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1. Inledning
I början av september 2015 publicerades bilden på den treårige flyktingpojken Alan
Kurdis livlösa kropp (Time, 2015-12-04; SVT, 2015-12-04). Samtidigt exploderade de
svenska mediernas rapportering om det som kom att kallas för flyktingkrisen.

Ett par månader senare, den 12 november, införde Sverige tillfälliga gränskontroller mot
Danmark. Under de tidigare sju dagarna hade landet tagit emot över 10 000 asylsökande
från i huvudsak Irak, Syrien och Afghanistan (Migrationsverket, 2015-11-15). Under
samma tidsperiod registrerade sig 80 000 asylsökande, lika många som under hela 2014,
hos Migrationsverket (SVT, 2016-01-04).

Medierna var inte sena med att rapportera om flyktingkrisen. Intresset var stort och
fenomenet fick mycket uppmärksamhet på såväl lokal- som riksnivå. Rapporteringen
kom i mångt och mycket att handla om det politiska spelet men även flyktingarna fick
komma till tals.

Den här uppsatsen sätter fokus på de svenska kvällstidningarna och hur de skildrar
flyktingkrisen på nyhetsplats. Uppsatsen har avgränsats till att titta närmare på kvinnliga
flyktingar för att se hur två redan utsatta grupper framställs.

1.1. Problembakgrund
Journalistiken fyller en viktig och påverkande roll i samhället. Det är i första hand via
journalistiken som allmänheten tillgodogör sig nyheter om samhällsfrågor och politik
(Strömbäck, 2012). Det är med andra ord rimligt att anta att journalistiken på ett eller
annat sätt påverkar hur allmänheten tänker och tycker kring aktuella ämnen som till
exempel flyktingkrisen.

Medierna innehar en viss makt och har stora möjligheter att påverka både opinionen och
levnadsförhållandena för olika grupper i samhället (Roosvall & Widestedt, 2015,
35–57). Nyhetsjournalistiken har dessutom en framträdande roll genom sitt
sanningsanspråk (Ekecrantz & Olsson, 1994).
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En stor del av mediernas makt ligger även i att ta fram information. Informationsmakten
ger medierna möjligheten att ta fram bestämda föreställningar om hur verkligheten ser
ut och fungerar (Ekecrantz & Olsson, 1994).
Journalistikforskaren Ylva Brune skriver att medierna har en framträdande roll
angående hur allmänheten förhåller sig till flyktingar som begrepp (2000). Enligt Brune
byggs hotbilder och element, som skapar en känsla av kuslighet och obehag mot
utifrånkommande, in i mediernas rapportering. Utifrånkommande gestaltas som
annorlunda, underlägsna och hotfulla och blir en projektionsduk för västvärldens egna
rädslor. Detta skapar en exotifiering som i sin tur leder till ett tydligare vi och dem, där
vi:et representerar väst och dem:et representerar öst, det främmande (Brune, 1998).

Jan Ekecrantz och Tom Olsson är inne på samma spår som Brune. De menar att
beroende på hur massmedierna framställer olika fenomen påverkar det hur människor
betraktar dem. Detta kan skapa en både endimensionell och stereotypisk bild av
fenomenet som sådant (1994).
Flyktingar som fenomen är inget undantag. När flyktingar framställs som antingen hot
eller offer har allmänheten en tendens att se dem som representanter för en av dessa
grupper, som en representant för kollektivet, i stället enskilda individer. Detsamma
gäller för kvinnorollen.

Sedan september 2015 har flyktingkrisen tagit upp mycket plats i nyhetsrapporteringen.
Berglez (2010, 265-288) skriver att nyhetskonsumtionen har blivit en vardaglig
händelse som sällan, i brist på tid och intresse från mottagarens sida, mynnar ut i ett
ifrågasättande. I stället köper människor det som medierna rapporterar som en objektiv
sanning, trots att den bild av verkligheten som förmedlas är en konstruktion inom den
journalistiska sfären.
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2. Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka diskursiva teman om kvinnliga flyktingar
som tonar fram i kvällstidningarnas rapportering om flyktingkrisen. Med hjälp av en
kritisk diskursanalys vill vi se vilka diskurser som dominerar i det empiriska materialet.

Våra frågeställningar är:
Hur framställs kvinnliga flyktingar i kvällstidningarnas nyhetsreportage om
flyktingkrisen?
Hur framställs flyktingkvinnan jämfört med flyktingmannen?
Hur framställs flyktingkvinnan jämfört med övriga aktörer?

2.1 Definition av begrepp
Två för uppsatsen viktiga och frekvent förekommande begrepp är flykting och
flyktingkris. I det här avsnittet diskuterar, definierar och förklarar vi begreppen.

2.1.1 Flykting
Flykting syftar på en person som har lämnat sitt hemland och inte kan återvända dit på
grund av fruktan för förföljelse beroende på ras, nationalitet, tillhörighet till viss
samhällsgrupp, religiös eller politisk uppfattning. Så definieras begreppet flykting i
Förenta Nationernas flyktingkonvention från 1951 (UNHCR, 2015).
Flyktingbegreppet beskriver således inte en person utan snarare den situation en person
befinner sig i.

2.1.2 Flyktingkris, flyktingsituation och flyktingkatastrof
Medierna och myndigheterna i Sverige använder sig av olika begrepp för att beskriva
samma fenomen. Journalistiken tycks växla mellan flyktingkrisen och
flyktingkatastrofen medan myndigheterna benämner det rådande tillståndet som
flyktingsituationen.
I den här uppsatsen har vi valt att använda oss av flyktingkrisen som begrepp. Dels för
att begreppet används flitigt inom journalistiken, dels för att vara konsekventa.
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3. Litteraturgranskning
I detta avsnitt tar vi upp undersökningens vetenskapliga grund. Avsnittet inleds med en
presentation av socialkonstruktivismen och fortsätter därefter med att diskutera utvalda
teoretiska angreppssätt. Angreppssätten varvas med tidigare forskning som angränsar
till undersökningen och som därför är relevant för den.

3.1 Journalistiken och verkligheten
För att kunna genomföra en kritisk diskursanalys måste vi som forskare först acceptera
de grundläggande filosofiska premisserna (Winther Jørgensen & Phillips, 2007).
Socialkonstruktivismens sätt att se på verklighet och kunskap utgör uppsatsens
vetenskapsfilosofiska grund. Enligt det socialkonstruktivistiska angreppssättet finns det
ingen objektiv verklighet utan bilden av verkligheten skapas utifrån sociala processer
och är beroende av tolkning, en tolkning som definieras olika beroende på tidsrymd,
kultur och individ (Wenneberg, 2010). Den verklighet som journalistiken förmedlar
genom språk och bilder är således en konstruktion av medierna.
Inom diskursanalysen har språket en stor betydelse för skapandet av verkligheten.
Språket representerar inte en given verklighet utan en subjektiv och individuell. Språket
besitter därtill en diskursiv makt som formar identiteter, relationer och olika
trosuppfattningar och påverkar bilden av oss själva och vår värld. (Berglez, 2010,
265–288). I vår undersökning spelar språket en central roll eftersom vi analyserar
journalistiska texter.

3.2 Diskurs, ideologi och medier
Diskursbegreppet rymmer flera betydelser (Berglez, 2010, s. 271). Då det saknas en
gemensam definition är det viktigt att tydliggöra vilken diskursbetydelse vår uppsats
utgår ifrån. I det här fallet utgår vi från diskurser på en institutionell nivå, det vill säga
den typ av diskurser som sker och produceras inom till exempel skolvärlden,
vetenskapen och medierna, etcetera. Allt som sägs, skrivs och görs inom institutionella
verksamheter är att betrakta som diskursiva beståndsdelar. Nyheter produceras inom
medierna och utgör ett slags språk och kan således ses som en typ av diskurs (Berglez,
2010, 265–288).
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Ett annat viktigt begrepp är ideologi. Begreppet är viktigt eftersom den kritiska
diskursanalysen som metod uppmärksammar och avslöjar hur diskurser ”samspelar eller
förhandlar med, eller motverkar ideologier” (Berglez, 2010, s. 273).
Ideologibegreppet har flera innebörder. Här använder vi definitionen som säger att det
är en typ av idésystem som konstituerar en tro eller övertygelse om någonting
(Bergström & Boréus, s. 140-141; Berglez, 2010, s. 268).
Ideologi handlar också om maktförhållanden, hur rådande dominansförhållande i
samhället upprätthålls och hur olika aktörer strävar efter att få andra att ansluta sig till
just deras ideologi (Berglez, 2010, s. 268). I problembakgrunden slog vi fast att
medierna har ett stort inflytande över sin publik. De ideologier som förekommer inom
journalistiken, vare sig det är en medveten eller omedveten produktion (Berglez, 2010,
s. 268), formar mottagarens förståelse av verkligheten och av ett fenomen som till
exempel flyktingkrisen.

3.3 Vi och dem
Orientalismen grundar sig i att kolonialmakterna, för att stärka sin egen dominans,
skapade föreställningar om Orienten som de andra. Västvärlden beskrev Orienten med
negativa egenskaper, som till exempel irrationalitet och bakåtsträvande, medan den såg
sig själv som en motpol. Ett tydligt vi och dem skapades, framför allt genom den
västerländska litteraturen och reseskildringar. Orienten blev västvärldens negativa
motsatsen (Said, 1978).

Enligt Said (1978) lever förtrycket kvar i modern tid. Den negativa bilden av Orienten
som de andra konstrueras och rekonstrueras av starka institutioner inom exempelvis
vetenskap, politik, skönlitteratur och populärkultur i både Europa och USA.
I vår undersökning representerar vi:et Europa och dem:et länderna öster om Europa, i
synnerhet de muslimska länderna. I Saids bok Covering Islam – How the media and the
experts determine how we see the rest of the world (1997) fokuserar han på
kunskapsproduktionen om Orienten utifrån hur just media har rapporterat kring olika
händelser där Islam har varit centralt. Han menar att rapporteringen utgör en liten del av
vad Islam egentligen är, att Islam inte är en enhet som vi måste bekämpa och att det ofta
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förknippas med fundamentalism och terrorism. Enligt honom är det för att västvärlden
vänder sig till medier i stället för att läsa om islam i skolan som den inte får hela bilden.
Said (1997) är medveten om att islamister har attackerat länder i västvärlden och Israel
för att få mer makt, men han anser att medierna ger en ensidig rapportering om dessa
händelser, samt att händelser som inte utgör ett fientligt intryck får lite utrymme.
Vidare publicerar västerländska medier oftast artiklar om muslimska länder med
religiösa symboler. Även ordet Islam har en viss negativ värdeladdning och det räcker
som uttryck för att beskriva vad västvärlden var rädd för både politiskt och kulturellt.

