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Abstract 
 
The purpose of the thesis is to analyse news articles written by female and male journalists 

and study whether there are differences between the genders from a language point of view. 

The theoretical starting point is that women and men use the spoken language in different 

ways. From this a hypothesis has been formulated: language differences should appear also in 

written language. Based on earlier research within the field of language and gender it is also 

my opinion that it is possible to talk about a female language and a male language.  

The analysed material consists of four news articles from the genre of culture and four 

from the genre of foreign news. Half of the articles within each genre are written by female 

journalists and half by male journalists. A qualitative and material led method has been used 

for the analysis and the focus ended up on foremost the length of the foundations of the 

sentences in the texts, the contents of the texts and the linguistic levels of choice of words and 

syntax.  

The analysis showed many differences between the articles written by female and male 

journalists within the culture genre but at the same time gender differences were not that 

evident within the genre of abroad news. Finally there are some observations that support the 

hypothesis and could be a result of the gender of the individual journalist but nevertheless 

there are also observations that contradict the hypothesis. It must also be taken in 

consideration that a number of factors besides gender could have affected the language in the 

news articles. Therefore it is not possible to draw any conclusions of what is a result of gender 

in the news articles. 
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1. Inledning 
 
Språket är onekligen vårt mest effektiva kommunikationsmedel och med hjälp av det kan vi 

uttrycka våra känslor, skapa kontakt med vår omvärld, förmedla information och så vidare. 

När vi talar och kommunicerar med andra väljer vi medvetet eller omedvetet vilka ord vi 

använder och hur vi uttrycker dem och genom dessa val bidrar vårt språk till att skapa våra 

identiteter. Inom den språkvetenskapliga inriktningen språksociologi studeras hur olika 

faktorer, såsom hur vi vill uppfattas, den aktuella situationen och vem vi kommunicerar med, 

påverkar de språkliga val vi gör. I språksociologiska studier tas även hänsyn till hur andra 

variabler, såsom geografiskt ursprung, samhällsklass, ålder och kön, samspelar med varandra 

och hur de påverkar vårt språkliga beteende.  

I denna uppsats står relationen mellan språk och kön i fokus. Det bottnar i mitt personliga 

intresse för hur språket speglar samhället vi lever i och de olika roller vi tilldelar oss själva 

och andra. Språk och kön är ett språksociologiskt område som studerar om samband finns 

mellan språkanvändning och kvinnors och mäns sociala roller och hur det i så fall tar sig 

uttryck. Många språksociologer har riktat sin uppmärksamhet mot dessa samband och en 

mängd studier har också genomförts inom området. Språk och kön ses därför ofta som en 

egen språkvetenskaplig inriktning. 

Tidigare forskning om språk och kön har främst fokuserat på talat språk, medan relationen 

mellan språk och kön i skriven text inte har fått samma uppmärksamhet. Det är dock inte 

självklart att relationen mellan språk och kön ser likadan ut i skriven text som i talat språk och 

därför förtjänar även det skrivna språket att sättas i fokus inom forskningen om språk och kön.  

Jag har följaktligen valt att göra en analys som fokuserar på skrivet språk i form av 

tidningsartiklar. Denna studie kan förhoppningsvis vara intresseväckande genom att den 

bortser från förutfattade meningar och fördomar om kvinnors och mäns språk och istället 

lyfter fram deras faktiska skriftspråk.      

1.1 Syfte 
 
Uppsatsens syfte är att analysera hur kvinnliga och manliga skribenter använder sig av språket 

i tidningsartiklar och om det finns några skillnader mellan könen. Det material som ligger till 

grund för analysen består av texter som har publicerats i en av Sveriges största 

morgontidningar, vilken riktar sig till både kvinnliga och manliga läsare. Texterna har också 

skrivits av yrkesverksamma skribenter, vilka antagligen har någon form av journalistisk 
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utbildning eller åtminstone har goda kunskaper i att skriva texter som är anpassade till det 

aktuella mediet. Dessa faktorer kan antas leda till att skribenterna bakom texterna strävar mot 

att använda ett språk som håller en hög stil och är könsneutralt. Med könsneutralt språk menas 

här ett språk som inte uppfattas som riktat eller anpassat till kvinnliga eller manliga läsare.  

En teoretisk utgångspunkt för analysen är att kvinnor och män förhåller sig till och 

använder sig av språket på olika sätt när de talar. En hypotes, som kommer att prövas i 

samband med analysen, är att skillnader i språkanvändningen bör återkomma även i skrivet 

språk. Mer om denna teoretiska utgångspunkt, som ligger till grund för den nämnda 

hypotesen, kommer att nämnas i kapitlet 2. Dock syftar analysen inte främst till att lyfta fram 

eventuella typiska ”kvinnliga” eller ”manliga” drag i texterna baserat på resultat från tidigare 

forskning inom språk och kön. Fokus ligger istället på att belysa de skillnader som eventuellt 

dyker upp utan att nödvändigtvis sätta en stämpel på dem som ”kvinnliga” eller ”manliga”. 

Detta val bottnar i en önskan om att inte riskera att missa eller utelämna intressanta 

iakttagelser i det undersökta materialet enbart på grund av att de inte tycks vara typiska för 

kvinnliga eller manliga skribenter.  

1.2 Disposition 
 
I nästföljande kapitel 2 redogörs för de teoretiska utgångspunkter som uppsatsen grundar sig 

på och i kapitel 3 ges en kort översikt av tidigare forskning inom den språkvetenskapliga 

inriktningen språk och kön. I kapitel 4 beskrivs det material som har legat till grund för 

analysen samt vilka metoder som har använts för att samla in det och analysera det. Vidare 

består kapitel 5 av en beskrivning av analysens resultat och i kapitel 6 diskuteras dessa. 

Uppsatsen avslutas sedan med en sammanfattning i kapitel 7.      
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2. Teori 
 
Som nämns i uppsatsens inledning har forskningen om relationen mellan språk och kön vuxit 

fram ur den språkvetenskapliga inriktningen språksociologi, en vetenskapsgren som började 

få allt mer uppmärksamhet under 1960-talet (Edlund m.fl. 2007:47). Språk och kön-

forskningen har ofta varit politisk och under 1970-talet började den grundas alltmer på ett 

feministiskt synsätt. Dock har det även bedrivits politiskt neutral forskning inom området och 

viss tidig forskning om språk och kön har till och med gått rakt emot det feministiska 

perspektivet (ibid). I avsnitt 2.2 nämns mer om det tidiga anti-feministiska synsättet. Nedan 

ges en teoretisk översikt av det språkvetenskapliga området språk och kön. Här är det på sin 

plats att påpeka att den här uppsatsen bygger på politiskt neutrala grunder och inte på ett 

feministiskt ställningstagande.      

2.1 Begreppet kön 
 
I den här uppsatsen används uttrycket språk och kön för att beteckna den språkvetenskapliga 

inriktning som står i fokus. Det finns dock vissa saker som bör beaktas vid användning av 

begreppet kön i ett språkvetenskapligt sammanhang och i modern forskning har många 

forskare valt att använda begreppet genus istället. Fram till 1900-talets senare del, då 

forskning om språk och kön verkade baseras på biologi, var emellertid kön det enda begreppet 

som användes i detta sammanhang (Edlund m.fl. 2007:28). När begreppet kön användes var 

det underförstått att det handlade om ett biologiskt kön, alltså det som är medfött och som gör 

oss till kvinnor eller till män (Edlund m.fl. 2007:28-29). Det baserades på äldre teorier som 

innebar att de biologiska skillnaderna mellan kvinnor och män ansågs förklara inte bara olika 

funktioner i fortplantningsprocessen utan även sådant som kvinnors och mäns intressen, roller 

i samhället och språkanvändning (Edlund m.fl. 2007:28).   

På 1970-talet hade forskning påvisat att kön var mer komplext än vad som tidigare 

antagits och begreppet kön, vilket alltså syftade på ett biologiskt kön, började tappa sitt värde 

som förklaring av till exempel skillnader i språkanvändning (Edlund m.fl. 2007:29). Forskare 

ville inte längre använda denna biologiska förklaring som orsaken bakom kvinnors och mäns 

sätt att tala eller för deras yrkesval, samhällspositioner, plats i familjen och så vidare. Istället 

började begreppet genus att användas. Genusbegreppet upplevdes som mindre känsloladdat 

än könsbegreppet och gjorde det möjligt att analysera skillnader mellan könen utifrån ett 

socialt och kulturellt synsätt snarare än ett biologiskt. Dessutom började forskare nu lägga 

vikt på relationerna mellan kvinnor och män, både på individnivå och på gruppnivå. 
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Användandet av det nya begreppet genus kom också att innebära att till exempel den 

överordnade maktposition som män ofta besatt, och fortfarande ofta besitter, inte längre 

kunde försvaras med biologiska skillnader mellan kvinnor och män (Edlund m.fl. 2007:28-

29). Numera verkar det dock som att begreppet kön har börjat användas allt mer bland till 

exempel språkforskare igen (Einarsson 2009:179) och jag har valt att använda kön då jag tror 

att det för de flesta upplevs som mindre främmande än genus. Det bör dock betonas att det i 

detta fall inte rör sig om ett biologiskt kön utan ett socialt konstruerat kön, det vill säga en 

könstillhörighet som är ett resultat av uppfostran samt sociala och kulturella föreställningar.  

2.2 Tre hypoteser inom språk och kön-forskning 
 
Inom forskningsområdet språk och kön nämns ofta tre olika hypoteser som baseras på hur 

skillnader i kvinnors och mäns språkbruk har förklarats (Norrby & Håkansson 2010:123).  

Den första av dessa tre hypoteser kallas för bristhypotesen och användes i den tidigaste 

forskningen om kvinnors och mäns språkliga skillnader. I linje med äldre tiders ideal bygger 

bristhypotesen på att det kvinnliga språkbruket ansågs vara bristfälligt då det avvek från en 

manlig norm (ibid).  

Ur bristhypotesen växte senare nästa hypotes, dominanshypotesen. Även denna hypotes 

pekade på de kvinnliga språkdragen som bristfälliga men den menar inte att språkliga 

skillnader mellan språken är något självklart och medfött. Istället lyfter den fram 

maktobalansen i samhället som en orsak till att kvinnor socialiseras in i en underordnad 

samhällsroll och tillskrivs ett maktlöst språk. Det är alltså männen som besitter makten och 

obalansen mellan könen resulterar i att kvinnorna tvingas ta till vissa uttryckssätt, såsom att 

vara mer korrekta eller hänsynsfulla, för att över huvud taget kunna göra sig hörda (Norrby & 

Håkansson 2010:126).  

En tredje hypotes är den så kallade skillnadshypotesen. Det som skiljer denna hypotes från 

de andra två är att den inte sammankopplar språkliga skillnader med makt eller brister. Istället 

betonar den att språkliga skillnader mellan kvinnor och män kan liknas vid kulturella 

skillnader i allmänhet. Dessutom läggs vikt på att skillnaderna inte nödvändigtvis är negativa 

och att kvinnors och mäns språk är lika mycket värda (Edlund m.fl. 2007:50). En representant 

för skillnadshypotesen är den amerikanska språkvetaren Deborah Tannen. Hon hävdar bland 

annat att skillnader i kvinnors och mäns språk tar sig uttryck redan under barndomen och att 

barns språkliga utveckling påverkas både av deras föräldrars och deras lekkamraters språk 

(Tannen 1993:40). Genom att tillägna sig olika sätt att tala, som en konsekvens av att växa 
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upp i skilda umgängeskretsar, ”blir samtal mellan kvinnor och män tvärkulturell 

kommunikation” (Tannen 1993:45). Det innebär att kvinnors och mäns uttryckssätt blir olika. 

Som en följd av dessa olikheter kan missförstånd uppstå men Tannen påpekar att detta 

resonemang även leder till att det inte går att beskylla någon för att använda fel uttryckssätt 

(ibid).    

2.3 Intersektionalitet 
 
Ett viktigt begrepp inom forskningen om sambandet mellan språk och kön är 

intersektionalitet. Redan i den här uppsatsens inledning nämns att språksociologisk forskning 

undersöker sambanden mellan olika sociala variabler, exempelvis kön, ålder och etnicitet, och 

vårt språkbruk. Samtidigt analyserar den även hur dessa olika variabler påverkar varandra 

och det är här intersektionaliteten kommer in.  

