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Abstract 

I denna uppsats har vi valt att undersöka huruvida det finns skillnader eller likheter mellan 

manliga och kvinnliga korrespondenters sätt att  rapportera från kriget i Afghanistan. 

Undersökningen baseras på en kvalitativ undersökning av tre manliga samt tre kvinnliga 

korrespondenters verk.  

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om kön påverkar korrespondenternas roll i krig samt 

deras ämnesval och sätt att rapportera. Vi ville även undersöka huruvida kön påverkade artikelns 

vinkel och om det fanns skillnader i hur korrespondenterna valde att beskriva kriget utifrån sitt 

kön. Undersökningen är en typ av stickprov mer än en generalisering. 

 

Den kvalitativa analysen av visade att rapportering skiljer sig både från skribent till skribent men 

även mellan könen. För att kunna analysera korrespondenternas artiklar har vi undersökt dem 

med hjälp av teorier av bland annat Britt Hultén som skrev i sin bok att kvinnor skriver mer 

känslosamt och konkret medan män skriver mer abstrakt och analytiskt. För att undersöka vilken 

roll kön har i utrikesjournalistik har vi undersökt Anne Roosvalls forskning om olika maktroller 

beroende på kön. För att undersöka korrespondenternas språkliga verktyg har vi utgått från 

Torsten Thuréns teorier om hur olika författare använder sig utav olika typer a språkliga verktyg 

till sitt förfogande. 

 

Slutlig undersökning ledde oss till att se att det finns vissa skillnader i rapportering mellan 

manliga och kvinnliga korrespondenter och att båda gynnas och missgynnas av dessa skillnader. 

Kvinnor har möjligheten att utnyttja det faktum att de är kvinnor  på platser som Afghanistan för 

att ta sig till ställen där män inte har tillträde vilket är en unik situation, men väl på plats 

behandlas de fortfarande som kvinnor efter Afghanistans normer snarare än korrespondenter.  
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1. Introduktion  

Krigskorrespondenter har funnits lika länge som journalister har kunnat rapportera från 

konflikter. Istället för att sitta inne på en redaktion ger de sig ut i krigszonerna för att aktivt 

närvara och bevittna omständigheterna på plats. 

 

Då dagens digitalisering minskat behovet för vanliga reportrar att själva ge sig ut på fältet har 

krigskorrespondenterna som rapporterar direkt från krigszoner kommit att bli en sällsynt och 

respekterad art i mediedjungeln. Gemensamma nämnare för denna typ av korrespondenter är att 

de ofta har en brinnande passion för sitt yrke. De är ivriga och nyfikna och trots medvetenheten 

om de risker som medföljer, så har de valt ett arbete ute på fältet. 

  

Men det finns en annan gemensam nämnare för de ursprungliga krigskorrespondenterna: De var 

män. Redan från tidiga 1600-talet började manliga korrespondenter skriftligt rapportera från 

krigszoner. Det var däremot inte förrän cirka 300 år senare som kvinnliga skribenter började 

rapportera från krig. Även i en senare tids journalistik har kvinnor endast varit tillåtna att skriva i 

”Hus och hem sektionen” i livsstilsmagasin, och det var helt enkelt otänkbart att en kvinna skulle 

kunna arbeta som krigskorrespondent.
1
 

 

Idag ser det helt annorlunda ut krigskorrespondenter har växt explosionsartat. Kvinnor som 

Margret Bourke-White, Martha Gellhorn, Barbro Alving satte spår i historien med sina originella 

och egenvinklade rapporteringar från krigszoner världen över. Det ledde till att vi i modern tid 

har en betydligt högre andel kvinnliga krigskorrespondenter ute på fältet. Kvinnliga 

korrespondenter bevisade även att de tack vare sitt kön haft möjligheten att ta sig in på områden 

som män inte haft tillträde till.  

 

                                                 

1
 �

 Djerf Pierre, Journalistikens kön. Fältets struktur och logik under 1900-talet. s. 31.
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Diskussioner att det inom rapporteringen kan vara till fördel att vara kvinna inom detta jobb 

gjorde att vi blev intresserade av ämnet, då vi baserat på mediernas bild av kvinnliga 

korrespondenter i krig antog att det snarare var så att kvinnliga korrespondenter var utsatta i krig. 

Vi började diskutera detta, vilket sedan skulle mynna ut i vår uppsatsidé: Hur ser det ut 

egentligen? Är det någon skillnad mellan manliga och kvinnliga reportrar i deras rapportering?  

 

Anledningen till att vi valde just konflikten i Afghanistan är för att Sverige varit involverad i den 

sedan 2001, och det är en konflikt som sker under “vår” tid. Konflikten tar upp många viktiga 

problem vilka även avviker en del från svensk kultur som kvinnosituationen på plats, 

jämställdhetsfrågor, svält och talibanattacker. Afghanistan har beskrivits i media som det 

farligaste landet i världen för kvinnor. Av denna anledning fann vi det intressant att undersöka 

journalisternas roll i ett land där könsskillnaderna är mycket större än i Sverige. Därmed fann vi 

det intressant att analysera rapporteringar just därifrån.  

 

 

1.1 Syfte och Frågeställningar 

Vårt syfte är undersöka huruvida det förekommer skillnader och likheter i korrespondenternas 

rapportering på grund av kön eller om skillnaderna snarare beror andra faktorer såsom 

personlighet, kulturelleller etnisk bakgrund tidskriftstyp och artikelgenre mm. I denna uppsats tar 

vi dock bara upp just skillnader och likheter baserade utifrån olika könsperspektiv men vi är 

medvetna om att det finns andra faktorer som kan påverka en texts utformnad. Vi har även valt 

att begränsa oss till sex, främst svenska, krigskorrespondenter, med undantag av Åsne Seierstad 

som är norsk, men även rapporterat till svensk media. Vi har även valt att begränsa oss till 

artiklar tagna ur det dagliga nyhetsflödet, och då främst försökt välja längre reportage som är 

längre journalistiska faktabaserade berättelser med fler miljöbeskrivningar och mer personliga än 

nyhetsartiklar.

.

 Har det saknats reportage för vårt urval har vi då använt oss av nyhetsartiklar 

och även kolumner.  

                                                 



 �

National Encyklopedin, Reportage-definition, 

http://www6.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/reportage, 7.12.2012.
 

http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/reportage
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Valet av korrespondenter grundar sig i vår egna forskning om svenska krigskorrespondenter i 

Afghanistan men även på tips från det Afghanska institutet som rekommenderade många 

korrespondenter. 

 

Korrespondenterna vars verk vi valde att använda i vår undersökning är en blandning av 

redaktionella- och frilansjournalister då vi enligt Torsten Thuréns bok Källkritik valde att bortse 

från att detta skulle ha någon relevans i deras sätt att rapportera.  En sak vi dock haft som kriterie 

i vårt val av korrespondenter är att de ska ha rapporterat från den väpnade konflikten i 

Afghanistan. Vi har valt att analysera sammanlagt tre reportage samt artiklar av varje 

krigskorrespondent där vi utför en kvalitativ textanalys med varje text. I vårt undersökning har vi 

använt oss av en retorisk modell, den så kallade partesmodellen för att noggrant analysera varje 

text. Fördelen med en kvalitativ undersökning i detta sammanhang är att vi kan analysera 

materialet mer grundligt. 

 

Ett annat kriterium i vårt urval var tid. Anledningen till att vi valt just reportage skrivna om och 

från den väpnade konflikten i Afghanistan är att det är en konflikt som pågår än idag men även 

för att det är en av få konflikter Sverige faktiskt valt att involvera sig i.  

 

Medieorganisationer är likt många andra organisationer könsmärkta. De är genomsyrade av 

specifika föreställningar om manligt och kvinnligt och dessa föreställningar/förväntningar 

påverkar både organisation och innehåll.

.

 I klartext har kvinnorna och män tilldelats olika 

uppgifter, fått olika löner, och behandlats annorlunda beroende på vilket kön de har. Dessa 

föreställningar är främst ett resultat av historiska och kulturella faktorer samt antaganden om vad 

som ses som lämpligt för män och kvinnor att göra/jobba med.

.

 Könsmärkningen skiljer sig 

dock åt mellan organisationer. Mäns och kvinnors villkor i journalistiken har förändrats med 

                                                 



 �

Dierf-Pierre, Maktens Kön,  s. 416.

 



 �

 Djerf Pierre, Journalistikens kön. Fältets struktur och logik under 1900-talet. s. 31.
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tiden, liksom synen på manligt och kvinnligt. Ser man på kvinnornas intåg inom 

krigsrapportering under senare tid är detta ett praktexempel på förändringen i synen på manligt 

och kvinnligt inom journalistiken Barriären har brutits av, men föreställningarna om skillnader 

mellan kvinnor och män lever kvar.

.

Via denna kvalitativa undersökning av journalisternas 

artiklar vill vi därför analysera följande: 

● Påverkar kön korrespondenternas val av artikelämne samt dess vinkel? 

● Kan man se tydliga skillnader/likheter mellan korrespondenternas artiklar i sättet att 

rapportera eller sättet att beskriva kriget beroende på deras kön? 

● Påverkar kön korrespondenternas roll i krig? 

 

 

1.2 Bakgrund könsfördelning 

Tre fjärdedelar av världens alla toppjobb innehas idag av män, detta gäller även 

journalistvärlden.

.

 Dock förekommer det skillnader mellan de olika samhällsområdena. Tittar 

man på Sverige så har vi ändå lyckats skaffa oss ett mycket gott internationellt anseende om ett 

demokratiskt och jämställt samhälle där man helt enkelt inte accepterar större sociala och 

ekonomiska klyftor mellan folkgrupper. Nästan lika stor andel av kvinnorna som av männen 

arbetar och har egen inkomst. Kvinnor har i regel till och med högre utbildning än män – 

exempelvis har en större andel kvinnor än män eftergymnasial utbildning.

.

 Dock förekommer 

det strukturella skevheter som ger olika livsvillkor för kvinnor och män. Enligt en 

arbetsundersökning av Statistiska centralbyrån utför kvinnor i Sverige nära två tredjedelar av 

hemarbetet och tar ut en betydligt större del av den föräldraledigheten en familj har rätt 

till.

.

Men det förekommer även en informell uppdelning som innebär att kvinnor och män i stor 

                                                 



 �

Hultén, Journalistikanalys En introduktion,  s. 88.

 



 �

Göransson, Maktens Kön, s. 11.
 



 �

Ibid, s. 11.
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utsträckning väljer olika inriktningar i sin utbildning och arbetar inom olika yrkesområden. De 

flesta kvinnor arbetar inom kvinnodominerade yrken och de flesta män arbetar inom 

mansdominerade yrken. Bland krigskorrespondenter finns det en betydligt större andel män än 

kvinnor. Yrket har inte kategoriserats som direkt ”kvinnligt” och kvinnor i krigszoner har ofta 

generaliserats som offer. Våldtäkt är ett vapen inom krigsföring för att avskräcka fienden. 

Kvinnokroppen utnyttjas av soldater för att sprida rädsla, och det är heller inte ovanligt att de 

utsatta kvinnorna föder fiendens barn för att sedan bli utstötta av sitt folk. Detta har lett till att 

arbetet i krigszoner inte setts som en direkt ”kvinnovänlig miljö”.



  

 

Ett exempel på hur kvinnor kan drabbas i en krigsmiljö gäller Lara Logan en av CNN’s kvinnliga 

krigskorrespondenter, som den 11 februari 2011 blev gruppvåldtagen av lokala demonstranter på 

Tahrirtorget i Kairo. Logan befann sig på torget för att rapportera om festligheterna på torget där 

tusentals egyptier samlats för att fira att president Hosni Mubarak meddelat att han skulle avgå. 

En grupp män som befunnit sig kring Logan anföll henne plötsligt och utförde en brutal våldtäkt 

samt misshandlade henne svårt.



 

 

En historisk genomgång av mediefältets “könade” logik är ändå att kvinnor fått allt större 

utrymme på det journalistiska fältet sedan 1900-talet.

.

 Andelen kvinnliga journalister har ökat 

från bara några få procent i början av 1900-talet till att idag fylla ut nästan hälften av kåren och 

                                                                                                                                                             
 �

Statistiska Centralbyrån, http://www.scb.se/Pages/Article____331780.aspx, 16.12.2012.
 



 �

Sverige i Afghanistan, 

http://www.sverigeiafghanistan.se/Sverigesengagemang/Varf%C3%B6r%C3%A4rSverigeiAfgha

nistan.aspx, 27.11.2012.
 



 �

Lara Logan talar ut om gruppvåldtäkten,
 �

http://articles.cnn.com/2011-05-01/entertainment/lara.logan.interview_1_lara-logan-

sexual-assault-egypt-s-tahrir-square?_s=PM:SHOWBIZ, 14.02.2013 
 



 �

Djerf-Pierre, Maktens Kön, s. 422.

 

http://www.scb.se/Pages/Article____331780.aspx
http://www.sverigeiafghanistan.se/Sverigesengagemang/VarförärSverigeiAfghanistan.aspx
http://www.sverigeiafghanistan.se/Sverigesengagemang/VarförärSverigeiAfghanistan.aspx
http://articles.cnn.com/2011-05-01/entertainment/lara.logan.interview_1_lara-logan-sexual-assault-egypt-s-tahrir-square?_s=PM:SHOWBIZ
http://articles.cnn.com/2011-05-01/entertainment/lara.logan.interview_1_lara-logan-sexual-assault-egypt-s-tahrir-square?_s=PM:SHOWBIZ
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majoriteten av studenterna på journalistutbildningarna.

.

 Ökningen av kvinnoandelen var dock 

inte helt problemfri. Lisa Steiner skriver i The handbook of journalism studies att män blev 

särskilt förargade över kvinnornas invasion på nyhetsredaktioner i början av 1900-talet och 

påstod att nyhetsrapportering och krigsrapportering skulle minska deras femininitet och till och 

med desexualisera dem.



  

 

 

1.3 Bakgrund Afghanistankonflikten 

Den konservativa talibanrörelsen bildades runt år 1994 som en reaktion mot det krackelerade och 

våldsinspirerade samhälle som präglat Afghanistan efter att den kommunistiska regimen 

kapitulerade 1992.  Talibanerna tog snabbt kontroll över landets södra delar och erövrade under 

de närmaste åren större delen av Afghanistan. De konfrontationer som ägde rum mellan 

minoritetsfolkets miliser och talibanerna blev ytterst svåra.

