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Abstract

The revolution in Egypt in the spring of 2011 gathered tens of thousands of people 
demonstrating. According to UN Women, among others, women and men were 
equal as activists in Egypt and elsewhere during the Arab Spring. I wondered who 
was designated as a protester in Swedish media portrayal of the Egyptian 
revolution. Despite reports that women and men stood side by side and were 
similar activists in the revolution, I got the impression that women did not come 
to speak in Swedish media. I want to do an analysis of how women are portrayed 
in the reporting on the revolution in Egypt. In this analysis I use postcolonial 
f e m i n i s t t h e o r y a n d d i s c o u r s e a n a l y t i c m e t h o d o l o g y .

My analysis makes it clear that Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet, 
in their role as opinion leaders, influence the political agenda and the image of the 
political world with a patriarchal gender power structure and postcolonial 
knowledge production. Thus does this essay, of women in the Egyptian revolution 
first week, a double critique: a feminist critique with a focus on gender and 
p o s t c o l o n i a l c r i t i c f o c u s e d o n a c r i t i q u e o f c o l o n i a l i s m .

Making women as  invisible  political subjects spread through the media. 
The consequence was that only men were perceived as active in political 
processes and that they passively followed in social events. The image is affecting 
attitudes about women's political role in Eygypten but even in countries far away 
as Sweden.

Nyckelord: postkolonial feminism, diskursiv diskriminering, den Egyptiska 
revolutionen, opinionsbildning, epistemologiskt våld
Antal ord:8520
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1 Inledning

Den 17 december 2010 tände Mohammed Bouazizi eld på sin kropp. 18 dygn 
senare avled han av skadorna. Bouazizis aktion, att ta sitt eget liv, sågs som en 
protest mot den tunisiska statens misslyckanden, mot den höga arbetslösheten, 
korruptionen, det statliga övervåldet och de höjda livsmedelspriser. Mohammed 
Bouazizi blev en symbol för ett missnöje över Tunisens styre och Bouazizis 
handling blev startskottet för den så kallade Jasminrevolutionen – en revolution 
som ledde till att Tunisiens president Zine El Abidine Ben Ali tvingades avgå och 
fly landet. En våg av demonstrationer spred sig explosionsartat i regionen och 
Jasminrevolutionen blev startskottet för omfattande förändringar i det politiska 
klimatet. Den Arabiska våren1 kom att uppmärksammas stort i svensk 
medierapportering (Säkerhetspolitik 1, 2012).

Den 25 januari 2011 inleddes en revolution i Egypten och den 11 februari 
samma år avgick även Egyptens president Hosni Mubarak till följd av folkets 
vrede. Dagligen möttes vi av artiklar och bilder från vad som målades upp som 
revolutionens nav – Tahrirtorget i Kairo, Egypten. Den folkliga revolutionen i 
Egypten under våren 2011– även omnämnd Hibiskusrevolutionen, 
Nilrevolutionen eller den Egyptiska revolutionen – samlade tiotusentals 
demonstrerande människor (Säkerhetspolitik 2, 2012). I svensk media kom en bild 
av ett enat Egypten som krävde Hosni Mubaraks avgång att dominera. Enligt 
bland annat UN Women (FN:s organ för jämställhetsarbete) var kvinnor och män 
likvärdiga som aktivister under den Arabiska våren – kvinnor kom att synas i 
offentligheten på ett nytt sätt genom att kvinnor nu blivit en del av det publika 
rummet (UN Women, 2012). 

Svensk media bjöd på spännande artiklar och reportage fyllda av dramatik, 
men mitt intresse för detta uppsatsämne väcktes av en annan anledning. Jag 
ställde mig frågan vem som framhölls som demonstrant i svensk medieskildring 
av den Egyptiska revolutionen. Trots rapporter om att kvinnor och män stod sida 
vid sida och var likvärdiga aktivister under revolutionen fick jag intrycket att 
kvinnor inte kom till tals i svensk media. Jag vill göra en textanalys av hur 
kvinnor skildras i rapporteringen om revolutionen i Egypten. I denna analys 
använder jag mig av postkolonial feministisk teoribildning och diskursanalytisk 
metodik.   

Med en förförståelse att medier är påverkade av rådande strukturer anser jag 
att det är av intresse att undersöka hur vi har uppdaterats kring den Egyptiska 
revolutionen. Med en utgångspunkt att massmedia påverkar opinionsbildning, och 
att den politiska betydelsen av opinionsbildning knappast kan överskattas, anser 
jag att det är av relevans att undersöka hur kvinnor har framställts i svensk 

1Den arabiska våren är en sammanfattande benämning på de nationella uppror som inleddes i flera länder i 
Nordafrika och Mellanöstern under 2011(Nationalencyklopedin, 2012)
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medierapportering. Ur denna iakttagelse har jag utformat en undersökning som 
åskådliggör hur svensk nyhetsrapportering har skildrat de egyptiska 
demonstranterna under Hibiskusrevolutionens första vecka (2011-01-25 till 2011-
02-02). Jag studerar ett urval av gestaltande reportage och nyhetsartiklar ingående 
med en kvalitativ textanalys. Artiklar och reportage från Dagens Nyheter (DN) 
och Svenska Dagbladet (SvD) är min enhet för textanalys och jag utgår ifrån 
Kristina Boréus analytiska verktyg om diskursiv diskriminering i Diskriminering 
med ord (2005). I min textanalys undersöker jag hur kvinnor kommer till tals och 
inbegrips i skildringen av den Egyptiska revolutionen. Resultatet diskuteras sedan 
utifrån postkoloniala feministiska begrepp och Boréus (2005) begreppsapparat om 
språklig diskriminering. Den postkoloniala feministiska teorin jag har valt att 
a n v ä n d a m i g a v ä r d e n s o m p r e s e n t e r a s i A n i a L o o m b a s 
Kolonialism/Postkolonialism – en introduktion till ett forskningsfält (2006), 
Paulina de los Reyes Postkolonial feminism: Del 1 (2011) och Maria Carbins ”Det 
problematiska systerskapet” i Katharina och Maria Törnqvists Feministisk teori i  
rörliga bilder (2005). 

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur egyptiska kvinnor skildras i Dagens 
Nyheters och Svenska Dagbladets rapportering om den Egyptiska revolutionens 
första vecka, eftersom att detta har betydelse för åsiktsbildning; i analysen av 
tidningstexten kommer jag att använda mig av postkolonial feministisk teori och 
diskursanalytiska verktyg. Min uppsats utgår ifrån frågan:

Hur framställs kvinnor i Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets  
nyhetsrapportering under den Egyptiska revolutionens första vecka?

1.2 Avgränsning

I min kvalitativa textanalys om hur kvinnor representeras i svensk medieskildring 
av den Egyptiska revolutionen valde jag att koncentrera mig på Dagens Nyheters 
(DN) och Svenska Dagbladets (SvD) rapportering om revolutionens första vecka 
2011-01-25 till 2011-02-02. Avgränsningen till enbart två nyhetstidningar gjordes 
med hänsyn till uppsatsens omfång och med en ambition av en så noggrann analys 
som möjligt. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är två av Sveriges största 
morgontidningar, de ges ut lika många gånger och vid samma tidpunkt 
(Tidningsstatistik 2012). Jag har valt att inte fokusera på debattmaterial eller 
ledare i respektive morgontidning för att jag inte är intresserad av materialet som 
öppet politiskt färgat. Det är nyhetsrapportering som utger sig för att vara enbart 
beskrivande som är av mitt intresse, det är skildringen av människorna i den 
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Egyptiska revolutionen jag vill åt. Dagens Nyheter är uttalat oberoende liberal och 
Svenska Dagbladet oberoende moderat. Jag kommer inte att ta tidningarnas 
politiska färgning i beaktning i min analys, eftersom jag analyserar material som 
gör anspråk på att vara utan politisk tendens.

 Då jag är intresserad av media som opinionsbildare, var det av relevans 
med tidningar som först och främst är välkända och har en stor läsarkrets. Jag har 
avgränsat min undersökning till tidningsform, då en kvalitativ textanalys går ut på 
att ta fram det väsentliga innehållet genom noggrann läsning av textens delar, 
helhet och den kontext vari den ingår och då blir studier av teve- och radiomedier 
alltför omfattande för denna studies omfång (Esaiasson m.fl. 2007: 237). Den 
Egyptiska revolutionens första vecka blev min undersökningsenhet. Under 
revolutionens första månad var det som mest intensiv rapportering under den 
första veckan – jag finner det intressant att undersöka vad diskursen kring 
människorna i den Egyptiska revolutionen etablerade sig kring redan från början.

