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Enkät 1a
125 informanter, varav 62 ovana och 63 vana poesiläsare. Först presenteras allas samlade 
omdömen, därefter de ovana poesiläsarnas och slutligen de vana poesiläsarnas.



Enkät 1a: Alla poesiläsare



98,40% 123

1,60% 2

Q1 Hej, och tack för att du deltar i min
miniundersökning! Enkäten tar inte mer än
2 minuter. Du kommer att få läsa två korta

texter, och sedan svara på några korta
frågor om hur du upplever dem. Du svarar

genom att välja ett värde från 1-7. Ingen
personlig information om dig kommer att
samlas in, du deltar alltså helt anonymt.

Undersökningen kommer att presenteras i
en B-uppsats vid Stockholms Universitet.

Svarade: 125 Hoppade över: 0

Totalt 125

Jag är över 18
år och...

Jag är under
18 år och ha...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarsval Svar

Jag är över 18 år och samtycker till att delta

Jag är under 18 år och har målsmans tillstånd att delta
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Attityder till texter SurveyMonkey



Q2 Bilaga 1: Avrättningsmetoder vid
dödsstraff i amerikanska delstaterAlabama:
Elektriska stolenArizona: Giftinjektion för

personer dömda efter 15/11 1992; personer
dömda före detta datum kan välja mellan

giftinjektion och giftgasArkansas:
Giftinjektion för personer som begått

brottet efter den 4/7 1983; de som begått
brottet innan detta datum kan välja mellan
giftinjektion och elektriska stolenColorado:

GiftinjektionConnecticut:
GiftinjektionDelaware: Giftinjektion för

personer som begått brottet efter den 13/6
1986; de som begått brottet innan dess kan
välja giftinjektion eller hängningFlorida: Val

mellan giftinjektion och elektriska
stolenGeorgia: Giftinjektion. (Den 5/10 2001

slog högsta domstolen i Georgia fast att
elektriska stolen var inhuman och förbjöd

metoden.)Idaho: Om det anses
ogenomförbart med giftinjektion används
exekutionspatrullIllinois: Giftinjektion. Om

giftinjektion skulle betraktas som
grundlagsstridigt föreskrivs elektriska
stolenIndiana: GiftinjektionKalifornien:
Giftinjektion om inte den dömde begär
giftgasKansas: GiftinjektionKentucky:

Giftinjektion för personer dömda efter den
31/3 1998; personer dömda innan detta kan

välja mellan giftinjektion och elektriska
stolenLouisiana: GiftinjektionMaryland:

Giftinjektion för personer som begått
brottet innan den 25/3 1994; personer som
begått brottet innan dess kan välja mellan

giftinjektion och giftgasMississippi:
GiftinjektionMissouri: Giftinjektion eller
giftgasMontana: GiftinjektionNebraska:

Elektriska stolenNevada: GiftinjektionNew
Hampshire: Hängning endast om

giftinjektion inte är möjligtNew Jersey:
GiftinjektionNew Mexiko: GiftinjektionNew

York: GiftinjektionNord Carolina:
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GiftinjektionOhio: GiftinjektionOklahoma:
Elektriska stolen om giftinjektion skulle

anses grundlagsstridig och
exekutionspatrull om både giftinjektion och

elektriska stolen skulle anses vara
grundlagsstridigtOregon:

GiftinjektionPennsylvania: GiftinjektionSyd
Carolina: Val mellan Giftinjektion och

elektriska stolenSyd Dakota:
GiftinjektionTennessee: Giftinjektion för

personer dömda efter den 1/1 1999;
personer dömda innan detta kan välja

mellan elektriska stolen och
giftinjektionTexas: GiftinjektionUtah:

Fången får välja mellan giftinjektion och
exekutionspatrullVirginia: Fången får välja

mellan giftinjektion och elektriska
stolenWashington: Giftinjektion om inte den

dömde begär hängningWyoming: Giftgas
om giftinjektion skulle anses

grundlagsstridigtVälj på en skala 1-7 hur
svår du tycker att den här texten är, där 1

motsvarar mycket enkel och 7 mycket svår.
Svarade: 125 Hoppade över: 0
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32,00% 40

21,60% 27

16,00% 20

9,60% 12

13,60% 17

4,80% 6

2,40% 3

Totalt 125

Svarsval Svar
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37,60% 47

30,40% 38

15,20% 19

4,80% 6

7,20% 9

2,40% 3

2,40% 3

Q3 Välj på en skala 1-7 hur vacker du tycker
att den här texten är, där 1 motsvarar

väldigt ful och 7 mycket vacker.
Svarade: 125 Hoppade över: 0

Totalt 125
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44,00% 55

16,00% 20

4,80% 6

8,80% 11

11,20% 14

8,80% 11

6,40% 8

Q4 Välj på en skala 1-7 hur känslosam du
tycker att den här texten är, där 1 motsvarar
väldigt känslokall och 7 väldigt känslosam.

