
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Svenska språket (61-90), 30 hp

Vackra damer och förtjusande gasrespons

Värderande adjektiv ur ett genusperspektiv

Josefin Lund

Svenska språket 15 hp

Halmstad 2017-06-27



 

Högskolan i Halmstad 

Akademin för lärande, humaniora och samhälle 

Uppsats 15 hp, Svenska språket 61-90 

Författare:  

Josefin Lund 

 

 

 

 

 

 

Vackra damer och förtjusande gasrespons 
Värderande adjektiv ur ett genusperspektiv 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Handledare: 

Rickard Melkersson 

 VT 2017 



 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning ................................................................................................................................. 1 
1.1. Bakgrund ......................................................................................................................... 1 
1.2. Syfte ................................................................................................................................ 3 

2. Tidigare forskning .................................................................................................................. 4 
3. Teori ....................................................................................................................................... 7 

3.1. Könsstereotyper ............................................................................................................... 7 
3.2. Språk och genus under 1900-talets första hälft ............................................................... 8 
3.3. Språk och genus från 1970-talet och framåt .................................................................... 9 

4. Material och metod ............................................................................................................... 11 
4.1. Material ......................................................................................................................... 11 
4.2. Metod ............................................................................................................................ 12 

4.2.1. Analys ..................................................................................................................... 12 
4.2.2. Värderande adjektiv ............................................................................................... 13 
4.2.3. Substantiv och pronomen ....................................................................................... 15 

5. Resultat ................................................................................................................................. 16 
5.1. Värderande adjektiv ...................................................................................................... 16 

5.2. Substantiv beskrivna av värderande adjektiv ................................................................ 20 

6. Diskussion och slutsats ......................................................................................................... 22 
6.1. Värderande adjektiv ...................................................................................................... 22 
6.2. Substantiv beskrivna av värderande adjektiv ................................................................ 25 

6.3. Slutsats .......................................................................................................................... 27 
7. Sammanfattning ................................................................................................................... 29 

Litteratur ................................................................................................................................... 32 

 

Tabellförteckning 

 
Tabell 1. Lakoffs kategorisering av och exempel på adjektiv. ......................................... 13 

Tabell 2. Översättning av Lakoffs exempel på adjektiv (Engelsk-svensk ordbok 2000). 13 
Tabell 3. Presentation av analysresultat. .......................................................................... 15 
Tabell 4. Kategorisering av substantiv beskrivna av värderande adjektiv. ...................... 15 

Tabell 5. Analysresultat för Svensk Damtidning: neutrala adjektiv ................................. 16 
Tabell 6. Analysresultat för Auto, motor & sport: neutrala adjektiv ................................ 17 

Tabell 7. Analysresultat för Svensk Damtidning: känsloladdade adjektiv ....................... 18 
Tabell 8. Analysresultat för Auto, motor & sport: känsloladdade adjektiv ...................... 19 
Tabell 9. Kategorisering av substantiv beskrivna av värderande adjektiv. Svensk 

Damtidning. ...................................................................................................................... 20 
Tabell 10. Kategorisering av substantiv beskrivna av värderande adjektiv. Auto, motor & 

sport. ................................................................................................................................. 20 
 

 



 

Abstrakt 
 

I denna studie analyseras sex nummer av Svensk Damtidning och fyra nummer av Auto, motor 

& sport med syfte att klargöra huvuvida talspråksstereotypen att kvinnors språk är mer 

känsloladdat än mäns kan appliceras även på skriftspråk. Enligt talspråksstereotypen använder 

kvinnor fler värderande adjektiv än män, och dessa adjektiv tenderar att vara mer 

känsloladdade vid kvinnlig användning. Därför excerperas och kategoriseras värderande 

adjektiv utefter om de är neutrala eller känsloladdade. Studien undersöker även eventuella 

mönster över hur manliga och kvinnliga skribenter använder de värderande adjektiven, genom 

insamling och kategorisering av de substantiv och pronomen som de aktuella adjektiven står 

som bestämning till. Resultatet visar att de kvinnliga skribenterna i undersökningen 

generellt tenderar att använda fler värderande adjektiv än män, men skillnaden är där mycket 

liten. Däremot pekar resultatet mer tydligt på att just känsloladdade värderande adjektiv 

återfinns i högre frekvens i  de kvinnligt producerade texterna än i de manliga. De substantiv 

och pronomen som de aktuella adjektiven står som bestämning till är i männens fall 

uteslutande inanimata, medan de kvinnliga skribenterna väljer en liten del animata och störst 

del inanimata ord. Talspråksstereotypen kan delvis sägas stämma in även på skriftspråket, 

även om resultaten inte entydigt bekräftar detta. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Sedan långt tillbaka har män och kvinnor setts som två olika typer av människor. Utöver 

biologiska faktorer anses även ofta roller i samhället och beteende vara några exempel på 

faktorer som sägs skilja män och kvinnor åt. Y. Hirdman (2001) menar att stereotyper om hur 

män och kvinnor är och ska vara återfinns redan i äldre religiösa texter, och även i Darwins 

texter om evolutionen. Hirdman beskriver att Darwin såg evolutionen ”som skapare av den 

intelligente, agressive hannen och den imiterande, snälla honan” (Y. Hirdman 2001:82). 

Föreställningen att mannen är den starka ledaren och att kvinnan är den undergivna och 

omhändertagande lever på många sätt kvar än idag. Det är vida känt att männen i Sverige i 

många fall tjänar mer pengar än kvinnorna trots lika arbete, och att det oftast är kvinnorna 

som tar tillvara på den största delen av föräldraledigheten. Trots det alltmer omfattande 

jämställdhetsarbetet lever många av de gamla traditionerna kvar, medförande stereotyper om 

hur män och kvinnor ska vara. 

Edlund m.fl. (2007) framhåller att det även finns föreställningar och stereotyper om hur 

män och kvinnor talar och bör tala. En av dessa är att kvinnors tal är mångordigt och 

pladdrande, utan verklig substans (Edlund m.fl. 2007:58). Denna föreställning återfinns även i 

tidiga verk, såsom Cederschiöld (1900) och Jespersen (1922), och omtalas också i 

Nordenstam (2003) som skriver att kvinnors tal allmänt har karakteriserats som ytligt och 

osammanhängande och att kvinnor betraktats som pratsamma (Nordenstam 2003:32). 

Forskares åsikter går dock isär vad gäller de bakomliggande orsakerna till att män och 

kvinnor talar på olika sätt. Cederschiöld (1900) å ena sidan menar att särdragen som kan sägas 

utmärka kvinnligt och manligt språk är medfödda och skapade av naturens gång 

(Cederschiöld 1900:4). Lakoff ([1973]2004) menar å andra sidan att framförallt kvinnor 

fostras in ett visst språkligt beteende som skiljer sig från mannens; skillnader mellan manligt 

och kvinnligt språk är konsekvenser av roller i samhället (Edlund m.fl. 2007:66).  

Enligt Cederschiöld (1900) är det sedan urminnes tider känt att känslan dominerar hos 

kvinnan och att förståndet dominerar hos mannen (Cederschiöld 1900:9). Med andra ord är 

subjektiviteten större hos kvinnan medan objektiviteten är större hos mannen. Att kvinnan är 

känslodominerad leder enligt Cederschiöld till impulsivt, känsloladdat och föränderligt tal, 

där stämningen påverkar kvinnans sätt att uttrycka sig. Till skillnad från kvinnans 

känslosamma tal beskriver Cederschiöld (1900) mannens tal som kort och koncist; mannen 
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framställer snabbt och sakligt det som han vill ha sagt. Lakoff ([1973]2004) är en mer nutida 

forskare som behandlar sambandet mellan känslor och kvinnans tal. Hon menar att kvinnan är 

benägen att använda sig av andra typer av värderande adjektiv än mannen, och att dessa 

adjektiv är mer känsloladdade. Mannen använder istället mer neutrala adjektiv för att skydda 

sitt rykte och för att inte framstå som feminin (Lakoff [1973]2004:45). Lakoff ([1973]2004) 

lägger däremot ingen större vikt vid hur män och kvinnor använder adjektiven, det vill säga 

vilka substantiv som de värderande adjektiven ställs som bestämning till. Sannolikt väljer 

män och kvinnor att ställa adjektiven i bestämning till olika typer av substantiv, liksom att de 

väljer att använda mer eller mer känsloladdade adjektiv. Ett mönster över användningen av 

substantiven beskrivna av de värderande adjektiven bör gå att urskilja, precis som Lakoff har 

gjort över användningen av adjektiven. Tenderar substantiven som kvinnor beskriver att vara 

lika känsloladdade som adjektiven? Beskriver män bara stereotypt manliga eller neutrala 

substantiv? Är det animata eller inanimata substantiv som beskrivs? Möjligtvis kan animata 

substantiv ses som mer känsloladdade än inanimata då de representerar en levande varelse. 

Om mäns och kvinnors substantivanvändning i samband med värderande adjektiv följer 

Lakoffs ([1973]2004) adjektivteori bör kvinnor då välja att beskriva animata substantiv mer 

frekvent än män. Studier av substantiv som olika typer av adjektiv står som bestämning till 

kan möjligtvis bidra med ytterligare en dimension till Lakoffs genusinriktade adjektivteori 

och ge mer resultat att grunda påståenden om känsloladdat språk på. 

En mängd forskare och språkvetare har intresserat sig för manligt och kvinnligt talat språk, 

hur de båda könen uttrycker sig och skillnaden mellan deras språk (se exempelvis Tannen 

1991, Adelswärd 1999 och Nordenstam 2003). Det skrivna språket är däremot inte utforskat i 

samma utsträckning inom detta ämne. Trots att det skiljer flertalet årtionden mellan 

Cederschiölds (1900) och Lakoffs ([1973]2004) publikationer menar de båda att det är mer 

komplicerat att analysera skillnader i manligt och kvinnligt skriftspråk jämfört med det talade 

språket, då dessa skillnader ofta visar sig i kontextbundna interaktioner och fungerar som 

personliga samtalsmarkörer. Cederschiöld (1900) skriver att kvinnors känsloladdade och 

impulsiva språk bäst fångas och analyseras i informella umgängessamtal, och möjligtvis även 

i personliga texter såsom brev och dagboksanteckningar (Cederschiöld 1900:4). Dock kan 

även skrivna texter ses som kontextbundna både i produktion och konsumtion och skillnader 

bör gå att urskilja även där. Texter skrivna av kvinnor bör, med tanke på tidigare diskussioner 

inom detta ämne, visa upp skillnader mot texter skrivna av män. Särskilt om  texternas 

målgrupp också är kvinnor respektive män och texten hör hemma inom typiska kvinnliga 

respektive manliga skriftbrukskontexter. 
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Exempelvis veckotidningarna och tidsskrifterna i dagens samhälle kan ses som relativt 

informella med ett tydligt syfte att knyta an till och beröra läsaren. Sannolikt kan det i dessa 

texter återfinnas språkdrag som liknar de som förekommer i umgängesinteraktioner och som 

samtalsmarkörer. Med tanke på att en så liten del av forskningen om manligt och kvinnligt 

språk ägnats åt skrivna texter (se exempelvis Hene 1984) är det av stor vikt att försöka utvisa 

om samma skillnader mellan könens språk kan urskiljas där. Med tanke på tidigare nämnda 

föreställningar om kvinnans känsloladdade och mannens sakliga talspråk kan en studie av 

kvinnligt och manligt skriftspråk uppvisa intressanta resultat vid jämförande med 

talspråksstereotyperna. Om kvinnan i sitt talade språk använder ord som anses vara 

känsloladdade återfinns dessa ord sannolikt även i skrivna texter. Lakoffs ([1973]2004) teori 

om att kvinnor använder mer känsloladdade adjektiv än män torde vara en rimlig 

utgångspunkt för att kunna utvisa om dessa talspråksstereotyper även kan appliceras på 

kvinnligt och manligt skriftspråk. En studie av kvinnors och mäns skriva texter kan bidra till 

forskningen kring språk och genus, och möjligtvis visa upp resultat som kan vara relevanta 

för framtida studier inom detta ämnesområde. 

