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Förord 
 

Vi vill börja med att säga att vår uppsats har varit intressant att arbeta med och vi har lärt 

oss mycket. Arbetsprocessen har varit kantad av vissa svårigheter men att utföra 

intervjuerna, samla in data och utforma skelettet har känts givande. Vi har under uppsatsens 

gång valt att skriva så mycket som möjligt tillsammans för att få ett språkligt flyt och en 

djupare analys samt för att skapa en dialog om arbetets design och innehåll. 

 

Vi vill tacka alla våra intervjupersoner för att ni medverkat i denna studie. Ni hade en 

positiv inställning vad gäller att ställa upp trots ni var så upptagna. Utan era erfarenheter 

och upplevelser hade vi inte kunnat genomföra denna studie. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mittuniversitetet Östersund                                                 Jessica Moberg, Nawal Mohamed 
C-uppsats 
 
 

 2 
 

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning .......................................................................................................................3 

1.2 Syfte ......................................................................................................................... 4 
1.3 Frågeställningar ........................................................................................................4 
1.4 Begreppsdefinition....................................................................................................4 

1.4.1 Invandrare .........................................................................................................4 
1.5 Bakgrund ..................................................................................................................5 

1.5.1 Genus, etnicitet och media som maktfaktor......................................................... 5 
2. Metod ............................................................................................................................ 8 

2.1 Metodval ..................................................................................................................8 
2.2 Förförståelse .............................................................................................................8 
2.3 Litteratursökning.......................................................................................................9 
2.4 Urval och avgränsning .............................................................................................. 9 
2.5 Tillvägagångssätt .................................................................................................... 10 

2.5.1 Intervju undersökning ...................................................................................... 10 
2.5.2 Genomförandet av intervjuerna ........................................................................ 10 

2.5.2.1 Transkribering av intervjun ....................................................................... 10 
2.6 Analysmetod........................................................................................................... 11 
2.7 Validitet och reliabilitet .......................................................................................... 11 
2.8 Generaliserbarhet .................................................................................................... 12 
2.9 Etiska överväganden ............................................................................................... 12 

3. Tidigare forskning och teoretisk ansats ..................................................................... 14 
3.1 Tidigare forskning...................................................................................................14 

3.1.1 Stereotyper i förvandling .................................................................................. 14 
3.1.2 Invandrare i media ........................................................................................... 15 

3.2.1 Intersektionellt perspektiv .................................................................................... 15 
3.2.2 Genus............................................................................................................... 17 
3.2.3 Vi och Dom ..................................................................................................... 17 
3.2.4 Stereotyper i media .......................................................................................... 18 

4. Resultat och analysdel ................................................................................................ 20 
4.1 Kvinnornas bakgrund.............................................................................................. 20 
4.2 Analys .................................................................................................................... 20 

4.2.1 Medias betydelse .............................................................................................. 20 
4.2.2 Synen på invandrare i media ............................................................................ 21 
4.2.3 Påverkas identiteten? ....................................................................................... 25 
4.2.4 Avslutande reflektion........................................................................................ 27 

5. Diskussion och sammanfattning................................................................................. 29 
Referenslista ................................................................................................................... 32 
Bilaga 1-Intervjufrågor ..................................................................................................33 
Bilaga 2 –Informerat samtycke ...................................................................................... 34 



Mittuniversitetet Östersund                                                 Jessica Moberg, Nawal Mohamed 
C-uppsats 
 
 

 3 
 

1. Inledning 
 

Vi lever idag i ett samhälle där information är lättillgänglig för oss genom media såsom 

TV, tidningar, radio och Internet. Sättet som nyhetsmedier väljer att rapportera om en nyhet 

har vissa gemensamma mönster. 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 information vilket bidrar till att styrka fördomar och medias 

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

verkligheten. Sverige ses som ett liberalt land med positiv hållning till invandring samt ett 

samhälle som bekämpar förtryck och fördomar. Men hur ser det egentligen ut i till exempel 

media, behandlas vi alla lika?  

 

Enligt arbetslivsforskaren och sociologen Woukko Knocke tillhör kvinnor med 

invandrarbakgrund den mest osynliggjorda kategorin av människor i dagens Sverige. I 

media och forskning, som fokuserar på invandrarkvinnor, delges en bild av dessa kvinnor 

som problematiska medborgare vars problem främst kan relateras till kulturella faktorer. 

Kvinnan med invandrarbakgrund utmålas således som ett offer – hon är lågutbildad, 

innehavare av lågstatusyrken och har bristande språkkunskaper. Hon framställs därför som 

motsatsen till den fria, svenska kvinnan.1 

 

I dagspress anser vi att begreppet invandrare tenderar att kopplas samman med negativt 

laddade företeelser såsom segregation, diskriminering och utanförskap. På ett liknande sätt 

upplever vi att media använder sig av begreppet invandrarkvinnor. Genom att tillämpa 

socialt arbete och en viss människosyn bör man lyfta fram dessa kvinnor situation och 

motverka deras negativa koppling i media. Vi som författar denna studie känner ett 

ömsesidigt starkt engagemang för frågor som berör etnisk diskriminering och vill med denna 

studie uppmärksamma hur åtta kvinnor med utländsk bakgrund uppfattar den mediala bilden av 

”invandrarkvinnan”. 

 

 

 

                                                
1 Knocke, Wuokko (1991) Invandrade kvinnor: vad är ”problemet”? 
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1.2 Syfte  
 

Uppsatsens syfte är att empiriskt undersöka hur åtta kvinnor med utländsk bakgrund 

uppfattar den bild som förmedlas i media av ”invandrarkvinnan” och hur den påverkar 

deras upplevelse av den egna identiteten. 

 

 

1.3 Frågeställningar 
 

Vilken betydelse har medias rapportering om människor med utländsk bakgrund för 

skapandet av stereotypier/”vi” och ”dom”?  

 

Hur uppfattar kvinnor med utländsk bakgrund den mediala bilden av invandrarkvinnan? 

 

Påverkar bilden av invandrarkvinnan i media intervjupersonerna och deras upplevelse av 

den egna identiteten? 

 

 

1.4 Begreppsdefinition 
 
1.4.1 Invandrare 
 

En invandrare är en person som kan ha en annan kulturell bakgrund för att han eller hon 

kommer från ett annat land än vistelselandet. Invandraren har sina rötter i ett annat land än 

det land han eller hon har vandrat in i.2 

 

I uppsatsen används ibland begreppet invandrarkvinnor och ibland skrivs kvinnor med 

utländsk bakgrund. Innebörden av dessa olika benämningar skiljer sig från varandra. När vi 

skriver ”invandrarkvinna” avser vi dom som speglas i mediala sammanhang och när vi 

skriver ”kvinnor med utländsk bakgrund” avser vi våra intervjupersoner. Detta för att det 

blev lättare för oss att skilja intervjupersonerna från den mer allmänna beskrivningen av 

invandrarkvinnan. 

 
                                                
2 Svanberg, I., Westerlund, D. (Red.). (1999). Blågul islam? Muslimer i Sverige. 
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1.5 Bakgrund 
 

1.5.1 Genus, etnicitet och media som maktfaktor 
Kvinnor invandrade till Sverige under den stora arbetskraftsinvandringen på 1950-talet och 

tog över lågavlönade yrken som den svenska kvinnan inte längre önskade. Under tiden som 

invandrarkvinnan etablerade sig på arbetsmarknaden och antog sämre villkor än den 

svenska kvinnan kom hon att bli könlös och istället bunden endast till sin etnicitet. 

