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Abstract 

Hur man talar om invandrarkvinnan i svensk dagspress 

Av: Sara Botolfsson & Anna-Karin Cornvik 

 

Medias makt att påverka individers sätt att tolka verkligheten är stor. Alltså blir betydelsen för 

hur man väljer att skriva någonting viktigt då det påverkar den sociala praktiken, i fråga om 

makt, inflytande för individer och grupper. Vi har i denna uppsats lagt fokus på svensk 

nyhetsmedias framställning av invandrarkvinnan.  

Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka och analysera diskursen kring invandrarkvinnan i 

svensk dags- samt kvällspress utifrån frågeställningarna; Hur skildras den invandrade 

kvinnan i svensk dags- samt kvällspress? och Förekommer stereotyper kring 

invandrarkvinnan och i så fall hur ser de ut? Det finns ingen tidigare forskning med samma 

syfte, dock förekommer det forskning kring hur media skildrar invandrare och flyktingar. Den 

tidigare forskningen pekar på medias roll i skapandet av De Andra i syfte att skapa en svensk 

identitet.  

Vi har genomfört en kritisk diskursanalys med utgångspunkt i Faircloughs Critical Discourse 

Analysis.  

Uppsatsens teoretiska utgångspunkter har varit socialkonstruktivism och genusteori. Empirin 

är baserad på 63 artiklar hämtade från Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen och 

Aftonbladet, publicerade under åren 2005 och 2006. 

De fyra teman som var tydliga i artikelmaterialet är: konstruktionen av de andra, heder, 

religion & kultur samt integration. Våra resultat visar på ett likartat skildrande av den 

invandrade kvinnan som ett offer för olika strukturer. Dels för samhälliga strukturer samt för 

kulturella och religiösa strukturer. Vårt artikelmaterial påvisar även en motdiskurs, om än en 

svag sådan, i vilken invandrarkvinnans etniska och kulturella bakgrund framställs som 

någonting positivt.  

 
Nyckelord: Diskursanalys, Media, Invandrarkvinna, Fairclough, CDA. 
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1. Inledning  
 

Det moderna samhället präglas av en tidsanda där individen uppmuntras att i en allt snabbare 

takt konsumera allt från dagliga matvaror till en hel identitet. I bland annat Europa, USA och 

Kina premieras tillväxt och mycket oro läggs på att BNP:n inte ökar tillräckligt snabbt och 

mycket. Detta ger ett ännu större tryck på individers konsumtion vilket självklart även färgar 

av sig på sättet vi konsumerar media och dagsnyheter.  

Sverige är inget undantag: vi lever i ett samhälle där information görs extremt lättillgänglig 

för oss genom media såsom tv, tidningar, radio, mobil teknologi och Internet. Vi översköljs av 

nyheter och information, det går knappast att undgå kvällspressens stora rubriker och under 

senare år har det poppat upp flera gratistidningar vars utdelare ”aggressivt” tävlar om att vi 

ska läsa just deras tidning.  Nyhetsmedia präglas av en dagskasualitet där gårdagens och 

morgonens nyheter snabbt blir historia eller som Brune utrycker det ”den går snabbt att 

framställa och den går ännu snabbare att konsumera” (2000s.7). Sättet som nyhetsmedier 

väljer att betrakta en företeelse eller rapportera om en nyhet är relativt liksidig. Denna 

liksidighet bidrar till att vi inte ofta blir förvånade eller utmanade av det som skrivs i 

dagspressen, i och med detta undersöker vi inte eller ifrågasätter budskapet med 

informationen.  

 

De bilder och texter som media förmedlar påverkar individers sätt att se på och tolka 

verkligheten. Tänk på den medicinska diskursen om vad vi äter och vad vi borde äta. På 

ytterst kort tid har alla Sveriges invånare, i alla fall de vuxna, lärt sig att vi inte längre bör äta 

enligt tallriksmodellen. Vi ska istället följa GI-metoden och Atkins-metoden och hålla oss 

ifrån kolhydrater i alla former. De som ändå propagerar för tallriksmodellen kritiseras för att 

vara konservativa och bakåtsträvande. En liknande medial tendens tycker vi oss kunna se 

kring begreppet invandrare. I dagspress anser vi att begreppet tenderar att kopplas samman 

med negativt laddade företeelser såsom utanförskap, segregation och diskriminering. På ett 

liknande sätt upplever vi att media använder sig av begreppet invandrarkille. 

  

Hur framställs invandrarkvinnan i media? Råder det en tydlig samtalsordning gällande vem 

som har företräde att tala om invandrarkvinnan i media, och om så är fallet hur framställs 

hon? 
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2. Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka och analysera diskursen kring 

invandrarkvinnan i svensk dags- samt kvällspress. 

 

För att närmare kunna besvara vårt syfte har vi formulerat följande frågeställningar.  

• Hur skildras den invandrade kvinnan i svensk dags- samt kvällspress? 

• Förekommer stereotyper kring invandrarkvinnan och i så fall hur ser de ut? 

 
3. Tidigare forskning 
 
I följande kapitel kommer vi att redogöra för det övergripande kunskapsläget vad gäller den 

mediala diskursen om invandrarkvinnan. Eftersom det finns relativt lite forskat om 

invandrarkvinnan som ensamt fenomen har vi breddat undersökningsfältet till att inkludera 

den mediala bilden av invandrare som grupp. Många studier lägger vikten på 

arbetsmarknadspolitik och strukturell diskriminering av invandrare. 

Den forskning som ligger närmast vårt undersökningsfält är Ylva Brunes studier om 

invandrare i media och dagspress. Hon fokuserar på invandrare som grupp men belyser till 

viss del medias bild av invandrarkvinnan. Dock utgör statens offentliga utredningar (SOU 

2005:41,SOU 2006:21) som vi redovisar nedan basen för kunskapsläget. 

 

För att ge en förståelse för media som fenomen inleds detta kapitel med en övergripande 

beskrivning av media, med fokus på dagspress. 

 
 
 
3.1 Grundläggande om Media  
Nyhetsmedia är ett väl utvecklat forskningsfält och det finns mycket skrivet om massmedia 

och nyhetsmedia. En av anledningarna till detta är att media tar stor plats i våra liv. I det 

moderna samhället finns medierna omkring oss från det vi vaknar till det vi somnar. En annan 

anledning är att media är ett omfattande och dynamiskt område. Själva begreppen media och 

massmedia är mångbottnade begrepp och innefattar allt som handlar om kommunikation i det 
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offentliga rummet. Det som man kanske tänker på först är tv, radio och tidningar men 

Internet, annonser och reklam är också medier.  

 

I grund och botten är media en form av kommunikation och precis som du och jag till vardags 

kommunicerar till varandra vid matbordet så kommunicerar media till oss som personer. Men 

skillnaden är att media strävar efter att nå ut till fler än bara en i taget (Peterson, Pettersson 

2007 s.12f). Bakom allt som skrivs, sägs och visas i media finns dock alltid ett syfte. Det kan 

vara att upplysa, underhålla, skapa opinion och debatt, lägga fram ett säljande argument för en 

produkt eller person, informera, eller kritisera den rådande politiska ideologin. Det är alltså 

viktigt att alltid vara kritisk. Eftersom vi utsätts för ett så omfattande medialt tryck kan vi inte 

ta in allt som kommer i vår väg. Peterson och Pettersson skriver att vi sorterar den information 

som når oss men att vi ändå påverkas av information som vi inte medvetet uppfattar att vi 

registrerar (ibid. s.14). Denna information kan aktualiseras vid ett senare tillfälle när vi minns 

att vi troligen hört något någonstans om det aktuella ämnet.  

 

Samhället och media har ett nära förhållande där texten och diskursen påverkar den sociala 

praktiken. Hadenius och Weibull beskriver detta som att ”Samhället har påverkat medierna 

politiskt, ekonomiskt och tekniskt. Samtidigt har medierna påverkat samhällsutvecklingen (…) 

samhällsförändring och medieförändring går hand i hand” (2005 s.19). Detta är naturligtvis 

inte något som upphört utan pågår just i detta ögonblick. Det är också en av anledningarna till 

att det är intressant att genomföra en diskursanalys av dagspress.  

För att budskap eller information ska vara lättare att ta till sig så använder sig de olika mediala 

kanalerna ofta av generaliseringar och stereotyper. Media speglar och formar alltså ”de 

attityder och föreställningar som redan finns i samhället” (Peterson & Pettersson, 2007 s.17). 

Men det kan finnas en risk att medierna ”gör stereotyperna trovärdiga (…) [eller] förstärker 

fördomar som vi redan har” (ibid. s.17). Kanske kan media även skapa diskursiva stereotyper 

som sedan befästs som sanningar i samhället.  

 

Vissa medier har i det svenska samhället större legitimitet och de flesta förutsätter att 

medierna till större delen är objektiva och korrekta i sin rapportering. Många tar till sig vad 

Dagens Nyheter skriver och Aktuellt meddelar till större del än vad de gör när det kommer till 

tabloidtidningar som Aftonbladet eller TV3:s nyhetsrapportering. Hadenius och Weibull 

skriver att när Expressen började få fäste i Sverige med sin sensationsjournalistik under 1940-

talet så förändrades villkoren för de etablerade tidningarna och sedan 1980-talet så använder 
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sig även de etablerade morgontidningarna av tabloidformat (2005 s. 65f). Eftersom mycket i 

vårt samhälle förändras i en allt snabbare takt kan vi bara spekulera i vilka förändringar som 

det kommer att föra med sig i dagspress och massmedia. 

 

3.2 Invandrare, flyktingar och rasism i svensk nyhetsjournalistik 
Nio skribenter, journalister och medieforskare belyser i antologin ”Mörk magi i vita medier” 

(2004) nyhetsjournalistik kring invandrare, flyktingar, främlingsfientlighet och rasism. Lena 

Brune (red.) menar att Sverige är ett segregerat samhälle och vill visa på mediernas roll i 

skapandet och upprätthållandet av en mental segregation. Antologin har inte som ansats att 

belysa hur mediernas bild av invandrarkvinnor ser ut utan syftar snarare till att belysa hur 

begrepp som invandrare, och flyktingar porträtteras i medierna.  

Bokens titel, Mörk magi i vita medier, syftar till den hotbild av invandare och flyktingar som 

media förmedlar. Den mörka magin består av de element och hotbilder i berättelserna om 

invandrare och flyktingar som media bygger in i texterna. Dessa bilder skapar en känsla av 

kuslighet och obehag inför det utifrånkommande (Brune 2004 s.11) Denna hotbild av 

invandraren bidrar till en främlingsfientlighet vilken legitimiseras av media. 

 

Brune analyserar i sin text: ”Tårögda flickor och kusliga män” på vilket sätt pressen 

framställde bilden om invandrare och flyktingar under våren 1993. 

Det material vilket Brune utgår ifrån publicerades från mitten av februari till och med april 

1993. De nyhetsområden vilka Brune har valt att analysera är: 

• Flyktinginvandring och politiska och legala åtgärder i förhållande till 

flyktingrörelserna och flyktingarnas ankomst till Sverige 

• Utvisningshot mot enskilda personer 

• Brottslighet där invandrare och flyktingar utpekas som gärningsmän. (Brune 2004 

s. 32). 

Brune behandlar sina data utifrån teorin om representationen av Den Andra vilken har sin 

utgångspunkt i det psykodynamiska förklaringssättet kring identitetsutveckling. 

Resonemanget grundar sig på att vår kultur blir synlig först när den avgränsas i förhållande till 

något annat (2004 s.30). 

Brune understryker sin argumentation med hjälp utvalda delar av det valda materialet. 

Tyngdpunkten i Brunes text ligger på det ojämlika maktförhållande vilket skapandet av Vi & 

 6



Dom bidrar till. Brune behandlar endast kortfattat hur kvinnor med utländsk bakgrund 

framställs i media, detta gör hon under nyhetsområdet utvisningshot mot enskilda. 

Flyktingkvinnan beskrivs i media som ett offer menar Brune, inte som ett offer för strukturer 

utan för en patriarkal fundamentalistisk kvinnosyn (2004 s. 43). Brune tar upp exempel på 

nyhetsrapportering rörande kvinnor som riskerar att stenas till döds i Iran, kvinnor som 

berättar om våldtäkter och tortyr i Bosnien. Sverige framstår i dessa artiklar för det goda, som 

räddningen för dessa kvinnor. 

 
3.3  Stereotyper i förvandling  
I rapporten ”Stereotyper i förvandling” (2000) för Regeringskansliet har Brune undersökt 

dagstidningsurklipp från tre årtionden och fokuserat på invandrare och flyktingar från 

Mellanöstern och Nordafrika. Brune har gjort en historisk tillbakablick så långt tillbaks som 

1975 och visar att det skett en förändring i det mediala förhållningssättet gentemot denna 

invandringsgrupp (2000 s.10). Bland annat anser hon att assimilationstanken inte längre ses 

som intressant, dessutom beskrivs invandrare generellt mer utifrån ett problemperspektiv i 

senare år än tidigare. På 70-talet fanns en journalistisk vilja att bidra till förändrade etniska 

relationer. Man försökte rensa bort ord som nationalitet, ursprung eller utländsk brytning så 

länge det inte hade direkt relevans för rapporteringen (ibid. s.39). Brune tittar närmare på hur 

kvinnor porträtteras och finner under rubriken Kvinnor som offer att man fokuserar på brist på 

kunskaper i svenska språket, kvinnans klädsel samt att de lyckats undkomma en värld av 

tvång, isolering, resignation och kommit till det moderna, fria landet Sverige. Journalisterna 

tar ifrån kvinnorna rätten att tolka sin egen situation och tolkar istället åt dem och lägger 

fokus på skillnader mellan invandrarkvinnor/flickor och svenska kvinnor/flickor. Media 

beskriver också kvinnorna som fast mellan ”olika kulturer” och offer för sin kultur, 

patriarkatet och sitt födelseland (ibid. s.26-31).   

 
3.4 Makt, integration och strukturell diskriminering 
Utredningen ”Makt, integration och strukturell diskriminering” (SOU 2005:41) tillsattes efter 

ett regeringsbeslut 2004. Utredningen syftar till att identifiera samt kartlägga mekanismer 

bakom strukturell/institutionell diskriminering på grund av etnisk samt religiös tillhörighet. 

Utredningens resultat ska syfta till att ge underlag för en fördjupad diskussion om strukturella 

hinder för att alla medborgare skall kunna delta i samhällslivet på lika villkor och med samma 

möjligheter. Texterna i utredningen strävar inte efter att ge färdiga svar på komplexa sociala 
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problem. SOU 2005:41 är utredningens första publikation (ibid. s.4). Författarna i rapporten 

är forskare från skilda discipliner såsom sociologi, idéhistoria och kulturgeografi. 

Gemensamt för alla författarna är att de på något vis belyser konstruktionen av svenskhet 

kontra invandrarskap inom ramen för integrationsretoriken.  