.

 Trots detta reagerade inte 

omvärlden på talibanernas maktkamp, utan man såg ganska milt på detta, inte minst i USA där de 

framstod som en möjlig garant för stabilitet i en region av stort intresse för olje- och 

gasindustrin. Deras brutala behandling av kvinnor och vägran att samarbeta med andra grupper 

mynnade dock till slut ut i diplomatisk isolering, varvid de i stället alltmer slog sig ihop med 

militanta islamister från andra delar av den muslimska världen. Dessa hade sökt sig till 

Afghanistan under kriget mot Sovjetarmén på 1980-talet och många hade blivit kvar i landet. 

Bland dem fanns saudiern Usama bin Ladin, som blev en av talibanernas viktigaste finansiärer. 

Efter terrorattentaten mot USA 11 september 2001, och talibanernas vägran att utlämna bin 

Ladin, började amerikanskt flyg bomba Afghanistan. I ett tal till USA:s kongress den 20 

september 2001 gav president George W Bush talibanregeringen ett ultimatum: 

                                                 



 �

Ibid.

 



 �

Wahl-Jorgensen, The handbook of journalism studies, s. 116.

 



 �

Nationalencyklopedin - Afghanistankriget: 

http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/afghanistankriget/2082295, 27.11.2012.

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/USA:s_kongress
http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/afghanistankriget/2082295
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● Utlämna al-Qaida-ledarna i Afghanistan till USA 

● Frige alla fängslade utlänningar, däribland amerikanska medborgare



 

● Skydda utländska journalister, diplomater och hjälparbetare i Afghanistan 

● Stäng terroristernas träningsläger och utlämna alla terrorister och alla som stödjer dem till 

de rätta myndigheterna 

● Ge USA full tillgång till träningslägren för att kontrollera att de stängts



 

 

Detta gick talibanerna inte med på, och invasionen, även kallad Operation Enduring Freedom, 

inleddes den 7 oktober 2001. Talibanerna, som inte eliminerats vid invasionen, växte från 2003 

åter fram som ett allvarligt hot. FN:s säkerhetsråd godkände hösten 2003 att ISAF, International  

Security Assistance Force , utökade sin verksamhet till hela landet. Efterhand byggdes styrkan ut, 

dock fortfarande med uppdrag att i första hand skydda de civila myndigheterna och det civila 

återuppbyggnadsarbetet. En svensk trupp på ca 40 personer, efter hand utökad till över 500 

soldater, placerades i Mazar-e Sharif i norra landet. 



  

 

 

1.4 Sveriges insats i Afghanistan 

Sverige har bidragit till ISAF sedan årsskiftet 2001/2002. I början var ISAFSs uppgift att bidra 

till ökad säkerhet i regionen runt huvudstaden Kabul. I slutet av mars 2003 förändrades FN-

mandatet som ligger till grund för ISAFs verksamhet. En ny FN-resolution (1510) ger ISAF en 

större roll och mandatet utvidgades till att gälla hela Afghanistan. Då upprättade ISAF så kallade 

                                                 



 �

The Guardian, Afghanistan war:  

http://www.guardian.co.uk/world/2001/nov/16/afghanistan.terrorism16, 27.11.2012.

 



 �

Transcript of President Bush's address - CNN.com, 21 september 2001: 

http://articles.cnn.com/2001-09-20/us/gen.bush.transcript_1_joint-session-national-anthem-

citizens?_s=PM:US, 27.11.2012.

 



 �

Nationalencyklopedin - Afghanistankriget:
 �

http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/afghanistankriget/2082295, 27.11.2012. 
 

http://articles.cnn.com/2001-09-20/us/gen.bush.transcript_1_joint-session-national-anthem-citizens?_s=PM:US
http://articles.cnn.com/2001-09-20/us/gen.bush.transcript_1_joint-session-national-anthem-citizens?_s=PM:US
http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/afghanistankriget/2082295
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Provincial Reconstruction Teams (PRT) i olika områden. Sverige bidrog till en början med 

personal till det brittiska PRT:t i Mazar-e-Sharif .



 

 

Sedan år 2006 leder Sverige den militära insatsen med huvudbas i staden Mazar-e-Sharif. Det 

svenska ansvarsområdet, som kallas TST-MeS, omfattar fyra provinser och har en sammanlagd 

yta som motsvarar en femtedel del av Sveriges yta. Huvudsyftet är att stötta Afghanistans 

regering med att bidra med säkerhet för det krigshärjade landets civilbefolkning. Sveriges 

biståndsarbete i Afghanistan har idag funnits på plats i många år och vi  har idag haft en relativt 

långvarig relation med landet. Detta har givit fördjupad kunskap om problematiken i Afghanistan 

och i regionen i stort.



   

 

Sveriges goda erfarenhet av både millitär och civil krishantering och vårt fokus på internationell 

samordning och lokalt ägande gör att vi kan bidra till effektivitet och legitimitet för de samlade 

internationella insatserna. Sveriges engagemang i Afghanistan har inte enbart fokus på militärt 

understöd, utan försöker även att förstärka arbetet för mänskliga rättigheter, god 

samhällsstyrning och för att främja kvinnors säkerhet och deltagande. 

 

 

2. Teori och tidigare forskning 

Fördjupning om huruvida det förekommer eventuella skillnader mellan män och kvinnors 

rapportering från krigshärjade länder (i detta fall Afghanistan) har inte förekommit inom tidigare 

forskning. Forskningen tar snarare upp skillnader i manliga och kvinnliga journalisters sätt att 

skriva såsom Hultén gör i sin bok Journalistisk analys en introduktion och som Roosvald skrev i 

sin avhandling Utrikesjournalistikens antropologi om korrespondenternas olika maktpositioner 

                                                 



 �

Försvarsmakten,
 �

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/, 27.11.2012. 
 



 �

Sverige i Afghanistan, 
 �

http://www.sverigeiafghanistan.se/Sverigesengagemang/Varf%C3%B6r%C3%A4rSveri

geiAfghanistan.aspx, 27.11.2012. 
 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/
http://www.sverigeiafghanistan.se/Sverigesengagemang/VarförärSverigeiAfghanistan.aspx
http://www.sverigeiafghanistan.se/Sverigesengagemang/VarförärSverigeiAfghanistan.aspx
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beroende på deras kön. Men specifik forskning om just huruvida manliga eller kvinnliga 

korrespondenters roll i rapportering skiljer sig beroende på deras kön samt hur deras texter 

påverkas av det har vi inte funnit, varken i Sverige eller utomlands. 

 

Men både Hulténs och Roosvalds forskning var ändå relevant för vår undersökning då de 

behandlar skillnader i korrespondenternas sätt att skriva samt hur deras kön påverkar deras 

position som korrespondenter. 

 

Det är vanligt med diskussioner och debatter om skillnader i omständigheter för kvinnor och män 

i Afghanistan då det förekommer större klyftor mellan könen i de krigshärjade länderna i 

mellanöstern där kvinnor inte har samma rättigheter som män. Bland annat har organisationen 

Kvinna till kvinna skapats just på grund av den anledningen



. Kvinna till kvinna hjälper kvinnor i 

krigshärjade länder att organisera sig. Inom den allmänna genusforskningen finns det mängder av 

forskning, artiklar och avhandlingar. Föreställningar om manligt och kvinnligt förekommer på 

nästintill alla områden. Det förekommer många teorier om att kvinnor skriver mer emotionellt, 

och känner mer i sina texter, men det förekommer ingen vidare fördjupning angående 

krigskorrespondenter.  

 

I boken Maktens kön tar Dierf-Pierre upp de så kallade “föreställningarna” som finns om män 

och kvinnor inom journalistiken. Föreställningar om kön har hela tiden präglat fältet och har på 

olika sätt och i olika grad hänvisat kvinnor och män till olika platser och positioner. Men det sätt 

som könsmärkningen verkar på har visat sig skilja sig åt mellan olika typer av medier och har 

även visat sig förändras med tiden. Det som betraktats som manligt respektive kvinnligt inom 

journalistiken varierar. Men trots föränderligheten finns det ett grundmönster – en typ av 

genuslogik – i journalistiken. Föreställningarna om journalistikens kön grundar sig på en typ av 

tankelogik som feministiska forskare tidigare tryckt på när det gäller offentlighetsbegreppet: den 

borgerliga offentligheten och den moderna publicistikens upplysta rationalitet är manligt präglad 
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medan vardagen, hemmet och intimsfären stängs ute, och dit hänvisas kvinnor. 



 

Föreställningarna om detta gäller exempelvis journalistikens innehåll, där uppdelningen i så 

kallade hårda (manliga) ämnen och mjuka (kvinnliga) ämnena är tydligt könsmärkt. Beläggen för 

könsmärkningen grundas i vad som anses mer eller mindre viktigt för kvinnor respektive män. 

Politik/ekonomi/sport hör till de hårda (manliga) ämnena och vård/skola/omsorg och relationer 

hör till de mjuka (kvinnliga) ämnena.



 

Grunden till att man förr reagerade när man hörde att en kvinna ville bli krigsreporter ligger 

alltså i dessa föreställningar om manligt och kvinnligt inom journalistiken.  

 

I boken Journalistikanalys: En introduktion diskuterade Britt Hultén, författare och 

medieforskare vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms 

universitet, skillnader inom manligt och kvinnligt språk. Hon skrev bland annat om 

föreställningarna som skapar schabloner om män och kvinnors sätt att uttrycka sig. Enligt Hultén 

är kvinnor konkreta och känslosamma i sitt skrivande medan män är abstrakta och analytiska.



 

Men hon betonar även att dessa jämförelser är gjorda i förhållande till manliga normer. Hon 

menar att det finns en föreställning om att det finns ett kvinnligt språk som ses om “avvikande” 

och “opassande för viktiga saker”. Hultén menade även att den typen av jämförelser av manligt 

och kvinnligt språk bygger på en föreställning om att kvinnligt språk finns i en bestämd form 

“det kvinnliga språket”.  

 

Anna Roosvall forskare inom utrikesjournalistik och universitetslektor vid Örebro universitet 

skrev 2005 avhandlingen Utrikesjournalistikens antropologi där hon diskuterar vikten av kön vid 

utrikesrapportering. Roosvalld menar att kön liksom etnicitet och nationalitet ses som en socialt 

konstruerad gemenskap som är främst föreställd. Biologiska skillnader ska enligt henne inte 
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15 

förnekas men de ska inte ses som de enda faktorer som påverkar en journalist. Roosvall menar 

även att det intressanta inte är vad dessa könsskillnader består av utan snarare vad de bidrar med 

i olika maktsammanhang.

.

 Är exempelvis en kvinnlig “vit” reporter i över- eller underläge när 

hon rapporterar från ett land som Afghanistan? Hur skiljer sig hennes maktposition gentemot en 

manlig reporters i samma situation. Roosvall skriver även i sin bok att det fortfarande finns 

föreställningar om ett manlig och kvinnligt språk där det manliga språket ses som normen och 

det kvinnliga som det “andra”, det avvikande språket. Hon jämför könsgemenskapen med 

etnicitet som hon menar är en gemenskap som främst är föreställd. Ändå finns dessa skillnader 

och vardera kön tenderar att identifiera sig framför allt med det egna könet och jämföra med det 

andra. Detta menar Roosvall påverkar utrikeskorrespondenters artiklar. 

 

Torsten Thurén är docent i journalistik och lic. i historia. Han har under många år varit verksam 

vid institutionen för journalistik medier och kommunikation vis Stockholms universitet (JMK) 

och har skrivit flertalet böcker inom språk och journalistik som bland annat Källkritik och 

Författarens verktygslåda som vi valt att använda oss av i vår uppsats. Författarens verktygslåda 

tar upp ett stort antal verktyg som skribenten kan använda sig av för att fånga och behålla sina 

läsares uppmärksamhet. Han skriver om hur skribenters personligheter ofta präglar deras texter 

och att deras kön kan prägla deras personlighet. I Källkritik diskuterar han hur olika författare 

använder sig av olika sätt att värdera och bedöma olika källors trovärdighet.  

 

Utbildningsstyrelsen anser vi är en relevant källa som vi använt oss av då de har undersökt att 

skillnaderna mellan män och kvinnors sätt att skriva beror på hur deras 

kommunikationsfärdigheter utvecklas när de är små. Flickor lär sig att prata mycket fortare än 

pojkar och har en större vokabulär långt inne i tonåren. De använder sig dessutom av kortare 

meningar och enklare satser än pojkar. Män har inte lika vårdat språk som kvinnor och använder 

inte lika många exempel som kvinnor i text. Kvinnor använder dessutom ett mer konkret språk. 

Män däremot är bättre på sammanfattningar och sakframställningar. Deras tal är ofta mer 
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prestationsinriktat än kvinnors som snarare riktar in sig på relationer. 



  

 

Forskning bekräftar utbildningsstyrelsens uppgifter. 2009 utförde amerikanska forskare ett 

experiment som visade att kvinnor och män uppfattar omvärlden annorlunda och att detta beror  

på biologiska orsaker. Det manliga könshormonet, testosteron, är enligt forskare anledningen till 

dessa skillnader. Israel Abramov, forskaren som ledde studien menar att “det manliga 

könshormonet testosteron spelar en avgörande roll och på något sätt skapar skillnader i hur 

manliga och kvinnliga hjärnor uppfattar synintryck” vilket delvis skulle förklara skillnader i 

deras rapportering 



. 

 

Den amerikanske neurologen Richard Haier och hans kollegor vid University of California, 

undersökte 2010 skillnader i strukturen på hjärnan som gör att män och kvinnor har olika 

fallenheter för språk och analyser. Kvinnor är enligt amerikanska forskare som tidningen 

Illustrerad Vetenskap intervjuat väsentligt bättre än män på att uttrycka sig. Därav orsaken till 

deras konkreta språk och detaljerade beskrivningar. Män däremot utvecklar en analytisk förmåga 

som förklarar deras analyserande sätt att skriva på.



  

 

 

3. Urval och material 

3.1 Urval 

Vi har använt oss av artiklar skrivna av sex olika reportrar -  tre kvinnliga och tre manliga. Att 
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Kvinnor har bättre öga för färger, Sveriges Television 

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/kvinnor-har-battre-oga-for-farger-1, 2012.12.24.
 