Invandrarkvinnan underordnas således kvinnans könstillhörighet det faktum att hon är en 

person född utomlands, istället blir hon sin etnicitet och inte sitt kön. När utvecklingen 

fortskrider och den invandrade befolkningen är ett faktum får de invandrade kvinnorna inte 

längre arbete vid den lågkonjunktur som kom. Detta bidrar till att skapa en bild av 

invandrarkvinnan som bunden vid hemmet och detta tillskrivs senare vara ett 

kulturspecifikt drag och kopplas till förtryckande män. Vidare blir invandrarstatusen den 

mest väsentliga komponent till att förklara individens ställning i samhället och då ligger det 

nära till hands att godkänna en hierarki där grupper på grund av sin etnicitet blir 

underordnad.3 

 

Paulina de los Reyes påpekar att forskningen om invandrare i Sverige har präglats av en 

uppenbar genusblindhet, främst inom forskningsfältet arbetskraftsinvandring. Det är först 

på senare år som man uppmärksammat att invandrarforskningen bedrivits med 

”invandrarmannen” som mått. ”Invandrarstatus” får ofta representera en viktig 

förklaringsgrund till att vissa individer intar en lägre ställning i arbetslivet och i samhället i 

övrigt, något som enligt de los Reyes, rättfärdigar att vissa människor i egenskap av sin 

nationalitet hamnar i underläge mot en etnisk svensk. Hur det är att leva som invandrad 

kvinna i Sverige idag är naturligtvis en komplex fråga eftersom kvinnor med annan etnisk 

bakgrund än svensk inte utgör en homogen grupp människor. Men den komplexa bilden av 

invandrarkvinnan tenderar att reduceras till en stereotypisk bild som betecknar henne som 

bärare av traditionella strukturer och manligt förtryck. Det antas bland annat att deras män 

inte tillåter dom att engagera sig i förenings- eller arbetslivet. Att invandrade kvinnor 

förväntas vilja vara hemma för att ta hand om sina barn och äldre anhöriga i större grad än 

                                                
3 SOU 2006:21. 
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svenska kvinnor samt att invandrade kvinnor inte uppfyller det moderna arbetslivets krav 

på yrkeskunskap och sociala koder.4 

 
 
De los Reyes, Molina och Mulinari hävdar att invandrade kvinnor och lågutbildade 

ensamstående mödrar oftare ställs utanför arbetsmarknaden än andra, vilket kan ses som ett 

tecken på att klass och etnicitet utgör två betydelsefulla uppdelningsgrunder mellan kvinnor 

i Sverige.5 Författarna menar också att den svenska jämställdhetsdebatten utgår från den 

etniskt svenska medelklasskvinnan som norm och bortser från faktumet att rasism och 

diskriminering hindrar många invandrade kvinnor rätten till egen försörjning. Även den 

svenska kvinno- och genusforskningens kritiseras för att definiera ”invandrarkvinnor” som 

en särskild grupp utanför det svenska kvinnokollektivet, vilket upprätthåller bilden av ”den 

andra kvinnan” och fråntar ”invandrarkvinnor” möjligheten att föra sin egen talan och ställa 

politiska krav.6 

 

Media är en stor maktfaktor i samhället. Det är relevant att säga att media påverkar och 

bidrar till samt upprätthåller en bild av bland annat invandraren. Samtidigt kan inte media 

ses som en den enda faktor som spelar in utan olika mekanismer samverkar, som 

exempelvis utbildnings- och det politiska systemet, för att upprätthålla ett ”vi och dom”. 

Journalisterna har fått ett ökad inverkan över den mediaström som finns idag. En journalist 

har makten att redigera och välja ut det som ska visas i media och kan vinkla den bild som 

ges eller när de som intervjuas väljer att anpassa sina uttalanden efter media. Detta kallas 

medialisering när personer utanför medierna anpassar sig till media för att få bra publicitet. 

I Sverige har integrationspolitiken samt invandringspolitiken tagit en ökande 

främlingsfientlig väg där invandrarna betraktas som anledningen till segregation och 

diskriminering som finns mot dom. 7 Politiker spelar ett spel med media som gör att de får 

större uppmärksamhet och stärks genom att ha en främlingsfientlig hållning. Detta gör 

medielogiken till en spindel i nätet för att kunna förstå sig på diskrimineringen och dess 

olika mekanismer.8 

                                                
4 De los Reyes, Molina & Mulinari, Paulina, Irene & Diana. (2005) Maktens (o)lika förklädnader. 
5 De los Reyes, Molina & Mulinari, Paulina & Irene och Diana. (2005) 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Mediernas Vi och Dem, mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen. SOU 2006:21. 
8 SOU 2006:21. 
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Genom att synas i media får man tillträde till det offentliga och att osynliggöra vissa 

grupper som är underordnade kan vara att diskriminera samt att bara visa en viss grupp ur 

negativt ljus i media är också diskriminerade. Det finns fyra olika sätt för media att hantera 

en person eller grupp. Dels kan dom utsättas för att utestängande från diskursen där 

personen eller gruppen som erhållit en viss kategorisering inte kan vara medverkande i 

samtalen som rör dom. Det existerar olika grader av utestängande från total frånvaro till 

osynliggörande. Osynliggörandet stänger en grupp ute samtidigt som det förstärker deras 

frånvaro av makt genom att media inte belyser dom. Vidare kan media göra en negativ 

framställning av de Andra på olika sätt eller en diskriminerande objektifiering där personen 

eller gruppen beskrivs utan personliga drag. Personen beskrivs objektivt och hans eller 

hennes egna känslor och tankar finns inte med i sammanhanget. Den fjärde och sista 

formen av diskriminering från media är förslag till negativ särbehandling eller 

beskrivningar som normaliserar negativ särbehandling. Detta innebär att man tillsammans 

med bild och text skapa en andrafiering som utmanar principen om neutral journalistik. När 

media ständigt skriver om en viss grupp är på ett visst sätt gång på gång så uppfattas det 

tillslut som en sanning.9 

 

En kulturrasistisk inställning kan också urskiljas hos en del människor som rör sig inom 

frågor om invandrare och detta påverkar diskursen negativt. Dels framställs invandraren 

inom en stereotyp och bilden av invandraren återges bara i en negativ anda i media. Detta 

bidrar till att skapa invandraren som den avvikande från det västerländska och svenska.10  

 

 

 

 

                                                
9 SOU 2006:21. 
10 Svanberg, I., Westerlund, D. (Red.). (1999). 
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2. Metod 
 

I detta kapitel förklarar vi vårt val av metod. Vi försöker tydliggöra vårt tillvägagångssätt, 

vårt urval presenteras samt hur vi har valt att dokumentera och analysera materialet. 

 

 

2.1 Metodval 
 

Vi anser att valet av en kvalitativ metod var det lämpligaste eftersom vi vill beskriva hur 

utländska kvinnor uppfattar den bilden som framställs i media av invandrarkvinnor. Kvale 

menar att kvalitativ eller kvantitativ metod används som ett verktyg beroende på vilka 

forskningsfrågor man vill ha svar på. Materialet har samlats in genom kvalitativa intervjuer 

och detta har gett ett större djup och en mer nyanserad förståelse. Enligt Kvale är det 

genom kvalitativa intervjuer som man kan göra sig en bild utav hur människor tänker och 

uppfattar sin värld. 11 

 

Holme & Solvang anser att syftet med det kvalitativa perspektivet är att få en djupare insikt 

och förståelse för respondenternas upplevelse. Utgångspunkten för att välja den kvalitativa 

forskningsprocessen är ofta de fördomar och den förförståelse man har som forskare. Med 

fördomar menar Holm & Solvang den socialt grundade subjektiva uppfattningar om de 

fenomen som ska studeras och undersökas.12 

 

 

2.2 Förförståelse 
 

Vår förförståelse till ämnet grundar sig på tidigare kurslitteratur, egna erfarenheter, 

diskussioner under utbildningen, media samt resultat från tidigare forskningar. Dock är 

detta något som vi är medvetna om och försöker att vara objektiva under uppsatsens gång. 

Alla har förutfattade meningar och erfarenheter vi bär med oss då vi också är kvinnor, 

studenter och har en religiös troskådning och så vidare påverkar det vårt sätt att betrakta 

världen. 