  

3.4.1 Ett europeiskt dilemma: Strukturell/institutionell diskriminering  

Anledningen till att vi valt att redogöra för Masoud Kamalis text ur ”Bortom vi och dom” är 

att han grundligt redogör för konstruktionen av De Andra. Massoud behandlar i sin text den 

strukturella/institutionella diskrimineringen ur ett europeiskt perspektiv (SOU 2005:41 s.19). 

Kamali lyfter fram hur minoriteter exkluderas från maktpositioner i samhället samtidigt som 

majoritetssamhället skapar en narcissistisk bild av ett Vi på grund av skapandet av De Andra. 

Han menar att De Andra blir ett mindervärdigt kollektiv i motsats till ett Vi. Kamali hävdar att 

skapandet av De Andra kan härledas till en historisk och seglivad rasism vilken han menar 

etablerades i och med Europas expansion i resten av världen. Kamali presenterar i sin text en 

modell för att bättre förstå mekanismerna bakom diskriminering. 

 
3.5 Åtgärder mot strukturella hinder för invandrares deltagande i 
samhällslivet 
 

Utredningen (SOU 2006:21) är skapad i syfte att ge underlag för att ge en fördjupad 

diskussion om åtgärder mot strukturella hinder för att alla medborgare ska kunna delta i 

samhällslivet på lika villkor och utifrån samma möjligheter (2006:21 s.3). I denna utredning 

ingår nio kapitel av olika forskare. Alla innehåller tankar kring mediernas roll i skapande av 

strukturell diskriminering, dock inte enbart ur ett invandrarperspektiv, utan även om identitet 

och sport i media. Denna utredning har alltså inte som syfte att undersöka hur 

invandrarkvinnor som egen grupp porträtteras. Ett avsnitt i utredning 2006:21 skrivet av Pia 

Strand Runsten handlar om mordet på Fadime Sahindal. Strand Runsten har med hjälp av ett 

urval nyhetsinslag och samhällsmagasin som sändes i Sveriges Television i direkt anslutning 

till mordet på Fadime undersökt hur händelsen gestaltades samt vad denna gestaltning säger 

om de inblandade och deras kultur respektive Sverige och dess kultur (2006:21 s.24). Hon 

fann att det finns en stark dikotomi och polarisering mellan Vi & Dom, alltså den 

svenska/västerländska och den kurdiska/österländska kulturen (ibid s.24).  

En av Strand Runstens reflektioner är att ”Användningen av begreppet ´hedersmord´ antyder 

att kvinnomord, våld mot kvinnor och könsförtryck inte finns i Sverige men är tillåtet i andra 
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kulturer” trots att vi vet att våld i nära relationer sker i Sverige av svenskar och hon menar att 

när vi kategoriserar hedersmord eller kvinnomord enbart som en kulturell företeelse förenklar 

vi en komplex problematik (ibid s.191ff). Resultatet av studien var att den allmänna 

uppfattningen om att alla invandrarflickor lever som Fadime stärktes och att förtrycket 

framställs som att det är legitimt i andra länder, vilket gör att fördomar och stereotyper 

förstärktes istället för att diskussionen breddades (ibid. s.209)  

3.6 Mediernas syn på De Andra  
Syftet med Grips arbetsrapport ”Mediernas syn på de andra” (2002) är att undersöka vilken 

roll media spelar i skapandet av bilden av De Andra. Rapporten bygger på en medieanalytisk 

studie av vad fyra olika tidningar skriver i samband med mordet på Fadime Sahindal. 

Rapporten syftar även till att klargöra eventuella skillnader i hur tidningarna redogör för 

bilden av De Andra. Grips frågeställningar är följande: 

 

• Vilken syn på De Andra förmedlades i medier i samband med mordet på Fadime? 

• Finns det någon skillnad mellan de fyra olika tidningarna? 

• Kan man, utifrån andra författares granskning av De Andra i medier, se någon 

förändring i beskrivningen – före och efter Fadime?  

 

Lena Grip har använt sig av både kvantitativ samt kvalitativ metod för att uppfylla syftet med 

uppsatsen. Grip har utformat en analysnyckel för att tolka sina data. Analysnyckeln är 

uppdelad i två poler DISKURS 1 och DISKURS 2, vilka symboliserar två olika diskurser i 

den samhällsvetenskapliga teorin. Under de två diskurserna finns påståenden uppdelade på 

fem kategorier vilka är: Kvinnoförtryck, Orsak till dådet, Lösningar, beskrivning av parter och 

syn på jämlikhet. De tidningar utifrån vilka Grip har samlat sina data är Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet, Expressen samt Aftonbladet. Grip har avgränsat undersökningstiden till 

två veckor från den 21 januari 2002 till den 4 februari, 2002.  

 

De teoretiska perspektiv vilka Grip använt sig av i studien är Konstruktionen av De Andra, 

Medier och Genus. Gemensamt för de teoretiska perspektiven är att de alla har sin 

utgångspunkt i den postkoloniala teoribildningen.  

 

Grips slutsatser är att mediernas beskrivning av De Andra är stereotyp. Hon finner dock att 

det finns en skillnad mellan bilden som de olika tidningarna förmedlar av De Andra. 
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Aftonbladet var den tidning som gav en mer nyanserad bild av De Andra. Grip gör ett 

antagande att skillnaden kan härledas till tidningarnas politiska inriktningar. Grips resultat 

visar att de tidningsartiklar som utgår från att det finns ett övergripande förtryck av kvinnan är 

få. Den svenska kvinnan ställs i kontrast till den invandrade kvinnan där den svenska kvinnan 

framställs i positiv dager. Grips undersökning påvisar en kulturrasistisk bild i vilken De 

Andra framställs som styrda av en statisk kultur, kollektiva, traditionella och förtryckande i 

motsats till Vi som framställs som individuella, moderna och jämställda.  

 

3.7 Sammanfattning av tidigare forskning 
Vår tidigare forskning innefattar teoretiska resonemang vilka är återkommande hos flera av 

författarna. För att belysa de tankegångar vilka vi anser vara de mest väsentliga kommer vi att 

göra en kort redogörelse för dessa:   

 

Ett centralt teoretiskt begrepp vilket är gemensamt för såväl de statliga utredningar som vi 

använt oss av samt Brunes och Grips texter är konstruktionen av De Andra. Genom att 

tillskriva invandrare och flyktingar egenskaper menar författarna att det skapas ett Vi, en 

svenskhet vilken står i motsatsförhållande till De Andra. De Andra beskrivs i mångt och 

mycket som styrda av sin kultur och religion, individen ses som oförmögen att göra sina egna 

val. Svenskhet blir då i motsatsförhållande till De Andra frihet, individualism och 

självständighet. Detta polariserande av Vi & Dom leder till (vilket framförallt Masoud Kamali 

behandlar i SOU 2005:41) diskriminering och segregering på såväl individuell samt 

strukturell nivå. Dessa uppfattningar av invandrare och flyktingar återspeglas samt legitimeras 

i den mediala diskursen. 

 

Vår litteratur rörande media belyser det faktum att samhälle och media är nära 

sammankopplat. Texter påverkar diskurser vilka i sin tur inverkar på den sociala praktiken 

och tvärtom. Media belyser de attityder och föreställningar vilka redan existerar i samhället. 

Media utgår från redan befästa stereotyper i sin rapportering och upprätthåller på detta sätt 

majoritetssamhällets syn på exempelvis den invandrade kvinnan. Då dessa stereotyper 

legitimeras blir de en sorts sanning. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 
Genomgående i detta arbete kommer vi att använda oss av teorier och metoder som i grunden 

bygger på ett socialkonstruktivistiskt tänkande. Norman Fairclough och genusteoretiker som 

exempelvis Hirdman, utgår ifrån en socialkonstruktivistisk världsbild och det är därför av vikt 

att ge en genomgång av de viktigaste punkterna inom socialkonstruktivismen.   

 

4.1 Vetenskapsfilosofi/Socialkonstruktivism 
Socialkonstruktivismen är ett omstritt begrepp där forskare å ena sidan hävdar att allt är en 

konstruktion av mänskligt tänkande. Andra forskare menar att det mesta i grunden är 

biologiskt men att en viss, liten del av vår värld skapas av det sociala samspelet. Det finns 

dock fyra huvudkriterier som binder samman det socialkonstruktivistiska forskningsfältet. Det 

första är att man har en kritisk hållning till förgivettagande av kunskap1. Det finns ingen 

objektiv kunskap utan all kunskap är en tolkning (Burr 1995 s.3) På så vis skiljer sig 

socialkonstruktivismen från essentialismen (Hacking 1999 s.16). Det andra kriteriet är att den 

syn vi har på omvärlden är historiskt och kulturellt präglad2. Människor från olika kulturer 

och epoker uppfattar verkligheten på olika sätt utifrån sin historiska och kulturella kontext. 

Detta betyder att vår verklighet är föränderlig (Burr 1995 s.3f). Det tredje kriteriet innebär att 

kunskap byggs upp i sociala processer och därmed skapas gemensamma sanningar3. Det 

fjärde och sista kriteriet handlar om att kunskap och social handling går hand i hand4. Burr 

förklarar detta genom att belysa hur synen på alkoholism förändrats. Från att alkoholister 

ansetts vara ensamt ansvariga för sitt drickande och därför skulle straffas med fängelse till att 

alkoholister bär på en sjukdom och har ett beroende där lösningen istället för fängelse blir 

medicinsk och psykiatrisk vård (1995 s.5). Språkets roll i detta sociala skapande är 

grundläggande. Vårt språk är en förutsättning för våra tankar och formar hur dessa tar sig 

uttryck. Tankarna i sin tur formar våra handlingar. Språket skapar alltså kategorier och ramar 

för våra tankar, idéer och handlingar (ibid. s.5ff). När människor talar med varandra 

konstrueras verkligheten och världen. Men språket speglar inte verkligheten utan 

representerar den.  

                                                 
1 A critical stance towards taken-for-granted knowledge (Burr 1995:3) 
2 Historical and cultural specificity (ibid. 3) 
3 Knowledge is sustained by social processes (ibid.4 ) 
4 Knowledge and social action go together (ibid 5) 
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4.2 Genus 

Genusteori kan ses som ett samlingsbegrepp för flera olika teorier inom forskning där de 

sociala samt kulturella konstruktionerna av kvinnligt/manligt är i fokus. Inom det 

socialkonstruktivistiska synsättet särskiljer man begreppen kön och genus från varandra. Kön 

motsvarar inom detta synsätt det biologiska könet medan genus står för det sociala. 

Genusteorin grundar sig på meningen om att de föreställningar vi har om vad som anses vara 

kvinnliga och manliga egenskaper kan ses som sociala konstruktioner vilka är kopplade till 

kulturella sammanhang. Genus uppkommer i ett samspel mellan biologiskt kön och 

människans sociala och kulturella miljö (Gemsöe 2003; Hirdman 2001). 

Hirdman menar att begreppet genus är behändigt att ha för att förstå och kunna diskutera 

utsträcktheten, dvs. att genus är något som häftar inte bara vid kroppar, utan vid allt: tankar 

om manligt/kvinnligt, man/kvinna genomsyrar världen omkring oss och fyller platser, 

situationer, tyg, mat, politik, arbete. Det handlar om kvinnligt och manligt som överförda 

abstraktioner (Hirdman 2001 s.16).  

Genusteorin lägger stor vikt vid hur man talat samt talar om kön då språket spelar en 

avgörande roll i skapandet av genus. Ett sätt genom vilket genus utvecklas är de ordval vi 

väljer för att beskriva pojkars eller flickors personliga egenskaper. Ofta är ordvalet präglat av 

de sociala förväntningar som möter barnen beroende på deras könstillhörighet (Hirdman 2001 

s. 24f). Pojkar beskrivs ofta som aktiva och busiga medan flickor beskrivs i ordalag som 

duktiga och söta. Hirdman skriver att talet är verklighet, speglar villkoren och verkligheten 

och skapar villkor och verklighet (Hirdman 2001 s.25). Med det menar hon att sättet man talar 

om flickor/pojkar, kvinnor/män får en avgörande roll för individens handlingsutrymme och 

inflytande.  

4.2.1 Stereotyper 

Som vi nämnt i ovanstående text betonar genusteorin de olika karaktäristiska drag vilka 

kvinnor och män tillskrivs utifrån sin könstillhörighet. Ofta beskrivs kvinnor respektive män 

utifrån stereotypa föreställningar. Kvinnor antas ha mer omvårdande, mjuka drag medan män 

tillskrivs drag av självständighet och målinriktning. Dessa stereotypa karaktärsdrag går lätt att 

urskilja ur de aktivitetssfärer vilka kopplas samman med kvinnor respektive män. Kvinnor 

kopplas ofta samman med ansvar för hemmet, familjesfären samt omsorg inom den offentliga 
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sfären (Hirdman 2001 s. 15). Arbeten inom vården klassas i dagligt tal som typiska 

”kvinnoyrken”. En kultur som ständigt upprepar att de två uppsättningarna av egenskaper hör 

hemma hos vartdera könet slår också fast att vissa roller och arbeten är lämpliga för kvinnor, 

andra för män (Gemzöe 2003 s.82).  I denna tillskrivning av karaktärsdrag av respektive kön 

ligger en fråga om makt. De personlighetsdrag som tillskrivs mannen såsom förnuft, 

självständighet, målmedvetenhet och förmågan att fatta korrekta beslut är alla karaktäristiska 

drag vilka premieras i arbetslivet på chefspositioner.  

Gemzöe menar att ingen kvinna undkommer vår kulturs föreställningar om kvinnlighet (2003 

s.82).  Alla blir vi tvungna att förhålla oss till de bilder av manlighet respektive kvinnlighet 

vilka vi dagligen möter i tidningar, tv, radio, film och reklam.  

Den kulturella synen av kvinnlighet/manlighet blir väsentlig i skapandet av varje individs 

identitet då skapandet av identiteten är beroende av hur andra ser på oss. 

Gemzöe menar att genusordningen formar vårt inre psykiska liv och avspeglar sig i våra 

drömmar, förhoppningar och begär och ser till att vårt inre är anpassat till vidare sociala och 

ekonomiska sammanhang (ibid s.83). Inom genusteorin betonar man att socialiseringen mot 

att leva upp till respektive genusförväntningar på de båda könen startar redan vid födseln. 

Spädbarnets omedelbara omgivning bemöter genast barnet med föreställningar om att pojkar 

är på ett visst sätt och flickor på ett annat ur psykologiskt samt socialt hänseende (Björk 1996 

s. 5-12). 