En människas identitet bygger aldrig på enbart en av dessa variabler eller kategorier. Våra 

liv består av ett stort antal olika dimensioner eller identiteter som samspelar på komplexa sätt 

och kön är endast en av dem. Detta leder till att det aldrig går att säga att en individs 

könsidentitet är helt separerad från andra identiteter, såsom klass och ålder, utan påverkas, 

eller överlappas, av dem. Intersektionalitet är det begrepp som betecknar dessa ofrånkomliga 

förbindelser (Edlund m.fl. 2007:43) och det är viktigt att vara medveten om dem vid en analys 

som denna, som fokuserar på variabeln kön, för att undvika att dra felaktiga slutsatser. I detta 

fall finns dock inte mycket mer vetskap om skribenterna bakom de analyserade texterna än 

vad de heter och om de är kvinnor eller män. Däremot kan hänsyn tas till att artiklarna faller 

in under olika genrer och att de behandlar olika teman eller händelser, vilket i kombination 

med skribenternas kön kan påverka språket i texterna. I analysen som ligger till grund för den 

här uppsatsen tas stor hänsyn till intersektionalitet. Det framgår i kapitel 6, vilket består av en 

diskussion om vilka skillnader i det undersökta materialet som kan bero på den enskilde 

skribentens kön. Där tas intersektionalitet upp för att betona att det i detta fall inte bör 

uteslutas att skillnader mellan kvinnors och mäns språk kan bero på annat än skribenternas 

kön.  
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3. Tidigare forskning 
 
För den som vill fördjupa sig inom det språkvetenskapliga området språk och kön finns det en 

uppsjö av tidigare forskning och studier att tillgå men det är i huvudsak det talade språket som 

har varit föremål för forskares intresse. Det finns inte lika gott om forskning som fokuserar på 

sambandet mellan språk och kön i skriven text och under arbetet med den här uppsatsen har 

jag stött på problem med att hitta relevant forskning som koncentrerar sig på det skrivna 

språket. I detta kapitel ges därför både en kort, generell överblick om vad forskare har sagt om 

skillnader mellan kvinnors och mäns språk i tal och ett par mer konkreta exempel på studier 

som har fokuserat på könsskillnader i skrivet språk.     

3.1 Finns det ett kvinnligt och ett manligt språk? 
 
En viktig fråga att reflektera över under arbetet med en uppsats som fokuserar på språk och 

kön är om det faktiskt går att tala om ett kvinnospråk och ett mansspråk. Edlund m.fl. slår fast 

att det finns många språkliga stereotypa, eller förenklade, föreställningar om kvinnors och 

mäns språk (Edlund m.fl. 2007:58-59). Exempel på sådana språkliga stereotyper är att 

kvinnor talar mer än män och att män är mer skojfriska än kvinnor. Det är viktigt att begrunda 

de föreställningar vi har, vilka ibland rent av kan kallas fördomar, då de påverkar våra 

förväntningar på kvinnors och mäns uppträdande. Våra föreställningar gör att vi förväntar oss 

vissa språkliga handlingar av andra, men också av oss själva, utifrån vår könstillhörighet. Den 

kanske allra vanligaste språkliga föreställningen är att det finns ett kvinnospråk och ett 

mansspråk (Edlund m.fl. 2007:58).  

Edlund m.fl. lyfter fram att populära framställningar av kvinnligt och manligt språk pekar 

på att det finns ett kvinnospråk och ett mansspråk. Detta beläggs med att kvinnor och män 

använder olika kommunikationssätt och därigenom även olika språkliga ageranden (Edlund 

m.fl. 2007:74). Många studier inom forskningsområdet språk och kön har fokuserat på 

språkliga handlingar i samtal mellan människor, både i enkönade och tvåkönade grupper. 

Sådana studier har visat på faktiska skillnader mellan kvinnor och män och i till exempel 

Norrby & Håkansson (2010:136) återfinns en sammanställning av några av de vanligaste 

iakttagelserna. Det har bland annat observerats att kvinnor talar mer om känslor och relationer 

samt fokuserar på den privata sfären i större utsträckning än män, som i stället talar mer om 

specifika händelser och saker med fokus på den offentliga sfären. Tidigare forskning tyder 

även på att kvinnor tenderar att tala icke-hierarkiskt, med mycket dialog, samtalsstöd och 
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uppbackningar, medan män å andra sidan talar mer hierarkiskt och med mer monolog men 

med mindre samtalsstöd och färre uppbackningar (ibid).         

Utifrån resonemangen i detta avsnitt är min åsikt att det går att tala om ett kvinnligt och ett 

manligt språk även om det ofta bygger på generaliseringar. Det kan också tänkas att det som 

ses som kvinnospråk och mansspråk många gånger grundar sig på våra föreställningar om hur 

kvinnor och män talar snarare än hur verkligheten faktiskt ser ut. Det är även den tidigare 

forskningen som presenteras i detta avsnitt som ligger till grund för hypotesen om att det bör 

finnas skillnader mellan kvinnors och mäns språk i skriven text, vilken kommer att prövas i 

samband med analysen.   

3.2 En studie av journalistspråk  
  
En kvantitativ undersökning om journalisters språk och språk och kön i skriven text har gjorts 

av Sture Allén (1977). Hans material bestod av artiklar ur olika svenska morgontidningar och 

omfattade totalt 300 000 löpord, varav hälften skrivits av kvinnliga journalister och hälften av 

manliga. Artiklarna var hämtade från olika genrer men ledare och sportartiklar utelämnades 

medvetet. Med en kvantitativ metod undersöktes frekvensen hos de ord som återfanns i 

artiklarna i syfte att kartlägga eventuella specifikt kvinnliga respektive manliga ord (Allén 

1977:9).  

Alléns undersökning visade bland annat att det fanns olika personbetecknande substantiv 

som var karaktäristiska för de kvinnliga respektive de manliga journalisterna. Exempel på de 

vanligaste förekommande personbetecknande substantiven hos kvinnorna var barn, elev, 

flickor(na), fröken, lärare och mor. Inom samma kategori hos männen var engelsmännen, 

general och polisen vanligast. De vanligaste övriga substantiven hos kvinnorna var betyg, 

huset, höst, lust och år och hos männen frihet, frågor, håll, intresse, krafter, mening, miljoner, 

procent och situationer (Allén 1977:10).  

En annan kategori av ord som undersöktes var ord som slutar på –ande. Här visade det sig 

att adjektiven levande, lockande och spännande karaktäriserade de kvinnliga journalisternas 

texter medan betydande, ledande, liknande, motsvarande och uteslutande var vanligast hos 

männen. Även ord som slutar på –ig behandlades och i denna kategori var härligt, lycklig, 

manliga, plötsligt och roligt vanligast hos kvinnorna. Hos männen motsvarades dessa ord av 

frivilliga, mänskliga, naturligt, ovanligt, påtagligt, tidigare, troligt, viktiga(re), väsentlig, 

ytterligare och årliga (Allén 1977:11). Allén konstaterar också att ”allmänt kan kvinnoorden 
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på –ande och –ig karakteriseras som raka, medan mansorden då till stor del kan sägas vara 

mer krokiga” (ibid).  

Avslutningsvis har även användandet av pronomenen hon och han tagits upp. Allén 

påpekar att hon är nästan 5 gånger vanligare hos de kvinnliga journalisterna än hos de 

manliga medan han är mycket mer jämnt fördelat (ibid). Utifrån detta menar Allén att 

siffrorna tycks indikera följande: ”om inte kvinnorna talar om kvinnor, så blir det inte mycket 

talat om dem” (ibid).  

Dessa olika skillnader som Allén lyfter fram mellan kvinnliga och manliga journalisters 

språk kan antas vara ytterligare belägg för att det går att tala om ett kvinnligt respektive ett 

manligt språk. Här får dock inte intersektionaliteten glömmas bort: även andra dimensioner än 

journalisternas könstillhörighet kan ha påverkat vilket språk de har valt att använda. 

Dessutom kan skillnader i artiklarnas innehåll och teman till viss del ha styrt vilka ord som 

har varit lämpliga att använda.  

3.3 En studie av gymnasistspråk   
 
I Gymnasistsvenska av Hultman & Westman (1992) presenteras resultaten av en 

undersökning av uppsatser skrivna av svenska gymnasister. I undersökningen har språket i 

dessa uppsatser jämförts både med varandra och med språket i olika typer av bruksprosa 

skrivna av vuxna skribenter (Hultman & Westman 1992:11-14). Här fokuseras dock enbart på 

gymnasisternas språk, då språket i bruksprosan inte presenteras utifrån skribenternas kön.  

  Huvudsyftet med undersökningen som Hultman & Westman presenterar var att granska 

om gymnasisterna nått de uppsatta målen bakom skrivträningen i gymnasieskolan (Hultman 

& Westman 1992:11). Metoden för undersökningen var att göra en omfångsrik genomgång av 

språkförhållandena i materialet och följande kategorier kartlades: ordförråd, fördelning av 

ordklasser, syntax samt grafiska förhållanden. De 151 undersökta gymnasistuppsatserna 

består av lösningar på uppgiften Familjen och äktenskapet än en gång i ett centralt prov i 

svenska för gymnasiets årskurs 3 år 1970 (ibid). För att vara något kortfattad kommer fokus 

här att ligga på kategorierna ordförråd och fördelning av ordklasser. Det tycks också vara 

inom dessa kategorier som flest skillnader mellan flickor och pojkar har kunnat spåras.   

Undersökningen av gymnasisternas uppsatser visade att flickor och pojkar använde sig av 

ungefär lika många löpord i sina texter (Hultman & Westman 1992:52-53). Med löpord 

menas det antal ord som en text består av räknat från det första ordet till det sista (Hultman & 

Westman 1992:47). Dessutom framgick det att eleverna använde sig av så kallade vanliga 
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ord, alltså ord som är vanliga i alla texter oavsett ämne (Hultman & Westman 1992:49), i 

någorlunda samma utsträckning (Hultman & Westman 1992:63-64). Däremot spårades flera 

skillnader i flickornas och pojkarnas ordval. Typiska flickord bland de 70 vanligaste orden i 

uppsatserna var: och, inte, har, sig, varandra, barn, människor, ska och bör. Motsvarande hos 

pojkarna var: i, en, av, ett, till, äktenskap, skall, och detta (Hultman & Westman 1992:72). 

Det fanns också tendenser som tydde på att flickor använde sig av mer talspråkliga varianter 

och pojkar av mer skriftspråkliga när det var möjligt att göra sådana val. Exempelvis var den 

talspråkliga formen sej mer typisk än sig hos flickorna (ibid).  

Baserat på ordvalen i uppsatserna återfanns skillnader i hur flickorna och pojkarna 

närmade sig ämnet Familjen och äktenskapet än en gång (Hultman & Westman 1992:74). Till 

exempel använde sig flickorna oftare av ord med anknytning till familje- och 

hemförhållanden. De fokuserade också på primärgruppen och ”de känslomässiga relationerna 

mellan människorna” i den (ibid). I linje med detta var följande exempel på ord med tydlig 

övervikt i uppsatserna skrivna av flickor: barn, du, far, föräldrar, hemmet, lova, löfte, 

misstänksamhet, människa, svartsjuka, svårigheter, tillhöra, tillsammans, tro, trohet, 

trygghet, två, tycker och varandra (ibid). Pojkarna valde att använda ord som knöt 

äktenskapsfrågan till ett större perspektiv och en diskussion om förhållanden i samhället 

(ibid). Följande ord är exempel på typiska pojkord: dagens, debatt, frågan, förbindelser, 

individ, ingå, ingångna, kyrkans, problem, samhälle, sexuell, tidens, uppstå, utsträckning och 

äktenskap (ibid). Det visade sig även att ett mycket tydligt utmärkande drag hos flickorna var 

att de använde sig av många negationer, så som inte och aldrig. Hos pojkarna var bara det 

skriftspråkliga ej ett typiskt ord (ibid).  

När det gällde användandet av olika ordklasser visade det sig att flickorna använde sig av 

mest talspråkliga sådana och pojkarna av mest skriftspråkliga (Hultman & Westman 

1992:89). Ordklasser som procentuellt sett är vanliga inom talspråket är pronomen, verb, 

adverb och konjunktioner. Främst verb och bestämningar till dessa är centrala i talspråk och 

den höga frekvensen av konjunktioner antyder att satsfogningar är vanligare i talat språk än i 

skrivet (Hultman & Westman 1992:86). Pojkarna använde sig av substantiv, adjektiv, 

räkneord, particip och prepositioner, vilka alltså ses som mer skriftspråkliga, i större 

utsträckning än flickorna (Hultman & Westman 1992:89).    
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4. Metod och material 
 
Nedan följer en beskrivning av det material som har analyserats och hur det har samlats in 

samt vilka metoder som har använts för att analysera det. I detta kapitel diskuteras även de 

avgränsningar och avvägningar som har blivit nödvändiga att göra i samband med 

insamlingen och analysen av materialet.  