                                                
11 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun.  
12 Holm & Solvang (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder 
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2.3 Litteratursökning  
 

Vi har insamlat våra data genom att främst söka efter böcker i Libris katalog på olika 

bibliotek i Stockholmsregionen och använt oss av ord som ”media”, ”invandrarkvinnor”, 

”intersektionalitet”, ”rasism”, ”invandrare”, ”strukturell diskriminering”. Har även sökt i 

dessa böckers referenslistor för vidare läsning samt sökt bland annat i olika SOU:s (Statens 

Offentliga Utredningar).  

 
 
2.4 Urval och avgränsning 
 

Vår studie baserar sig på åtta intervjuer med kvinnor med utländsk bakgrund. I urvalet av 

intervju med dessa kvinnor har vistelsetid, ålder, nationalitet samt arbete varit några 

variabler att ta hänsyn till. Studien begränsar sig till kvinnor med utländskbakgrund som 

har bott i Sverige mer än tre år, anledningen till detta är att vi ville att informanter skulle ha 

någon form av uppfattning om media och invandrarkvinnan i media. Det var också viktigt 

att intervjupersonen hade fast jobb för att visa på att de har uppnått ett visst mått av 

integrering i samhället. Spridningen av ursprung är stort, både ifrån Afrika, Asien, 

Sydamerika samt Europa och vi har inte gjort någon särskiljning av vilket hemland 

informanterna har. Vi är medvetna om att alla invandrarkvinnor inte belyses i media och att 

våra intervjupersoner har blandad härkomst och är inte en homogen grupp. I sökande efter 

tidigare forskningar har vi utökat undersökningsfältet till att inkludera den mediala bilden 

av invandrare som grupp eftersom det finns så relativt lite forskning om invandrarkvinnan 

som ensamt fenomen. 

 

Vi vill i vårt arbete göra några reservationer. Till att börja med vill vi klargöra att vi är 

medvetna om den negativa laddning termen invandrare har men vi ansåg att det var det 

bredaste begreppet för att fånga in den grupp vi avsåg att granska.   

 

Med media menar vi med det utbud som kommer från TV, radio, Internet, tidningar 

(kvällspress, dagspress, veckopress och så vidare).  
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2.5 Tillvägagångssätt 
 
2.5.1 Intervju undersökning  

 

Vi kom i kontakt med våra intervjupersoner via en personlig kontakt som finns i vårt 

nätverk av sociala relationer. Hon kände personer som uppfyllde de kriterier vi hade i 

uppsatsen och tillfrågade dom om de kunde ställa upp på intervjuer om utländska kvinnors 

upplevelser av den mediala bilden av invandrarkvinnor. Intervjupersonerna har bott i 

Sverige i genomsnitt runt femton år och kommer från olika länder från början samt har ett 

fast jobb.  

 

 

2.5.2 Genomförandet av intervjuerna 

 

Vi använde oss av en intervjuguide med strukturerade frågor under intervjuerna samt 

växlade och gjorde varannan intervju. Eftersom vi gjorde varannan intervju vill vi 

poängtera att vi är medvetna om att vi är olika individer, så vårt sätt att ställa frågorna 

skiljer sig åt samt vår framtoning gentemot intervjupersonen. Varje intervju påbörjades 

genom att intervjupersonerna informerades om studiens syfte, konfidentialitet samt 

möjligheten att kunna avbryta intervjun samt att uppsatsen skulle finnas tillgänglig att läsas 

på Internet. Alla intervjuer ägde rum på intervjupersonernas arbetsplats och varade i 

ungefär tjugo minuter. Vi valde att använda bandspelare, då det möjliggör ett säkrare sätt 

att faställa att datainsamlingen blir korrekt. 

 

 
2.5.2.1 Transkribering av intervjun 
 
Först gjordes en transkribering av intervjun och då överförde vi det inspelade materialet av 

intervjuerna till skriftligt språk. Bandspelaren lyssnades av flertal gånger för att få ner 

intervjuerna så ordagrant som möjligt och skrevs ner på dator direkt vid avlyssningen. 

Därefter plockades de mest relevanta delarna av intervjun ut och meningskategoriserades 

för att kunna placeras in i analysen. De delar som inte ansågs betydelsefulla för att uppnå 

syftet togs inte med i analysdelen. 
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I vår analys ämnar vi bryta ner dom svaren vi fått från intervjuerna för att koda och 

tematisera och därefter ett föra ett resonemang där vi lyfter fram väsentliga delar. Vi 

kommer att använda oss av ett intersektionellt perspektiv i vår analys.  

 

 

2.6 Analysmetod  
 

För att analysera det material vi fick fram genom intervjuerna har vi använt oss av 

meningskategorisering. Denna metod går ut på att skapa olika kategorier utifrån 

intervjumaterialet och den utskrivna intervjutexten reduceras till mindre avsnitt som 

utformas efter olika ämnesområden.13  

 
 
2.7 Validitet och reliabilitet  
 

Vi utgår ifrån Kvales definition som menar att validitet är ett mått för bedömning av 

huruvida en studie verkligen undersöker vad den är avsedd att undersöka. Med hög validitet 

menas att man så nära som möjligt lyckas mäta det man avser att mäta.14 Vi har strävat efter 

en hög validitet som möjligt. Intervjupersonerna har villigt, och öppet beskrivit sina 

upplevelser, tankar och känslor om fenomenet. Vår ambition under intervjuernas gång har 

varit att lägga förförståelsen åt sidan och fokuserat på intervjupersonernas utsagor. 

Intervjuguiden (se bilaga 1) formulerades med tanke på att besvara vårt bestämda syfte 

samt frågeställningen. Dessa faktorer bidrar till att stärka validiteten i vår studie. Vi anser 

att intervjupersonernas utsagor har uppfyllt syftet och besvarat frågeställningen, då det 

finns en tydlig relevans mellan dessa och data. Vi tycker att vårt val av intervju som metod 

har också gett oss den högsta möjliga validitet för just vår undersökning. 

 

Vi har försökt att nå en så hög reliabilitet i vår undersökning. Genom att använda oss av 

intervjuer har informanterna getts möjlighet att fråga om hon inte har förstått frågan. På 

detta sätt ville vi undvika att missförstånd uppstod. Reliabiliteten i vår undersökning höjdes 

genom att vi båda medverkade vid intervjutillfällena och att vi använde bandspelare. 

Genom att vi var två personer som kunde resonera med varandra kring hur vi uppfattat 

                                                
13 Kvale, S. (1997). 
14 Ibid. 
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kommunikationen med informanterna anser vi att detta också höjer trovärdigheten i vårt 

arbete. Dock är vi medvetna om att bandupptagningen kan ha påverkat informanterna på ett 

negativt sätt, till exempel genom att det kan kännas ovant och stressande att bli inspelad på 

band men det godkändes av intervjupersonerna. Kvale menar att medvetenhet om 

intervjueffekter är något som höjer reliabiliteten.15  

 

 

2.8 Generaliserbarhet  
 

Som Kvale beskriver är det viktigt att vara medveten om vilket mål studien har när det 

gäller generaliserbarheten av insamlade data.16 Målet med uppsatsen är att beskriva hur 

kvinnor med utländsk bakgrund uppfattar den bild som förmedlas i media av 

invandrarkvinnan samt huruvida personer med utländsk bakgrund identifierar sig med 

medias bild och om dom håller med den gestaltning som ges av invandrarkvinnan. Våra 

resultat, som vi kommer fram till i uppsatsen kan inte tillämpas i en annan situation. De är 

inte generaliserbara men kan ligga till grund för ökad kunskap inom området. 

