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Abstrakt 
Syftet med denna uppsatts är att undersöka hur fenomenet shengnü (överblivna kvinnor) 
framförs i media. Även hur statliga kontra icke statliga medier representerar fenomenet shengnü 
samt hur de kvinnor som kategoriseras som shengnü förhåller sig till det. Materialet består av 
de två statliga tidningarna Folkets dagblad och China Women’s News samt den icke statliga 
företaget SK-IIs globala marknadsföringskampanj. Tidsramen för studien sträcker sig från 
2014.04.29 till 2017.02.-07 och teorierna som används för att analysera materialet är 
radikalfeministisk teori och teorin om nyhetsramar. De nyhetsramar som valdes för analysen är 
följande: ”Psykisk ohälsa som orsakas av fenomenet shengnü”, ”Äldre traditionella tankesätt i 
kontrast till ändring av attityder i dagens samhälle”, ”Hur kvinnan ska finna lyckan i livet” 
och ”Diskriminering och stigmatisering av shengnü”. Studiens slutsats är att fenomenet 
shengnü fortfarande är stigmatiserat och att kvinnorna utsätts för diskriminering på grund av 
gamla traditionella patriarkala maktstrukturer. Däremot växer en stark vilja hos de ogifta 
kvinnorna att frigöra sig från den rådande makthierarkin i samhället och även fast median har 
haft ett enormt inflytande dominerat av negativa attityder för shengnü syns en feministisk 
rörelse växa fram och uppmuntra kvinnorna till frihet och självständighet.  
 
Nyckelord: Kina, överblivna kvinnor, fenomenet shengnü, Folkets dagblad, China Women’s 
News, nyhetsramar, radikalfeminism, patriarkat, diskriminering, stigmatisering  

 
Abstract 
The purpose of this essay is to research in what context the phenomenon of “Leftover women” 
(the Chinese shengnü) is represented in the media. Also how state compared to non-state media 
represents the phenomenon of shengnü, as well as how the women categorized as shengnü 
approach it. The material for this essay is the two state newspapers People's Daily and China 
Women's News and the non-governmental company SK-II's global marketing campaign. The 
time frame for the study extends from 2014.04.29 to 2017.02.-07 and the theories used to 
analyze the material are the radical feminist theory and the theory of news framing. The news 
frames chosen for the analysis are as following: "Mental illnes caused by the phenomenon of 
shengnü", "Older traditional ways of thinking in contrast to the changing attitudes in today's 
society", "How the woman should find happiness in life" and "Discrimination and 
stigmatization of shengnü ". The study concludes that the phenomenon of shengnü is still 
stigmatized and that the discrimination of women is based on old traditional patriarchal power 
structures. However, a strong desire of breaking free from the existing hierarchy of power is 
growing from the women in in society, and even though the media has had a tremendous 
influence dominated by negative attitudes of shengnü, a feminist movement appears to be 
emerging and are encouraging women to freedom and independence. 
 
Keywords: China, ”Leftover women”, phenomenon of shengnü, People's Daily, China 
Women's News, theory of news framing, radical feminist theory, patriarchy, discrimination, 
stigmatized  
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1. Inledning 
Begreppet shengnü 剩女 är ett stort och omfattande fenomen som utsätter många unga kvinnor 
för en hög press i det kinesiska samhället. Kvinnor som börjar närma sig 27 års ålder och 
fortfarande inte är gifta utsätts för mycket press och skam från såväl familj som samhället och 
löper stor risk att bli kallade shengnü. Intresset för fenomenet shengnü väcktes hos uppsatsens 
skribent i samband med att det japanska hudvårdsföretaget SK-II år 2016 lanserade den globala 
kampanjvideon “Marriage Market Takeover”. Denna studie är baserad på Leta Hong Finchers 
tidigare forskning och hennes doktorsavhandling från Tsinghua Universitet. Hong Finchers 
avhandlingen blev sedan boken Leftover women: The Resurgence of Gender Inequality in 
China som behandlar fenomenet shengnü, dess historiska och aktuella faktorer. Studien 
fokuserar på frågan om könsdiskriminering med hjälp av radikalfeministisk teori och teorin om 
nyhetsramar analyseras fenomenet shengnü vidare baserat på Kinas sociala och kulturella 
normer, strukturer och värderingar.  