Anna Roosvall (2005) har undersökt hur könsstrukturerna i journalistiken sett ut
historiskt. Hon kopplar sin studie till orientalismen när hon talar om hur män kontra
kvinnor från östregioner framställs på utrikessidor. Hur männen framställs kopplar hon
till orientalismens beskrivning av den hotfulle mannen som betraktas med fasa och
förakt. Kvinnan kopplar hon ihop med den som ses som ivrig att domineras samt
exotisk. Det är även i utrikesartiklar om östregionerna som endast män förekommer.
Detta är även i samband med att hotbilden av islam ökar. Det finns, som Said (1997) tar
upp, en rädsla mot invandrare från muslimska regioner. Roosvall (2005) har också
upptäckt att islam i och med exotifieringen på utrikessidorna, samtidigt kan ses som de
svaga och underlägsna. I sin slutsats skriver hon att det sker ur en vit manlig ”point of
view”.

3.4 Den vita, manliga synvinkeln
Peter Gale (2004) talar också om en vit, manlig synvinkel. Han har undersökt diskurser
inom medier och det rådande politiska klimatet i Australien i vad som för dem ansågs
vara en flyktingkris 2001. Det året var flyktingfrågan en central fråga inom den
australiensiska politiken.

Gale (2004) utgår från politiska journalistiska texter när han undersöker vilka diskurser
som finns, på så sätt är den australiensiska skribenten vi:et och flyktingarna dem:et. Han
kommer fram till tre diskursiva teman, där ett fokuserar på personerna som flyr.
Diskursen säger att flyktingarna lider, detta skylls på det styrande organet i landet och
ses som ett misslyckande.
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Det andra temat visar på ett mönster som innefattar de politiker som ställer sig kritiska
mot att flyktingarna får komma till landet. Studien tar upp texter där politiker anser att
deras ansvar är att värna om det egna landet i första hand.
Det tredje temat handlar om hur journalister i olika artiklar vill bevisa sanningen utifrån
siffror, bland annat om hur många flyktingar som emigrerat eller hur mycket de har
kostat. Även artiklar om hur politiker använder sig av rykten i sina kampanjer, bland
annat rykten om hur flyktingar ska ha slängt sina barn i vattnet under resan, tas upp.
Diskursen innefattar "fakta", "jakten på sanningen", "rättigheten att veta" och "det
nationella intresset”.

Sammanfattningsvis drar Gale (2004) slutsatser om att det finns en starkt rådande ”vit
manlighet" som ser flyktingarna som illegala, men även att Australien ska vara ett
mångkulturellt land som visar medmänsklighet. Även då är det emellertid vita som får
yttra sig.

Eftersom både Roosvalls (2005) och Gales (2004) studier visar på en vit norm under
ungefär samma tidsperiod ger det en bra historisk överblick. Roosvalls studie täcker
könsrelaterade aspekter medan vår studie i hög grad tar upp politiska och nationella
aspekter om hur flyktingar framställs.
Att det råder en vit manlig synvinkel berör vår studie eftersom det säger en del om hur
kvinnor framställs, även om Gale (2004) inte fördjupar sig i representationen av kvinnor
specifikt. Under avsnittet om Kön och etnicitet går vi in djupare på hur kvinnan
historiskt sett underordnats på grund av icke-vithet och könstillhörighet.

3.5 Postkolonialismens vi och dem
Edward Said har fått kritik för att inte koppla den orientaliska kunskapsproduktionen till
kolonialismen och kapitalismens utveckling. Även för att ha överdrivit påverkan av
endast det litterära och ideologiska framställningarna av Orienten. I vårt fall utgår vi
ifrån kvällstidningarnas framställningar av de andra, men använder oss även av
postkoloniala angreppssätt som utgår från hur de andra har uppstått på grund av de
erövringar som har gjorts genom historien. Detta anser vi kan förklara de olika sätten
som flyktingkvinnorna framställs av västerländska journalister.
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Postkolonialismen härstammar från analyser av migration, slaveri, motstånd,
representation, ras, kön och reaktioner på härskardiskurser från koloniala Europa (de los
Reyes & Mulinari, 2012). Loomba (2012) tar upp att den postkoloniala tiden är efter
kolonialismen, då västvärlden fick makt genom erövring av andra länder. Men i och
med att kolonialismens tid har passerat och ättlingar av de koloniserade länderna finns
utspridda i hela världen kan hela världen ses som postkolonial i dag. Att personer som
sätts in i rollen som underordnad i dag beror på avtrycket som kolonialiseringen har
lämnat efter sig. Enligt de los Reyes och Mulinari (2012) är det kolonialismen som
skapar den västerländska identiteten och även normaliserar hierarkin som gör att det
historiskt sett koloniserade regionerna i världen fortfarande ses som underordnade.
Vi utgår ifrån nyhetsreportage när vi undersöker de olika hierarkierna som uppstår
mellan kvinnor och män, och kvinnor samt ”de andra”, där männen även kan ingå i de
andra.

de los Reyes och Mulinaris postkoloniala angreppssätt är relevant eftersom det är
genom språket och den kulturella produktionens makt, med symboliska associationer
som värderingarna om vilka som dominerar och vilka som är underordnade lärs ut. De
utgår från tidens och historiens roll när de belyser den ojämlika världsordningen, och
avslöjar språkets betydelse för människors världsuppfattning. Detta är något som enligt
dem skapat de normer för kvinnor och män som finns i dag (2012).

3.6 Kön och etnicitet
När vi analyserar vårt empiriska material undersöker vi om det finns diskurser om
flyktingkvinnorna som tonar fram utifrån både kön och etnicitet. Trots att en ny
kvinnoroll eftersträvats i vårt moderna samhälle, där kvinnan inte är underordnad
idealmannen, eller där den, enligt postkolonialismen, andra kvinnan inte är underordnad
den vita kvinnan i kolonialistiska och även nationalistiska diskurser, försvinner kvinnan
i diskussionerna om dessa (Loomba, 2012). Därför har vi tillämpat intersektionalitet
som ett teoretiskt perspektiv. Det är en feministisk sociologisk teori som är sprungen ur
det postkoloniala och som studerar hur diskriminerande maktordningar samverkar
(Roosvall & Widestedt, 2015).
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Centralt för vår undersökning är att vi tittar på kvinnliga flyktingar som i huvudsak
kommer från muslimska länder, alltså kön och etnicitet. Dessa två sociala kategorier
aktualiserar intersektionalitet. Kombinationen av kategorierna och den kontext kvinnan
det handlar om befinner sig avgör vilka diskurser som tonar fram. Det kan medföra en
specifik utsatthet (de los Reyes & Mulinari, 2012).

I och med att Gales (2004) studie visar hur flyktingar är underordnade kan
flyktingkvinnan hamna i vad de los Reyes och Mulinari (2012) kallar för en
dubbelkolonialisering, det vill säga att hon kopplas till det västvärlden anser vara de
andra och det faktum att hon är kvinna.

3.7 Könsstrukturer i familjer och mediediskurser om kvinnor
Som grund för vår studie har vi redan nämnt några relevanta diskurser som visat sig i
samband med analyser av flyktingar, dock utan att de specifikt handlar om kvinnor.
Postkoloniala och intersektionella diskurser kan handla om kvinnans makt, energi och
sexualitet. Det kan också handla om huruvida den ena kvinnans kultur ger större frihet
och utrymme för integritet, medan den andra kvinnans kultur inskränker henne genom
till exempel användandet av slöja. Det kan också bero på att den orientaliska mannen
blir underordnad i samhället och därför måste upprätthålla sin makt i sitt hem i stället,
så att det går ut över familjen, vilket det har gjort under kolonialiseringen.

Utvecklingen och den historiska bakgrunden är relevanta eftersom nyhetsreportagen
handlar om hela familjer som flyr från östregioner, och eftersom flyktingkvinnan
tillskrivs olika roller.

Traditionellt sett har kvinnan haft rollen som modersgestalt för hela nationer i historien.
Det är ofta som nationalsymboler framställs av kvinnor som mödrar, eftersom de enligt
Loomba (2012) bokstavligen och bildligen reproducerar nationen. I och med detta
menar Loomba att det fanns en stark bild av länder som familjer – modern skyddade
sina barn under kolonialiseringen, samtidigt som hon behövde sönernas skydd på grund
av kolonialiseringens framfart. Detta leder dock till ett förkroppsligande av kvinnan,
enligt Loomba (2012).
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När kvinnan bröt traditionen och valde att gå emot att patriarkatet uppkom diskurser
som beskrev kvinnan som fientlig och som en svikare. Detta bidrog till att tysta andra
frispråkiga kvinnor, samtidigt som det visade att den aktiva kvinnan som bryter
traditionen om att hon bara kan få makt genom att förföra existerade.

Just förkroppsligandet av kvinnan och kvinnokroppens förförande var ofta symbolen för
det erövrade landet. Det finns avbildningar av den asiatiska kvinnan där hon är
omsorgsfullt ekiperade och symbolen för deras rikedom blir ett hot mot européerna, på
grund av att detta inte förväntades. Förväntningen om att kvinnorna ska vara
underordnade, såvida de inte är förkroppsligade eller har kvinnligt beteende som kan
förföra mannen, är något som Christine M. Jacobsen och Dag Stenvoll (2010) har
undersökt. Deras studie är särskilt relevant eftersom den ligger nära i tiden. I
undersökning tonar en offerdiskurs, som de har hitta om den muslimska kvinnan och
den utländska kvinnan som säljer sex, fram. Offerdiskursen beskriver de som en person
som inte är självständig och som låter sig styras, passiv snarare än aktiv.