1.2. Syfte  

 Syftet med föreliggande arbete är att klargöra de eventuella skillnaderna i fråga om 

frekvensen av  positivt värderande och känsloladdade adjektiv mellan texter i Svensk 

Damtidning och texter i Auto, motor & sport. De värderande adjektiven analyseras 

enligt Lakoffs ([1973]2004) modell för att kunna urskilja eventuella skillnader mellan hur 

frekvent kvinnor respektive män använder dessa adjektiv i skrift (se avsnitt 4.2.). Det 

undersöks även om variationen av värderande adjektiv är större i de kvinnligt producerade 

texterna än i de manliga.  

Ytterligare ett syfte med denna studie är att försöka kategorisera sammanhangen där dessa 

värderande adjektiv framställs, för att eventuellt kunna urskilja ett mönster hur kvinnor 

respektive män använder dem. De substantiv som de aktuella adjektiven står som bestämning 

till delas därför in i två kategorier för att komma fram till om det är animata eller inanimata 

substantiv som beskrivs. Tanken är att animata substantiv i högre grad kan klassas som 

känsloladdade än inanimata substantiv, då de animata representerar levande varelser. 

Tenderar kvinnor att använda känsloladdade adjektiv mer frekvent än män, finns möjligheten 

att de även tenderar att använda animata substantiv mer frekvent. En diskussion förs dessutom 

huruvida substantiven tillhör stereotypt kvinnliga eller manliga ämnesområden. Även 

pronomen som syftar på substantiv inkluderas i kategoriseringen. 
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Fokus i denna studie ligger på om textproducenternas kön har någon betydelse för 

texternas utformning, men jag har valt att renodla könsaspekten ytterligare genom att även 

mottagare för och ämnesområden i tidningarna spelar en viss roll. I Svensk Damtidning 

skriver kvinnliga skribenter texter till kvinnor om stereotypt kvinnliga ämnen, och i Auto, 

motor & sport är motsvarande skribenter, mottagare och ämnen manliga. Dock är inte syftet 

att analysera huruvida texterna är anpassade till konsumenter och kontext, utan om 

talspråksstereotyper kan appliceras även på manligt och kvinnligt skriftspråk.  

Svar söks på följande frågor: 

 Förekommer  positivt värderande adjektiv mer frekvent i texter skrivna av 

kvinnliga skribenter jämfört med texter skrivna av manliga skribenter? Är 

adjektiven använda av kvinnor oftare känsloladdade än adjektiven använda av 

män? Använder kvinnor en större variation av värderande adjektiv än män?  

 Vilka typer av substantiv står de värderande adjektiven som bestämning till? Är 

dessa substantiv animata eller inanimata? Tillhör de stereotypt kvinnliga eller 

manliga ämnesområden? Är det möjligt att urskilja ett mönster hur kvinnor 

respektive män använder adjektiven? 

 

2. Tidigare forskning 

Birgitta Hene (1984) undersöker i sin avhandling bland annat personbeskrivningar (ofta 

adjektiv) i populära barnböcker. Ett av syftena med Henes (1984) studie är att jämföra hur 

flickor/kvinnor och pojkar/män beskrivs i böckerna, och om beskrivningarna skiljer sig åt om 

litteraturen är riktad till flickor eller till pojkar (Hene 1984:2). Hene vill även undersöka om 

personbeskrivningarna överensstämmer med de traditionella könsrollsmönstren, vilket hon 

kommer fram till att de inte gör (Hene 1984:247). Hene kategoriserar de adjektiv hon studerar 

i olika semantiska fält för att urskilja om personers yttre, karaktärsdrag eller sinnesstämning 

beskrivs och undersöker om olika typer av adjektiv används för att beskriva flickor respektive 

pojkar. Resultatet visar att de olika semantiska fälten är relativt jämnt representerade i alla 

barnböcker, oavsett målgrupp, och som tidigare nämnts är de beskrivande adjektiven inte 

traditionellt könsrollsbundna (Hene 1984:247). Dock finns en liten samling adjektiv som 

Hene menar förekommer mer frekvent i beskrivning av det ena könet än det andra. Flickor 

beskrivs som pratsamma, duktiga, glada och rara medan pojkar beskrivs som irriterade, 

överlägsna och misstänksamma. Flickorna i böckerna framstår enligt Hene som mer 

extroverta och pojkarna som introverta (Hene 1984:248). 
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Henes (1984) avhandling har en del likheter med denna studie då det delvis är adjektiv som 

studeras, och kategorisering är en väsentlig del av analysprocessen. Dock fokuserar Hene på 

hur kvinnliga och manliga figurer i barnböckerna beskrivs, medan det i denna studie är 

kvinnors och mäns användning av adjektiv som är kärnan. Henes (1984) studieobjekt är vilket 

språk män och kvinnor omtalas med medan det i denna studie fokuseras på om det är en man 

eller kvinna som använder språket och hur språket skiljer sig åt mellan könen. Även 

materialet skiljer sig åt – Hene (1984) undersöker barnböcker medan materialet i denna studie 

är tidsskrifter med en vuxen målgrupp. En intressant aspekt är dock att adjektiven som enligt 

Hene ofta beskriver flickor i barnböckerna till viss del överensstämmer med de stereotyper 

som bland annat Cederschiöld (1900) och Nordenstam (2003) diskuterat –  att kvinnor anses 

vara pratsamma och pladdrande utan verklig substans i talet. Hirdman (2001:82) beskrev även 

Darwins evolutionsteori där kvinnan är skapad som den snälla och underlägsna och mannen 

som den aggressiva och överlägsna. Henes (1984) exempel på adjektiv som ofta beskriver 

pojkar i barnböcker stämmer till viss del överens med denna föreställning. 

Anja Hirdman (2001) studerar i sin avhandling hur män och kvinnor och relationen dem 

emellan framställs i tidningarna Veckorevyn och Fib aktuellt. Enligt A. Hirdman (2001) 

spelar media en stor roll i skapandet av föreställningar och stereotyper om hur män och 

kvinnor är eller bör vara, varför ett delsyfte i hennes studie är att fördjupa problematiken 

kring hur genus produceras medialt (A. Hirman 2001:8). Hirdman analyserar sitt valda 

material utifrån tema (vad som talas om) och form (hur det talas om), ur perspektivet att 

innehåll och information finns i både text och bild (A. Hirdman 2001:23-25). En kort 

summering av resultatet är att kvinnan framställs som underlägsen, inbjudande och kravlös i 

Fib aktuellt, medan mannen framställs som överlägsen, erövrande och tämjande. Veckorevyn 

kan sägas förstärka detta genom att instruera sina läsare och ge råd inom stereotypiskt 

kvinnliga beteenden och ämnesområden (A. Hirdman 2001:267). 

Det material som A. Hirdman (2001) har valt till sin analys liknar det som har valts till 

denna studie. Både Veckorevyn och Svensk Damtidning är tidningar med tydligt kvinnlig 

målgrupp medan Fib aktuellt och Auto motor & sport tydligt riktar sig till män. 

Analysmetoden i denna studie skiljer sig dock markant åt mot A. Hirdmans (2001), liksom 

syftet. Hirdman lägger ingen vikt vid om det är manliga eller kvinnliga skribenter som står 

bakom texterna i tidningarna utan hon fokuserar endast på hur de olika könen och relationen 

mellan dem framställs. Fokus i denna studie kan sägas vara tvärtom, här är huvudsyftet att ta 

reda på om manligt och kvinnligt skriftspråk skiljer sig åt och framställningen av 

föreställningar och stereotyper lämnas åt sidan. A. Hirdmans (2001) resultat har dock viss 
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betydelse för denna studies teoretiska utgångspunkt, även om det inte är ur ett språkligt 

perspektiv, då vissa stereotyper och föreställningar om hur man och kvinnor bör vara 

bekräftas.   

1973 utgavs Lakoffs feministiskt inriktade uppsats Language and Woman’s Place 

(nyutgavs 2004 med tillhörande kommentarer) som behandlar kvinnors sätt att uttrycka sig 

som något säreget och speciellt (Nordenstam 2003:10). Lakoff ([1973]2004) har, liksom 

Cederschiöld (1900) och Lindqvist (1945) i början av 1900-talet, ingen empirisk grund till 

sina påståenden utan hon skriver utefter sina egna erfarenheter och sin språkkänsla och 

språkförståelse. Uppsatsen blev enormt uppmärksammad och lovordad i de nyligen väckta 

feministiska kretsarna, men har även till viss del blivit kritiserad. Talbot (2010) ser Lakoffs 

([1973]2004) publikation som en rad spekulationer utan empirisk grund och menar att många 

av föreställningarna om ett säreget kvinnospråk förstärker de skadliga och nedlåtande 

stereotyper som bland annat Jespersen (1922) myntade redan under tidigt 1900-tal. Talbot 

(2010) anser att det är märkligt att en av de första feministiska språkinriktade publikationerna 

så tydligt speglar de gamla stereotyperna (Talbot 2010:38). Bland annat Edlund m.fl. (2007) 

anser däremot att Lakoff ([1973]2004) med sin uppsats bidrog med viktig inspiration både till 

kvinnorörelsen och till forskningen inom språk och kön, och erbjöd viss kunskap och teorier 

kring hur språk och kvinnors maktunderläge hör samman (Edlund m.fl. 2007:47-48). 