Denna uppsats har inte intentionen av att vara heltäckande inom 
ämnesområdet. Andra opinionsbildares roll har jag fått utesluta ur analysen även 
om jag är medveten om att andra aktörer är av betydelse. 

1.3 Reflektioner

Denna uppsats har inte för avsikt att generalisera slutsatser till all svensk 
medierapportering om den Egyptiska revolutionen och inte heller till all 
opinionsbildning rörande revolutionen. Undersökningen kan dock lyfta fram 
väsentliga tendenser i rapporteringen om den Egyptiska revolutionens första 
vecka i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, det finns dock ingen avsikt att 
påstå att tolkningarna är allmängiltiga. Min studie kan betraktas som ett bidrag, 
som tillsammans med annan forskning, kan ge ny kunskap i ämnet.

Det bör noteras att kvinnor är i fokus för denna studie, att det är kvinnors 
representation som problematiseras, det betyder dock inte att kvinnor är en 
enhetlig kategori. Min utgångspunkt är att könsmaktsordningen samverkar med 
andra maktordningar så som exempelvis klass, etnicitet, sexualitet – för att bara 
nämna några. Att inte andra maktordningar ges fokus i min undersökning ska inte 
tas som en intäkt för att andra maktordningar bedöms vara mindre viktiga. Det ska 
snarare ses som ett uttryck för att här understryks behovet av (och utövas) ett 
framlyftande av kön och postkolonialism i relation till svensk medierapportering 
om den Egyptiska revolutionen. Eller, och samtidigt: här lyfts svensk 
medierapportering fram i relation till kön och postkolonialism – vilket, enligt min 
egen bedömning, ofta har saknats och gett utrymme till att maktordningarna har 
brett ut sig. 

Det är en fälla att identifiera kvinnor som en specifik social grupp med en 
kollektiv identitet istället för att se till kvinnor som individer. De könsnormer som 
dominerar har dock konstruerat det manliga överlägset det kvinnliga. Även om jag 
i min studie kommer att tendera att generalisera kvinnor vill jag ge utrymme till 
den oändliga mängd individuella variationer som finns bland de som identifierar 
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sig själva som kvinnor. Kvinnor ska i min uppsats inte förstås som en hårt fixerad 
kategori, utan att vara kvinna i en viss kontext påverkas givetvis också av andra 
maktordningar. 

 Enligt hermeneutikern Hans-Georg Gadamer är tolkning utan förförståelse 
omöjlig, Gadamer menar att varje läsare närmar sig en text med en viss 
förförståelse. En kan aldrig trolla bort sig själv som samhällsvarelser i 
tolkningsprocessen. Således är det omöjligt att rekonstruera exakt vad författaren 
velat säga med texten, följaktligen också hur andra mottagare förstått den. Studier 
av samhällsvetenskapens fenomen i allmänhet kräver att vi så gott det går relaterar 
texten till det som finns utanför den, utanför oss själva som uttolkare och att vi 
argumenterar för våra tolkningar (Bergström & Boréus 2005:25). Eller som 
Kristina Boréus (2005) uttrycker det ”allt måste förstås i sitt sammanhang och det 
mesta måste argumenteras för” (Boréus 2005:47).

I ”Feministisk metod, teori och forskning om identiteter” i Identitetsstudier i  
praktiken (2003) menar Erika Svedberg och Annica Kronsell att 
intersubjektivitet2, enligt ett feministiskt synsätt, är någonting svåruppnåeligt. 
Svedberg och Kronsell hävdar att förförståelse och vem man är som person alltid 
påverkar hur man teoretiserar och förklarar olika fenomen (Svedberg & Kronsell 
2003:59). Jag vill understryka att min ambition med denna studie är att den ska 
präglas av öppenhet och tydlighet. För att leva upp till kravet om intersubjektivitet 
kommer mina operationaliseringar tydligt framgå i denna uppsats och jag kommer 
att presentera både typexempel och tveksamheter. Jag hoppas att jag på ett tydligt 
sätt redogör för mitt tillvägagångssätt, vilka avvägningar jag gjort, hur jag har 
tolkat materialet (att underbygga dessa tolkningar med citat och referat av texter), 
vilka problem jag stött på och genom tydliga källhänvisningar gör det möjligt för 
någon att upprepa studien. Jag tror dock, i enlighet med Svedberg och Kronsell, 
att en studie och dess resultat inte kan anses vara forskaroberoende. 

2Med intersubjektivitet menas att forskningsresultat i möjligaste mån ska vara forskaroberoende. En 
annan forskare som söker svar på samma fråga och använder samma verktyg som i den gjorda studien ska 
i princip komma fram till samma resultat (Esaiasson m.fl. 2007:24)
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2 Bakgrund och kontext

Jag kommer i detta kapitel presentera en kort bakgrund om den Arabiska våren, 
Egypten, den Egyptiska revolutionen, massmedias roll samt ge en kort 
presentation av studiens valda medier. 

2.1 Den Arabiska våren

Den Arabiska våren är en sammanfattande benämning på de nationella uppror 
som inleddes i flera länder i Nordafrika och Mellanöstern under 2010-2011. De 
första revolterna ägde rum i Tunisien och därefter följde oroligheter i bland annat 
Egypten, Yemen, Bahrain, Lybien och Syrien. Mindre demonstrationer och andra 
former av manifestationer ägde även rum i andra arabstater. Gemensamma 
drivkrafter för demonstranterna var ett missnöje med statligt övervåld, 
undantagstillstånd, brist på fria val, korruption, restriktioner för yttrandefriheten, 
hög arbetslöshet, låg minimilön, bostadsbrist och inflation i matpriserna 
(Nationalencyklopedin, 2012).

2.2 Egypten

Egypten ligger i nordöstra Afrika och omfattar även Sinaihalvön i Asien. Landet 
är, med sina 82,6 miljoner invånare (2011), det folkrikaste landet i Mellanöstern 
och har Afrikas tredje största invånarantal. Huvudstad är Kairo som har 8,1 
miljoner invånare (2010). Egypten är en republik där presidentmakten har varit 
stark och enligt Utrikespolitiska institutet har de demokratiska fri- och 
rättigheterna varit kraftigt inskränkta. Från 1981 till 2011 var Hosni Mubarak från 
det Nationaldemokratiska partiet Egyptens president. Vid Mubaraks tillträde 
utlyste regimen undantagstillstånd ämnat att hålla den sittande regimen kvar vid 
makten. Undantaget fanns kvar till revolutionen 2011. Regimen hindrade 
oppositionella partier från att delta vid valen och kontrollerade valresultaten. 
Politiska motståndare fängslades och torterades (Landguiden, 2012). 
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2.3 Den Egyptiska revolutionen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beskriver den Egyptiska 
revolutionen på sin hemsida enligt följande: Den 25 januari 2011 inleddes 
revolutionen i Egypten. Den Egyptiska revolutionen var vida rapporterad i 
internationella medier och på bara några dagar vad centrala Kaori ockuperat av 
demonstranter som krävde president Mubaraks avgång och att Egypten skulle bli 
en demokratisk stat. Samlingar och sammandrabbningar med säkerhetsstyrkor 
rapporterades från flera håll i landet, men upprorens centrum var Kairo och 
Tahrirtorget. 

Vändpunkten för demonstranterna kom då militären i slutet av januari 
2011 vägrade lyda order om att skjuta skarpt mot demonstranter som inte 
respekterade det utegångsförbud som rådde. Utvecklingen blev sedan ohållbar för 
Mubarak som efter att ha lovat att inte ställa upp för omval blev tvungen att avgå 
med omedelbar verkan. Den 11 februari 2011 avgick Mubarak och flydde till 
turistorten Sharm-el-Sheik. Rättegången mot Mubarak inleddes i december 2011 
och avslutades i januari 2012, Mubarak fanns skyldig till att inte ha ingripit mot 
dödandet av fredliga demonstranter och dömdes till livstids fängelse. 