Därtill visar studien att mannen är skurken för hur kvinnorna objektifieras. Jacobsen och
Stenvoll hittar även exempel på dubbelkolonialisering. Det är bland annat på grund av
den västerländska journalistikens andrande som de sätts in i offerrollen, detta genom att
kvinnorna tillskrivs olika attribut som är typiska för den stereotyp som uppstått för
muslimska och utländska kvinnor som säljer sex som de olika maktstrukturerna, vilket
vi också kommer titta efter i vår studie. I deras studie framgår det att kriminalitet och
lidande inte hör hemma i ”vårt” samhälle eller ”vår” nation, utan den muslimska
kvinnan och den utländska kvinnan i sexhandeln utgör symboliskt sett en hotbild mot
traditioner och globala strukturer som västvärlden anser är rätt, genom att skilja på
modernt och konservativt, rationellt från irrationellt och självständighet från
underkastelse. Det behöver dock inte betyda att den muslimska flyktingkvinnan
framställs likadant i svensk press. Det finns ingen studie som tar upp specifikt hur den
svenska journalistiken framställer flyktingkvinnan. Därför behöver vi utgå ifrån det
historiska synsättet och hur flyktingkriser påverkat könsstrukturer i andra länder.
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4. Material och metod
Den kritiska diskursanalysen är lämplig att använda för att analysera diskurser i
kvällstidningarnas nyhetsrapportering eftersom den uppmärksammar hur diskurser
”samspelar eller förhandlar med, eller motverkar ideologier” (Berglez, 2010, s. 273).
För att analysera de utvalda nyhetsreportagen har vi utgått från Teun van Dijks kritiska
diskursanalys. I detta avsnitt redogör vi inledningsvis för urvalsprocessen och därefter
för de för uppsatsen viktigaste delarna av van Dijks metod. Avsnittet avslutas med
diskussion om metodkritik.

4.1 Urval
Uppsatsens empiriska underlag har tagits fram med hjälp av ett strategiskt
urvalsförfarande. Vårt urval består av 17 nyhetsreportage (se bilaga 1) publicerade i
pappersutgåvorna av Aftonbladet och Expressen, inklusive GT och Kvällsposten,
mellan den 1 och den 14 september 2015.
Startpunkten är satt till den 1 september eftersom vi upplever att nyhetsrapporteringen
om flyktingkrisen intensifierades då. Det var till exempel i början av september som
bilden på Alan Kurdi, den treårige flyktingpojken vars livlösa kropp spolades i land på
en strand i Turkiet, publicerades. Bilden blev en symbol för flyktingkrisen (SVT
2015-12-04; Time, 2015-12-04) och såg ut att få upp mediernas ögon för fenomenet.
Enligt Bryman (2011) är det lättare att utse en startpunkt för datainsamlingen än en
slutpunkt då den sällan är definitiv. I det här fallet är slutpunkten satt till den 14
september på grund av att det är en kandidatuppsats med en begränsad tidsram och
därmed begränsad möjlighet till en mer omfattande analys.

Vi valde att titta närmare på kvällstidningar eftersom de når ut till en stor grupp
människor vilket gör att de har möjlighet att påverka många. Kvällstidningarna skiljer
sig även åt jämfört med morgon- och lokaltidningar. Kvällstidningarna är i högre grad
läsarfinansierade, till viss del beroende av lösnummerförsäljning och förknippas ofta
med sensationsjournalistik, det vill säga journalistik som lägger vikt vid det
sensationella i ett skeende, kändisar, brott, presonifiering och serviceinriktning
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(Hadenius, Weibull & Wadbring 2008). Detta kan färga hur flyktingkvinnan framställs
och är därför intressant att undersöka i vår mening.

Söksträngen vi använt är: flyktingkris* OR flyktingkatastrof* (asterisk inkluderar prefix
och ändelser). Att vi använt både flyktingkris* och flyktingkatastrof* beror på att
medierna inte tycks göra någon skillnad på begreppen. En sökning i Mediearkivets
databas Retriver ger (2015-12-02) 396 träffar inom den aktuella tidsramen.

Vår undersökning bygger på en kvalitativ undersökningsstrategi och syftar till att
analysera ett fenomen på djupet genom att studera ett färre antal fall (Bryman, 2011).
För att reducera urvalet ytterligare har vi valt att titta närmare på nyhetsreportage då
genren ger journalisten vissa språkliga friheter till skillnad från den raka nyhetsartikeln.
I de fall det varit svårt att avgöra vilken genre en text tillhör har vi utgått från
Nationalencyklopedins definition av reportage. Reportagegenren ska vara ”av en viss
längd, ha personlig färgning, spegla faktiska händelser med ett visst nyhetsvärde samt
bygga på reporterns förstahandskännedom” (ne.se, 2015-12-28).
Av de 396 träffarna var 17 nyhetsreportage vilket vi anser vara rimligt för att besvara
forskningsfrågan och för att ge en allsidig bild av företeelsen.

4.2 Teun van Dijks kritiska diskursanalys
Diskursanalysen huvudsakliga mål är att analysera språk och makt, det vill säga att
”studera hur språkliga praktiker ingår i, utmanar eller förändrar maktstrukturer i
samhället” (Berglez, 2008, s. 123). För att analysera nyhetsreportagen har vi utgått från
Teun van Dijks kritiska diskursanalys. Precis som i hans analys undersöker vi
reportagen på en mikro- och makrostrukturell nivå, dels för att se hur orden används,
dels för att se vilka övergripande egenskaper texten har när det kommer till hur
flyktingkvinnan framställs. Vår analys börjar på detaljnivå (mikro) för att sedan övergå
till en mer övergripande nivå (makro) då det ”är strategiskt mer effektivt” enligt van
Dijk (1988, s19).
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4.2.1 Mikro- och makrostrukturella nivåer
Under den mikrostrukturella delen av analysen undersöker vi ordval, beskrivningar och
överflödig information som saknar relevans för nyhetsreportaget, då sådan information
kan föra fram maktdiskurser och maktstrukturer i ljuset (van Dijk, 1988).
Den makrostrukturella delen av analysen syftar till att ge en övergripande bild av
nyhetsreportaget genom att identifiera tematiska och schematiska strukturer. I den
tematiska delen av analysen undersöker vi textens hierarkiska upplägg och relationen
mellan huvudteman och delteman. Den schematiska delen identifierar textens kärna och
undersöker de aktörer, inklusive journalisten själv, som får komma till tals (van Dijk,
1988).
Inom den kritiska diskursanalysen rymmer textbegreppet såväl skriven text som bilder
och faktarutor och dylikt (Berglez, 2010, 265-288). På den makrostrukturella nivån av
analysen har vi även tittat närmare på bildernas denotativa och konnotativa innehåll, det
vill säga bildens konkreta betydelse – vad den föreställer – och bildens abstrakta
betydelse – hur bilden kan tolkas (Bergström, 2014).

4.3 Frågeställning och tillvägagångssätt
Inför och under analysprocessen utformade vi, utifrån våra huvudfrågor, våra teoretiska
perspektiv samt van Dijks kritiska diskursanalys, ett antal frågor att utgå ifrån:

Vilka ord beskriver och används i relation till flyktingkvinnan?
Vilka ord används inte i relation till flyktingkvinnan i jämförelse med andra aktörer?
Hur konstrueras flyktingkvinnan i förhållande till andra aktörer?
Vilken funktion har flyktingkvinnan i texten?
Vilka teman i texten är viktigast och hur förhåller de sig till flyktingkvinnan?
Hur framställs flyktingkvinnan i text?

Därefter besvarade vi frågorna genom att läsa igenom de utvalda nyhetsreportagen
– först enskilt, sedan tillsammans. Under genomläsningarna tog vi anteckningar och
markerade för oss intressanta avsnitt i nyhetsreportagen. I likhet med Berglez (2010,
277-279) rekommendationer undersökte vi det empiriska materialet flera gånger.
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Nämnas ska också att texterna har analyserats som en enda text för att identifiera
återkommande mönster (Berglez, 2010, 277-279).

Tilläggas ska även att vissa diskurser kan framstå som självklara för forskarna och kan
därför vara svåra att upptäcka (Winther Jørgensen & Phillips, 2007). För att tackla detta
har vi strävat efter medvetenhet om problemet, och diskuterat det sinsemellan under
analysprocessen.

4.4 Metodkritik
Det råder en viss osäkerhet kring kvalitetskriterierna för kvalitativ forskning. Därför är
det viktigt att forskarna uttrycker sina egna kriterier och har ett öppet förhållningssätt
till dessa (Repstad, 2007).
För att säkerställa undersökningens kvalitet har vi utgått från validitets- och
reliabilitetsbergreppen, det vill säga giltighet och tillförlitlighet. Validitet handlar om
analysresultatets sanningshalt, att den mäter det den ska mäta (Ekström & Larsson,
2010, s. 14-15). Med utgångspunkt i socialkonstruktivismen är verkligheten en produkt
av sociala processer. Med andra ord är ingen tolkning av verkligheten den andre lik.
Applicerad på vår studie innebär det att nyhetsreportagen om flyktingkrisen kan tolkas
olika beroende på vem det är som tolkar dem. Våra tolkningar behöver således inte vara
bättre än någon annans. Detta gör dock inte per automatik alla tolkningar lika bra
(Winther Jørgensen & Phillips, 2007). Dessutom är det viktigt att titta på hur relevant
det empiriska materialet är för undersökningen. Mot bakgrund av urvalsförfarandet
anser vi att det empiriska materialet är starkt sammankopplat med vår frågeställning.

Dock går det inte att säga att studien är empiriskt generaliserbar i och med den metod vi
har valt. Diskursanalysen pekar inte på vad som är grunden till ett fenomen utan syftar
till att belysa möjliga problem (Bergström och Boréus, 2012). Hade vårt urval varit
större hade det till exempel kunnat ge en tydligare och mer generell bild. I stället är vår
studie att se som en indikation på hur kvällstidningarna framställer kvinnliga flyktingar.
Detta utifrån att se detaljer och göra en djupare undersökning på ett mindre material,
snarare än mindre detaljrik undersökning på ett större material.
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Om en annan forskare skulle göra samma studie, med samma utgångspunkter, betyder
det nödvändigtvis inte heller att hen når samma slutresultat eftersom varje individ är ett
subjekt med olika erfarenheter och värderingar.