Ulrika Holgersson (2005) analyserar utgåvor av Svensk Damtidning från början av 1900-

talet, med syftet att skapa en uppfattning om hur klassamhället konstruerades språkligt i 

tidningen och vilka tankestrukturer som styrde människors föreställningar om sig själva och 

andra (Holgersson 2005:16). Speciellt intresse uttrycker Holgersson (2005) för vilket språk 

som användes för att omtala samhällets lägre skikt och de yrken som förknippades med det, 

samt hur dessa yrken och samhällspositioner konstruerades språkligt. Holgersson påpekar 

även att hon inte syftar till att upphöja klass på bekostnad av genus, utan att den välutvecklade 

genusteorin som redan existerar kontinuerligt influerar hennes arbete (Holgersson 2005:17). 

Holgersson har för att klargöra hur klass konstrueras språkligt analyserat bland annat 

bestämningar av människor, språkliga skalor som bedömer individer och klassiska bildvärldar 

som associerar olika personer med motsatsord som exempelvis ljus och mörker, och hälsa och 

ohälsa (Holgersson 2005:295). Resultatet visar bland annat att skribenterna på Svensk 

Damtidning i början av 1900-talet framhöll de mer obildade och fattigare kvinnornas själsliga 

och positiva egenskaper snarare än det faktum att de saknade utbildning och befann sig i 

samhällets lägre skikt. Yrkestitlar var olika på kvinnor och män, för att både särskilja könen 

men  även för att kunna urskilja vilka människor som arbetade med kroppen och grövre jobb, 
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och vilka som befann sig i högre samhällsgrupper och inte hade yrken som krävde kroppsligt 

arbete (Holgersson 2005:297). 

Holgerssons (2005) studie har få likheter med denna studie. Då det i denna studie är språk 

ur ett genusperspektiv som analyseras fokuserar Holgersson istället på hur klass och dess 

tillhörande begrepp omtalas och konstrueras. De skribenterna som har författat texterna i 

Svensk Damtidning i början av 1900-talet inkluderas inte i analys och diskussion, medan 

skribentkönet i denna studie är av mycket stor betydelse. Dock använder sig Holgersson 

(2005) av samma material som används i denna studie, även om de tidningar som hon 

analyserar är utgivna för drygt hundra år sedan och denna studies tidningar är utgivna år 2017. 

Holgersson diskuterar även de stereotyper om samhället och dess klasser som diskuterades i 

början av 1900-talet, och vilka som existerar och diskuteras idag. Stereotyper är en viktig 

teoretisk utgångspunkt även i denna studie, trots skillnader i teoretiska och analytiska 

perspektiv mellan Holgerssons studie och denna. 

 

3. Teori  

3.1. Könsstereotyper  

’Uppsättning starkt förenklade föreställningar om viss företeelse’ (Svensk ordbok 2009) – på 

detta vis beskrivs ordet stereotyp i Svensk Ordbok utgiven av Svenska Akademien. Att det 

finns stereotyper kring hur män och kvinnor är och bör vara grundas i  starkt förenklade 

föreställningar om företeelser i det verkliga samhället och den verkliga vardagen som 

människor lever i idag. Män bör vara, bete sig och prata på ett visst sätt för att kunna 

klassificeras som män och kvinnor bör röra sig, uttrycka sig och se ut på ett visst sätt för att få 

vara kvinnor. I många fall ses mannen som ledaren, som den dominanta och förståndiga, 

medan kvinnan är den snälla och underordnade. Vissa människor ser detta som en 

självklarhet, att det är Guds eller naturens vilja (Y. Hirdman 2001:5). Y. Hirdman (2001) 

menar att den stereotypa genusproduktion som pågår i samhället hindrar människor från att 

tänka sina bästa tankar och utföra sina bästa handlingar, och istället ramar in män och kvinnor 

efter hur de bör tänka och handla. Mannen bör ta hand om kvinnan och vara den överordnade 

– kvinnan bör vara den mindre och svagare (Y. Hirdman 2001:80). Cederschiöld (1900) ser 

skillnaderna hos de olika könen – både de fysiska och psykiska, och därmed även de språkliga 

– som något medfött och naturligt (Cederschiöld 1900:4). Lakoff (2004) menar istället att 
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samhället fostrar in män och kvinnor i roller och att detta medför olikheter i språket (Edlund 

m.fl. 2007:66). 

Det finns alltså stereotyper inte bara om hur män och kvinnor bör vara och bete sig, utan 

även om hur de olika könen bör tala och uttrycka sig. Nordenstam (2003) skriver att intresset 

för sambandet mellan språk och kön växte fram inom forskningen under 1970-talet. Det var 

även under den perioden som studier inom en mängd ämnen med kvinnor som fokus och 

utgångspunkt började genomföras. Fram till dess hade forskningen haft mannen som 

utgångspunkt och måttstock (Nordenstam 2003:11), vilket bekräftar de stereotypa och 

möjligtvis i många fall verkliga könsrollerna – mannen var den överordnade, och den 

självklara utgångspunkten inom forskningen. Den nya forskningen med kvinnor som fokus 

kallades feministisk forskning, vilket kan te sig märkligt. Skillnader gjordes alltså mellan 

”vanlig” forskning med manlig måttstock och den feministiska forskningen med kvinnlig 

måttstock och utgångspunkt. 

3.2. Språk och genus under 1900-talets första hälft  

Mannen sägs inte bara vara överlägsen kvinnan i samhället utan även språkligt; mannens 

språk och språkbruk är det rätta och kvinnans språk är maktlöst och bristfälligt. Eftersom 

kvinnan är underlägsen kan hon heller inte använda samma språk som mannen om hon vill bli 

hörd (Edlund m.fl. 2007:50). Normen för språk och språkbruk utgår från mannens position 

som överordnad, vilket innebär att kvinnan med det bristfälliga språket avviker från denna 

norm. Att betrakta kvinnans språk som en avvikelse gjorde bland annat Cederschiöld (1900) 

och Lindqvist (1945) redan i början av 1900-talet. Lindqvist menar att språket är mannens 

skapelse och ett uttryck för den manliga särarten, och att det möjligtvis även finns ett säreget 

kvinnligt språk (Lindqvist 1945:15). Varken Cederschiölds (1900) eller Lindqvists (1945) 

texter grundade sig på empiriskt material – utgångspunkten var intuitiv språkkänsla och 

självupplevda erfarenheter. De båda männens uppfattning var att hos kvinnan dominerar 

känslan och hos mannen dominerar förståndet (Cederschiöld 1900:9). Kvinnans känslostyrda 

sinne bidrar till ett planlöst och svårtolkat tal, där ämnena skiftar i ett sådant högt tempo att 

det för en man är svårt att förstå (Cederschiöld 1900:15). Kvinnan sägs även tala betydligt 

mer än mannen, vilket skapade den språkliga könsstereotypen den planlöst pladdrande 

kvinnan (Edlund m.fl. 2007:60). 

Ytterligare en man som intresserade sig för skillnaden mellan manligt och kvinnligt språk 

under tidigt 1900-tal var den danska lingvisten Otto Jespersen (1922). Jespersen menar bland 

annat att kvinnor har betydligt mindre ordförråd än männen, och dessutom är blyga med att 
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använda vissa ord som berör ämnesområden som kan genera dem själva eller samtalspartnern 

(Jespersen 1922:245,248). Om Jespersens utsaga stämmer bör delar av frågeställningarna 

besvaras – om kvinnor använder en större variation av värderande adjektiv än män (se avsnitt 

1.2.). Har kvinnor mindre ordförråd än män bör svaret på den frågan då vara nej. Ytterligare 

avvikelser i det kvinnliga språket anser Jespersen (1922) vara bland annat högre frekvens av 

pronomen, högre talhastighet, känslostyrt och innehållslöst tal samt ofullständiga meningar. I 

senare feministiskt inriktade diskussioner, förda framförallt på 1970-talet, har Jespersens 

yttranden agerat exempel på nedlåtande och sexistiska kommentarer gjorda av manliga 

språkvetare (Edlund m.fl. 2007:61). 

3.3. Språk och genus från 1970-talet och framåt 

Enligt Lakoff ([1973]2004) är det kvinnliga språket bistfälligt jämfört med det manliga, 

och saknar den säkerhet och rättframhet som utmärker det manliga språket. Lakoff menar att 

kvinnor diskrimineras språkligt på två sätt – genom sättet de uppfostras språkligt och blir 

lärda att använda språket, och genom andra människors språkbruk. Sättet som både män och 

kvinnor använder språket på placerar kvinnor i en underlägsen position, som kan förstås 

endast i jämförelse med de roller som de båda könen har i samhället (Lakoff [1973]2004:39-

40). De språkliga maktpositionerna speglar med andra ord maktpositionerna i samhället. 

Lakoff menar även att kvinnor socialiseras in i svagare och mer underordnade positioner än 

männen, och den språkliga uppfostran kvinnor får bidrar till att hålla kvar de båda könen i 

tidigare, stereotypa positioner. Språket och språkbruket som anses höra till kvinnan kan inte 

förbättra eller förändra kvinnors sociala position (Edlund m.fl. 2007:66).  

Lakoff ([1973]2004) tar i sin publikation upp ett tiotal språkdrag som hon menar utmärker 

kvinnors språk. Dessa språkdrag innefattar bland annat frågeintonation vid påståenden för att 

lämna öppet för kommentarer eller ifrågasättningar, hyperkorrekt uttal, överanvändning av 

påhängsfrågor, begränsad användning av svordomar samt stort ordförråd inom typiskt 

kvinnliga ämnesområden (Lakoff [1973]2004:43-51). Lakoff säger med sitt sista påstående 

emot bland annat Jespersen (1922) som menar att kvinnors ordförråd är betydligt mindre än 

männens. Enligt Lakoffs ([1973]2004) påstående är det därför möjligt att kvinnor använder en 

större variation av värderande adjektiv än män. Lakoff hävdar även att användningen av 

värderande adjektiv skiljer sig mellan män och kvinnor och att det finns två grupper av 

värderande adjektiv: de neutrala och de mer känsloladdade. Kvinnor kan i de flesta fall välja 

fritt mellan båda grupperna medan män är begränsade till den neutrala gruppen och inte kan 

använda de känsloladdade adjektiven utan risk för att skada sitt rykte. Lakoff ([1973]2004) 
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skriver att de enda grupperna av män som enligt hennes erfarenheter använder värderande 

adjektiv ur båda kategorierna, och därmed även har ett ”kvinnligt språk”, är män inom den 

akademiska sektorn och även män som tillhör den brittiska överklassen (Lakoff 

[1973]2004:45-47).  

Om Lakoffs teori kring mäns och kvinnors adjektivanvändning speglar de roller som hon 

anser att de har i samhället, innebär det att det känsloladdade språket är det underordnade 

(vilket bland annat Cederschiöld (1900) anser). Om denna studies första frågeställning (se 

avsnitt 1.2.) besvaras med att kvinnor använder mer känsloladdade adjektiv än män kan det 

sägas bekräfta Lakoffs ([1973]2004) teori, och även hennes syn på samhällsroller. 