 
 
2.9 Etiska överväganden 
 

Vi har tagit hänsyn till de etiska riktlinjer som formuleras i Kvales kapitel om etiska frågor 

i intervjuundersökningar. Av etiska skäl är det viktigt att man pratar om informerat 

samtycke, vilket innebär att man informerar undersökningspersoner om undersökningens 

generella syfte och om hur undersökningen är upplagd i stort. Dessutom är det viktigt att 

personer som intervjuas vet att deras deltagande i studien är frivilligt.17 Av etiska skäl är det 

också viktigt att man talar med intervjupersoner om konfidentialitet. I 

forskningssammanhang innebär det att individuella data med vilkas hjälp man kan 

identifiera undersökningspersoner inte redovisas.18 

 

Varje intervjutillfälle börjades med en kort presentation om oss själva för våra informanter. 

Därefter informerade vi våra informanter om studiens generella syfte och upplyst dom om 

                                                
15 Kvale, S. (1997). 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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att deras deltagande i vårt arbete är frivilligt.  Vi har även garanterat konfidentialitet för 

våra intervjupersoner. Informationen som intervjupersonerna har delgivit, som kunde röja 

deras identitet har tagits bort, då vi har tagit hänsyn till konfidentialiteten. Vi har dessutom 

informerat informanterna om att intervjun måste spelas in på bandspelare för att därefter 

transkriberas och användas i studien. Informanterna gav sitt samtycke till ovannämnda. 

Intervjupersonerna blev tillfrågade om de ville ha ett exemplar av studien när den är färdig 

och alla tackade ja till detta. 
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3. Tidigare forskning och teoretisk ansats 
 
3.1 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 forskning med 

fokus på hur kvinnor med utländsk bakgrund omskrivs i media har vi utökat 

undersökningsfältet till att inkludera den mediala bilden av invandrare som en grupp. 

Därför anser vi att vår studie är intressant och det är viktigt att göra studien för att lyfta 

fram problematiken. Den forskning som ligger närmast vårt undersökningsområde är Ylva 

Brunes studier då hon skrivit många texter i ämnet. En av hennes studier som vi tar upp 

handlar om invandrare i media och dagspress. Hon lägger tyngdpunkten på invandrare som 

grupp men belyser till viss del medias bild av invandrarkvinnan. Ylva Brune har också 

skrivit i en annan studie om hur media diskriminerar, inkluderar och skriver om rasism och 

antirasism.  

 

 

3.1.1 Stereotyper i förvandling 
 

I rapporten Stereotyper i förvandling (2000) har Brune undersökt tidningsartiklar från tre 

årtionden och fokuserat på invandrare och flyktingar från Mellanöstern och Nordafrika. 

Brune har gjorde en historisk tillbakablick så långt tillbaks som 1975 och visar att det skett 

en förändring i det mediala förhållningssättet gentemot denna invandringsgrupp. Brune 

menar att assimilationstanken inte längre ses som intressant, dessutom beskrivs invandrare 

generellt utifrån ett problemperspektiv i senare år än tidigare. Brune anser att på 70-talet 

fanns det en journalistisk vilja att bidra till förändrade etniska relationer. Man försökte 

rensa bort ord som nationalitet och ursprung så länge det inte hade direkt relevans för 

rapporteringen. 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 dom och lägger fokus på skillnader mellan 
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invandrarkvinnor och svenska kvinnor. Media beskriver också kvinnorna som fast mellan 

”olika kulturer” och offer för sin kultur, patriarkatet och sitt födelseland.19 

 

 
3.1.2 Invandrare i media 
 

Ylva Brune skriver i SOU 2006:21 Medias vi och dem  under rubriken Den dagliga dosen. 

Diskrimineringen i Nyheterna och Bladet att media har en stor makt att skapa olika 

stereotyper och forma hur människor ser på verkligheten och deras uppfattning och 

förståelse för andra, så blir det viktigt hur media framställer personer som tillexempel är 

invandrare. Bild och text tillsammans knyter an till en kulturkunskap som man genom 

samhället har stöpts in i eftersom vi tillhör en viss nationell ideologi. När våld mot kvinnor 

upprepat sammankopplas med etnicitet så stärker man föreställningar och upprätthåller 

negativa uppfattningar om könsroller. Man gynnar också vissa tendenser av diskriminering 

som redan existerar i samhället.20  

 

 

3.2.1 Intersektionellt perspektiv 
 

Det intersektionella perspektivet grundar sig enligt de los Reyes, Molina och Mulinari på 

att problematisera hur kön, etnicitet och klass samt sexualitet konstrueras som 

indelningsmekanismer och markörer för social ojämlikhet och hur dessa faktorer skapas 

och förändras i relation till varandra. Människors levnadsvillkor kan skapas utifrån flera 

olika maktordningar såsom kultur, könsordning, etnicitet och klass. 21 

 

Utifrån intersektionell analys ska olika perspektiv kunna urskiljas, med betoning på att inte 

definiera olika maktaspekter separat, utan snarare hur dessa samspelar i förhållande till 

varandra.22 Den intersektionella analysen baseras på förståelsen av makt. Att makten har 

olika dimensioner och bygger på sammanhanget. Makten skapar kategorier och de faktorer 

som stänger personer och grupper ute samt gör underordning till ett mindre laddat begrepp 

än vad det egentligen är. Att kasta ljus på maktens komplexitet och förstå dess uppbyggnad 
                                                
19 Brune. Y (2000). Stereotyper i förvandling - svensk nyhetsjournalistik om invandrare och flyktingar. 
20 SOU 2006:21. 
21 De los Reyes, P., Molina, I., Mulinari, D. (Red.). (2005). 
22 Ibid. 
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så att man lättare kan granska mekanismerna bakom diskriminering är viktigt i denna 

analysmetod.23 

 

I ett intersektionellt perspektiv finns möjligheten att urskilja hur könstillhörighet och klass 

kan skapa olika strategier för att bemöta stigmatiserade tillskrivningar samt handlingar som 

diskriminerar. Etnicitet och kön skapar tillsammans en mer komplex diskriminering precis 

som tillskrivningar baserade på klass och sexualitet gör. I en intersektionell analys bör man 

tänka på att faktorer såsom kön, etnicitet och klass inte förekommer särskilda från varandra 

utan ingår i och förändras av andra maktrelationer. Kvinnor kan aldrig bara vara kvinnor 

utan andra egenskaper kommer till exempelvis att vara invandrare och kvinna och således 

en ”invandrarkvinna”.24 

 

Tillskillnad från andra teoretiska perspektiv som utgår ifrån individers identiteter 

poängterar de los Reyes att intersektionaliteten koncentrerar sig på hur dessa identiteter 

konstrueras och materialiseras i icke jämlika levnadsvillkor. Perspektivet problematiserar 

hur makt och ojämlikhet i samverkan med varandra återskapar och legitimerar skillnader 

mellan ”Vi” och ”Dom”. Trots att intersektionalitet inte är en teori om makt och 

diskriminering synliggör perspektivet institutionella, strukturella och individuella 

sammanhang på olika nivåer, där strukturell diskriminering utspelar sig och skapar i och 

med detta möjligheter till att identifiera den. Enligt de los Reyes utgör intersektionalitet ett 

viktigt teoretiskt verktyg för att erhålla kunskap om rådande maktförhållanden i Sverige 

och de diskrimineringsformer som följer. Det intersektionella perspektivet fokuserar på 

mekanismerna bakom strukturell diskriminering som naturaliserar olikhet och legitimerar 

underordning. De los Reyes betonar vikten av att förstå maktens komplexitet för att kunna 

analysera de strukturer som ligger till grund för diskriminering och därmed synliggöra dess 

former och konsekvenser.25 

 

 

                                                
23 Bortom Vi och Dem – Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering. SOU 
2005:41. 
24 Ibid. 
25 De los Reyes, P., Molina, I., Mulinari, D. (Red.). (2005). 
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3.2.2 Genus 
 