Reliabilitet rör huruvida metoden är tillförlitlig (Ekström & Larsson, 2010, s. 14-15).
Här värdesätter kvalitativa studier transparens (Yin, 2013). Av den anledningen har vi
tydligt redovisat hur vi har gått tillväga i både urvals- och analysprocessen. För att
främja transparensen ytterligare underbygger vi våra resonemang i analysavsnittet med
utdrag från nyhetsreportagen. I och med det får läsaren av uppsatsen chansen att skapa
sig en personlig bild av undersökningen.
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5. Analys
Med hjälp av den kritiska diskursanalysen har vi upptäckt fyra diskursiva teman som
genomsyrar kvällstidningarnas nyhetsreportage om flyktingkvinnan i flyktingkrisen:

• Den svaga flyktingkvinnan
• Den starka flyktingkvinnan
• Den osynliga flyktingkvinnan
• Flyktingkvinnan som modersgestalt

I det här avsnittet diskuterar vi analysresultatet och våra fyra diskursiva teman. De citat
och textutdrag som presenteras uttrycker återkommande och typiska förhållningssätt i
det undersökta materialet. Eftersom texter kan tolkas olika kan samma textutdrag
förekomma under flera av våra diskursiva teman. I samband med utdragen redogör vi
för hur de bidrar till det diskursiva tema de kopplas samman med.

5.1 Den svaga flyktingkvinnan
Ett återkommande mönster i nyhetsreportagen är flyktingkvinnan som underordnad
flyktingmannen. Flyktingkvinnan får inte samma utrymme som flyktingmannen och
jämförelsevis kommer hon sällan till tals. I stället framställs hon som svag och
underordnad i beskrivningar och citat av män.
I bilder framställs flyktingkvinnan endast vid två tillfällen som den person som det till
stor del handlar om. En bild (bilaga 2.2) är tagen uppifrån och snett bakifrån, där hon är
ihopkrupen med sitt barn som hon skyddar på marken. Många gånger har
kvällstidningarna valt bilder där männen är de som är aktiva och ser ut att protestera,
medan de valda bilderna på kvinnan är när hon är sorgsen eller passiv.
I nedanstående utdrag beskrivs kvinnorna som hjälplösa medan det vilar något nästintill
heroiskt över männen som offrar sina liv för familjens skull.
– Jag hade klarat mig men kvinnorna och barnen hade inte överlevt. (Aftonbladet
2015-09-14 Tillsammans till slut)

!16

Sevgi Camuz & Anton Lernstål
– Alla män hoppade i vattnet och vi lät kvinnorna och barnen kvar, säger Khaled som är
kusin till Ahmed Mohamad. (Expressen 2015-09-07 Barnen bor på spåret)

I studien om hur män och kvinnor framställs på utrikessidorna, kommer Roosvall
(2005) fram till att kvinnor förväntas bli hjälpta av män. Båda citaten säger något om
flyktingkvinnans roll. I citatet som återges i Expressen beskriver flyktingmannen
situationen som att de bestämde att kvinnorna skulle vara kvar i båten.
Roosvalls forskning visar också att kvinnor oftast medverkar i artiklar där män
förekommer. Det visar sig även i vårt urval. När kvinnor ställs i förhållande till männen
beskrivs männen som starka, som överlevare, som några kvinnorna är beroende av för
att klara sig.
I relation finns det exempelvis inga tillfällen där en flyktingkvinna får uttrycka att hon
hade klarat sig men att flyktingmän inte hade gjort det. I texterna står det inte heller om
hur flyktingkvinnor offrat sig för att rädda männen. Detta passar även in i den passiva
bilden av den muslimska kvinnan (Jacobsen & Stenvoll, 2010).
Ytterligare ett exempel där mannen beskrivs som heroisk är i följande utdrag:
En man lotsar sin fru upp för trapporna och greppet han fattat om barnet som han har på ena
axeln ser fast ut. (Expressen 2015-09-11 Nästa stopp: Tryggheten)

Mannen får representera familjens resa och innehar huvudrollen i reportaget. Det är
mannen som tagit sin familj från kriget till tryggheten och freden. Det är mannen som
har genomfört resan med familjen i släptåg, trots att de har gjort samma resa.
Den västerländska journalisten beskriver scenariot vilket också avgör hur
flyktingkvinnan rangordnas i och med hennes etnicitet. Att journalisten väljer att
beskriva ”flyktingmannens fasta grepp” utan att ta upp hur flyktingkvinnan bidragit till
resan i någon bemärkelse gör att läsaren endast ser den bild av verkligheten som
journalisten valt att beskriva. Flyktingkvinnan syns inte heller på någon bild i det
specifika reportaget. Utelämnandet påverkar rangordningen.

Flyktingmän, som enligt tidigare postkolonial forskning ofta framställs som uslingar
(Loomba, 2012), stöps i en annan form. I vårt empiriska material beskrivs
flyktingmännen som enskilda individer och inte som några uslingar. I stället närmar de
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sig nämnda hjältestatus mer än något annat. Flyktingkvinnan är däremot fast i den
historiska och stereotypa roll som bland annat Roosvall (2005) tar upp i sin forskning.
Kvinnorna exkluderas på grund av sitt kön och ses som svaga och underlägsna. Till
skillnad från mannen gestaltas de huvudsakligen som offer snarare än något annat, med
några undantag (se 6.2 Den starka flyktingkvinnan).

Flyktingar som grupp ses fortfarande som ett hot mot västvärlden. Hotbilden förstärks
när flera reportagen beskriver hur poliser tillkallas för att kontrollera och hantera de
beskrivna situationer. I och med att flyktingar framställs som ett hot mot västvärlden,
och eftersom kvinnor ingår i den gruppen, finns tillfällen där flyktingkvinnan faller
offer för både bilden som underordnad mannen och västvärlden. de los Reyes och
Mulinari (2012) kallar det för dubbelkolonialisering.
Birgitta och Christian Mouquet , 70 och 83 år; från Västerås kör av färjan med sin husbil.
De har varit i Frankrike och tankar på Statoil innan sista etappen av hemresan startar. Det
var här i Rödby som de fick den där riktiga semesterkänslan. – Det känns alltid litegrand
som att man lämnar hemlandet när man kommer hit, säger Birgitta. (Kvällsposten
2015-09-14 “Vi vill ge dem något, de har ju flytt från kriget”)

Från färjan vandrar allihop genom en glasgång tio meter upp i luften. Som på flyget
ungefär. Resenärernas silhuetter är lätta att urskilja mot hösthimlen. Här startar sorteringen.
Har du papper som ger dig rätt att vara i Europa? (Kvällsposten 2015-09-14 “Vi vill ge dem
något, de har ju flytt från kriget”)

Utdraget från Kvällsposten beskriver ett svenskt par som har varit på semester i
Frankrike. Kvinnan i paret får komma till tals och hon får representera västvärlden samt
den som tar ställning i flyktingfrågan. Paret jämförs på så sätt med de som verkligen
flyr. För dem är det semesterkänsla att lämna hemlandet och komma till Rödby något
som skiljer vi:et från dem:et.
I det andra utdraget sätts flyktingarna i relation till personer som inte är på flykt.
Flyktingarna inflikas i vi:et genom att beskrivas som “resenärer”, men sedan skriver
journalisten att en sortering startar, där ett papper skiljer resenärerna åt, vilket medför
ett andrande igen.
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I vissa reportage får specifikt flyktingkvinnan medverka som aktör och representant för
flyktingar som grupp. Det blir då tydligare när hon ställs mot västerländska aktörer.
I vissa reportage får specifikt flyktingkvinnan medverka som aktör och representant för
flyktingar som grupp. Det blir då tydligare när hon ställs mot västerländska aktörer.
Det tar knappt två timmar ner till Röszke i en bil som två vänner fyllt med mat, vatten och
filtar. På vägen berättar vännerna, Sara och hennes man Daniel, hur de velat göra något men
inte vetat vad. I Röszke får den frågan snabbt sitt svar. Från ett primitivt sjuktält skär en
kvinnas skrik genom mörkret. (GT 2015-09-13 En vecka av kamp vid gränsen)

Det västerländska paret har tillgång till mat, vatten och filtar, de är hjälpen.
Flyktingkvinnan svarar för de som behöver hjälp, offren för flyktingkatastrofen, de
andra.
I just det här fallet blir Sara och Daniel en referenspunkt som visar på skillnaderna på
det västerländska och det österländska, bland annat genom formuleringen Sara och
hennes man Daniel, inte Daniel och hans fru Sara.
I det andra ledet är det flyktingkvinnan som skriker för att hon, tillsammans med sina
barn, kommit bort från sin man.

Vidare är utdraget ett exempel på hur flyktingkvinnans roll som offer förstärks.
Flyktingkvinnan i utdraget nämns många gånger tillsammans med barn och varje gång
någon skriker och/eller gråter är en kvinna och/eller ett barn närvarande, mer sällan en
man. Även under rådande flyktingkris framställs flyktingkvinnor alltså som svaga och
därmed underordnade. Men det finns som tidigare nämnts flera steg. Flyktingkvinnan
underordnas flyktingmannen som i sin tur underordnads den västerländska kvinnan och
den västerländske mannen. Det blir en underordningens trappstege där flyktingkvinnan
står på den nedersta avsatsen.