Trots att kvinnor, till skillnad från män, har större valfrihet vid användandet av värderande 

adjektiv innebär inte detta att valet är helt riskfritt. I vissa situationer kan kvinnan behöva 

tänka sig för, då valet av adjektiv kan säga en del om hennes personlighet och framställningen 

av den. Att uttrycka sig med adjektiv ur den känsloladdade kategorin på ett affärsmöte eller en 

konferens kan bidra till att övriga deltagares förtroende för den kvinnliga talaren sjunker. 

Kvinnligt språk i en manligt dominerad miljö (till exempel affärsmöten eller för kvinnor i 

chefspositioner) kan anses vara olämpligt. Att kvinnor däremot använder känsloladdade 

adjektiv i samtal med vänninor eller i en kvinnligt dominerad miljö medför inga sociala eller 

maktrelaterade risker (Lakoff [1973]2004:46). I materialet i denna studie bör därför inte valet 

av värderande adjektiv ha påverkats av eventuella risker, då tidningen med kvinnliga 

skribenter även har en kvinnlig målgrupp. Skribenterna i den kvinnligt inriktade tidningen kan 

därför välja fritt ur båda kategorierna adjektiv utan att riskera att tappa läsarnas förtroende. De 

manliga skribenterna på tidningen med manlig målgrupp har fortfarande bara en kategori 

adjektiv att välja från, om inte ryktet eller maskuliniteten ska hotas. 

Lakoff ([1973]2004) tar ingen hänsyn till de substantiv som värderande adjektiv ur de båda 

kategorierna står som bestämning till i manligt och kvinnligt tal. Känsloladdade adjektiv 

tillsammans med substantiv från stereotypt kvinnliga ämnesområden torde generera ett mer 

”kvinnligt” språk enligt Lakoffs synsätt, än ett känsloladdat adjektiv tillsammans med ett 

stereotypt neutralt substantiv. Likaså bör en mans språk anses vara mer ”kvinnligt” vid 

användande av ett stereotypt kvinnligt substantiv, även om det paras ihop med ett neutralt 

värderande adjektiv. Att inkludera substantiv (och även pronomen) som värderande adjektiv 

står som bestämning till i  den genusinriktade teorin kring känsloladdat språk torde ge en ny 

dimension till Lakoffs ([1973]2004) påståenden och möjligtvis utmana hennes synsätt. 

Trots ett flertal årtionden mellan publikationerna av Cederschiöld (1900) och Lakoff 

([1973]2004) är de båda inne på liknande spår. Ingen av dem har empirisk grund eller 
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undersökningsresultat till stöd för sina påståenden utan de utgår helt från sin egen intuitiva 

språkkänsla och språkförståelse och iakttagelser av människor i sin omgivning. Att kvinnans 

språk är bristfälligt jämfört med mannens, att kvinnan befinner sig i en språkligt underlägsen 

position och att kvinnan är mer språkligt och sinnligt känslosam än mannen är tre faktorer 

som Cederschiöld (1900) och Lakoff ([1973]2004) trots olika verksamma tidperioder är 

överens om. Lakoff ([1973]2004) säger delvis emot sig själv när hon påstår att det kvinnliga 

språket är bristfälligt jämfört med det manliga, då hon även framhåller att kvinnor tenderar att 

ha ett stort ordförråd inom stereotypt kvinnliga ämnesområden. Ett rikare ordförråd bör 

generera ett mindre bristfälligt språk. Möjligtvis anser Lakoff ([1973]2004) att kvinnor har ett 

mindre ordförråd inom stereotypt neutrala eller manliga ämnesområden, vilket gör det 

kvinnliga språket bristfälligt jämfört med mannens inom de specifika områdena. Dock bör då 

det manliga språket vara bristfälligt jämfört med det kvinnliga inom andra områden. 

Cederschiölds påstående om att känslan dominerar hos kvinnan och därmed också påverkar 

hennes språk, får på sätt och vis stöd hos Lakoff med hennes teori kring neutrala och 

känsloladdade kvinnliga adjektiv. Trots att det även finns markanta skillnader mellan 

Cederschiölds (1900) och Lakoffs ([1973]2004) arbete ligger fokus i denna studie på det 

gemensamma påståendet att kvinnors språk utmärker sig som mer känsloladdat än mannens.  

 

4. Material och metod 

4.1. Material 

 

Materialet som används i denna studie är sex nummer av magasinet Svensk Damtidning 

(2017: nr. 8–13) och fyra nummer av magasinet Auto, motor & sport (2017: nr. 1–4), vilket 

motsvarar ungefär samma mängd text. Innehållsförteckningar, reklam samt tidningarnas 

framsida och baksida inkluderas inte i studien. Vid urvalet av material har tre aspekter 

beaktats. För det första riktar sig dessa magasin tydligt till kvinnliga respektive manliga 

läsare, genom stereotypt kvinnliga och manliga ämnesområden (se mer utförliga 

beskrivningar nedan). För det andra är skribenterna vid de båda magasinen även uteslutande 

kvinnliga respektive manliga, vilket ger texter skrivna av kvinnor till kvinnor respektive 

texter skrivna av män till män. Att dessa magasin är så tydligt åtskiljda gällande vilket kön de 

riktar sig till ger förhoppningar om ett mer intressant resultat av denna studie. För det tredje 
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har tillgängligheten av dessa magasin beaktats – de nyaste numrena av båda dessa tidskrifter 

finns tillgängliga i studiens närhet.  

Svensk Damtidning är en veckotidning som grundades 1889 och till en början hade unga 

nygifta kvinnor som målgrupp (wikipedia.org). Svensk Damtidning är idag Sveriges ledande 

tidning för kungliga nyheter med 72300 utgåvor år 2014, och behandlar bland annat fester, 

kändisar, bröllop, mode, mat och skönhet (facebook.se). Sedan 1992 publiceras tidningen av 

Aller Media AB, som står bakom nio av de tio mest sålda tidsskrifterna i svenska butiker. 

Koncernen säljer 61,4 miljoner tidsskrifter varje år och har som mål att skapa och sälja 

underhållning och inspiration till kvinnor (aller.se). 

Auto, motor & sport är Sveriges ledande nybilstidning och publiceras av Egmont 

Publishing, som står bakom bland annat magasin, böcker, spel och webbplatser. Tidningen är 

tillsammans med många andra länders utgåvor ett av världens största bilmagasin, men trots 

detta satsar den svenska redaktionen på att producera majoriteten av materialet från grunden 

och publicera svenskskrivna texter med internationell inspiration. Auto, motor & sports 

testförare testkör dessutom över 300 bilar per år för att kunna informera och inspirera läsarna 

vid nybilsköp (egmont.com). Tidningen utkommer med ett nytt nummer varannan vecka och 

behandlar biltester, svensk och internationell motorsport, kända personer inom bilvärlden och 

olika bilmärkens produktion och försäljning av bilar (mestmotor.se).    

 

4.2. Metod 

4.2.1. Analys 

Tillvägagångssättet i analysen av materialet i denna studie innefattar två moment. Det första 

momentet innebär att värderande adjektiv i attributiv eller predikativ ställning i de tio 

magasinen excerperas tillsammans med de substantiv och pronomen som adjektiven står som 

bestämning till. Det andra momentet innebär att de värderande adjektiven kategoriseras enligt 

Lakoffs ([1973]2004) modell för neutrala och känsloladdade adjektiv (se utförligare 

beskrivning nedan). Även substantiven och pronomenen kategoriseras sedan för att kunna 

urskilja eventuella mönster ifråga om vilka sammanhang kvinnor respektive män använder 

värderande adjektiv; med andra ord mönster över vad som väljs att beskrivas. 
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4.2.2. Värderande adjektiv 

Lakoff ([1973]2004) menar att det finns en grupp adjektiv som, utöver den beskrivande 

egenskapen, även värderar och markerar användarens beundran för något. Denna grupp av 

adjektiv delas av Lakoff ([1973]2004) vidare in i två kategorier: de neutrala värderande 

adjektiven som används av både män och kvinnor, och de mer känsloladdade vars användning 

är begränsad till kvinnor. Kvinnor kan fritt välja adjektiv ur båda kategorierna medan män 

riskerar att skada sitt rykte vid användning av de mer feminina orden, enligt Lakoff 

([1973]2004:45). 

Lakoff ([1973]2004:45) använder följande tabell för att demonstrera kategoriseringen av 

de värderande adjektiven: 

Tabell 1. Lakoffs kategorisering av och exempel på adjektiv. 

Neutral Women only 

Great Adorable 

Terrific Charming 

Cool Sweet 

Neat Lovely 

 Divine 

Tabell 2. Översättning av Lakoffs exempel på adjektiv (Engelsk-svensk ordbok 2000). 

Neutrala adjektiv Känsloladdade adjektiv 

Fantastisk Bedårande 

Toppen Förtjusande 

Ball Vacker 

Trevlig Underbar 

 Gudomlig 

 

Då direktöversättningar av många av dessa ord inte är speciellt vanligt förekommande 

uttryck i det svenska språket används Lakoffs ([1973]2004) kategoriseringsmodell som 

utgångspunkt i denna studie utan att för den delen ha hennes specifika adjektiv som exakta 

referenser. Vid räkningen av värderande adjektiv i de tio magasinen räknas alla adjektiv av 

typen ovan med, för att få ett större antal adjektiv att senare kategorisera. Tanken är att ju fler 

värderande adjektiv som samlas in, desto mer relevant resultat genereras.  
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Svårigheten med räkningen av adjektiv ligger i att avgöra vilka som faller in i Lakoffs 

grupp av värderande adjektiv och vilka som är orelevanta för undersökningen. Adjektiv som 

exempelvis stor, lång, blå eller djup kan på sätt och vis anses vara värderande då de sätter det 

beskrivna substantivet i värdering gentemot något annat; men enligt Lakoffs ([1973]2004) 

definition av värderande adjektiv bör de också uttrycka användarens beundran för objektet i 

fråga. Därför har adjektiv av denna typ uteslutits. Enligt Lakoffs ([1973]2004) definition har 

även beslutet tagits att endast positivt laddade värderande adjektiv kommer att räknas, för att 

till fullo följa Lakoffs linje och kunna kategorisera dem enligt hennes modell. Exempel på 

värderande adjektiv som kan förekomma i analysen är härlig, underbar, trevlig och fin. 

Endast adjektiv i attributiv eller predikativ ställning kommer att  inkluderas, och inte de som 

har en adverbiell funktion. 