2. Syfte och frågeställningar 
2.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur kinesiska kvinnor med benämningen shengnü framställs 
och representeras utifrån Folkets Dagblad (Renmin ribao 人民日报) och China Women’s News 
(Zhongguo funü bao 中国妇女报 ) under perioden 2014.04.29- 2017.02.-07 samt SK-IIs 
marknadsföringsvideo “Marriage Market Takeover”. 

2.2 Frågeställningar 

• Hur framställs shengnü i kinesisk media? 
o Hur förhåller sig kinesiska kvinnor i dagens samhälle till att kategoriseras som 

shengnü? 
• Skiljer sig representationen och framställandet av shengnü i statliga respektive icke 

statliga medier? 

2.3 Hypotes 

Då båda tidningarna är statligt ägda och styrda, betyder det att båda tidningarna är 
Kommunistpartiets direkta och officiella kommunikation till folket. Detta i sin tur pekar på att 
båda tidningarna kommer ha en viss vinklad attityd till fenomenet shengnü.  Därför är min 
hypotes att statliga kinesiska medier främst använder begreppet shengnü i propagandasyfte för 
att stigmatisera, diskriminera och sätta press på kvinnorna. Stigmatiseringen sker genom att 
skuldbelägga och få de unga kvinnorna att känna skam. Gällande SK-IIs 
marknadsföringskampanj är min hypotes att den kommer visa en mer öppensinnad och 
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transparant attityd mot fenomenet shengnü. Då de är ett privatägt japanskt företag undgår de 
riktlinjer och censurering av den kinesiska staten.  

3. Bakgrund 
3.1 Shengnü 剩女 

Det kinesiska fenomenet shengnü (剩女)har etablerats genom åren på grund av den stora 
pressen som ställs på unga kinesiska kvinnor, då de förväntas gifta sig innan de uppnår 30-
årsåldern. År 2007 definierade Kinas Kvinnoförbund, All China Women’s Federation 
(zhonghua quanguo funü lianhehui 中华全国妇女联合会), begreppet shengnü som följande: 
en kvinna som är över 27 år och ogift. Även Kinas utbildningsdepartement lade samma år till 
shengnü som ord i sitt officiella lexikon. Den kinesiska staten har därefter aktivt använt 
begreppet i diverse kanaler och sociala medier för att stigmatisera ambitiösa unga kvinnor, 
genom att exempelvis framställa det som en “landskris” när unga kvinnor prioriterar högre 
utbildning framför att gifta sig och därmed “inte kan hitta en man”1. Tecknet 剩 (sheng) används 
främst i kontexten övergiven mat som blivit dålig och ruttna rester, vilket i sin tur ger ordet en 
negativ betoning. Det används även flitigt i media för att porträttera män men främst kvinnor 
med samma negativa klang.2 
 
De statliga tidningarna och mediekanalerna har publicerat propaganda som stigmatiserar 
kvinnor som av olika anledningar kategoriseras som shengnü. Kvinnoförbundet, som är en 
statlig institution, publicerade år 2007 en artikel på sin officiella hemsida vars titel löd “Do 
Leftover Women Really Deserve Our Sympathy?”. Där är ett stycke skrivet enligt följande: 
 

Many highly educated “leftover women” are very progressive in their thinking and 
enjoy going to nightclubs in search for a one night stand, or they become the mistress 
of a high official or rich man. It is only when they have lost their youth and are kicked 
out by the man that they decide to look for a life partner. Therefore most “leftover 
women” do not deserve our sympathy.3 

 
De kvinnor som kategoriseras som shengnü förväntas kunna leva upp till de “tre höga” (sangao 
三高): hög ålder, hög utbildning och hög inkomst.4 Den sociala pressen kvinnorna utsätts för 
har sin grund i kinesiska sociala och kulturella strukturer och värderingar. Kvinnor som 
kategoriseras som shengnü kan även befinna sig i följande tre livssituationer: den första är mer 