Strax innan rättegången mot Mubarak inleddes bröt demonstrationer 
återigen ut i Kairo. Dessa demonstrationer var riktade mot militärrådet som enligt 
många skaffat sig alltför stor makt efter Mubaraks avgång. Militärrådet 
kritiserades skarpt för sitt hårdhänta sätt att hantera demonstrationerna. 
Demonstranterna krävde ökad transparens i styret, samt att de utlovade valen 
skulle genomföras på ett fritt och demokratiskt sätt. Den Egyptiska revolutionen 
ledde till att en förändring av det politiska systemet påbörjades, mot slutet av 2011 
inleddes en valprocess för att utse ett nytt parlament och sommaren sommaren 
2012 hölls presidentval, där Mohammed Mursi, från Frihets- och rättvisepartiet, 
valdes till president (Säkerhetspolitik 3, 2012).

2.4 Massmedias roll

Massmedias betydelse för människors kännedom och kunskap om det politiska 
världen kan knappast överskattas (Sjölin 1994:180). Mats Sjölin studerar i kapitlet 
”Massmedier och oponionsbildning” i Den moderna demokratins problem (1994) 
den politiska kommunikationens3 roll i en demokrati. Sjölin fastslår att frågor som 
aktualiserar massmedier och opinionsbildning skall analyseras utifrån ett 
maktperspektiv. Medierna utövar makt genom de sätt  och på vilka de beskriver 
v e r k l i g h e t e n . O p i n i o n s b i l d n i n g ä r d e n p r o c e s s v a r i g e n o m 
verklighetsuppfattningar, värderingar och åsikter formas hos individen och hos 
grupper och i denna process spelar massmedier en stor roll (Sjölin 1994:150). 

3Politisk kommunikation handlar om ett kommunikativt samspel mellan politiska aktörer, medieaktörer och 
allmänheten (Strömbäck 2009:30).
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Massmedierna spelar  inte minst en viktig roll i de tidiga faserna av 
opinionsbildningsprocessen, de som har att göra med hur människors politiska 
verklighetsbild formas (Sjölin 1994:172).

 I Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation 
(2009) skriver Jesper Strömbäck att medierna utgör den främsta 
informationskällan i moderna samhällen, men att medierna inte alltid är neutrala 
(Strömbäck 2009:9). Strömbäck konstaterar också, likt Sjölin, att frågan om makt 
hänger intimt samman med den politiska kommunikationen och dess sätt att 
fungera (Strömbäck 2009:46). Maktbegreppet är onekligen ett av 
samhällsvetenskapernas mest omtvistade begrepp, men enligt Olof Petersson finns 
det en gemensam kärna för flertalet definitioner av makt: makt handlar om 
”möjlighet att påverka” (Strömbäck 2009:47). Massmedia kan påverka 
utformningen av den politiska dagordningen och bilden av den politiska världen 
(Sjölin 1994:182). 

 Strömbäck skriver att samhälle och politik utan kommunikation inte 
existerar, precis som neutral kommunikation inte existerar. Vidare konstaterar 
Strömbäck att trots detta är statsvetenskapen traditionellt sätt blind för 
kommunikationens betydelse i samhälleliga och politiska processer – fortfarande 
skrivs rader av böcker inom statsvetenskapen som knappt nämner medier eller 
andra former av kommunikativa medel och kommunikativa processer (Strömbäck 
2009:9). Sjölin skriver att massmedier ska, enligt den sociala ansvarsideologin4, 
vara självständiga men samhället har rätt att ställa vissa krav på mediesystemets 
prestationer – till exempel allsidig nyhetsfördelning och utrymme för en mångfald 
idéer och åsikter (Sjölin 1994:153). Jag vill i denna uppsats erkänna medias roll i 
samhälle och politik, jag vill också undersöka massmediers prestationer. 
Strömbäck konstaterar att politik och kommunikation är integrerade delar av 
organiserade samhällen och att det finns tre aktörsgrupper som är särskilt centrala 
i de processer som rör politik, kommunikation och makt: politiska aktörer, 
allmänheten och medieaktörer (Strömbäck 2009:29-30). Jag kommer således att 
fokusera på medieaktörer i denna studie, medieaktörer som traditionella 
massmedier, i denna uppsats tidningar. 

2.5 Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet

Dagens Nyheters upplaga 2011 var 292 100 exemplar per utgivningsdag. 97 
procent av Dagens Nyheter är prenumererad upplaga. Tre procent av upplagan är 
lösnummer och säljs i affärer, kiosker och andra butiker. Varje dag läses tidningen 
av 824 500 personer. I Stockholm är läsarsiffran 540 000. DN.se har cirka 1,4 
miljoner unika webbläsare varje vecka i genomsnitt under 2011 (Dagens Nyheter 
1, 2012). Dagens Nyheter presenterar sig på följande sätt på sin hemsida:

4Den sociala ansvarsideologin uppkomst brukar förknippas med den så kallade Hutchins-kommissionen, en 
utredning om pressens samhällsroll i USA. Utgångspunkten är en kritik av marknadsekonomins effekter på 
medieområdet. Friheten har blivit en frihet för mediernas ägare och vissa politiska eliter, men inte för 
medborgare i gemen (Sjölin 1994:153).
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Dagens Nyheter är oberoende liberal. Vi står fria från partier, organisationer och 
ekonomiska maktsfärer.Vår utgångspunkt är att människor, oavsett social 
bakgrund, ska ha möjlighet att följa vad som händer i världen och kunna delta i 
debatten om viktiga samhällsfrågor. Vi verkar i en upplysningstradition som ska 
bidra till att svenskarna förblir ett läsande och tänkande folk. Därför är det 
viktigt att använda distributionsformer såsom papperstidning, webb, mobil eller 
andra kanaler som enskilt eller tillsammans är de som mottagaren önskar få. Vi 
slår vakt om objektivitet och oberoende verksamhet på alla plan. Dagens 
Nyheters papperstidning läses av 824 500 personer mellan 15 och 79 år och 
DN.se har cirka 1,4 miljoner unika webbläsare varje vecka. Dagens Nyheter är 
landets största annonsmedium inom tryckta tidningar. Dagens Nyheter ingår i 
Bonnierkoncernen, ett av norra Europas ledande medieföretag (Dagens Nyheter 
2, 2012).

Svenska Dagbladets upplaga 2011 var 185 600 per utgivningsdag. Svenska 
Dagbladet har ungefär 473 00 läsare varje dag (Svenska Dagbladet 1, 2012). 
Svenska Dagbladet presenterar sig på följande sätt på sin hemsida:

SvD flyttar fram de journalistiska positionerna och ger läsarna de 
sammanhang och perspektiv som hotar att försvinna i den allmänna 
snuttifieringen av nyhetsflödet. SvD vill fortsätta att utveckla den 
redaktionella produkten med inriktning på kvalitetsjournalistik och 
satsning på det fördjupande reportaget. SvD utkommer varje dag i tre 
delar: Nyheter, Kultur och Näringsliv. Under helgerna satsar SvD på mer 
och fördjupad läsning. Fredag, lördag och söndag kommer kultur- och 
livsstilsmagasinet K, på lördagar bostadsbilagan Magasinet och på 
söndagar näringslivsmagasinet N. Utöver dessa ger också SvD ut bilagor 
som Scenhöst och Scenvår samt specialmagasin vid större evenemang 
som OS, fotbolls-VM och val. SvD kombinerar kvalitetstidningens 
klassiska trovärdighet med ett modernt tilltal och presentation. 
Tidningens läsare är nyfikna på omvärlden, vill och kan tänka själva och 
ställer därför stora krav på sin dagstidning. SvD:s läsare nöjer sig inte att 
få reda på att något hänt utan vill även veta varför och vad som kan bli 
nästa steg. Tidningen grundades 1884 och är på ledarplats obunden 
moderat. På övriga sidor finns ingen politisk tendens. I november 2000 
tog SvD ett stort steg. Då övergavs det otympliga fullformatet till förmån 
för den mer användarvänliga tabloiden. Svenska Dagbladet trycks i 
Södertälje och Göteborg (Svenska Dagbladet 2, 2012). 
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3 Metod

I detta kapitel redogör jag för min metod. Min metod är en textanalys, närmare 
bestämt en analys av tidningstexter från två stora svenska dagstidningar. I denna 
analys använder jag mig av postkolonial feministisk teori och diskursanalytisk 
metodik. Nedan redogör jag för diskursanalys, diskursiv diskriminering och 
operationaliseringar.