 �

Illustrerad vetenskap, Könens intelligens, http://illvet.se/manniskan/hjarnan/konens-
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det blev just sex korrespondenter grundar sig i att vi ville undersöka ett sammanlagt jämt antal 

kvinnliga samt manliga korrespondenters artiklar. Skulle nu fallet vara att vi fann likheter mellan 

artiklarna utifrån ett könsperspektiv skulle det vara lättare att ta ställning vid ett ojämt antal på 

var sin sida. Reportrarna vi valde arbetade både för redaktioner samt var frilansskribenter då vi 

inte såg att det hade någon relevans för deras sätt att rapportera. Vi valde att analysera tre artiklar 

per korrespondent, alltså sammanlagt 18 artiklar, främst längre reportage som är faktabaserade 

berättelser med många miljöbeskrivningar som ger ett underlag för kvalitativ textanalys.

.

 Detta 

då vi ska kunna urskilja om det finns likheter mellan de kvinnliga texterna som skiljer sig från de 

manliga och om man kan koppla detta till kön eller snarare andra faktorer. Saknades det 

relevanta för vår studie reportage använde vi nyhetsartiklar eller kolumner. 

 

Kravet var att artiklarna skulle handla om konflikten i Afghanistan samt att korrespondenten 

skulle befinna sig på plats. Vi böjde detta krav något i Åsne Seierstads fall när vi använde ett 

utdrag ur hennes bok Bokhandlaren i Kabul. Boken är en dokumentärroman som Seierstad skrev 

på plats i Afghanistan, som skildrar en afghansk bokhandlares liv på plats. Vi valde att ta med 

utdraget ur boken bland annat då vi inte fann en tredje artikel av henne som var skriven på plats 

och följde våra kriterier. Dessutom är de artiklar vi valt ut av henne främst faktabaserade och 

korta, därmed valde vi att även analysera bitar ur hennes bok för att få en djupare inblick i 

Seierstads sätt att tolka och beskriva sin omgivning. Vi har dock valt att ta ett utdrag med samma 

teckenmängd som i ett typiskt reportage taget ur kvällspressen.  

 

Anledningen till att vi valde att ha kvar Seierstad trots att vi inte fann en tredje artikel av henne 

var att vi fann henne relevant för vår studie. Hon var en av de första krigskorrespondenterna på 

plats i Afghanistan - redan två veckor efter attackerna 11 september 2001, och är en pionjär inom 

ämnet. 

 

De övriga artiklarna av de återstående korrespondenterna fyller detta kriterium. Artiklarna i sig 
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Nationalencyklopedin, Reportage - definition, 
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kunde däremot vara skrivna mellan 2001 (detta då det var året Sverige involverades i konflikten) 

och 2012 (idag). Vi skulle dock vilja betona att trots att artiklarna skulle följa vissa kriterier för 

att platsa i vårt urval har vi inte gjort ett strategiskt urval i den mening att vi inte valt artiklar för 

att stödja vår tes. Vi har snarare försökt välja dem på måfå och samtidigt representativt för varje 

korrespondents skrivarstil. Detta för att på bästa sätt kunna undersöka huruvida det är kön eller 

andra faktorer som till exempel personlighet som påverkar rapporteringen.  

I början av arbetets gång hade vi ett annat urval av krigskorrespondenter. Anledningen till att 

flertalet föll bort var att de inte uppfyllde vissa av våra kriterier. Vi kontaktade 

Afghanistankommitén som fick hjälpa oss hitta krigskorrespondenter som passade vårt arbete. 

Dem vi valde att inte använda oss av föll bort på grund av skäl som att de aldrig hade varit på 

plats i Afghanistan, bara skrev krönikor och så vidare.  

  

 

4. Metod : Kvalitativ analys av krigskorrespondentartiklar 

Det finns inte direkt någon modell för denna typ av undersökning och därmed har vi konstruerat 

en egen modell där vi på måfå valt artiklar skrivna av korrespondenterna och därmed gjort ett 

stickprov. Därefter har vi använt oss av en retorisk modell, den så kallade partesmodellen. 

Partesmodellen är en i grunden grekisk retorisk modell som användes för att strukturera tal under 

fyra rubriker: 

- Inventio : ämne, handling, fakta, källor 

- Dispositio : disposition, vinkel 

- Elocutio : språklig gestaltning 

- Actio : framförandet, kontext, layout 

Det vi fann var att modellen fungerar utmärkt vid textanalys då den klassifierar textinnehållet i 

ovanstående fyra kategorier som kan ses som en texts grundstenar. Textens struktur blir därmed 

desto mer tydlig. 

 

Vi använde oss av den för att dela in artiklarna och på så sätt klassificera innehållet utifrån en 

systematisk undersökning. Detta har vi gjort för att analysera de olika delarna, upptäcka 

eventuella mönster, ämnesval, journalisternas roll och betydelsen av deras kön. Därefter har vi 
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använt oss av teorier av Hultén, Roosvall samt Thurén för att göra en slutlig analys av artikeln 

och se om artikeln följer någon av deras teorier samt vad syftet bakom dessa kan vara.  

 

Som författarna i Metodpraktikan skriver handlar en kvalitativ analys främst om att ta fram det 

väsentliga i innehållet genom noggrann läsning av textens aspektar, helhet och den kontext den 

ingår i. En kvalitativ analys kan delas upp i två huvudtyper av textanalystiska frågeställningar: 

sådana som handlar om att systematisera innehållet i texterna samt sådana som handlar om att 

kritiskt granska i texterna.  

 

Den systematiserande undersökningen är varianter på beskrivande analyser. En typ av 

systematiserande undersökningar syftar till att klargöra tankestrukturen hos aktörer som varit 

viktiga i samhällsdebatten. I vår undersökning ser vi de sex korrespondenterna som sådana 

aktörer vars texter vi vill undersöka och klargöra strukturen i. En annan typ av systematiserande 

undersökningar syftar till att klassificera innehållet i givna texter. Det handlar om att placera 

tankeinnehållet under en lämplig sammanfattande rubrik. En tredje typ av systematiserande 

undersökningar syftar till att logiskt ordna innehållet i texterna i lätt överblickbara kategorier. 



 

 

I den systematiserande delen av vår kvalitativa textanalys valde vi att klargöra tankestrukturen 

av artiklarna med hjälp av partesmodellen.

.

  

 

Därvid har vi logiskt ordnat innehållet i artiklarna under ovanstående rubriker. Varje systematisk 

analys avslutas dessutom med en analys av artikeln där vi främst tittat på huruvida artikeln 

stämmer överens med Hulténs teori om att kvinnor skriver konkret och känslomässigt och män 

abstrakt och analytiskt, Roosvelts teori om olika roller beroende på kön, samt Thuréns teorier om 

hur olika författare använder språket olika. Vi har använt Thuréns bok Författarens verktygslåda 
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där han analyserar och diskuterar vilka redskap olika författare väljer att använda sig av, och 

vilka som de enligt honom drar störst fördel av. En av författarna han valt att diskutera mer än 

andra är Åsne Seierstad med hennes bok Bokhandlaren i Kabul.  

 

Vi har i detta arbete antagit att korrespondenterna vi valt följt de källkritiska principerna som 

anges i Torsten Thuréns bok Källkritik.

.

 Detta för att inte särskilja mellan frilansande 

korrespondenter och korrespondenter som är bundna till redaktioner och på ett eller annat sätt 

skulle skriva partiskt. Principerna tar upp fyra kriterier. Kriterierna är



:  

● Äkthet : Källan ska vara det den utger sig för att vara 

● Tidssamband: Ju längre tid som gått efter en händelse, desto större skäl finns det att tvivla 

på källan.  

● Oberoende: Källan ska “stå för sig själv”, inte vara exempelvis en avskrift eller ett referat 

av en annan källa. 

● Tendensfrihet: Man ska inte ha anledning att misstänka att källan ger en falsk bild av 

verkligheten på grund av någons personliga, ekonomiska, politiska eller andra intressen 

att förvränga verklighetsbilden. 

I våra analyser av texterna har vi även valt att använda oss av “abstraktionsstegen” som bland 

annat Britt Hultén nämner i sin bok. Abstraktionsstegen är en modell som innehåller ett specifikt 

tänkande i allt skrivande. Högst upp på stegen finns det abstrakta och längst ner det faktiska. 

Nederdelen står stadigt på konkret språk. Det anses som hårt. Där finns de torkade blodfläckarna, 

den den tunga ammunitionen, det vinande ljudet av fallande bomber, skiftnyckeln och rädslan i 

blicken hos en soldat. Det appellerar till känslor. 

Högst upp på stegen finns det abstrakta. Det som inte går att mäta, äta, lukta. Ord som frihet, 

demokrati, jämlikhet, integration. Ord som strävar efter en högre mening, som appellerar till 

intellektet. 
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5. Undersökning 

Här följer vår undersökning där vi börjar med att analysera varje artikel av korrespondenterna 

utifrån partesmodellen och följer upp med egen analys utifrån teorier från Roosvall, Thurén och 

Hultén. 

 

5.1 Johanne Hildebrandt 

Johanne Hildebrandt är en svensk journalist som är känd för sin rapportering från krig och 

väpnade konflikter. Hon har arbetat som “inbäddad” journalist bland svenska soldater i bland 

annat Afghanistan och även levt bland den lokala befolkningen vars liv hon senare skildrat i sina 

artiklar. Under åren hon rapporterade från Afghanistan skrev hon främst för Aftonbladet. Hon var 

kolumnist på Aftonbladet mellan 2007 - 2010. Numera skriver hon kolumner för Svenska 

Dagbladet. 

 

5.1.1 Artikel 1 

Här behöves inte mer käbbel, Aftonbladet, 2010.07.05 



 

- Inventio : ämne, handling, fakta, källor 

En i serien av Hildebrandt’s många kolumner är denna som beskriver hur situationen ser ut för en 

av de civila afghanerna på plats. Kolumnen är en skildring av en mans och hans familjs liv som 

Hildebrandt följt under en vecka. Han bor i en by som ISAF klassar som “motstånds-nästen” och 

därför skickas få soldater dit. Byn den 70-årige Barum lever i med sin familj besöks emellanåt av 

talibaner och kriminella grupper som tar det de behöver utan att familjen har något att säga till 

om det. Den Afghanska polisen är enligt Barum inget att lita på. Mycket tyder på att detta beror 

på tidigare korruption bland de afghanska poliserna och trots att en ny polischef är tillsatt finns 

misstron kvar.  

 

5000 amerikanska soldater skickas till provinser i norr för att utbilda den lokala poliskåren. Men 
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vid det här läget har den lokala befolkningen större förtroende för den afghanska armén än för 

polisen. Barum och hans familj hade även gärna sett ISAF’s soldater vaka ständigt över byn för 

att slippa den ständiga plundringen från talibaner. Dock verkar även lokalbefolkningen delad i 

denna fråga då Barums granne är emot all närvaro av ordningsmakter. Området saknar dock 

förnödenheter som el och tillgång till vatten men även läkare som kan se över människor på 

plats. Men då området ses som för farligt skickar inte biståndsorganisationer sitt folk dit. 

 

- Dispositio : disposition, vinkel 

Hildebrandt poängterar tydligt svårigheterna som den lokala befolkningen går igenom. Genom 

att vara en så kallad inbäddad journalist får hon med egna ögon uppleva hur vardagen ser ut för 

de lokala. Hon gör deras röst hörd genom sin kolumn, vilket är ett effektivt sätt att fånga läsaren 

som snarare är van att läsa vad makthavare eller ordningsmakter gör. Genom att beskriva en 

enskild mans och hans familj liv får läsaren direkt kontakt med honom och hans situation.  Det är 

även tydligt i kolumnen att Hildebrandt är kritisk till hur makthavare och ordningsmakter 

behandlar situationen i Afghanistan. Hon menar att det saknas en riktig debatt om ämnet. Hon 

påminner läsaren om ett ganska typiskt scenario under krig, att medan politiska makthavare och 

kriminella grupper är i konflikt är det alltid den lokala befolkningen som egentligen drabbas och 

får lida på grund av den.  Hildebrandt ifrågasätter dock även nyttan av att soldaterna tas hem nu. 

Ett beslut som antagligen skulle sluta i inbördeskrig.  

 

- Elocutio : språklig gestaltning 

Hildebrandt är konkret i sitt språk. Hon använder inga metaforer eller gestaltningar utan 

beskriver saker som hon ser dem, rakt, faktabaserat och konkret. Hon försöker snarare ge läsaren 

en ögonblicksbild över hur vardagen ser ut på plats för en “vanlig” lokal människa och ge läsaren 

en tankeställare - varför pratar vi inte om det mer?  

 

- Actio : framförandet, kontext, layout 

Texten är som sagt en kolumn och därmed ganska informell. Hildebrandt tar en tydlig ställning i 

frågan och vågar kommentera den utifrån sin ståndpunkt. 
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Analys 

Varken ämnet eller hur hon nämner sig själv i texten tyder på att skribenten är en kvinna. Men 

det konkreta språket och kanske till och med den bestämda åsikten hon framför skulle kunna 

tyda på att det är en kvinna som skrivit kolumnen, om man följer Hulténs teori om att kvinnor 

skriver konkret och emotionellt.

.

 Denna kolumn är en text som enligt Thurén teorier inte bara 

vill informera utan också påverka läsarnas känslor och åsikter.

.

 När det handlar om just 

grymheter och övergrepp gäller det att få läsarna att känna indignation mot förövarna och 

medlidande med offren, detta har Hildebrandt lyckats med när hon bland annat poängterar att 

medan makthavare och kriminella grupper är i konflikt är det alltid den lokala befolkningen som 

egentligen drabbas och får lida på grund av den. Hildebrandt tar inte upp några kvinnorelaterade 

ämnen och ger inte heller spår av att hon på något sätt utnyttjat att sin position som kvinna i 

Afghanistan för att ta sig in på ställen män inte kunnat, tvärtemot Roosvalls teori.

.

 Detta trots att 

hon bor hos en Afghansk familj där skillnader mellan manliga och kvinnliga roller är särskild 

tydlig.  