Maktrelationer mellan män och kvinnor har nästan kommit till att bli en allmän kunskap 

medan fokus på maktrelationer mellan kvinnor, inte är lika given. Dessa olikheter mellan 

kvinnor har osynliggjorts och det har främst varit dessa grundade i invandrarstatus eller 

etnicitet. Det diskuteras hur andra faktorer förhåller sig till genus. Vad händer med genus 

om man adderar det med exempelvis etnicitet eller klass. Man måste utmana bilden av en 

universell kvinnlighet eller ett systerskap som sträcker sig genom klass, etnicitet, sexualitet 

och så vidare. Etnicitet och genus kan skapa andra underordningsvillkor än vad tidigare 

studeras och här pratar man om det ”dubbla förtrycket” där kvinnor tillhörande etniska 

minoriteter eller invandrarkvinnor utsätts för. Det dubbla förtrycket innebär att dessa 

kvinnor blir underordnad, inte en gensusordning, utan två. Både majoritetssamhället 

underordnar invandrarkvinnan men också den egna gruppen.26  

 

 

3.2.3 Vi och Dom  
 

Diskriminering förutsätter att det finns två grupper som ser sig som olika och ett exempel 

på detta är ”svenskhet” och ”invandrarskap”. Uppkomsten av dessa två utgör grunden för 

”Vi och Dom”-tänkandet och bygger på att grupperna ”Vi” och ”Dom” tillskrivs de 

egenskaper som ses som givna och oföränderliga. ”Vi och Dom”-tänkandet innefattar också 

en hierarki som kan försvaras genom att hävda otillräcklighet i anpassning till det 

normgivande. Svenskhet har varit normen och målet och det är "Dom" som ska anpassa sig 

genom att förändras och övervinna sina ”brister” och bli ett med de rådande normerna. ”Vi” 

äger spelreglerna och har ett för givet taget privilegium att bestämma vad integration är, 

vilka som omfattas och hur länge integrationen ska hålla på. Svenskar och den ansiktslösa 

folkgrupp som kallas invandrare ses som helt olika. Den som kommer till Sverige blir sedd 

som om hon har brister i förhållande till svensken. Det som "Dom" har är alltid mindre 

värt.27 Risken är stor att detta synsätt från ”Vi” gentemot ”Dom” påverkar barn till dessa 

minoritetsgrupper då stereotypisering och marginalisering kan påverka en individs självbild 

negativt.28 

                                                
26 De los Reyes, P., Molina, I., Mulinari, D. (Red.). (2005). 
27 SOU 2005:41. 
28 Ibid. 
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Zygmunt Bauman definierar begreppen ”Vi” och ”Dom” som att dessa inte enbart syftar till 

att tala om två olika grupper av människor, utan begreppen innehåller även två helt olika 

attityder hos var och en av grupperna. ”Vi” är en symbol för den grupp man känner 

tillhörighet med, vet att man ingår i och är en del av. Man känner en naturlig samhörighet 

med sin grupp och har kunskap av dess osagda koder. ”Dom” karakteriserar den grupp som 

man inte kan eller vill ingå i. ”Vi” uppfattar ”Dom” som en svag, icke komplett och 

ofullständig skara som anses vara hotfull och skrämmande för ”Vi”. Medlemmarna i ”Vi” 

vill gärna tro att medlemmarna i ”Dom” har en nedvärderande syn på ”Vi”, och vice versa, 

och på detta vis legitimerar man sina egna negativa föreställningar. 29 Polarisering och 

motstridiga intressen mellan grupper förstärks och gör argumentationer som ”Dom” är inte 

”Vi” och ”Vi” är inte ”Dom” enormt laddade och starka. ”Vi” och ”Dom” förstås alltid i 

motsats till varandra och det är i deras ömsesidiga relation som var och en får sin unika 

identitet.30 

 
 
3.2.4 Stereotyper i media 
 
Genom en kategorisering av människor sätts alltid individen i samband med en grupp och 

vidare också till vilken grupp individen själv tillhör för att skapa en egen social identitet 

och fastställa den. Skillnaden från den egna gruppen och den andra gruppen är att man 

definierar den andra gruppen utifrån vad man själv identifierar sin grupp med. Om 

identifikationen med sin egen grupp är nationaliteten svensk blir således identifikationen av 

den andra gruppen en annan nationalitet, exempelvis utländsk. När man kategoriserar går 

man således på sina fördomar, i detta fall fördomarna mot utlänningar. Vidare stärker man 

sin egen grupp genom tänkandet att De inte är som Vi och att Dom är likadana allihop. 

Detta leder till en starkare grupptillhörighet och att Vi är bättre än Dom och stereotyper 

skapas.31 Olika kulturella grupperingar ser ofta sin egen grupp som den rätta och de andra 

betraktas genom det som är synligt som till exempel klädseln.32 Den sociala 

representationen utgörs av normer, seder och föreställningar som en individ har och 

betraktar sin omgivning igenom. Dessa sociala representationer skapas inom gruppen och 

                                                
29 Bauman, (1992). Att tänka sociologiskt. 
30 Ibid. 
31 Hinton, P, R. (2000). 
32 Svanberg, I., Westerlund, D. (Red.). (1999). 
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genom detta får gruppen likadana föreställningar och så vidare så att viss kunskap om andra 

grupper existerar kollektivt.33 

 

Stereotypisering av invandrare där det finns bestämda roller som om och om igen belyses 

och visas upp i media som invandrarkvinnor, invandrartjejer, invandrarkillar och män från 

Mellanöstern och skapats till en egen grupp och kategori. Genom att media ständigt skriver 

om dessa stereotyper skapar dom och upprätthåller ett ”Vi och Dom” dels med hjälp av 

skillnader mellan kulturerna. Kulturen blir till något som innehas hos individen och således 

presenterar den enskilda individen hela gruppen, kulturen eller ett territoriellt område. 

Medierna har skapat en bild som existerar i läsaren huvud och nyheterna behöver inte 

längre skriva ut invandrarkvinnor eller invandrarkillar för man vet redan vilka artikeln 

avser. Eftersom det finns en viss uppsättning koder som gemene läsare kan tyda är 

etniciteten en överflödig upplysning att ge ut, det är underförstått. 34 

 

                                                
33 Hinton, P, R. (2000). 
34 SOU 2006:21. 
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4. Resultat och analysdel 
 

4.1 Kvinnornas bakgrund 
 
Totalt intervjuade vi åtta kvinnor och de kommer från Asien, Afrika, Sydamerika och 

Europa. En av kvinnorna har en muslimsk kulturell bakgrund. Sex av alla åtta kvinnorna 

har bott i Sverige i över tio år. En av kvinnorna är född här och den andra kvinnan har bott i 

Sverige nästan fyra år. Vad gäller ålder och tid i yrket har vi fått en bättre spridning där 

respondenterna befinner sig i en åldersgrupp som sträcker sig från 23 år till 50 år och där de 

har varit yrkesverksamma från 2 år till 20 år. Alla intervjupersoner är högskoleutbildade 

och de flesta betraktar sig själva som svenskar. Intervjupersonerna läser först och främst 

tidningar men ser också på TV samt en del lyssnar på radio. De påstår sig över lag inte 

nyttja media så mycket men runt tio timmar i veckan lägger de ner på olika media och då 

främst under arbetstid. 

 

 
4.2 Analys 
 
Här redovisas resultatet från intervjuerna i meningskategoriserad form under följande 

rubriker, medias betydelse, synen på invandrare i media, påverkas identiteten och 

avslutande analys. Vi använder oss av citat hämtade från intervjuerna och dessa kommer vi 

att redovisa i den löpande texten.  

  

 

4.2.1 Medias betydelse 
 
Samtidigt som intervjupersonerna säger att de inte utnyttjar media i en särskilt stor 

utsträckning så visar deras uttalanden om medias betydelse på att de tycker media påverkar 

mycket. En informanterna tycker att media har ”en jättestor opinionsbildande roll” medans 

en annan tycker att media ” en väldigt stor roll och har mycket makt”.  Även om dessa 

kvinnor inte använder sig av media så mycket har de ändå en klar uppfattning om medias 

roll i samhället och dess inverkan på bilderna av olika människor som förmedlas. Under 

intervjuerna uppfattade vi det som att när informanterna omtalar om invandrarkvinnan så 

handlar det först och främst om en kvinna som är muslim, med slöja som är offer under sin 
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kultur. Som en av våra intervjupersoner säger, att slagna kvinnor bortförklaras med 

kulturella koder och att en slagen invandrarkvinna skiljer sig från en slagen svensk 

kvinna.35 

 

”När det gäller de muslimska kvinnorna att de skulle vara förtrycka till exempel tycker jag 

inte om, för det är en del av deras kultur och religion och hon är inte mindre värd än alla 

kvinnor, svenska kvinnor, för det”.  