                                                
1 Leta Hong Fincher, Leftover women: The Resurgence of Gender Inequality in China, London: Zed Books Ltd, 
2016, s.3. 
2 Ibid s.3-4. 
3 Ibid, s.19-20. 
4 Tong, Jiqing 佟吉清, “Shengnü ’bei wuming yu nanxing’ konggaozheng ‘miqie xiangguan’” “剩女”被污名与

男性“恐高症”密切相关”[Stigman av “överblivna kvinnor” är nära relaterad till mäns “fobi”] Zhongguo funü 
bao 中国妇女报 [Kinas kvinnors tidning], 2016-07-21, http://paper.cnwomen.com.cn/content/2016-
07/21/029840.html (Hämtad: 2019-10-23). 
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än redo att gifta sig och skaffa familj men har ingen partner. Dessa kvinnor är de som associerar 
begreppet shengnü främst med ångest, stress och press. Den andra gruppen av kvinnor är de 
som aldrig ens planerat att gifta sig, huvudsakligen för att de vill leva ett självständigt liv 
oberoende av en man och gifter sig inte bara för “enkelhets skull”. Denna grupp självständiga 
kvinnor med ett allt större feministiskt perspektiv på sin livssituation blir allt fler för varje år 
som går. Dessa kvinnor kämpar dock med dilemmat mellan att följa sin egen vilja och att gå 
sina föräldrars vilja till mötes och gifta sig, för att inte nämna pressen från de sociala och 
kulturella värderingarna som sätter stor press på dem att gifta sig innan de blir ännu en 
stigmatiserad shengnü. Den tredje kategorin kvinnor är de som är HBTQIA+ och utesluter ett 
heterosexuellt äktenskap. De är inte villiga att ge upp sin identitet för ett traditionellt, 
heteronormativt förhållande och familj. Denna grupp är dock markant mindre än de två 
ovannämnda grupperna av kvinnor som tillhör kategorin shengnü.5 
 
För att få en djupare insikt i fenomenets uppkomst och förstå varför det idag är så väletablerat 
behövs en djupare historisk och kulturell förståelse. De ojämna förhållanden mellan könen och 
de tydliga skillnaderna i maktförhållandet könen emellan är en bidragande faktor. Traditionellt 
kinesiskt tankesätt baseras på konfucianismen där äktenskap och familj står i centrum. Nyckeln 
till lycka och framgång är genom äktenskap och familj och utifrån detta skapas kvinnans roll i 
samhället. Enligt Konfucius behöver kvinnan inrätta sig i giftermål för att kunna styras. Den 
traditionella konfucianska läran påstår att kvinnan bara har två syften i samhället, att 
reproducera barn, vilket gynnar både familjen och landet, och att kunna laga mat åt familjen.6 
Då familjen ska stå i centrum för kvinnan, enligt landets traditionella kultur, medföljer även 
pressen på kvinnans reproduktionsförmåga. Forskning visar på sämre fertilitet ju äldre kvinnan 
blir och hur de förutsättningarna försämras runt 30-årsåldern. Därav blir även detta en 
bidragande faktor till ett tidsperspektiv då “tiden rinner ut”7. Om kvinnan inte kan föda barn 
anses hennes attraktionsvärde sjunka drastiskt hos många kinesiska män och de har då svårt att 
se en anledning att gifta sig med den kvinnan.8 Kvinnor som väljer att vidareutbilda sig på en 
högre akademisk nivå såsom högskolor och universitet löper stor risk att bli shengnü, då deras 
höga utbildning och ambitioner i livet kolliderar och konkurrerar med den traditionella 
konfucianistiska läran som säger att kvinnans främsta prioritet i livet bör utgöras av att vara en 
bra moder och fru.9 
  