 

5.1.2 Artikel 2  

Svenskar i skottlinjen, Svenska Dagbladet, 2011.03.06



 

- Inventio : ämne, handling, fakta, källor 

Svenskar i skottlinjen är ett reportage Hildebrandt skrev under tiden hon levde bland de svenska 

trupperna under fyra månader. Här följer hon främst en soldat vid namn Danne samt den 

skyttegrupp han ingår i under en strid i juli 2010 i byn Gardan. Byn ligger på vägen till staden 
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Darzab, en liten stad i bergen som är omringad av talibaner. Striden i Gardan var enligt 

Hildebrandt den våldsammaste svensk militär hitintills utkämpat i modern tid. Danne berättar 

själv att han  från början var rädd men när han väl bestämde sig för att trotsa talibanerna blev han 

“lugn och orädd”. Det var även sista gången man färdades till Darzab i fordon, numera flygs 

soldaterna in och ur staden. Men striderna på plats fortsätter och talibanerna har byggt upp en 

skuggadministration i området. När Danne och skyttegruppen är i Darzab den sista gången 

tillsammans med den afghanska armén, blir de beskjutna efter bara några timmar.  Den 

afghanska polisen får information om att de är omringade. Gruppen drar sig tillbaka fortfarande 

under beskjutning och får till slut även flygunderstöd. Hildebrandt skriver att gruppen antagligen 

blivit förvånad om de vetat att det var en kvinnlig pilot som kom till deras räddning. Helikoptern 

hon kommer i beskrivs som en högteknologisk gudinna när den släpper en bomb i området. 

Danne och skyttegruppen är tillbaka i sina bostadshus nästan tolv timmar senare bara för att åter 

mötas av en skottlossning mot deras bas. Kvällen därpå berättar en av mentorerna: “Jag borde 

kanske vara mer påverkad över det som hände i går, men det är jag inte, vilket oroar mig.”, sa 

den mentor som varit nära att träffas i huvudet av en kula under striden. 

”Du är orolig för att du inte är orolig”, säger Andy, en av Dannes kamrater i skyttegruppen. 

 

- Dispositio : disposition, vinkel 

Reportaget är beskrivet ur soldaten Dannes synvinkel. Hildebrandt följer hans vardag i 

Afghanistan och de strider han utför på plats med andra svenska men även afghanska soldater. 

Danny har under de dagar Hildebrandt följt honom varit utsatt för flera beskjutningar. Reportaget 

är främst en skildring av hur det ser ut på plats för en svensk soldat. Vad de tänker under tillfällen 

där de upplever nära döden upplevelser och vilka konversationer de har när striden är slut. 

Hildebrandt tar ingen särskild ställning i konflikten och hennes reportage är ett resultat av direkta 

observation där hon förblir opartisk. Hon gör dock en markering i slutet av texten när hon skriver 

att soldaterna hade blivit förvånade om de vetat att de blev räddade av en kvinnlig pilot, något 

som antyder att kvinnor som inte är civila är ovanliga fenomen. 

 

- Elocutio : språklig gestaltning 

Reportaget är likt hennes kolumner skrivet med korta satser och sakligt språk. Men hon har 
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använt mer beskrivande detaljer i reportaget. Hon skriver om ammunitionens tyngd eller 

beskriver området de befinner sig i i detalj. Något som är ovanligt är hennes användning av ord 

som “högteknologisk gudinna ” för att beskriva en helikopter. Den typen av beskrivning 

förekommer inte i andra delar av artikeln och gör inte heller det i hennes övriga två artiklar. 

 

- Actio : framförandet, kontext, layout 

Reportaget är en skildring av situationen på plats. Hon har inte bifogat några bilder till reportaget 

men hennes detaljerade beskrivningar ger en ganska tydligt bild av vad som försiggår på plats. 

 

Analys 

Likt Hildebrandts andra texter är även denna skriven på ett sätt som gör att man tillsynes inte 

märker varesig i ämnet eller i vinkeln att det är en kvinna som rapporterar från platsen då hon 

inte nämner sig själv i den. Det enda som “avslöjar” henne är eventuellt hennes konkreta sätt att 

skriva på samt hennes anmärkning om en annan kvinna på plats som innehar ett jobb som annars 

ses som “manligt”. Då, som Hultén skriver, könet kan vara en av många faktorer som påverkar 

hur en text ser ut i sin slutliga form.

.

 I reportaget använder Hildebrandt sig av detaljer som 

exempelvis ammunitionens tyngd. Inom krigsföring betyder tung ammunition en hög kaliber 

vilket orsakar stor skadegörelse på motivet som träffas. Detta berättar vilken typ av eldstrid 

soldaterna dagligen deltar i. Thurén ger denna typ av detaljer kunskap, de har bevisvärde 

samtidigt som de illustrerar större skeenden.

.

  Hildebrandts har i denna artikel tagit rollen av 

den direkta observatören som utan att på något sätt lyfta fram sin roll som kvinna på plats i 

Afghanistan. Hon lever och följer soldaterna som en av dem och ger inga tecken på varesig 

annorlunda behandling av sig själv av soldaterna eller de lokala. Inget i texten tyder heller på att 

det varit en nackdel eller fördel att ha varit kvinna på plats.   
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5.1.3 Artikel 3 

Eldstrid, Aftonbladet, 2009.08.21



 

- Inventio : ämne, handling, fakta, källor 

I kolumnen Eldstrid skriver Hildebrandt om en vägbomb som exploderar under ett svenskt 

fordon på plats i Mazar e Sharif, Afghanistans fjärde största stad. Inga svenska soldater skadades 

men det skickades ändå en undsättningspatrull till bombplatsen för att undersöka om fler 

vägbomber fanns i området. På plats blev den svenska patrullen attackerad med handeldvapen 

och raketgevär av en grupp talibaner. Svenskarna besvarade elden och efter en timme försvann 

talibanerna från platsen. Det fanns inga uppgifter om skadade eller döda svenska soldater. De 

svenska soldaterna lämnar även de platsen. Området har varit osäkert under några månader, då 

många talibangrupper passerar det på vägen till byar som de plundrar i södra delen av 

Afghanistan samtidigt som även motståndsmän och andra grupper finns på plats. Det uppstår 

därmed lätt konflikter och platsen är farofylld. 

 

- Dispositio : disposition, vinkel 

Kolumnen liknar snarare en faktabaserad artikel än en kolumn då den är främst 

informationsbaserad och beskriver situationen som en nyhetsartikel skriven på plats.  

 

- Elocutio : språklig gestaltning 

Hildebrandts språk är konkret och sakligt. Kolumnen saknar gestaltningar och 

miljöbeskrivningarna är främst faktabaserad information. Hon använder korta meningar och 

enkelt spräk vilket också gör att texten liknar en sammanfattning som är ett slags abstrakt. 

 

- Actio : framförandet, kontext, layout 

Den är en i raden av många kolumner som Hildebrandt har skrivit under sin tid som kolumnist på 

Aftonbladet och fungerar delvis som en skildring av hur vardagen ser ut på plats utifrån 
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Hildebrandts observationer. 

 

Analys 

Denna artikel skildrar handlingen på plats i Afghanistan och ämnet reflekterar den oro som finns 

på plats men den är inte skriven utifrån ett könsperspektiv eller på något sätt vinklad åt det hållet.  

Förutom det konkreta språket är denna text främst abstrakt vilket skulle vara en avvikelse från 

Hulténs teori om att kvinnor skriver känslosamt och konkret medan män skriver abstrakt och 

analytiskt. Då gemene man i Sverige inte varit inblandade i en eldstrid med talibaner kan detta 

komma att bli abstrakt för läsaren. Om en text handlar om abstrakta förhållanden måste den 

enligt Thuréns teorier kompletteras med konkreta exempel.

.

 I denna text exempelvis är den 

detaljerade beskrivningen av eldstriden med vägbomb, raketgevär, beskjutning, istället för enbart 

strid. Visserligen skiljer sig denna artikel en del från Hildebrandts tidigare artiklar då hon faktiskt 

delar med sig av sina åsikter här, men dessa åsikter har inget att göra med hennes roll som 

kvinna. 

 

 

5.2 Terese Christiansen  

Terese Cristiansen är frilansande journalist med bakgrund som bland annat kriminalreporter på 

Expressen där hon bevakade bland annat Knutby-mordet. Hon bevakade Knutbyfallet från “dag 

ett” fram till domslutet och skrev därefter den omtalade boken Himmel och helvete - mord i 

Knutby (2004) om fallet och har sedan dess ingående följt utvecklingen i församlingen. Sedan 

2010 arbetar hon som frilans med att rapportera från Kabul, Afghanistan och är en av mycket få 

journalister som fått tillåtelse att komma och bo hos talibanerna.  

 

5.2.1 Artikel 1 

Regelryttare, Expressen Kultur, 2012.05.20
2
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- Inventio : ämne, handling, fakta, källor 

Christiansen skriver att kvinnor i Afghanistan som rider gränsle har i historien associerats med 

hjältinnor. I dag är synen på kvinnor som rider gränsle snarare associerade med sexuella objekt. 

De tillåts inte rida alls eller i sådana fall rida i damsadel (båda benen på samma sida av hästen). 

Detta är ingenting som innefattas i religionen utan någonting som uppkommit av kulturella 

orsaker. Christiansen befinner sig under artikelns gång ridandes på kullarna i Kabul, 

Afghanistans huvudstad, och ger oss här en inblick direkt från sadelplats om vilken sort 

förändring som skett i synen på “ridande kvinnor”. Hon noterar tydligt hur de närvarande 

männen och pojkarna som bevittnar henne på hästen lägger kränkande kommentarer, höftrörelser 

för att visa att de ser henne som ett sexuellt objekt, och vissa av dem kastar även sten efter henne 

när hon kommer ridandes på hästen. De afghanska män hon träffar  anser inte att en kvinna ska 

kunna “ha roligt på egen hand”. Syftet med artikeln är att notera att de afghanska unga männen 

inte kan sin historia, utan endast gapar och sväljer för den nuvarande normen som råder om 

kvinnosynen.  

 

- Dispositio : disposition, vinkel 

Det Terese gör i texten är att hon inte bara vill berätta om det “negativa”. I det här fallet trycker 

hon extra på framförandet av det kränkande beteendet hos de afghanska männen gentemot henne 

som kvinna. Slutklämmen på artikeln ger dock texten lite utav en ny vinkel då hon med hjälp av 

den “negativa sidan” (de afghanska männen) lyfter fram det positiva, vilket är de små flickorna 

som på slutet springer längst hästen och vill att hon lyfter upp dem så de får rida med. Hon 

berättar att de är hennes hjältar och att det är med hjälp av dem som kvinnosynen eventuellt kan 

förändras.  

 

- Elocutio : språklig gestaltning 

Christiansen har en gemensam nämnare i nästintill alla texter vi valt att läsa av henne. Det är att 

hon använder sig av ett detaljerat bildspråk med mycket miljöbeskrivningar: dofter, ljud, ljus osv. 
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Hon har ett öga för detaljer och som det låter i hennes texter är det inte mycket i hennes 

omgivning som undkommer en beskrivning. Dock väver hon in sina fördjupade kunskaper (både 

historiska och nutid) vilket gör att hennes texter blir både rika på fakta och med en skönlitterär 

ton.  

 

- Actio : framförandet, kontext, layout 

Christiansen börjar med att på ett detaljrikt sätt beskriva miljöerna runt om henne när hon rider 

uppe på kullarna i Kabul. Beskrivningarna är med genom hela reportaget och fungerar som 

litterära bilder för läsaren. 

 

Analys 

Hultén skriver i boken Journalistikanalys - en introduktion att kvinnor skriver konkret och 

känslosamt något som Christiansens reportage kan relateras till. Artikeln är helt och hållet 

skriven ur ett kvinnligt perspektiv. Det är mycket känsla i Christiansens text och hon berättar 

hela tiden vad hon känner.

.

 Hon berättar löpande i texten om sina upplevelser från sadelryggen i 

kombination med historiska och nutids-fakta. Dessutom handlar artikeln om kvinnosynen i 

Afghanistan. Det förstärker Christiansens roll som kvinna i artikeln och hennes val av ämne för 

den. I denna artikel använder Christiansen sig av att redskap som enligt Thurén är ett utav 

författarens mest effektiva -  författarens egna upplevelser.

.

 Enligt Thuréns teori är det lätt att 

ifrågasätta Christiansens tolkning av de afghanska männens sätt att tänka, men när hon beskriver 

den självupplevda fysiska upplevelsen av att få stenar kastade på sig samt se “höftrörelser” och 

höra glåpord efter sig, blir det lättare för läsaren att tro henne. Christiansens artikel är tydligt 

präglad av hennes position som kvinna på plats i Afghanistan. Detta syns i ämnesvalet samt hur 

Christiansen väljer att skriva artikeln utifrån sitt eget kön och de upplevelser som följer med att 

vara en “vit kvinna i Afghanistan” - något som snarare ger henne ett underläge som 

                                                 



 �

Hultén, Journalistikanalys - en introduktion, s. 88.
 



 �

Thurén, Författarens verktygslåda, s. 155.
 



30 

korrespondent än en fördel enligt denna artikel. 

.

 Den typen av beskrivningar är ett exempel på 

olika maktpositioner för utrikesjournalister på grund av kön enligt Roosvall och hennes 

Utrikesjournalistiska Antropologi.



 

 

 

5.2.2 Artikel 2 

Jag levde hemma hos talibanerna, Expressen, 9.05.2010



 

- Inventio : ämne, handling, fakta, källor 

I detta reportage har Terese Christiansen fått tillåtelse att bo hemma hos en afghansk man, Jawad, 

som under dagtid arbetar åt den afghanska regeringen, men på sidan av detta arbetar som spion åt 

talibanerna. Christiansen har efter många försök  fått tillåtelse att bo hemma hos Jawads familj i 

deras relativt småbyggda lerhus i en by som helt styrs av talibaner. Byn heter Kunduz, en 

grannprovins till den svenska ISAF-truppens fyra ansvarsprovinser i Afghanistan. Det finns 

många anledningar till varför Christiansen valt att bo hos talibanerna. Den främsta anledningen 

är att hon vill veta vem svenska styrkans fiende är och vad som driver dem. Hur deras fruar har 

det och hur de tänker sig Afghanistans framtid - inte minst för kvinnorna. Att en svensk kvinna 

får bo hos en afghansk familj som dessutom har kopplingar till talibanerna är en extremt ovanlig 

situation som inte heller varit möjlig att utföra om korrespondenten hade varit en man. Detta då 

kulturella och delvis även religiösa faktorer hade hindrat den typen av arrangemang. (Det är även 

underförstått i artikeln att Christiansen antagligen mutat sig fram för att få tillåtelsen att bo hos 

Jawad och hans familj). 