4.1 Analyserat material 
 
Materialet som ligger till grund för analysen består av totalt åtta tidningsartiklar publicerade i 

Svenska Dagbladet (i fortsättningen SvD) under 2011 och är inhämtat från tidningens 

webbsida. SvD är en morgontidning med cirka 500 000 läsare över hela landet varje dag 

(www.svd.se). Fyra texter är hämtade från SvD:s avdelning för kultur och fyra från 

avdelningen för utrikes nyheter. 

Samtliga fyra tidningsartiklar hämtade från kulturavdelningen är recensioner av 

musikkonserter som arrangerats i Sverige. Textmassorna i de olika artiklarna är ungefär lika 

stora och i snitt består varje text av 315 ord. Vidare är två texter skrivna av kvinnliga 

skribenter och två av manliga.  

I likhet med texterna från kulturavdelningen är två av artiklarna från avdelningen för 

utrikes nyheter skrivna av kvinnor och två av män. Dessa artiklar består dock av något större 

textmassor än de som nämnts ovan och de innehåller i snitt 560 ord vardera. Ett gemensamt 

tema för artiklarna är att de handlar om politiska val och maktförändringar som har ägt rum 

någon gång under 2011 eller kommer att äga rum i olika länder under 2012.   

4.2 Avgränsningar och avvägningar vid urvalet 
 
För att göra det möjligt att välja ut lämpliga texter till analysen har flera avgränsningar och 

avvägningar krävts. Då uppsatsens fokus ligger på språk och kön har det hela tiden varit 

naturligt att hälften av materialet ska vara skrivet av kvinnor och hälften av män för att 

undvika att resultatet av analysen blir missvisande. Från början var det dock tänkt att 

materialet skulle bestå av tidningsartiklar från olika dagstidningar men som behandlade 

samma ämne eller samma nyheter. Denna idé övergavs emellertid ganska fort med 

motiveringen att olika tidningar kan ha olika stil, politiska ställningstaganden, vinklingar av 

omvärlden och så vidare som kan påverka hur skribenterna uttrycker sig i sina texter. Det 

skulle kunna leda till svårigheter när det gäller att avgöra vad i en text som kan tänkas bero på 
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skribentens kön och vad som beror på tidningens värderingar. Därför blev det viktigt att 

artiklar i samma genre skulle hämtas från samma tidning.  

Längre fram i materialinsamlingen krävdes ytterligare en avgränsning. Först valdes olika 

artikelgenrer ut från olika tidningar, exempelvis sportnyheter från en tidning och inrikes 

nyheter från en annan. Även detta val omvärderades dock ganska snart då det faktum att de 

olika genrerna var hämtade från olika tidningar kunde försvåra en analys som täckte in alla 

genrer. ”Försvårandet” i detta fall ligger i att de olika tidningarnas respektive stilar skulle 

kunna vara orsaken till skillnader i texterna och det skulle i sin tur kunna leda till missvisande 

resultat i analysen. Följaktligen konstaterades det vara mest lämpligt att hämta allt material 

från en och samma tidning. Att materialet kom att bestå av texter från just SvD och 

avdelningarna kultur och utrikes nyheter har praktiska grunder. Det visade sig helt enkelt vara 

lätt att hitta artiklar lämpliga att jämföra med varandra hos denna tidning och inom dessa två 

avdelningar. 

De texter som det analyserade materialet består av uppfyller alltså följande fyra krav som 

gör dem lämpliga för just denna analys: 

 
• Alla texter kommer från en och samma morgontidning. 

• Hälften av texterna är skrivna av kvinnor och hälften av män. 

• Texterna inom en och samma genre behandlar gemensamma teman. 

• Texterna inom en och samma genre består av ungefär lika många ord. 

 
Det finns dock ett par faktorer som skiljer de utvalda texterna åt och som skulle kunna 

påverka det språk som använts i de enskilda artiklarna. Till exempel är artiklarna från SvD:s 

kulturdel recensioner av olika konserter skrivna av skribenter som kan ha olika personliga 

åsikter om den musik de recenserar. Detta skulle i viss mån kunna påverka språket i de 

enskilda texterna. Även det faktum att artiklarna från delen för utrikes nyheter handlar om 

olika politiska förändringar i olika länder kan såklart ha påverkat till exempel ordval och 

formuleringar i de enskilda texterna. Här har alltså en avvägning krävts och de fyra kraven 

nämnda ovan har fastslagits vara viktigare att ta hänsyn till än de eventuella ”olikheter” som 

nyss nämnts.    

4.3 Metod för analys 
 
I den analys som ligger till grund för den här uppsatsen har främst en kvalitativ metod 

använts. En sådan metod bygger på en närhet till det analyserade materialet i syfte att försöka 
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uppnå en djupare förståelse för det som studeras (Holme & Solvang 1991:100f.). En kvalitativ 

metod lämpar sig således bra i detta fall, då jag strävar efter att göra en så grundlig analys 

som möjligt av det undersökta materialet för att få en djupgående uppfattning av det. När man 

använder sig av en kvalitativ metod måste man dock vara införstådd med att närheten till 

materialet kan skapa bestämda förväntningar hos forskaren och leda till ett visst mått av 

subjektivitet. Som forskare är det därför viktigt att vara medveten om hur man själv fungerar 

och vilken relation man har till materialet och att man kan ta hänsyn till detta (Holme & 

Solvang 1991:102).      

Motsatsen till en kvalitativ metod är en kvantitativ metod, vilken saknar närhet till det 

undersökta materialet. Istället fokuserar den kvantitativa metoden på att göra beräkningar av 

olika saker i materialet, till exempel hur ofta ett specifikt ord används, i en strävan att 

objektivt kunna fastslå olika samband, hur en specifik företeelse fungerar och så vidare 

(Holme & Solvang 1991:154). En kvantitativ metod tar dock ingen hänsyn till bakomliggande 

faktorer och en för stor tilltro till siffror och statistiska resultat kan leda till feltolkning av 

materialet (Holme & Solvang 1991:161f.). Jag anser att enbart en kvantitativ metod hade 

lämpat sig bra om syftet med den här analysen hade varit att peka ut exempelvis specifika 

”kvinnliga” eller ”manliga” ord i texterna, vilket inte eftersträvas i detta fall. I den här 

analysen har dock vissa kvantitativa drag förekommit i och med att det har räknats på antalet 

ord i fundamenten i meningarna. Det har gjorts då längden på fundamenten, det vill säga de 

ord som placeras före det finita verbet, är en bra indikator på att en text är svårläst eller 

lättläst. Långa fundament innebär ofta en svårläst text medan korta ger lättlästhet (Melin & 

Lange 1995:52-54). Enligt Melin & Lange är det genomsnittliga antalet ord per fundament i 

en kulturartikel tre ord (Melin & Lange 1995:160) och fem ord eller fler anses ge ett långt 

fundament (Melin & Lange 1995:54). Detta kommer att användas som riktlinjer i analysen. 

För en grundligare genomgång av kvalitativa och kvantitativa metoder, se Holme & Solvang 

(1991:100-109, 154-162). 

Analysen består av en analys av både språk och innehåll i de skrivna texterna som 

materialet består av. Här inkluderas rubriker, eventuella ingresser samt brödtext. Layout och 

eventuella bilder, bildtexter och faktarutor har inte inkluderats i analysen, vilket främst beror 

på att det inte nödvändigtvis är skribenten bakom en artikel som har satt layouten, valt ut 

bilder et cetera. Varje enskild text har först analyserats separat. Sedan har texterna inom 

samma genre jämförts med varandra för att påvisa eventuella skillnader och likheter mellan 

dem. I analysens sista del har de två textgenrerna, kultur och utrikes nyheter, jämförts med 

varandra. Det krävs en materialnära analys för att uppnå en djup förståelse och analysen har 
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därför styrts av det analyserade materialet. Därför har det inte varit önskvärt att i förväg 

avgöra exakt vad som ska tas upp i analysen, bortsett från beräkningen av 

fundamentslängden. Dock kom fokus att hamna främst på texternas innehåll och de språkliga 

nivåerna ordval och syntax då det visade sig att det var dessa kategorier som bidrog med flest 

intressanta iakttagelser.  
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5. Resultat 
 
I detta kapitel redovisas de resultat som analysen av tidningsartiklarna har gett. Artiklarna 

skrivna av kvinnor respektive av män inom de två olika artikelgenrerna presenteras i separata 

avsnitt. I detta kapitel återfinns även en kort sammanfattning av innehållet i varje analyserad 

tidningsartikel.     

5.1 Analys av kulturartiklar skrivna av kvinnor 
 
En av kulturartiklarna skrivna av kvinnor är en recension av en konsert med den svenska 

artisten Lars Winnerbäck (Lundell 2011:17, se bilaga 1). Fundamenten i texten består i snitt 

av 2,7 ord, vilket gör att texten upplevs som lättläst. Artikelns rubrik är ”Winnerbäck glöder i 

det intima mötet” (ibid) och den slår an en poetisk, kanske till och med något romantiserande, 

ton till texten. Det poetiska ligger främst i att artisten tillskrivs den bildliga egenskapen 

glödande, vilket utifrån innehållet i artikeln bör ses som något positivt. Det är en beskrivning 

som ger associationer till andra adjektiv såsom passionerad, magisk, utstrålande eller 

inlevelsefull. På upprepade ställen i texten varvar skribenten långa och korta meningar, en 

stilfigur som bidrar till den poetiska stilen. Ett exempel på det är följande citat:  

 
Han [Lars Winnerbäck] byter ut enstaka rader som små blinkningar till publiken. De är med på 
alla noter. Som sig bör. För hans trogna följeslagare är lojala som i en stödgrupp. De viker inte 
från sin hjältes sida (Lundell 2011:17).  
 

I citatet ovan fokuserar skribenten på relationen mellan artisten på scenen och publiken och 

den beskrivs som väldigt kärleksfull. Detta förtydligas ytterligare i följande mening: ”Ännu 

ett Lasse-möte för bekännarna har nått sitt hallelujaögonblick” (ibid). Orden bekännarna och 

hallelujaögonblick för tankarna till det religiösa fältet och genom att använda dem i detta 

sammanhang framställs artisten i fråga nästan som gudomlig. Formuleringen understryker 

också ett starkt band mellan musikern på scenen och hans publik. Dock saknar texten citat och 

repliker och vi får inte veta något om vad artisten kan ha sagt under konserten. Vidare 

beskriver skribenten hur musiken under konserten har låtit. Det görs utan att konkreta 

musiktermer eller -genrer nämns och istället används ett ganska ospecificerat språk. Det 

synliggörs till exempel i följande citat, där musiken omtalas som ett inte så konkret ”något”: 

 
Winnerbäcks annars så robusta kompband Hovet finns inte i närheten med sina rockmattor, här 
finns istället bara låtarna och tre musiker som hjälper till att omvandla den bredbenta rocken till 
något annat. Något som låter mycket mindre, mycket varmare. Det är en tacksam förändring 
(Lundell 2011:17). 
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I den sista meningen i citatet ovan ges också uttryck för skribentens åsikt om den musikaliska 

upplevelse som konserten bjudit på. I övrigt får sådana åsikter mycket lite utrymme i texten 

och inte en enda gång nämns vilka låtar som har spelats under konserten. Skribenten 

fokuserar istället på att förmedla stämningen under konserten. Detta görs med till exempel 

bildspråk i meningar såsom ”Lars Winnerbäck står naken på scen” (ibid). Att beskriva att 

någon bildligt talat står naken på en scen kan tolkas som att personen i fråga metaforiskt 

skalar av sig själv och blottar sitt inre. Detta ordval, i kombination med till exempel ordet 

intima i artikelrubriken, ger en effekt av att stämningen på konserten uppfattas som präglad av 

personlighet och närhet.  

Sammanfattningsvis präglas språket i texten av en stil som med liknelser och andra 

stilfigurer skiljer det från ett traditionellt och ofta mer formellt tidningsspråk. Dock är textens 

stilnivå inte särskilt låg och den saknar både talspråkliga ordval och formuleringar. Fokus 

ligger på att lyfta fram konsertens atmosfär samt samspelet mellan artist och åhörare.    

Den andra artikeln inom denna genre skriven av en kvinna handlar om en konsert med 

singer-songwritern Ryan Adams (Unnes 2011:21, se bilaga 2). Fundamentslängden är 3,8 ord 

i snitt, vilket är det högsta snittet bland de fyra artiklarna inom kulturgenren. Dock upplevs 

inte texten som särskilt svårläst – det är endast ett fåtal meningar med långa fundament som 

drar upp snittet.    