Svarade: 125 Hoppade över: 0

Totalt 125
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32,80% 41

32,80% 41

14,40% 18

11,20% 14

Q5 Söndag 12.00-21.00Ur diktsamlingen
Efter arbetschema av Johan Jönson (Albert

Bonniers förlag, 2008).17 april, söndag.
Ledig. En promenad med Carin och barnen i
områdena kring Vinterviken uppenbarar än

en gång flera sammanhängande under.
Intensivt gula blommor som slagit ut bland
gråaktiga multnande löv i en glänta, violetta

blommor, gröna blad, en bisvärm vid en
kupa på en av kolonilotterna. Ja, och så

solskenet. Det har kommit tillbaka. Att sitta
i solen på trädgårdskaféet, ledig, att andas
lugnt och dricka en kopp stark espresso.
Välj på en skala 1-7 hur svår du tycker att
den här texten är, där 1 motsvarar mycket

enkel och 7 mycket svår.
Svarade: 125 Hoppade över: 0
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8,00% 10

0,00% 0

0,80% 1

Totalt 125
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5,60% 7

10,40% 13

12,00% 15

25,60% 32

28,80% 36

14,40% 18

3,20% 4

Q6 Välj på en skala 1-7 hur vacker du tycker
att den här texten är, där 1 motsvarar

väldigt ful och 7 mycket vacker.
Svarade: 125 Hoppade över: 0

Totalt 125
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4,80% 6

12,00% 15

16,00% 20

22,40% 28

31,20% 39

11,20% 14

2,40% 3

Q7 Välj på en skala 1-7 hur känslosam du
tycker att den här texten är, där 1 motsvarar
väldigt känslokall och 7 väldigt känslosam.

Svarade: 125 Hoppade över: 0

Totalt 125
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50,40% 63

49,60% 62

Q8 Är du en van poesiläsare?
Svarade: 125 Hoppade över: 0

Totalt 125

Ja

Nej

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarsval Svar

Ja

Nej
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Enkät 1a: Ovana poesiläsare



100,00% 62

0,00% 0

Q1 Hej, och tack för att du deltar i min
miniundersökning! Enkäten tar inte mer än
2 minuter. Du kommer att få läsa två korta

texter, och sedan svara på några korta
frågor om hur du upplever dem. Du svarar

genom att välja ett värde från 1-7. Ingen
personlig information om dig kommer att
samlas in, du deltar alltså helt anonymt.

Undersökningen kommer att presenteras i
en B-uppsats vid Stockholms Universitet.

Svarade: 62 Hoppade över: 0

Totalt 62

Jag är över 18
år och...

Jag är under
18 år och ha...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarsval Svar

Jag är över 18 år och samtycker till att delta

Jag är under 18 år och har målsmans tillstånd att delta
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Q2 Bilaga 1: Avrättningsmetoder vid
dödsstraff i amerikanska delstaterAlabama:
Elektriska stolenArizona: Giftinjektion för

personer dömda efter 15/11 1992; personer
dömda före detta datum kan välja mellan

giftinjektion och giftgasArkansas:
Giftinjektion för personer som begått

brottet efter den 4/7 1983; de som begått
brottet innan detta datum kan välja mellan
giftinjektion och elektriska stolenColorado:

GiftinjektionConnecticut:
GiftinjektionDelaware: Giftinjektion för

personer som begått brottet efter den 13/6
1986; de som begått brottet innan dess kan
välja giftinjektion eller hängningFlorida: Val

mellan giftinjektion och elektriska
stolenGeorgia: Giftinjektion. (Den 5/10 2001

slog högsta domstolen i Georgia fast att
elektriska stolen var inhuman och förbjöd

metoden.)Idaho: Om det anses
ogenomförbart med giftinjektion används
exekutionspatrullIllinois: Giftinjektion. Om

giftinjektion skulle betraktas som
grundlagsstridigt föreskrivs elektriska
stolenIndiana: GiftinjektionKalifornien:
Giftinjektion om inte den dömde begär
giftgasKansas: GiftinjektionKentucky:

Giftinjektion för personer dömda efter den
31/3 1998; personer dömda innan detta kan

välja mellan giftinjektion och elektriska
stolenLouisiana: GiftinjektionMaryland:

Giftinjektion för personer som begått
brottet innan den 25/3 1994; personer som
begått brottet innan dess kan välja mellan

giftinjektion och giftgasMississippi:
GiftinjektionMissouri: Giftinjektion eller
giftgasMontana: GiftinjektionNebraska:

Elektriska stolenNevada: GiftinjektionNew
Hampshire: Hängning endast om

giftinjektion inte är möjligtNew Jersey:
GiftinjektionNew Mexiko: GiftinjektionNew

York: GiftinjektionNord Carolina:
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GiftinjektionOhio: GiftinjektionOklahoma:
Elektriska stolen om giftinjektion skulle

anses grundlagsstridig och
exekutionspatrull om både giftinjektion och

elektriska stolen skulle anses vara
grundlagsstridigtOregon:

GiftinjektionPennsylvania: GiftinjektionSyd
Carolina: Val mellan Giftinjektion och

elektriska stolenSyd Dakota:
GiftinjektionTennessee: Giftinjektion för

personer dömda efter den 1/1 1999;
personer dömda innan detta kan välja

mellan elektriska stolen och
giftinjektionTexas: GiftinjektionUtah:

Fången får välja mellan giftinjektion och
exekutionspatrullVirginia: Fången får välja

mellan giftinjektion och elektriska
stolenWashington: Giftinjektion om inte den

dömde begär hängningWyoming: Giftgas
om giftinjektion skulle anses

grundlagsstridigtVälj på en skala 1-7 hur
svår du tycker att den här texten är, där 1

motsvarar mycket enkel och 7 mycket svår.
Svarade: 62 Hoppade över: 0
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35,48% 22

25,81% 16

9,68% 6

4,84% 3

17,74% 11

3,23% 2

3,23% 2

Totalt 62

Svarsval Svar
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46,77% 29

38,71% 24

11,29% 7

0,00% 0

1,61% 1

1,61% 1

0,00% 0

Q3 Välj på en skala 1-7 hur vacker du tycker
att den här texten är, där 1 motsvarar

väldigt ful och 7 mycket vacker.
Svarade: 62 Hoppade över: 0

Totalt 62
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50,00% 31

20,97% 13

8,06% 5

6,45% 4

6,45% 4

4,84% 3

3,23% 2

Q4 Välj på en skala 1-7 hur känslosam du
tycker att den här texten är, där 1 motsvarar
väldigt känslokall och 7 väldigt känslosam.