 

4.2.2 Kvinnor och män som motsatspar 

Kvinnligt och manligt kan sägas utgöra en dikotomi (ett motsatspar), varför skillnaderna 

mellan de båda könen (skillnader som alltså visar sig i genus) är viktiga att betona. Vanligt är 

att man anser att normen för att vara människa innebär att vara man, och att kvinnan i och 

med detta definieras som det avvikande; som det andra könet. Kvinnor är vad män inte är, det 

som ses som kvinnliga egenskaper skapas i ett motsatsförhållande till vad som ses som 

manliga egenskaper. Genusteorin framhåller att vår tankevärd ordnas i förhållande till denna 

dualistiska syn på kvinnan och mannen. Gemzöe staplar upp exempel på detta dualistiska 

tänkande i motsatspar exempel på detta är: man/kvinna, förnuft/känsla, logik/intuition, 

subjekt/objekt (Gemzöe 2003 s.84). Mannen står med andra ord i dessa motsatspar för förnuft 

och logik och kvinnan för känsla och intuition. Motsatsparen är inte likvärdiga; den manliga 

hälften värderas högre. Gemzöe förklarar det med att mannen ses normen och kvinnan är det 

avvikande (ibid.s.84).  
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5. Metod och material 
 

I detta avsnitt beskrivs det metodologiska tillvägagångssättet för uppsatsen. Inledningsvis 

redogör vi för vår litteratursökning och sedan diskursanalys som metod med bakomliggande 

teori. Efter det följer en genomgång av insamling av data, urval och sökord. 

 

5.1 Litteratursökning 
För att finna relevant litteratur om medias bild av invandrarkvinnan har vi sökt i Stockholms 

Universitets bibliotekskatalog, LIBRIS, uppsatser.se och DIVA-portalen. De sökord vi fick 

relevanta träffar på var bland annat invandrarkvinna AND media, kvinnor AND media, 

invand*kvinn*, utlandsfödd AND kvinna. I nästa steg gjorde vi en noggrann genomgång av ett 

urval statliga utredningar där vi efterforskade relevanta referenser. Utifrån dessa referenser 

fann vi bland annat en avhandling av Lena Grip om diskursanalys. I de olika böckerna och 

avhandlingarna vi undersökte fann vi att vissa författare var återkommande och ofta 

refererades till som ledande på området. På grund av detta valde vi att fokusera på dessa 

forskare då det faktum att de ofta refereras till ger en tyngd till deras forskning. 

 
5.2 Om diskursbegreppet 
Vi har skrivit i tidigare avsnitt att detta är en ansats till en kritisk diskursanalys. Men vad 

menar vi med begreppet diskurs? En diskurs är enligt Winther Jörgensen och Phillips ett 

oklart begrepp som antingen är väldigt restriktivt eller så rymmer begreppet en tanke och ”ide 

om att språket är strukturerat i olika mönster som våra utsagor följer när vi agerar inom 

olika sociala domäner” (2000 s.7). Tolkat efter den vidaste tolkningen kan en diskurs alltså 

vara allt inom kommunikation som bland annat tal, vem som talar, hur man talar, skrift, 

kroppsspråk och bilder. Winther Jörgensen och Phillips förklarar att det inte råder någon 

enighet om vad diskurser är eller hur man analyserar dem (2000 s.7). Det här gör det 

komplicerat att veta huruvida man verkligen tydliggör en diskurs. För att vara säker på att 

man verkligen fångar diskursen måste man enligt vår mening göra en bredare och större 

undersökning. I vilken man tittar på allt inom kommunikation som produktionsförhållande, 

respondentens mottagande samt interaktion. Frågan är om det är genomförbart för någon 

forskare. Med anledning av detta anser vi att vi i denna uppsats gör en ansats till att tydliggöra 

diskursen om invandrarkvinnan genom att analysera hur man talar om henne i svensk 
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dagspress. Då vi studerar artiklar rörande invandrarkvinnor får vi en fingervisning om hur den 

reella diskursen faktiskt ser ut. Vi vill dock inte på något sätt hävda att vi aspirerar på att 

fånga hela diskursen om invandrarkvinnan i Sverige.  

 

Vi anser det vara av vikt att belysa att det i diskurser föreligger en fråga om makt. Nämligen 

makten att få utrymme att tala och definiera verkligheten. Det innebär med andra ord att det 

finns människor som har större eller mindre rätt att tala och utifrån det tar vi dessa på större 

eller mindre allvar (Bergström & Boréus 2005 s.311f). I detta finner vi det intressant att 

analysera vem som har företräde att tala om invandrarkvinnan i svensk dagspress. 

 
5.2.1 Kritisk diskursanalys 

Analysen av vårt artikelmaterial är baserat på den kritiska diskursanalysen och då främst på 

Norman Faircloughs Critical Discourse Analysis (CDA).  

I den kritiska diskursanalysen menar man att diskurser står i ett dialektiskt förhållande till 

andra sociala praktiker. Med detta menas att diskurs är en form av social praktik vilken dels 

skapar den sociala världen samtidigt som den skapas av andra sociala praktiker. Den kritiska 

diskursanalysen menar att diskurser i sig bidrar till att skapa och återskapa ojämlika 

maktförhållanden mellan olika grupper i samhället. Ett av den kritiska diskursanalysens 

huvudsyften är att klarlägga hur diskursiva praktiker bidrar till att upprätthålla den sociala 

värld som innebär ojämlika maktförhållanden med syftet att förändra denna till ett mer jämlikt 

samhälle (Jörgensen och Phillips 2000).  

 

5.2.2 Faircloughs kritiska diskursanalys: CDA  

Som vi nämnt ovan baseras vår analys på Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Detta 

med anledning av att den kopplar samman texter med den sociala praktiken. Med det menas 

att texten ses i förhållande till sin omgivning, hur den påverkar och påverkas av den 

omkringliggande sociala praktiken. Fairclough belyser även diskursens inverkan på 

individnivå då han menar att den konstruerar olika identiteter, detta kan kopplas samman med 

det socialkonstruktivistiska synsättet. 

Diskurser får följaktligen i enlighet med Faircloughs teori flera olika funktioner då han menar 

att diskurser dels konstruerar sociala identiteter samtidigt som de bidrar till att vidmakthålla 

befintliga sociala relationer. Faircloughs har utvecklat en analysmetod vars övergripande mål 

är att undersöka hur relationerna ser ut mellan diskurser och social praktik. Fairclough 

använder sig av ett tredimensionellt diskursperspektiv, han menar att varje kommunikativ 

 15



händelse har tre dimensioner och gör skiljelinjer mellan diskurs som text, som diskursiv 

praktik och som social praktik (1995). De tre nivåerna kan analyseras var för sig, i vårt arbete 

kommer vi främst att fokusera på textens egenskaper samt den sociala praktiken.  

 

5.2.3 Diskursiv praktik 

Genom den diskursiva praktiken ser man till hur texter produceras, distribueras samt 

konsumeras. Bergström och Boréus tar upp begreppet intertextualitet som en möjlig ingång 

till produktionstemat för att se hur texter relaterar till varandra (2005 s.324). Det handlar om 

hur en text återkommer i flera olika sammanhang. Bergström och Boréus exemplifierar detta 

utifrån en direktiv text vilken återkommer i en SOU och slutligen i en propositionstext (ibid. 

s.324). 

Winther Jörgensen, Phillips tar upp ytterligare ett angreppssätt av produktionstemat, de 

skriver ”Man kan till exempel få ett sociologiskt intryck av produktionsförhållandena på en 

tidning genom att ta reda på vilka led en text måste gå igenom innan den trycks, och vilka 

förändringar som den undergår i de olika leden” (2000 s.84). 

Konsumtionstemat kan enligt Bergström och Boréus belysas genom en mottagarorienterad 

tolkningsstrategi i vilken man undersöker hur olika personer tolkar (konsumerar) en specifik 

text (ibid. s.324). Denna typ av receptorsundersökningar utförs endast av ett fåtal kritiska 

diskursanalytiker.  

 

5.2.3.1 Diskursen som text (skrift och bild eller en kombination av de båda) 

Genom att göra en detaljerad analys av texternas egenskaper med bestämda redskap kan man 

kartlägga hur diskurserna förverkligas textuellt. Fairclough menar att man därmed kan komma 

fram till och underbygga sin tolkning (Winther Jörgensen, Phillips 2000 s.87). Fairclough 

använder sig av en rad verktyg för att analysera texter såsom interaktionell kontroll (det vill 

säga relationen mellan de som talar samt de som bestämmer vad man talar om), etos, 

metaforer, ordaval samt grammatik.  I denna analysdel närläses materialet och tolkas 

lingvistiskt.  

 

5.2.3.2 Diskurs som social praktik 

Denna analysnivå är en vidgning av diskursbegreppet i vilken relationen mellan text och 

diskursiv praktik relateras till andra diskursiva praktiker samt till icke diskursiva områden 

såsom ekonomiska betingelser (Bergström & Borèus 2005 s.308). Vid analysen av den sociala 

praktiken intresserar man sig för hur diskursen relaterar till makt samt till andra diskurser. 

 16



Bergström och Boreus menar att det är i analysen av förhållandet mellan diskursiv praktik och 

den bredare sociala praktiken som undersökningen finner sina slutsatser (ibid s.90). Här kan 

man närma sig frågan om förändring och ideologiska konsekvenser vilket är den kritiska 

diskursanalysens huvudsakliga syfte.  

 

5.3 Urval 
En av de absolut viktigaste förutsättningarna för en diskursanalytisk uppsats är att det 

empiriska urvalet är välgjort och att urvalet så bra som möjligt kan representera en helhet. När 

man gör en diskursanalys av dags- och kvällspress är det viktigt vilka tidningar man använder 

och varför. Vi hämtade våra artiklar ur fyra olika dags- och kvällstidningar. Dessa var 

Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Aftonbladet. Varför vi valde just dessa 

var att de alla har nationell täckning och att alla utom Svenska Dagbladet har störst upplaga.  

 

Artiklarna är hämtade från databaserna Presstext och Mediearkivet vilka går att nå på 

Stockholms Stadsbiblioteks tidningsarkiv och via Stockholms Universitets databas. Båda 

databaserna är väl skyddade från dataintrång och uppdateras dagligen. De innehåller artiklar i 

fulltext och Presstexts tidigaste artiklar sträcker sig till 1990 (presstext.se 20070403, 

mediearkvet.se 20070403).  

 

Vi ämnade använda oss av så neutrala sökord som möjligt för att inte själva styra inriktningen 

av träffar. Första sökningen var övergripande med sökorden invandrarkvinna och invand* 

kvinn* under år 2005. Varför det blev just 2005 var att vi ville komma åt material som låg så 

nära i tiden som möjligt men som inte låg i en period av riksdagsval. Eftersom det var 

problematiskt att hitta relevanta artiklar utökade vi antalet sökord. Dessa blev : 

 

religion AND kvinn* 

 religion and invandrare, 

 utlandsfödd AND kvinn* 

 familj AND kvinn* 

etnicitet AND kvinn* 

heders* 

 flyktingkvinn* 
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Dock hittade vi inte tillräckligt med relevanta artiklar utan utökade vår tidsbegränsning. 

Eftersom vi inte ville gå längre tillbaka i tiden bestämde vi oss för närmaste aktuella år, alltså 

2006. Efter denna första grova urvalsprocess hade vi 111 artiklar och efter ytterligare två 

urvalsomgångar där vi sållade bort bland annat dubletter, irrelevanta artiklar, artiklar om 

invandrarflickor och skolbarn, och artiklar där texterna främst handlar om invandrare 

generellt eller om den invandrade mannen. Slutligen hade vi 63 artiklar som central empiri.  

 

Eftersom denna uppsats handlar om invandrarkvinnan i Sverige har vi valt bort alla artiklar 

som behandlar invandrare ur ett internationellt perspektiv, artiklar som handlar om kvinnor 

generellt, artiklar där det inte går att utskilja någon diskurs om invandrarkvinnan och 

historiska artiklar. Vissa artiklar från kultursidorna har även sållats bort då de till exempel 

handlat om en bok gällande invandrarkvinnor men i USA.  

 

5.4 Bearbetning av materialet 
Empirin i denna uppsats är sorterad under fyra teman, konstruktionen av de andra, heder, 

religion & kultur och integration. Dessa teman har kommit till under närläsning av artiklarna 

och var alltså inte bestämda på förhand. Dock har vår förförståelse till stor del bidragit till hur 

vi uppfattat artiklarna. Därför stämmer innehållet i de olika teman delvis med resultat från den 

tidigare forskning som finns redovisad i kapitel 3. Det finns emellertid en skillnad gentemot 

Kamali med flera där diskriminering är ett huvudtema. Eftersom artiklarna enligt vår analys är 

mer inriktade på integration har vi valt detta som fokus och diskriminering blir istället ett 

underliggande tema.  

Vissa artiklar har på grund av sin diversitet sorterats under flera teman. Dock skulle man 

kunna säga att alla egentligen på ett eller annat sätt passar in under konstruktionen av De 

Andra. För att ge en överblick av vad artiklarna innehåller kommer här nedan en kort, mycket 

övergripande beskrivning av dessa.   

 

5.4.1 Konstruktionen av De Andra 

Det går inte att redogöra exakt hur många utav våra artiklar som förstärkte bilden av De 

Andra i media. Vi valde ut 29 artiklar under detta tema vilket vi ansåg tydliggjorde den 

mediala konstruktionen av De Andra. 

Flera av artiklarna lyfte fram olikheterna mellan Vi & Dom, invandrarkvinna ställdes ofta i ett 

motsatsförhållande till den svenska kvinnan och artikelförfattaren lyfte i de fallen fram 
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egenskaper hos invandrarkvinnan såsom svag, förtryckt och oförmögen att handla utifrån sin 

egen vilja i motsats till den svenska fria kvinnan. 

 

5.4.2 Heder 

Av våra 63 artiklar passade 21 in under temat heder, i de flesta fallen målades 

invandrarkvinnan upp som ett offer för en patriarkal familjestruktur. Invandrarkvinnan 

beskrevs ofta som passiv i förhållande till mannen. I två av artiklarna rörande heder lades 

fokus på kvinnan som upprätthållare av hederskulturen och beskrevs då i ordalag såsom 

misslyckad moder. 

Hederskultur förklaras ofta i ordalag som kyskhetskultur i vilken kvinnans kyskhet är en 

angelägenhet för hela familjen. 

Hela 12 av de 21 artiklarna rörande heder nämnde mordet på Fadime för att tydliggöra vad 

artikelförfattaren menar med hedersrelaterat våld. Fadime blir i dessa artiklar en symbol för 

hedersmord.  

Till stor del redogör artiklarna för en hotfull bild av vad hederskulturer kan leda till.  

Invandrarkvinnans röst blir inte hörd i artiklarna, det är andra än hon själv som definierar vad 

hederskulturer kan leda till samt vilket hennes handlingsutrymme är. Få av artiklarna är 

faktabaserade, många är tagna från tidningarnas ledar sidor eller är renodlade debattartiklar 

vilket får betydelse för textförfattarnas ordval. 

  

5.4.3 Religion & kultur 

I detta tema sorterades 6 artiklar in. Av dessa handlade 4 om slöja. 3 av dessa var utpräglade 

diskurser om enbart slöja och vad den symboliserar. Den 4: e handlar även om förort, arbete 

och fundamentalism. I 2 av föregående artiklar backar författarna upp sina resonemang med 

statistiskt underlag.  