Vid kategorisering av de värderande adjektiven är Lakoffs ([1973]2004) modell 

utgångspunkt, men då många av hennes exempel på adjektiv, som tidigare nämnts, inte 

återfinns särskilt ofta i det svenska språket har de insamlade adjektiven placerats i den 

kategori vars innehållande ord närmast kan sägas likna denna studies ord i betydelse och 

värderingsgrad. Viss problematik ligger även i vad det är som gör en del adjektiv 

känsloladdade och en del neutrala. Lakoff ([1973]2004) ger ingen närmare förklaring till sitt 

resonemang om neutrala och känsloladdade adjektiv mer än att de förekommer i olika mängd 

hos de båda könen och att män har en begränsad grupp adjektiv att använda för att kunna 

anses tala på ett manligt sätt. Då svårigheter uppstår vid kategorisering av ord som inte är 

exakta referenser till de Lakoff ([1973]2004) inkluderar i sin tabell har personlig språkkänsla 

och uppfattning av andra människors språkbruk varit avgörande. Personer i studiens 

omgivning blir även vid ett fåtal tillfällen tillfrågade om de vanligtvis använder vissa 

svårkategoriserade värderande adjektiv, för att på så vis få en klarare bild om dessa ord kan 

anses tillhöra den neutrala eller den känsloladdade kategorin. Adjektiv som exempelvis söt, 

snygg, fantastisk och vacker ligger i gränslandet mellan den neutrala och den känsloladdade 

kategorin, men de tre förstnämnda har beslutats tillhöra den neutrala kategorin och det 

sistnämnda den känsloladdade. De män som tillfrågas om sin adjektivanvändning påstår att de 

använder orden söt, snygg och fantastisk betydligt mer ofta än ordet vacker – vilket 

kategoriseringen av bland annat dessa ord delvis grundas på.  

De värderande adjektiven kategoriseras och presenteras i grundform och vid presentation 

av analysresultatet används följande tabell: 
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Tabell 3. Presentation av analysresultat. 

Neutrala/Känsloladdade adjektiv Antal Procent av totalt antal värderande adjektiv 

   

 Totalt 

antal  

Procent av totalt antal värderande adjektiv 

   

 

En tabell över neutrala adjektiv och en tabell över känsloladdade adjektiv presenteras 

vardera för analysresultatet av Auto, motor & sport och för analysresultatet av Svensk 

Damtidning.  

4.2.3. Substantiv och pronomen 

Vid räkningen av värderande adjektiv antecknas de substantiv som adjektiven står som 

bestämning till, för att kategoriseras i olika grupper – detta för att kunna urskilja eventuella 

mönster över vad kvinnor respektive män väljer att beskriva och värdera. Ett fåtal adjektiv 

från varje kategori och varje tidning väljs ut utefter oväntat hög frekvens eller oväntad 

förekomst. De substantiv som dessa adjektiv står som bestämning till kategoriseras och en 

diskussion förs om tänkbara anledningar till användandet av just dessa adjektiv i bestämning 

till de specifika substantiven. Dessutom inkluderas huruvida substantiven tillhör stereotypt 

kvinnliga eller manliga ämnesområden i diskussionen i avsnitt 6.2, men detta presenteras inte 

i resultatet i avsnitt 5.  

 Följande kategoriseringsmodell används vid kategorisering av substantiven och presentation 

av resultatet. 

Tabell 4. Kategorisering av substantiv beskrivna av värderande adjektiv. 

Värderande adjektiv Antal animata substantiv Antal inanimata substantiv  

   

  

I kategorin animata substantiv placeras substantiv som representerar levande varelser, 

såsom namn och smeknamn, yrkestitlar och familje- och relationsord. I kategorin inanimata 

substantiv placeras substantiv som representerar icke levande ting, som exempelvis bil och 

klänning. Ytterligare en grupp ord som inkluderas är pronomen, eftersom trots att de inte är 

substantiv ändå i många fall representerar levande varelser. Därför har beslutet tagits att 

inkludera pronomen för att få ett mer rättvisande resultat. Alla personers pronomen 



 

16 

inkluderas, och kategoriseras som animata. Undantaget är tredje persons pronomen som 

kategoriseras utefter det åsyftade substantivet. 

Vid presentation av analysresultatet presenteras en tabell vardera för analysen av Auto, 

motor & sport och för analysen av Svensk Damtidning. 

 

5. Resultat 

5.1. Värderande adjektiv 

Efter sammanställning av totalt antal värderande adjektiv i både Svensk Damtidning och 

Auto, motor & sport, och kategorisering av dessa, visar resultatet att neutrala adjektiv är 

vanligast förekommande i texter skrivna av både kvinnliga och manliga skribenter (se Tabell 

5 och 6). 63,3 % av de värderande adjektiven i Svensk Damtidning var av neutral karaktär och 

78,5 % var motsvarande värde i Auto, motor & sport. Att neutrala värderande adjektiv är mer 

vanligt förekommande än kvinnliga adjektiv i Svensk Damtidnings texter går på sätt och vis 

emot de stereotyper som presenterats tidigare (se bland annat avsnitt 3.). Variationen av 

neutrala värderande adjektiv var större i Auto, motor & sport, med 14 olika adjektiv, än i 

Svensk Damtidning, med 11 olika. Orden söt och god återfanns endast i Svensk Damtidning, 

annars användes resten av de kvinnliga skribenternas neutrala adjektiv även i Auto, motor & 

sport. Trots att 14 olika neutrala värderande adjektiv användes av de manliga skribenterna 

koncentrerades frekvensen till framförallt tre ord: bra, fin och snygg (se Tabell 6). Både fin 

och snygg stod för drygt 10 % vardera av den totala mängden värderande adjektiv i Auto, 

motor & sport medan så mycket som drygt var tredje värderande adjektiv var ordet bra i olika 

former. I Svensk Damtidning hade nästan alla ord relativt hög frekvens men de neutrala 

adjektiv som användes mest var bra och fin, med en niondel av den totala mängden 

värderande adjektiv, samt fantastisk och härlig, där motsvarande värde var drygt 7 % (se 

Tabell 5).  

Tabell 5. Analysresultat för Svensk Damtidning: neutrala adjektiv 

Neutrala adjektiv Antal Procent av totalt antal(262) värderande adjektiv 

Bra 30 11,4 

Cool 2 0,76 

Fantastisk 20 7,6 

Fin 30 11,4 
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God 17 6,5 

Härlig 20 7,6 

Otrolig 3 1,1 

Perfekt 5 1,9 

Snygg 14 5,3 

Söt 15 5,7 

Trevlig 10 3,8 

 Totalt antal  Procent av totalt antal (262) värderande adjektiv 

 166 63,3 

 

Tabell 6. Analysresultat för Auto, motor & sport: neutrala adjektiv 

Neutrala adjektiv Antal Procent av totalt antal (238) värderande adjektiv 

Ball 2 0,84 

Bra 80 33,6 

Cool 1 0,42 

Fantastisk 8 3,4 

Fin 28 11,7 

Häftig 7 2,9 

Härlig 3 1,2 

Otrolig 3 1,2 

Perfekt 5 2,1 

Snygg 29 12,2 

Suverän 3 1,2 

Trevlig 10 4,2 

Tuff 7 2,9 

Utmärkt 1 0,42 

 Totalt antal  Procent av totalt antal (238) värderande adjektiv 

 187 78,5 

  

Att kvinnor i sitt tal är mer känslostyrda än män och tenderar att använda fler 

känsloladdade adjektiv stämmer visserligen in även på skriftspråket i denna studie, med 36,7 

% kvinnliga adjektiv i Svensk Damtidning och 21,5 % i Auto, motor & sport, men skillnaden 
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är inte speciellt stor (se Tabell 7 och 8). Dock är antalet olika känsloladdade adjektiv större i 

texter skrivna av kvinnor än av män. Totalt 19 olika känsloladdade adjektiv förekom i olika 

frekvenser i Svensk Damtidning, medan motsvarande siffra i Auto, motor & sport var 13. 

Endast ett kvinnligt adjektiv – utsökt – förekom endast i den senare tidningen, annars 

återfanns alla känsloladdade adjektiv i Auto, motor & sport även i Svensk Damtidning. Ordet 

vacker hade relativt hög frekvens i båda tidningarna, framförallt i Svensk Damtidning där 

ordet användes mest frekvent av alla känsloladdade adjektiv. Även underbar var relativt 

vanligt, det användes 11 gånger i Svensk Damtidning och 8 gånger i Auto, motor & sport. Det 

känsloladdade adjektiv som användes mest frekvent av manliga skribenter var elegant, som 

återfanns hela 15 gånger i Auto, motor & sport (se Tabell 8).  

Totalt samlades 500 värderande adjektiv in, 353 neutrala och 147 känsloladdade. Även om 

marginalen inte var stor använde de kvinnliga skribenterna något fler värderande adjektiv än 

de manliga, 52,4 % respektive 47,6 %. Dock återfanns hela 65,3 % av de känsloladdade 

adjektiven i Svensk Damtidning, vilket stämmer överens med talspråksstereotypen. I de texter 

som analyserats tenderar kvinnliga skribenter att använda fler känsloladdade adjektiv än 

manliga skribenter. Att en dryg femtedel av de värderande adjektiven i Auto, motor & sport är 

av kvinnlig och mer känsloladdad karaktär är dock en intressant aspekt att diskutera och 

många av de känsloladdade adjektiven som återfanns är oväntade i en såpass manligt inriktad 

tidning. Då kvinnor fritt kan välja adjektiv både i den neutrala och känsloladdade kategorin är 

de manliga skribenternas val av känsloladdade adjektiv mer intressant att uppmärksamma.    

Tabell 7. Analysresultat för Svensk Damtidning: känsloladdade adjektiv 

Känsloladdade adjektiv Antal Procent av totalt antal (262) värderande adjektiv 

Bedårande 3 1,1 

Charmig 4 1,5 

Delikat 2 0,76 

Elegant 5 1,9 

Förtjusande 1 0,4 

Galant 2 0,76 

Grann 1 0,4 

Gullig 11 4,2 

Ljuvlig 3 1,1 

Läcker 1 0,4 
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Magisk 2 0,76 

Magnifik 2 0,76 

Pampig 4 1,5 

Spektakulär 1 0,4 

Stilig 4 1,5 

Tjusig 4 1,5 

Underbar 11 4,2 

Vacker 34 13 

Ypperlig 1 0,4 

 Totalt 

antal  

Procent av totalt antal (262) värderande adjektiv 

 96 36,7 

 

Tabell 8. Analysresultat för Auto, motor & sport: känsloladdade adjektiv 

Känlsoladdade adjektiv Antal Procent av totalt antal (238) värderande adjektiv 

Bedårande 1 0,42 

Charmig 1 0,42 

Elegant 15 6,3 

Förtjusande 1 0,42 

Gullig 1 0,42 

Läcker 8 3,4 

Magnifik 1 0,42 

Pampig 2 0,84 

Spektakulär 1 0,42 

Underbar 8 3,4 

Utsökt 2 0,84 

Vacker 9 3,8 

Ypperlig 1 0,42 

 Totalt 

antal  

Procent av totalt antal (238) värderande adjektiv 

 51 21,5 
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5.2. Substantiv beskrivna av värderande adjektiv  

Ett eller flera adjektiv från varje tabell utmärker sig genom oväntad förekomst eller hög 

frekvens. För att lägga grunden till vidare diskussion har därför substantiven som dessa 

adjektiv står som bestämning till uppmärksammats. Substantiven har kategoriserats utefter om 

de är animata eller inanimata för att eventuellt kunna urskilja ett användningsmönster. 