                                                
5 Zhang, Hongping 张红萍, “Fansi ‘shengnü’ xianxiang chuanbo beihou de lishi wenhua chengyin“ 反思“剩女”
现象传播背后的历史文化成因 [Reflekterande över de historiska och kulturella orsakerna bakom spridningen 
av ’överblivna kvinnor’ fenomenet], Zhongguo funü bao 中国妇女报 [Kinas kvinnors tidning], 2014-04-29, 
http://paper.cnwomen.com.cn/content/2014-04/29/002126.html (Hämtad: 2019-10-23). 
6 Ibid. 
7 Tong, Jiqing 佟吉清, ”Ruhe si diao “shengnü” biaoqian” 如何撕掉“剩女”标签 [Hur man tar bort "överblivna 
kvinnor" etiketten], Zhongguo funü bao 中国妇女报 [Kinas kvinnors tidning], 2014-11-13, 
http://paper.cnwomen.com.cn/content/2014-11/13/010666.html (Hämtad: 2019-10-23). 
8 Ibid.  
9 Lake, Roseann, Leftover in china - the women shaping the world’s next superpower, New York: WW Norton 
Co, 2018, s.81. 
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3.2 Guanggun 光棍 

Kinas nationellastatistiska byrå publicerade år 2007 data som visade att det då fanns 20 
miljoner fler män än kvinnor som var under 30 år, vilket visar på konsekvenserna av 
ettbarnspolitiken10 som varade från år 1979 till år 2015.11 Denna skeva könsfördelning i landet 
resulterar i att männen har svårare att hitta en kinesisk fru.12 Genomsnittsåldern för att gifta sig 
i Kina är 26 år och Human Rights Watch beräknar att det just nu finns 17 miljoner fler män än 
kvinnor i åldrarna 20-39 år. Som i många andra kriser runt om i världen utnyttjas den ojämna 
könsfördelningen i Kina av bedrägerier och brott i form av trafficking och människohandel. 
Vetskapen om problematiken med underskottet av fruar sprider sig över landsgränserna och 
exempelvis kvinnor från Burma är några som har fått uppleva konsekvenserna av detta. Burma 
har sedan länge haft många konflikter i landet vilket har försämrat ekonomin och därför söker 
sig många människor till jobb i Kina. Kvinnor luras och lovas ett bättre liv, erbjudande om jobb 
och bra löner. Vissa åker över gränsen till Kina på falska premisser och andra kidnappas men 
enligt Human Rights Watch möter alla samma livsöde, då de mot sin vilja säljs som fruar i 
Kina.13 Problematiken grundas dock i den ojämna könsfördelningen som genom åren medfört 
en överrepresentation av män och brist på kvinnor.14  
 
Ettbarnspolitiken har ökat efterfrågan på teknologi som möjliggör undersökning av fostrets kön 
och därmed möjliggör selektiv abort baserad på kön. Det är olagligt men familjer önskar ändå 
få veta könet för att överväga abort och därmed minska risken att få en flicka. Detta har i sin 
tur bidragit till att många flickor aktivt valts bort på grund av den traditionella synen och 
värderingen att föredra en son framför en dotter. Restriktionerna och möjligheten till att mer 
eller mindre välja sitt barns kön har genom åren bidragit till en enormt obalanserad 
könsfördelning i landet.15 
 
De unga och ogifta männen kallas bland annat för guanggun 光棍, som kan översättas på 
svenska till ungkarlarna, och de kommer undan den negativa klangen av tecknet 剩 (sheng) 
betydelse för oönskade, dåliga och ruttna rester. Det visar sig att majoriteten av de män som 
utgör gruppen guanggun (ungkarlar) kommer från förhållandevis enkla ekonomiska 
förhållanden och saknar högre utbildning. Men det finns även en mindre andel män som är 
högutbildade. Kinas statliga media skuldbelägger dock inte de unga ogifta männen vilket gör 
att pressen på att gifta sig i stor utsträckning inte är lika hög och stark. De ogifta och 
högutbildade männen känner mindre press i jämförelse med de ogifta och högutbildade 
kvinnorna. Även “vargarna är många och mängden kött är litet” (langduo roushao) är ett 
kinesiskt idiom som används för att uttrycka denna kontrast, där vargarna syftar på männen och 