En artikel handlar övervägande om hur svenska samhället diskriminerar barn till invandrare 

då det inte problematiserar att dessa barn ska ha samma rättighet som barn till svenskfödda 

föräldrar. Artikeln tar även upp aspekter kring religion.  

Den sista artikeln i detta tema är ett personporträtt av en kvinna som startat ett kvinnocenter i 

Alby. Hon intervjuas om sin person och om sin verksamhet och de kvinnor som besöker 

verksamheten.  
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5.4.4 Integration 

Av de 63 artiklarna har vi placerat 20 stycken inom temat Integration. Inom detta tema finns 

en relativt stor spridning av olika sorters artiklar. Det handlar om allt från målande 

personporträtt till statistiska redovisningar. 5 artiklar är just personporträtt i intervjuform där 

framgångsrika kvinnor frågas ut om sin karriär, bakgrund och familj. 3 av artiklarna är 

politiska artiklar där Miljöpartiet och Folkpartiet på olika sätt diskuterar sina politiska 

ställningstaganden, synliggör samhälleliga problem och lägger fram, eller avfärdar, åtgärder.  

2 artiklar är statistiska beskrivningar av det svenska samhället. Den ena handlar till största 

delen om invandrarkvinnor och deras utsatthet på arbetsmarknaden och att många är 

förtidspensionärer. Den andra är en artikel om svenska kvinnors ekonomi och sociala 

möjligheter. Resonemanget utifrån statistiken är att det finns stora skillnader mellan könen 

och att Sverige ännu inte är jämställt. En annan artikel handlar om hur kvinnor ska kunna få 

behövligt stöd vid sexualbrott och hur man ska öka benägenheten att anmäla. 

2 artiklar handlar om hur man som invandrarkvinna lyckas på arbetsmarknaden vilket 

exemplifieras med en framgångsrik egenföretagare och i den andra artikeln får en kvinna från 

Ecuador symbolisera det positiva med mångfald i ett större företag.  

1 artikel kommer från Kultur-sidorna och beskriver en enmansshow där Nisti Sterk, komiker 

och skådespelare, spelar en kurdisk tant. Nisti Sterk svarar även på frågor om sin bakgrund 

och åsikter gällande bland annat integration, svenskar och framtidsplaner. Den sista artikeln 

handlar om Nalin Pekgul, politiker, som förklarar att hon ska flytta ifrån Tensta då hon känner 

att det är för mycket våld i förorten. 

 

 

 
 
 
5.5 Validitet och Reliabilitet 
 

Det föreligger svårigheter vad gäller validitet samt reliabilitet i den kvalitativa forskningen, då 

man inom kvalitativa studier dels är mätinstrument samt uttolkare av meningen vid analysen 

av data (Larsson 2005 s.115). Då vi har valt att analysera våra texter utifrån Faircloughs 

kritiska diskursanalys, CDA, har vi utvecklat vår egen modell för tolkning av vårt material, 

vilket får betydelse för uppsatsens validitet samt reliabilitet. Hade vi valt att arbeta fram en 

annan modell för vår tolkning hade vi kanske fått ett annat resultat. 
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5.5.1 Validitet 
Validitetsfrågan inom den kvalitativa forskningen går att diskutera utifrån hur väl vi besvarat 

vår frågeställning samt hur vi har gått till väga, det vill säga svarar vi på det vi avser att svara. 

Föregående förklaring av validitet går att översätta i begreppet resultatsvaliditet, denna fråga 

går att besvara först efter analysens avslutande (Esaiasson 2005 s 61) . Valet av sökord och 

tidningsartiklar får en avgörande roll för huruvida det går att utläsa hur den mediala diskursen 

om invandrarkvinnan ser ut. 

I vår uppsats kommer validitetsresonemanget att handla om formulerandet av sökord, valet av 

tidningar samt mängden av artiklar då dessa får konsekvens för generaliserbarheten av vår 

undersökning. De frågor vi behövde ställa oss var följande:  

Får vi med hjälp av valda sökord fram den egentliga diskursen om invandrarkvinnan i svensk 

dags samt kvällspress, samt är antalet artiklar tillräckligt för att kunna besvara vår 

frågeställning? 

 

Vad gäller sökorden utformades de utifrån vårt syfte samt frågeställningar, det som är viktigt 

att belysa är det faktum att vi kan ha uteslutit artiklar rörande invandrarkvinnan på grund av 

en allt för snäv sökning. Det föreligger ett problem i fråga om hög validitet då vi inte med 

säkerhet kan veta att vi mäter rätt verklighet. Vi kan med andra ord ha uteslutit en rad artiklar 

vilka skulle ha varit väsentliga för besvarandet av våra frågeställningar. 

Genom att använda sig av ett stort urval (det vill säga så många artiklar som möjligt) ökar 

chansen att vi verkligen fångar den mediala diskursen av invandrarkvinnan. Hade vi enbart 

valt artiklar från en enda tidning hade det gett en betydligt lägre generaliserbarhet och 

därigenom inneburit en låg validitet.  

Det är även relevant att belysa de teoretiska föreställningarna i validitetsfrågan då begreppet 

validitet brukar definieras utifrån överensstämmelse mellan teoretisk definition och 

opertionella indikationer (Esaiasson 2005 s.62). Med föregående menas att valet av teoretiska 

perspektiv skall överensstämma med de indikationer vi får av vårt material.  

 

5.5.2 Reliabilitet 
Reliabiliteten i kvalitativa studier såsom den kritiska diskursanalysen handlar till stor del om 

noggrannheten i undersökningens alla led samt att i så stor utsträckning som möjligt eliminera 

felkällor (Bergström & Boréus 2000 s.37). Noggrannheten som Bergstöm och Boréus talar 
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om går i vår uppsats att applicera på vår redogörelse för hur vi har gått till väga vid 

insamlandet av vår empiri. Genom att tydligt redogöra för valda sökord samt vårt 

urvalsförfarande ökar möjligheten för någon annan att få fram exakt samma artiklar. Då det 

kommer till analysen av vårt valda material är vi medvetna om att vår förförståelse får en 

avgörande betydelse för hur vi tolkar texterna. Med detta menar vi att vi som forskare sitter 

med tankar om verkligheten och att det aldrig går att undersöka en företeelse utan förutfattade 

meningar. Vår förförståelse grundar sig på tidigare kurslitteratur, diskussioner under 

utbildningen på den mångkulturella linjen, media samt resultat från tidigare undersökningar 

och uppsatser. Vi går in i arbetet med denna uppsats med en tanke om finna artiklar där 

invandrarkvinnan framställs som offer. I flera av de kurser vi läst som bland annat berört 

migration och mångkulturalism har det till viss del fokuserats på patriarkala familjestrukturer 

bland invandrare, indentitetskonflikter samt strukturell diskriminering. Vilket kan komma få 

betydelse för vår tolkning av material. Genom att använda oss av teorier som ligger till grund 

från vår tolkning ökar reliabilitetsmåttet, tolkningen blir då inte enkom vår egen. Tydligheten 

i alla led ökar intersubjektiviteten det vill säga att undersökningar utförda på samma sätt av 

samma fenomen får samma resultat (ibid s.37). 

Mer utvecklade analysverktyg ökar möjligheten till god intersubjektivitet. Studier som 

använder sig av lingvistiska tekniker som syntaxanalys har bättre förutsättningar att uppnå 

god reliabilitet av detta slag (Bergström & Boréus 2000 s.259).  

Vi har i vår analys valt att redogöra för citat vilka vi redovisat i löpande text, utifrån dessa har 

vi dels tolkat texten lingvistisk genom att se hur textförfattaren har valt att beskriva 

invandrarkvinnan. Vi har till exempel utläst huruvida hon beskrivs som ett handlande subjekt 

eller om hon framställs som ett objekt samt resonerat kring artikelförfattarens ordval.  

Genom att låta citaten ha en mer framträdande roll blir studien mer genomskinlig vilket i sin 

tur ökar studiens reliabilitet. 

Ytterligare en aspekt av reliabiliteten är intrasubjektivitet vilket innebär huruvida en och 

samma person når samma resultat vid samma sorts analys vid olika tidpunkter (ibid s.37).  

Vår analys av artiklarna hade möjligtvis sett annorlunda ut om vi gjort om den om låt säga ett 

år framåt i tid. Vår förförståelse vad gäller teoretiska tankebanor påverkas självklart av de 

kurser vi har läst, nu har vi dem färskt i minnet. Efter det att vi har avslutat våra studier och 

arbetat ett tag hade vi möjligtvis läst artiklarna och tolkat utifrån nya teoretiska ”glasögon”. 

Men då vi hade fått fram samma artiklar utifrån valda sökord, samt hämtat dem från samma 

tidningar och år, samt använt oss av samma teorier är det mer troligt att resultatet av vår 
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diskursanalys hade gett ett liknande utfall. Innehållet i artiklarna är konstant och kommer inte 

förändras över tid vilket även det bidrar till en högre reliabilitet. 

 

6. Analys 
 

Vi kommer här att analysera vår empiri utifrån de fyra teman som framkom vid närläsning av 

artiklarna. 

 

6.1 Konstruktionen av De Andra 
6.1.1  Invandrarkvinnan: en del av den massmediala konstruktionen av De Andra 

Massmedias makt att definiera verkligheten, att producera och upprätthålla stereotyper samt 

sprida uppfattningar om Vi & Dom är stor menar Pia Strand Runsten (SOU 2006:21 s.189).   

Den massmediala bilden av invandrarkvinnan får sett ur detta perspektiv stor betydelse för 

kvinnor med invandrarbakgrunds förutsättningar och livsvillkor.   

Konstruktionen av De Andra i syftet att skapa en svensk identitet genom att lyfta fram 

olikheter hos de andra (invandrare och flyktingar) är något som är ett genomgående tema i 

nästan alla våra 63 artiklar. Vi har dock valt att redogöra för ett antal artiklar i vilka vi tycker 

att polariserandet mellan Vi & Dom är tydligt. Brune menar att förhållandet mellan Vi & Dom 

i den svenska nyhetsjournalistiken gestaltas som ett motsatsförhållande, där Dom tillskrivs 

egenskaper och handlingar, som Vi inte vill ha, eller i någon mening inte kan ha. Vidare säger 

Brune att dessa tillskrivna egenskaper och handlingar är sådana att de har en stark anknytning 

till en problematik i vår egen identitet (Brune 2004 s.29).  

 

6.1.2 Polariserandet mellan Vi & Dom – Sverige lika med det goda 

I många sammanhang framstår Vi svenskar som det goda och De Andra framställs i hotfulla 

bilder. I den massmediala diskursen om invandrarkvinna beskrivs hon ofta som förtryckt samt 

oförmögen att göra sina egna val. Hon är en del av en patriarkal familjestruktur där mannen 

har företräde i beslutsfattande, den svenska kvinnan framställs i kontrast till den bild som 

förmedlas angående invandrarkvinnan. Den svenska kvinnan skildras som fri, jämställd och 

individualistisk. 

Annsofie Näslund skriver i SvD (050309) under rubriken Fogelstadsandan förs vidare: 
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Författaren Elin Wägner och godsägaren och kvinnopolitikern Elisabeth Tham är två av de kvinnor som 

i början av 1900 – talet grundade medborgarskolan vid Fogelstad. 

Nu tas tråden upp på nytt. Med fokus på invandrarkvinnor och gymnasieelever ska sörmlänningarna 

drillas i demokrati och engagemang. 

- Vi vill föra vidare Fogelstadskvinnornas syn på enskilda individers ansvar för samhället, säger Ing- 

Marie Frössevi, förvaltningschef för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och 

Vingåker……. 
 

Ovanstående artikel vittnar om den stereotypa bilden av den ”fria” svenska kvinnan och den 

”ovetande” invandrarkvinnan, då invandrarkvinnorna skall drillas i demokrati. Att 

invandrarkvinnor ska drillas i demokrati och engagemang betyder implicit att 

invandrarkvinnor inte är lärda om demokratins grunder och härstammar från 

ickedemokratiska länder. 

De svenska kvinnorna i artikeln vill föra vidare fogelstadskvinnornas syn på enskilda 

individers ansvar för samhället till invandrarkvinnorna. Indirekt säger man i artikeln att 

invandrarkvinnor inte tar ett samhälligt ansvar. Invandrarkvinnorna definieras i denna kontext 

som Den Andra den ociviliserade invandrarkvinnan som behöver läras upp.  

Brune menar att när invandrare objektifieras som ett Dom i skapandet av De Andra så 

befinner de sig i sällskap med andra grupper i samhället som inte tillmäts någon 

definitionsmakt i media såsom arbetslösa, ungdomar, kriminella och psykiskt sjuka (Brune 

2004 s.30). Detta stämmer väl överens med ovanstående artikel då man talar om kurser 

riktade till just invandrarkvinnor och ungdomar. 

 

Författaren och skribenten Dilsa Demirbag Sten reflekterar över konstruktionen av den 

mediala bilden av invandrarkvinnan. Hon skriver i Expressen (051024) Desorientering: 

 
Resonemangen är välkända: Vi, som definierar oss själva som normen, det goda, behöver schabloner 

om ”dom” för att finnas till. Detta på ett sätt som gynnar oss själva, förstås. Muslimen, 

Invandrarkvinna, människan från mellanöstern får acceptera en ensidig och förnedrande bild av sig 

själv som ociviliserad. 

 

Artikeln kan ses som ett försök att nyansera och problematisera det stereotypa framställandet 

av invandrarkvinnan i media. Demirbag Sten förhåller sig till konstruktionen av De Andra och 

för på ett sätt den invandrade kvinnans talan i sammanhanget.  
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Ytterligare en artikel i vilken Sverige framställs som vägen till frihet för invandrarkvinnorna 

är en artikel med rubriken Titta, jag kan cykla! från Expressen (050519) skriven av Ida 

Måwe vilken redogör för en kurs i cykling för invandrarkvinnor. 

 
På en ny kurs lär sig invandrarkvinnor att hålla balansen… Många invandrarkvinnor har inte fått lära 

sig cykla i sina hemländer på grund av religiösa eller kulturella skäl. Därför deltar medlemmarna i 

invandrarföreningen Livstycket i kursen. Hatice Budak vågade inte prova aktiviteten i Turkiet: 

- När jag var ung var det förbjudet för kvinnor. Det fanns inga cyklar i byarna. I dag är det annorlunda. 

En annan deltagare, Jarin Akther från Bangladesh, har länge velat testa: 

- Jag tittade på cykling på tv och blev inspirerad.  

 

Artikeln implicerar att de invandrade kvinnorna har vunnit frihet i Sverige och att de i sina 

ursprungsländer var reglerade av religiösa och kulturella lagar vilken begränsade deras 

handlinsutrymme. Artikelförfattaren menar att det är många invandrarkvinnor som inte lärt 

sig cykla i sina hemländer, nu i Sverige får de möjligheten att uppleva frihetskänslan av att 

kunna cykla. Cyklandet i sig framställs på ett metaforiskt sätt i artikeln, cykeln blir symbol för 

det fria svenska samhället. 