Skribenten väljer att inleda artikeln med att skriva om Ryan Adams tidigare drogberoende 

och ohälsosamma leverne för att sedan kontrastera det med att han numera är en nykter och 

mycket framgångsrik musiker (ibid). Hon jämför artistens tidigare levnadssätt med 

tågtakssurfande, ett ord som upplevs som informellt då det inte är ett vedertaget substantiv. I 

övrigt innehåller texten inte särskilt många informella eller slangbetonade ord men har ändå 

en ledig stil över sig. Det skapar skribenten genom att använda ett väldigt detaljerat språk som 

på sina ställen påminner om ett skönlitterärt sådant. Ett exempel på detta är följande 

formulering, vars historieberättande karaktär gör att den skulle kunna vara ett stycke ur en 

roman eller ett kåseri:  

 
Efter en stund berättar han [Ryan Adams] att han faktiskt steg upp rätt nyligen. Hans första tanke, 
där i eftermiddagsmörkret, var ’Jag befinner mig i en Satyricon-video!’. Flytande lätt går han sen 
över till pianot på scenen”(Unnes 2011:21).  
 

På flera ställen återges artistens uttalande från scenen med hjälp av citat som i exemplet ovan. 

Skribenten lyfter också fram artistens beteende, känslouttryck och humör upprepade gånger 

genom att skriva att han skrattar, är ”plötsligt förvånad” och så vidare (ibid). Läsaren ges 

detaljerade formuleringar som hjälper till att skapa en inre bild av framträdandet. Nedan 



 

 
 

16
 

presenteras ett exempel på detta, där skribenten dessutom lyfter fram artistens beteende och 

utseende än en gång. 

 
Adams, i skenet av levande ljus, bär en tajt Black Sabbath-tröja och en akustisk gitarr mönstrad i 
USA:s färger. Håret ser som vanligt ut att komma direkt från kudden när han sätter sig ner med en 
allvarlig suck på den mycket seriösa, mörka scenen och säger ”Jag är här för att spela Beethovens 
sjätte för er. Men bara den mest sorgsna, sydstatsaktiga biten” (Unnes 2011:21).  
 

Musiken beskrivs inte lika detaljerat som artisten bakom den och inte heller skribentens 

synpunkter om den musikaliska kvalitén ges särskilt stort utrymme. När skribenten ger 

exempel på vilken musik som har framförts och hur det har gjorts fokuserar hon också på 

artistens uttalande och sinnestillstånd. Följande mening är ett exempel på detta: ”Sen skrattar 

han igen, säger ’nu blir det mer av det sorgsna’ och faller in i Firecracker” (ibid). Texten är 

fattig på bildspråk men skribenten använder en liknelse för att förklara en möjlig orsak till 

varför det är fotograferingsförbud under konserten. Det görs på följande sätt: ”Att spela när 

folk fotograferar är som att försöka somna när en kran står och droppar” (ibid).   

För att summera är texten som helhet lättläst. Den innehåller knappt några stilfigurer eller 

informella ord men präglas ändå av en ledig stil samt ett detaljerat och beskrivande språk som 

skulle vara passande i en skönlitterär text eller ett kåseri. Texten utmärks främst av att 

skribenten inte prioriterar att bedöma det musikaliska framträdandet men lägger vikt på att 

förmedla artistens uttalanden, utseende och uppträdande.     

5.2 Analys av kulturartiklar skrivna av män 
 
Den första av artiklarna skrivna av män inom denna genre är en recension av en konsert med 

gruppen Magic System (Lovén 2011:16, bilaga 3). Denna text är väldigt lättläst och 

fundamenten består av i snitt 2,1 ord – det lägsta snittvärdet av alla analyserade artiklar. Även 

informella, talspråkliga ord såsom ”rumphuggen”, ”technoaktigt” och ”sega” (ibid) gör att 

texten inte upplevs som särskilt formell eller tung. På den syntaktiska nivån håller texten dock 

en högre stil och bortsett från att en mening inleds med ordet men och en annan med och 

förekommer inga talspråkliga eller ofullständiga meningar. 

Visuella intryck och musikernas beteende på scenen ges inget utrymme i texten. Istället är 

det musiken som står i fokus och skribenten använder sig av en mängd musikbegrepp och 

termer för att beskriva den. Detta ger på sina ställen en informationspackad och detaljerad 

men också konkret text. Här följer ett exempel som med termer som zougloun och 

soukoussgitarrer visar denna konkretion:   
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När de [Magic System] håller sig närmare kärnan i zougloun, den inhemska danspop av 
mainstreamtyp som distanserar sig gentemot den hedonistiska coupé-decalén genom att vara 
samhällstillvänd och medveten, är allt nämligen mycket roligare. Där möts soukoussgitarrer och 
beats, slagverk och körer av pojkbandstyp (Lovén 2011:16). 
 

Skribenten är väldigt sparsam med stilfigurer och bildspråk såsom metaforer. Dock återfinns 

vad som närmast kan beskrivas som en liknelse i textens första mening: ”Klockan är 2.57 och 

till ljudet av en gitarrslinga, lika vass som om den vore spelad på ett tumpiano, har Magic 

System precis arbetat upp en fantastisk stämning […]” (ibid). I denna formulering är det 

ljudet av gitarrslingan som liknas vid ljudet från ett tumpiano och den är ytterligare ett bra 

exempel på hur skribenten använder sig av konkreta termer från det musikaliska fältet för att 

beskriva konserten.   

Det finns inga repliker eller citat i texten och som nämnts ovan får läsaren mycket lite 

information om hur musikgruppen har betett sig på scen. Inte heller särskilt mycket om 

kontakten mellan musikerna och deras publik omnämns. Skribenten skriver till exempel att 

”Magic System [har] precis arbetat upp en fantastisk stämning på Münchenbryggeriet” (ibid), 

men han blir inte mer detaljerad än så. Längre fram i texten står det att bandet ”tänjer på en låt 

och utnyttjar dess uppenbara potential till extas” (ibid). Här ger skribenten visserligen 

utrymme för den upplevda atmosfären på konserten men det sker ändå på ett kortfattat sätt då 

vi inte får veta på vilket sätt bandet tänjer på låten eller hur den nämnda extasen tar sig 

uttryck. Däremot släpper skribenten fram sina egna tankar och åsikter om musiken och 

konserten. Det görs genom formuleringar som ”Bland det som känns direkt överflödigt är 

reggae i Alpha Blondy-stil och gitarrballader med välmenande, världsförbättrande texter” 

(ibid) och ”det [hade] gärna fått fortsätta i en timme till” (ibid).   

För att sammanfatta utmärks texten av en lättläst och konkret stil utan att luta åt det 

talspråkliga hållet. Tyngdpunkten ligger på att återge och bedöma den musikaliska upplevelse 

som konserten bjudit på medan omständigheterna runt detta till största del utelämnas och både 

musikerna och publiken tilldelas en huvudsakligen anonym roll.       

Nästa artikel i den här kategorin består av en recension av en konsert med den tyska 

gruppen The Baseballs (Backman 2011:16, bilaga 4). Fundamenten i artikeln innehåller i snitt 

3,45 ord, vilket gör att texten kan upplevas luta åt det svårlästa hållet. Skribenten använder 

nästan inga stilfigurer och på syntaxnivå håller texten en hög stil, vilket bidrar till en formell 

prägel. Dock förekommer en liknelse i texten när relationen mellan musikgruppen och deras 

svenska publik beskrivs som ”den snabbt uppblommade kärleksaffären” (ibid). På flera ställen 

återfinns även talspråkliga, informella ord och formuleringar såsom världsbäst och myskväll 

(ibid).  Skribenten ger även texten en personlig prägel då han väljer att skriva att gruppens tre 
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sångare ”inte [är] mycket att hänga i raggarbilens antenn” (ibid) istället för att använda det 

vedertagna uttrycket att hänga i julgranen.  

Det finns inga repliker eller citat i texten och skribenten fokuserar på att lyfta fram sina 

egna åsikter om musiken och konserten som helhet, vilket ofta görs genom kortfattade och 

inte alltid så konkreta beskrivningar. Exempelvis skriver han att ”konserten […] utvecklas i 

samspel med publiken till en myskväll i den utspädda rockabillyns tecken” (ibid). Denna 

formulering är i och för sig ett återberättande av atmosfären under konserten men det är ett 

något diffust sådant. Vi får till exempel inte veta vad samspelet mellan musikerna och 

publiken består av eller varför skribenten väljer att beskriva musiken som utspädd rockabilly. 

Ytterligare ett exempel där skribenten är kortfattad och inte så konkret är när han skriver att 

musikerna ibland bjuder på en ”kul show” (ibid). I detta sammanhang upplevs ordet kul som 

en svävande, oklar beskrivning som lämnar mycket tolkningsutrymme. Dock är skribenten 

något mer konkret när han lite längre fram i texten skriver att sångarna i musikgruppen låter 

tre tjejer komma upp på scenen och att ”de får pussar och kramar i överflöd och får sjunga en 

vers på Katy Perrys Hot’n’cold” (ibid). I följande mening riktar skribenten in sig på att 

bedöma musikaliska prestationer under konserten och här återkommer de kortfattade 

formuleringarna: ”Trumsolot är förstås helt omotiverat och överflödigt men avdelningen med 

a capella-sång är gulligt [sic!]” (ibid).  

För att resumera präglas den här texten av en formell stil även om vissa informella drag, så 

som talspråkliga ordval, förekommer. Formuleringarna i texten är genomgående kortfattade 

och skribenten går oftast inte in på detaljer, vilket många gånger lämnar utrymme för 

tolkning. I texten lyfts både de musikaliska prestationerna och konsertens 

underhållningsvärde fram och skribenten är tydlig med att uttrycka sina åsikter och tankar 

även om de ofta inte förklaras så ingående.      

5.3 Sammanfattning av resultat inom kulturgenren 
 

Den främsta skillnaden mellan kulturartiklarna utifrån skribenternas kön ligger i vad 

skribenterna väljer att ta upp och lägga tyngdpunkten på i sina texter. De båda kvinnliga 

skribenterna fokuserar på atmosfären på konserterna och det helhetsintryck de har upplevt. De 

fokuserar även på att förmedla känslor och beskriva artisternas personlighet och förhållande 

till publiken i större utsträckning än de manliga skribenterna. Dessutom skiljer sig språket i 

kulturartiklarna skrivna av kvinnor från ett traditionellt, mer formellt tidningsspråk och de 

upplevs som lättlästa samtidigt som båda två är fattiga på informella eller talspråkliga ord och 
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formuleringar. En tydlig skillnad mellan de två texterna av kvinnliga skribenter är dock att 

artikeln om Lars Winnerbäcks konsert innehåller många stilfigurer, vilket nästan saknas helt i 

artikeln om konserten med Ryan Adams.  

De manliga skribenterna inom denna genre ger inte samma helhetsbilder av konserterna 

som de kvinnliga skribenterna och de är inte heller lika detaljerade i sina texter. Männen 

fokuserar istället mer på de musikaliska prestationerna samtidigt som de håller musikerna 

bakom dem mer anonyma än vad kvinnorna gör. Dock finns det skillnader även mellan 

texterna skrivna av män: Texten som handlar om Magic Systems konsert är genomgående 

lättläst och konkret utan talspråkliga drag medan recensionen av konserten med The Baseballs 

är något mer svårläst och formell men innehåller även mer informella drag såsom talspråkliga 

ordval. Sammanfattningsvis håller alltså artikeln om Magic System en jämn stil genom hela 

texten medan den om The Baseballs präglas av en mer ojämn stil som pendlar mellan 

formella och informella drag. 

5.4 Analys av utrikesartiklar skrivna av kvinnor 
 
Den ena artikeln skriven av en kvinna inom genren utrikes nyheter handlar om läget i Egypten 

efter den tidigare presidenten Mubaraks fall (Hammargren 2011:23, bilaga 5). Efter rubriken 

och en kort ingress inleder skribenten brödtexten på följande sätt: 

 
Kairo är staden som aldrig sover. Vid 23-tiden på kvällen dyker de första tidningsbuden upp med 
rykande färska tidningar till en bakgata nära stadens sjudande centrum. Vid kaféborden, bakom ett 
förfallet palats från förra sekelskiftet, förs förtroliga samtal om livet och politiken. Under 25 
januari-upproret samlades många revolutionärer på kaféerna kring Champollion. Nattens senaste 
nyheter kommenteras nu av många vassa tungor (Hammargren 2011:23). 
 

Detta stycke, med sin detaljerade och målande beskrivning av Kairo och miljön där skribenten 

befinner sig, påminner om vad som skulle kunna vara inledningen på en mer personlig text 

såsom ett kåseri eller en roman. Denna lediga stil återfinns i hela den första delen av artikeln 

men samtidigt håller språket en hög stil tack vare sådant som avsaknad av informella ord och 

talspråkliga eller ofullständiga meningar.  