 

Informanterna uppfattar att det talas om en patriarkal kultur i media, en kultur som trycker 

ner kvinnan skildras om och om igen. Individens roll tas helt enkelt bort när det kommer till 

invandrare och görs till ett samlingsbegrepp, en invandrarman slog en invandrarkvinna eller 

ett invandrargäng våldtog svensk flicka.36 Vår intervjuperson säger såhär att; (...) ”när det 

handlar om vilket land personer kommer ifrån om det är en irakisk man, eller om det är en 

somalisk kvinna, eller en arab så står det oftast”.  

 

 

4.2.2 Synen på invandrare i media 
 
Flera utav respondenterna i vår undersökning anser att media framställer invandrarna som 

kriminella och ifrågasätter det faktum att media ser invandrarna som en homogen grupp. 

Såhär uttrycker en av intervjupersonerna. ”Jag får en väldigt stor känsla av ett Vi och Dom 

som en grupp för sig, ett annan slags människor och för det mesta negativt.” Här anser vår 

intervjuperson att invandrarna ses av media som något negativ och hon får en känsla av ”vi 

och dom” när media skriver om invandrare.37 Att framställa invandrare som ett annat slags 

folk kränker rätten till lika behandling samt visar att etnicitet är allt annat än en hudfärg, 

utan snarare en egenskap. 38 

 

Media spelar en roll som” övervakare för olika synpunkter i samhället” men vems 

synpunkter är det då som ger sig uttryck. Journalisterna väljer vilken bild han eller hon ger 

ut i media samtidigt som publiciteten spelar en stor roll.39 Även en annan intervjuperson får 

                                                
35 SOU 2005:41. 
36 SOU 2006:21. Hinton, P, R. (2000). 
37 SOU 2006:21. 
38 SOU 2005:41. 
39 SOU 2006:21. 
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känslan av att media framställer invandrare som grupp som problematiskt och uttalar att: 

(…) Dom pratar om flyktingar. Det är en dålig bild. Jag tycker om det talas om invandrare 

att det för det mesta är en dålig bild. Det är sällan man verkligen hör en bra 

kommentar(…). De bestämda roller som invandraren får genom media gör att invandraren 

har svårt att bryta sig ur sin kategorisering som invandrare. Han eller hon tillskrivs en roll 

som invandrarman eller invandrarkvinna och de egenskaper som följer med denna 

stämpel.40 

 

Bilden som framkommer i media av invandrare är oftast negativ anser våra intervjupersoner 

en ifrågasätter mer uttalat det etnocentriska tankesättet:  

 

(…) De generaliserar jättemycket att invandrare det är bara generellt till alla som har 

utländsk bakgrund. olika färg och de bland annat också invandrare i olika sammanhang, 

kanske vissa av dom kommer hit på grund av flyktingsstatus eller vissa kommer hit som 

studenter eller genom äktenskap men det är oavsett vilken bakgrund man har eller vilken 

situation bland annat eller om man har etnisk utseende det blir invandrare som jag 

uppfattar från media (…).  

 

Här tycker informanten att begreppet invandrare är väldigt diffust och innefattar en stor 

mängd av människor som i stort sett inte har mycket gemensamt vare sig ras, religion eller 

kultur. Menar hon att man då har olika värde beroende på om man är flykting och på sätt 

och vis tvingas att fly hit eller om man är student och väljer att studera här. Kategorisering 

av människor är lätt att göra där människor placeras i fack utefter bland annat ursprung och 

utseende. Intervjupersonen pekar på en viktig faktor att det finns en viss uppdelning där 

invandraren har olika status inom invandrargrupperna och att vissa invandrare är mer 

välkomna än andra. 41 Hon ser invandrare som en benämning som inte är eftersträvnadsvärd 

att erhålla och verkar tycka att det är kränkande att identifieras med gruppen invandrare. 

 

De flesta av respondenter har reagerat mot den bild av invandrarkvinnan som framställs i 

media och de kritiserar bilden av invandrarkvinnan som hjälplös. En av intervjupersonerna 

uttrycker detta: 

                                                
40 Hinton, P,R. (2000) 
41 Ibid. 
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 (…) De beskrivs inte som företagsamma affärskvinnor, absolut inte den generella bilden. 

Jag vet inte om media fördummar dom eller bara framställer dom som allmänt...  Antingen 

är dom förtryckta och kan inte ta sig ut till det här livet eller så är dom mindre vetande och 

väljer det här livet. Antingen är hon förtryckt och kommer inte ut eller så har hon valt det 

här livet och det är inte lika acceptabelt (…).  

 

När det gäller den bild som framställs av invandrarna upplever de flesta av 

intervjupersonerna att de mediala beskrivningarna av invandrarna är oerhört ensidig och 

tror att medierna har stor påverkan för vilka fördomar svenskar har om invandrarna. 

Överlag är alla respondenterna vaksamma mot medias bild av invandrare/invandrarkvinnor 

och ser en fara med en eventuell stereotypisering där man ser sig själv tillhöra en viss grupp 

och där man stärker ett tänkande att ens egen grupp på något sätt står över andra grupper.  42 

Generellt kan vi säga att intervjupersonerna är väl medvetna om de föreställningar som 

medierna har om invandrarkvinnan. Och ingen av de intervjuade tror att man kan bortse 

från mediernas betydelse för hur invandrarkvinnan ses av samhället och de fördomar som 

finns. 43  

 

Ett uttryck som upprepande gånger nämndes av en av våra intervjupersoner var: (...)”Det är 

stackars invandrarkvinnor”(...). Det är ingen av våra intervjupersoner som tycker att 

medierna visar upp en verklighetsbaserad bild av invandrarkvinnor utan att de istället utgår 

från fördomar om gruppen invandrare, muslimer och den patriarkala strukturen.44 

 

Medierna kan genom sina beskrivningar begränsa människors handlingsutrymme på så sätt 

att deras beskrivningar skapar gränser för vad som accepteras och vem som tillåts göra 

vad.45 Den hierarki som finns i samhället och där medierna har en hög ställning, innebär att 

de kan förenkla och till viss del retuschera verkligheten i sina beskrivningar av den. 

Svensken blir då normen och även om detta inte uttalas så är det mot denna norm som 

invandrare mäts.46 En av informanterna påstår att media visar en bild av (...) ”en främling, 

                                                
42 Hinton, P, R. (2000) 
43 SOU 2006:21. 
44 Ibid. 
45 SOU 2006:21. 
46 SOU 2005:41. 
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en kvinna med slöja och förklara hur hennes liv är och hur mycket det skiljer sig från det 

vanliga livet som de flesta av oss för”. Likheter förbises framför olikheter som lyfts fram 

och används för att visa hur totalt annorlunda värderingar och livsstil invandrare har 

gentemot svenskar. 47 

 

Om medierna, som de flesta av våra intervjupersoner uppfattar, skildrar invandrarkvinnor 

som avvikare från samhällsnormen kan dessa beskrivningar dels påverka hur dessa kvinnor 

blir bemötta av andra människor.48 Som svaren från intervjuerna visat upplever de att 

invandrarkvinnor i medierna beskrivs som en homogen grupp och detta kan skapa en gräns 

för individen mellan att vara svensk och att vara invandrare. Som en av våra 

intervjupersoner uttrycker: (...)”Man ska se till individen och inte till gruppen”. Om 

utländska kvinnor tilldelas egenskaper som inte anses vara förenligt det den svenska 

identiteten, kan avståndet bli större. Att invandraridentiteten ofta lyfts fram när det gäller 

brott, förtryck och heders relaterade våld, skapar en barriär mellan svenskar och invandrare 

och bidrar också till en negativ bild som förknippas med en hel grupp snarare än med 

enskilda individer.49 

 