                                                
10  Hong Fincher, Leftover women: The Resurgence of Gender Inequality in China, s.3-4. 
11 Human Rights Watch, Give Us a Baby and We’ll Let You Go: Trafficking of Kachin “Brides” from Myanmar 
to China, 2019. 
12  Hong Fincher, Leftover women: The Resurgence of Gender Inequality in China, s.3-4. 
13 Human Rights Watch, Give Us a Baby and We’ll Let You Go: Trafficking of Kachin “Brides” from Myanmar 
to China, 2019. 
14  Hong Fincher, Leftover women: The Resurgence of Gender Inequality in China, s.3-4. 
15 Ibid, s.20-22. 
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kött refererar till kvinnorna för att visa på männens i relation till kvinnornas relativt låga press 
angående giftermål. Likaså används det kinesiska välkända citatet “män vid åldern 30 är alla 
blommor, kvinnor vid ålder 30 är vissna och ruttna” (nanren sanshi yi duo hua, nüren sanshi 
lan zhazha) för att tydliggöra den motsägelsefulla dubbelmoraliska synen där män har det 
sociala och kulturella privilegiet i förhållande till kvinnor i samma situation.16  
 
Onekligen kvarstår problematiken med den skeva könsfördelningen i Kina och därmed även 
“krisen med överblivna män” (shengnan weiji 剩男危机 ). En av Kinas största sociala 
medieplattformar QQ’s nyhetssida publicerade 2017 artikeln “Kinas äktenskaps-rapport år 
2017” (2017 Zhongguo ren hunlian guan diaocha baogao, 2017 中国人婚恋观调查报告) 
som var en undersökning där 30 000 kvinnor och män svarade på frågor gällande kärlek och 
äktenskap. Denna rapport nämner även den stigande ojämna könsfördelningen som ett problem. 
Enligt QQ’s beräkningar kommer Kina att ha 30-40 miljoner fler män än kvinnor år 2020.17 

3.3 Könsroller i Kina 

Enligt traditionell kinesisk kultur anses kvinnan underordnad mannen och därför har kvinnor 
svårt att erhålla högre ekonomiska, politiska och sociala positioner.18 Kinas starka kulturella 
preferens för det manliga könet resulterar i mäns högre status i samhället och ger dem 
privilegier i ett flertal livsaspekter. Detta är en bidragande faktor till att kvinnans 
socioekonomiska status i samhället är avsevärt lägre i relation till mannens. Ett tydligt exempel 
på detta är att familjer på landsbygden som i första hand investerar i sina söners utbildning 
jämfört med dottern då det gynnar familjen mer.19 Enligt den traditionella konfucianistiska 
etiska ideologin “läran av vägen” (daoxue 道学) disciplineras kvinnor till att rätta sig efter 
fadern i hemmet, maken i äktenskapet och vid högre ålder till och med sina söner.20 
 
Leta Hong Fincher har i sin doktorsavhandling intervjuat kinesiska kvinnor runt om i landet 
och fenomenet att kinesiska föräldrar prioriterar söner framför döttrar är ett faktum. Även om 
deras enda barn är en dotter tenderar många föräldrar att bortprioritera henne, exempelvis i 
frågan om köp av bostad blir dottern bortprioriterad i förhållande till sönerna i släkten. Då 
släkten ger pengar till släktens söner oavsett om det är deras egna biologiska barn eller 
exempelvis syskonsöner och kusiner. Föräldrarna bidrar exempelvis inte med pengar till dottern 
då de anser att det är hennes blivande man och hans föräldrars ansvar att tillhandahålla det. De 
familjer som favoriserar sina söner uppmuntrar och pressar även sina döttrar till att bidra med 
sina besparingar för att hjälpa sina manliga kusiner och bröder med insatser till bostäder. Många 

                                                
16 Ibid, s.20-22. 
17 Gao, Zhenyu 高振宇, Le, Lingjing 乐凌静, Xu, Min 徐敏, Fang, Shuyi 方舒怡, “zhongguo ren hunlian guan 
diaocha baogao” 2017 中国人婚恋观调查报告 [Kinas äktenskapraport år 2017] , QQ 腾讯大浙网 [QQ news], 
2017-08-28, https://zj.qq.com/cross/20170829/80Ipm4y2.html (Hämtad: 2019-11-16). 
18  Chen, Hao, Social Issues in China: Gender, Ethnicity, Labor, and the Environment, s.9-10. 
19 Ibid, s.28. 
20  Hong Fincher, Leftover women: The Resurgence of Gender Inequality in China, s.113. 
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unga kvinnor känner en skyldighet att lyda sina föräldrars vilja och vara lojala med familjens 
värderingar och ifrågasätter därför inte detta.21  
 