3.1 Kvalitativ textanalys

En kvalitativ textanalys innebär en noggrann läsning av en texts delar, helhet och 
den kontext vari den ingår. Det innebär att läsa aktivt, ställa frågor till texten och 
undersöka om man själv, eller texten, kan besvara dessa frågor. Detta då det 
eftersökta innehållet i en text kan ligga dolt under ytan (Esaiasson m.fl. 
2007:237). Man kan urskilja två huvudtyper av textanalys: sådana som handlar 
om att systematisera innehållet i de aktuella texterna och sådana som handlar om 
att kritisk granska innehållet i texterna. Diskursanalys placeras i den kritiskt 
granskande genren (Esaiasson m.fl. 2007:238-239). En kvalitativ textanalys 
möjliggör en fördjupad och genomgående analys. Avgränsingen till den Egyptiska 
revolutionens första vecka underlättar min strävan efter en fördjupad analys. 

3.1.1 Diskursanalys

Den här studien utgår ifrån tanken att vi förstår världen genom tolkningsramar 
som uppstår i en social verklighet. Marianne Winther Jørgensen och Louise 
Phillips skriver i Diskursanalys som teori och metod (2000) att gemensamt för 
samtliga diskursanalytiska angreppssätt är att de utgår från ett 
socialkonstruktivistiskt5 sätt att se på världen (Winther Jørgensen & Phillips 
2000:11). Vidare definierar författarna diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om 
och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” och att diskursanalys är sedan på 
motsvarande sätt analys av dessa mönster (Winther Jørgensen & Phillips 2000:7). 
Diskursanalysens fokus varierar kraftigt, diskursanalysen är dock alltid inriktad 
mot texters innebördsaspekt (Bergström & Boréus 2005:20). Göran Bergström 
och Kristina Boréus skriver i Textens Mening och Makt (2005) om en 
konstruktivistisk syn på språk och verklighet som innebär att det inte går att skilja 

5Socialkonstruktivismen är en gemensam beteckning för en rad nyare teorier om kultur och samhälle – kunskap 
bildas i social interaktion och det finns ett samband mellan kunskap och social handling, detta gör att våra 
handlingar är beroende av den sociala världsbilden (Winther Jørgensen & Phillips 2000:11).
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de två åt. Det är snarare så att medvetandet med hjälp av språket skapar ett sätt att 
se världen som också kan uppfattas som ”verkligheten” (Bergström & Boréus 
2005:22). 

I de diskursanalytiska angreppssätt Winther Jørgensen och Phillips (2000) 
presenterar är teori och metod sammanlänkade – en paketlösning. Paketlösningen 
innehåller filosofiska premisser angående språkets roll i den sociala 
konstruktionen av världen, teoretiska modeller, metodologiska riktlinjer för hur 
man griper sig an ett forskningsområde samt specifika tekniker för språkanalys. 
För att använda sig av diskursanalys krävs det att man accepterar de filosofiska 
premisserna. Paketets innehåll bör enligt  Winther Jørgensen och Phillips (2000) 
vara integrerat men man kan skapa sitt eget paket genom att kombinera element 
från flera olika diskursanalytiska perspektiv, man kan även använda sig av andra 
perspektiv än de diskursanalytiska. Eftersom att olika perspektiv ger olika former 
av insikt inom ett område och tillsammans skapar en bredare förståelse, är att 
tillämpa element från andra perspektiv i diskursanalysen inte bara tillåtet utan 
tillskrivs ett särskilt värde (Winther Jørgensen & Phillips 2000:10). Detta är ett 
argument för att använda mig av postkolonial feministisk teori och Kristina 
Boréus (2005) fyra typer av diskursiv diskriminering i detta paket.

3.2 Diskursiv diskriminering

För att diskutera på vilket sätt nyhetstexter och reportage i Dagens Nyheter och 
Svenska Dagbladet skildrar kvinnor under den Egyptiska revolutionen använder 
jag en diskursanalys statsvetaren Kristina Boréus (2005) har utvecklat. Boréus har 
i Diskriminering med ord (2005) studerat offentliga diskurser över ”de 
sinnesslöa”, ”de döva” och ”invandrarna” vid olika tidpunkter med syfte att 
identifiera diskriminering6 i tal och skrift. Hon identifierar fyra typer av diskursiv 
diskriminering: utestängning, nedvärdering, objektifiering och förslag som pekar 
mot negativ särbehandling, fyra huvudformer av diskriminering som med språkets 
hjälp, var och en men i synnerhet upprepade och tillsammans, innebär ett 
missgynnande av de individer eller grupper som blir föremål för dem (Boréus 
2005:15). De fyra formerna är alla olika sätt att särbehandla negativt (Boréus 
2005:28). Kristina Boréus syfte med den presenterade begreppsapparaten är 
uttryckligen att man ska kunna använda den för att kritiskt granska texter och 
framförallt återkommande teman i den offentliga debatten (Boréus 2005:46). Alla 
texter bidrar till vår förståelse av det samhälle vi lever i. Alla tar de en mängd 
förhållanden för givna och bidrar till att återskapa vår bild av världen. Det är 
därför alltid viktigt att granska dessa texter med kritisk blick (Boréus 2005:47). 
Boréus fyra typer av diskriminering är således vad jag ska undersöka i min analys.

6Diskriminering – negativ särbehandling – består i att personer missgynnas på grund av sin tilhörighet till en viss 
grupp, som definieras i termer av kön, etnicitet, religion, sexuell orientering, fysisk eller psykisk (o)förmåga 
(Brune 2006:92).
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3.3 Operationaliseringar

3.3.1 Utestängning

Röster är utestängda från diskursen när personer som har kategoriserats på ett 
visst sätt, inte kan eller får medverka i att formulera frågor som är relevanta för 
dem. Det finns grader av utestängande, där den totala frånvaron av hänvisning till 
gruppernas egna intressen är den starkaste (Brune 2006:92). Det finns även andra 
typer av utestängning än utestängning av röster – man kan bli osyngliggjord 
genom att inte avbildas eller omtalas (Boréus 2005:31). Osynliggörandet är enligt 
Ylva Brune i ”Den dagliga dosen. Diskriminering i Nyheterna och Bladet” i 
Mediernas vi och dem (2006) den mest kraftfulla varianten av utestängande. Ett 
osynliggörande av vissa grupper av medborgare och invånare på den offentliga 
arena som medierna utgör är ett tecken på gruppernas maktlöshet samtidigt som 
det förstärker den (Brune 2006:92). Jag kommer således i min analys att 
undersöka ifall kvinnor blir osynliggjorda och eller utestängda från rapporteringen 
om den Egyptiska revolutionens första vecka.

3.3.2 Nedvärdering

Nedvärdering är den mest uppenbara formen av språklig diskriminering – när 
andra framställs som underlägsna. Att det här är en form av negativ särbehandling 
är nästan sant per definition (Boréus 2005:33). Negativa presentationer av andra 
kan göras på flera olika sätt. Uppenbart nedsättande benämningar som rör 
grupptillhörigheten (tillskriven eller självvald) är ett sätt att nedvärdera. 
Nedsättande beteckningar som exempelvis ”blatte” eller ”svartskalle” 
förekommer i samhället, men knappast i nutidens offentliga debatt, särskilt inte 
inom medier som vill accepteras som seriösa och demokratiska (Boréus 2005:34). 
Även benämningar som från början är neutrala kan så småningom laddas med 
negativa konnotationer. Etiketter kan också vara negativa genom att de refererar 
till grupper och personer på sätt som frånkänner dem mänsklighet och 
individualitet (Brune 2006:93). Trots att dagens debatt ofta är självreflekterande 
och försiktig, förekommer negativa generaliseringar – fast ofta antydda snarare än 
tydligt uttalade (Boréus 2005:35). Nedvärderande påståenden och beskrivningar 
kan således uttryckas på en glidande skala från klart uttalat till antytt. När någon 
närmar sig antydandes pol är det naturligtvis svårare att nå enighet om tolkning – 
inte desto mindre är det troligt att mycket av det som antyds i media spelar minst 
lika stor roll som för hur vi tolkar som det tydligt utsagda, som på ett annat sätt 
kan bemötas och ifrågasättas (Boréus 2005:36). Det kan finnas övergripande 
strukturer i nyheterna som innebär en diskriminerande framställning av de andra. 
En sådan struktur kan ge ifrån sig budskap – inte bara vilka kategorier av 
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människor som är i mediernas fokus – utan också vilka grupper som har 
kompetens och handlingskraft och vilka som saknar sådana (Brune 2006:93). På 
motsvarande sätt kan kvinnors relativa osynlighet i nyhetsmedierna kring den 
Egyptiska revolutionen uppfattas inte bara som ett utestängande av röster utan 
också som en implicit karakteristik: De har inte någon av vikt och intresse att 
tillföra det offentliga samtalet. Jag kommer följaktligen att studera ifall kvinnorna 
i DN:s och SVD:s rapportering är nedvärderande benämnda, nedvärderande 
beskrivna och/eller nedvärderande associerade.