Utdraget nedan är också ett exempel hur kvinnan står som synlig aktör och representant
för denna dubbelkolonialiserade underordningen. Hon blir offer för journalistens
polarisering mellan de västerländska som hjälper och flyktingarna från östregioner som
tvingas att fly från hemlandet.
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Hans mamma Amna uttrycker sin bitterhet gentemot IS. – IS fick oss att hata livet och
föredra döden hellre än att leva under deras styre. För första gången i mitt liv tar jag steget
och lämnar mitt hem, säger hon. (Expressen 2015-09-09 Hon flydde med 13 barn)

Invånarna på Lesbos börjar vänja sig vid flyktingströmmen. De vet att nya flyktingar
anländer varje dag och natt. De vet också att alla vill åka vidare och inte stanna kvar här. På
en del rastplatser längs vägen har folk placerat vattenflaskor och kommit med mat till
flyktingar. (Expressen 2015-09-09 Hon flydde med 13 barn)

Flyktingkvinnan i texten får först citeras, så att det blir hon som representerar
människor som flyr från IS. Dessutom framkommer det i det andra citatet att hon flyr
med många familjemedlemmarna. Det ökar på känslan av att det är en ström.
Journalisten fortsätter med att beskriva hur invånarna börjar vänja sig vid just
“flyktingströmmen” och hur ofta dessa flyktingar kommer, även att de tycker synd om
dem eftersom att de vet att de själva har det bättre. Det framgår genom att journalisten
beskriver hur invånarna på Lesbos hjälper dem, något som Jacobsen och Stenvoll
(2010) beskriver som “hjälparen” och som också innebär ett skapande av ett vi och dem.

5.2 Den starka flyktingkvinnan
Sett till historien har kvinnan underordnats mannen på olika sätt. Exempelvis genom att
framställas som en modersgestalt och hemmafru, samt genom att bli förkroppsligad och
objektifierad (Loomba, 2012). I vissa texter är flyktingkvinnan emellertid hierarkiskt
överordnad flyktingmannen, i val av aktör och även i val av bild. När det kommer till
bilder på flyktingkvinnor finns det endast en tydlig bild (bilaga 2.4) i vårt urval som
matchar detta diskursiva tema. Den föreställer en flyktingkvinna som står upp medan
hennes man är på marken med deras barn i sin famn. Flyktingkvinnan är den som håller
handen mot poliserna och ser ut att vilja skydda familjen från dem, vilket annars oftast
är mannen. Bilden är tagen en bit ifrån familjen och poliserna och aktörerna ser ut att
vara omedvetna om att bilden tas.

Att flyktingkvinnan framställs som stark på en bild betyder inte att det är enda gången
som detta sker, men det finns tillfällen då reportagen inte har någon bild på
flyktingkvinnor trots att de kommer till tals. Flyktingkvinnan Mona omnämns i två
reportage men är bara med på bild i ett. I texten får hon däremot större utrymme.
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Mona som arbetade som lärare innan hon flydde går först, före sin bror Muazzam och deras
75-åriga mamma Nadira. När de korsar gränsen brister Mona, vars man och 25-årige son är
kvar i Syrien, ut i ett glädjetjut. (GT 2015-09-13 En vecka av kamp vid gränsen)

I texten låter journalisten Mona representera flyktingarna. Mona nämns visserligen
tillsammans med sin bror men hon går framför honom och har iklätts rollen som
huvudaktör. Hon beskrivs även med en yrkeskategori, hon var lärare innan hon flydde,
och hennes son och man är kvar i Syrien.
Monas agerande utgör huvudhandlingen i meningsuppbyggnaden. Detta utan att hon är
en mamma eller behöver hjälp från en man. Hon bryter ut i glädjetjut för sin egen skull,
trots att hennes man och son är kvar i Syrien.
Det är typiskt att kvinnan tillskrivs attribut och förklaringar om att hon går utanför
ramarna för kvinnorollen, medan mannen stereotypiskt och historiskt sett svarar för
normen. Han är överordnad genom att vara man (Roosvall, 2005).
Här följer ytterligare ett exempel på när en flyktingkvinna beskrivs som självständig.
Noterbart är att flyktingkvinnan återigen nämns med yrkestillhörighet.
37-åriga veterinären Kinda står med sina tre barn och försöker bestämma sig för om hon
ska kliva på. Hon har åkt själv med två döttrar och en son, utan maken som är kvar i
Damaskus. (GT 2015-09-10 ”Alla ska till lägren”)

Precis som Roosvall (2005) ser vi ett mönster där flyktingkvinnan sällan förekommer
helt ensam i en text. Även om det är texter där både män och kvinnor får komma till tals
är det oftast mannen som får representera den som reser själv eller tar beslut åt familjen.
Därför kan Kinda ses som den svaga flyktingkvinnan på grund av att hon inte fattar ett
eget beslut samtidigt som makens frånvaro nämns i sammanhanget.
Trots att det krävs attribut som förklarar varför flyktingkvinnan inte är underordnad är
det tydligt att hon framstår som ännu starkare när hon väl framställs som stark. Hon
behöver inte vara objektifierad.

Det är vanligt att kvinnor framställs som modersgestalter i nyhetsreportagen, i den
rollen kan de vara både över- och underordnade. En rubrik lyder:
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Hon flydde med 13 barn. (Expressen 2015-09-09 Hon flydde med 13 barn)

En kvinna som flyr med 13 barn blir en modersgestalt. I och med att Expressen valt att
vinkla på just flyktingkvinnan i rubriken överordnas hon i det här fallet textens handling
hierarkiskt sett.
I reportaget framgår det inte exakt vem ”hon” syftar till. I gruppen finns både en änka
och modern till den man som i stort för gruppens talan. Det framgår inte heller om alla
barnen tillhör änkan, men det är henne vi i första hand ser och sätter fokus på. I resten
av texten är det framför allt en man som får komma till tals. Detta är ett utdrag från när
en kvinna, mamman till mannen, citeras i brödtexten. Samma citat förekommer även i
underrubrik och ingress.
Hans mamma Amna uttrycker sin bitterhet gentemot IS. – IS fick oss att hata livet och
föredra döden hellre än att leva under deras styre. För första gången i mitt liv tar jag steget
och lämnar mitt hem. (Expressen 2015-09-09 Hon flydde med 13 barn)

Flyktingkvinnan låter sig inte underordnas Islamiska staten, IS. Hon tar över
representationen och symbolen för hemlandet, utan att vara förkroppsligad, genom att
tala om att IS har förpestat landet. Därtill lämnar hon sitt hem för att undgå dem. Detta
spär å andra sidan på idén om den sanna hemvisten och kvinnan som symbol för
moderlandet. Ett vi och dem skapas då det oftast är den österländska kvinnan, eller den
koloniserade kvinnan, som hellre stannar i sitt hemland (Loomba, 2012). Det är i sin tur
den österländska kvinnan som de västerländska ser som de andra på grund av ett
underordnande och konservativt tänk, något som även syns i Jacobsens och Stenvolls
studie (2010). Men i och med att hon lämnar landet representerar hon en kvinna som
tagit beslutet att bryta traditionerna i stället, och är inte längre den passiva muslimska
kvinnan som Jacobsen och Stenvoll beskriver i sin offerdiskurs. Tillsammans med
rubriken framstår det som att kvinnan har en stor påverkan på huruvida familjen hade
åkt eller inte, eftersom hon tycks vara den som har mycket ansvar.

Att döma från den största bilden (bilaga 2.1) som tillhör reportaget verkar personen som
är “hon” i rubriken vara änkan, då det är änkan som står längst fram på bilden. Hon ser
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in i kameran och har resten av familjen bakom sig. Bildtexten säger att hon flydde med
familjen, och på så sätt förstärks hennes roll, även om det skulle vara så att mannen är
den som har tagit det avgörande beslutet.
– Vi har suttit här i fem dagar. Vi har biljetter men får inte ta oss någonstans, säger 70-åriga
Randa Qaduora. Hon lämnade Damaskus för en månad sedan tillsammans med sin son Abu
Alaa Ayob och hans familj. (Aftonbladet 2015-09-02 De har biljetter – men får inte resa)

I följande citat påverkar meningsuppbyggnaden vem som påverkat just detta beslut.
Randa Quaduora är den som får komma till tals i Aftonbladets reportage och
representera hur familjen lämnade landet och tar sig vidare. Hon framstår som den som
har ansvaret då hon får berätta om vad familjen får stå ut med, men också eftersom att
hon har familjen under sina vingar. Förutom dessa beskrivningar framgår det att hon
lämnade Damaskus med sin son, inte sonen med henne.

Det attribut som har tillskrivits Randa Quaduora är hennes ålder. Äldre flyktingkvinnor
förekommer ofta med åldern i nära anslutning till sina namn. I det här fallet framställs
flyktingkvinnan som någon som inte orkar lika mycket som en ung människa. Då det
ofta är män som får yttrar sig om hur de tycker synd om äldre kvinnor och barn som
måste orka fly blir åldern en symbol för hur den här flyktingkvinnan ändå orkar, och
dessutom leder resten av familjen.
Även i det här citatet är den en kvinna som vägrar låta sig underordnas:
– Vi var på stationen. Poliserna som var där skrek åt mig att jag inte skulle prata med
honom. Sedan sa de “Go to camp, Go to camp”. De var våldsamma och puttade till mig
hårt. De vill inte hjälpa till. Jag vill inte stanna kvar i Ungern. (Expressen 2015-09-04
Kaoset på stationen)

Loomba (2012) tar upp hur den icke-europeiska kvinnan hamnar i en och samma grupp
och blir underordnad på grund av att hon är just icke-europé och kvinna.
På bilden i reportaget som utdraget kommer ifrån är alla poliser män och de
representerar även västvärlden eftersom de i nyhetsreportaget ställs mot flyktingarna.
Denna framställning är ändå att betrakta som Den starka flyktingkvinnan eftersom hon
inte befinner sig i ett flyktingläger, poliserna har inte fått henne dit de vill. Trots att hon
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inte är där hon vill vara ger hon inte efter för de som anses ha makt. Hon nämns inte
heller tillsammans med en man, vilket annars är en vanlig faktor till att kvinnor
underordnas.

Till bilden som vi beskriver i början av det här avsnittet (bilaga 2.4) nämns inte något
namn på flyktingkvinnan som skyddar familjen från poliserna. Den bild som valts ut
liknar scenariot som flyktingkvinnan som får komma till tals redogör för i citatet ovan,
de är dock inte samma person som citeras som syns på bilden. På den citerade kvinnan
är det i stället en mindre bild (bilaga 2.6) där hon sitter tillsammans med sin familj.
Över den bilden finns en bild på vad journalisten beskriver som ett tumult som utbrutit
på platsen där hon befinner sig. Under hennes bild återkommer beskrivningen av
tumultet i en bildtext. Hon är huvudaktören och den som får komma till tals av de som
är på bilden.