Svarade: 62 Hoppade över: 0

Totalt 62
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32,26% 20

30,65% 19

16,13% 10

12,90% 8

Q5 Söndag 12.00-21.00Ur diktsamlingen
Efter arbetschema av Johan Jönson (Albert

Bonniers förlag, 2008).17 april, söndag.
Ledig. En promenad med Carin och barnen i
områdena kring Vinterviken uppenbarar än

en gång flera sammanhängande under.
Intensivt gula blommor som slagit ut bland
gråaktiga multnande löv i en glänta, violetta

blommor, gröna blad, en bisvärm vid en
kupa på en av kolonilotterna. Ja, och så

solskenet. Det har kommit tillbaka. Att sitta
i solen på trädgårdskaféet, ledig, att andas
lugnt och dricka en kopp stark espresso.
Välj på en skala 1-7 hur svår du tycker att
den här texten är, där 1 motsvarar mycket

enkel och 7 mycket svår.
Svarade: 62 Hoppade över: 0
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8,06% 5

0,00% 0

0,00% 0

Totalt 62

5

6

7

8 / 11

Attityder till texter SurveyMonkey



6,45% 4

8,06% 5

9,68% 6

29,03% 18

32,26% 20

12,90% 8

1,61% 1

Q6 Välj på en skala 1-7 hur vacker du tycker
att den här texten är, där 1 motsvarar

väldigt ful och 7 mycket vacker.
Svarade: 62 Hoppade över: 0

Totalt 62
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4,84% 3

9,68% 6

11,29% 7

27,42% 17

30,65% 19

11,29% 7

4,84% 3

Q7 Välj på en skala 1-7 hur känslosam du
tycker att den här texten är, där 1 motsvarar
väldigt känslokall och 7 väldigt känslosam.

Svarade: 62 Hoppade över: 0

Totalt 62
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0,00% 0

100,00% 62

Q8 Är du en van poesiläsare?
Svarade: 62 Hoppade över: 0

Totalt 62

Ja

Nej
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Svarsval Svar

Ja

Nej
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Enkät 1a: Vana poesiläsare



96,83% 61

3,17% 2

Q1 Hej, och tack för att du deltar i min
miniundersökning! Enkäten tar inte mer än
2 minuter. Du kommer att få läsa två korta

texter, och sedan svara på några korta
frågor om hur du upplever dem. Du svarar

genom att välja ett värde från 1-7. Ingen
personlig information om dig kommer att
samlas in, du deltar alltså helt anonymt.

Undersökningen kommer att presenteras i
en B-uppsats vid Stockholms Universitet.

Svarade: 63 Hoppade över: 0

Totalt 63

Jag är över 18
år och...

Jag är under
18 år och ha...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarsval Svar

Jag är över 18 år och samtycker till att delta

Jag är under 18 år och har målsmans tillstånd att delta
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Q2 Bilaga 1: Avrättningsmetoder vid
dödsstraff i amerikanska delstaterAlabama:
Elektriska stolenArizona: Giftinjektion för

personer dömda efter 15/11 1992; personer
dömda före detta datum kan välja mellan

giftinjektion och giftgasArkansas:
Giftinjektion för personer som begått

brottet efter den 4/7 1983; de som begått
brottet innan detta datum kan välja mellan
giftinjektion och elektriska stolenColorado:

GiftinjektionConnecticut:
GiftinjektionDelaware: Giftinjektion för

personer som begått brottet efter den 13/6
1986; de som begått brottet innan dess kan
välja giftinjektion eller hängningFlorida: Val

mellan giftinjektion och elektriska
stolenGeorgia: Giftinjektion. (Den 5/10 2001

slog högsta domstolen i Georgia fast att
elektriska stolen var inhuman och förbjöd

metoden.)Idaho: Om det anses
ogenomförbart med giftinjektion används
exekutionspatrullIllinois: Giftinjektion. Om

giftinjektion skulle betraktas som
grundlagsstridigt föreskrivs elektriska
stolenIndiana: GiftinjektionKalifornien:
Giftinjektion om inte den dömde begär
giftgasKansas: GiftinjektionKentucky:

Giftinjektion för personer dömda efter den
31/3 1998; personer dömda innan detta kan

välja mellan giftinjektion och elektriska
stolenLouisiana: GiftinjektionMaryland:

Giftinjektion för personer som begått
brottet innan den 25/3 1994; personer som
begått brottet innan dess kan välja mellan

giftinjektion och giftgasMississippi:
GiftinjektionMissouri: Giftinjektion eller
giftgasMontana: GiftinjektionNebraska:

Elektriska stolenNevada: GiftinjektionNew
Hampshire: Hängning endast om

giftinjektion inte är möjligtNew Jersey:
GiftinjektionNew Mexiko: GiftinjektionNew

York: GiftinjektionNord Carolina:
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GiftinjektionOhio: GiftinjektionOklahoma:
Elektriska stolen om giftinjektion skulle

anses grundlagsstridig och
exekutionspatrull om både giftinjektion och

elektriska stolen skulle anses vara
grundlagsstridigtOregon:

GiftinjektionPennsylvania: GiftinjektionSyd
Carolina: Val mellan Giftinjektion och

elektriska stolenSyd Dakota:
GiftinjektionTennessee: Giftinjektion för

personer dömda efter den 1/1 1999;
personer dömda innan detta kan välja

mellan elektriska stolen och
giftinjektionTexas: GiftinjektionUtah:

Fången får välja mellan giftinjektion och
exekutionspatrullVirginia: Fången får välja

mellan giftinjektion och elektriska
stolenWashington: Giftinjektion om inte den

dömde begär hängningWyoming: Giftgas
om giftinjektion skulle anses

grundlagsstridigtVälj på en skala 1-7 hur
svår du tycker att den här texten är, där 1

motsvarar mycket enkel och 7 mycket svår.
Svarade: 63 Hoppade över: 0
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28,57% 18

17,46% 11

22,22% 14

14,29% 9

9,52% 6

6,35% 4

1,59% 1

Totalt 63
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28,57% 18

22,22% 14

19,05% 12

9,52% 6

12,70% 8

3,17% 2

4,76% 3

Q3 Välj på en skala 1-7 hur vacker du tycker
att den här texten är, där 1 motsvarar

väldigt ful och 7 mycket vacker.
Svarade: 63 Hoppade över: 0

Totalt 63
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38,10% 24

11,11% 7

1,59% 1

11,11% 7

15,87% 10

12,70% 8

9,52% 6

Q4 Välj på en skala 1-7 hur känslosam du
tycker att den här texten är, där 1 motsvarar
väldigt känslokall och 7 väldigt känslosam.

Svarade: 63 Hoppade över: 0

Totalt 63
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33,33% 21

34,92% 22

12,70% 8

9,52% 6

Q5 Söndag 12.00-21.00Ur diktsamlingen
Efter arbetschema av Johan Jönson (Albert

Bonniers förlag, 2008).17 april, söndag.
Ledig. En promenad med Carin och barnen i
områdena kring Vinterviken uppenbarar än

en gång flera sammanhängande under.
Intensivt gula blommor som slagit ut bland
gråaktiga multnande löv i en glänta, violetta

blommor, gröna blad, en bisvärm vid en
kupa på en av kolonilotterna. Ja, och så

solskenet. Det har kommit tillbaka. Att sitta
i solen på trädgårdskaféet, ledig, att andas
lugnt och dricka en kopp stark espresso.
Välj på en skala 1-7 hur svår du tycker att
den här texten är, där 1 motsvarar mycket

enkel och 7 mycket svår.
Svarade: 63 Hoppade över: 0
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7,94% 5

0,00% 0

1,59% 1

Totalt 63
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4,76% 3

12,70% 8

14,29% 9

22,22% 14

25,40% 16

15,87% 10

4,76% 3

Q6 Välj på en skala 1-7 hur vacker du tycker
att den här texten är, där 1 motsvarar

väldigt ful och 7 mycket vacker.
Svarade: 63 Hoppade över: 0

Totalt 63
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4,76% 3

14,29% 9

20,63% 13

17,46% 11

31,75% 20

11,11% 7

0,00% 0

Q7 Välj på en skala 1-7 hur känslosam du
tycker att den här texten är, där 1 motsvarar
väldigt känslokall och 7 väldigt känslosam.

Svarade: 63 Hoppade över: 0

Totalt 63
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100,00% 63

0,00% 0

Q8 Är du en van poesiläsare?
Svarade: 63 Hoppade över: 0

Totalt 63

Ja

Nej
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Svarsval Svar

Ja

Nej
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Enkät 1b
113 informanter, varav 48 ovana och 65 vana poesiläsare. Först presenteras allas samlade 
omdömen, därefter de ovana poesiläsarnas och slutligen de vana poesiläsarnas.



Enkät 1b: Alla poesiläsare



99,12% 112

0,88% 1

Q1 Hej, och tack för att du deltar i min
miniundersökning! Enkäten tar inte mer än
2 minuter. Du kommer att få läsa två korta

texter, och sedan svara på några korta
frågor om hur du upplever dem. Du svarar

genom att välja ett värde från 1-7. Ingen
personlig information om dig kommer att
samlas in, du deltar alltså helt anonymt.

Undersökningen kommer att presenteras i
en B-uppsats vid Stockholms Universitet.

Svarade: 113 Hoppade över: 0

Totalt 113

Jag är över 18
år och...

Jag är under
18 år och ha...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarsval Svar

Jag är över 18 år och samtycker till att delta

Jag är under 18 år och har målsmans tillstånd att delta
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13,27% 15

33,63% 38

23,89% 27

15,04% 17

10,62% 12

Q2 Blogginlägg av Jon7617 april, söndag.
Ledig. En promenad med Carin och barnen i
områdena kring Vinterviken uppenbarar än

en gång flera sammanhängande under.
Intensivt gula blommor som slagit ut bland
gråaktiga multnande löv i en glänta, violetta

blommor, gröna blad, en bisvärm vid en
kupa på en av kolonilotterna. Ja, och så

solskenet. Det har kommit tillbaka. Att sitta
i solen på trädgårdskaféet, ledig, att andas
lugnt och dricka en kopp stark espresso.
Välj på en skala 1-7 hur svår du tycker att
den här texten är, där 1 motsvarar mycket

enkel och 7 mycket svår.
Svarade: 113 Hoppade över: 0
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3,54% 4

0,00% 0

Totalt 113
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3,54% 4

15,04% 17

29,20% 33

21,24% 24

23,89% 27

6,19% 7

0,88% 1

Q3 Välj på en skala 1-7 hur vacker du tycker
att den här texten är, där 1 motsvarar

väldigt ful och 7 mycket vacker.
Svarade: 113 Hoppade över: 0

Totalt 113
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4,42% 5

11,50% 13

18,58% 21

23,89% 27

29,20% 33

11,50% 13

0,88% 1

Q4 Välj på en skala 1-7 hur känslosam du
tycker att den här texten är, där 1 motsvarar
väldigt känslokall och 7 väldigt känslosam.