3.3.3 Objektifiering

Den tredje typen av diskursiv diskriminering innebär att människor hanteras som 
objekt, på ett sätt som inte drabbar dem som intar diskursens subjektspositioner. 
Objektifiering blir negativ särbehandling när en grupp människor återkommande 
hamnar i positionen att andra kan använda dem som verktyg men de inte kan 
använda andra på detta sätt (Boréus 2005:42). De (kategoriserade) människorna 
beskrivs från en position som är opåverkad av de analyser, önskemål, tankar och 
känslor de beskrivna människorna själva har och gör. Objektifieringen blir 
diskriminerande när den utgör ett mönster i nyhetsrapporteringen och inte 
balanseras av hänvisningar till de beskrivna personernas egna behov och intressen 
(Brune 2006:93). Objektifiering med språkliga medel görs genom att människor 
på olika sätt talas om som om de vore saker. Om frågor omtalas helt utan att de 
berörda människornas egna behov, känslor eller önskemål tas med i kalkylen 
(Borèus 2005:43). Jag kommer alltså i min analys att undersöka ifall kvinnor 
omtalas som om de saknade känslor, behov och önskningar och/eller ifall de 
diskuteras på annat sätt som om de vore saker, till exempel verktyg.

3.3.4 Förslag som pekar på negativ särbehandling

Med Förslag till negativ särbehandling eller beskrivningar som normaliserar 
negativ särbehandling avser Boréus att någon föreslår en behandling av en grupp 
människor som är sämre än den behandling som förordas eller förutsätts för den 
egna gruppen. Negativ särbehandling är speciellt jämfört med de andra formerna 
av språklig diskriminering därför att det ligger så nära negativ särbehandling som 
inte enbart är språklig (Boréus 2005:44-45). Det handlar inte bara om tydligt 
utsagda förslag till negativ särbehandling utan också om ett förhållningssätt till 
reda existerande negativ särbehandling. Det är när sådan behandling beskrivs som 
det rimliga, nödvändiga eller naturliga (Boréus 2005:46). I journalistik är direkta 
förslag och uppmaningar sällsynta och står i strid med journalistikens norm (att 
vara neutralt beskrivande). Däremot kan nyhetstexter kontextualisera olika källors 
argument och uppmaningar till handling på sätt som gynnar eller missgynnar dem 
(Brune 2006:94). Nyhetsmediernas viktigaste bidrag till att normalisera negativ 
särbehandling i förhållande till kvinnor under den Egyptiska revolutionen kan 
bestå i att överhuvudtaget inte synliggöra den och föra upp den på agendan i det 
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offentliga samtalet. Brune skriver att de former av andrafiering respektive 
diskursiv diskriminering som framträder i det som explicit sägs i text och bild är 
relativt enkla att identifiera. Journalistik arbetar dock inte endast med det 
uttryckligen påstådda utan också med tekniker som frammanar mytiska 
förståelseformer. Bilder och texter kan knyta an till ett självklart vetande som 'vi' 
bara har efter att ha skolats in i en viss nationell ideologi vid en viss tidpunkt 
(Brune 2006:94). Jag kommer i min läsning av mitt material att leta efter uttalade 
förslag och/eller stöd för pågående negativ särbehandling.
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4 Material

I detta kapitel följer materialdiskussion och en översiktsundersökning.

4.1 Materialdiskussion

Undersökningen om hur kvinnor framställs i svensk medieskildring av den 
Egyptiska revolutionen är uppdelad i två steg: Först genomförs en 
översiktsundersökning av omfattningen av rapporteringen om den Egyptiska 
revolutionen i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter under en månad innan 
revolutionen och under Egyptiska revolutionens första månad (2010-12-25 till 
2011-01-25 och 2011-01-25 till 2011-02-25). Vid val av källmaterial har jag valt 
ett fokus på rikstäckande dagstidningar, deras rapportering når flest läsare – då 
min utgångspunkt är att media är opinionsbildare har jag valt tidningar som kan 
tänkas ha ett reellt inflytande över opinionen. Dagens Nyheter och Svenska 
Dagbladet är, som tidigare nämnt, två av Sveriges största morgontidningar 
(Tidningsstatistik 2012). 

Översiktsundersökningen utgör grund för materialet till undersökningens 
andra, och mest omfattande, del – den kvalitativa textanalysen. I denna del 
studerar jag mitt valda material utifrån Kristina Boréus (2005) diskursanalytiska 
verktyg och postkoloniala feministiska begrepp. För att undersöka hur mycket och 
vad som rapporterades om den Egyptiska revolutionen i Dagens Nyheter och 
Svenska Dagbladet under månaden innan revolutionen och under revolutionens 
första månad genomfördes en sökning  – med sökordet ”Egypten” – i det digitala 
mediearkivet Mediearkivet Retriver.

Ur resultatet av min sökning om artiklar och reportage om den Egyptiska 
revolutionen sorterades sedan vissa artiklar, i förmån för undersökningens 
textanalytiska del, som inte handlar om revolutionen bort. Material som utöver 
sökordet Egypten även innehöll sport, resa, kultur, Gaza och TV/Radio sorterade 
jag bort. En översiktsundersökning ger kännedom om materialet och relevanta 
tendenser, den ger kunskap om rapporteringens omfattning  (Esaiasson m.fl. 2007: 
197).  Då en kvalitativ textanalys går ut på att ta fram det väsentliga innehållet 
genom noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext vari den ingår, 
ansåg jag att studier av teve- och radiomedier skulle bli alltför omfattande för 
denna studies omfång (Esaiasson m.fl. 2007:237). Det bör dock noteras att 
Sveriges Radio har haft stor betydelse för den samlade rapporteringen om den 
Arabiska våren och den Egyptiska revolutionen – dels då Sveriges Radio var först 
med at t rapportera om de folkl iga revolutionerna och dels då 
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utrikeskorrenspondenten Cecilia Uddén prisats för din rapportering om den 
Egyptiska revolutionen (Sveriges Radio 2012).

4.2 Översiktsundersökning

I resultatet från översiktsundersökningen visar sig en vecka vara särskilt 
intressant, helt enkelt den period med mest rapportering – den Egyptiska 
revolutionens första vecka 2011-01-25 till 2011-02-02. Det framgår tydligt att 
rapporteringen om Egypten ökat i samband med revolutionens utbrott. Månaden 
innan revolutionen handlar rapporteringen om Egypten i DN och SvD om 
sportevenemang, charterresor och om Egypten som en part i konflikter – något 
som ändrades vid den Egyptiska revolutionens utbrott när Egyptens invånare 
istället hamnade i fokus. Omfattningen i medierapporteringen i DN och SvD kan 
illustreras med antal tryckta texter i respektive tidning, månaden innan 
revolutionen i förhållande till revolutionens första månad. Under den 25 december 
2010 till den 25 januari 2011 förekom 59 tryckta texter i DN med sökordet 
”Egypten” respektive 14 stycken i SvD. Detta kan jämföras med revolutionens 
första månad där samma sökord genererade 327 trycka texter i DN och 246 i SvD. 
Av dessa var 96 i DN och 65 i SvD publicerade under revolutionens första vecka 
2011-01-25 till 2011-02-02.
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5 Teori 

Både postkolonial och feministisk teori rymmer många olika inriktningar, det är 
inga enhetliga teorier utan kan snarare ses som forskningsfält. Jag kommer nedan 
att redogöra för diskurserna kring postkolonial och feministisk teori, för att sedan 
landa i en definition av postkolonial feminism som är berikande och relevant för 
uppsatsen. Efter det följer en genomgång av de begrepp som används i analysen 
av de observationer jag har gjort om hur två stora svenska nyhetstidningar 
omnämnde kvinnor under den Egyptiska revolutionens första vecka.