 

- Dispositio : disposition, vinkel 
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Christiansen utgår ifrån sina egna upplevelser hemma hos talibanerna. Hon är en direkt 

observatör men låter båda sidorna komma till tals. Artikeln tar upp Jawads perspektiv, samt 

kvinnornas perspektiv. Man får se kriget utifrån deras synvinkel och därmed får läsaren en  

förståelse för varför de tycker som de gör: de ser en positiv förändring i landet sedan talibanerna 

tog över. 

 

- Elocutio : språklig gestaltning 

Likt den första artikeln använder Christiansen sig av ett detaljerat bildspråk. Hennes 

beskrivningar med noggranna detaljer ger läsaren en precis bild av hur saker ser ut på plats som 

exempelvis hur hon känner när hon sitter på en madrass i ett fuktigt jordhus med de afghanska 

kvinnorna i burkor. Christiansen beskriver löpande vad som händer och sägs. 

 

- Actio : framförandet, kontext, layout 

I denna text kommer båda sidor till tals, de 40 nationer som krigar mot talibanerna, men även 

talibanerna, deras vardag och deras skäl för att kriga tillbaka.  

 

Analys  

Artikelns ämne i sig är inte baserat på kön och Christiansen väljer att i artikeln låta båda sidorna 

komma till tals. Men kvinnor beskrivs ändå ur ett underläge och därmed blir kvinnovinkeln desto 

mer tydlig. I intervjuerna med kvinnorna utnyttjar Christiansen sitt eget kön och sin roll som 

kvinna genom att tala om ämnen som rör främst kvinnor med de afghanska kvinnorna. Hon 

inleder deras konversation med vanliga samtalsämnen om barnafödslar och barnsjukdomar för 

att sedan gå vidare till andra samtalsämnen som rör kvinnosyn. Till skillnad från artikeln 

“Regelryttare” är nu Christiansens roll som kvinna något som främst sätter henne i en 

maktposition då hon får tillträde till en situation en man annars inte hade fått. Så när hon senare 

skapar en dialog med de afghanska kvinnorna använder hon det de har gemensamt som en faktor 

för att skapa ett band mellan dem.

.

 Christiansen skriver ofta om sina känslor i linje med Hulténs 

teori om att kvinnor skriver “känslosamt”. Hon får för det första tillfälle att vara med kvinnorna 
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samtidigt som hon har en djupare insikt i typiskt kvinnliga upplevelser såsom barnafödande. 

Samtidigt är det tydligt hur hennes maktposition skiftar beroende på vilken miljö hon befinner 

sig i. Bland kvinnor kan hon utnyttja sin roll som kvinnlig korrespondent men när hon befinner 

sig med Jawad behandlas hon främst som en kvinna utifrån afghanska normer och inte som 

korrespondent vilket sätter henne i ett underläge. Flera av Thuréns teorier om vad som får en text 

att nå fram till läsaren finns med i denna artikel “Egna upplevelser kombinerat med inlevelse, 

jämförelser, visar upp författarens persona, att ge kunskap och att illustrera, att lätt upp 

framställningen, inget resonemang utan konkreta exempel, den yttre verkligheten, den inre 

verkligheten”.



  

 

 

5.2.3 Artikel 3  

Är de redo för ett krig?, Expressen, 25.07.2009



 

-Inventio : ämne, handling, fakta, källor 

Denna artikel handlar om det upptappade våldet (och orsakerna till detta) som de svenska 

militärerna i Afghanistan mer och mer börjat utsättas för, då deras uppgifter vid ankomsten var 

helt annorlunda.  

 

- Dispositio : disposition, vinkel 

Då denna artikel är relativt kort framgår vinkeln tydligt i början av texen. De svenska truppernas 

främsta syfte var att på plats bidra till att “stärka stabiliteten, bygga för fred och ge trygghet till 

de civila afghanerna”. Istället står de nu öga mot öga med fiendens skarpladdade ammunition 

och kommer tvingas försvara sig själva och civilbefolkningen, med livet som insats.   

 

- Elocutio : språklig gestaltning 
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Då detta är en mer rakt på sak faktabaserad artikel har Christiansen valt att bygga upp den 

annorlunda än de längre reportage. Istället för att börja med hur det ser ut runt om för att allt 

eftersom beta sig närmre det huvudsakliga ämnet går hon här rak på sak och berättar “såhär är 

det”. Men som de nämner i boken Journalistikanalys En introduktion reportage förutsätter ett att 

miljöbeskrivningar ingår, medan en rak nyhetstext inte gör det. 

.

Men även här använder hon sig 

av säregna ordval till exempel: “Svenskarna skickades ner för  att prata demokrati och dricka te 

med byäldstar. Dela ut ficklampor och klappa små barn på huvudet. Nu står de i stället mitt i 

eldstriden och vädjar om fler bepansrade fordon för att skydda sina liv. Är de redo för ett krig?”.  

 

- Actio : framförandet, kontext, layout 

Christiansen vill upplysa läsarna om att den svenska insatsstyrkan kommer att behöva ta på sig 

mer ansvar än de väntat sig, och skälen till att det blivit så. 

 

Analys 

Varken artikelns ämne eller vinkel är anlagd med kvinnligt kön som utgångspunkt. Denna artikel 

är den enda där Christiansen inte tar upp en kvinnofråga. Hennes roll som kvinna är inte lika 

tydlig här inte heller hennes egna upplevelser och känslor. Texten avviker både från 

Christiansens egna stil att skriva samt från Hulténs teori. Enligt Thurén hör denna text till teorin 

att visa och tala om vilket betyder att Christiansen berättar vad som hänt, skildrar hur det 

upplevts och förklarar varför det skett, men förblir opartisk och donerar varken några egna 

åsikter om ämnet eller hur hon som kvinna eller hennes roll påverkas av den.

.

Här är 

Christiansens roll som kvinna osynlig , det är snarare hennes roll som korrespondent som 

kommer fram.  

 

  

5.3 Åsne Seierstad 

                                                 



 �

Hultén, Journalistikanalys, en introduktion, s 20.
 



 �

Thurén, Författarens verktygslåda, s.158.
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Åsne Guldahl Seierstad är en norsk journalist och författare. Under sin karriär har Seierstad 

bland annat jobbat på Arbeiderbladet och varit stationerad i Ryssland och Kina. Hon har även 

varit stationerad i Kosovo, Afghanistan samt Irak under den amerikanska invasionen 2003. 

Därifrån rapporterade hon för både norsk och svensk TV.  Med cirka 3 miljoner sålda böcker är 

Seierstad på tredje plats bland bästsäljande norska författare.  

 

5.3.1 Artikel 1  

Talibanerna är borta för alltid, Dagens Nyheter, 16.05.2002



 

Denna artikel handlar om Afghanistans president Hamid Karzai, och hur han gått från ung 

stamhövding till landets överhuvud. En dag satte han sig på sin motorcykel för att obeväpnad 

köra in i Afghanistan och tala med talibanerna, vilket skulle komma att förändra för resten av 

hans liv. Karzai stödde själv,liksom USA, talibanerna i början av 1990-talet. “Han trodde de 

kunde rädda landet undan det inbördeskrig som då rasade”. Men efter en kort tid började han 

dra sig bort från dem. Dagen då hans far blev mördad i ett attentat som talibanregimen troligen 

låg bakom fick han nog och började istället arbeta mot talibanerna.  

 

- Inventio : ämne, handling, fakta, källor 

Då detta kan klassas som ett porträtt är det Hamid Karzai som är huvudkällan. En före detta 

afghansk stamhövding som lyckats få en plats i regeringen. Artikelns talar om hans vardag och 

hans resa dit. Artikeln berättar om hans syn på landets framtid och hur han anser att det fungerar 

idag, samt hur han går till väga för att försöka förändra det. 

 

- Dispositio : disposition, vinkel 

Seierstad har valt att berätta artikeln utifrån Karzais synvinkel med små faktautdrag. Trots 

mediernas spekulationer om nya väpnade konflikter i Afghanistan är Karzai säker på att det inte 

bryter ut krig på nytt i landet. Seierstad väljer att lägga fokus på honom i denna artikel men tar 

ibland upp olika sidospår. Hon visar att han har hopp om framtiden, tankar om att det inte 

                                                 



 �

Seierstad, Talibanerna är borta för alltid, Dagens Nyheter
 �

http://www.dn.se/nyheter/varlden/talibanerna-ar-borta-for-alltid, 16.12.2012. 
 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/talibanerna-ar-borta-for-alltid
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kommer att bryta ut ett nytt krig, trots allt han varit med om. 

 

- Elocutio : språklig gestaltning 

Seierstad använder sig av ett tydligt språk med konkreta förklaringar. Hon väljer att då och då 

använda sig av ett lite mer detaljerat språk, exempelvis “Hamid Karzai sitter i sin nystrukna 

blågrå shalwar kameez, den dräkt de flesta afghaner bär och som har blivit hans kännemärke 

världen över, antingen med afghansk kappa eller som i dag med en svart blazer” . Eller 

“Det är som om hans värdiga sätt och stiliga hållning är medfödda” Som läsare får man i 

porträttet lite klarare bild av personen hon talar med.  

 

- Actio : framförandet, kontext, layout 

Framförandet handlar mest om att framhäva denne mans livsöde, att han trots avsaknaden av 

armé, pengar, inget parti fortfarande har hopp om ett slut på detta krig och hur han försöker att 

bidra till det. Seierstad låter honom berätta sin historia medan hon själv syns relativt lite i texten. 

 

Analys 

Då denna artikel främst är uppbyggd på en persons berättelse blir huvudämnet självklart den 

personen, och Seierstad själv har valt att inte synas i den. Språket är kort och konkret med 

undantag för ett par detaljbeskrivningar, men inte känslosamt. I Thuréns bok Författarens 

verktygslåda diskuterar han Seierstads sätt att “gå in i huvudet” på sina intervjupersoner och 

skildra deras tankar i form av en inre monolog.

.

 Genom den inre monologen gör författaren 

anspråk på att veta ganska exakt hur personen i fråga tänkte och kände. I denna text kan man 

urskilja dessa tendenser bland annat i beskrivningen av tillfället då Hamid Karzai obeväpnad 

åkte in på motorcykel i Kabul. Seierstad skriver inget som skulle tyda på att hennes roll som 

kvinna skulle ha påverkat intervjun på något sätt eller huruvida det underlättade eller försvårade 

att utföra den. Hon är i detta fall likt Hildebrandt främst en observatör och återberättare.  

 

 

                                                 



 �

 Thurén, Författarens verktygslåda, s.123.
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5.3.2 Artikel 2 

Då de artiklar vi valt ut från Seierstad främst är faktabaserade korta artiklar valde vi att även 

analysera bitar ur hennes bok Bokhandlaren i Kabul som är en dokumentärroman. Detta för att få 

en djupare inblick i Seierstad sätt att tolka och beskriva sin omgivning, hur hon väljer att 

använda sina källor samt hur hennes egen roll i texten syns. Vi har valt ett utdrag mellan sidorna 

8-15 samt några enstaka andra sidor för att förstå sammanhanget men utdraget har sammanlagt 

samma teckenmängd som  ett typiskt reportage taget ur kvällspressen. 

 

Bokhandlaren i Kabul, Nordstedts 2002 

- Inventio : ämne, handling, fakta, källor  

Bokhandlaren i Kabul är en bok skriven utifrån Seierstads upplevelser och observationer då hon 

2001 fick lov att bo hemma hos den afghanska bokhandlaren Sultan Khan och hans familj. 

Familjen Khan är enligt Seierstad ingen typisk afghansk familj där varje dag är en ständig kamp 

för överlevnad, utan de har det förhållandevis gott ställt, och de flesta kan läsa och skriva. 

Familjen består av bokhandlaren och familjens överhuvud Sultan Khan, hans mor, barn, syskon, 

och hans två fruar, varav den ena nyligen ingift. Seierstad förklarar sitt val av familj med orden 

"Jag valde inte min familj därför att den skulle representera alla familjer, utan därför att den 

inspirerade mig." 

 

- Dispositio : disposition, vinkel 

Seierstad väljer i denna bok att fungera som en “fluga på väggen” och men skriver om sina 

upplevelser och hennes del i deras vardag. Men hon lägger inte mycket fokus på sig själv. Åsne 

fungerar som en observatör samtidigt som hon förklarar hur mycket hon provoceras av 

exempelvis bokhandlarens kvinnosyn. Hon har valt att skriva boken utifrån den utvalda familjens 

perspektiv. Man får veta vad som sker både innanför och utanför familjen Kahns väggar. I många 

stycken märks Seierstads egna åsikter om kvinnofrågor. I vissa stycken uttrycker hon det klart 

och tydligt, trots "flugan på väggen-rollen": “Kvinnorna har uppenbarligen inget värde i sig 

själva, vilket förstås är avskyvärt. “Det som provocerade mig var alltid ett och detsamma: 

männens sätt att behandla kvinnorna. Männens överlägsenhet var så inpräglad att den inte ens 
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ifrågasattes”.



 

 

- Elocutio : språklig gestaltning 

Trots att boken är skriven utifrån observationer och beskrivs av Seierstad själv som en 

dokumentärroman har hon valt att skriva den på ett skönlitterärt, målande och berättande sätt

.

 

Hon har ett öga för detaljer och hon använder sig av detaljbeskrivningar  även under de mest 

stressiga situationer. Ett exempel är när Åsne i sitt förord berättar om inflyttningen. “En dimmig 

februaridag flyttade jag in till familjen”.

.

 Här förklarar hon inta bara när flytten skedde, vem det 

gällde, utan hon ger även en diskret miljöbeskrivning. Detta gäller även ett annat stycke i samma 

kapitel där hon beskriver burkan. Hur den sitter åt vid huvudet, hur sluten den är, hur lite luft 

som kommer in, hur dåligt man ser i den.

.

 Utan att konkret skriva hur omständligt det är för 

kvinnorna att konstant behöva bära den, så låter hon läsaren själv avgöra det med hjälp av sina 

beskrivningar. 

 

- Actio : framförandet, kontext, layout 

Bokens framförande förklarar vilka omständigheter en afghansk familj lever i, och de extrema 

normer och rutiner som anses som helt normal i en familj som denna. Åsne vill få fram just 

kvinnosituationen. Avslutande mening i boken: “Om några månader ska Sonya föda. Hon ber till 

Allah att det ska bli en son. Hon frågar mig om jag kan be för henne. - Tänk om jag skulle få en 

dotter till! En ny liten katastrof i familjen Khan”. 