Svarade: 113 Hoppade över: 0

Totalt 113
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Q5 Found Poem.Ur diktsamlingen Synopsis
av Ulf Karl Olov Nilsson (Symposion förlag,
2007).Alabama: Elektriska stolenArizona:

Giftinjektion för personer dömda efter 15/11
1992; personer dömda före detta datum kan

välja mellan giftinjektion och
giftgasArkansas: Giftinjektion för personer

som begått brottet efter den 4/7 1983; de
som begått brottet innan detta datum kan
välja mellan giftinjektion och elektriska

stolenColorado: GiftinjektionConnecticut:
GiftinjektionDelaware: Giftinjektion för

personer som begått brottet efter den 13/6
1986; de som begått brottet innan dess kan
välja giftinjektion eller hängningFlorida: Val

mellan giftinjektion och elektriska
stolenGeorgia: Giftinjektion. (Den 5/10 2001

slog högsta domstolen i Georgia fast att
elektriska stolen var inhuman och förbjöd

metoden.)Idaho: Om det anses
ogenomförbart med giftinjektion används
exekutionspatrullIllinois: Giftinjektion. Om

giftinjektion skulle betraktas som
grundlagsstridigt föreskrivs elektriska
stolenIndiana: GiftinjektionKalifornien:
Giftinjektion om inte den dömde begär
giftgasKansas: GiftinjektionKentucky:

Giftinjektion för personer dömda efter den
31/3 1998; personer dömda innan detta kan

välja mellan giftinjektion och elektriska
stolenLouisiana: GiftinjektionMaryland:

Giftinjektion för personer som begått
brottet innan den 25/3 1994; personer som
begått brottet innan dess kan välja mellan

giftinjektion och giftgasMississippi:
GiftinjektionMissouri: Giftinjektion eller
giftgasMontana: GiftinjektionNebraska:

Elektriska stolenNevada: GiftinjektionNew
Hampshire: Hängning endast om

giftinjektion inte är möjligtNew Jersey:
GiftinjektionNew Mexiko: GiftinjektionNew

York: GiftinjektionNord Carolina:
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GiftinjektionOhio: GiftinjektionOklahoma:
Elektriska stolen om giftinjektion skulle

anses grundlagsstridig och
exekutionspatrull om både giftinjektion och

elektriska stolen skulle anses vara
grundlagsstridigtOregon:

GiftinjektionPennsylvania: GiftinjektionSyd
Carolina: Val mellan Giftinjektion och

elektriska stolenSyd Dakota:
GiftinjektionTennessee: Giftinjektion för

personer dömda efter den 1/1 1999;
personer dömda innan detta kan välja

mellan elektriska stolen och
giftinjektionTexas: GiftinjektionUtah:

Fången får välja mellan giftinjektion och
exekutionspatrullVirginia: Fången får välja

mellan giftinjektion och elektriska
stolenWashington: Giftinjektion om inte den

dömde begär hängningWyoming: Giftgas
om giftinjektion skulle anses

grundlagsstridigtVälj på en skala 1-7 hur
svår du tycker att den här texten är, där 1

motsvarar mycket enkel och 7 mycket svår.
Svarade: 113 Hoppade över: 0
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18,58% 21

31,86% 36

17,70% 20

15,93% 18

9,73% 11

4,42% 5

1,77% 2

Totalt 113

Svarsval Svar
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16,81% 19

30,97% 35

17,70% 20

15,04% 17

13,27% 15

4,42% 5

1,77% 2

Q6 Välj på en skala 1-7 hur vacker du tycker
att den här texten är, där 1 motsvarar

väldigt ful och 7 mycket vacker.
Svarade: 113 Hoppade över: 0

Totalt 113
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27,43% 31

14,16% 16

12,39% 14

9,73% 11

12,39% 14

16,81% 19

7,08% 8

Q7 Välj på en skala 1-7 hur känslosam du
tycker att den här texten är, där 1 motsvarar
väldigt känslokall och 7 väldigt känslosam.

Svarade: 113 Hoppade över: 0

Totalt 113
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57,52% 65

42,48% 48

Q8 Är du en van poesiläsare?
Svarade: 113 Hoppade över: 0

Totalt 113

Ja

Nej

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarsval Svar

Ja

Nej
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Enkät 1b: Ovana poesiläsare



100,00% 48

0,00% 0

Q1 Hej, och tack för att du deltar i min
miniundersökning! Enkäten tar inte mer än
2 minuter. Du kommer att få läsa två korta

texter, och sedan svara på några korta
frågor om hur du upplever dem. Du svarar

genom att välja ett värde från 1-7. Ingen
personlig information om dig kommer att
samlas in, du deltar alltså helt anonymt.

Undersökningen kommer att presenteras i
en B-uppsats vid Stockholms Universitet.

Svarade: 48 Hoppade över: 0

Totalt 48

Jag är över 18
år och...