Att äga en bostad i en stadskärna i Kina har kommit att bli en status- och maskulinitetsmarkör 
för unga män. Även inom klassfrågor har vikten av bostad blivit en allt mer betydande och 
viktig markör för Kinas växande medelklass, vilket leder till att de som inte äger en lägenhet i 
en storstad anses misslyckade. Därför blir pressen stor på familjen att kunna förse sin son med 
en lägenhet för att rädda familjen och sonens anseende.22 
 
Kvinnor som blir tvingade alternativt övertalade att bidra till sin manliga partners, syskon eller 
släktingar finansiering av bostad har i majoritet av fallen redan från start ingen äganderätt till 
bostaden. De kvinnor som har de finansiella möjligheterna att köpa en lägenhet och således gör 
det riskerar generellt att avskräcka män och speciellt sin potentiellt blivande make. En av Hong 
Finchers informanter Lan Zhang förklarar hur hon vid 31 års ålder hade en fästman som 
beundrade hennes ambitiösa och självständiga livsstil. Hon hade ambitionen att köpa en egen 
bostad och lyckades även fullfölja sin dröm om en egen bostad med full egen äganderätt, men 
efter att hon hade köpt sin lägenhet bröt hennes fästman helt plötsligt deras förlovning. Den 
plötsliga brytningen av förlovningen skyllde han delvis på pressen han utsattes för av sina 
föräldrar. Zhang tror dock att hennes lägenhetsköp är den huvudsakliga anledningen till att hans 
föräldrar inte såg henne som en passande fästmö.23 

3.4 Äktenskap 

Ett av de starkaste argumenten den kinesiska staten har för giftermål i dagens samhälle är att 
ett gift par orsakar mindre besvär för samhället: “en harmonisk familj är fundamentet för ett 
harmoniskt samhälle”. 24  År 2013 lades även stora satsningar på statligt sponsrad 
äktenskapsförmedling samt stora mediekampanjer för att marknadsföra äktenskap.25 Faktumet 
att utbildningsnivån för Kinas kvinnor blir allt högre bidrar till allt fler alternativa 
livsmöjligheter och att kvinnorna därför naturligt tenderar att omprioritera och skjuta på 
äktenskap. Detta är en av de bidragande faktorerna till att snittåldern för när män och kvinnor 
gifter sig i Kina ökar, vilket strider mot den kinesiska regeringens mål för befolkningsplanen. 
Inte nog med att kvinnorna utsätts för en hög press angående äktenskap för att undgå att 
kategoriseras som shengnü, utan även pressen att “överskrida sin bästa fertila tid” står på spel 
om de inte gifter sig före 30 års ålder.26 
 
Gällande HBTQIA+ individerna förväntas deras könsroller stämma överens med de 
heterosexuella kvinnorna och männen i samhället. Lesbiska kvinnor möter samma motgångar 
som heterosexuella kvinnor på bostadsmarknaden. De homosexuella männen har det biologiska 
privilegiet att vara födda män. Däremot har de inte samma förutsättningar som de 
                                                
21  Ibid, s.82-83. 
22 Ibid, s.84-94. 
23 Ibid, s.87. 
24 Ibid, s.23. 
25 Ibid, s.21-23. 
26 Ibid, s.30-34. 
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heterosexuella männen då de även riskerar att uteslutas från bostadsmarknaden på samma 
premisser som homosexuella kvinnor, på grund av att de inte passar in i den normativa 
heterosexuella kinesiska samhällsramen då samkönat äktenskap är olagligt i Kina. Följden av 
att förbjuda samkönade äktenskap blir då att homosexuella pressas till att iscensätta ett 
heterosexuellt förhållande eller skenäktenskap och gifta sig med någon av det motsatta könet 
för att ha en chans i samhället och slippa bli associerad med tecknet sheng 剩. Enligt Zhan 
Beichuan, experten på HBTQIA+, är minst 10 miljoner heterosexuella kvinnor gifta med 
homosexuella män i Kina. Faktum är att 90 % av homosexuella män i Kina är villiga att gifta 
sig med en heterosexuell kvinna på grund av praktiska skäl då de exempelvis på så sätt kan 
undvika pressen från samhället och familjen.27 
 