Skribenten riktar främst in sig på att beskriva det egyptiska folkets upplevelser och åsikter 

om den politiska situationen i landet, inte politikernas eller mediernas. En stor del av artikeln 

består av repliker från egyptier som skribenten har talat med på plats i Kairo. Med hjälp av 

dessa repliker släpps personliga och spontana tankar och uttalanden fram, vilket bidrar till den 

informella stilen. Följande är ett exempel på en replik gjord av en privatperson som 

skribenten har träffat: ”I januari intalade jag mig att vi skulle få det bättre genast när Mubarak 
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föll. Nu tänker jag att mina döttrar i alla fall kan få det bättre, säger barnläkaren Hanna 

Aboulghar” (ibid). I viss mån belyser skribenten även sin egen närvaro i texten genom 

användning av pronomenet mig: ”Hamdi Hassan […] gör mig sällskap i Kaironatten” (ibid). I 

artikelns avslutande del är den personliga och detaljbeskrivande stilen dock inte lika tydlig 

och här beskrivs ett par politiska partiers situation och framtidsutsikter på ett konkret och 

kortfattat sätt. Ett exempel på det är följande korta och koncisa mening: ”Stora valkretsar 

missgynnar kvinnor och kristna kopter” (ibid).   

Fundamenten i artikeln består av i snitt 3,3 ord, vilket gör att denna artikel har de näst 

kortaste fundamenten inom denna genre och texten är lättläst. Här bör också påpekas att 

många fundament består av endast ett eller två ord och att det som drar upp snittet är några 

enstaka meningar som har mycket långa fundament.  

Sammanfattningsvis är denna text lättläst och präglad av en ledig stil som inte förknippas 

med ett traditionellt nyhets- och tidningsspråk samtidigt som språket håller en formell nivå. 

Skribenten använder ett i huvudsak detaljerat språk och fokus ligger på att skildra det 

egyptiska folkets åsikter om den politiska situationen i Egypten. 

Den andra artikeln inom denna genre skriven av en kvinna handlar om det amerikanska 

folkets åsikter om president Barack Obama, hans valrörelse inför valet 2012 och hans chanser 

att bli omvald (Henriksson 2011:21, bilaga 6). Fundamenten i texten består av i snitt 3,7 ord, 

vilket gör att den i snitt har de näst längsta fundamenten av alla analyserade artiklar, och den 

upplevs som något svårläst. Vidare är språket i texten formellt och det förekommer inga 

stilfigurer, informella ord eller liknande.  

I artikelns inledande del använder skribenten ett detaljerat språk för att beskriva en 

situation där Obama håller ett tal i en gymnastiksal i en high school under sin valrörelseturné. 

Exempel på detta är: ”Trots att väggarna fräschats upp med ett lager målarfärg framgår det 

tydligt att skolan byggdes under den dynamiska tillväxtens 1960-tal” (ibid) och ”jublet stiger 

[…] och ett glas vatten ställs intill mikrofonen” (ibid). Dessa detaljer tillför kanske inte så 

mycket information sett ur ett nyhetsperspektiv, men de bidrar till en mer ledig stil och gör 

det lättare för läsaren att leva sig in i den aktuella situationen. Den största delen av texten är 

dock inte så detaljerad utan präglas av ett mer formellt och tidningstypiskt språk.  

Efter de detaljerade beskrivningarna av lokalen som presidentens tal hålls i följer två 

längre repliker från Obama, vilka är de enda repliker som förekommer i artikeln, samt en 

punktlista över valrörelsens tre huvudfrågor. I övrigt ges inget utrymme för presidentens 

åsikter eller hans politik. Fokus ligger istället på att återge främst de negativa åsikter om 

Obama som finns bland det amerikanska folket samt det motstånd som finns mot honom i 
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form av politiska konkurrenter. Här återfinns bland annat formuleringen ”hatet mot Obama 

[…] jäser på obehagliga bloggar” (ibid). Kombinationen av orden hatet och jäser tillför ett 

något dramatiskt eller kanske emotivt drag till texten, som i övrigt saknar värdeord och 

känslouttryck.  

Följande stycke beskriver oppositionen mot den sittande presidenten och här återfinns den 

formella, avskalade stil som präglar texten: 

 
Tongivande republikaner från kretsen kring förre presidenten George W Bush och några 
framgångsrika guvernörer ställer sig bakom kandidaten Mitt Romney. Han klarar sig än så länge 
bäst i en hypotetisk runda mot Obama men bemöts med skepsis bland konservativa gräsrötter 
(Henriksson 2011:21).    
 

Som helhet präglas texten av en formell, hög stil utan större utrymme för enskilda, 

individuella åsikter. Artikeln fokuserar på att ge övergripande, kortfattade återgivningar av 

hur den sittande presidentens chanser att bli omvald ser ut och vilken konkurrens som finns 

mot honom. Det amerikanska folket tilldelas en anonym roll i artikeln men i viss mån lyfts 

också dess åsikter om presidenten fram.   

5.5 Analys av utrikesartiklar skrivna av män 
 

Den första artikeln inom genren utrikes nyheter skriven av en man är ett referat av en tv-

debatt mellan två spanska partiledare tillika premiärministerkandidater, vilken ägde rum 

under valkampanjen i Spanien år 2011 (Forsberg 2011:24, se bilaga 7). Fundamenten i texten 

består av i snitt 3,4 ord och den blir därför något svårläst. Samtidigt präglas artikeln av en 

informell stil som synliggörs redan i ingressen: ”högerledaren Mariano Rajoy lär vinna lätt 

den 20 november” (ibid). Formuleringen lär vinna lätt ger här ett ledigt och nästintill 

talspråkligt intryck. Flera meningar inleds med och, men samt som, vilket kan upplevas som 

något talspråkligt och bidrar till den lediga stilen. Dessutom förekommer ett par ofullständiga 

meningar, vilket ytterligare drar ner stilen på texten. I detta fall består ofullständigheten i att 

meningarna saknar huvudsats. Detta syns i följande två meningar, vilka endast består av 

bisatser: ”Som i sin tur har tvingats fram av krisen inom hela eurozonen” (ibid) samt ”Och att 

pensioner och hälsovård kostar pengar” (ibid). Den informella känslan återkommer även i 

artikelns sista mening: ”Nu återstår ’bara’ för honom att vinna valet den 20 november” (ibid). 

Det informella i denna formulering ligger i att ordet bara omges av citattecken, vilket kan 

uttrycka ironi och ger en talspråklig prägel.  

Skribentens språk är inte så målande men på ett fåtal ställen förekommer bildspråk och 

stilfigurer. Exempel på detta är när skribenten skriver att ”Rajoy hamrade in att […]” (ibid) 
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för att beskriva hur en av presidentkandidaterna uttryckte att fem miljoner spanjorer är 

arbetslösa. Dessutom skapar skribenten på flera ställen en känsla som påminner om ett 

sportreferat. Det görs till exempel genom valet av formuleringen ”drabbade samman” (ibid) 

för att förklara hur de två politikerna möttes i debatten – ett ordval som skulle vara lämpligt 

för att beskriva hur två idrottslag kämpar mot varandra i en match. Även följande två citat 

skulle kunna vara hämtade från idrottsvärlden: ”Till vänster i bild Alfredo Pérez Rubalcaba, 

60 år” (ibid) och ”Till höger i bild Mariano Rajoy, 56” (ibid). Dessa meningar framkallar 

nästan en bild av de två premiärministerkandidaterna som två boxare som står i varsin 

ringhörna, beredda på match. Det finns endast två repliker från debatten i texten och båda två 

är uttalanden från den segertippade presidentkandidaten. Dock lyfts även hans motståndares 

uttalanden fram genom ett kortfattat referat. Skribenten nämner att de båda politikerna ”bar 

mörk kostym, klarblå slips och välansat skägg” (ibid) men i övrigt är skribenten sparsam med 

detaljer runt debatten. I början av texten får läsaren lite information om vilka de två 

premiärministerkandidaterna är och hur den politiska situationen i Spanien ser ut, men det 

görs väldigt kortfattat.      

  Den här artikeln karaktäriseras av något svårlästa meningar men också av många 

talspråkliga drag såsom ofullständiga meningar. Den största delen av artikeln består av 

återberättande av de två politikernas argumenterande och kritik mot varandra under debatten 

men läsaren ges även lite bakgrundsinformation. Skribenten är hela tiden kortfattad, saklig 

och konkret i sina formuleringar.    

Den andra artikeln skriven av en man inom genren utrikes nyheter handlar om ett 

presidentval som hölls i Kirgizistan i oktober 2011 (Blomgren 2011:17, se bilaga 8). 

Fundamenten i texten består av i snitt 2,3 ord och det gör att den har de i snitt näst kortaste 

fundamenten av alla de analyserade artiklarna. Det bidrar även till att texten är väldigt lättläst.  

Artikeln är fattig på stilfigurer och värdeord samt saknar anmärkningsvärt informella 

ordval eller formuleringar. Språket i texten är inte heller så beskrivande men bildspråk, i form 

av en liknelse, förekommer på ett ställe i artikeln: ”För ett år sedan kom den första föraningen 

om de ’demokratiska frön’ som såtts” (ibid). Två meningar inleds med ordet men, men i 

övrigt förekommer inga talspråkliga drag. Denna brist på stilfigurer, bildspråk och 

talspråklighet ger artikeln en formell prägel.    

Skribenten fokuserar inte på det kirgizistanska folkets känslor eller åsikter runt valet 

bortsett från i den inledande meningen i ingressen: ”Almazbek Atambajev infriade 

favoritskapet och blev […] klar som ny president i Kirgizistan” (ibid). Här framställs dock 

folket som en anonym massa. Tyngdpunkten ligger istället på att beskriva den politiska 
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situationen i Kirgizistan, både vid den tidpunkt då valet ägde rum och under ett par tidigare år, 

på en högre politisk nivå. Främst tre teman tas upp i artikeln: de politiska oroligheter som har 

ägt rum i landet, den tidigare interimpresidentens arbete för demokratisering och den valda 

presidentens situation och roll för landets politik.   

Endast en replik återfinns i texten: ” – Våra krav är att resultaten förklaras ogiltiga, sade 

både Tasjijev och Madumarov och hotade med oroligheter” (ibid). De två personer som 

nämns i citatet, Tasjijev och Madumarov, beskrivs i texten som den segrande 

presidentkandidatens två huvudkonkurrenter (ibid). Frågan är dock om denna replik faktiskt 

är en exakt återgivelse av ett uttalande, vilket i så fall ska ha gjorts av två olika personer och, 

troligtvis, vid två olika tidpunkter. I övrigt återges uttalanden eller åsikter på endast tre ställen 

i artikeln och det görs då genom att skribenten kort citerar vad någon har sagt. Ett exempel på 

det är följande mening: ”Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) uppgav 

också att rösträkningen präglats av ’betydande oegentligheter’” (ibid). När skribenten skriver 

om den segrande presidentens bakgrund nämns att han innan segern var premiärminister och 

att han då fick ”möjlighet att utnyttja ’administrativa resurser’” (ibid). I båda dessa citat 

frångår skribenten för en kort stund det konkreta språk som i övrigt återkommer genom hela 

artikeln och det framgår inte vad oegentligheterna och resurserna består av eller vilka 

konsekvenser de kan tänkas ha fört med sig. 

De tydligaste dragen i denna text är att den är lättläst och konkret men ändå saknar tydligt 

informella element. Innehållsmässigt lyfter skribenten fram en övergripande bild av den 

politiska situationen och inläggen i den politiska debatten i Kirgizistan. Det görs på ett 

kortfattat och oftast konkret sätt även om det förekommer ett par mer diffusa formuleringar.  

5.6 Sammanfattning av resultat inom genren för utrikes nyheter   
 
Inom denna genre finns det inte lika tydliga skillnader mellan de artiklar som är skrivna av 

kvinnor och de som är skrivna av män som inom kulturgenren. Det är snarare så att en av 

texterna, nämligen den som handlar om den politiska situationen i Egypten efter den tidigare 

presidentens fall, skiljer sig från de övriga tre. Den kanske tydligaste skillnaden är att den 

artikeln präglas av ett detaljerat språk och en någorlunda informell stil innehållsmässigt 

medan de andra tre karaktäriseras av ett mer kortfattat språk och innehåll som håller en mer 

formell stil. Artikeln om Egyptens situation utmärker sig även innehållsmässigt då skribenten 

har valt att fokusera på att skildra det egyptiska folkets upplevelser och känslor runt den 

politiska situation som landet befinner sig i. I de övriga texterna står politiker och andra 
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inflytelserika instanser i centrum och språket i dem syftar till att ge övergripande 

beskrivningar av de olika politiska situationerna.  