 

Ännu ett exempel av framställandet av Sverige som räddningen och friheten är en intervju 

med komikern Zinat Al Sadat Pizarehs utförd av Betty Skawonius, DN (050930) Men vad 

har de på huvudet?: 

 
Zinat flydde med sin lille son från ett tvångsäktenskap i Iran till friheten som skulle finnas i Sverige (…) 

Min mamma och pappa ville mitt bästa, de gifte bort mig mot min egen vilja och flydde till Sverige. Jag 

kunde inte finna mig i äktenskapet hur jag än försökte. Jag trodde att killen jag var kär i skulle komma 

och rädda mig. Man är så ung och korkad. Och jag var ännu mer korkad för jag vägrade låta min man 

komma nära mig. Han antog att jag inte var oskuld. Så jag fick gå till läkaren för att bevisa det (…) Så 

fick jag ett barn som inte är så litet längre, han har mustasch och är 18 år. Han har vuxit upp i Sverige 

och druckit Arla mjölk, då blir man snäll och klok (…) .-Jag brukar säga att jag blev människa i 

Sverige. Här fick jag tid att reflektera över Iran och revolutionen och avrättningarna. Jag har sett så 

många döda, så för att överleva hade jag lärt mig att stänga av mitt hjärta.  

 

Även om det är invandrarkvinnan själv som ges utrymme att tala i artikeln så lyfts tankarna 

kring Sverige som räddningen fram. Zinat flydde från ett tvångsäktenskap till den frihet som 

skulle finnas i Sverige. Texten speglar stereotypen om invandrarkvinnan som mot sin vilja 

tvingades att gifta sig med en man hon inte valt själv. Zinat framställs i textsammanhanget 
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som en del av en patriarkal familjestruktur, där hennes valmöjligheter begränsades av 

dominerande föräldrar. 

Zinat säger att hon blev människa i Sverige, här fick hon en möjlighet att reflektera över de 

hemskheter hon upplevt i hemlandet. Ytterligare ett språkligt exempel på framställandet av 

Sverige som det goda är då Zinat berättar att hennes son vuxit upp i Sverige och druckit ”Arla 

mjölk”, det blir man snäll av säger Zinat. Arlamjölken blir symbolisk i sammanhanget då 

texten till stor del framhåller Zinats syn på Sverige som frihetens land.  

 

6.1.3 Framställandet av de andra som hotfullt 

Brune talar om den hotfulla bild vilken massmedia förmedlar av De Andra, om den 

kuslighetskänsla som artiklarna kvarlämnar hos respondenten (Brune 2004 s.44). 

Agneta Klingspor skriver i Expressen (060429) Burspråk:  

 
Konservativa muslimer vill inte beblanda sig, islam är inte bara en religion utan också livsregler, 

kufferliv anses smitta. Kvinnorna är ofta hemmafruar och kommer inte ut bland svenskar. Utanför 

skolan pratar kvinnorna endast svenska med barnen. 

 

Ovanstående citat bygger på föreställningar om De Andra som styrda av sin kultur och 

religion. I det här fallet lyfts islam upp och Klingspor skriver att det inte bara är en religion 

utan även livsregler. Dessa livsregler leder enligt Klingspor till ett förtryck av den 

invandrande kvinnan som inte får lämna hemmet och inte lära sig det svenska språket. Hon 

menar att De Andra – de konservativa muslimerna inte vill ”beblanda” sig med oss svenskar 

då de anser att ”kufferliv” ”smittar”. 

 

Ytterligare en artikel vilken lyfter fram en mörk samt hotfull bild av De Andra är tagen ur DN 

(050308) skriven av Stefan Lisinski rubriken lyder:  

DN GRANSKAR SEXBROTTEN: Invandrarkvinnor ofta offer. DN:s granskning visar 

att många våldtäktsoffer och förövare har invandrarbakgrund.  

Redan i rubriken byggs det in en känsla av obehag hos läsaren. Vi kan utan att läsa innehållet 

i texten urläsa att brottsoffer samt förövare ofta har invandrarbakgrund.  
 

I går kunde DN berätta om de 63 våldtäktsmål i Stockholms län från 2003 som ledde till åtal. 

Tillsammans med åtalen för sexuellt utnyttjade väcktes åtal i 103 mål. 

I dessa mål är invandrarna klart överrepresenterade, både som gärningsmän och som offer – år 2003 

utgjorde de utländska medborgarna 5,3 % av befolkningen. I 36 av fallen – närmare 35 procent – 
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framgår det att de åtalade antingen är utländska medborgare eller har kommit till Sverige nyligen. De 

drabbades bakgrund är inte lika lätt att kartlägga, eftersom deras personuppgifter ofta är hemliga. I 

minst 13 av fallen är det invandrarkvinnor som har utsatts av en person i deras närhet. Oftast är det 

maken eller samboenden som är åtalad. Sådana fall är ofta de mest brutala, där kvinnor både har 

våldtagits och misshandlats svårt. De ger också de allra strängaste straffen. Det allra strängaste straffet 

i DN:s granskning gällde en polsk kvinna som arbetade svart i Sverige. Hon misshandlades och 

våldtogs upprepade gånger av sin sambo.   

 

Att vi har valt att redogöra för så stor del av artikeln är för att den innehåller fler viktiga 

exempel på den mediala konstruktionen av De Andra. Kuslighetskänslan är tydlig i 

ovanstående artikel då den på ett informativt sätt klargör för att både offren och 

gärningsmännen är överrepresenterade i sexualbrotten. Indirekt talar artikeln om de 

invandrade männens kvinnosyn vilket bidar till att invandrarkvinnorna framställs som offer 

för denna patriarkala struktur. Brune skriver: ”I brott med sexuell anknytning där 

gärningsmannen har utländsk bakgrund, framställs en patriarkal kvinnosyn, tvång och 

hänsynslöshet” (2004 s.49). Detta stämmer väl överens med artikelns framställande av den 

invandrade kvinnan som offer. Artikeln informerar om att det är i de fallen då 

invandrarkvinnor blivit utsatta för sexualbrott som är de mest brutala.  

Artikeln är sakligt framställd, dock förklaras inte syftet med att belysa varför man lyfter fram 

förövarnas eller offrens etniska bakgrund, artikelförfattaren gör heller inget försök till 

förklaring varför procentsatserna ser ut som de gör i sexbrottstatistiken. Stig Nohrstedt och 

Leonor Camaluer belyser medias roll för individers interpretationer av verkligheten. De säger 

att en växande del av vår faktakunskap och tolkning av verkligheten kan sägas härröra från 

medierna (SOU 2006:21 s.9). Då man som i ovanstående artikel lägger fram faktabaserade 

uppgifter om invandrarkvinnor som den mest frekventa gruppen vilka utsätts för sexualbrott 

bidrar det till ett befästande av den stereotypa bilden av invandrarkvinnan som offer hos 

majoritetskulturen. 

 

6.2 Heder 
6.2.1 Invandrar kvinnan som offer för hederskulturer 

Totalt 21 av våra utvalda artiklar rörande invandrarkvinnor berörde hedersrelaterad 

problematik. I majoriteten av dessa artiklar beskrivs invandrarkvinnan som ett offer för en 

patriarkal familjestruktur, men i flertalet av artiklarna redogör inte författaren för vad han/hon 

menar med begreppet hederskulturer. Invandrarkvinnorna är inte de som ges utrymme att tala 

i flertalet av artiklarna, och fokus läggs på förövarna vilka är invandrarmännen. I den mediala 

 27



diskursen rörande hedersrelaterat våld dras sällan kopplingar till mäns våld mot kvinnor som 

ett maktmedel. Pia Strand Runsten skriver: ”i diskussionen om kvinnoförtryck och hedersmord 

finns sällan en koppling till svenska kvinnor utan diskussionen sker enbart i relation till 

gruppen invandrade människor - inte till det omgivande samhället” (SOU 2006:21 s.191). 

Det hedersrelaterade våldet beskrivs i den mediala diskursen som mäns våld mot kvinnor men 

förklaras mot bakgrund av kulturell tillhörighet. Strand Runsten pekar på den fara som 

föreligger genom att koppla samman våld mot kvinnor med etnicitet då detta i sin tur bidrar 

till bevarande samt gynnande av diskriminerande konsekvenser i samhället (ibid. s.189).  

Många av artiklarna målar upp en hotfull bild av De Andra som förtrycker sina kvinnor, 

kvinnan ses som ett objekt ett offer oförmögen att handla. Invandrarkvinnan blir i majoriteten 

av artiklarna synlig i ett motsatsförhållande till mannens agerande. Sociologen Rasool Awla 

skriver i ett debattinlägg ”Visa upp fritänkande män som nya förebilder” DN (060725): 
 

Om Ahmed får veta att Ali och Kaader, vilka kommer från samma kyskhetskultur som han själv, inte 

dödade sin dotter respektive syster utan snarare tvärtom lät henne välja sin partner på egen hand, 

varför ska han då döda sitt barn eller sin syster (…) lyckligtvis finns det många invandrarfamiljer som 

har sitt ursprung i kyskhetskulturer men som har integrerat sig väl i Sverige. 

 

Trots att det är mannen som står i fokus för textförfattarens intresse så går det mellan raderna 

att läsa att det är kvinnor som härstammar från dessa kyskhetskulturer som är offer. Det är 

kvinnorna som inte har ett handlingsutrymme, de som inte själva kan välja partner, de har 

ingen talan eller maktinflytande. Detta tydliggörs då artikelförfattaren skriver att 

invandrarkvinnor från kyskhetskulturer/hederskulturer riskerar straff såsom döden om de 

skulle välja partner utan faderns/broderns samtycke. 

 

6.2.2 Invandrarkvinna som reproducerare av hedersrelaterat våld 

En kontext inom vilken invandrarkvinna får ett handlingsutrymme i dessa artiklar är då hon är 

en del av ett upprätthållande av hederskulturen och förtrycker sina döttrar. Det är enbart inom 

denna kontext som invandrarkvinnan beskrivs som ett handlande subjekt, det skall dock 

tilläggas att hon beskrivs som styrd av sin kultur och ur den aspekten är hon oförmögen att 

handla utifrån sina egna uppfattningar. I samma textomgivning beskrivs det hur 

invandrarkvinnan misslyckats i sin modersroll då hennes dotter drar skam över familjen till 

exempel genom att inleda en kärleksrelation med en man vilken inte godkänts av familjen.  
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Textförfattare Rasool Awla skriver till exempel i DN (060119) ”Nästa offer för hedersmord 

är en infödd svensk man” Forskare varnar fyra år efter mordet på Fadime: Situationen 

är allvarligare än många föreställt sig: 
 

Att inleda en kärleksrelation innebär för en flicka i en kyskhetskultur att välja sin framtida make och 

därmed urholka faderns auktoritet och hota hans maktställning. Detta att välja en partner år sina barn- 

främst åt döttrarna har alltid varit faderns uppgift (…) När en ung kvinna själv väljer att inleda en 

relation ses det också som ett misslyckande för modern- hon har misslyckats i sin roll som fostrare. 

 

Invandrarkvinnan beskrivs i denna kontext som dubbelt misslyckad, hon är misslyckad som 

moder inom sin kulturella kontext (hederskulturen) men hon framställs även som misslyckad 

ur den aspekten att hon har en aktiv del i upprätthållandet av en tradition vilken inte är 

accepterad av majoritetskulturen. Det går även ur ovanstående citat att utläsa att det är 

mannen som är familjens beslutsfattare och överhuvud. Orden auktoritet och maktställning 

används för att beskriva faderns roll. Denna bild förstärks i Anders Haags artikel Viktigt att 

skilja på våld och våld SvD (051206)  

 

(…) flickorna finns längst ned i den patriarkala pyramiden och bär hela släktens heder mellan sina lår. 

Straffet som riktas mot den som bryter hederskoden godtas av både kvinnor och mammor som följer 

samma kod och som tycker att de respekterar varandra genom att göra så. 

 

 I ovanstående citat är det inte männen som står i fokus för förtrycket av sina döttrar, snarare 

vittnar texten om att det är just mödrarna vilka godtar straffen som är den bakomliggande 

orsaken till upprätthållandet av hederskulturer.  

 

6.2.3 Polarisering mellan det goda svenska samhället och det hotfulla andra 

Artiklarna skapar till stor del en känsla av obehag inför hederskulturer, kyskhetskulturer det 

främmande De Andra och ställs ofta i ett motsatsförhållande till den svenska ”fria” kulturen. 

Sverige ses i detta sammanhang som räddningen för dessa förtryckta kvinnor.  

Begrepp såsom skam, fruktan, förtryck och offer är återkommande i debatten om heder.  

Rasool Awla DN (060725) ”Visa upp fritänkande män som nya förebilder” 
 

Hedersmord har kommit till det jämställda Sverige för att stanna. Sara, Pela Atroshi, Fadime 

Shahindal, Abbas Rezai och det senaste offret Beata, 41, som ursprungligen kom från ett östeuropeiskt 

land. Beata hade levt med sin 55-årige make, som härstammar från Mellanöstern, i 23 år innan han den 

10 maj 2006 mördade henne i Vessigebro utanför Falkenberg inför ögonen på fyra av parets fem barn. 
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I ovanstående citat blir polariseringen mellan det svenska ”goda” och det främmande ”onda” 

tydlig i artikelförfattarens ordval då han skriver att ”hedersmord har kommit till det 

jämställda Sverige för att stanna” då det syftar till att det svenska samhället är jämställt i 

motsatsförhållande till andra kulturer. Att artikelförfattaren har valt att redogöra för 

invandrarkvinnan Beatas samt hennes mans etniska bakgrund förstärker författarens argument 

om att det hedersrelaterade våldet är en annan typ av våld tillskriven individer med annan 

kulturell och etnisk tillhörighet än den svenska. 

 

Att det Svenska samhället står för räddningen av dessa förtryckta invandrarkvinnor 

exemplifieras ytterligare i samma artikel av Rasool Awla då han skriver: 

 
Svenska journalisters rapportering av hedersrelaterat våld har överlag gett goda resultat i Sverige och 

delvis i andra länder. Sverige har tagit denna fråga på större allvar än något annat land. 

Offentlighetsanställda i hela landet utbildas i frågor rörande hedersrelaterat våld med målet att 

förhindra och förebygga hedersmord. I dag finns det skyddade boenden och andra typer av hjälp och 

stöd i hela landet för unga invandrarkvinnor som fruktar att bli mördade i hederns namn. 

 

Här lyfter Awla fram den hjälp vilket det svenska samhället tillhandahåller för de invandrade 

kvinnorna. Att han använder sig av ordvalet ”unga invandrarkvinnor som fruktar att bli 

mördade i hederns namn” förstärker den mediala bilden av den svaga hjälpsökande 

invandrarkvinnan, offer för sin kultur och Sverige som står för hennes räddning.  