Propaganda så som statligt finansierade och organiserade äktenskapsträffar är vanliga i de större 
städerna. Detta för att få unga ogifta män och kvinnor att komma ut på äktenskapsmarknaden.28 
Shanghais äktenskapsmarknad i Folkets Park (Renmin gongyuan 人民公园) är den största och 
mest omtalade av dem alla runt om i landet.29 Åren 2012 och 2013 uppskattades det vara 
närmare 40 000 män och kvinnor som registrerade sig till eventen i hopp om att hitta en 
livspartner.30 Varje vecka går bekymrade föräldrar, mor- och farföräldrar samt övriga ängsliga 
släktingar till Folkets Park, vissa med plakat andra med anteckningsblock, för att antingen 
annonsera om eller hitta en potentiell partner till sina ogifta familjemedlemmar. De oroliga 
familjemedlemmarna kan möta professionella äktenskapsmäklare på plats för att effektivisera 
den kollektiva processen i havet av annonsörer och spekulanter. Denna äktenskapsmarknad 
uppskattas ha funnits sedan 2004 och i annonserna kan en ofta läsa information såsom ålder, 
lön, kön, längd, utbildningsnivå, boendesituation och i vilken stad personen är skriven.31 Vissa 
annonser har även en lista på vad de önskar att intressenterna bör besitta, även här är utbildning, 
boendesituation, minimilön och andra sociokulturella attribut viktiga för en bra matchning. 
Kinas största dejtingplattform heter Jiayuan.com och är webbaserad.32 Skillnaden på dagens 
dejtingappar och webbsidor online, som exempelvis Tinder och Tantan i jämförelse med dessa 
stora “offline” äktenskapsevent som sker veckovis i parkerna är vem som gör det första urvalet 
av en lämplig partner, singlarna själva på sina mobilappar eller deras släktingar.33 
 
Betydelsen av giftermål inom den kinesiska kulturen är fortfarande stark och den traditionella 
frasen “måste bli kär, gifta sig och skaffa barn” (bixu lian ai jiehun shengzi 必须恋爱结婚生

子) är fortfarande ytterst aktuell.34 Kring stora högtider som exempelvis det kinesiska nyåret är 
förväntningarna höga på att döttrarna och sönerna ska ha med sig en partner hem för 
festligheterna. Förväntningarna och pressen är så stor att allt fler företag har startats för att hyra 

                                                
27 Ibid, s.90-92. 
28 Ibid, s.31. 
29 Hunt, “Glut of women at Shanghai’s marriage market”. 
30 Hong Fincher, Leftover women: The Resurgence of Gender Inequality in China, s.31. 
31 Hunt, “Glut of women at Shanghai’s marriage market”. 
32 Hong Fincher, Leftover women: The Resurgence of Gender Inequality in China, s.41. 
33 Vandenberg, “Finding Love in China’s Marriage Markets”. 
34 Goa et al, “Kinas äktenskaps rapport år 2017”. 
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ut partners till singlarna, både till kvinnor och män, så de unga ogifta singlarna slipper bli 
pressade, stressade och skämmas inför familj och släktingar.35 

 4. Material 
Materialet består huvudsakligen av webbaserade artiklar hämtade från China Women's News 
och Folkets dagblad. Även en video från hudvårdsföretaget SK-II har analyserats och valdes 
baserat på dess höga relevans för studien. Den selektiva processen av artiklarna skedde genom 
att använda sig av sökorden 剩女 (shengnü)，婚姻 (hunyin)，剩 (sheng) på respektive 
tidnings datorbas. De artiklar som valdes ut för studien faller alla inom studiens tidsram 
2014.04.29 - 2017.02.07. Artiklar som endast nämnde shengnü och inte huvudsakligen 
diskuterade ämnet valdes bort för att undvika irrelevans i studien. Allt eftersom artiklar med 
hög relevans för studien har översatts och valts ut har de sparats ner i ett separat Word-
dokument för att undvika risken att de plötsligt inte skulle vara tillgängliga via nätet. Även en 
ordlista har skapats för förtydligande av väsentliga och återkommande ord med kinesiska 
tecken, pinyin och svensk översättning. Ordlistan hittas i under rubriken bilagor punkt 10.1. 
 