Det bör påpekas att det även finns sådant som gör att artikeln om den politiska situationen i 

Egypten inte fullständigt skiljer sig från de andra tre texterna inom utrikesgenren. Till 

exempel präglas både denna text och den som handlar om presidentvalet i Kirgizistan av att 

de är lättlästa. Dessutom skiljer sig referatet från tv-debatten mellan de två spanska 

politikerna något från de övriga artiklarna i denna genre då det innehåller många talspråkliga 

drag såsom ofullständiga meningar. Det kan också nämnas att språket i båda artiklarna 

skrivna av kvinnor inom denna genre håller en hög och formell språklig nivå. Dock är 

skillnaderna mellan artikeln om situationen i Egypten och de andra tre fler och mer 

genomgående och därför utmärker den sig mest. 
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6. Diskussion och slutsatser 
 
I detta kapitel diskuteras de resultat av analysen som har presenterats i det föregående 

kapitlet. I avsnitt 6.3 knyts också an till uppsatsens syfte och den hypotes som presenterats i 

avsnitt 1.1. 

6.1 Skillnader inom kulturgenren 
 
Det främsta syftet med den här analysen har inte varit att peka ut vad i texterna som är 

kvinnligt respektive manligt baserat på tidigare forskningsresultat inom området språk och 

kön. Vid en ytlig analys av de fyra texterna inom genren kultur verkar det dock som att de 

ligger i linje med vad tidigare forskning har sagt om skillnader i kvinnors och mäns språk, 

åtminstone på ett innehållsmässigt plan: De kvinnliga skribenterna fokuserar på känslor, 

relationer och den nära sfären medan männen riktar in sig på ett större och inte lika personligt 

perspektiv (jfr t.ex. Norrby & Håkansson 2010:136). Samtidigt återfinns drag i det 

analyserade materialet som inte följer tidigare teorier om kvinnligt och manligt språk. Ett 

exempel på det är att de kvinnliga skribenterna inte använder sig av ett mer talspråkligt språk 

än de manliga skribenterna (jfr Hultman & Westman 1992:72,89).  

Oavsett om de observerade skillnaderna stämmer överens med tidigare forskning om språk 

och kön eller inte kan det konstateras att artiklarna skrivna av kvinnor skiljer sig från de 

skrivna av män inom denna genre. Här måste dock hänsyn tas till intersektionaliteten och att 

variabler såsom ålder och geografiskt ursprung i stor utsträckning kan ha påverkat 

språkbruket hos de enskilda skribenterna. Att det finns så tydliga skillnader i texterna skulle 

även kunna bero på att de är hämtade från genren för kultur och konsertrecensioner. Det 

räcker med att göra en hastig genomläsning av vilken dagstidning som helst för att inse att 

kulturgenren tycks vara en genre som ger skribenterna friare tyglar när det gäller både 

texternas innehåll och språkliga form än till exempel genrerna för utrikes, inrikes och 

ekonomiska nyheter. Ytterligare en påverkande faktor kan tänkas vara skribentens personliga 

åsikter om musiken som har recenserats. Till exempel är språket i recensionen av Lars 

Winnerbäcks konsert något poetisk och det ger en nästan romantiserande bild av artisten i 

fråga, vilket skulle kunna bottna i att skribenten sedan tidigare är ett Lars Winnerbäck-fan och 

därför vill lyfta fram en mycket positiv bild av konserten. Detta går det dock bara att 

spekulera i då skribenterna i fråga inte har blivit tillfrågade om huruvida de gillar den musik 

de har recenserat eller inte. 
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6.2 Skillnader inom genren för utrikes nyheter 
 

Utifrån resultaten av analysen av artiklarna inom denna genre kan det konstateras att dessa 

texter inte stämmer överrens med tidigare forskningsresultat om skillnader mellan kvinnors 

och mäns språk i samma utsträckning som artiklarna inom kulturgenren. Visserligen har 

skribenten bakom artikeln om Egyptens politiska situation valt att utgå från ett personligt 

perspektiv och innehållet fokuseras på personer och intryck i omgivningen nära skribenten, 

vilket kan ses som typiska drag för en text skriven av en kvinna (se t.ex. Norrby & Håkansson 

2010:136, Hultman & Westman 1992:74). Dessutom har de två manliga skribenterna inom 

denna genre valt att koncentrera sig på att skriva om den offentliga sfären ur ett större 

perspektiv och det stämmer överens med tidigare forskningsresultat inom språk och kön (se 

t.ex. Norrby & Håkansson 2010:136, Hultman & Westman 1992:74). Dock riktar även en av 

de kvinnliga skribenterna in sig på en mer offentlig sfär och på ett större, mer övergripande 

perspektiv. Dessutom, och i likhet med texterna inom kulturgenren skrivna av kvinnor, 

använder sig inte de kvinnliga skribenterna inom genren för utrikes nyheter av ett mer 

talspråkligt språk än de manliga skribenterna, vilket bryter mot vad som tidigare har sagts (se 

Hultman & Westman 1992:72,89). 

Det tycks inte finnas mycket som tyder på skillnader mellan de analyserade texterna inom 

denna genre utifrån skribenternas kön då det främst är en artikel som skiljer sig från de övriga 

tre. Det skulle kunna bero på att denna genre kännetecknas av ett mer formellt språk som 

kanske inte lämnar lika mycket utrymme för valfrihet när det gäller uttryckssätt. Även de 

enskilda artiklarnas ämnessfärer och teman kan tänkas vara avgörande för vilket språk som 

anses vara lämpligt att använda. Samtidigt verkar det inte rimligt att skribenterna styrs helt av 

den aktuella genren och de olika ämnessfärerna. Skribenten bakom artikeln om den spanska 

politiska tv-debatten hade till exempel kunnat ge en mer detaljerad bild av debattsituationen 

om han hade strävat efter att göra det lättare för läsarna att leva sig in i situationen men det 

valde han att inte göra. Detta val skulle kunna bero på skribentens kön, men det är svårt att 

dra några sådana slutsatser och än en gång måste hänsyn tas till intersektionaliteten som 

bidragande faktor till de enskilda skribenternas språkliga och innehållsmässiga val.  

6.3 Slutsatser 
 
Inom kulturgenren finns det flera observationer som tyder på att texterna skrivna av kvinnor 

skiljer sig från de skrivna av män, vilket stöder hypotesen om att kvinnor och män använder 

språket på olika sätt i skriven text. Dock går det inte att dra några slutsatser om att de 
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observerade skillnaderna har uppstått utifrån skribenternas könstillhörighet då sådant som 

intersektionalitet och de enskilda skribenternas personliga inställning till den musik de har 

recenserat kan ha påverkat hur artiklarna har utformats.  

Till skillnad från kulturgenren verkar det som att artiklarna inom genren för utrikes nyheter 

motsäger hypotesen om att kvinnors och mäns språk skiljer sig åt i skriven text. Det finns 

visserligen skillnader mellan de texter som är skrivna av kvinnor och de som är skrivna av 

män men de är mycket små och dessutom finns det även likheter mellan dem.  

Sammanfattningsvis tycks det finnas sådant i det analyserade materialet som stöder den 

hypotes som nämns ovan och skribenternas kön skulle kunna vara en bidragande faktor till 

hur texterna har utformats. Dock finns det mycket som motsäger den, till exempel att vissa 

drag har observerats både i texter skrivna av kvinnor och av män. Baserat på resultaten från 

analysen av de olika tidningsartiklarna tycks det dessutom vara så att de olika genrerna 

generellt sett påverkar hur artiklarna utformas både innehållsmässigt och rent språkligt. Som 

nämnts ovan måste hänsyn även tas till intersektionaliteten och att det finns en mängd olika 

faktorer som kan ha spelat in när texterna skrevs. Det går alltså inte att dra några slutsatser om 

vad i texterna som eventuellt har uppstått utifrån skribenternas kön. Därför skulle det vara 

intressant att göra ytterligare en analys som denna, men med ett betydligt större material, för 

att förhoppningsvis kunna uppnå fler konkreta slutsatser om kvinnors och mäns språk i 

skrivna texter.      
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7. Sammanfattning 
 
Den här uppsatsen fokuserar på den språkvetenskapliga inriktningen språk och kön, vilket är 

ett forskningsområde som studerar relationen mellan språkanvändning och språkbrukarens 

kön. I uppsatsen står det skrivna språket i centrum i form av en analys av tidningsartiklar. 

Syftet med uppsatsen är att analysera yrkesverksamma kvinnliga och manliga skribenters 

språkanvändning och om det går att spåra några skillnader mellan könen. Uppsatsen baseras 

på en teori om att det finns skillnader mellan könen i talat språk och en hypotes om att 

språkliga skillnader bör finnas mellan könen även i skrivet språk har prövats i samband med 

analysen. 

Relationen mellan språk och kön började få allt mer uppmärksamhet under 1960-talet och 

forskning inom området har ofta haft politiska syften. Under 1970-talet började språk och 

kön-forskningen utgå alltmer från ett feministiskt perspektiv men även politiskt neutral och 

anti-feministisk forskning har bedrivits inom området (Edlund m.fl. 2007:47). Denna uppsats 

utgår från ett politiskt neutralt perspektiv.   

Ett återkommande begrepp inom forskning om språk och kön är intersektionalitet. Det är 

ett begrepp för hur de många olika identiteter som våra liv består av samspelar med varandra 

på komplexa men ofrånkomliga sätt. En individs könsidentitet är bara en av dessa identiteter 

och den är aldrig helt separerad från andra identiteter, såsom ålder och etnicitet, utan 

samspelar med dem (Edlund m.fl. 2007:43). För att undvika felaktiga slutsatser i analysen och 

för att betona att skillnader mellan kvinnors och mäns språk kan bero på annat än kön har stor 

hänsyn tagits till intersektionalitet. 

Då uppsatsen fokuserar på språk och kön har frågan om det finns ett kvinnligt och ett 

manligt språk varit central och viktig att begrunda. Min åsikt är att det går att tala om ett 

kvinnospråk och ett mansspråk. Detta ställningstagande baseras på tidigare forskning om 

språk och kön som pekar i den riktningen. 

Det material som har analyserats består av åtta tidningsartiklar som har publicerats i 

morgontidningen Svenska Dagbladet under 2011. Hälften av artiklarna är hämtade från 

tidningens kulturavdelning och består av recensioner av olika musikkonserter. Den andra 

hälften kommer från avdelningen för utrikes nyheter och berör på olika sätt den politiska 

situationen i olika länder. Inom varje genre är två artiklar skrivna av kvinnor och två av män.  

Varje text har inledningsvis analyserats separat. Sedan har texterna inom varje genre 

jämförts med varandra för att belysa eventuella skillnader och likheter mellan dem och 

slutligen har de två olika genrerna jämförts. För att analysera materialet har främst en 
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kvalitativ och materialnära metod använts, vilket bottnar i en strävan att göra en ingående 

analys och att uppnå en så djup förståelse av materialet som möjligt. På grund av detta har 

analysen till stor del styrts av materialet och fokus kom främst att hamna på texternas 

innehåll, de språkliga nivåerna ordval och syntax samt längden på fundamenten i texterna.      

Det kom att visa sig att de största skillnaderna mellan de kvinnliga och manliga 

skribenternas texter inom kulturgenren var innehållsmässiga. Kvinnorna fokuserar på 

konserternas helhetsintryck och atmosfär till skillnad från männen, vilka fokuserar mest på de 

musikaliska prestationerna och håller musikerna i fråga mer anonyma än vad de kvinnliga 

skribenterna gör. En annan tydlig skillnad är att språket i texterna skrivna av kvinnliga 

skribenter är mer detaljerat än det i texterna skrivna av män.   

Inom genren för utrikes nyheter gick det inte att spåra lika tydliga skillnader mellan könen 

som inom kulturgenren. Det visade sig att det snarare var en artikel skriven av en kvinna som 

skiljde sig från de övriga tre artiklarna inom genren, både språkligt och innehållsmässigt. 

Slutligen kan konstateras att det finns flera iakttagelser inom kulturgenren som stöder 

hypotesen om att kvinnor och män använder språket på olika sätt när de skriver medan 

artiklarna inom genren för utrikes nyheter motsäger samma hypotes. Hänsyn måste tas till att 

intersektionalitet och flera andra faktorer, så som de olika textgenrerna, kan ha påverkat 

texternas innehåll och språk. Därför går det inte att dra några slutsatser om vad i texterna som 

är ett resultat av skribenternas kön.   
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Bilaga 1 
 
Tidningsartikel skriven av Kristin Lundell, publicerad i Svenska Dagbladet 2011-09-18. 
 

Winnerbäck glöder i det intima mötet 
 
Lars Winnerbäck står naken på scen. Det är givetvis bildligt talat. Det är sig själv i låtformat 
som den 35-årige rocktrubaduren har klätt av in på bara skinnet. Winnerbäcks annars så 
robusta kompband Hovet finns inte i närheten med sina rockmattor, här finns istället bara 
låtarna och tre musiker som hjälper till att omvandla den bredbenta rocken till något annat.  
Något som låter mycket mindre, mycket varmare. Det är en tacksam förändring. 
 