Texten är till liten del faktabaserad utan för snarare fram textförfattarens åsikter rörande 

hedersbegreppet vilket ger utrymme för en annan typ av ordval. Med det menar vi att 

textförfattaren får möjlighet att använda sig av starka ord och begrepp vilka i sin tur 

framkallar en känsla hos läsaren, man vädjar med andra ord inte till mottagarens förnuft. 

Brune talar om just detta sätt att framställa de andra såsom mörkt och hotfullt i skapandet utav 

en svensk identitet. Brune benämner det kuslighetskänsla vilka artiklarna skapar hos 

mottagaren, det är en känsla av att något främmande, oroande, farligt och otryggt befinner sig 

i vår närhet (2004 s.44f). Ylva Brune lyfter fram denna känsla i sitt kapitel rörande 

invandrarmän och brottslighet, vi menar på att den likväl går att applicera på ett flertal av våra 

artiklar rörande invandrarkvinnor och heder. 

Rasool Awla skriver i ett debattinlägg rörande hedersrelaterat våld i DN (060119) ”Nästa 

offer för hedersmord är en infödd svensk man” Forskare varnar fyra år efter mordet på 

Fadime: Situationen är mycket allvarligare än många föreställt sig: 

 30



 
Det jag vill säga med denna text är att hedersmord är mycket allvarligare än många föreställt sig och 

att det kan drabba även infödda svenskar. Du som är etnisk svensk- du, din son, din bror eller din bäste 

vän, kan i morgon bli kär i en invandrarkvinna som tillhör en konservativ familj och tillhör en kultur 

där hedersmord tillämpas och därmed bli nästa hedersmordsoffer. 

 

Citatet ovan är ett tydligt exempel på den kuslighetskänsla artikeln framkallar hos 

respondenten. Artikelns rubrik skapar bara den en känsla av att någonting farligt kan hända, 

forskare varnar respondenterna för att situationen är allvarlig. Textförfattaren Awla varskor i 

sin text den svenske mannen för att förälska sig i en invandrarkvinna då detta skulle kunna 

leda till mord. Invandrarkvinna har i denna kontext ytterst lite handlingsutrymme. Det 

underliggande syftet med framhållandet av att nästa offer för hedersmord är en infödd svensk 

man är att lyfta fram allvaret med hederskulturer då det inte enkom är invandrarkvinna som 

faller offer för den även någon ur majoritetskulturen (dvs. etniskt svenska) kan drabbas. 

Författaren skriver att han med artikeln vill klargöra att inte enkom människor med 

invandrarbakgrund utan även svenskar kan bli offer för hedersmord.  

 

6.2.4. Fadime - en symbol för hedersrelaterat våld 

Utav våra 21 artiklar rörande heder förekom mordet på Fadime Sahindal i hälften av 

artiklarna. Fadime har blivit en symbol för det hedersrelaterade våldet. Många av 

textförfattarna använder sig av mordet på Fadime för att exemplifiera vad hederskulturer kan 

leda till. Fadime har i den mediala diskursen blivit synonym med begreppet heder. Genom att 

använda sig av Fadime bygger man på de stereotypa föreställningar mottagarna har av 

hederskulturer och den förtryckta invandrarkvinnan. På ledarsidan i Expressen (050120) 

Aldrig mer (författare okänd) står det följande: 
 

I morgon är det tre år Sedan Fadime Sahindal mördades av sin far i Uppsala (…) Alltsedan det tragiska 

mordet har det rasat en infekterad debatt om hur hedersvåldet ska tolkas och bekämpas. 

 

Här använder sig textförfattaren av mordet på Fadime för att belysa vad han/hon menar vara 

en infekterad debatt i Sverige rörande hedersvåld.  

Textförfattare Emelie Onatli använder sig av mordet på Fadime på ett liknande sätt som 

föregående artikel i en ledarkrönika i Aftonbladet (060220) Experterna förstör debatten om 

heder 
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Den 20 januari var det fyra år sedan Fadime Sahindal mördades av sin egen far för att hon hade valt att 

leva ett självständigt liv. Fadern ansåg att hon hade förstört familjens heder, dels genom att leva ihop 

med en man utan att vara gift, dels genom att framträda i medier och berätta om hur familjen förföljde 

henne. 

Fadime Sahindal förändrade många unga invandrarkvinnors liv genom sitt mod att berätta hur 

grupptrycket tvingar familjer att förtrycka sina egna döttrar. Den debatten som har förts efter mordet 

inom olika invandrargrupper har underlättat livet för många. Idag kan unga kvinnor som är utsatta för 

hedersrelaterat våld räkna med samhällets stöd. De föräldrar som vill att döttrarna ska få ett friare liv 

kan vara tuffare mot sina landsmän. Det är viktigt att stödja de progressiva krafterna och se till att så 

många som möjligt deltar i debatten om förtrycket mot unga invandrarkvinnor. Men debatten måste 

föras på ett seriöst sätt. 

 

Mycket av Onatlis text är intressant att analysera närmare. Hon har liksom tidigare 

textförfattare använts sig av mordet på Fadime för att belysa hur viktigt hon tycker det är att 

föra en seriös debatt rörande hedersrelaterat våld. Fadime Sahindal blir i sammanhanget en 

symbol vilket Onatli använder sig av för att få läsaren att relatera till vad hon menar med 

begreppet hedersrelaterat våld.  

Författaren betonar även, genom att använda sig av mordet på Fadime i sin text, att 

hedersmord endast drabbar kvinnor med annan etnisk bakgrund än svensk då hon skriver: 

”den debatt som förts efter mordet på Fadime inom olika invandrargrupper har underlättat 

livet för många”. Denna ståndpunkt förstärks då Onatli uppmanar så många som möjligt (hon 

vänder sig här till läsaren) att delta i debatten för att kunna hjälpa unga invandrarkvinnor från 

sina familjers förtryck. Pia Strand Runsten menar att man i den mediala diskursen om 

hedersmord bidrar till en allmän föreställning om att patriarkaliska strukturer endast 

förekommer inom vissa kulturella ramar som dessutom antas existera inom fasta nationella 

gränser något som i sin tur bidrar till ett manifesterande av fördomar om invandrare (SOU 

2006:21 s.192).  

Den andemening som textförfattaren lyfter fram rörande invandrarkvinnor i hederskulturer är 

att de är förtryckta av hela sin familj. Onatli inleder hela artikeln med att redogöra för 

anledningen till varför Fadime mördades av sin far ”för att hon hade valt att leva ett 

självständigt liv”. Invandrarkvinnan är med andra ord inom den här kontexten oförmögen att 

leva ett fritt liv och framställs därigenom som ett offer. 
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Även om innehållet och syftet med artiklarna skiljer sig åt använder sig textförfattarna av 

mordet på Fadime i samma ändamål. Nämligen att tydliggöra för mottagaren vad 

hedersrelaterat våld innebär och kan ha för konsekvenser.  

 

6.2.5 Genusteori och heder 

Den mediala bilden av invandrarkvinna i en hederskultur kopplas sällan samman med 

genusteorin. Männens våld mot kvinnorna i hedersdiskussionen är låst till att enbart förklaras 

utifrån en kulturell/religiös bakgrund. 

Medias framställande av invandrarkvinnan bidrar i sin tur till en parallell diskurs om 

invandrarmannen som förtryckare. I den diskursiva praktiken får med andra ord den mediala 

diskursen om invandrarkvinnor förhålla sig till diskursen om invandrarmän. Vår uppfattning 

är att dessa två inom hederskontexten inte skiljer sig åt. Männens våld mot kvinnorna 

förklaras mot bakgrund av en kulturell uppfattning. Mannen ses som förtryckaren och kvinnan 

som ett offer inom de båda diskurserna.  

Textförfattaren till artikeln Aldrig mer på Expressens ledarsida (050120) menar att det 

hedersrelaterade våldet mycket riktigt bör skiljas från den feministiska diskussionen om mäns 

våld mot kvinnor som ett maktmedel. Hon/han skriver angående debatten om hur hedersvåldet 

skall tolkas: 

 
I det ena lägret - befolkat av radikalfeminister, vänsterfolk och kulturrelativister i första hand – har det 

hävdats att hedersvåldet inte förtjänar någon särskild uppmärksamhet, utan ska ses som ett uttryck för 

det patriarkala våldet i stort. Alla kvinnor i världen lever under samma patriarkala maktstruktur oavsett 

om det är talibanstyre eller västdemokratier (…) Från det andra lägret - som vi på denna ledarsida 

tillhör i likhet med andra liberaler och en rad framstående invandrarkvinnor har det hetat att detta 

synsätt är ett svek mot de unga invandrarkvinnor och män som lider under oskuldskulturens förtryck.  

Hedersvåldet skiljer sig i viktiga avseenden från annat kvinnovåld genom att det har sanktioner från 

hela familjer och klaner. Detta gör offren särskilt sårbara och inskränker friheten för långt fler än de 

drabbade. Att hävda att kvinnoförtrycket är lika för alla kvinnor överallt är att blunda för verkligheten i 

ideologins namn. 

 

Författarens syfte med artikeln är att lyfta fram skillnaderna mellan det hedersrelaterade 

våldet och mäns våld mot kvinnor som ett maktutövande. Hon/han använder sig av ordvalen 

”svek mot de unga invandrarkvinnorna” för att klargöra sin ståndpunkt, vilken är ett 

förringande av det hedersrelaterade våldet vilket artikelförfattaren menar på är allvarligare då 

det sanktioneras från hela familjen/klanen. Pia Strand Runsten pekar dock på den fara av att 

 33



enkom se hedersvåldet mot bakgrund av etnicitet och kultur då hon menar på att detta ökar till 

polariseringen mellan invandrare och svenskar – Vi & Dom. Strand Runsten menar att denna 

bild av det kvinnoförtryck som förekommer bland invandrade människor antas ha sin grund i 

traditioner och värderingar från hemlandet oberoende av hur länge man har bott i Sverige. 

Detta synsätt menar Strand Runsten leder till generaliserande samt värderande omdöme om 

människor med invandrarbakgrund vilket enligt henne kan ses som exempel på strukturell 

diskriminering (SOU 2006:21 s.216).  

 

6.3 Religion och kultur 
Religion och kultur är grundstenar i all världens samhällen och ur ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv är kulturer och religioner under ständig förändring. Så även hur de uttrycks genom 

symboler, interaktion och traditioner. Under detta tema har vi samlat 7 artiklar av vilka de 

flesta handlar om slöja och/eller muslimer. I följande artikel Alan Desiwar läxar upp Jens 

Orback: Islamisterna får oss att fly från förorten, Expressen (0511119) av Alan Desiwar; 

diskuteras Nalin Pekguls val att flytta från Tensta då hon känner att det finns för mycket våld 

annan liknande problematik där. Texten i sig handlar inte enbart eller direkt om 

invandrarkvinnorna utan författaren Alan Desiwar problematiserar utvecklingen i Stockholms 

förorter utifrån religionen:  
 

Tensta har förändrats under de 21 åren jag har bott i Sverige. I mitten av 80-talet firade vi både jul, för 

barnens skull, och våra egna högtider ramadan och den stora offerfesten. Det var självklart för oss att 

våra barn besökte kyrkor i samband med kristna högtider, eftersom det är viktigt för barnen att lära 

känna landets kultur. Det fanns många muslimska kvinnor som hade sjal på huvudet men ingen 

reagerade på det. Religion var överhuvudtaget inget samtalsämne bland människorna i Tensta (…) Men 

när jag idag kommer till Tensta märker jag en förändring. Många kvinnor går klädda i burka. 
 
Alan Desiwar upplever att Tensta blivit mer religiöst under de senaste tjugo åren och  

synliggör detta med att beskriva hur kvinnorna klär sig. Under tidigare år använde få kvinnor 

slöja och nu kan man se flera som använder burka. Desiwar vill att vi ska dra slutsatsen att ju 

mer påklädd kvinnan är desto värre är situationen. Kvinnornas slöjor och burkor blir 

metaforer för kvinnoförtryck och religiöst förtryck. Invandrarkvinnan blir ett offer för sin, 

mannens, samhällets och religionens tvång. Slöjan kan i detta sammanhang kopplas samman 

med Hirdmans teori om att genus är något som häftar vid allt i världen omkring oss (Hirdman 

2001 s.16). Ett stycke tyg blir bärare av tunga symboler för en viss sorts kvinna.  
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Ytterligare en aspekt på bärandet av slöjan och synen på kvinnan tydliggörs i följande citat ur 

samma artikel:  

 
Mammor berättar att deras barn tvingar dem att bära slöja 

 

Enligt Lena Grip framställs ofta Den Andre som styrda av en statisk kultur, kollektiva, 

traditionella och förtryckande i motsats till Vi som framställs som individuella, moderna och 

jämställda (Grip 2002). Men i citatet ovan får vi en inblick i att Den Andres kultur inte bara är 

statisk utan även i snabb takt rör sig mot det traditionella och potentiellt farliga. I citatet 

uppfattar vi tydligt hur trycket i förorterna hårdnar. Invandrarkvinnorna är inte längre enbart 

offer för sina män utan nu även från sina barn. Vad innebär det egentligen att barn ”tvingar” 

sina föräldrar till något och kan barn tvinga sina föräldrar till något som de inte vill? Ordvalet 

vill visa på att det finns en passivitet bland invandrarkvinnorna och att de själva inte har 

någon möjlighet att påverka sin situation vilket går stick i stäv med ett annat avsnitt av samma 

artikel: 

 
Vad beträffar fundamentalismens växande inflytande får Nalin Pekgul medhåll av en av sina 

partikamrater (…) bekräftar att kvinnor valt att flytta från Rinkeby när de känt av den ökade 

fundamentalismen 

 

Här får vi reda på att de kvinnor, troligen invandrade kvinnor, var åsikts inte överensstämmer 

med den förmodade ökande religiositeten i förorten har makt över att förändra sina egna liv 

och tar den. Istället för att vara offer för strukturer och religion så väljer de att flytta och 

lyckas även med detta. Det finns alltså en motsatt bild av invandrarkvinnan i en och samma 

artikel.  

 
Som vi kan se av artikeln ovan är diskursen kring den muslimska religionen och kulturen tätt 

sammankopplad med invandrarkvinnan och hennes klädsel eller icke-klädsel och därmed 

även slöjan och tankar kring förtryck.  

 

 

Josef el Mahdi skriver i artikeln Varannan vill förbjuda slöja, SvD (060527) att slöjan:  
 

Den är inte bara en religiös klädsel utan också en politisk. Även om det finns många anledningar till att 

kvinnor bär slöja finns det personer i bakgrunden som vill ha ett religiöst inflytande på samhället. 
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Återigen används slöjan som en metafor för förtryck men även som en varning om ett hot från 

De Andra (SOU 2005:41 s. 30). I detta fall religiösa människor och deras ledare som vill få 

makt om det svenska samhället. Författaren implicerar även att de kvinnor som säger sig 

själva valt slöjan i realiteten styrs av en stark, övermäktig kraft och att valet inte är deras eget 

utan någon annans. Precis som Grip skriver i sin studie skapas en diskursiv kulturrasistisk bild 

där De Andra är fast i sin kultur och inte fria och moderna som Vi, västerlänningar (2002). 