5.1 Postkolonialism och feminism

Postkolonialism är ett relativt nytt perspektiv i studiet av internationella relationer. 
Det postkoloniala perspektivet etablerades på forskningsfältet under 1990-talet, 
något senare än det feministiska perspektivet (Sylvester 2011:184). Feminismen 
växte fram under uppsvinget för den feministiska rörelsen – en rörelse som ville 
uppnå politisk, social och ekonomisk jämställdhet för kvinnor – under 1960- och 
70-talet (Tickner 2011:264). Både feminism och postkolonialism är 
tanketraditioner där kritiken av rådande världsbilder har utvecklats från olika 
teoretiska utgångspunkter som ibland gett upphov till skilda och motstridiga 
inriktningar (De Los Reyes 2011:17).

 Kolonialismen7 har tagit sig skilda uttryck i olika delar av världen och i 
olika delar av historien (Loomba 2006:17). Definitionen av begreppet 
postkolonialism kräver en problematisering av prefixet ”post”. Det finns således 
en tvistefrågan hur det postkoloniala ska definieras och avgränsas – ska ”post”' 
förstås som en beskrivning av vad som följer efter kolonialism eller som en 
problematisering av kolonialismens konsekvenser (De Los Reyes 2011:19)? 
Följaktligen bör inte postkolonialism ses som någonting som ordagrant efterträder 
kolonialism och förkunnar dess slut. Istället ska begreppet förstås som ett 
ifrågasättande av den koloniala dominansen och kolonialismens följdverkningar 
(Loomba 2006, s. 26). De Los Reyes förklarar postkolonialismen som något som 
inte ska förstås som ett tillstånd där kolonialismen har upphört att existera utan 
istället som ett sätt att begripliggöra kolonialismens effekter (De Los Reyes 
2011:21). 

En av de mest inflytelserika postkoloniala författarna är Edward Said. Said 
är mest känd för sitt arbete kring orientalism och en bok med samma namn som 
publicerades 1978. Med orientalism menar Said det sättet på vilket Mellanöstern 
och Asien är representerade i väst. Edward Said betonade hur motsatsförhållanden 

7Erövringen av och kontrollen över andra människors land och tillgångar (Loomba 2006, s.18).
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är en av grundbultarna i västerländsk självförståelse och hur orienten skildras med 
en stereotyp uppfattning av orientalism med bland annat förhistoriska dynastier 
och slöjor (Sylvester 2011:188).

Feminism är, som tidigare nämnt, ingen enhetlig teori men gemensamt för 
de skiftande feministiska inriktningarna är en utgångspunkt att kvinnor är 
underordnade män i en patriarkal könsmaktsordning. De olika feministiska 
inriktningarna skiljer sig i strategi för att besegra underordningen och i 
uppfattningen om vad som är dess orsaker (Tickner 2011:266-267). Många 
feministiska teoretiker har i sitt sökande efter grunderna till kvinnors 
underordnande kritiserat kvinnans utestängning från den politiska sfären 
(Freedman 2003:42). Politiken har länge ansetts tillhöra mannen och blivit en 
manlig egendom – politik hänvisas oftast till offentliga aktiviteter men sällan till 
privata (Peterson & Runyan 2009:106). Ann J. Tickner förklarar det som att 
politik och maskulinitet har en historiskt lång och nära relation (Tickner 1992:6).

5.2 Postkolonial feminism

Den postkoloniala feministiska teorin jag har valt att använda mig av behandlar 
först och främst ett feministiskt perspektiv med fokus på kön och ett postkolonialt 
perspektiv med fokus på en kritik av kolonialism. Den postkoloniala feministiska 
teoribildningen har dels fokuserat på att skriva in kön i postkolonial teori, dels på 
att analysera hur rasism, kapitalism och den (post)koloniala världsordningen är 
essentiella för feministisk teoretiserande. Det postkoloniala feministiska 
perspektivet vill röra sig bort från kvinnor som ett enhetligt subjekt och ställer 
frågan vem som är feminismens ”vi”. Postkolonial feminism påvisar hur kön 
samverkar med andra maktordningar och teoribildningen intresserar sig för vilken 
betydelse vithet har haft för feministisk kunskapsproduktion (Carbin 2005:84). 
Feministiska akademiker har ofta misslyckats i att erkänna mångfald som en 
kärnstyrka, ett misslyckande som når bortom den första patriarkala lektionen (De 
los Reyes 2011:57). Den postkoloniala feminismen har ett intersektionellt 
perspektiv genom att i sin analys av maktordningar ta hänsyn till faktorer som 
etnicitet, klass, sexualitet m.m. På så vis innebär den en dubbel kritik: genom ett 
feministiskt perspektiv med fokus på kön och ett postkolonialt perspektiv med 
fokus på en kritik av kolonialism och rasism. 

Postkoloniala feministiska teoretiker menar att det har varit en ignorans av 
subalterna grupper8 (Carbin 2005:85). Frigörelse från förtryck ligger i enlighet 
med postkolonial feminism i att subalterna grupper börjar tala i sitt eget namn. 
Det finns heller inga grundprinciper för hur man ska göra uppror mot olika 
maktsituationer, utan varje situation kräver sin strategi (Carbin 2005:87).

Aktörskap9 och frågor kring aktörskap berör inte enbart studiet av 
kolonialismen, eller feministisk postkolonialism, utan rör i grunden all forskning 

8Subalterna grupper betyder underordnade grupper och härstammar ursprungligen från klassanalyser 
(Roosvall 2005:53).
9Aktörskap kan definieras som: “the ability to exercise choice and to achieve change” (Sheperd 2011:512).
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som strävar efter att återupptäcka marginaliserade gruppers historier och 
perspektiv (Loomba 2006:221). Debatter om aktörskap har kommit att inta en 
framträdande plats inom postkolonial teori, och det är den koloniserades 
aktörskap som diskuteras. Detta beror delvis på Gayatri Spivaks ofta citerade essä 
Kan den subalterna tala? (1978/2002). Spivak skriver där bland annat: 

På det subalterna subjektets utraderade väg, suddas spåren av könsskillnad ut i 

dubbel grad. Om den subalterna, i den koloniala produktionens kontext, inte har 

någon historia och inte kan tala, befinner sig den subalterna som kvinna ännu 

djupare inne i skuggan (Spivak 1978/2002:106).

Spivaks ordval tala syftar till att problematisera de kolonialiserades aktörskap; när 
vi lyfter fram kolonialismens förstörande kraft – beskriver vi då samtidigt de 
koloniserade folken som offer? Om vi istället hävdar att de koloniserade kunde 
tala/bemöta kolonialmakten – tonar vi då ner det koloniala våldet  (Loomba 
2006:221)? I Spivaks essä tolkas den fullständiga frånvaron av kvinnliga röster i 
änkebränningsdebatten som ett mycket talande exempel på hur det koloniala och 
patriarkala våldet griper in i varandra (Loomba 2006:212). Citatet ovan berör 
precis det som jag anser vara relevant i min undersökning: ett feministiskt 
perspektiv med fokus på kön och ett postkolonialt perspektiv med fokus på en 
kritik av kolonialism. 

I min operationalisering av postkolonial feministisk teori har jag således 
valt att använda mig av två begrepp: kvinnan som passiv – mannen som aktiv och 
epistemologiskt våld. Jag valde dessa begrepp eftersom att de på ett tydligt sätt 
påvisar både en patriarkal och postkolonial maktordning. För att undersöka sådana 
förhållande kan språket studeras.

5.3 Operationaliseringar

5.3.1 Kvinnan som passiv – mannen som aktiv

En skillnad som kan konstateras i idéer om kvinnor och män är att kvinnor ses 
som i första hand privata, inte offentliga och politiska. Det är som om kvinnor 
stod utanför staten, där däremot mannen har sin hemvist (Roosvall 2005:52). 
Termerna offentligt och privat har använts för att skilja mellan stat och samhälle 
men också den politiska – offentliga sfären – och den opolitiska – privata sfären 
(Freedman 2007:19). Politiken har länge ansetts tillhöra mannen och blivit en 
manlig egendom – politik hänvisas oftast till offentliga aktiviteter men sällan till 
privata (Peterson & Runyan 2009:106). Politik och maskulinitet har en historiskt 
lång och nära relation (Tickner 1992:6). Även den manliga dominansen i studiet 
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av politik som akademisk disciplin har gjort genus10 osynligt i teori och empiri. 
Ett feministiskt perspektiv har dock lett till en förståelse att kvinnor är centrala i 
vad vi associerar till politik (Peterson & Runyan 2010:9). När man förnekar den 
historiska konstruktionen av genusstereotyper blir karaktärsdragen hos ”kvinnan”, 
som passiv och undergiven, ofta översatt till en idé att kvinnor är pacifister av 
naturen (Peterson & Runyan 2009, s. 154). Kvinnor bär således på bördan av 
fredsskapande och fredsbyggande, samtidigt som det råder brist på materiella 
resurser och politisk representation, när män å andra sidan förväntas försvara och 
beskydda  (Peterson & Runyan 2009, s. 180). Det finns många anledningar att 
skilja på fred och kvinnor samt på krig och män (Peterson & Runyan 2009, s. 
181). Kvinnor får ofta representera det uråldriga, den autentiska naturliga 
traditionen, medan män får stå för uppbrott och framgång (Roosvall 2005:52). I 
min analys kommer jag att operationalisera kvinnan som passiv – mannen som 
aktiv genom att titta på hur Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet omnämner de 
egyptiska kvinnorna som demonstranter, helt enkelt om hänvisas till politiska 
aktiviteter.

