”flitig” i sitt arbetsutövande, attribut som visserligen är positiva men som i 

sammanhanget kan uppfattas som infantiliserande då det handlar om en vuxen 

individ. Det är då bättre att använda mer ”aktiva” uttryck såsom kompetent, har god 

arbetsmoral, jobbar hårt, skicklig etc.  



Hur ställs frågan? 

En fråga som diskuterades mycket under granskningen är hur man ställer frågan till 

studenterna. ”Hjälp [karaktären] att förstå” kan exempelvis ses som något 

infantiliserande jämfört med ”förklara för [karaktären]” eller bara ”[karaktären] vill 

att du utreder…”. Det är då viktigt att tänka på om man i större utsträckning 

använder det ena eller det andra för en viss grupp karaktärer.  

Övriga kommentarer 

Vi hade gärna sett fler karaktärer med utländskklingande namn inkluderade i 

materialet och på ett mer naturligt sätt då detta i några fall kan uppfattas som 

intryckt och ”krystat”, ex Unos kompis Mohammed och framförallt fiskaren Santiago 

som bara nämns en gång och sedan inte återkommer något överhuvudtaget i resten 

av uppgiften. Vi reagerade också på att uppgifterna nästan alltid behandlar personer 

med förhållandevis goda ekonomiska förutsättningar, ex med föräldrar som sparar 

pengar åt dem. Givetvis är det enklare att skapa exempel om det finns mycket att ta 

hänsyn till/”räkna på” men då även låginkomsttagare berörs av skatterätten hade vi 

gärna sett större mångfald på den punkten.  

Avslutningsvis 

Generellt kan sägas att stereotypa karaktärer blir ett problem först då de är 

återkommande eller utgör den enda representationen av den aktuella gruppen. 

Självklart är det okej att kvinnliga karaktärer är ”ohändiga” och gillar kläder medan 

manliga karaktärer gillar fotboll och har en övertro på sin egen förmåga. Om dessa är 

de enda (eller övervägande) karaktäriseringarna som förekommer riskerar man dock 

att befästa dessa stereotyper och få dem att framstå som sanningar. Givetvis behöver 

inte seminariematerialet utgöra någon form av ”representationsutopia” men vi tror 

att det positivt för studenterna att kunna se sig själva och sina egna erfarenheter och 

referensramar såväl som alla de människor och situationer vi kommer att komma i 

kontakt med i vårt framtida yrkesliv representerade i materialet, utan att dessa tyngs 

ned av ofräscha stereotyper.  
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