För allting kommer till en punkt där det vänder. När jakten på att erövra de stora arenorna 
avklarats kommer en längtan efter att gå tillbaka till det mindre. Återvända dit där man inte 
behöver ösa på för kung och fosterland för att nå ända längst bak i ishockeyhallen. Lars 
Winnerbäck har givetvis inga problem med att fylla opersonliga mässhallar. Han gör det utan 
att blinka. Men 15 år efter att hans debut Dans med svåra steg släppts är han istället ute efter 
att möta sin publik i ett mindre sammanhang. Höstens turné är en kryssning mellan Nordens 
mellanstora konsertställen. 
 
Med de bredbenta instrumentmurarna rivna finns det istället plats för det lyhörda att smyga 
sig fram. Det är en fördelaktig inramning med dragspel, munspel, cello, trumpet och 
klockspel. Winnerbäck delar det enkla rampljuset med sina texter. Han byter ut enstaka rader 
som små blinkningar till publiken. De är med på alla noter. Som sig bör. För hans trogna 
följeslagare är lojala som i en stödgrupp. De viker inte från sin hjältes sida. Han är Lasse med 
dem alla och den massmedialt så vrånge östgöten talar till sin publik som till gamla vänner. 
 
Mot slutet kan inte publiken hålla sig längre. De måste stå upp i stolarna. Lars Winnerbäck 
ler. Ännu ett Lasse-möte för bekännarna har nått sitt hallelujaögonblick. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

Bilaga 2 
 
Tidningsartikel skriven av Elin Unnes, publicerad i Svenska Dagbladet 2011-11-10. 
 

Adams skildrar allvar med ett leende 
 
Singer-songwritern Ryan Adams har varit nära döden. Under lång tid kombinerade han redan 
från början ohälsosamma droger på ett sätt som får tågtakssurfande att framstå som ett under 
av ansvarsfullhet, och gjorde sig samtidigt omöjlig att arbeta med. 
 
Det var flera – i alla fall sex eller sju – år sen. Nu säljer en nykter Adams ut Uppsala konsert 
& kongress och poängen i det där gamla häcklarskämtet – att någon i publiken önskar 
Summer of ’69 – verkar inte alls lika långt från verkligheten längre. Han är inte riktigt där än, 
men hans helamerikanska hits börjar i alla fall närma sig Bryan Adams-nivå. 
 
Under konsertkvällen är det fotoförbud, för att värna närvaron, men kanske också för att det 
är som musikern David Rawlings säger: att spela när folk fotograferar är som att försöka 
somna när en kran står och droppar – det enda man kan tänka på är när nästa knäpp ska 
komma. 
 
Adams, i skenet av levande ljus, bär en tajt Black Sabbath-tröja och en akustisk gitarr 
mönstrad i USA:s färger. Håret ser som vanligt ut att komma direkt från kudden när han sätter 
sig ner med en allvarlig suck på den mycket seriösa, mörka scenen och säger ”Jag är här för 
att spela Beethovens sjätte för er. Men bara den mest sorgsna, sydstatsaktiga biten”. 
 
Sen skrattar han och börjar mycket försiktigt sjunga Oh my sweet Carolina med små instick 
av munspel. 
 
Efter en stund berättar han att han faktiskt steg upp rätt nyligen. Hans första tanke, där i 
eftermiddagsmörkret, var ”Jag befinner mig i en Satyricon-video!”. Flytande lätt går han sen 
över till pianot på scenen och spelar The rescue blues under jubel. 
 
Inte ens skämten verkar svåra eller ansträngande för honom, vilket är tur. En ensam, ledsen 
man med gitarr kan, hur vacker hans röst än är, efter några timmar börja kännas aningen 
förutsägbar. Medan han stämmer gitarren stannar han till, plötsligt förvånad, och utbrister ”Ni 
ser så friska och glada ut, och har så snygga glasögon. Borde inte ni lyssna på någon sorts 
glad musik istället!? Kiss hela katalog finns på Itunes, vet ni inte det?“. 
 
Sen skrattar han igen, säger ”Nu blir det mer av det sorgsna” och faller in i Firecracker. När 
jag springer mot Stockholmståget spelar han fortfarande vidare. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

Bilaga 3 
 
Tidningsartikel skriven av Lars Lovén, publicerad i Svenska Dagbladet 2011-06-05. 
 

Splittrad timme slutar bra 
 
Klockan är 2.57 och till ljudet av en gitarrslinga, lika vass som om den vore spelad på ett 
tumpiano, har Magic System precis arbetat upp en fantastisk stämning på Münchenbryggeriet. 
 
Fyra minuter senare är konserten över. Att den blir rumphuggen kommer inte som någon 
överraskning, att de ska bli så har stått klart sedan klockan 1.57, när det ivorianska bandet till 
slut gick upp på scen efter bland andra Awilo Longomba från Kongo. Däremot hade den enda 
timme Magic System har till sitt förfogande inte behövt vara så splittrad och de hade inte 
behövt spela låtar ur precis alla sina stilar. 
 
När de håller sig närmare kärnan i zougloun, den inhemska danspop av mainstreamtyp som 
distanserar sig gentemot den hedonistiska coupé-decalén genom att vara samhällstillvänd och 
medveten, är allt nämligen mycket roligare. Där möts soukoussgitarrer och beats, slagverk 
och körer av pojkbandstyp. Ibland låter det nästan technoaktigt hårt, som i Même pas fatigué, 
låten de spelade in tillsammans med Khaled. Men aldrig bättre än i den avslutande och mer 
organiska Premier Gaou, som har gett dem två jättehittar, först som original, sedan remixad 
av Bob Sinclair. 
 
Bland det som känns direkt överflödigt är reggae i Alpha Blondy-stil och gitarrballader med 
välmenande, världsförbättrande texter. De senare är outhärdligt sega klockan halv tre på 
natten. Dessutom, och som för att helgardera sig, spelar de faktiskt även en låt med den 
typiska coupé-décalé-dansen och likalydande text. 
 
Och sen tar allt slut, precis när det har börjat, när bandet för första gången på allvar tänjer på 
en låt och utnyttjar dess uppenbara potential till extas. Det hade de gärna fått göra tidigare och 
så hade det gärna fått fortsätta i en timme till. Kanske var det också meningen. Hursomhelst 
blir klockan 3.01 och bara en minut efter laglig tid stängs ljudet av. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

Bilaga 4 
 
Tidningsartikel skriven av Dan Backman, publicerad i Svenska Dagbladet 2011-10-14. 
 

Rockabillytrion bjuder trots allt på kul show 
 
Möjligen är den snabbt uppblommade kärleksaffären mellan den tyska rockabillytrion The 
Baseballs och det svenska folket på väg att falna. Det första albumet, Strike, sålde i alla fall 
bättre än det andra, Strings'n'stripes, och den konsert som skulle varit på Fryshusets stora 
scen, Arenan, fick i torsdags flyttas ner till lilla Klubben. 
 
Den publik som ändå kommit tycker dock fortfarande att de tyska männen Sam, Digger och 
Basti är världsbäst på att göra rockabillyversioner av välkända pophits som Umbrella 
(Rihanna), The look (Roxette) och I'm yours (Jason Mraz). 
 
Kanske det, de är ju tämligen ensamma i sin nisch och konceptet är kommersiellt sett 
svårslaget då man kombinerar rockabillyns lättillgängliga rytmik och harmonik med hits som 
en stor publik redan kan och gillar. 
 
Konserten börjar svagt, med mesiga höftvickningar och poser som Brolle skulle dissa på 
idéstadiet, men utvecklas i samspel med publiken till en myskväll i den utspädda rockabillyns 
tecken (med trivsam uppvärmning av värmländska Top Cats). 
 
Sommarens skarpskurna rockabillykonsert de luxe i Münchenbryggeriet, med The Knockouts 
och Brian Setzer, är ljusår bort trots att det tysksvenska kompbandet i vitt och rött får till ett 
habilt sväng. 
 
Som sångare är Sam, Digger och Basti inte mycket att hänga i raggarbilens antenn men som 
underhållare får de klart godkänt, mest för att de verkligen försöker, och ibland lyckas, bjuda 
på en kul show. Naturligtvis drar de upp tre tjejer på scen. 
 
De får pussar och kramar i överflöd och får sjunga en vers på Katy Perrys Hot'n'cold. 
Trumsolot är förstås helt omotiverat och överflödigt men avdelningen med a capella-sång är 
gulligt. Och nog är det lite kul att pianot mot slutet blir så överhettat att det börjar ryka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

Bilaga 5 
 
Tidningsartikel skriven av Bitte Hammargren, publicerad i Svenska Dagbladet 2011-09-22. 
 

Otålig väntan på valet i Egypten 
 
Egypten går in i en osäker process med en rad val framför sig. Kommer militären, som nu styr 
genom dekret, verkligen att släppa ifrån sig makten? Frågorna hopar sig. 
 

Kairo är staden som aldrig sover. Vid 23-tiden på kvällen dyker de första tidningsbuden upp 
med rykande färska tidningar till en bakgata nära stadens sjudande centrum. Vid kaféborden, 
bakom ett förfallet palats från förra sekelskiftet, förs förtroliga samtal om livet och politiken. 
Under 25 januari-upproret samlades många revolutionärer på kaféerna kring Champollion. 
Nattens senaste nyheter kommenteras nu av många vassa tungor. 
 

Militären har ännu makten under en övergångsfas, medan den provisoriska regeringen kämpar 
med att få kontroll över statens finanser. Men det är ett förändrat Egypten. Människor pratar 
politik öppet och överallt. Varje förskolebarn har lärt sig revolutionens slagord: ”Folket vill 
att regimen faller”. 
 

Nya partier bildas och gamla stöps om. Men hur det kommer att gå i de val som väntar är en 
öppen fråga. Sju månader efter Mubaraks fall vet alla att det inte räckte med att störta 
diktatorn för att landet ska växla in på det demokratiska spåret. 
 

–I januari intalade jag mig att vi skulle få det bättre genast när Mubarak föll. Nu tänker jag att 
mina döttrar i alla fall kan få det bättre, säger barnläkaren Hanna Aboulghar. Hennes pappa, 
gift med sjukgymnasten Kristina från Småland, är den kände läkaren och politikern 
Mohammed Aboulghar, grundare av Egyptens nya Socialdemokratiska parti. 
 

Hamdi Hassan, som för många år sedan lämnade sin barndoms Egypten för att flytta till 
Sverige, gör mig sällskap i Kaironatten. Han, som har en lång karriär i det svenska 
regeringskansliet bakom sig, är försiktigt optimistisk. Som tjänstledig från jobbet i Stockholm 
har han börjat arbeta som analytiker för demokratiinstitutet International Idea. Med Kairo som 
bas följer Hamdi Hassan dynamiken i Egypten och grannländerna. 
 

–Det offentliga samtalet har blivit mognare. Medierna har större öppenhet. Fast det finns 
också en post-revolutionär förvirring. Men den är inte så farlig. I vissa länder har det tagit 
nästan tjugo år att genomgå en demokratisering. 
 

Många är rädda för att militärrådet SCAF tänker behålla makten, även om ett nytt parlament 
ska väljas vars viktigaste uppgift blir att utse den kommitté som ska skriva Egyptens nya 
konstitution. 
 

–Vi måste vara medvetna om att militären kommer att hantera den viktigaste portföljen i 
staten, den nationella säkerheten. Men jag tror inte att den egyptiska armén blir kungamakare 
som i Algeriet, där militären styr bakom en marionett. Det egyptiska folket kommer inte att 
tillåta det, säger Hamdi Hassan. 



 

 
  

Armén har ännu ett enormt förtroendekapital. Men Hamdi Hassan tror att sympatierna för 
armén kommer att klinga av när den politiska mognaden ökar och människor ser att en 
rotation vid makten är möjlig – så som det har blivit i den före detta militärdiktaturen 
Brasilien. 
 

–Den egyptiska gatan är vitaliserad. Militären måste lyssna på medborgarna, säger han. 
 

Många egyptier är dock rädda för att Muslimska brödraskapet, som går till val i nya partiet 
Frihet och rättvisa, har slutit en pakt med militären om att inrätta stora valkretsar. Det kan 
gynna Brödraskapet, som inte har så många medlemmar men som är välorganiserat. Stora 
valkretsar kan också gynna gamla gardet från Mubaraks förbjudna maktparti NDP. Före detta 
NDP:are, som inte är häktade, har pengar och kan manipulera väljare genom nya partier, 
särskilt i konservativa områden som Övre Egypten. 
 