Exempelvis kan det anses vara oväntat att ordet elegant förkommer såpass många gånger i en 

manligt inriktad tidning, liksom att orden bedårande och förtjusande med en väldigt feminin 

klang förekommer överhuvudtaget (se Tabell 10). Då även ordet vacker har en hög frekvens i 

båda tidningarna kan det anses vara intressant att uppmärksamma användningsmönster för 

detta adjektiv. Adjektivet bra har högst frekvens av alla neutrala adjektiv i båda tidningarna, 

men då detta ord kan anses vara mycket vanligt förekommande i de flesta typer av 

konversationer är inte användningen av detta ord särskilt överraskande. Ordet fin är också 

vanligt förekommande och ett inte lika generellt använt ord, vilket gör att 

användningsmönstret för detta adjektiv kan anses vara mer intressant. Orden bedårande, 

elegant och förtjusande återfinns ett fåtal gånger vardera i Svensk Damtidning, vilket inte är 

något uppseendeväckande (se Tabell 9). Dock presenteras kategoriseringen av de substantiven 

som förekommer i samband med dessa adjektiv nedan, som en jämförelse mot samma 

adjektiv i Auto, motor & sport. 

Tabell 9. Kategorisering av substantiv beskrivna av värderande adjektiv. Svensk Damtidning. 

Värderande adjektiv Antal animata substantiv Antal inanimata substantiv  

Bedårande 1 2 

Elegant 1 4 

Fin 4 26 

Förtjusande 0 1 

Vacker 9 25 

 

Tabell 10. Kategorisering av substantiv beskrivna av värderande adjektiv. Auto, motor & 

sport. 

Värderande adjektiv Antal animata substantiv Antal inanimata substantiv  

Bedårande 0 1 

Elegant 0 15 
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Fin 0 28 

Förtjusande 0 1 

Vacker 0 9 

  

De adjektiv som används av manliga skribenter står uteslutande som bestämning till 

inanimata substantiv. Alla de substantiv som beskrivs av de värderande adjektiven i Auto, 

motor & sport är inanimata. Detta kan självklart bero på de ämnena som behandlas i 

tidningen, men en mer utförlig diskussion förs i avsnitt 6. När adjektiven fin och vacker 

användes av kvinnliga skribenter var däremot substantiven som adjektiven stod som 

bestämning till i några fall animata. 13 % av de fina substantiven var animata och 

motsvarande värde för ordet vacker var en dryg fjärdedel. Med andra ord tenderar de 

kvinnliga skribenterna att beskriva animata substantiv med värderande adjektiv i högre 

utsträckning än de manliga skribenterna, även om majoriteten av substantiven som de 

värderande adjektiven stod som bestämning till totalt sett var inanimata. 

Under kategoriseringen har även uppmärksammats huruvida substantiven tillhör stereotypt 

manliga eller kvinnliga ämnesområden. De inanimata substantiven som adjektiven i Svensk 

Damtidning stod som bestämning till var antingen stereotypt kvinnliga eller neutrala. De 

neutrala substantiven hade dock en viss feminin klang på grund av sammanhanget. I Auto, 

motor & sport står adjektivet bedårande som bestämning till substantivet inredning, som kan 

anses vara ett relativt neutralt ord. Adjektivet förtjusande står däremot som bestämning till 

substantivet gasrespons, vilket kan tyckas vara ett stereotypt mycket manligt ord. Att ett 

såpass känsloladdat adjektiv paras ihop med ett stereotypt så manligt substantiv kan te sig 

märkligt – se vidare diskussion i avsnitt 6.2. 

Det är alltså tydligt att de manliga skribenterna tenderar att sätta de värderande adjektiven 

som bestämning till inanimata substantiv, medan motsvarande substantiv i de kvinnliga 

skribenternas texter i viss mån än animata. Detta kan möjligtvis kopplas till Cederschiölds 

(1900) påstående om att kvinnligt språk är mer känslosamt än manligt. Då animata substantiv 

representerar levande varelser kan de anses vara mer känsloladdade, vilket här innebär att de 

kvinnliga skribenterna har ett mer känsloladdat skriftspråk. Frekvensen av både 

känsloladdade adjektiv och animata (känsloladdade) substantiv är högre i de kvinnligt 

producerade texterna än i de manliga – kvinnor tenderar med andra ord att använda mer 

känsloladdade ord än männen, även om skillnaden inte är speciellt stor. Att de manliga 

skribenterna i vissa fall väljer att sätta känsloladdade adjektiv som bestämning till stereotypt 

manliga ord (exempelvis förtjusande gasrespons) kan möjligtvis ses som ett samband med 
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Lakoffs ([1973]2004) teori kring mäns risk att förstöra sitt rykte och verka feminina vid val 

av känsloladdade adjektiv. Det är möjligt att männens språk inte framstår som lika ”kvinnligt” 

vid val av känsloladdade adjektiv om substantivet är stereotypt manligt, och risken att förstöra 

ryktet blir inte lika stor. 

 

6. Diskussion och slutsats 

6.1. Värderande adjektiv 

Cederschiöld (1900), Jespersen (1922) och Lindqvist (1945) bidrog redan i början av 1900-

talet till skapandet av en talspråksstereotyp. Många av deras påståenden verkar i sin tur 

grundas i en djupt rotad samhällelig könsstereotyp – att mannen är överlägsen kvinnan och 

mer förståndig än vad hon är. Cederschiöld (1900) menar även att kvinnans brist på förstånd 

och istället tyngd på känslor leder till ett impulsivt och känsloladdat tal. Motsvarande 

påstående hos Lakoff ([1973]2004) innefattar högre frekvens av känsloladdade adjektiv hos 

kvinnliga talare jämfört med manliga. En av de frågor som sökts svar på i denna studie är 

därför om denna talspråksstereotyp även kommer till uttryck i skriftspråket. Förekommer 

positivt värderande adjektiv mer frekvent i texter skrivna av kvinnliga skribenter jämfört med 

texter skrivna av manliga skribenter? Analysen av texter i Svensk Damtidning och Auto, 

motor & sport visar att så är fallet. Kvinnor är mer frekventa användare av positivt laddade 

värderande adjektiv, även om skillnaden mot manliga skribenter inte är lika stor som 

förväntat. Endast fem procentenheter skiljde kvinnliga och manliga skribenter åt, vilket nästan 

kan sägas vara obetydligt lite. Hade fler eller andra nummer av tidningarna analyserats hade 

procentvärdena kanske varit omvända.  

Med tanke på de könsstereotyper som cirkulerar om hur män och kvinnor talar var 

resultatet en aning oväntat. Lakoff ([1973]2004) nämner bland annat att män inte kan använda 

känsloladdade adjektiv i sitt tal utan att riskera att skada sitt rykte och bli betraktade som 

feminina (Lakoff [1973]2004:45). Trots detta var hela en femtedel av de värderande 

adjektiven använda av manliga skribenter av känsloladdad karaktär. Motsvarande siffra efter 

analys av Svensk Damtidning var drygt en tredjedel, vilket inte är lika stora marginaler som 

förväntat. Att andelen känsloladdade adjektiv i Auto, motor & sport var såpass hög skapar 

tvivel om talspråksstereotypen kan appliceras även på skriftspråk. Hade samma stereotyp rådit 

i skriftspråkssammanhang hade sannolikt inte samma mängd kvinnliga adjektiv samlats in 

från Auto, motor & sport.  
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Hade talspråksstereotypen kunnat appliceras även på skriftspråket hade sannolikt 

frekvensen av känsloladdade värderande adjektiv varit högre i Svensk Damtidning än vad 

resultatet visar. Att endast drygt en tredjedel av de värderande adjektiven var känsloladdade 

visar på en tydligt mer frekvent användning av de mindre känsloladdade, neutrala adjektiven. 

Trots att Lakoff ([1973]2004) menar att kvinnor kan välja nästan helt fritt i de båda 

kategorierna adjektiv var förväntningarna att andelen känsloladdade skulle varit högre. Lakoff 

([1973]2004) nämner att kvinnor ofta väljer adjektiv ur den neutrala kategorin i en manligt 

dominerad miljö, för att öka de övriga samtalsdeltagarnas förtroende för talaren i fråga 

(Lakoff [1973]2004:46). Hade en kvinnlig skribent skrivit texter för Auto, motor & sport hade 

sannolikt frekvensen av känsloladdade värderande adjektiv varit lägre än vad de är i de 

kvinnligt producerade texterna i Svensk Damtidning. Dock skriver även Lakoff ([1973]2004) 

att kvinnor kan använda känsloladdade värderande adjektiv i vilken utsträckning som helst i 

kvinnligt dominerade miljöer, utan risk för sociala eller maktrelaterade konsekvenser (Lakoff 

[1973]2004:46). Svensk Damtidning är en tidning med kvinnliga skribenter och en tydligt 

kvinnlig målgrupp, vilket skapar en kvinnligt dominerad miljö. Om talspråksstereotypen 

stämmer in även på skriftspråket torde därför andelen känsloladdade värderande adjektiv varit 

högre än vad resultatet visar. Ur ett annat perspektiv kan tänkas att andelen neutrala 

värderande adjektiv är så hög för att adjektiven är just neutrala och kan användas i alla 

sammanhang. Värderingsgraden hos de neutrala adjektiven är lägre än hos de känsloladdade, 

vilket gör de neutrala mer lättanvända och anpassningsbara i olika situationer. Ordet bra kan 

tänkas kännas mer bekvämt för de flesta talare att använda, jämfört med ordet förtjusande.  

Cederschiöld (1900) menar att det faktum att objektiviteten och förståndet dominerar hos 

mannen leder till ett sakligt, kort och koncist tal där det som ska sägas framställs så kort och 

koncentrerat som möjligt (Cederschiöld 1900:9). Hade språket använts på detta sätt av de 

manliga skribenterna vid Auto, motor & sport hade sannolikt mängden värderande adjektiv 

varit betydligt mindre, och de känsloladdade adjektiven närmast obefintliga. Dock skapar det 

korta och koncisa språket antagligen inte speciellt mycket intresse hos läsaren, vilket kan vara 

en möjlig förklaring till det frekventa användandet av värderande adjektiv. Det är dock 

oförväntat att manliga skribenter tenderar att använda värderande adjektiv såpass frekvent. I 

texter om biltester beskrivs bilarnas egenskaper på målande sätt och den största andelen 

känsloladdade värderande adjektiv hittades i de typerna av texter. Om mannens skriftspråk 

överensstämmer med talspåksstereotypen borde en kort och saklig beskrivning av bilarnas 

köregenskaper och för- och nackdelar räcka för att fylla mannens behov av information och 

konversation. En omvänd teori för den frekventa användningen av känsloladdade värderande 
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adjektiv är hämtad från Lakoff ([1973]2004). Hon påstår att de enda grupperna av män som 

väljer adjektiv från både den neutrala och den känsloladdade kategorin är män inom den 

akademiska sektorn och män som tillhör den brittiska överklassen (Lakoff [1973]2004:47). 