Dilsa Demirbag-Sten är inne på samma linje i sin artikel Även starka kvinnor kan bära 

slöja, DN (060726) 

 
Att det finns starka kvinnor som bär slöjan bevisar inte att slöjan är kvinnoförtyckande. Det finns starka, 

begåvade och utbildade kvinnor som hävdar att de valt detta själv. Precis som det finns kvinnor som är 

emot kvinnliga präster. 

 
Det mest intressanta i detta citat är valet av ordet ”hävdar”. Att Demirbag Sten skriver just 

”hävdar” undergräver kvinnornas egen tanke- och handlingskraft och syftar till en 

underförståelse att kvinnorna faktiskt inte själva har valt att använda slöja. Trots att de själva 

säger det. Man ska alltså inte ta kvinnor med slöja på orden.  

Demirbag Sten fortsätter artikeln med: 

 
När unga kvinnor försöker förklara sin utsatthet finns det alltid någon, oftast en kränkt landsman, som 

ska bevisa att det är tankespöken och hävdar att den som tror något annat är rasist. 

 

Vi ska enligt Demirbag Sten ta invandrarkvinnor med slöja på allvar när de ”förklarar sin 

utsatthet” men inte när de säger att de själva valt slöjan. 

 

Mycket av diskursen om kultur och religion handlar om slöja och förtryck men det finns även 

en bild av en stark kvinna som vill ändra majoritetssamhällets bild av muslimer och islam. 

Ülkü Okur driver ett kvinnocenter i Alby och intervjuas av Thomas Lerner i artikeln 

TRYGGHET: Ülkü vill ge kvinnorna hopp, DN (050519) om kvinnocentret, sina tankar 

kring detta och det omgivande samhället:  
Hon [Ülkü] är muslim och möts ibland av fördomar, som att muslimska män är våldsamma och att de 

förtrycker sina kvinnor. – Enligt islam har både mannen och kvinnan rätt att arbeta, det finns inget 

förbud för kvinnor att ha ett arbete. Vi ska inte bara vara hemma, laga mat och städa. De flesta turkiska 

kvinnor i Sverige vill ha ett jobb, fast många har svårt att få någon vettig sysselsättning (…)                    
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-Kvinnocentret i Alby bidrar kanske till att öka förståelsen mellan olika kulturer och olika religioner. Vi 

människor måste stötta och hjälpa varandra oavsett politisk uppfattning och religiös tro.  

 

Ülkü är en muslimsk invandrarkvinna som i denna artikel en får möjlighet att reflektera över 

sin och andra invandrarkvinnors situation. Hon beskriver de fördomar vilka hon möter av 

bland annat majoritetssamhället och tar tillfället i akt att förklara sin syn på islam och arbete.  

 

6.4 Integration 
I den mediala bilden av invandrarkvinnan ställs hon ofta som motsats eller kontrast till något. 

Vad detta något är beror på kontexten och vad journalisten ämnar få fram med sin artikel. 

Integration är ett omdebatterat begrepp och denna uppsats har inga aspirationer på att 

definiera begreppet utan tittar närmare på hur författarna av de artiklar som ingår i vår studie 

har förhållit sig till invandrarkvinnan och integration.  

 

6.4.1 Välintegrerad 

Tre av artiklarna beskriver tre olika kvinnor Helena Paparizou, Aleaxandra Pascalidou och 

Ana Martinez på ett mycket liknande sätt. De är starka kvinnor som är välintegrerade i det 

svenska men med en del av sin identitet formad från sitt ursprungsland. Artikeln Mjölk och 

glamour i skön förpackning av Christina Kellberg (050710) inleds med följande korta 

beskrivning av Helena Paparizou  ”I handen håller hon ett stort glas mjölk. Röd mjölk”. 

Kellberg vill fånga bilden en stark välintegrerad kvinna som även i vuxen ålder dricker och 

njuter av ett glas mjölk men följer efter med en lång beskrivning av Helena Paparizous kamp 

att under ungdomsåren finna sin identitet och kontrasterna mellan det grekiska och det 

svenska. För att avsluta med: 

 
Min hjälte är Athanasios Diakos, säger hon som vore han ett självklart historiskt namn för oss 

ickegreker (…) Hon bär ännu en hjälte i sitt hjärta – Pippi Långstrump. – Kanske går de inte riktigt 

ihop, säger hon. Eller kanske gör de det. En grek och en svensk. Två ben.  

 

Det finns få saker som är så tätt och stolt förankrade med den svenska folksjälen som Astrid 

Lindgren och hennes sagofigurer. Trots att Kellberg anser att Pippi Långstrump är en viktig 

del i beskrivningen av Helena Paparizou så är det ändå viktigt att lyfta fram att hon inte är helt 

svensk eller bara har svenska förebilder. Hon står med ett ben i varje lands kultur.   
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I artikeln Min stora kärlek har jag redan hittat av Natalia Kazmierska, Expressen (050212) 

finns ett liknande sätt att beskriva Alexandra Pascalidou. Kazmierska inleder med en 

beskrivning av den starka, självständiga och välintegrerade kvinnan  
 

De gånger jag träffat Alexandra Pascalidou har hon alltid varit lika superenergisk och skitsnygg. Nu 

röker hon lightcigg och strålar ikapp med vintersolen utanför cafefönstret. Den rumänskfödda 

blattetjinteen som har spelat biljard med Göran Persson, festat på Playboy Mansion och alltid kallat sig 

svartskalle med stolthet 

 

Hon beskrivs som ”superenergisk och skitsnygg” kvinna som röker och sitter på café och har 

träffat Sveriges förre stadsminister. Mer lyckad kan man inte bli men det är ändå av vikt att 

nämna var hon har sitt ursprung och att hon är ”blattetjinte”. Vilket blir en markering av ett 

annorlundaskap och även en markering att hon har kämpat hårt för att komma dit hon är nu. 

Ordet ”blatte” är synonymt med flera saker i vårt samhälle som beskriver utanförskap till 

exempel förort, kriminalitet, heder och invandring. Författaren vill visa på hur svensk 

Pascaidou är och skriver ”Som liten mimade hon till ”Främling” och dansade ”Gylleneskor-

dansen” som alla andra”. Här har vi samma diskursiva inslag som i artikeln ovan. Man 

fokuserar på symboler och händelser som ses som specifikt svenska och som är förknippade 

med positiva asocciationer. Intressant är frasen ”som alla andra”. Det är underförstått att det 

är alla andra svenskar. Pascalidou är alltså lika svensk som infödda svenskar men med något 

som är annorlunda.  

Följande artikel Blanda vilt det är jag, DN (061007). Cecilia Jacobssons porträtt av Ana 

Martinez följer samma mönster av svenskhet vs icke-svenskhet, integration vs det annorlunda 

och avvikande: 

  
Främmande i Sverige. Hon skriver på svenska, har Sommarpratat två gånger, blivit bortrationaliserad 

från P3. Om någon invandrare kan kallas integrerad borde det vara hon. Ana Maritinez från Argentina 

vittnar om ett kärleksfullt men inte alltid enkelt förhållande till Sverige (…) Ana Martinez är född och 

uppvuxen i Argentina men ”har haft ett lyckligt fast förhållande med den svenska folksjälen i trettio år” 

Om någon är superintegrerad så är det hon: sambo med en svensk, skriver på svenska, har varit 

Sommarpratare – det svenskaste av svenskt- inte bare en, utan två gånger. 

 

Återigen så fylls texten med svenskhetssymboler samtidigt som man distanserar henne 

gentemot Sverige då man beskriver hur hennes förhållande är till Sverige. En person som 
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verkligen ses som en del av något behöver sällan beskriva sin relation till detta. I samma 

kontext används ordet ”superintegrerad”, vilket är ett mycket intressant ordval. Vi kan bara 

spekulera i vad författaren menar med detta men det finns en tanke om att enbart ordet 

”integrerad” inte räcker för att beskriva Ana Martinez utan att författaren behöver något 

starkare.  

 
Dessa tre artiklar har drag av sagoberättelser på det sättet att de berättar en historia som 

handlar om någon som tagit sig genom väldiga svårigheter för att när sagan närmar sig sitt 

slut ha kommit igenom allt svårt och stå på sin lyckas topp och har fångat drömprinsen. En 

framgångssaga helt enkelt.  

I dessa tre porträtt av starka integrerade kvinnor finns en form av andrefiering där individer av 

ett annat ursprung än majoriteten jämförs med en förmodat homogen grupp med förmodat 

homogena upplevelser (SOU 2005:41 s.35). I detta fall med förhållandevis positivt utfall för 

kvinnorna.  

 

6.4.2 Arbete ur ett integrationsperspektiv för invandrarkvinnan 

En aspekt som ofta i politiska sammanhang benämns som viktig för integration är arbete. Det 

kan dock sägas att i våra artiklar är det övergripande temat bristen på arbete ur olika 

perspektiv. Den bild som ges av invandrarkvinnan är att hon antingen lever på olika former av 

bidrag eller att hon arbetar inom yrken som är lågstatus. Alltså det som Gemzöe refererar till 

som typiska kvinnoyrken bland annat inom vården. 

 

I TT-artikeln Folkpartiet backar om vårdnadsbidrag, Aftonbladet (060827) citeras följande 

uttalande av Folkpartiet: 

 integrationen motverkas när främst invandrarkvinnor riskerar att ”låsas in” i hemmet och fastna i 

bidragsberoende  

Ett sådan uttalande tyder på en tanke om att det är invandrarkvinnor till skillnad från 

svenskfödda kvinnor som stannar hemma med sina barn längre tid än föräldrapenningen 

räcker. Ordvalet ”riskerar” tar bort handlingskraften från de kvinnor man syftar på. De görs i 

texten till passiva objekt utan egen vilja. Vilket späds på av den retoriska tanken att de 

kommer att ”låsas in”, passiv form, som ger en klar bild av fasthållande av någon annan än 

subjektet. Att de även kan ”fastna i bidragsberoende” ger associationer till andra beroenden 

vilket man kan fastna i, till exempel alkoholism.  
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Det är sällan i artiklarna som det tydligt redovisas vad som menas med invandrarkvinna. I 

denna TT-artikel Dubbelt så många förtidspensionärer, SvD (050513) handlar det om 

personer födda utanför Europa:  

 
Antalet förtidspensionerade invandrarkvinnor från länder utanför Europa ökar drastiskt. Sedan 1997 

har antalet fördubblats. Bland kvinnor som kommit till Sverige från länder utanför Europa och bott här 

i mer än tio år var hela 15 procent förtidspensionerade 2004. Motsvarande andel 1997 var 7 procent. 

 

Detta är en mycket informativ artikel som lutar sig mot statistiska resultat. Men genom att 

använda sig av ord som ”ökar drastiskt” och ”fördubblats” ges läsaren en känsla av att det är 

något skrämmande som hotar och detta något kopplas samman med invandarkvinnor från 

länder utanför Europa. Enligt Kamali kan detta härledas till en historisk och seglivad rasism 

vilken etablerades i och med Europas kolonialistiska era. Detta förde med sig en form av 

eurocentrism där de vita Européerna blir de överlägsna Vi och alla icke-européer de 

undelägsna De (SOU 2005:41 s.30).   

 

Artikeln förändras efterhand och visar en bild av invandrarkvinnan som utsatt för strukturella 

och diskriminerande mönster:  
 

Jobben som invandrarkvinnorna får är ofta slitsamma, Redan efter några år riskerar de att falla ur 

arbetsmarknaden och bli förtidspensionerade på grund av hälsoskäl (…) De tar de arbeten som står till 

hands. Det är ofta repetitiva arbetsuppgifter med stor risk för skador. När krämporna sedan kommer 

vågar de inte påpeka det, säger Sven Nylander.  

 
Invandrarkvinnorna, vilka artikeln handlar om, ”får”, alltså är hänvisade till de jobb som 

andra i samhället inte vill ha och det kan tolkas som att de själva är oförmögna att skaffa sig 

andra sorters arbete. Både på grund av samhällets diskriminering men även på grund av egna 

brister och tillkortakommanden.  

En annan intressant aspekt är att det ofta i artiklarna talas om invandrarkvinnan men endast 

indirekt genom den bild som ges av den invandrade mannen. I artikeln Svenska kvinnor 

fattigare och otryggare än männen: Ny undersökning visar: Stora ekonomiska och 

sociala skillnader mellan könen, DN (061026) av Sara Wamala står det: 

 
Att det finns mindre könsskillnader bland utlandsfödda personer än bland annat svenskfödda personer 

kan bero på att både män och kvinnor med utländsk bakgrund är generellt missgynnade i Sverige på så 
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sätt att variationen blir mindre. Uppgiften att det var mer sannolikt att utlandsfödda män var 

socialbidragstagare än att utlandsfödda kvinnor var det medför en allvarlig implikation för 

integrationspolitiken. Frågan är hur utlandsfödda män ska lyftas från socialbidragsberoendet så att de 

kan försörja sig själva. 

 
I de två sista meningarna får vi veta att det är viktigare att utlandsfödda män har arbete än att 

utlandsfödda kvinnor har det och att det är viktigare att finna lösningar för att få männen ut i 

arbete än kvinnorna. I detta kan det ligga en implikation att författaren tänker sig att det är 

mer normalt att invandrade kvinnor är bidragstagare. Ur ett genusperspektiv kan vi se att 

mannen och kvinnan står i motsatsförhållande till varandra och att det är mannen som är norm 

(Gemsöe 2003 s.84) och familjeförsörjare.  

Artikeln hade kunnat belysa det positiva i att det finns få skillnader mellan de utlandsfödda 

männen och kvinnorna men istället utfärdar man en varning för att samhället inte lyckats med 

integrationspolitiken.  

 

6.4.3 Svart, kvinna och flyktingbarn 

Ett liknande förfarande som i artiklarna om Martinez, Paparizou och Pascalidou om att de 

själva och omvärlden ska påminnas om att de är avvikande finns i bland annat en artikel om 

vår förra integrationsminister Nyamko Sabuni. Under rubriken Svart, kvinna och 

flyktingbarn skriver Bosse Andersson, DN (061006) en artikel som till största delen handlar 

om Nyamko Sabunis åsikter i egenskap integrations- och jämställdhetsminister men som 

förutom rubriken inleds med:  

 
Hon är svart, hon är kvinna, hon är flyktingbarn. Den nya integrations- och jämställdhetsministern 

Nyamko Sabuni representerar sig själv i många av de frågor hon ska arbeta med. (…)  Nyamko Sabuni 

kom till Sverige som 12-åring år 1981 med sina föräldrar som var politiska flyktingar. 