5.3.2 Epistemologiskt våld

Kolonialismen omformade det mänskliga vetandets befintliga strukturer (Loomba 
2006:65). Kolonialismen gav kunskapsproduktionen en ny inriktning och 
strukturerade villkoren för kunskapens spridning (Loomba 2006:74). Ett projekt i 
den postkoloniala teorin har varit att avkolonialisera kunskapen. Syftet har varit 
att utveckla alternativa epistemologier utifrån situeringar som beaktar hur kön, 
klass, ras och sexualitet formar talets och kunskapsproduktionens villkor. 
Utforskandet av kunskapsproduktionen har varit och är en uppgift för den 
postkoloniala feministiska forskningen (de los Reyes 2011:238). Den 
postkoloniala kunskapsproduktionen är inte bara associerad till makt utan också 
till våld. Många postkoloniala teoretiker använder begreppet epistemologiskt våld 
för att problematisera kunskapsproduktion. Epistemologiskt våld kan handla om 
att förvägra den Andres subjektivitet, om att underordna den Andres vetande och 
om att beröva den Andre hennes diskursiva utrymme (de los Reyes 2011:240). 
Jag kommer i min analys undersöka huruvida de egyptiska kvinnorna skildras 
med subjektivitet, vetande och ifall de får diskursivt utrymme och studera ifall de 
får något diskursivt utrymme.

10Genus syftar inte på en biologisk skillnad mellan män och kvinnor utan de socialt formade och definierade 
karaktärsdragen för manligt och kvinnligt (Tickner 1992:7).
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6 Analys

I detta kapitel presenteras undersökningens analys. 

6.1 Textanalys av Dagens Nyheters och Svenska 
Dagbladets rapportering

I genomläsningen av mitt material, ur Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets 
skildring av den Egyptiska revolutionens första vecka, märker jag att 
demonstranten/egyptiern/människan kopplas ihop med en man. Av de 40 
människorna som kommer till tals i DN:s och SvD:s rapportering är 26 av dem 
(det vill säga mer än hälften) män, 4 av de som kommer till tals har ingen 
uppenbar könstillhörighet11 och 10 av personerna i SvD:s och DN:s skildring är 
kvinnor. Denna första överblick ger en viktig signal om exkludering av kvinnor.

I Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet omtalas demonstranterna med 
ordval som: ”demonstranter”/”egyptier”/”människor”/””personer”/folket”. Låt 
mig illustrera detta med följande exempel: ”Tiotusentals egyptier deltog i 
demonstrationer runt om i landet på tisdagen ” (Ohlsson 1 2011). 
”Demonstranternas mål är att tvinga fram en förändring /.../” (Jönsson 2011). 
”Tusentals männskor samlades igår i Kairo /.../” (SvD 1 2011).”Minst 50000 
personer i Kairo trotsade utegångsförbudet /.../” (Hammergren 1 2011). ”Folket 
vill se regimen falla” (Hall 2011). Vidare beskrivs demonstranterna mer ingående 
genom att i Dagens Nyheter den 29 januari (2011) beskrivas  i reportaget ”Kairo i 
lågor efter folkets uppror” med orden: 

Här finns folk i alla samhällsklasser. /.../ Bland demonstranterna syns gamla 
damer med niqab, heltäckande slöja, grabbar i oljiga verksatdsoveraller, 
medelålders män som verkar komma direkt från skrivbordet (Ohlsson 3, 2011).

I Svenska Dagbladet den 1 februari (2011) beskrivs demonstranterna i ”Kairo 
laddar för Miljonmarsch” enligt följande:

Bland demonstranterna, som inte tänker ge sig innan Mubarak har lämnat 
makten, finns arbetslösa och högavlönade, arbetare och akademiker om 
vartannat. Där går unga flickor med utsläppt hår bredvid kvinnor i islamisk 
slöja. Där finns barnfamiljer, några bär till och med spädbarn på armen 
(Hammergren 2, 2011).

11Det vill säga när personen i fråga är omskriven på liknade sätt som detta: ”/.../ säger en egyptisk journalist som 
DN talade med” (Ohlsson 2, 2011).
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Jag tycker att den är anmärkningsvärt att tidningarna rapporterar om en revolution 
som förs av både män och kvinnor, men att det är i så stor utsträckning mäns 
historier som skildras. Min analys är att detta signalerar ett direkt, eller indirekt, 
erkännande av kvinnan som passiv – mannen som aktiv. Att inte kvinnor kommer 
till tals i samma utsträckning som män stärker tesen att politik anses tillhöra 
mannen, män får stå för uppbrott och framgång. 

Jag uppfattar inte detta enbart som att kvinnan skildras som passiv och 
mannen som aktiv, jag tolkar också denna iakttagelse utifrån den första typen av 
diskursiv diskriminering – utestängning. Visserligen är 25 % av de tilltalade 
personerna kvinnor, faktum kvarstår dock att det är tre gånger fler män. Boréus 
konstaterar att utestängning är en gradfråga och hon hävdar att det är ovanligt i 
den moderna offentliga debatten att en grupp utestängs så till den grad att 
medierna inte letar upp någon representant som får uttala sig (Boréus 2005:29-
30). Kvinnornas relativa osynlighet i DN:s och SvD:s rapportering kring den 
Egyptiska revolutionens första vecka uppfattar jag inte bara som ett utestängande 
av röster utan också som en implicit karakteristik: Kvinnorna har inte någonting 
av vikt och intresse att tillföra det offentliga samtalet. Ylva Brune (2006) tolkar 
också den andra typen av diskursiv diskriminering nedvärdering som att: 

/.../ mönster kan ge ifrån sig budskap, inte bara om vilka kategorier av 

människor som har nyhetsmediernas öra, utan om vilka grupper som har 

kompetens och handlingskraft och vilka som saknar sådan (Brune 2006:93).

Min analys är alltså att skildringen av kvinnor, i jämförelse med män, under 
revolutionens första vecka kopplas ihop med nedvärderande associationer om att 
kvinnor inte har något att tillföra det offentliga samtalet. Något som går i linje 
med föreställningen om kvinnan som passiv – mannen som aktiv.

 Jag finner i min analys av mitt material inte några skildringar av kvinnor 
på ett sätt så att någon framställs som att de saknade känslor, behov och 
önskningar och/eller ifall de diskuteras på annat sätt som om de vore saker, till 
exempel verktyg. I min analys applicerar jag alltså inte den tredje formen av 
diskursiv diskriminering objektifiering. Jag finner det högst positivt att ingen, 
varken män eller kvinnor, skildras som objekt. 

Förslag som pekar mot negativ särbehandling berör inte enbart uttalade 
förslag utan det inkluderar också ett förhållningssätt till redan existerande negativ 
särbehandling (Boréus 2005:46). I DN:s och SvD:s rapportering om den 
Egyptiska revolutionens första vecka identifierar jag negativ särbehandling hos 
nästan samtliga intervjuade kvinnor. Som Brune påpekar kan nyhetstexter 
kontextualisera olika källors argument på sätt som gynnar eller missgynnar dem 
(Brune 2006:94). Vad jag finner som negativ särbehandling är att kvinnorna som 
kommer till tals nästan aldrig kommer till tals i enbart egenskap av demonstrant – 
utan alltid också i egenskap av kvinna. Inte bara att hennes könstillhöriget alltid 
poängteras, utan kvinnorna som omnämns skildras också som familjemedlemmar 
och hennes klädsel och/eller känslouttryck beskrivs. Jag finner inte samma 
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beskrivning av de intervjuade männen i fråga. Låt mig illustera skillnaden med 
några exempel: 

Bilden av ett Kairo som domineras av anarki, kaos och plundring är inte 
rättvisande. Det säger journalisten och tvåbarnsmamman Nafisa Elsabagh till 
DN (Ohlsson 4, 2011).