Dessa män kan sägas tillhöra grupper med en begränsad mängd medlemmar med i många fall 

gemensamma intressen gällande fritid och/eller arbete. Medlemmar i en viss grupp, oavsett 

vilket område det gäller, tenderar att tala på ett visst sätt om specifika ämnesområden och 

gemensamma intressen. Om Lakoff ([1973]2004) menar att män inom den akademiska 

sektorn och män tillhörande den brittiska överklassen ofta talar ett ”kvinnligt” språk är 

möjligtvis det språket deras sätt att omtala gemensamma intressen och ämnesområden. Det ter 

sig inte osannolikt att skribenterna på och läsarna av Auto, motor & sport ingår i en liknande 

grupp med begränsat antal medlemmar och gemensamma intressen , och därför kan välja 

adjektiv i den känsloladdade kategorin utan att riskera sitt rykte.     

Trots att skillnaden mellan frekvensen av känsloladdade värderande adjektiv inte var lika 

stor som förväntat i de båda tidningarnas texter var variationen på känsloladdade adjektiv 

större i Svensk Damtidning än i Auto, motor & sport. Lakoff ([1973]2004) menar att ett 

kvinnligt språkdrag som avviker från manligt språk är större ordförråd inom stereotypt 

kvinnliga ämnesområden (Edlund m.fl. 2007:66). Kunskap om mode, kungligheter och 

kändisar – vilket är Svensk Damtidnings huvudämnen – kan sägas vara stereotypt kvinnligt, 

och stämmer Lakoffs ([1973]2004) påstående borde de kvinnliga skribenterna även ha större 

ordförråd inom dessa ämnesområden. Visserligen är känsloladdade värderande adjektiv inte 

låsta i sin användning till dessa specifika ämnen, men Lakoffs ([1973]2004) teori kan trots 

detta appliceras i detta sammanhang. Att kategorin med känsloladdade adjektiv sägs vara 

begränsad till endast kvinnlig användning gör den gruppen med ord till ett stereotypt kvinnligt 

ämnesområde. Att skribenterna vid Svensk Damtidning använde fler variationer av 

känsloladdade värderande adjektiv än skribenterna vid Auto, motor & sport kan därför 

förklaras dels med talspråksstereotypen – kvinnor tenderar att använda fler känsloladdade 

adjektiv och därför är sannoliktheten stor att de även använder en större variation av ord. Dels 

kan situationen också förklaras med att de kvinnliga skribenterna har ett större ordförråd inom 

känsloladdade värderande adjektiv, då det är ett stereotypt kvinnligt ämnesområde. 

För att besvara den första frågeställningen i syftesformuleringen (se avsnitt 1.2.) kan sägas 

att värderande adjektiv förekommer mer frekvent i texter skrivna av kvinnliga skribenter än i 

texter skrivna av manliga skribenter. De kvinnliga skribenterna tenderar även att använda mer 

känsloladdade adjektiv än de manliga. Dock är marginalerna så små att det inte går att med 

denna studie som enda stöd säga att talspråksstereotypen även stämmer in på skriftspråket. I 
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det material som analyserats kan talspråksstereotypen appliceras utefter det resultat som 

studiens analys genererat, men att påstå att detta stämmer in på allt manligt och kvinnligt 

skriftspråk är alltför osäkert. Möjligen kan allt manligt och kvinnligt skriftspråk i denna typ 

av material – tidsskrifter med tydligt manlig respektive kvinnlig målgrupp – sägas 

överensstämma med talspråksstereotypen. Analys inspirerad av etablerade genusforskare 

genererar i denna studie ett resultat som visar att texter av kvinnliga skribenter innehåller fler 

värderande adjektiv (och fler känsloladdat karakteriserade sådana) än texter av manliga 

skribenter. Därför kan dessa enskilda texter sägas överensstämma med den talspråksstereotyp 

som bland annat Lakoff ([1973]2004) presenterat, även om resultatet inte kan tala för manligt 

och kvinnligt skriftspråk generellt.  

6.2. Substantiv beskrivna av värderande adjektiv 

För att besvara syftesformuleringens andra frågeställning (se avsnitt 1.2.) valdes ett antal 

värderande adjektiv ut som på något sätt frångick förväntad användning eller frekvens. Efter 

kategorisering av de substantiv som dessa adjektiv stod som bestämning till kan konstateras 

att ett visst mönster i användningen av adjektiven kan urskiljas. De adjektiv från Auto, motor 

& sport som valts ut för att diskuteras närmare (se Tabell 10) stod i samtliga fall som 

bestämning till inanimata substantiv. Dessa adjektiv valdes ut på grund av hög frekvens och, i 

två fall, oväntad förekomst. Utifrån denna studies resultat tenderar manliga skribenter att 

använda värderande adjektiv, både neutrala och kvinnliga, i samband med inanimata 

substantiv och inte animata. Möjligtvis kan bristen på animata substantiv i dessa sammanhang 

bero på att Auto, motor & sport till störst del behandlar ämnen som berör döda ting, men 

förekomsten av personintervjuer och reportage talar emot den teorin. Att de utvalda 

värderande adjektiven förekommer sammanlagt totalt 54 gånger gör sannolikheten stor att ett 

ämne som berör en levande person någon gång behandlats i dessa adjektivs närhet. 

Under kategoriseringen har även uppmärksammats huruvida substantiven tillhör stereotypt 

manliga eller kvinnliga ämnesområden. Lakoff ([1973]2004) påstår, som tidigare nämnts, att 

män riskerar att skada sitt rykte vid användning av känsloladdade värderande adjektiv (Lakoff 

[1973]2004:45). En hypotes kan vara att ryktet riskerar att skadas mer om känsloladdade 

adjektiv även sätts som bestämning till ett ord som anses vara stereotypt kvinnligt. Om 

adjektivet istället sätts som bestämning till ett ord som tillhör ett stereotypt manligt 

ämnesområde, är det möjligt att risken att skada ryktet minskar. Av de känsloladdade 

värderande adjektiv som valts ut anses framförallt bedårande och förtjusande vara stereotypt 

känsloladdade och kvinnliga. Därför är de substantiv som dessa adjektiv står som bestämning 
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till speciellt intressanta. Bedårande står som bestämning till subtantivet inredning, vilket kan 

anses vara ett relativt neutralt ord. Beroende på i vilket sammanhang substantivet används kan 

det sägas tillhöra både stereotypt kvinnliga och manliga ämnesområden. I detta specifika fall 

talas det om inredningen på en bil, vilket ger ordet en mer maskulin klang. Hade det talats om 

bedårande inredning i en skönhetssalong hade ordens användning varit betydligt mer 

oförväntade i en tidning som Auto, motor & sport. I detta sammanhang är det fortfarande 

relativt oväntat att adjektivet bedårande förekommer i en tidning som behandlar såpass 

stereotypt manliga ämnesområden. Det finns flertalet adjektiv med liknande värderingsgrad i 

den neutrala kategorin som på ett mer diskret sätt kunnat beskriva bilens inredning på ett 

positivt sätt. Adjektivet förtjusande har av en manlig skribent satts som bestämning till 

substantivet gasrespons, vilket kan verka motsägelsefullt. Förtjusande är ett feminint 

klingande ord och gasrespons är ett ord som är stereotypt mycket manligt. Det faktum att 

dessa två ord används tillsammans kan tänkas sänka risken för att den manliga skribenten 

skadar sitt rykte eller verkar feminin vid användning av detta känsloladdade värderande 

adjektiv. Dock finns det, liksom vid det tidigare exemplet, neutrala adjektiv som på liknande 

sätt kan beskriva ordet gasrespons.  

Att ett relativt neutalt och ett stereotypt manligt substantiv bestäms av två känsloladdade 

värderande adjektiv kan också bero på att skribenterna vill tillföra mer känsla till texten. De 

känsloladdade adjektiven är mer just mer känsloladdade och vid frekvent användning av dessa 

blir även texten mer känsloburen. Möjligtvis vill skribenterna vid recension av olika sorters 

bilar förmedla känsla för att inkludera läsaren i körupplevelsen. Att använda känsloladdade 

värderande adjektiv kan sannolikt ge det resultatet.  

De värderande adjektiv som uppmärksammades i Svensk Damtidning var ett neutralt och 

ett känsloladdat – fin och vacker. Dessa adjektiv uppmärksammades på grund av den höga 

frekvensen. I majoriteten av fallen ställdes dessa adjektiv som bestämning till inanimata 

substantiv, men vid några tillfällen var det animata substantiv som förekom. Inga av de 

inanimata substantiven var av stereotypt manlig karaktär, alla var antingen stereotypt 

kvinnliga eller neutrala med en viss feminin klang på grund av sammanhanget. Majoriteten av 

de animata substantiven representerade kvinnliga individer, endast vid ett par tillfällen var 

personen i fråga manlig. Att nästan alla substantiv som beskrevs av de värderande adjektiven 

var av feminin karaktär torde till störst del bero på att Svensk Damtidning har en tydligt 

kvinnlig målgrupp och behandlar ämnen utefter kvinnliga intressen. Då tidningen behandlar 

ämnena kungligheter och kändisar är dock en stor del av personerna som figurerar i tidningen 

män. Resultatet av denna studieanalys visar att de flesta substantiv som de värderande 
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adjektiven stod som bestämning till var av kvinnlig eller neutral karaktär, vilket kan visa att 

talspråksstereotypen stämmer överens med beskrivna substantiv till viss del. Kvinnliga 

skribenter tenderar att sätta adjektiv som bestämning till stereotypt kvinnliga eller neutrala 

substantiv i högre grad än till stereotypt manliga substantiv. En enklare, och antagligen mer 

godtagbar, förklaring kan självklart vara att kvinnliga skribenter vid tidningar som Svensk 

Damtidning i större utsträckning behandlar kvinnliga ämnen än manliga. Det förklarar dock 

inte varför de kvinnor som figurerar i tidningen blir beskrivna av värderande adjektiv mer 

frekvent än männen. 