 
Det är ett enkelt grepp av Bosse Andersson att börja med att beskriva Sabunis 

”tillkortakommanden”. De tre första påståendena är i sig själva inte fel men tillsammans och i 

kontexten att Sabuni är relativt ny minister gör att hon distanseras och kontrasteras mot det 

vita svenska majoritetssamhället där det är infödda män som är norm (Gemsöe 2003 s.84) 

Bilden av henne som minister blir bilden av henne som invandrarkvinna och pekar mot att 

hon inte blir helt integrerad trots att hon är integrationsminister. Påståendet att hon 

”representerar sig själv” syftar även det troligen på att hon är just mörkhyad, invandrad och 

kvinna och inte på att hon är välutbildad och en del av det översta politiska maktskiktet.  
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6.4.4 Språk 

En artikel av de tjugo som vi placerade under temat integration handlade om språkets 

betydelse för integrationen och då handlar det om finska. Kurt Mälarstedt skriver i DN 

(050313) en artikel om Katri Linna med titeln Finsk sisu en tillgång i hennes nya jobb: 

 
I juristvärlden har jag mött en misstänksamhet: kan man verkligen klara av de allra finaste jobben om 

man inte har svenska som modersmål? Jag blev lite chockad när jag så påtagligt mötte inställningen att 

det fanns en viss sfär som jag inte kunde nå, en sfär som är förbehållen de etniska svenskarna.  

 
Katri Linna kommer från grannlandet Finland och upplever att hon har stött på ifrågasättande 

och diskriminering på grund av sitt ursprung och sitt språk. Kanske ligger i detta en övertro på 

språkets betydelse för arbetsförmågan. Man kan tolka det som att svenskar, generellt eller 

enbart i vissa sfärer, utesluter personer med annan bakgrund med hänvisning till 

språkkunskaper.  

 
6.4.5 Dubbelt avvikande 

I vårt artikelmaterial inom detta tema har vi enbart två renodlade politiska artiklar och de är 

Miljöpartiet som gör uttalande om sin politik vari det finns en handlingsplan för 

invandrarkvinnor: Miljöpartiet satsar på feminism, SvD (050704) Mats Carlbom. 

 (…) partiet vill ha särskilda insatser för invandrarkvinnor. – De lever under dubbelt utanförskap, vilket 

ofta glöms bort i den feministiska diskussionen, säger Maria Wetterstrand. 

Mp siktar på ministerposter, SvD (050410) Stockholm TT 

Vi är det parti som främst av alla har förutsättningarna att lyfta fram de utsatta grupperna som 

invandrarkvinnor i utsatta bostadsområden som ofta är dubbelt diskriminerade. 

Det är två ord i synnerhet i dessa rader som är intressanta ”dubbelt utanförskap” och ”dubbelt 

diskriminerade”. Vad menar Miljöpartiet med dessa begrepp? Det översta citatet implicerar 

att utanförskapet har att göra med att de är kvinnor eftersom deras utanförskap ”glöms bort i 

den feministiska diskussionen”. I det andra citatet impliceras att begreppet har att göra med 

bostadssituation och kopplas samman med invandrartäta områden. Ytterligare en intressant 

aspekt på detta är att det i det första citatet låter som att Miljöpartiets insatser ska gälla alla 

invandrarkvinnor medan det i det andra citatet handlar om invandrade kvinnor i ”utsatta” 
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bostadsområden. De svenska kvinnorna eller männen i dessa bostadsområden fokuseras det 

inte alls på.  

 

7. Slutdiskussion 
 

Vi har i analysen fokuserat på att lyfta fram hur svenska dags och kvällstidningar framställer 

invandrarkvinnan. Under vår närläsning av artiklarna framträdde fyra teman under vilka vi 

sorterade in och analyserade våra data, konstruktionen av De Andra, heder, kultur och 

religion samt integration. Vi är medvetna om att vår förförståelse har haft betydelse för 

tolkningen av det empiriska materialet. 

 

I mångt och mycket är det en negativ bild som framträder av invandrarkvinnan i de valda 

tidningarna. Hon framställs allt för ofta som ett offer, ett offer för hederskultur, för en 

patriarkal familjestruktur eller för utestängande mekanismer på arbetsmarknaden. De problem 

som artikelförfattarna belyser rörande invandrarkvinnan förklaras till stor del mot bakgrund 

av etnicitet och religion. Vi menar att det finns en fara i artikelförfattarnas relativt liksidiga 

framställande då de befäster stereotyper och är med och vidmakthåller nuvarande 

föreställning om invandrarkvinnan som ett offer. Om problem rörande invandrarkvinnan 

framställs som problem med förklaring i kvinnans etnicitet i dags - samt kvällspress blir det 

till slut en allmängiltig sanning hos den stora massan. Vilket i sin tur får konsekvenser i den 

sociala praktiken vad gäller inflytande och makt för kvinnor med annan etnisk bakgrund.  

 

Diskursen om invandrarkvinnan i tidningarna påvisar övervägande en dominerande stereotyp, 

vilken är invandrarkvinnan som offer. Hon beskrivs vara ett offer för olika strukturer, dels de 

kulturella/religiösa strukturerna, där hon framställs som förtryckt hemmafru förbjuden att 

lämna hemmet och därigenom talar dålig svenska. I den här kontexten kopplas hon ofta 

samman med begrepp såsom bidragsberoende och förort. Begrepp som i sin tur är laddade 

med negativa associationer. Att vara fast i ett bidragsberoende visar på brister hos den 

invandrade kvinnan som inte kan vara egenförsörjande. I de kulturella/religiösa 

sammanhangen framträder ofta invandrarkvinnan i förhållande till invandrarmannen. Han 

framställs som förtryckare och hon som ett offer, det går att dra paralleller till genusteorin i 

vilken kvinnan och mannen ställs i ett dualistiskt förhållande till varandra. Kvinnan är det som 

mannen inte är, han är den handlingskraftige hon är den svaga. Invandrarkvinnan skildras så 
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som oförmögen att fatta egna beslut, bristerna hos invandrarkvinnan är det som blir fokus för 

textförfattarens intresse. 

 

Ytterligare en struktur som invandrarkvinnan skildras falla offer för är 

arbetsmarknadsstrukturer. Dessa kvinnor tilldelas enligt bilden enbart ”låglönearbeten” inom 

typiska kvinnoyrken, såsom olika vårdyrken. Hon antas inte ha möjlighet att få andra arbeten 

på grund av sina egna tillkortakommanden samt arbetsmarknadens diskriminerande 

mekanismer.  

I vissa av artiklarna finns dock en kontrasterande bild gentemot framställande av 

invandrarkvinnan som offer. Hon skildras då som välintegrerad och framgångsrik. Att vara 

välintegrerad invandrarkvinna innebär att vara svenskare än svensk. Författarna lyfter fram 

vad vi kan kalla ”svenskhetssymboler” såsom Arla-mjölk, Sveriges Radio, Melodifestivalen 

och Pippi Långstrump. I den här kontexten ses invandrarkvinnornas etniska ursprung och 

kultur som någonting exotiskt vilket skulle kunna kopplas samman med egenskaper som 

”svenskar” själva skulle vilja ha. Den lyckat integrerade kvinna är frigjord och gör som hon 

själv vill trots eller tack vare sitt ursprung. Hon röker, bor i samboförhållanden och tar sig in i 

sfärer i samhället som är förbehållet en liten klick etniska svenskar. De här kvinnorna har inga 

synliga religiösa attribut som hindar som slöja, burka, kors eller liknande.  

 

En annan intressant aspekt som kommit fram i vår analys är det ständiga fokus som läggs på 

hur kvinnor klär sig och vilka slutsatser som kan dras av detta. Hur kommer det sig egentligen 

att det är så intressant med slöja och burka och varför är det så otroligt provocerande med 

kvinnors religiösa symboler, när man sällan hör talas om kritik mot turban eller kippa5? 

Kanske ligger i detta en patriarkal tanke om att mannen själv definierar sin situation och 

därmed valet av klädsel. Men när kvinnan gör detsamma så är valet inte hennes eget utan styrt 

av mannen, imamen, prästen eller samhället. Då mannen är normen är kvinnan det avvikande, 

klädseln är inget undantag.   

 

De som har företräde att tala i den mediala diskursen om invandrarkvinnan är inte hon själv, 

det är inte hennes röst som blir hörd i artiklarna. Oftast är det artikelförfattaren själv som 

definierar invandrarkvinnans situation i olika kontexter. Häri ligger en fråga om makt, 

                                                 
5 Huvudbonad som judar bär i synagogan och vid andra religiösa tillfällen som ett tecken på aktning 
(www.wikipedia.org) 
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nämligen makten att själv få definiera sin situation. Invandrarkvinnorna har i detta 

sammanhang brist på makt. 

 

Vi gör ingen ansats till att motbevisa att det förekommer problematik kring exempelvis 

hedersfrågor. Det är enligt oss viktigt att dessa frågor belyses och diskuteras. Det vi ställer oss 

frågande till är den ensidiga bild som framkommit i våra artiklar rörande hederskulturer. Vi 

anser att bilden måste nyanseras och inte enbart förklaras utifrån etnicitet, religion och kultur. 

Fler röster måste få utrymme. 

 

Några av artiklarna är intervjuer med invandrarkvinnor, det är här intressant att se vad 

journalisten har valt att ställa för frågor, eller vad i materialet författaren har valt att publicera. 

I många av fallen ställs frågor rörande kvinnornas etniska bakgrund samt förmågan att kunna 

kombinera två kulturella identiteter. Trots att man i det här sammanhanget ger sken av att det 

är invandrarkvinnan själv som beskriver sitt liv och situation är det viktigt att ha i åtanke att 

det är journalistens förförståelse som styr valet av frågor samt vilka delar av svaren som har 

publiceras. Som mottagare av texten tar vi enbart del av det tryckta materialet och får 

därigenom inte hela bilden. 

 

Det har under närläsningen av våra artiklar framkommit vad vi anser vara ett intressant 

resonemang rörande medias egen roll i diskursen om invandrarkvinnan. Det handlar i de här 

artiklarna om en slags självreflektion från medias sida. I de här fallen lyfter journalisterna ofta 

fram de positiva utfallen av medias rapportering rörande exempelvis hedersrelaterat våld. 

Textförfattarna skriver saker såsom: 

 
Tack vare medias otröttliga rapportering om hedersrelaterat våld har makthavarna kommit till insikt 

om att fenomenet är ett allvarligt samhällsfenomen som utgör ett hot mot demokratin och den svenska 

rättsstaten (…) 

Mediernas sätt att aktualisera, skildra och förklara hedersmord har över lag gett mycket goda resultat. 

 

Det är enbart i ett fåtal av artiklarna som författarna lyfter fram de negativa aspekterna med 

sin egen roll i diskursen. I dessa avseenden handlar det ofta om att belysa vad man anser vara 

en felaktigt förd diskussion i media rörande invandrarkvinnan. Vi anser att media har ett stort 

inflytande i hur majoriteten av Sveriges befolkning tolkar situationer och hur de uppfattar 

andra människor. Utifrån detta anser vi det vara av stor vikt att media till större del för ett 
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resonemang kring sin egen roll då saker som upprepas gång på gång i olika mediala 

sammanhang till slut blir till sanningar. Genom att media använder sig av stereotyper bidrar 

man enligt vår mening till att dessa stereotyper förstärks, manifesteras och att nya stereotyper 

skapas. 

 

Inom ramen för denna c-uppsats har vi endast valt att se hur diskursen om invandrarkvinnan 

ser ut utifrån fyra tidningar. För att fånga den reella diskursen rörande invandrarkvinnan i 

svensk press hade det varit intressant att se till hur ett större antal tidningar skriver. Samt att 

närmare analysera den diskursiva praktiken genom att se till tidningarnas 

produktionsförhållanden, politiska färg eller hur respondenten uppfattar texten och även 

bilder. Vi tycker att det skulle vara mycket intressant att göra en jämförande studie av hur 

media i olika länder skildrar invandrade kvinnor och därigenom se om det finns möjligheter 

till förändring och nyansering.   

 

Vi har i vårt arbete lyft fram och analyserat hur man talar om invandrarkvinnan i svensk 

dagspress för att, genom artikeltexter, urskilja och belysa diskursen om invandrarkvinnan. 

Våra resultat har, vilket vi nämnt tidigare, påvisat ett liksidigt framställande av 

invandrarkvinnan i vilket användande av stereotyper är vanligt förekommande. Resultatet är i 

mångt och mycket nedslående. Invandrarkvinnan beskrivs ideligen utifrån sina 

tillkortakommanden. Utifrån detta är det av vikt att föra ett resonemang kring vad talet om 

invandrarkvinnan i nyhetsmedia får för betydelse för kvinnor med utländsk bakgrund i den 

sociala praktiken. Då invandrarkvinnan ofta beskrivs som ett offer i dagspress menar vi att det 

får en betydelse för hennes liv och valmöjligheter i den sociala praktiken. Om tidningar gång 

på gång talar om kvinnor med annan etnisk bakgrund än svensk som passiva, förtryckta och 

inte integrerade blir det utifrån den framställningen som de flesta människor kommer bilda 

sina uppfattningar om invandrarkvinnor på. Detta synsätt spelar en avgörande roll för 

invandrarkvinnans valmöjligheter och maktinflytande i det svenska samhället. Allmänhetens 

synsätt spelar en väsentlig del i skapandet av identitet, i den mån att identiteter påverkas av 

andras perception av vem du är. Om andra människors uppfattning går emot den egna 

perceptionen kan det leda till förvirring i fråga om den egna självuppfattningen. Hur skulle det 

kännas om du själv tycker att du är en handlingskraftig jämställd individ och andra bemöter 

dig som förtryckt och passiv? 

Vi vill belysa ovanstående då vi anser att det är av stor vikt inom det sociala arbetet att lyfta 

fram vad diskursen om invandrare får för betydelse för hur klienter med utländsk bakgrund 
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bemöts. I ett större sammanhang får diskursen betydelse för politiska åtaganden rörande 

individer med utländsk bakgrund t.ex : Hur väljer man att se på att arbetslösheten är högre hos 

invandare, ser man det som ett samhälligt problem vilket bottnar i diskriminering eller skyller 

man på individen?  

Det är även viktigt att reflektera över sina egna uppfattningar av individer och att ställa sig 

frågan hur mycket av de egna tolkningarna som påverkas av vad som skrivs i tidningar och 

talas på tv. Innan man tar det som står i tidningen som en sanning skall man fundera över 

syftet med texten och sättet som det förmedlas på.  

 

Vi anser att diskursen om invandrarkvinnan med största sannolikhet är en del i diskursen om 

invandrare som grupp. Det talas dagligen om invandrarungdomar, invandrartäta förorter och 

så vidare i dagspress. Begreppet invandrare används som ett samlingsnamn för individer med 

utländskbakgrund oavsett etnicitet eller kulturell/religiös tillhörighet samt oberoende av hur 

länge individen har bott i Sverige. Vi kan utan att ljuga säga att begreppet invandrare har 

blivit ett negativt laddat begrepp i media, talet om invandrarkvinnan i svensk dagspress är 

inget undantag från detta. 
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