Kapitel två i denna revolution oroar dock inte Wala Ali, en ung kvinnlig läkare 
som SvD träffar mitt i folkhavet. Hon bär en islamisk huvudduk, men är inte 
islamist (Blomgren & Henriksson 2011).

Natten till i går hade Omnia Youssef spenderat hos en väninna i centrala 
Kairo /.../ men också för hon ville fortsätta protestera under lördagen. Hon ger 
ett samlat, men viljestarkt intryck i sin svarta hijab och blå tunika (SvD 2, 
2011).

Citaten ovan från de tre kvinnorna kan jämföras med de kommande citaten, där 
mannens yrke är det enda centrala i beskrivningen. 

Mubarak försöker lugna folket genom att skicka ut militären och låta dem 
framstå som våra vänner. Samtidigt säger presidenten att det är han som är 
överbefälhavare, säger Walid Osmani. Till vardags är Walid Osmani kirurg, men 
nu för andra kvällen i rad, slöt han upp i protestleden i centrala Kairo (Svd 2, 
2011).

För studenten Abd-Allah Kandil var militärens närvaro ett gott tecken. Han satte 
sitt hopp till arméchefen, Sami Anan (SvD 2, 2011). 

Det är alledeles för farligt för dem. Skulle de bära sina uniformer så skulle folk 
attackera dem i ren ilska, säger läraren Omar Sadek till SvD (Hammergren, 
Nilsson & Åkerman 2011).

Den här revolten kom inte som någon överraskning. Vi har väntat på den länge. 
Det är som en lavin som inte kan stoppas, säger civilingenjören Amr Rifaat som 
har en chefsbefattning på ett medicinskt företag i Kairo (Hammergren 3, 2011). 

Återigen står kvinnan som passiv – mannen som aktiv i mitt fokus: kvinnorna ses 
som i första hand privata, inte offentliga och politiska. Jag förstår inte varför det 
är relevant att berätta att Wala Ali bär en ”islamisk huvudduk” eller att Omnia 
Youssef har ”en svart hijab och en blå tunika” när de intervjuade männens klädsel 
inte beskrivs i en kontext av protester och revolution. Att beskriva någon som 
tvåbarnsmamma i en kontext som berör ett påstått ”kaos” i Kairo, uppfattar jag 
som ett sätt att förstå Nafisa Elsabagh, liksom Wala Ali och Omnia Youssef, i ett 
privat sammanhang istället för ett politiskt/offentligt. Fortsättningsvis är det 
intressant att studera skillnaden av skildringen av männen när de kopplas ihop 
med sin familj jämfört med kvinnorna. Till skillnad från beskrivningen av 
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exempelvis Nafisa Elsabagh i ”Bilden av kaos är falsk” i Dagens Nyheter 2011-
02-1:

Bilden av ett Kairo som domineras av anarki, kaos och plundring är inte 
rättvisande. Det säger journalisten och tvåbarnsmamman Nafisa Elsabagh till 
DN. Tillsammans med sin make Khalid driver hon en oberoende 
webbtidning. /.../. Familjen Elsabagh, som består av Nafisa, Khaled och deras 
två små söner, nio och fyra år, samt Nafisas inneboende syskon, har en 
hyreslägenhet i stadsdelen Sami i Kairo (Ohlsson 4, 2011)

Att Elsabagh i en intervju om ett påstått ”kaos” i Kairo blir så kopplad till sin 
familj, inte som individ och demonstrant, öppnar som ovan nämnt upp för en 
kritik av kvinnan som passiv – mannen som aktiv. Det är i väldigt få artiklar som 
män sätts i ett familjesammanhang, ett exempel när det sker är dock i ”Beväpnade 
gäng har tagit över delar av Kairo” i Svenska Dagbladet den 31 januari 2011:

– Jag har fru och fyra barn som inte får någon mat. De undrar vad som 
händer, men jag kan inte ge något svar (Kihlström 2011).

När jag i min läsning och analys av materialet konstaterat att kvinnorna under den 
Egyptiska revolutionens första vecka inte skildras i samma utsträckning, eller på 
samma sätt, som revolutionens män öppnar upp för en kritik sätt ur begreppet 
epistemologiskt våld. Min analys är att Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets 
rapportering om den Egyptiska revolutionens första vecka förvägrar revolutionens 
kvinnor subjektivitet, deras vetande och skildringen berövar de egyptiska 
kvinnorna ett diskursivt utrymme. Utforskandet av kunskapspositioner handlar inte 
bara om förvägrade subjektspositioner utan också om att formulera en annorlunda 
kunskap, en ny epistemologi. Något som DN och SvD, enligt min mening, inte har 
bidragit till. Som konstaterat utövar medier makt genom  det sätt som de beskriver 
verkligheten, massmedia spelar en viktig roll i hur människors politiska 
verklighetsbild formas – media utgör en viktig roll i de tidiga faserna av 
opinionsbildningsprocessen. Min analys är således att DN och SvD, som 
opinionsbildare, har skildrat en politisk verklighetsbild av den Egyptiska 
revolutionens första vecka som har bidragit till ett upprätthållande av patriarkal 
könsmaktsordning och kolonial maktordning. 
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7 Slutsats

I arbetet med frågan om hur Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet framställde 
kvinnor i sin skildring av den Egyptiska revolutionens första vecka, utgick jag 
från en textanalys; i denna analys jag använde jag mig av postkolonial feministisk 
teoribildning och diskursanalytisk metodik. Att analysera mitt valda material 
utifrån Kristina Boréus (2005) diskursanalytiska begreppasapparat, om diskursiv 
diskriminering, och postkolonial feministisk teoribildning, med ett fokus på 
begreppen passiv kvinna – aktiv man och epistemologiskt våld, gjorde det tydligt 
att medierapporteringen skildrade män som politiska och framställde kvinnor som 
mer passiva. Ett grundantagande för uppsatsen är att media spelar en viktig roll i 
opinionsbildande, media förmedlar politiska budskap och påverkar vilka frågor 
som förs fram på den politiska dagordningen – media har således”'möjlighet att 
påverka”. Den undersökta mediarapporteringen förvägrar revolutionens kvinnor 
subjektivitet, deras vetande och skildringen berövar de egyptiska kvinnorna ett 
diskursivt utrymme – den undersökta mediarapporteringen för således ett 
epistemologiskt våld. Att på något sätt synas i medierna som intervjuad, 
porträtterad eller omtalad är den mest grundläggande formen av tillträde till det 
medierade offentliga rummet. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet synliggör 
inte kvinnor i det Egyptiska revolutionen lika mycket, eller på samma sätt, som 
män – nyhetstidningarna utgår ifrån mannen som norm. Saknaden av skildringen 
av kvinnor är påtaglig. 

Utifrån Kristina Boréus (2005) fyra typer av diskursiv diskriminering: 
utestängning, nedvärdering, objektifiering och förslag som pekar mot negativ  
särbehandling, konstaterar jag att Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har 
diskriminerat revolutionens kvinnor med språkets hjälp. Var och en men i 
synnerhet upprepade och tillsammans, innebär de fyra typerna ett missgynnande 
av de individer eller grupper som blir föremål för dem. Dagens Nyheter och 
Svenska Dagbladet har i sin skildring av den Egyptiska revolutionens första vecka 
särbehandlat kvinnor negativt. 

Min analys gör det tydligt att Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, i sin 
roll som opinionsbildare, påverkar den politiska dagordningen och bilden av den 
politiska världen med en patriarkal könsmaktsordning och postkolonial 
kunskapsproduktion. På så vis innebär den här uppsatsen, om kvinnor i den 
Egyptiska revolutionens första vecka, om en dubbel kritik: en feministiskt kritik 
med fokus på kön och ett postkolonial kritik med fokus på en kritik av 
kolonialism. Osynliggörandet av kvinnor som politiska subjekt spreds genom 
massmedia. Konsekvensen blev att endast män uppfattas som aktiva i politiska 
processer och att kvinnorna passivt följer med i samhälleliga skeenden. Bilden 
som sätts påverkar attityder om kvinnors politiska roll i Eygypten men även i 
länder långt bort, som Sverige.
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