5.3 Den osynliga flyktingkvinnan
Diskurser uppstår bland annat utifrån vilka attribut som tillskrivs flyktingkvinnan. På
samma sätt tonar de fram när hon inte beskrivs, när hon blir osynlig.
När nyhetsreportagen sätter fokus på endast en person är det i vårt urval alltid en man
som innehar huvudrollen. Flyktingkvinnor omnämns inte. I vissa fall finns hon med i
sammanhanget utan att få komma till tals. Ofta får flyktingkvinnan synas i text men inte
på bilder i reportaget.

I nedanstående utdrag nämns ordet ”familj”, som beskrivs med varje familjemedlems
namn och ålder. Det framgår även att alla är i ett och samma rum. Detta är alltså ett
exempel på när flyktingkvinnan får utrymme genom att vi vet att hon finns, men hon får
inte komma till tals eller synas på någon bild.
Eihab Ahmed, 42, gnuggar sina rödsprängda ögon. Han sätter sig ner på sänggaveln på
asylboendes i Malmö och försöker trösta sin dotter Nouran. Hon hostar och grinar illa.
Hennes ena fot är svullen och inlindad i gips. – Men hon lever, säger Eihab. Det har gått en
månad sedan han och hans fru, Rasha 25, flydde med döttrarna Goslim 4, Nouran 6 och
Layal 7, från de hårda striderna i hemstaden Aleppo i norra Syrien. (GT 2015-09-08 På
flykt i en månad)
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I reportagen är det ofta flyktingmannen som citeras i stället för flyktingkvinnan.
Tillfället då flyktingmannen får komma till tals i det här fallet kan jämföras med att det
ofta är flyktingkvinnan som paras ihop med och får komma till tals när barn omnämns,
och därför får ett visst ansvar men också en viss makt (se Den starka flyktingkvinna).
I det här fallet har flyktingmannen tagit över den ansvarsfulla familjerollen. Han är både
överordnad för att han är man och för att han skymmer flyktingkvinnan genom att ta
ifrån henne den plats hon annars brukar ha makt över. I vissa fall framgår det som att
det endast är mannens uppdrag att ta hand om familjen. Misslyckas mannen behöver
han skämmas. I nedanstående utdrag underordnas han polisen. Flyktingkvinnan
underordnas i sin tur mannen genom att utelämnas.
Ännu en pappa som desperat försöker stå emot poliserna som vill dra iväg hans familj till
väntade bussar. Mannen får ett slag mot huvudet inför sin son och sin dotter. Förnedrad och
misshandlad inför sina barn som skriker i panik. (Aftonbladet 2015-09-04 ”Ge oss vår
frihet”)

Formuleringen ”ännu en pappa” visar att han inte är den enda pappan som utsatts. Den
pappan som utsätts i det här fallet får stå som representant för alla dessa pappor och när
han misshandlads är han inte förnedrad inför sin fru, utan endast inför sina barn.
I utdraget nämner Aftonbladet inte om det finns en mamma med. I ingressen och på
bilden till reportaget framgår det däremot att det finns en mamma. Mamman beskrivs
som den som krampaktigt håller i sitt barn när hon släpas bort, något vi återkommer till
i avsnittet om modersgestalten.

I de nedanstående citaten framgår det att flyktingkvinnor är med på en båt som ska ta
familjer över ett farligt vatten. Kvinnorna nämns som en del av gruppen som befinner
sig i den farliga situationen. Först tar journalisten upp att de berörda är familjer.
Automatiskt vävs kvinnorna in i familjebegreppet, men de ges inget utrymme att prata
eller kommentera besluten som männen tar. Det är också uteslutande män som fattar
besluten genom hela texten. Först när de motiverar sina beslut kommer kvinnorna in i
bilden.
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Familjen Mohamad är tacksamma för att vara vid liv. (Expressen 2015-09-07 Barnen bor
på spåret)
– Vi sa till smugglarna att det gick höga vågor och att vi inte vågade åka. Dessutom
protesterade vi över att vi var för många i båten. Men de hotade då att inte hjälpa oss igen.
Vi valde att åka, säger Mohamad. (Expressen 2015-09-07 Barnen bor på spåret)
– Alla män hoppade i vattnet och vi lät kvinnorna och barnen kvar, säger Khaled som är
kusin till Ahmed Mohamad. (Expressen 2015-09-07 Barnen bor på spåret)

Kvinnorna kommer in i bilden som de svaga som behöver bli hjälpta och hamnar i
samma grupp som barnen. Hela familjen är tacksam för att vara vid liv, vilket de har
"alla män" att tacka för att döma av männens agerande kontra kvinnornas. Det framgår
även att männen har övervägt att inte våga åka, men varit modiga att göra det ändå, för
att sedan rädda situationen och överleva. Dessutom framkommer det aldrig i någon text
att en flyktingkvinna har flytt själv. Däremot finns det, som tidigare nämnts, män som
beskrivs som de som flyr utan något beroende av kvinnor, men också män som flyr helt
själva.
Flera av flyktingarna har rest i veckor från sina hemländer, bland annat Syrien. Vissa har
sina familjer med sig – andra har rest själva. – Min familj ville inte åka med mig. Jag
har haft kontakt med dem efter att jag kom hit för en vecka sedan. De är oroliga, min
mamma och pappa. Mina syskon är kvar i Syrien också. Jag saknar dem mycket, säger
Jwan Sheakh Radel, 24, från Aleppo. (Expressen 2015-09-04: Kaoset på stationen)

Jwan Sheakh Radel syns själv på en bild (bilaga 2.5) där och får komma till tals i texten
som en representant för flyktingar som reser själva från Syrien. Det nämns att han
saknar sin familj men det framgår inte om han är beroende av dem. Att han ringer dem
tycks snarare bero på deras oro, hans egna oro nämns inte.

Nedanstående citat är ytterligare ett exempel på när flyktingkvinnor osynliggörs trots att
de omnämns i text. I texten framkommer det att journalisten varit på plats för att prata
med flyktingar. Flyktingen som får komma till tals är en man som beskrivs med namn
och ålder. Flyktingkvinnorna däremot förblir passiva genom att de framställs utan någon
närmare beskrivning.
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En av de många flyktingarna är Muhammad Imad Sobaih, 50. – Det var fruktansvärt.
Polisen knuffade omkring kvinnor och slog på folk. (Expressen 2015-09-11 Nästa stopp:
Tryggheten)

Det förekommer att flyktingkvinnor hierarkiskt sett rangordnas högt i vissa texter. Hon
förekommer i ingresser, dock oftast som Flyktingkvinnan som modersgestalt och/eller
Den svaga flyktingkvinnan. Journalisten vinklar i många fall på att det är synd om
henne eller att hon har barn, vilket många kan relatera till. I vårt urval finns det bara ett
nyhetsreportage där hon finns med i rubriken. Rubriken lyder "Hon flydde med 13
barn" och detta är ett exempel på att kvällstidningen, i det här fallet Expressen, vinklar
på moderskapet. Flyktingkvinna citeras sedan i ingressen, där hennes citat handlar om
hur IS fick familjen att hellre dö än att bo kvar, och att hon lämnar sitt hem för första
gången. När hon nämns blir hon "hans mamma" och står inte för sig själv. Samma citat
finns med i både ingress, underrubrik och brödtext. I brödtexten kommer dock citatet
inte förrän i mitten och citatet är allt som nämns från henne, resten handlar om mannens
berättelse. På så sätt görs den synliga flyktingkvinnan osynlig igen.
Hans mamma Amna uttrycker sin bitterhet gentemot IS. – IS fick oss att hata livet och
föredra döden hellre än att leva under deras styre. För första gången i mitt liv tar jag steget
och lämnar mitt hem. (Expressen 2015-09-09 Hon flydde med 13 barn)
– Jag vet att vi alla kunde ha drunknat och dött i havet som tusentals andra syrier, jag valde
att göra det för att mina barn ska slippa leva i en ständig mardröm i Syrien. (Expressen
2015-09-09 Hon flydde med 13 barn)

När mannen i det andra utdraget återigen får vara den som kommenterar
huvudhandlingen i texten står den i jag-form. Kommentaren utgår endast från honom
själv, men han talar för att alla kunde ha drunkna, inklusive kvinnorna. Dock framgår
det endast att han agerar för barnens skull, vilket flyktingkvinnan också tycks göra i sitt
citat. Men hon beskriver agerandet i situationen med "oss", och när hon beskriver att
hon gjort något för att ändra situationen framgår det inte att hon bara har gjort det för
barnen. Hon inkluderar alla. Osynligheten som konstrueras i och med de
representationer, den hierarkin och de meningsuppbyggnader journalisterna har valt
stämmer in på den historiskt sett passiva muslimska kvinnan.
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5.4 Flyktingkvinnan som modersgestalt
Flyktingkvinnan beskrivs ofta i rollen som mamma, en roll som många människor,
inklusive journalisten själv, kan relatera till oavsett bakgrund. På så sätt blir hon en del
av vi:et, något som journalisten kan använda för att locka till läsning. I texten med
rubriken ”Hon flydde med 13 barn” visar det sig att hon inte flyr ensam med 13 barn.
I ingressen framgår det att det är flera, ”de”, som flyr med 13 barn. Familjen får
representera de:et. “Hon”, som mamma, får vara huvudaktören för familjen genom
rubriken och genom att vara den som får komma till tals i ingressen. Dock finns även en
kvinna som är frontfigur i den största bilden som tillhör reportaget (bilaga 2.1). Det
framgår att hon är en änka och heter Mariam, alltså är hon inte Amna Dablan som
nämns i nedanstående utdrag och som citeras. Men det kan lika gärna vara Mariam som
är “hon” i rubriken. Båda framställs alltså som modersgestalter för de 13 barnen som
familjen flyr med.
Familjen kämpade för att bo kvar i hemstaden, men jihadistgruppen IS terror tvingade dem
att ge upp. – IS fick oss att hata livet och att föredra döden hellre än att leva under deras
styre, säger Amna Dablan medan hon vakar över barnen i matkön på ön Lesbos. (Expressen
2015-09-09 Hon flydde med 13 barn)

Det är även modersgestalten som får vara den i reportaget som ansvarar för barnens
matintag då det är hon som vakar över barnen när de står i kön till maten. Just ordet
vakar har inte dykt upp tidigare i de reportage vi har undersökt, men modersgestalten är
ofta den som har uppsyn över barnen, och på så sätt också den som har ett stort ansvar
för familjen. Hon är ofta känslig. Gråt och skrik dyker överlag upp i sammanhang där
flyktingkvinnan och barn finns med. Flyktingkvinnan kan gråta inför barnen, till
skillnad från flyktingmannen.