Intervjusvaren pekar på att intervjupersonerna uppfattar medias budskap om 

invandrarkvinnan som någon som lever under sin kultur och under sin man. En informant 

säger; (...)”dom är förtryckta och blir tvingade till att bära slöja och kan inte utbilda sig, 

måste gifta sig tidigt och föda barn”(...). Citatet visar hur den mediala bilden har skapat en 

förlegad bild av en kvinna utan kontroll eller makt över sitt eget liv i egenskap av sitt kön 

och sin etnicitet. Hon har kommit till ett land där hon har möjligheter till bland annat 

utbildning men är oförmögen att ta del av dessa förmåner då hon tvingas in i giftermål och 

barn.50 Samtidigt fortsätter en annan intervjuperson och ifrågasätter medias stereotypisering 

och generella fördomar och säger; (...)”tvivlar på att dom är förtryckt hela gruppen”(...).  

 
 
 
 

                                                
47 Ibid. 
48 SOU 2006:21. 
49 Ibid. 
50 De los Reyes, P., Molina, I., Mulinari, D. (Red.). (2005). 
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4.2.3 Påverkas identiteten? 
 

Alla vi intervjuat upplever att medierna fokuserar på problem och negativa föreställningar 

av invandrarna. Detta påverkar andra människors sätt att bemöta dom och några av 

respondenterna känner att den bild som målas upp av invandrarkvinnor påverkar mycket. 

Till viss del känner de sig också kränkta av att bli förknippade av den bild media målar upp 

såsom det sägs i intervjun med en av kvinnorna; 

 

 ”Det är ju så att folk ser annorlunda på en och kopplar en till den gruppen som massmedia 

skriver om. Ibland känner jag mig sammankopplad med den bilden. (…) jag har aldrig känt 

att jag är invandrare och att det är synd om mig och att jag är ett offer som 

invandrarkvinna(…)”. 

 
 Föreställningarna av invandrarkvinnor som svaga och förtryckta tycks djupt rotade och svåra 

att förändra men upplever intervjupersonerna att de kan påverka den mediala bilden. ”Det är 

lätt att tro på allt som sägs och det är inte självklart att man granskar, men det måste man 

verkligen göra”. Här visar en av våra intervjupersoner på den maktlöshet som finns inför 

media och dess ström av information. Det går inte att hejda flödet från TV, radio, Internet 

samt tidningar men det går att inta och är viktigt att inta en kritisk hållning till det media 

ger ut till allmänheten.51 En av kvinnorna vi intervjuade känner sig förolämpad av medias 

bild och att hon skulle kopplas ihop med den bilden och säger; ”Det blir indirekt att folk 

har samma uppfattning om mig att jag kanske är förtryckt.” Här ser vi ett motstånd mot 

kategorisering där informanterna inte identifierar sig med den negativa bild som media 

sänder ut. Samtidigt så känner en del av dom att de blir identifierade med bilden av 

invandrarkvinnan i mötet med andra människor men vill inte kännas vid detta utan säger; 

(...) ”man beskriver den förtryckta kvinnan, det finns, men beskriver inte mig”. På ett sätt 

menar våra flera av våra intervjupersoner att de inte påverkas av den gestaltning som media 

gör om invandrarkvinnan och påstår att den är för generell och samtidigt så är de noga med 

att inte ha något samröre med den bilden. I media fråntar journalisterna invandrarkvinnans 

förmåga att tolka sin egen situation och att ge uttryck åt den. Det journalisterna istället 

                                                
51 SOU 2006:21. 
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koncentrerar sig på är att belysa skillnader istället för likheter mellan den svenska kvinnan 

och invandrarkvinnan.52  

 

En av intervjupersonerna har etablerat sig som ”vi” i debatten om invandrare. Hon 

identifierar sig som en utomstående som tittar in på begreppet invandrarkvinna och ser 

henne som ett ”dom”. ”Jag blir mer intresserad av denna grupp för att media eller 

samhället betonar och pratar jättemycket om dom.” Denna kvinna har en annan inställning 

till invandrarkvinnan och skapar sin identitet genom att kategorisera sig själv som 

tillhörande ”vi” och invandrarkvinnan som ”dom andra”. En annan intervjuperson försöker 

bena ut varför media visar denna ensidiga bild av invandrare och ställer sig på så sätt både 

utanför invandrarbegreppet men också svenskheten.53 Vår informant säger; 

 

 (...)”På nåt sätt kan man ju förstå det när man kommer härifrån eller är född här och 

känner att detta är deras och sen kommer det folk utifrån och gör något olagligt blir dom 

som inkräktare.” 

 

Informanten i en av våra intervjuer godtar inte bilden av invandrarkvinnan som offer. Hon 

menar på att; ”Man kan också se till kvinnors möjlighet, att vi kan förändra också”. Här 

visar intervjupersonen att invandrarkvinnor som en grupp kan förändra och kvinnan känner 

sig orättvist behandlad genom att media visar en sådan ensidig bild. Media fokuserar 

mestadels på de negativa aspekterna som invandrarkvinnan innefattar och en kvinna som vi 

intervjuade utrycker sig som följande; ”Jag tycker inte om den, jag tycker den är orättvis. 

Jag försöker att säga också att vi kan göra många saker som de andra också kan göra.” 

Här identifierar hon sig med invandrarkvinnan och visar på att hon känner sig orättvist 

behandlad och känner att hon kan göra samma saker som den svenska kvinnan. Det borde 

vara svårt att som kvinna med utländsk bakgrund att skapa en stark, självständig och 

företagsam identitet utan att ta hänsyn till medias bild av invandrarkvinnan som förtryckt, 

svag och hjälplös.54 Vår intervjuperson menar att; (...)”Det är viktigt att man vet vem man 

är och sin identitet”(...).  

 

                                                
52 Brune, Y. (2000). 
53 SOU 2005:41. 
54 SOU 2006:21. 



Mittuniversitetet Östersund                                                 Jessica Moberg, Nawal Mohamed 
C-uppsats 
 
 

 27 
 

Intervjupersonerna uttrycker också frustration över den allmänna bilden av invandrarkvinna 

och som gör det svårt för henne att definiera sig själv och sitt liv samt leva på samma 

villkor som svenskar. Alla kvinnor vi intervjuat visar på ett stort engagemang i medias bild 

av invandrarkvinnan och visar på en vilja att se bortom medias stereotyp och se till 

individen. De anser att individen själv har rätten att välja sin egen identitet och inte bli 

definierad av en medieskapad ”invandrarkvinna”.55 

 

 
4.2.4 Avslutande reflektion 
 
Invandrarkvinnorna är förenade i att dom har olika kulturell bakgrund som oftast ses som 

mer patriarkal än den svenska. Kulturen anses ha en genusprägling och invandrarkvinnan 

slussas in, oavsett erfarenhet och etnicitet, i en begränsning genom sådana patriarkala 

genusmönster. I den bild som media visar av invandrarkvinnan är hon betraktad som en 

kvinna som är begränsad av patriarkala mönster och sin kultur där hon är behov av 

räddning. Detta genomsyrade våra intervjuer. 

 

Enligt det intersektionella perspektivet är kvinnor aldrig enbart kvinnor utan måste ses i 

samspel med andra faktorer. Ojämlikhet och maktutövande måste förstås i relation till 

könsrelationer, klass, etnicitet eller sexualitet och i diskussionen om invandrarkvinnor 

tillskrivs dom en hjälplöshet som baseras på deras kön och kultur.56 Som ett intersektionellt 

perspektiv visar på när det gäller invandrarkvinnor och bilden av dom i mediala 

sammanhang, kan man klart se att media som maktfaktor gör invandrarkvinnornas 

underordning legitim. Detta genom att förklara det som ett ”vi och dom” fenomen där 

kulturen skiljer oss åt och därför gör en diskriminering i det offentliga rummet möjlig då 

media belyser invandrarkvinnan felaktigt och i vissa fall kränkande, om och om igen. 