Stora valkretsar missgynnar kvinnor och kristna kopter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

Bilaga 6 
 
Tidningsartikel skriven av Karina Henriksson, publicerad i Svenska Dagbladet 2011-11-06. 
 

Alla har inte vänt Obama ryggen 
 
Jublet på valvakorna 2008 dränkte varningarna om allt att den unge oprövade Barack Obama 
skulle ärva: finanskris, fastighetskollaps, underskott, två krig. Om på dagen ett år hålls nästa 
presidentval i USA. Då avgör väljarna hur han har klarat sig. 
 
”Vi” mot ”de.” Alltså vanligt folk i den pressade medelklassen mot de rika och deras 
republikanska hejdukar i kongressen. För ögonblicket tycks en majoritet vara mottaglig för 
Barack Obamas budskap. 
 
Under de senaste veckorna har Obama turnerat flitigt, med stopp som detta, i en gymnastiksal 
i en high school. Trots att väggarna fräschats upp med ett lager målarfärg framgår det tydligt 
att skolan byggdes under den dynamiska tillväxtens 1960-tal. 
 
Jublet stiger när presidentsigillet hängs upp på talarstolen och ett glas vatten ställs intill 
mikrofonen. De unga kvinnorna i förtruppen jonglerar med sina mobiltelefoner och en av dem 
konstaterar att republikanerna medgett att stimulanspaketet räddade 7500 lärarjobb i Virginia, 
som tillhör nyckelstaterna även i nästa års val. 
 
-Det kommer att ta tid att återskapa en ekonomi som är konkurrenskraftig i det 21:a 
århundradet, säger Obama i ett kort kärnfullt tal där han trycker på behovet av utbildning, 
forskning, infrastruktursatsningar och en sund budgetpolitik. 
 
-Men jag är här för att lova er att vi ska se till att uträtta allt detta. Vi kommer att kämpa.  
Vi kommer att slåss. Vi kommer att fokusera på jobben och vi kommer att hjälpa 
medelklassen, fortsätter Obama med samma rytm som i valrörelsen 2008. 
 
Valrörelsen är, faktiskt, i gång med följande teman: 
 

• Vårdreformen som republikanerna lovar att riva upp, men som ännu inte trätt i kraft 
helt. 

 
• Svekdebatten internt hos demokraterna med klagomål över att Obama sålt ut 

demokratiska ideal i sin vilja att gå omedgörliga kongress- republikaner till mötes. 
 

• Jobben, med varningar om fortsatt hög arbetslöshet i ett par år till och möjligheten för 
republikanerna att klanka på Obamas vanstyre, med dyra misslyckanden på 
energiområdet och en oförmåga att stabilisera villapriserna i fokus. 

 
Utgången i november 2012 kommer att avgöras av fyra faktorer: Valdeltagandet, väljarkårens 
vilja att byta kurs (som 2008 och 2010), de ekonomiska framtidsutsikterna och vem som blir 
Obamas motståndare. 
 



 

 
  

En avsevärd andel av väljarna instämmer i republikanska kandidaten Michele Bachmanns 
mantra: ”Låt oss göra Barack Obama till en enperiodspresident!”. 
 
Hatet mot Obama – med epitet som socialisten, förrädaren, muslimen – jäser på obehagliga 
bloggar. Det republikanska kampanjmaskineriet har rullat i gång, med hotfull mörk tv- reklam 
om att ett år återstår till domedagen, medan Obamarådgivarna från förra gången prövar att 
utmåla kongressrepublikanerna som bakåtsträvare och att antyda att ett par av 
presidentkandidaterna inte håller måttet. 
Ironiskt nog är det i kampen mot terrorismen som Barack Obama höstat in de största 
framgångarna, med dödsräden mot Usama bin Ladin och upproret i Libyen som satte punkt 
för Muammar Gaddafis över 40-åriga skräck- regim. Beslutet att kalla hem alla trupper från 
Irak har visserligen hånats som riskfyllt från republikanskt håll, men välkomnas av det 
krigströtta amerikanska folket. 
 
Utslagningen bland de åtta-nio republikanska rivalerna inleds den 3 januari och ser ut att bli 
långvarig, eller med andra ord, vända uppmärksamheten från Obama mot republikanernas 
interna strid. 
 
Tongivande republikaner från kretsen kring förre presidenten George W Bush och några 
framgångsrika guvernörer ställer sig bakom kandidaten Mitt Romney. Han klarar sig än så 
länge bäst i en hypotetisk runda mot Obama men bemöts med skepsis bland konservativa 
gräsrötter. 
 
Erfarna analytiker, som Charlie Cook med The Cook political report, pekar på statistiska data 
som spelat stor roll förr. Ett är Gallups popularitetssiffra som brukar hålla sig över 48–50 
procent för att en sittande president ska väljas om. Obamas kurva hovrar runt 41–42 procent 
men pekar uppåt i ett par färska mätningar. 
 
Det anses dock vara särskilt viktigt var de oberoende står och där är Obamas tal lägre.  
Ingen president i modern tid har heller vunnit när arbetslösheten varit så hög ett år före valet 
som den är nu. 
 
The great recession kallas den senaste djupdykningen i ekonomin. Men det är tveksamt om 
Obama kan göra som partikamraten Franklin D Roosevelt, som segrade under The great 
depression när mer än en tredjedel av männen gick utan jobb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

Bilaga 7 
 
Tidningsartikel skriven av Håkan Forsberg, publicerad i Svenska Dagbladet 2011-11-11. 
 

Start för spanskt val 
 
Valkampanjen har startat i Spanien. Socialisterna, som regerat i sju år, ligger långt efter och 
högerledaren Mariano Rajoy lär vinna lätt den 20 november – trots att han mörkar sitt 
regeringsprogram. 
 

Det var två politiska veteraner som drabbade samman i måndags kväll i en stor tv-debatt som 
drog tolv miljoner tittare. Debatten var den första och enda där valets två huvudpersoner 
möttes ansikte mot ansikte: 
 

Till vänster i bild Alfredo Pérez Rubalcaba, 60 år, socialisternas (PSOE) 
premiärministerkandidat sedan José Luis Rodríguez Zapatero fått nog efter drygt sju år som 
regeringschef och utlyste val i förtid. 
 

Trots flera hårda sparpaket och arbetsmarknadsreformer har Zapatero inte lyckats få Spanien 
på fötter. Efter flera år av ekonomisk kris går i dag 5 miljoner – var femte arbetsför spanjor – 
utan jobb. Detta missnöje spiller över på Rubalcaba, som till i somras var Zapateros 
inrikesminister och vice premiärminister. 
 

Till höger i bild Mariano Rajoy, 56, som leder ett Partido popular (PP) i stark medvind; 17 
procentenheters övertag, enligt de senaste mätningarna. Allt pekar mot att Rajoy kommer att 
vinna detta hans tredje försök att få regeringsmakten. Och att PP kan få egen majoritet i 
parlamentet. 
 

Men detta är inte så mycket tack vare Rajoy, som betraktas som stel och färglös, utan mer på 
grund av missnöjet med Zapateros alla besparingar och nedskärningar. Som i sin tur har 
tvingats fram av krisen inom hela eurozonen. 
 

Bägge tv-debattörerna bar mörk kostym, klarblå slips och välansat skägg. Men där slutade 
likheterna; Rajoy och Rubalcaba är oense om allt – utom att de ska hjälpa varandra att få slut 
på ETA – den baskiska terrorgruppen – som lade ner sina vapen för gott i oktober. 
 

Rajoy hamrade in att fem miljoner spanjorer nu går utan jobb för att regeringen Zapatero 
misskött landets ekonomi och hanterat skuldkrisen dåligt. 
 

Rubalcaba anklagade Rajoy för att dölja för väljarna vad han tänker göra – när han väl är vald 
– för att ta Spanien ur krisen. Han hävdade att en Rajoy-regering kommer att skära ännu mer i 
välfärden – i arbetslöshetsstödet, i pensionerna, i sjukvården – mer än vad socialistregeringen 
redan gjort. Och att Rajoy går arbetsgivarnas ärenden. 
 

Rajoy försäkrade att han inte tänker sänka ersättningen till de arbetslösa. Och att pensioner 
och hälsovård kostar pengar. 
 



 

 
  

–Om det inte finns pengar blir det svårare. För att myndigheterna ska få pengar måste det 
finnas sysselsättning, sade Rajoy – dock utan att berätta hur han tänker skapa fler jobb. Men 
han påminde gång på gång om att: 
 

–Den här regeringen har gjort de största sociala nedskärningarna i landets demokratiska 
historia. Ni har varit vice premiärminister i en regering som har orsakat tre miljoner 
arbetslösa. 
 

Efteråt korades Rajoy till segrare av en nästan enig spansk press. Nu återstår ”bara” för 
honom att vinna valet den 20 november. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

Bilaga 8 
 
Tidningsartikel skriven av Jan Blomgren, publicerad i Svenska Dagbladet 2011-10-31 
 

Atambajev segrade stort i historiskt val 
 
Almazbek Atambajev infriade favoritskapet och blev redan efter första valomgången klar som 
ny president i Kirgizistan efter att ha fått drygt 60 procent av rösterna. Presidentvalet var 
historiskt, det första någonsin med demokratisk prägel i Centralasien. 
 

Kirgizistan har under senare år skakats av stora demonstrationer med många döda. 2005 
avsattes Askar Akajev i vad som kallades för tulpanrevolutionen. I april 2010 tvingades hans 
efterträdare Kurmanbek Bakijev avgå och en interimspresident, Rosa Otunbajeva, har styrt i 
väntan på att ett nytt presidentval skulle hållas. 
 

Söndagens val tycks ha gått relativt fredligt till, men två nationalistiska kandidater – som båda 
var Atambajevs huvudkonkurrenter – avvisade valresultaten. 
 

–Våra krav är att resultaten förklaras ogiltiga, sade både Tasjijev och Madumarov och hotade 
med oroligheter om inte kravet uppfylldes. 
 

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) uppgav också att rösträkningen 
präglats av ”betydande oegentligheter”. Samtidigt var dock OSSE:s valobservatör Walburga 
Habsburg Douglas ”försiktigt optimistisk över den demokratiska utvecklingen i Kirgizistan”. 
 

Kirgizistan har fortfarande en lång väg att gå innan landet har vad vi i Väst kallar för 
demokratiska val. Men landet har tagit de första stegen och bara det innebär något nytt för en 
region som under decennier präglats av mycket auktoritära styren. En titt på kartan visar hur 
anmärkningsvärt det är med ett val i regionen där det inte är sittande president som väljs på 
nytt: 
 

I grannlandet Kazakstan har Nursultan Nazarbajev styrt sedan 1991, i Tadzjikistan har 
Emomalij Rachmonov varit president sedan 1994 och i Uzbekistan har Islam Karimov suttit 
ohotad vid makten sedan 1990. Det handlar i samtliga fall om auktoritära regimer där den 
politiska oppositionen trycks ned och inte får någon ärlig chans i val. 
 

Den 55-årige Atambajev, partiledare för Socialdemokraterna, hade många trumf på handen. 
Han har sedan april 2010 fungerat som premiärminister och därigenom fått stor publicitet och 
möjlighet att utnyttja ”administrativa resurser”. Han har också en egen förmögenhet efter 
många år som framgångsrik affärsmän på 1990-talet. 
 

För ett år sedan kom den första föraningen om de ”demokratiska frön” som såtts. Då hölls ett 
parlamentsval där fem partier klarade femprocentsspärren och internationella valobservatörer 
var imponerande över både det fria kampanjarbetet och hur valet genomfördes. 
 

Rosa Otunbajeva har varit en viktig del i försöken till demokratisering. Hon har varit 
ambassadör i flera västländer och har med sitt breda internationellt kontaktnät en annan syn 
på demokrati än vad som är brukligt i regionen. Som interimspresident var hon den första 



 

 
  

kvinnliga ledaren i Centralasien och hon har arbetat hårt för att presidentvalet skulle 
genomföras demokratiskt. 
 

Enligt den nya konstitutionen har presidentens makt minskat och parlamentet fått utökade 
befogenheter. Presidenten utser dock försvarsministern och är själv befälhavare för den 
väpnade styrkorna. Men presidenten får bara sitta en mandatperiod, vilket innebär att 
Atambajev kan stanna på sin post i sex år. 
 

Presidentvalet har följts med spänning av makthavarna i Moskva och i Washington. 
Kirgizistan är det enda land i världen där både USA och Ryssland har egna militära baser och 
med sitt strategiska läge är det viktigt för båda länderna att behålla ett starkt inflytande. Valet 
av Atambajev hälsas med glädje i Moskva eftersom den nye presidenten anses stå Ryssland 
nära. Han har tidigare hotat att stänga den amerikanska flygbasen Manas, som bland annat 
blivit en viktig länk för transporter till Afghanistan. 
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