Jag är under
18 år och ha...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarsval Svar

Jag är över 18 år och samtycker till att delta

Jag är under 18 år och har målsmans tillstånd att delta
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8,33% 4

37,50% 18

20,83% 10

16,67% 8

12,50% 6

Q2 Blogginlägg av Jon7617 april, söndag.
Ledig. En promenad med Carin och barnen i
områdena kring Vinterviken uppenbarar än

en gång flera sammanhängande under.
Intensivt gula blommor som slagit ut bland
gråaktiga multnande löv i en glänta, violetta

blommor, gröna blad, en bisvärm vid en
kupa på en av kolonilotterna. Ja, och så

solskenet. Det har kommit tillbaka. Att sitta
i solen på trädgårdskaféet, ledig, att andas
lugnt och dricka en kopp stark espresso.
Välj på en skala 1-7 hur svår du tycker att
den här texten är, där 1 motsvarar mycket

enkel och 7 mycket svår.
Svarade: 48 Hoppade över: 0
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4,17% 2

0,00% 0

Totalt 48
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6,25% 3

8,33% 4

27,08% 13

20,83% 10

25,00% 12

10,42% 5

2,08% 1

Q3 Välj på en skala 1-7 hur vacker du tycker
att den här texten är, där 1 motsvarar

väldigt ful och 7 mycket vacker.
Svarade: 48 Hoppade över: 0

Totalt 48
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8,33% 4

8,33% 4

18,75% 9

12,50% 6

33,33% 16

16,67% 8

2,08% 1

Q4 Välj på en skala 1-7 hur känslosam du
tycker att den här texten är, där 1 motsvarar
väldigt känslokall och 7 väldigt känslosam.

Svarade: 48 Hoppade över: 0

Totalt 48
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Q5 Found Poem.Ur diktsamlingen Synopsis
av Ulf Karl Olov Nilsson (Symposion förlag,
2007).Alabama: Elektriska stolenArizona:

Giftinjektion för personer dömda efter 15/11
1992; personer dömda före detta datum kan

välja mellan giftinjektion och
giftgasArkansas: Giftinjektion för personer

som begått brottet efter den 4/7 1983; de
som begått brottet innan detta datum kan
välja mellan giftinjektion och elektriska

stolenColorado: GiftinjektionConnecticut:
GiftinjektionDelaware: Giftinjektion för

personer som begått brottet efter den 13/6
1986; de som begått brottet innan dess kan
välja giftinjektion eller hängningFlorida: Val

mellan giftinjektion och elektriska
stolenGeorgia: Giftinjektion. (Den 5/10 2001

slog högsta domstolen i Georgia fast att
elektriska stolen var inhuman och förbjöd

metoden.)Idaho: Om det anses
ogenomförbart med giftinjektion används
exekutionspatrullIllinois: Giftinjektion. Om

giftinjektion skulle betraktas som
grundlagsstridigt föreskrivs elektriska
stolenIndiana: GiftinjektionKalifornien:
Giftinjektion om inte den dömde begär
giftgasKansas: GiftinjektionKentucky:

Giftinjektion för personer dömda efter den
31/3 1998; personer dömda innan detta kan

välja mellan giftinjektion och elektriska
stolenLouisiana: GiftinjektionMaryland:

Giftinjektion för personer som begått
brottet innan den 25/3 1994; personer som
begått brottet innan dess kan välja mellan

giftinjektion och giftgasMississippi:
GiftinjektionMissouri: Giftinjektion eller
giftgasMontana: GiftinjektionNebraska:

Elektriska stolenNevada: GiftinjektionNew
Hampshire: Hängning endast om

giftinjektion inte är möjligtNew Jersey:
GiftinjektionNew Mexiko: GiftinjektionNew

York: GiftinjektionNord Carolina:
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GiftinjektionOhio: GiftinjektionOklahoma:
Elektriska stolen om giftinjektion skulle

anses grundlagsstridig och
exekutionspatrull om både giftinjektion och

elektriska stolen skulle anses vara
grundlagsstridigtOregon:

GiftinjektionPennsylvania: GiftinjektionSyd
Carolina: Val mellan Giftinjektion och

elektriska stolenSyd Dakota:
GiftinjektionTennessee: Giftinjektion för

personer dömda efter den 1/1 1999;
personer dömda innan detta kan välja

mellan elektriska stolen och
giftinjektionTexas: GiftinjektionUtah:

Fången får välja mellan giftinjektion och
exekutionspatrullVirginia: Fången får välja

mellan giftinjektion och elektriska
stolenWashington: Giftinjektion om inte den

dömde begär hängningWyoming: Giftgas
om giftinjektion skulle anses

grundlagsstridigtVälj på en skala 1-7 hur
svår du tycker att den här texten är, där 1

motsvarar mycket enkel och 7 mycket svår.
Svarade: 48 Hoppade över: 0
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20,83% 10

37,50% 18

14,58% 7

12,50% 6

10,42% 5

2,08% 1

2,08% 1

Totalt 48

Svarsval Svar
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20,83% 10

29,17% 14

25,00% 12

16,67% 8

4,17% 2

2,08% 1

2,08% 1

Q6 Välj på en skala 1-7 hur vacker du tycker
att den här texten är, där 1 motsvarar

väldigt ful och 7 mycket vacker.
Svarade: 48 Hoppade över: 0

Totalt 48
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39,58% 19

16,67% 8

6,25% 3

8,33% 4

12,50% 6

12,50% 6

4,17% 2

Q7 Välj på en skala 1-7 hur känslosam du
tycker att den här texten är, där 1 motsvarar
väldigt känslokall och 7 väldigt känslosam.

Svarade: 48 Hoppade över: 0

Totalt 48
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0,00% 0

100,00% 48

Q8 Är du en van poesiläsare?
Svarade: 48 Hoppade över: 0

Totalt 48
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Nej
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Svarsval Svar

Ja

Nej

11 / 11

Attityder till texter SurveyMonkey



Enkät 1b: Vana poesiläsare



98,46% 64

1,54% 1

Q1 Hej, och tack för att du deltar i min
miniundersökning! Enkäten tar inte mer än
2 minuter. Du kommer att få läsa två korta

texter, och sedan svara på några korta
frågor om hur du upplever dem. Du svarar

genom att välja ett värde från 1-7. Ingen
personlig information om dig kommer att
samlas in, du deltar alltså helt anonymt.