 

                                                 



 �

Seierstad, Bokhandlaren i Kabul, s. 10.

 



 �

Seierstad om sin bok som dokumentärroman, http://www.dn.se/nyheter/varlden/friheten-

har-delat-kabul?rm=print, 23.12.2012.

 



 �

Seierstad, Bokhandlaren i Kabul, s. 8.
 



 �

Ibid s. 11.
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Analys  

Boken är främst en skildring av Sultanens och hans familjs liv på plats. Då Seierstad följer både 

honom och hans fruar samt ibland skriver om egna upplevelser skiftar vinkeln. Detta är ett 

exempel på teorin i Journalistik - En introduktion att vilket ämne skribenten valt kan ge uttryck 

utefter vilket kön/intresse/personlighet den har.

.

 Likt Christiansen uttrycker Seierstad sig 

upprepade gånger på ett sätt som uttrycker “medlidande” för kvinnorna på plats. Det framgår inte 

om hon valt att ta upp kvinnofrågor från början eller om det växer fram utifrån hennes egna 

upplevelser och observationer samt jämförelser gentemot västvärlden. I Thuréns bok 

Författarens verktygslåda diskuterar man Seierstads skildring av kvinnan i boken vid namn 

Leila. Leila säger aldrig konkret att hon är olycklig, men Åsne gör ett antagande om att hon är 

det då Åsne som själv är kvinna hade varit olycklig om hon levt under samma omständigheter 

som Leila. Thurén anser att boken är hållen i en stark personlig ton, och att det inte råder någon 

tvekan om att den implicite författaren är en västerländsk kvinna som är upprörd över de 

förhållanden hon möter i den främmande miljön.

.

 Åsnes text präglas av ett kvinnligt sätt att 

uppleva tillvaron, och hennes kön påverkade onekligen textens slutliga utformning. Hennnes roll 

som kvinna hade också stor betydelse i beviljandet från Sultanen att följa honom och hans familj. 

Det var främst en fördel vid tillträdet då en man inte hade fått samma möjlighet. Men faktum är 

att hon togs emot av Khan som en av hans fruar och skulle därmed även följa de regler hans 

afghanska fruar följde. Detta innebar att hon var tvungen att bära slöja och hade vissa 

begränsningar vad gällde att följa sultanen själv. Väl på plats ändrades alltså hennes maktposition 

på grund av hennes kön.



 

 

 

 

5.3.3 Artikel 3 
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Hultén, Journalistikanalys, en introduktion, s 20.
 



 �

Thurén, Författarens verktygslåda, s.123.

 



 �

Roosvall, Utrikejournalistikens antropologi, s. 52.
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Piskan vinner över de svältande, Expressen, 2001.10.13



 

- Inventio : ämne, handling, fakta, källor 

Detta är en kort artikel som handlar om svälten i Afghanistan. På grund av bombningar från USA 

avlägsnade sig diverse räddningsorganisationer från landet. I denna artikel berättar Seierstad att 

norra Afghanistan är på gränsen till svältkatastrof. Den franska hjälporganisationen Acted som 

delar ut mat i området är den enda som är kvar. 

 

- Dispositio : disposition, vinkel 

Artikelns vinkel är att visa hur pass utsatt den civila befolkningen är. En av källorna, Aziza, är en 

kvinna med tolv barn, som varken har råd med mat eller mediciner. Organisationen som delar ut 

maten tvingas slå folk med piskor för att det inte ska uppstå ett “kravall”-liknande scenario. 

 

- Elocutio : språklig gestaltning 

Som redan nämnt har Seierstad ett öga för detaljer, och berättar mycket med få ord. “En liten 

pojke springer fram när han hör männen med listorna ropa namnet "Yusuf". Han har med sig ett 

knyte till de fyra kilona socker och en flätad säck till de sex literna med olja. Det ska 

räcka till honom och familjen i en månad.” Mängden mat han får kan för en läsare låta mycket, 

tills man får veta att det ska räcka till hela hans familj, en månad framöver. 

 

- Actio : framförandet, kontext, layout 

Seierstad betonar vikten av att en organisation som exempelvis Acted är där. För vissa familjer är 

det avgörande för liv och död. Hon beskriver den panikartade känsla som infinner sig för de 

svältande afghanska familjerna då organisationerna avlägsnar från de hårdast drabbade 

områdena.  

 

Analys 

                                                 



 �

Seierstad, Piskan vinner över de svältande, Expressen, https://web.retriever-

info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050

910200110132909007&serviceId=2, 23.12.2012.
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Trots att artikeln är kort är den känsloladdad. Seierstad vill att läsaren ska förstå vad hon själv få 

se med egna ögon och använder därmed detaljerade och känsloladdade beskrivningar i enighet 

med Hulténs teori. Seierstad använder sig här av en teori som Thurén diskuterat som handlar om 

att skapa sympati hos läsaren genom att inta samma perspektiv som de har som man skriver om 

och antipati genom att beskriva dem utifrån. Hon berättar mycket med få ord och använder sig av 

“Inget resonemang utan konkreta exempel”.

.

 Men texten är inte lika konkret som exempelvis 

Hildebrandts artiklar vilket i sig är en avvikelse från teorin. Hennes roll som kvinna märks inte i 

sättet hon skriver på eller hur hon som korrespondent framstår i artikeln men främst i hennes val 

av källor. Seierstad väljer att skriva om en kvinna som inte har råd att ge mat till sina barn vilket 

illustrerar de svårigheter kvinnor går igenom med sina barn i Afghanistans utkanter. Men det 

framkommer inte huruvida Seierstad likt Christiansen på något sätt utnyttjat sin roll som kvinna 

för att skapa en kontakt med Aziza. 

 

 

5.4 Jesper Huor 

Jesper Huor är en svensk journalist och författare. Han har bland annat skrivit boken Sista resan 

till Phnom Penh, som handlar om hur av hans far försvann i staden Phnom Penh under de röda 

khmerernas styre. År 2010 kom han ut med sin andra bok I väntan på talibanerna som är ett 

reportage från Afghanistan. Under sin tid i Afghanistan frilansade Huor även, bland annat skrev 

han för Svenska Dagbladet.  

5.4.1 Artikel 1 

I Farah, Afghanistan, pågår vardagskriget, Svenska Dagbladet, 2010.02.07



 

- Inventio : ämne, handling, fakta, källor 

                                                 



 �

Thurén, Författarens verktygslåda, s.148.
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Huor, I Farah, Afghanistan, pågår vardagskriget, Svenska Dagbladet 

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/i-farah-afghanistan-pagar-vardagskriget-svds-medarebetare-

jesper-huor-levde-och-bodde-med-en-grupp-soldater-ur-task-force-fury_4221705.svd, 

23.12.2012. 
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Detta är ett längre reportage skrivet utifrån Huors observationer från hans tid tillsammans med 

USA-ledda Task Force Fury. Amerikanernas uppdrag är att tillsammans med de afghanska 

säkerhetsstyrkorna “Leva bo och slåss” mot talibanerna. Istället för enbart intervjuer tog Huor 

beslutet att helt enkelt följa med soldaterna, sova där de sover, äta vad de äter och se det de såg.  

 

- Dispositio : disposition, vinkel 

Huor vill i detta reportage främst beskriva samarbetet mellan Task Force Fury och afghanerna. 

Några stickprov på vilken typ av män som finns bland dem, hur vissa typiska situationer kan 

uppkomma, omständigheterna för soldaterna, och allmänna tankar från både den afghanska och 

amerikanska sidan.  

 

- Elocutio : språklig gestaltning 

Huor har ett öga för detaljer. Han använder sig själv som observatör/fluga på väggen, men har 

även med sig själv på en del ställen. Detaljerat målar han upp miljöerna han befinner sig i, 

synerna han ser, och personerna han träffar. Han beskriver hur de på kvällen står och röker och 

pratar om livet, hur de hela tiden förklarar för honom hur de går till väga, när de på kvällen går 

och lägger sig. Exempel: “Och visst – att angripa den här kolonnen med raketgevär och pistar 

vore vansinne. Uppsvällda av pansar, vapensystem och kommunikationsutrustning ser fordonen 

ut som jätteinsekter i stål. Och osynliga för ögat högt ovanför oss finns flygplan redo att slunga 

eld och förintelse över fienden”. 

 

- Actio : framförandet, kontext, layout 

Huor vill återspegla “vardags-kriget”. Han lägger fokus på samarbetet mellan de två parterna, 

och att det inte är superhjältar det handlar om utan vanliga unga män med olika förutsättningar 

och från olika bakgrunder. Huor avslutar sedan med talibanernas eget talesätt: ”Ni har klockor, vi 

har tid”, och istället för att förklara det ingående för läsaren nämner han innan att trupperna 

skulle börja dras tillbaka år 2011. Som läsare förstår man då att det talibanerna vill säga är att de 

internationella styrkorna besitter high tech-utrustning, men talibanerna kommer att finnas kvar 

även när de drar sig tillbaka.  
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Analys 

Huors val av ämne kan, likt Thuréns teorier återspegla en bit av hans personlighet.

.

 I enskilda 

bitar i texten är stämningen grabbig då han umgås och bland annat står och röker med soldaterna 

från plutonen, vilket gör att man kan se tendenser av att det är en manlig skribent. Huors artikel 

är främst analytisk, vilket skulle stämma överens med Hulténs teori om att män skriver mer 

analytiskt. Han skriver inte direkt ut vad det är han menar utan vill snarare ge läsaren underlag 

för att själv komma fram till samma slutsats. Flerta av Thuréns teorier finns med i texten. Han 

har inte bara intervjuat soldaterna utan levt med dem, vilket då inkluderar både inlevelse och 

upplevelse.

.

 Då soldaternas vardag kan verka abstrakt för gemene man har Huor använt sig av 

konkreta exempel.

.

 Enligt Thurén bär varje författare en mask i sina texter, en persona.

.

 Denna 

persona är ett av författarens viktigaste redskap och präglar författarens texter..

.

 Denna persona 

är svår att dölja även för de skickligaste författarna. Huors maktposition som korrespondent 

ligger delvis i hans kön när han lever med soldaterna. Hans position är lik den hos av 

Christiansen och Seierstad då de intervjuade de afghanska kvinnorna. och levde nära dem Huor 

är själv man och det finss inget som skiljer honom från soldaterna rent fysiologiskt, och därmed 

är han inte lika utmärkande och det finns ett underlag för gemenskap mellan honom och 

soldaterna. Vi kan jämföra denna artikel med en av Hildebrandts där hon också bodde bland 

soldaterna och finner en del skillnader i deras olika denna relation till soldaterna.  
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5.4.2 Artikel 2  

Svenskar kommer att dö, Expressen, 2009.07.29



 

- Inventio : ämne, handling, fakta, källor 

Detta är en artikel där Huor tillsammans med den afghanske kollegan Enayat Najafizada och 

deras pashtunska ledsagare på plats i Mazar-i-Sharif träffar en av de styrande talibanledarna. I 

första delen i artikeln beskriver Huor resan dit, för att i andra delen berätta om själva 

mötet/intervjun med talibanledaren.  

 

- Dispositio : disposition, vinkel 

Talibanledaren vill nå ut med sitt hot till den svenska insatsstyrkan, för att få dem att dra sig 

tillbaka. Talibanerna söker hämnd på den svensk-finländska Isaf-styrkan efter att de dödat tre 

gerillasoldater, och att våldet nu alltmer trappas upp. Talibanerna ser inte Sveriges insats som 

någonting positivt för landet utan som ett hot som vill förgöra dem och förgifta deras tro. 

 

- Elocutio : språklig gestaltning 

Huor använder sig av ett detaljerat bildspråk där han i detalj beskriver vad han ser och det som 

händer. Utdrag ur artikeln : “Zamir, en senig man i 40-årsåldern, sitter i skräddarställning på det 

trampade jordgolvet. Ansiktet är invirat i en grön sjal. Under den skymtar två hårda ögon – och 

en färgglad pashtunsk hatt. En Kalasjnikov står lutad mot väggen”.  

 

- Actio : framförandet, kontext, layout 

Artikeln är skriven för att ge en bild av den hotfulla stämningen den svensk-finska insatsstyrkan 

upplever på plats. 

 

Analys 

Huors ämnesval och vinkel har ingenting som tyder på att det skulle vara en manlig skribent som 

skrivit texten. Inget i artikeln tyder på att den är skriven av en man om man ser till de olika 

                                                 



 �

Huor, Svenskar kommer att dö, Expressen, 

http://www.expressen.se/nyheter/talibanledare-svenskar-kommer-att-do/, 2012.12.23.
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teorierna. Den är varken skriven som abstrakt eller är särskilt analytiskt, vilket är en avvikelse 

från Hulténs teori. Men det är en konkret artikel som dessutom är skriven med detaljerat 

bildspråk. Huor beskriver främst situationen på plats ur ett ställningsfritt perspektiv. Det man 

eventuellt reagerar på i Huors text är valet av ord för att beskriva föremål, till exempel ordet 

“Kalasjnikov” istället för att skriva “ett vapen av typen A-47A” som står lutad mot väggen, men 

han förklarar aldrig vad det är. Antagligen har ord av denna typ blivit något vanligt på plats men 

som vi i civila världen sällan får höra. Den typen av beskrivning skulle kunna liknas vid den som 

Hildebrandt använde för att beskriva en helikopter som “en högteknologisk gudinna”.  Något 

som verkar vara korrespondenternas egen skrivstil snarare än bundet till kön. Huor poängterar 

tydligt i texten att talibanen vill döda svenskar, och att talibanen planerar att röja de svenskar han 

träffar ur vägen. Enligt Thuréns teorier används ett sådant exempel för att ge kunskap samtidigt 

som det illustrerar större skeenden.

.

 Detta är bara en av många talibaner som har denna 

inställning till svenskar, och finns det en finns det troligtvis fler, vilket gör att läsaren kan få en 

slags förståelse för hur talibanerna ser på svenskarna i största allmänhet. Huors roll i artikeln är 

inte avgörande och han väljer här att snarare fungera som en observatör. 