Utdraget nedan finns även med i samma reportage som nämns i avsnittet om Den svaga
flyktingkvinnan, då hon är ihopkrupen och bilden är tagen ovanifrån när hon håller i ett
barn. När hon syns på bilder är hon inte bara framställd som underordnad, utan det finns
även ett mönster i bilder där hon framställs som modersgestalten i och med att bilderna
är tagna tillsammans med barn. Särskilt när det förstärks med beskrivningar i texten.

!28

Sevgi Camuz & Anton Lernstål

Mamman visar med fingrarna: hon har fyra barn. De andra är kvar inne i skogen. Hon går
inte till hotellet utan dem, förklarar hon, sjunker ner på trottoaren och storgråter med barnen
tätt intill sig. (GT 2015-09-07 Med sikte på Sverige)

Ännu en pappa som desperat försöker stå emot poliserna som vill dra iväg hans familj till
väntade bussar. Mannen får ett slag mot huvudet inför sin son och sin dotter. Förnedrad och
misshandlad inför sina barn som skriker i panik. (Aftonbladet 2015-09-04 ”Ge oss vår
frihet”)

Flyktingkvinnan i ovanstående text visar med fingrarna, på så sätt är hon den som har
koll på var barnen är. Genom att nämna hur många hon har ansvar för förstärker det
också bilden av moderskapet. Att hon har barnen tätt intill sig beskriver hur hon varken
lämnar ifrån sig dem eller de övriga i familjen som är kvar i skogen. Även pappan, i ett
annat reportage, beskrivs som den som vägrar låta någon ta familjen ifrån honom. Till
skillnad från modersgestalten beskrivs han som förnedrad inför sina barn när han
framstår som svag inför de som han försöker skydda sin familj ifrån.

I vårt empiriska material kan vi se ett mönster där flyktingkvinnan ofta nämns med sina
barn när hon väl nämns i text. I nedanstående text hamnar flyktingkvinnan i fokus
hierarkiskt, men det är också ännu ett exempel på att hon då beskrivs som en
modersgestalt när hon väl nämns. Trots att händelsen skildras i ingressen får den inget
större utrymme i texten. På bild (bilaga 2.3) syns däremot en mor som just krampaktigt
håller i sitt barn. Därmed blir det också det enda journalisten tar med om
flyktingkvinnan.
I desperation lägger sig familjen över tågspåret när de inser att de är lurade. Mamman håller
krampaktigt i sitt barn när hon släpas bort av polisen. (Aftonbladet 2015-09-04 ”Ge oss vår
frihet”)

Vidare kan reportagen handla om flyktingkvinnornas moderskap, trots att de
uttryckligen inte kallas för ”mamma”. I ovanstående citat låter journalisten mamman
representera familjen genom att både benämna henne som en mamma, och den som
håller i barnen på ett krampaktigt och desperat sätt, som att det inte finns något annat
sätt. I nedanstående utdrag benämns inte flyktingkvinnan som mamma.
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37-åriga veterinären Kinda står med sina tre barn och försöker bestämma sig för i fall hon
ska kliva på. Hon har åkt själv med två döttrar och en son utan maken som är kvar i
Damaskus. (GT 2015-09-10 ”Alla ska till lägren”)

Hennes höga utbildning nämns, men även att hon är själv med två döttrar och en son.
Hon beskrivs med ansvar för barnen vilket förstärker diskursen om henne som
modersgestalt. Samma sak gäller i nedanstående citat:
Vi har suttit här i fem dagar, vi har biljetter, vi får inte ta oss någonstans, säger 70-åriga
Randa Qauduora. Hon lämnade Damaskus för en månad sedan tillsammans med sin son
Abu Alaa Ayob och hans familj. (Aftonbladet 2015-09-02 De har biljetter – men får inte
resa)

Hennes son har en familj men journalisten beskriver henne som den som har ansvar
över både sonen och hans familj genom meningsuppbyggnaden. Det är hon som har
lämnat Damaskus tillsammans med sin son och hans familj, och inte dem tillsammans
med henne. Hon får komma till tals. Ännu ett tecken på hur flyktingkvinnan tar ansvaret
för familjen är när hon endast talar för familjen, och inte prioriterar sig själv.
– Jag vill bara någonstans säkert och tryggt där jag kan hämta min man och min son – de är
båda ingenjörer förstår du och kan nog hitta jobb. Det är det enda jag bryr mig om nu, säger
hon. (Expressen 2015-09-11 190 minuter mellan hopp och förtvivlan)

Flyktingkvinnan får beskriva hur hon vill hitta någonstans säkert och tryggt, men inte
för sin egen skull utan för sina familjemedlemmars skull. Hon underordnar sig männen i
familjen genom att endast beskriva sin tro på deras ljusa framtid. Att kvinnans uppgift är
att föda män och upprätthålla familjen så att männen kan ta över uppgifterna därefter är
också typiskt för kvinnan från östregionen, enligt Loomba (2012), en stereotyp som
synliggörs i ovanstående text. Det framgår inte om hon tänker på sig själv också,
eftersom texten inte avslöjar ifall journalisten har frågat eller inte.
I samma nyhetsreportage medverkar en flyktingkvinna som heter Mona och som nämnts
i avsnittet om Den starka flyktingkvinnan. Mona intervjuas i två reportage men finns
bara med på bild tillsammans med sin mor där hon skrattar och ler. Till reportaget som
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ovanstående utdrag är hämtat ifrån är Mona inte med på någon bild, utan endast modern
tillsammans med männen hon i citatet nämner att hon bryr sig om.

När flyktingkvinnan inte flyr nämns hon också som en mamma. Nedanstående citat
handlar om att en son precis tagit sig till Sverige och kommit samman med familjen,
som i det fallet endast innefattar systern och pappan, då mamman är på en annan ort i
Sverige.
I lägenheten i Strängnäs väntade Nawars mamma otåligt på honom. Hon kunde inte åka
med till Malmö eftersom hon har problem med ryggen. Nawar saknar henne och längtar.
– Jag ringde henne och bad om en rejäl kebab. Hon har redan börjat laga den. (Aftonbladet
2015-09-14 Tillsammans till slut)

Mamman beskrivs som otålig, och att hon är begränsad på grund av sin rygg. Hon är
saknad av sin son och journalisten tar med ett citat som representerar saknaden och
längtan. Maten får i sin tur stå för den saknaden och längtan. När sonen får säga att
mamman redan har börjat laga maten i reportaget framgår hur hon svarar på saknaden.
Återigen ansvarar hon för matintaget.
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6. Sammanfattning och avslutande diskussion
I detta avslutande avsnitt sammanfattar vi inledningsvis uppsatsen. Därefter följer en
mer djupgående diskussion om analysresultatet.

6.1 Sammanfattning
Syftet med vår studie var att undersöka vilka diskursiva teman om flyktingkvinnan som
tonar fram i nyhetsreportage i de svenska kvällstidningarna. Detta har vi gjort genom att
analysera 17 nyhetsreportage om flyktingkrisen som publicerades i antingen
Aftonbladet, Expressen, GT eller Kvällsposten under de två första veckorna i
september.
Till grund för studien ligger flera teoretiska angreppssätt. Två av dessa är
Orientalismens mytskapande kring vi:et och dem:et, mellan öst och väst, samt
postkolonialismens ekonomiska och historiska aspekter. Dessa förklarar de olika
uppfattningar som finns historiskt och stereotypt sett och som Loomba (2012) menar
lever kvar i det moderna samhället. På så vis påverkar det även hur nyhetsreportagen
utformas i medierna.
Flyktingkvinnan flyr från det västvärlden betraktar som öst. Dessutom är hon kvinna, en
könsroll vi tagit hänsyn till genom att utgå från ett intersektionellt perspektiv. Vi är
också medvetna om att det är journalistens framställningar som avgör vad resultatet blir
i och med det socialkonstruktivistiska perspektivet och den metod vi har valt.
Journalisten skapar en verklighet för nyhetskonsumenten.

Med hjälp av den kritiska diskursanalysen som metod konstaterar vi att fyra diskursiva
teman om flyktingkvinnan tonar fram i kvällstidningarnas nyhetsreportage om
flyktingkrisen: Den svaga flyktingkvinnan, Den starka flyktingkvinnan, Den osynliga
flyktingkvinnan och Flyktingkvinnan som modersgestalt.

Den svaga flyktingkvinnan är den diskurs som dyker upp mest och som har varit
tydligast i vårt empiriska material. Diskursen uppkommer av att journalisten beskriver
flyktingkvinnan som passiv, som offer, som någon som inte kan fatta egna beslut eller
som någon som måste bli omhändertagen. På så sätt underordnas hon de övriga
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aktörerna i nyhetsreportaget. Framför allt underordnas hon mannen och det
västerländska vi:et.

Den starka flyktingkvinnan tonar bland annat fram när hon framställs som
ansvarstagande, när hon inte nämns tillsammans med en man och när hon ensam tar
hand om barnen, trots att de är på flykt. Detta överensstämmer inte med den ständigt
underordnade kvinnan i den tidigare forskning som vi redogjort för, där kvinnan endast
kan få utrymme om hon förkroppsligas eller om västerländska aktörer med makt
bestämmer sig för att sträcka ut en hjälpande hand, som i Stenvolls och Jacobsens
(2010) studie.
För att hon ska framstå som stark i reportagen krävs visserligen att hon tillskrivs olika
attribut, till exempel ålder eller utbildning, eller att hon uttryckligen nämns utan sin man
samtidigt som texten på något sätt uttrycker att hon är självständig och klarar sig.