För att besvara den andra frågeställningen i syftesformuleringen (se avsnitt 1.2.) kan sägas 

att ett mönster över hur kvinnor respektive män använder de värderande adjektiven. Både 

kvinnor och män tenderar att sätta de värderande adjektiven som bestämning till inanimata 

substantiv. I texter skrivna av manliga skribenter är alla substantiv i detta fall inanimata och 

tillhör stereotypt manliga ämnesområden, trots att vissa adjektiv är känsloladdade. I texter 

skriva av kvinnliga skribenter visar denna studies resultat att majoriteten av substantiven är 

inanimata, med inslag av animata. Substantiven tillhör i Svensk Damtidning typiskt kvinnliga 

eller neutrala ämnesområden. Studiens resultat kan, som tidigare nämnts, inte tala för allt 

kvinnligt och manligt skriftspråk men en indikation kan ges hur manliga och kvinnliga 

skribenter använder värderande adjektiv i texter av den typ som har analyserats. Slutsatsen 

kan därför sägas vara att de värderande adjektiven vanligtvis sätts som bestämning till 

inanimata substantiv, och att könen väljer att beskriva substantiv som stereotypt tillhör deras 

egna ämnesområden, trots förekomst av det andra könets ämnesområden i texterna. När 

manliga skribenter använder känsloladdade värderande adjektiv är substantiven som de står i 

bestämning till oftast stereotypt manliga, vilket ger en motsägelsefull bild av användningen av 

dessa ord. 

6.3. Slutsats 

Slutsatsen kan sägas vara att talspråksstereotypen till viss del kan appliceras på skriftspråket. 

De kvinnliga skribenterna tenderar i de analyserade texterna att använda fler värderande 

adjektiv än de manliga, även om skillnaden inte är speciellt stor. Desto större skillnad är det 

dock när det kommer till de känsloladdade adjektiven, de används tydligt mer frekvent av 

kvinnor än män. Att säga att talspråkssterotypen bekräftas helt när det gäller värderande 

adjektiv är att överdriva – skillnaden i frekvensen av värderande adjektiv är för liten mellan 

manliga och kvinnliga skribenter för att säkert kunna utvisa detta. Dock kan det med större 

säkerhet sägas att kvinnor tenderar att använda mer känsloladdade adjektiv, och därmed har 
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ett mer känsloladdat språk. Cederschiölds (1900) påstående och Lakoffs ([1973]2004) 

adjektivteori kan sägas bekräftas på detta plan. Ett resultat som delvis säger emot dessa 

forskares utsagor är dock den oväntat höga frekvensen av känsloladdade adjektiv i de manliga 

texterna. Visserligen står de kvinnliga skribenterna för drygt 65 % av det totala antalet 

känsloladdade adjektiv, och på det viset bekräftas stereotypen. Men om talspråksstereotypen 

till fullo skulle kunna sägas appliceras även på skriftspråket borde ändå frekvensen av 

känsloladdade adjektiv vara lägre i texterna i Auto, motor & sport. 

Resultatet över värderande adjektiven hör nära samman med resultatet över de substantiv 

som adjektiven står som bestämning till. Samma mönster kan på sätt och vis sägas följas här – 

de kvinnliga skribenterna har ett lite mer känsloladdat språk än de manliga. Animata 

substantiv kan sägas vara mer känsloladdade än de inanimata substantiven, då de animata 

representerar levande varelser och inte döda ting. Kvinnorna tenderar att använda mer 

animata substantiv än männen i samband med värderande adjektiv, vilket delvis bekräftar 

talspråksstereotypen. 

För att uppmärksamma sambandet mellan värderande adjektiv och animata eller inanimata 

substantiv kan sägas att dessa två fenomen måste ses i relation till varandra för att ge en 

fullständig bild av användandet av värderande adjektiv. Lakoff ([1973]2004) menar att män 

riskerar att förstöra sitt rykte och verka feminina om de använder känsloladdade adjektiv. 

Därför var det förvånande att frekvensen av känsloladdade adjektiv var så stor i Auto, motor 

& sport. Dock sätts dessa adjektiv i många fall som bestämning till stereotypt manliga 

substantiv, vilket kan sägas minska risken för ett förstört rykte. Att en manlig skribent väljer 

att sätta adjektivet förtjusande som bestämning till substantivet gasrespons ger språket en 

mindre ”kvinnlig” ton trots användandet av ett känsloladdat adjektiv. 

Slutligen kan resultatet i denna studie delvis sägas bekräfta talspråksstereotypen. Kvinnor 

tenderar att både använda mer känsloladdade adjektiv och mer känsloladdade (animata) 

substantiv än män. De kvinnliga skribenterna valde i större utsträckning att sätta värderande 

adjektiv som bestämning till animata substantiv än män – männen använde sig endast utav 

inanimata substantiv. Studiens begränsade omfång gör det riskabelt att påstå att 

talspråksstereotypen kan appliceras i alla typer av skriftbrukskontexter, men grundat på det 

material som undersökts kan det sägas att sterotypen delvis bekräftats. 
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7. Sammanfattning 

Föreställningar och stereotyper om hur kvinnor och män är och bör vara har funnits sedan 

långt tillbaka i tiden. Mannen är den överlägsna och starka, kvinnan är den undergivna, snälla 

och svaga. Sambandet mellan kön och språk har intresserat forskare i över hundra år; bland 

annat Cederschiöld (1900) och Jespersen (1922) beskrev redan i början av 1900-talet den 

avvikelse som de ansåg att det kvinnliga språket var jämfört med det manliga. Flertalet 

forskare, däribland Lakoff ([1973]2004) och Cederschiöld (1900), menar att kvinnans språk 

är mer känslosamt än mannens. Lakoff ([1973]2004) påstår att detta särdrag ges till uttryck 

bland annat genom en mer frekvent användning av känsloladdade värderande adjektiv bland 

kvinnliga talare. Att kvinnans språk är mer känsloladdat än mannens kan sägas vara en 

talspråksstereotyp som har diskuterats av bland annat Cederschiöld (1900), Lakoff 

([1973]2004), Nordenstam (2003) och Edlund m.fl. (2007). 

Relativt få av de språkforskare som riktat in sig på sambandet mellan språk och kön har 

behandlat det skrivna språket; majoriteten av forskningen har fokuserats på talat språk. Därför 

är det av intresse att klargöra huruvida tidigare nämnd talspråksstereotyp även stämmer in på 

skriftspråket. Den teoretiska utgångspunkten i denna studie är att kvinnligt språk anses vara 

mer känslosamt än manligt samt att kvinnor tenderar att använda fler värderande adjektiv i sitt 

tal. Lakoff ([1973]2004) menar att det finns två grupper av värderande adjektiv – neutrala och 

mer känsloladdade. Män kan bara välja adjektiv ur den neutrala kategorin, annars riskerar de 

att skada sitt rykte. Kvinnor kan däremot välja adjektiv ur båda kategorierna utan att riskera 

att skada sitt rykte på samma sätt (Lakoff [1973]2004:45). Syftet med denna studie är vidare 

att klargöra huruvida kvinnliga skribenter använder fler värderande adjektiv än män, och om 

dessa adjektiv i så fall är mer känsloladdade. Detta för att visa om talspråksstereotypen även 

kan appliceras på skriftspråket. Ytterligare ett syfte är att urskilja eventuella mönster i mäns 

och kvinnors användning av de värderande adjektiven. Vilka typer av substantiv och 

pronomen står de aktuella adjektiven som bestämning till? Är de animata eller inanimata? 

Materialet som används i denna studie är sex nummer av magasinet Svensk Damtidning 

(2017: nr. 8 – 13) och fyra nummer av magasinet Auto, motor & sport (2017: nr. 1 – 4), vilket 

morsvarar ungefär samma mängd text. Texterna i Svensk Damtidning är skrivna av 

uteslutande kvinnliga skribenter, är riktade till en kvinnlig målgrupp och behandlar stereotypt 

kvinnliga ämnen. Texterna i Auto, motor & sport är skrivna av manliga skribenter, är riktade 

till en manlig målgrupp och behandlar stereotypt manliga ämnen. Detta material har valts på 



 

30 

grund av den renodlade könsaspekten och förhoppningen om att ett intressant resultat kan 

genereras. 

Metoden innefattar två moment. För det första samlas värderande adjektiv samt substantiv 

och pronomen som de aktuella adjektiven står som bestämning till in. För det andra 

kategoriseras adjektiven i två grupper – neutrala adjektiv och känsloladdade adjektiv – och 

substantiven och pronomenen delas in i kategorierna animata och inanimata. Ett fåtal adjektiv 

från varje kategori och varje tidning väljs ut utefter oväntat hög frekvens eller oväntad 

förekomst, och deras användning och de substantiv som de står som bestämning till 

diskuteras. 

Resultatet visar att kvinnliga skribenter tenderar att använda fler värderande adjektiv än 

manliga, även om marginalerna inte är speciellt stora. Däremot är andelen känsloladdade 

värderande adjektiv i Svensk Damtidning större än i Auto, motor & sport vilket delvis kan 

sägas bekräfta att talspråksstereotypen kan appliceras på skriftspråk. De substantiv och 

pronomen som adjektiven står som bestämning till är i de manligt producerade texterna 

uteslutande inanimata. Detta kan bero på de ämnen som tidningen behandlar – dock är inte 

den teorin helt godtagbar då det även presenteras personintervjuer och reportage. De 

substantiv och pronomen som uppmärksammas i texterna skrivna av kvinnliga skribenter är 

till störst del inanimata, med ett liten del animata. Majoriteten av de animata substantiven och 

pronomenen respresenterade kvinnliga personer, endast ett par är manliga. Detta kan bero på 

att tidningen mestadels behandlar stereotypt kvinnliga ämnen men män är relativt vanligt 

förekommande i texterna så den teorin är inte helt trovärdig. 

Slutsatsen är att talspråksstereotypen delvis kan appliceras på manligt och kvinnligt 

skriftspråk. En studie på ett såpass begränsat material kan inte generera resultat som talar för 

skriftspråk generellt men i denna typ av texter med könsspecifika skribenter, målgrupper och 

ämnesområden tenderar kvinnliga skribenter att använda fler känsloladdade värderande 

adjektiv – vilket stämmer överens med talspråksstereotypen. Dock är marginalerna alltför små 

gällande den totala mängden värderande adjektiv i de båda tidningarna, för att det ska gå att 

säga att talspråksstereotypen fullt ut stämmer överens med skriftspråket i denna typ av texter. 

Intressant är att de manliga skribenterna i Auto, motor & sport använder relativt många 

känsloladdade värderande adjektiv, vilket går emot talspråksstereotypen. Detta kan ha flera 

orsaker; exempelvis de utförliga egenskapsbeskrivningarna av bilar, eller Lakoffs 

([1973]2004) teori om att vissa begränsade grupper av män använder mer ”kvinnligt” språk. 

Avslutningsvis kan sägas att talspråksstereotypen inte fullt ut kan appliceras på skriftspråket i 
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denna typ av texter, men en del faktorer pekar på att kvinnor tenderar att uttrycka sig mer 

känslosamt i skrift än män, liksom i tal. 
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