 

5.4.3 Artikel 3  

Karazi godkänner kvinnofientlig lag, Expressen, 2009.07.18



 

- Inventio : ämne, handling, fakta, källor 

Detta är en något kortare faktabaserad nyhetstext som handlar om att Afghanistans president, 

Hamid Karazi, godkänt en shiamuslimsk lag som ger en make rätt att svälta sin fru om hon inte 

ställer upp på sex. Karazi, shialedare samt andra politiker planerade att få lagen godkänd i 

tysthet. Det de inte räknade med var att den afghanska, kvinnliga parlamentarikern Shinkai 

Karokhe skulle upptäcka detta och slå larm till både afghanska och internationella medier.  
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- Dispositio : disposition, vinkel 

Shinkai Karokhe lyckades med hjälp från allmänheten att få lagen omskriven. Inte så pass 

mycket som hon hade önskat, men till en viss del. Hon lever nu med livvakter och med konstanta 

dödshot, men det är så vardagen ser ut för dem som kämpar för kvinnors rättigheter i 

Afghanistan. Det talas om att Hamid vill vinna de konservativa afghanernas röster i valet, och 

denna gång är det kvinnorna som blir offret. 

 

- Elocutio : språklig gestaltning 

Då detta främst är en nyhetsbaserad text så är inte miljöbeskrivningar lika viktiga utan Huor 

håller sig kort och koncist.

.

 Han poängterar att han är på plats i intervjupersonens “eleganta” 

villa men utan att ge någon mer invecklad beskrivning om omgivningen eller händelseförloppet. 

 

- Actio : framförandet, kontext, layout 

Politikens inverkan på kvinnans offerroll i Afghanistan.  

 

Analys 

Ämnesvalet till denna artikel avslöjar ingenting om vilket kön skribenten har. Denna 

nyhetsbaserade artikel skulle kunna ses som ett abstrakt samtidigt som den är konkret. Huors 

framför sin poäng på ett okomplicerat sätt och förklarar samtidigt situationen på plats. Artikeln är 

inte helt i linje med Hulténs teori då Hultén även säger i sin bok att man som korrespondent 

väljer sina ämnen utifrån eget kön. Huor är inte en kvinna men skriver ändå om ett ämne som 

berör främst kvinnor negativt.

.

 Men han framhäver inte heller sin roll som man i artikeln. Enligt 

Thuréns teorier använder sig Huor i denna text av jämförelse.

.

 En lag som tillåter en make rätt 

att svälta sin fru om hon inte ställer upp på sex är för en västerländsk läsare otänkbar. Huor 
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behöver därför inte ge någon vidare förklaring utan låter kontrasterna mellan västerländskt och 

afghanskt tala för sig själv.  

 

 

 

5.5 Mikaeel Holmström 

Mikael Holmström är en svensk journalist och författare. Holmström har arbetat med många 

uppmärksammade nyheter, bland annat avslöjade han de så kallade tsunamibanden år 2006, 

undangömda databand som förvarades i regeringens källare. Han arbetade år 2008 som utsänd 

reporter i Afghanistan där han rapporterade till Svenska Dagbladet samt samlade ihop material 

till vad som sedan skulle bli boken Sveriges glömda krig.  

 

5.5.1 Artikel 1  

Sveriges glömda krig, Svenska Dagbladet, 2008.10.05



 

- Inventio : ämne, handling, fakta, källor 

Detta är ett längre reportage där Mikael Holmström på plats berättar om hur storpolitiken borta i 

Bryssel påverkar den svenska ISAF-styrkan på den afghanska marken. Våldet trappas upp och 

frågor om vad de svenska soldaternas egentliga syfte i landet är börjar att ställas. Oenigheter 

inom politiken i Bryssel skapar frustration hos styrkorna på plats vars val av handlingar ligger i 

händerna på andra. Holmström följer under reportagets gång med den svenska Försvarsmakten i 

planet från Sverige till Afghanistan, till stridsvagnen som ska transportera dem, och till sist till 

det svenska läger där han observerar samt gör ett par intervjuer, bland annat med plutonens 

kapten.  

 

- Dispositio : disposition, vinkel 

Afghanistanstyrkan är en stor och krävande investering som Sverige lägger ned stora resurser på. 
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Men soldaterna och befälen anser att det skulle kunna vara bättre organiserat med tanke på 

resurserna som läggs. I artikeln kan man läsa om hur politikerna lagt detta krig åt sidan, vilket 

förklarar rubriken “Sveriges glömda krig”. Soldaterna och befälen här vill effektivisera sin insats 

med mer civil återuppbyggnad, mer resurser och fler soldater så förbandet kan användas mer 

flexibelt. Då kriget blivit lagt åt sidan blir det istället en “halvdan” insats där styrkan på plats 

känner att den inte får göra så stor skillnad som skulle kunna vara möjligt.  

- Elocutio : språklig gestaltning 

Mikael Holmström har sparat på detaljbeskrivningar och har för det mesta istället gått på ren 

faktabaserad text. Då texten delvis utspelar sig på plats förekommer en del miljöbeskrivningar 

men den speglar i högre grad de politiska sammanhang som står i fokus. 

 

- Actio : framförandet, kontext, layout 

Med rätt organisering känner de svenska trupperna att de kan göra en enorm skillnad för den 

afghanska befolkningen, men först måste de styrande ledningarna i bland annat Bryssel få 

ordning på politiken. Kriget verkar bortglömt för dem som är på plats, redo att göra skillnad.  

 

Analys 

Holmströms ämnesval kan tillsynes höra till ett av de mer “hårda” och skulle enligt äldre 

föreställningar av Djerf-Pierre kunna peka på att det är en man som skrivit texten.

.

 Holmström 

skriver sakligt och sparar i denna artikel på mer djupgående beskrivningar.  Föreställningarna 

Hultén pratar om i Journalistikanalys - en introduktion om att män skulle skriva mindre konkret 

ser man inga tendenser till i denna artikel. Då Holmström berättar om ett rådande problem läggs 

mest fokus på just det istället för exempelvis saker som råder i allmänhet. Språket är kort och 

koncist och Holmström skapar ett slags förtroende och når fram till läsaren genom att låta saklig  

påläst, använda sig av många källor, vara kunnig om bakgrund osv. 
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5.5.2 Artikel 2  

Försvaret tonar ned strider, Svenska Dagbladet, 2008.11.10



 

 - Inventio : ämne, handling, fakta, källor 

Detta är en nyhetsartikel som handlar om att försvarsmakten tystat ned hur allvarliga de senaste 

beskjutningarna på den svenska insatsstyrkan i Afghanistan faktiskt varit. Afghanistan-styrkan 

och dess anhöriga tar mycket illa upp för hur milt beskjutningarna och striderna skildras på 

försvarsmaktens hemsida.  

 

- Dispositio : disposition, vinkel 

Mikael Holmström låter båda sidor komma till tals i artikeln och intervjuar först en soldat som 

anser det negativt att försvarsmakten tonar ned eldstriderna i medierna. Holmström låter press- 

och informationsofficer Maria Dupont komma till tals, där läsaren får höra att hon inte alls har 

någon kommentar till händelsen. Holmström vinklar det till soldaternas fördel och avslutar 

artikeln med citatet från en officer som tjänstgjort i Afghanistan där han frågar hur de ska kunna 

lita på informationen från Försvarsmakten när något verkligt allvarligt händer, då de inte ger 

korrekt information vid tillfällen som dessa.  

 

- Elocutio : språklig gestaltning 

Holmström använder sig av ett tydligt språk och han ger ett påläst intryck i många av sina 

artiklar, bland annat denna. Då detta är en faktabaserad text har han valt att inte använda sig inte 

av miljöbeskrivningar. Han använder sig av en annan typ av detaljbeskrivning där han istället 

beskriver händelseförloppet under beskjutningen. 

 

- Actio : framförandet, kontext, layout 

Medierna har makten att vinkla kriget exakt hur de vill, till de svenska soldaternas fördel men 

även till deras nackdel.  
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Analys 

Det är svårt att i detta sammanhang tolka om skribentens kön präglat valet av ämne, utan det 

skulle i detta fall vara det analytiska språket som avslöjar honom enligt Hulténs teori. Holmström 

har valt att tala till soldaternas fördel, vilket är en del i hans val av vinkel. Andra skribenter och 

politiker (bla Torsten Daun och Lena Lid Falkman) har i olika sammanhang nämnt att Mikael 

Holmström har en tendens till att låta påläst, och enligt Thurén teorier skapar detta ett förtroende 

för läsaren.  Holmström använder sig av, bland annat i denna text, många källor, uttrycker sig 

sakligt, och låter båda sidor komma till tals. Istället för att använda detaljbeskrivningar om 

exempelvis människor, vapen, och miljö så väljer han att istället att detaljerat beskriva händelser, 

skeenden och det rådande läget i allmänhet. Hans roll är denne av en korrespondent snarare än en 

man. 

 

 

5.5.3 Artikel 3  

Logisk följd av ny taktik, Svenska Dagbladet, 2009.07.24



 

- Inventio : ämne, handling, fakta, källor 

Detta är en kortare faktabaserad nyhetsartikel där Holmström diskuterar huruvida politiker 

fortfarande ser Sveriges insats i Afghanistan som en humanitär hjälpinsats snarare än att enligt 

Holmström se insatsen för vad den är, ett aktivt deltagande i ett krig. Holmström berättar i 

artikeln hur svenska soldater nekats resurser av Försvarsmakten med förklaringen “säkerheten är 

redan förbättrad”. När soldaterna sedan upprepat blivit attackerade har Högkvarteret tystat ned 

det och givit felaktiga uppgifter. 

 

- Dispositio : disposition, vinkel 

 Redan i rubriken avslöjar Holmström att hans text inte är opartisk. Han har byggt upp texten på 
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fakta men diskuterar hur väl politiken egentligen sköts och poängterar sin ståndpunkt. Han lägger 

fokus på att berätta om hur soldaterna drabbas på grund av att politikerna blundar för vad som 

egentligen försiggår i Afghanistan, vilket är ett krig.  

 

- Elocutio : språklig gestaltning 

Holmström håller texten saklig och använder sig av få beskrivningar. Han håller sig till ämnet 

och undviker att haka upp sig på detaljer.  

 

- Actio : framförandet, kontext, layout 

De svenska politikerna är tvungna att sluta förväxla Sveriges del i Afghanistan som enbart 

humanitär hjälp och börja agera efter det faktum att vi faktiskt deltar i ett krig där resurserna de 

nekar soldaterna kan vara skillnaden på liv och död.  I Afghanistan pågår det ett krig där resurser 

kan avgöra skillnaden på liv och död.  

 

 

 

Analys 

Thurén anser att det perspektiv författaren skriver utifrån säger mycket om författaren själv.



 

Detta gäller även ämnesvalet. Holmström vinklar det här på ett sätt där han tydligt visar var han 

står i frågan. Hultén berättar i sin bok Journalistikanalys - en introduktion  att män ofta skriver 

analytiskt hellre än emotionellt. I Holmströms texter ser man inga tendenser till att han blir 

emotionell. Man kan inte hellre säga att han antyder vilken sida han står på, detta syns starkt på 

val av vinkel, intervjupersoner, story och citat.  

 

 

5.6 Urban Hamid  

Urban Hamid är en frilansjournalist som bland annat specialiserat sig på den muslimska världen. 

År 2002 arbetade Hamid som Aftonbladets enda utsända för att rapportera från kriget i Baghdad, 
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och det var efter det kriget han fortsatte bevaka händelserna i både Irak och Afghanistan.  Hamid 

är född och uppvuxen i Sverige med en svensk mor och en irakisk far. 

 

5.6.1 Artikel 1  

De sköt på alla, Fokus, 2009.02.29



 

- Inventio : ämne, handling, fakta, källor 

Detta är ett reportage skrivit utifrån Hamids upplevelser av kaoset strax efter att en grupp 

talibaner attackerat tre statliga institutioner (justitiedepartementet, utbildningsdepartementet och 

kriminalvårdsstyrelsens kontor) under en och samma dag i huvudstaden Kabul. Hamid skriver 

om grunderna till varför attacken skedde, om de rådande förhållandena under själva skeendet, 

samt intervjuar ett par av attackens offer.  

 

- Dispositio : disposition, vinkel 

Detta reportage ska ge läsaren en inblick i de kaosartade förhållanden som råder i huvudstaden 

Kabul efter en attack som denna. Militärer med tunga vapen, tjutande sirener fullastade med både 

skadade och döda kroppar, gråtande människor är delar av följden av kriget mellan talibanerna, 

insatsstyrkorna och den afghanska regeringen. 

 

- Elocutio : språklig gestaltning 

Då detta är ett reportage skrivet på plats där Hamid upprepade gånger använder sig av “Inget 

resonemang utan konkreta exempel”



. 

 

- Actio : framförandet, kontext, layout 

De politiska val afghanska regeringen gör påverkar hur mycket blod som flyter ute på Kabuls 

gator. Ju bättre framsteg insatsstyrkor gjort med att få bort talibanerna, desto hårdare motstånd 
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ger talibanerna tillbaka.  

 

Analys 

I detta reportage har man som läsare svårt att tyda om texten präglats av författarens kön, då det 

handlar om ett attentat i Kabul, vilket är vanligt att de flesta krigskorrespondenter i den delen av 

Afghanistan rapporterar om. I Hulténs bok Journalistikanalys - en introduktion nämner hon att 

det är högst nödvändigt att använda sig av rikligt med detaljbeskrivningar i just längre reportage. 

Detta är någonting Hamid byggt upp sitt reportage på och utgått från detaljerna. Hamid använder 

sig av mycket detaljer men Seierstad och Christansens reportage så är detta mer abstrakt i 

jämförelse med deras. Enligt Thuréns teorier använder sig Hamid i denna text av Att visa och 

tala om. Han berättar vad som hänt, skildrar hur det upplevts och förklarar varför det skett. Hans 

konkreta stil liknar den av Hildebrandt när hon följde de svenska soldaterna under en bombning 

där korrespondenten hela tiden är med och upplever allt det som upplevs runtom utan att själv 

figurera i artikeln. Han skildrar inte heller några personliga problem människor på plats har, 

antingen de är män eller kvinnor. Därmed blir hans roll den av en observatör. 

 

 

5.6.2 Artikel 2 

Jag ville döda utlänningar, Fokus, 2009.03.20



 

- Inventio : ämne, handling, fakta, källor 

Detta är en intervju med Abed från Pakistan som valde att gå med på ett självmordsuppdrag. 

Uppdraget gick ut på att med lastbil transportera sig till Afghanistan och sedan spränga den för 

med målet att döda så många afghanska soldater som möjligt. Abed ångrade sig i sista sekunden, 

och lämnade istället över sig till afghansk polis. Intervjun är skildrad som en kort berättelse 

innehållande både Abeds ord, och Hamids beskrivningar. 