Många av intervjupersonerna har uttryckt att bilden av invandrarkvinnan i media är felaktig 

och menar att man alltid borde ifrågasätta medias gestaltning. Parallellt med detta uttalande 

bekräftar kvinnorna vi intervjuat den bild som media framställer samtidigt som de pekar på 

att det inte alltid stämmer att invandrarkvinnan lever under förtryck. Detta kan mycket väl 

                                                
55 SOU 2006:21. Hinton, P, R. (2000). 
56 De los Reyes, P., Molina, I., Mulinari, D. (Red.). (2005). 
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betraktas som en indikation på hur media genomsyrar vårt sätt att uppfatta och tolka 

verkligheten.57 

 

                                                
57 SOU 2006:21. 
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5. Diskussion och sammanfattning 
 

Vi anser härmed att våra frågeställningar är besvarade och vårt syfte med uppsatsen är 

uppfyllt. Inom ramen för denna C-uppsats har vi endast valt att empirisk undersöka hur 

kvinnor med utländsk bakgrund uppfattar den mediala bilden av invandrarkvinnan och vad 

den innebär för dom. I mångt och mycket är det en negativ bild som framträder, utifrån 

informanternas upplevelse, av hur invandrarkvinnor framställs i media. Hon framställs allt 

för ofta som ett offer för hederskultur och för en patriarkal familjestruktur. De problem som 

media belyser rörande invandrarkvinnor förklaras till stor del med en bakgrund av etnicitet 

och religion. Vi anser att det finns en fara i medias relativt liksidiga framställande då de 

befäster stereotyper och är med och vidmakthåller nuvarande föreställning av 

invandrarkvinnor som ett offer. Om problem rörande invandrarkvinnor framställs som 

problem med förklaring i kvinnans etnicitet i media blir det till slut en allmängiltig sanning 

hos den stora massan.  

 

Att ha makten att definiera innebär också att kunna begränsa och påverka människors 

handlingsutrymme. Eftersom de personer som beskrivs som invandrare i relativt liten 

utsträckning kan påverka bilderna av dom som grupp, skapar det ett maktförhållande. 

Journalistiken kan genom att beskriva invandrarkvinnor som offer påverka andras attityder 

gentemot dom. Om media 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 att bilda sina uppfattningar om invandrarkvinnor på. Detta 

synsätt spelar en avgörande roll för invandrarkvinnornas valmöjligheter och maktinflytande 

i det svenska samhället. Allmänhetens synsätt spelar en väsentlig del i skapandet av 

identitet, i den mån att identiteter påverkas av andra 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 känns det att se sig själv som en handlinskraftig 

jämställd individ och få ett bemötande av andra som förtryckt och icke självständig?  

 

Invandrarkvinnan ses som någon som inte väljer att vara i sin förtryckande kultur utan hålls 

med våld och hot fast i den. Kan en invandrarkvinna inte vara självständig och fortfarande 

tillhöra en patriarkal kultur? Går det inte ihop med bilden som media sänder ut såsom 

intervjupersonen beskriver som en mindre vetande person. Hur kommer det sig att det inte 
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finns många positiva uttalanden om invandrare i media? Ska media bara presentera 

baksidan av myntet eller försöker dom skilja svenskar och invandrare åt och bibehålla ett vi 

och dom tänkande. 

 

Det finns ganska lite forskning som handlar om invandrarkvinnor och den mediala bilden 

av invandrarkvinnan. Därför anser vi att vår studie är relevant när det gäller att belysa den 

mediala bilden av invandrarkvinnor. Dock hade det varit intressant att fånga in den reella 

bilden rörande invandrarkvinnan i media att göra en jämförelse mellan hur svensk press 

skriver om invandrarkvinnan och hur media i olika länder beskriver invandrade kvinnor. 

 
När det gäller vår första frågeställning, hur uppfattar kvinnor med utländsk bakgrund den 

mediala bilden av invandrarkvinnor, visar vår studie på att kvinnor med utländsk bakgrund 

uppfattar att den mediala bilden i stor utsträckning framställer invandrarkvinnan som en 

person som är underlägsen sin kultur och som vill vara fast i den eller är för ovetande för att 

ta sig ur den. De hävdar att man i media betonar egenskaper hos kvinnan som beskriver 

henne som icke självständig och bunden till sin kultur. Våra intervjupersoner var också 

överrens om att massmedia väldigt sällan framställer invandrare eller invandrarkvinnor ur 

en positiv synvinkel. Intervjupersonerna menade att massmedia förmedlar diskriminerande 

bilder och ofta reproducerar föreställningar om hur invandrare är eller ”bör” vara. 

 

I vår andra frågeställning, hur påverkar bilden av invandrarkvinnan i media personer med 

utländsk bakgrund och deras identitet, ser vi att medias beskrivning av invandrarkvinnor 

har betydelse för kvinnor med utländsk bakgrund i mötet med andra.  Då invandrarkvinnor 

ofta beskrivs som ett offer i media menar vi att det får betydelse för hennes liv och 

valmöjligheter i den sociala praktiken. Hon blir också kränkt av denna behandling av media 

och känner sig utsatt då hon har svårt att se sig själv såsom media målar upp 

invandrarkvinnan. Intervjupersonerna menar dock att medias bild inte beskriver dom som 

personer men på sätt och vis påverkar dom negativt då bilden som media visar är en 

allmängiltig bild för många. 
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Det sociala arbetets praktik är en viktig komponent när det gäller att synliggöra personer 

med en lägre social ställning dels på grund av diskrimineringens mekanismer och 

maktförhållandena i samhället. Genom att lyfta fram frågan om invandrarkvinnan och 

media försöker vi kasta ljus på förlegade stereotyper som allt för länge har influerat 

människor och det sociala arbetet. Vi hoppas kunna bidra till vår egen och andras 

utveckling inom socialt arbete, att se till individen och vara kritisk till det som vi genom 

media betraktat som fakta och sanningar. 
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Bilaga 1-Intervjufrågor 
 

1. Hur många år har du bott i Sverige? 

2. Vilken typ av media kommer du dagligen i kontakt med? 

3. Hur många timmar i snitt i veckan ägnar du åt TV, tidning, Internet, radio och så 

vidare? 

4. Vilken roll anser du att media har i samhället? 

5. Beskriv den bild av invandrare som grupp, som media förmedlar? 

6. Kan du ge exempel? 

7. Beskriv hur du uppfattar att invandrarkvinnor beskrivs i media? 

8. Vad tycker du om den bilden? 

9. Vad innebär den bilden för dig? 

10. Är det någon skillnad om det är kvällstidning, veckotidning, radio eller TV och så 

vidare som förmedlar bilden av invandrarkvinnan? 
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Bilaga 2 –Informerat samtycke 
 

Vi är studenter på Socionomutbildningen vid Mittuniversitetet i Östersund. Vi är 

intresserade av din upplevelse av den mediala bilden av invandrarkvinnor.  Syftet med 

denna studie är att undersöka hur utländska kvinnor uppfattar den bild som framställs i 

media av invandrarkvinnor. 

 

Vi vill informera dig om: 

 Deltagandet av denna studie är frivilligt, är det så att du önskar avbryta din delaktighet 

så är det bara att informera oss om detta. 

 

 Intervjupersonerna kommer att vara anonyma i studien och ingen utomstående kommer 

att ta del av något som den enskilde personens identitet kan igenkännas. 

 

 Vi kommer att spela in intervjun och endast vi kommer att lyssna på bandet. Efter 

intervjun är transkriberad kommer vi att förstöra det. 

 
 

 

 