Den osynliga kvinnan kan kopplas till Den svaga flyktingkvinnan eftersom hon framstår
som passiv och betydelselös i olika sammanhang. Detta eftersom hon i vissa fall
förekommer som aktör i reportagen men tillskrivs en så passiv och anonym roll att
hennes medverkan trots det blir osynlig. Liksom i Roosvalls studie från 2005
framkommer det att kvinnor sällan får medverka utan män på svenska utrikessidor.
Även hon ser en underordning på grund av detta.

Flyktingkvinnan tillskrivs ofta attribut som gör att hon framställs som en modersgestalt.
Som modersgestalt kan hon vara stark, osynlig och svag. Det finns dock ett tydligt
mönster i att hon framställs som just modersgestalt. På så sätt stämmer det överens med
det diskursiva exempel som Loomba (2012) tar upp om den sanna hemvisten och hur
kvinnor var tvungna att stanna hemma med barnen när männen arbetade i städerna.

6.2 Diskussion
Analysresultatet visar att flyktingkvinnan framställs på olika sätt, både i enskilda
reportage men också i reportagen jämfört med varandra. Helheten ligger i
journalisternas händer och deras formuleringar, delvis genom att använda ord som
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“hans” i stället för “hennes” eller “med”, i den bemärkelsen att det avgör vem som blir
subjekt och huvudaktör i meningsuppbyggnaden. Detta påverkas dock också av de
fördomar mottagaren har eftersom vi ständigt präglas av en formulerad verklighet.

Utifrån sina beskrivningar och val av aktörer får journalisten ett ansvar för vad
reportagen framställer. Läsaren blir informerad om en verklighet som inte är tillräckligt
nära för att den själv ska kunna se eller uppleva den med egna ögon. Läsaren kan inte
välja själv hur den ska uppfatta situationen, förutom genom att tolka den information
som utgör reportaget. På så sätt är det viktigt att hitta flera aspekter, som att
Flyktingkvinnan som modersgestalt även kan vara stark och svag i vårt fall.
Framförallt är det påverkande att journalisten lyfter flera sidor. Det ingår i journalistens
uppdrag att vara objektiv och att inte rapportera ensidigt. De går även efter egna
pressetiska regler. På så sätt bör informationen vara ett resultat av det närmsta som
journalisten har kunnat komma sanningen, genom att vara konsekvensneutral. Men det
kan samtidigt inte förnekas att journalisten har egna värderingar och därför en personlig
verklighetsuppfattning som sedan, medvetet eller undermedvetet, återges i reportagen.
Att konsumera nyheter har i Sverige blivit en vardagsrutin. Granskas inte informationen
finns det risk för en riktad uppfattning om flyktingar. Framför allt de kvinnliga,
eftersom vi genom studien kan dra slutsatsen om att de i de flesta fallen är underordnade
både vi:et och männen.

Journalisterna bakom vårt empiriska material tillhör den västerländska kulturen och
därmed det västerländska vi:et. I Sverige benämner kvällstidningarna situationen för
flyktingkrisen och/eller flyktingkatastrofen, vilka å ena sidan är värdeladdade ord, men
å andra sidan också normaliserade eftersom de används frekvent. Något av de två orden
förekommer i samtliga reportage.

Delar av reportagen – texter inklusive bilder – kan legitimera eller bevisa motsatsen av
de redan befintliga stereotyper och normer som finns i samhället, eftersom det enligt
Loomba (2012) och Said (1997) fortfarande finns avtryck i moderna samhällen om
motsatsförhållanden mellan västvärlden och österlandet.
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Said (1997) tar också upp betydelsen av värdeladdade ord och menar att journalistiken
rapporterar ensidigt om just Orienten. Vissa ord, till exempel islam, spär på det ensidiga
eftersom journalisten, genom att använda dem, ger en negativ inställning till vad texten
handlar om. Detta på grund av de stereotyper som finns kring länder och människor
med islam som religion. Eftersom vår undersökning handlar om flyktingkvinnor från i
huvudsak länder med islam som religion, är denna stereotyp något som journalisten har
makt över och ansvar för, och vår studie har bekräftat att avtrycket sitter kvar i
maktstrukturerna som syns i det urval vi har gjort. Att flyktingkvinnan är utsatt på grund
av politiska skäl är ett faktum. Hennes tidigare yrkestillhörighet eller att hon tar hand
om sina barn själv kan också vara ett faktum, men det är också tillskrivna attribut som
krävs för att hon inte ska underordnas mannen och det västerländska. Att visa att hon
klarar sig utan mannen, att hon inte bara har en roll i livet – den som mamma – eller att
visa att hon gör eller är på ett sätt som det västerländska kan relatera till, är sådana
attribut. Det kan så klart vara ett tecken på att journalisten försöker sköta sitt jobb
genom att vara jämställd och inte ensidig, när den ger mer information än det som
legitimerar stereotypen och fördomarna, men det är också ett tydligt exempel på vad
som krävs för att det ska kunna vara jämställt.

Att flyktingkvinnan måste säga att hon är utan sin man men på något sätt får uttrycka att
hon klarar sig ändå, är också ett exempel på att hon kan bryta stereotypen. Men det är
upp till journalisten att gå fram till just henne och ställa henne de frågorna, och sedan
välja ut de svaren som gör att just den diskursen om henne får utrymme.
Bilder på flyktingkvinnan är också viktiga, eftersom majoritet föreställer män. Exempel
på en bild är när en flyktingkvinna står upp mot poliserna medan en man sitter
ihopkurad på trottoaren framför henne med ett barn. I många fall är det tvärtom.

Det diskursiva temat om Den osynliga flyktingkvinnan är också ett exempel på hur
mannen är normen och kvinnan hamnar i skymundan om hon inte beskrivs närmare. Det
kan bero på att stereotypen stämmer överens med verkligheten och att männen inte låter
kvinnorna ta plats på grund av historiska mönster. Men eftersom det återigen är
journalistens uppdrag att visa en allsidig bild är det också något som bekräftar att
journalisten tillhör postkolonialismens vi och dras med i samhällets normer.
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Eftersom kvällstidningar förknippas med sensationsjournalistik kan detta påverka hur
den kvinnliga flyktingen framställs. På samma sätt kan detta givetvis påverka vårt sätt
att tolka det. Om vi har utgångspunkten att materialet är vinklat finns en risk att det är
anledningen till att vi ser det som vinklat, även om det inte skulle vara det, något som
endast går att få reda på genom att prata med journalisterna.

De fyra diskursiva teman som vi har kommit fram till i den här studien är så klart ett
resultat av att vi har tolkat det som journalisten har valt att ta med i texten. Även om vi
lyckades komma fram till en avvikande diskurs, alltså Den starka flyktingkvinnan, har
vi kommit fram till övriga, likvärdiga diskurser då vi tolkat utifrån den metod och det
teoretiska ramverk som vi själva har valt. Vid ett tillfälle talar vi om en kvinna som
lämnat sitt hem för första gången med 13 barn. Vi tolkar henne som Den starka
flyktingkvinnan, eftersom hon gjort något som bryter mönstret enligt vad en person med
den könstillhörigheten och den etniska bakgrunden gör. Detta är en typisk tolkning
enligt vårt intersektionella, postkolonialistiska och orientalistiska ramverk. Hade vi
frågat journalisten hade hen kanske gett en annan bild. Det hade sett annorlunda ut om
vi hade valt att inte utgå från att könsrollerna är jämnställda, eller att flyktingkvinnan
ska vara jämställd mannen på samma villkor som den västerländska kvinnan ska vara
jämställd mannen.

Metoden och teorierna har för det första tillåtit oss att tolka, men vi har genom dem
också tolkat utifrån de utgångspunkter vi valt. Visserligen har vi gjort en djupdykning
och lutat oss mot mycket empiriskt material och historiska utvecklingar, men vi är också
subjekt, vilket alltid utgör en risk för ensidighet. I slutändan är varje individs situation
olika och det går inte att generalisera helt.

6.3. Framtida forskning
För att nyansera bilden av vår undersökning skulle det vara intressant att förändra
urvalet. Det skulle till exempel kunna handla om att titta på flyktingmän eller dags- och
lokaltidningar.
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Det skulle också vara intressant att göra en kvalitativ studie med intervjupersoner för att
undersöka hur flyktingkvinnor uppfattas i kvällspressen nyhetsreportage. Här skulle det
vara intressant att intervjua läsare eller yrkesverksamma journalister för att dels se hur
läsaren upplever texterna, dels för att undersöka hur journalisten ser på sin egna roll i
sammanhanget.
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Bilagor
Bilaga 1 Nyhetsreportage
Aftonbladet 2015-09-02 De har biljetter – men får inte resa
Expressen 2015-09-02 ”Vi väntar oroligt tills de ringer från varje nytt land”
Expressen 2015-09-04 Kaoset på stationen
Aftonbladet 2015-09-04 “Ge oss vår frihet”
Aftonbladet 2015-09-05 – Vi skulle till Sverige
Kvällsposten 2015-09-05 Jamal, 22, överlevde dödsresan
Expressen 2015-09-07 Barnen bor på spåret
GT 2015-09-07 Med sikte på Sverige
GT 2015-09-08 På flykt i en månad
Expressen 2015-09-09 Hon flydde med 13 barn
GT 2015-09-10 ”Alla ska till lägren”
Expressen 2015-09-11 Nästa stopp: Tryggheten
Expressen 2015-09-11 190 minuter mellan hopp och förtvivlan
GT 2015-09-12 Sverige har vaknat och vill hjälpa
GT 2015-09-13 En vecka av kamp vid gränsen
Kvällsposten 2015-09-14 ”Vi vill ge dem något, de har ju flytt från kriget”
Aftonbladet 2015-09-14 Tillsammans till slut
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Bilaga 2 Bilder
Bilaga 2.1
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Bilaga 2.2

Bilaga 2.3
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Bilaga 2.4

!45

Sevgi Camuz & Anton Lernstål

Bilaga 2.5
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Bilaga 2.6
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