Undersökningen kommer att presenteras i
en B-uppsats vid Stockholms Universitet.

Svarade: 65 Hoppade över: 0

Totalt 65

Jag är över 18
år och...

Jag är under
18 år och ha...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarsval Svar

Jag är över 18 år och samtycker till att delta

Jag är under 18 år och har målsmans tillstånd att delta
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16,92% 11

30,77% 20

26,15% 17

13,85% 9

9,23% 6

Q2 Blogginlägg av Jon7617 april, söndag.
Ledig. En promenad med Carin och barnen i
områdena kring Vinterviken uppenbarar än

en gång flera sammanhängande under.
Intensivt gula blommor som slagit ut bland
gråaktiga multnande löv i en glänta, violetta

blommor, gröna blad, en bisvärm vid en
kupa på en av kolonilotterna. Ja, och så

solskenet. Det har kommit tillbaka. Att sitta
i solen på trädgårdskaféet, ledig, att andas
lugnt och dricka en kopp stark espresso.
Välj på en skala 1-7 hur svår du tycker att
den här texten är, där 1 motsvarar mycket

enkel och 7 mycket svår.
Svarade: 65 Hoppade över: 0
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3,08% 2

0,00% 0

Totalt 65
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1,54% 1

20,00% 13

30,77% 20

21,54% 14

23,08% 15

3,08% 2

0,00% 0

Q3 Välj på en skala 1-7 hur vacker du tycker
att den här texten är, där 1 motsvarar

väldigt ful och 7 mycket vacker.
Svarade: 65 Hoppade över: 0

Totalt 65
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1,54% 1

13,85% 9

18,46% 12

32,31% 21

26,15% 17

7,69% 5

0,00% 0

Q4 Välj på en skala 1-7 hur känslosam du
tycker att den här texten är, där 1 motsvarar
väldigt känslokall och 7 väldigt känslosam.

Svarade: 65 Hoppade över: 0

Totalt 65
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Q5 Found Poem.Ur diktsamlingen Synopsis
av Ulf Karl Olov Nilsson (Symposion förlag,
2007).Alabama: Elektriska stolenArizona:

Giftinjektion för personer dömda efter 15/11
1992; personer dömda före detta datum kan

välja mellan giftinjektion och
giftgasArkansas: Giftinjektion för personer

som begått brottet efter den 4/7 1983; de
som begått brottet innan detta datum kan
välja mellan giftinjektion och elektriska

stolenColorado: GiftinjektionConnecticut:
GiftinjektionDelaware: Giftinjektion för

personer som begått brottet efter den 13/6
1986; de som begått brottet innan dess kan
välja giftinjektion eller hängningFlorida: Val

mellan giftinjektion och elektriska
stolenGeorgia: Giftinjektion. (Den 5/10 2001

slog högsta domstolen i Georgia fast att
elektriska stolen var inhuman och förbjöd

metoden.)Idaho: Om det anses
ogenomförbart med giftinjektion används
exekutionspatrullIllinois: Giftinjektion. Om

giftinjektion skulle betraktas som
grundlagsstridigt föreskrivs elektriska
stolenIndiana: GiftinjektionKalifornien:
Giftinjektion om inte den dömde begär
giftgasKansas: GiftinjektionKentucky:

Giftinjektion för personer dömda efter den
31/3 1998; personer dömda innan detta kan

välja mellan giftinjektion och elektriska
stolenLouisiana: GiftinjektionMaryland:

Giftinjektion för personer som begått
brottet innan den 25/3 1994; personer som
begått brottet innan dess kan välja mellan

giftinjektion och giftgasMississippi:
GiftinjektionMissouri: Giftinjektion eller
giftgasMontana: GiftinjektionNebraska:

Elektriska stolenNevada: GiftinjektionNew
Hampshire: Hängning endast om

giftinjektion inte är möjligtNew Jersey:
GiftinjektionNew Mexiko: GiftinjektionNew

York: GiftinjektionNord Carolina:
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GiftinjektionOhio: GiftinjektionOklahoma:
Elektriska stolen om giftinjektion skulle

anses grundlagsstridig och
exekutionspatrull om både giftinjektion och

elektriska stolen skulle anses vara
grundlagsstridigtOregon:

GiftinjektionPennsylvania: GiftinjektionSyd
Carolina: Val mellan Giftinjektion och

elektriska stolenSyd Dakota:
GiftinjektionTennessee: Giftinjektion för

personer dömda efter den 1/1 1999;
personer dömda innan detta kan välja

mellan elektriska stolen och
giftinjektionTexas: GiftinjektionUtah:

Fången får välja mellan giftinjektion och
exekutionspatrullVirginia: Fången får välja

mellan giftinjektion och elektriska
stolenWashington: Giftinjektion om inte den

dömde begär hängningWyoming: Giftgas
om giftinjektion skulle anses

grundlagsstridigtVälj på en skala 1-7 hur
svår du tycker att den här texten är, där 1

motsvarar mycket enkel och 7 mycket svår.
Svarade: 65 Hoppade över: 0
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16,92% 11

27,69% 18

20,00% 13

18,46% 12

9,23% 6

6,15% 4

1,54% 1

Totalt 65
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13,85% 9

32,31% 21

12,31% 8

13,85% 9

20,00% 13

6,15% 4

1,54% 1

Q6 Välj på en skala 1-7 hur vacker du tycker
att den här texten är, där 1 motsvarar

väldigt ful och 7 mycket vacker.
Svarade: 65 Hoppade över: 0

Totalt 65
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18,46% 12

12,31% 8

16,92% 11

10,77% 7

12,31% 8

20,00% 13

9,23% 6

Q7 Välj på en skala 1-7 hur känslosam du
tycker att den här texten är, där 1 motsvarar
väldigt känslokall och 7 väldigt känslosam.