 

- Dispositio: disposition, vinkel 
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Som läsare får man sätta sig in i hur Abed gick ifrån att vara en “vanlig” pakistansk medborgare, 

till att bli självmordsbombare. Hamid har börjat med bakgrund för att beskriva hur intervjuoffrets 

liv såg ut innan han valde att gå med talibanerna.  

 

- Elocutio : språklig gestaltning 

Hamid har valt att ta intervjpersonens ord och gjort om den till en rullande berättelse skriven på 

ett skönlitterärt språk. Statistik och fakta blandas med beskrivningar och dramatiserade ordval.  

 

- Actio : framförandet, kontext, layout 

Hur ser tankarna ut hos en ung, tillsynes “vanlig” man, som vill dö för sin religion.  

 

Analys 

Då detta är ett porträtt kan läsaren inte urskilja vilket kön författaren till texten har beroende på 

ämnesvalet. Tittar man på Thuréns teorier är det omöjligt att beskriva någonting utan att relatera 

det till någonting annat, men om man lyckas blir det effektfullt.

.

 I denna text låter Hamid 

läsaren sätta sig i huvudet på en afghansk man som är redo att dö för sin religion och för sitt 

land. För en västerländsk läsare blir jämförelsen mellan afghanskt och västerländskt självklar.  

 

 

 

 

 

5.6.3 Artikel 3  

Hade vi smink ellr nagellack på oss straffades vi brutalt, Sydsvenskan, 2009.04.10
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- Inventio : ämne, handling, fakta, källor 

Detta är ett reportage där Hamid och fotografen Martin von Krogh träffat den afghanska kvinnan 

Parveen Ghulam och hennes sondotter Sahar. De befinner sig i Parveens hem  Kabul och berättar 

om hennes upplevelser av kriget och vilka konsekvenser hon som kvinna fått ta del av.  

 

- Dispositio : disposition, vinkel 

Reportaget är uppbyggt på Parveens berättelse och skildrar kvinnors liv under talibanstyret. De 

låter henne berätta om hur hennes liv såg ut innan talibanerna kom till makten, och 

förändringarna som skedde efter, och hur det påverkat deras liv idag.  

 

- Elocutio : språklig gestaltning 

Urban skriver sakligt och konkret men använder sig, precis som i hans tidigare texter av starka 

och dramatiserade ord. Då texten är en skildring av en specifik persons berättelse blir texten ett 

resultat av vad den personen säger, men Hamid skriver om det till en flytande berättelse 

tillsammans med sina egna observationer där hans egen röst hörs.  

 

- Actio : framförandet, kontext, layout 

Förändringen som skett för kvinnor under talibanstyret. De kvinnor som bor tillsammans med 

talibanerna anser att tiderna blivit bättre sedan talibanerna tagit över, annat är det med kvinnor 

som Parveen vars omständigheter försämrats.  

 

Analys 

I denna artikel ska Hamid ge läsaren ett kvinnligt perspektiv. Vid beskrivningar av andra 

människors tankar och känslor är inlevelse den huvudsakliga källan till kunskap.

.

 Inlevelsen är 

viktig, men också en osäker kunskapskälla. Risken är stor att man läser in mer i andra människor 

än som finns där. Det inträffar enligt Thurén lättare för kvinnliga författare då de utgår från vad 

de själva hade tyckt/känt i en liknade situation som de utsatta kvinnor de intervjuar. I en text som 

denna kan Hamid därför dra fördel av att vara man på det sätt att han har en större distans till de 
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kvinnliga intervjupersonerna. Hamid berättar sympatiskt om de utsatta kvinnorna, men texten 

avslöjar inget mer djupgående medlidande/igenkännande vilket sker i exempelvis Christiansens 

texter om utsatta afghanska kvinnor. Hamids maktposition som korrespondent kan i detta fall inte 

tolkas utifrån Roosvalls bok då hon inte skriver om manliga korrespondenter som intervjuar 

kvinnor och hur korrespondentens maktposition ser ut då. Det framgår inte heller av Hamids 

artikel huruvida hans kön försvårat eller underlättat intervjuprocessen. 

 

6. Sammanfattande analys och diskussion 

Efter att ha utfört den kvalitativa analysen samt utgått från vår modell har vi valt att sammanfatta 

analyserna och vidareföra en diskussion om likheter och skillnader vi kunnat urskilja mellan de 

manliga och de kvinnliga krigskorrespondenternas texter. Vilka roller har de haft som 

korrespondenter? Har deras maktpositioner sett ut på plats i Afghanistan och gentemot deras 

intervjuade.  

 

I boken Journalistikanalys - en introduktion skriver Hultén om hur olika skribenter väljer att  

framföra olika saker. Britt Hultén, docent inom journalistik på Stockholms Universitet, betonar 

att det faktaurval skribenter gör berättar både om dem själva, om den tid de lever i samt vilket 

medium man arbetar för. Sättet en skribent väljer att sammanställa sina fakta avgör vilken typ av 

stämning, känslor och bilder läsaren får. Beroende på hur skribenten väljer att använda den så 

kallade “abstraktionsstegens” olika nivåer avgör skribenten vilka perspektiv den vill klargöra 

respektive dölja. Inom krigsrapportering är skiftningar vanligt beroende på vilken kontext 

skribenten valt att utgå från i sin text. Användningen av konkretiserade detaljer har vi sett 

använts olika av våra utvalda korrespondenter. Hultén nämner att den skicklige skribenten inte 

målar upp allt för mycket för läsaren utan låter läsaren skapa sin egen tolkning av texten.



 

Krigskorrespondenten Earnest Hemmingway myntade frasen “Dont tell them but show them” 

vilket i klartext berättar att han var en flitig användare av det mer abstrakta sättet att skriva på. 

Bland de sex skribenter vi valt att analysera har vi uppmärksammat att det skiftat från skribent 

till skribent. Vilken skribent läsaren väljer att läsa en text av avgör sedan med vilka ögon läsaren 
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kommer att se på kriget med. Skribenten kan välja att avstå från explicita ställningstaganden och 

istället genom att konkretisera och exemplifiera visa hur verkligheten kan tolkas, men då får 

läsaren ta för givet att skribentens upplevelser stämmer. Väljer skribenten istället att överlåta 

tolkningen till läsaren får man i det fallet istället förutsätta att läsaren tolkar texten efter sin 

korrekta kontext. Alla skribenter vi valt ger exempel på olika typer av skrivstil. Vi har dock ändå 

sett upprepade mönster i hur de kvinnliga korrespondenterna rapporterar i skrift i jämförelse med 

de manliga korrespondenterna. Hulténs teori om att kvinnor skriver mer konkret och känslosamt 

medan män skriver mer abstrakt och analytiskt går att spåra i artiklarna. Men både bland 

kvinnliga och manliga korrespondenter fann vi skillnader som strider mot Hulténs teori. 

 

Torsten Thurén belyser i sin bok Författarens verktygslåda hur varje författare bär en mask i sina 

texter, en persona. Denna persona är ett av författarens viktigaste redskap och även om 

författaren inte konkret berättar om sig själv, sina åsikter och sina upplevelser så präglas 

författarens texter av författarens personlighet. Han berättar att denna persona är svår att dölja 

även för de skickligaste författarna. Under vår undersökning har vi sett tydliga tendenser till att 

detta stämmer, både gällande personlighet och kön.  

 

Hildebrandt, Christiansen och Seierstad skrev alla konkreta artiklar dock var de inte alla lika 

känslosamma i dem. Christiansen var den vars känslor främst framträdde i artiklarna, men även 

Seierstad betonade sin roll som kvinnlig korrespondent i sina artiklar. Både Christiansen och 

Seierstad identifierade sig med kvinnorna på plats och därmed blev deras artiklar skrivna främst 

ur ett kvinnligt perspektiv. Deras kön påverkade alltså hur artikeln i slutändan skulle se ut.



 

Hildebrandt som också skrev konkreta artiklar var inte lika tydlig i att betona vare sig kvinnor på 

plats eller att hon själv var av kvinnligt kön i sina artiklar. Kvinnornas sätt att skriva skiljer sig 

även i miljöbeskrivningar. Hildebrandt ger främst faktabaserad information med 

miljöbeskrivningar som är enkla medan Christiansen och Seierstad snarare använder 

skönlitterära miljöbeskrivningar med många djupa och långa beskrivningar.  
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Huors, Holmströms och Hamids artiklar varierar även de betraktade i perspektiv av Hulténs teori 

om att män skriver abstrakt och analytiskt. Detta då vi inte sett exempel på det i alla artiklar. 

Deras konkreta sätt att skriva är dock en avvikelse från Hulténs teori som anser att det snarare är 

kvinnor som skriver konkret. Huors artiklar är både konkreta och analytiska men bara ibland 

abstrakta. Han säger inte exakt vad han tycker i sina artiklar men skriver snarare om situationer 

där läsaren själv ska dra slutsatser.  Holmström skriver sakligt och objektivt, vilket stämmer 

överens med Hulténs teorier. Han tenderar att låta sympatisk när han skriver om drabbade 

människor i krigszoner men låter aldrig känslosam. Detta gjorde att vi i vår undersökning kom 

fram till att Holmström var den vi minst skulle tro vara kvinna, om vi hade läst hans texter utan 

vetnskapen om vilket kön skribenten hade. Till en början tyckte vi att Hamid skiljde sig från de 

två andra manliga skribenterna då han flitigt använde sig av grundliga detaljer. Men just i 

detaljbeskrivningarna väljer han att fokusera på andra saker än de kvinnliga skribenterna. Han 

beskriver läget och vad som händer mer än karaktärerna 

 

Det bör tillfogas att varje korrespondent vars verk vi har analyserat har varierat sitt skrivsätt 

något beroende på artikel samt dess genre och stil. Det finns alltså mer bakom skillnaderna i 

rapportering än könet hos reportern. 

 

Man kan även diskutera fördelar och nackdelar med dessa skillnader. Som Roosvall skriver i 

Utrikesjournalistikens antropologi, har dessa könsskillnader lett till olika maktpositioner. Med 

maktpositioner menar Roosvall det tillträde korrespondenten har på grund av sitt kön och den 

fördel eller nackdel detta för med sig. Kvinnor som till exempel Terese Christiansen har lyckats 

utnyttja sin position som kvinna för att ta sig in på ställen som manliga krigskorrespondenter inte 

haft tillträde till tidigare, som att bo hemma hos talibaner, och antagligen inte skulle få det på 

grund av kulturella skillnader. Denna könsskillnad bidrar då till hur hennes artikel i slutändan 

kommer att se ut då hon skriver den ur ett perspektiv som i grunden är kvinnligt och unikt för 

detta tillfälle. Om hon i slutändan även väljer att ha en kvinnlig vinkel på artikeln bestäms även 

den av den roll hon ges på plats. På ett ställe som Afghanistan där könsroller fortfarande är 

mycket tydliga och klart uppdelade ges hon som korrespondent men kanske främst kvinna inte 

alltid tillträde till män och typiskt manliga situationer. Även Seierstad som även hon bodde hos 
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en lokalfamilj på plats kunde utnyttja sin roll som kvinna för att genom direkt observation få en 

bild av hur en afghansk sultans familj lever. Men samtidigt som hon fick detta unika tillfälle som 

journalist fick hon inte alltid samma tillträde som kvinna i familjen. 

 

Av de korrespondenter vi analyserat har vi märkt att kvinnliga korrespondenter har en större 

tendens att betona sin roll som kvinna i sina texter än manliga korrespondenter har. Seierstad 

skrev i sin artikel att hade hon inte varit kvinna hade det inte varit möjligt för henne att bo på 

plats hos de lokala talibanerna, då detta inte varit acceptabelt på grund av kulturella orsaker. 

Christiansen skrev liknande i sin artikel. Seierstad och Christiansen har dragit fördel av att vara 

kvinnor då de fått tillgång till platser bland kvinnor där män inte fått vistas. Enligt Roosvall ses 

kvinnor fortfarande som det “andra” könet som alltid definieras i relation till mannen - normen - 

och inte tvärtom. Hon beskriver detta i boken: “Han är subjektet, han är det Absoluta, hon är den 

Andre”.

.

 Då kvinnliga korrespondenter ses som det avvikande inte som normen finns det en 

tendens att betona denna skillnad. Manliga korrespondenter ses som normen, och har därmed 

inte samma behov av att markera sin närvaro som män på samma sätt. 

 

Enligt Thurén kan detta även innebära med nackdelar. Västerländska författare av kvinnligt kön 

anstränger sig för att skriva utifrån ett afghanskt perspektiv då de bor tillsammans med de 

afghanska kvinnorna. Men hos en västerländsk författare av kvinnligt kön som skriver dessa 

typer av texter menar Thurén att det lätt kan skina igenom att det är en västerländsk kvinna som 

är upprörd över hur de afghanska kvinnorna behandlas.

.

 Detta riskerar trovärdigheten i vad som 

är den afghanska kvinnans åsikt, och vad som är den kvinnliga skribentens.  

 

Anledningen till att de manliga korrespondenterna inte tydliggör sin roll som män lika tydligt 

som kvinnor är för att det fortfarande finns föreställningar om det manliga och kvinnliga språket 

där det manliga är normen och där det kvinnliga är avvikelsen. Roosvall citerar Rousseau för att 
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exemplifiera detta ”mannen är inte speciellt man, utom i vissa ögonblick; kvinnan är kvinna hela 

sitt liv igenom”.  Trots att de kvinnliga korrespondenterna är svenska och lever i ett mycket mer 

jämställt samhälle än de afghanska kvinnorna har korrespondenter ofta en tendens att i ett land 

där orättvisor grundade i kön fortfarande förekommer, framhäva att de själva är kvinnor. Inte 

minst för att de själva identifierar sig med kvinnorna på plats. Detta då kön liksom etnicitet och 

som nationalitet är en gemenskap är en huvudsakligen föreställd.

.

 Biologiska skillnader ska inte 

förnekas;a  det är dock en intressant fråga hur kön förhåller sig till maktrelationer och i detta fall 

korrespondenternas sätt att rapportera.

.

 Det finns fortfarande lite forskning om skillnader mellan 

manliga och kvinnliga korrespondenterroller i krig samt deras sätt att skriva. För att bättre förstå 

dem krävs ytterligare forskning inom ämnet.  
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