Svarade: 65 Hoppade över: 0

Totalt 65
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100,00% 65

0,00% 0

Q8 Är du en van poesiläsare?
Svarade: 65 Hoppade över: 0

Totalt 65
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	Q1 Hej, och tack för att du deltar i min miniundersökning! Enkäten tar inte mer än 2 minuter. Du kommer att få läsa två korta texter, och sedan svara på några korta frågor om hur du upplever dem. Du svarar genom att välja ett värde från 1-7. Ingen personlig information om dig kommer att samlas in, du deltar alltså helt anonymt. Undersökningen kommer att presenteras i en B-uppsats vid Stockholms Universitet.
	Q2 Bilaga 1: Avrättningsmetoder vid dödsstraff i amerikanska delstaterAlabama: Elektriska stolenArizona: Giftinjektion för personer dömda efter 15/11 1992; personer dömda före detta datum kan välja mellan giftinjektion och giftgasArkansas: Giftinjektion för personer som begått brottet efter den 4/7 1983; de som begått brottet innan detta datum kan välja mellan giftinjektion och elektriska stolenColorado: GiftinjektionConnecticut: GiftinjektionDelaware: Giftinjektion för personer som begått brottet efter den 13/6 1986; de som begått brottet innan dess kan välja giftinjektion eller hängningFlorida: Val mellan giftinjektion och elektriska stolenGeorgia: Giftinjektion. (Den 5/10 2001 slog högsta domstolen i Georgia fast att elektriska stolen var inhuman och förbjöd metoden.)Idaho: Om det anses ogenomförbart med giftinjektion används exekutionspatrullIllinois: Giftinjektion. Om giftinjektion skulle betraktas som grundlagsstridigt föreskrivs elektriska stolenIndiana: GiftinjektionKalifornien: Giftinjektion om inte den dömde begär giftgasKansas: GiftinjektionKentucky: Giftinjektion för personer dömda efter den 31/3 1998; personer dömda innan detta kan välja mellan giftinjektion och elektriska stolenLouisiana: GiftinjektionMaryland: Giftinjektion för personer som begått brottet innan den 25/3 1994; personer som begått brottet innan dess kan välja mellan giftinjektion och giftgasMississippi: GiftinjektionMissouri: Giftinjektion eller giftgasMontana: GiftinjektionNebraska: Elektriska stolenNevada: GiftinjektionNew Hampshire: Hängning endast om giftinjektion inte är möjligtNew Jersey: GiftinjektionNew Mexiko: GiftinjektionNew York: GiftinjektionNord Carolina: GiftinjektionOhio: GiftinjektionOklahoma: Elektriska stolen om giftinjektion skulle anses grundlagsstridig och exekutionspatrull om både giftinjektion och elektriska stolen skulle anses vara grundlagsstridigtOregon: GiftinjektionPennsylvania: GiftinjektionSyd Carolina: Val mellan Giftinjektion och elektriska stolenSyd Dakota: GiftinjektionTennessee: Giftinjektion för personer dömda efter den 1/1 1999; personer dömda innan detta kan välja mellan elektriska stolen och giftinjektionTexas: GiftinjektionUtah: Fången får välja mellan giftinjektion och exekutionspatrullVirginia: Fången får välja mellan giftinjektion och elektriska stolenWashington: Giftinjektion om inte den dömde begär hängningWyoming: Giftgas om giftinjektion skulle anses grundlagsstridigtVälj på en skala 1-7 hur svår du tycker att den här texten är, där 1 motsvarar mycket enkel och 7 mycket svår.
	Q3 Välj på en skala 1-7 hur vacker du tycker att den här texten är, där 1 motsvarar väldigt ful och 7 mycket vacker.
	Q4 Välj på en skala 1-7 hur känslosam du tycker att den här texten är, där 1 motsvarar väldigt känslokall och 7 väldigt känslosam.
	Q5 Söndag 12.00-21.00Ur diktsamlingen Efter arbetschema av Johan Jönson (Albert Bonniers förlag, 2008).17 april, söndag. Ledig. En promenad med Carin och barnen i områdena kring Vinterviken uppenbarar än en gång flera sammanhängande under. Intensivt gula blommor som slagit ut bland gråaktiga multnande löv i en glänta, violetta blommor, gröna blad, en bisvärm vid en kupa på en av kolonilotterna. Ja, och så solskenet. Det har kommit tillbaka. Att sitta i solen på trädgårdskaféet, ledig, att andas lugnt och dricka en kopp stark espresso. Välj på en skala 1-7 hur svår du tycker att den här texten är, där 1 motsvarar mycket enkel och 7 mycket svår.
	Q6 Välj på en skala 1-7 hur vacker du tycker att den här texten är, där 1 motsvarar väldigt ful och 7 mycket vacker.
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	Q4 Välj på en skala 1-7 hur känslosam du tycker att den här texten är, där 1 motsvarar väldigt känslokall och 7 väldigt känslosam.
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	Q7 Välj på en skala 1-7 hur känslosam du tycker att den här texten är, där 1 motsvarar väldigt känslokall och 7 väldigt känslosam.
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