Tidsramen för studien sattes utifrån de 8 relevanta artiklarna som valdes ut från China Women’s 
News. Jämfört med Folkets dagblads databas tusentals artiklar hade China Women’s News 
databasen endast 12 artiklar vilket gjorde valet för tidsramen lättare att urskilja för skribenten. 

4.1 Folkets Dagblad 

Folkets Dagblad (Renmin ribao 人民日报) är en statligt ägd tidning som styrs och publiceras 
av Kinas ledande parti Kommunistpartiet. Tidningen grundades 1984 och har kommit att bli 
landets största och en av de dominerande tidningarna. Den sittande generalsekreteraren för 
Folkets Dagblad är för den nuvarande presidenten och ledaren för Kommunistpartiet Xi Jinping 
(习近平). Tidningen med dess redaktion har i uppdrag att agera “stöttepelare” (zhongliu dizhu 
中流砥柱), verka som en “stabiliserande kraft” (dinghaishenzhen 定海神针) samt “leda landet 
på ett banbrytande sätt” (paitoubing 排头兵) och slutligen navigera (linghang zhe 领航者) 
landet. Xi Jinping uttryckte den 19 februari 2016, när han personligen besökte redaktionen, att 
både Kommunistpartiet och hela Kinas befolkning vänder sig till Folkets Dagblad för att få 
“spirituell styrka” (jingshen liliang 精神力量).36 
 
Den 1 Juli 1985 lanserade Folkets Dagblad sin internationella upplaga av tidningen för att 
kunna nå ut till en större målgrupp utanför fastlandskina, såsom exempelvis studenter och 
familjer i Taiwan, Hongkong och övriga världen37. 1 januari 1997 grundades den webbaserade 
plattformen för Folkets Dagblad, som heter Folkets Dagblad Online. Genom den webbaserade 
tidningen, en Folkets Dagblad app och olika sociala mediekonton, såsom exempelvis Weibo, 
Wechat, Twitter och Facebook, når Folkets dagblad online ut till 210 olika länder och regioner 
                                                
35 Jingdaily, “SK-II Addresses China’s Leftover Women in ‘Marriage Market Takeover’ Film”. 
36 Renmin Wang 人民网, ’’Baoshe jianjie’’ 报社简介 [Introduktion], Renmin ribao 人民日报 [Folkets 
Dagblad], http://www.people.com.cn/GB/50142/104580/index.html (Hämtad: 2019-12-25) 
37 Ibid. 
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runt om i världen. De har en omsättning beräknad till ca 258 miljoner läsare per dag vilket gör 
den till den största webbaserade medieplattformen i världen.38 

4.2 China Women's News 

China Women’s news är All China Women’s Federation (ACWF), Kommunistpartiets 
kvinnoförbund, webbaserade tidning. Kinas kvinnoförbund grundades den 3 april 1949 och är 
en organisation skapad för en gemenskap för landets kvinnliga medborgare oavsett 
minoritetstillhörighet. ACWF uppdrag är att representera och upprätthålla kinesiska kvinnors 
intressen, rättigheter och att främja jämställdhet mellan män och kvinnor.39 De samarbetar med 
organisationer som Macao Special Administrative Region (MCSAR), Hong Kong Special 
Administrative Region (HKSAR) och andra internationella organisationer som företräder 
kvinnor för att stärka kvinnors och barns rättigheter i samhället.40 
 
China Women's News är enligt Statens administration av press, publicering, radio, film och 
television av Folkrepubliken Kina (Zhonghua renmin gongheguo guojia xinwen chuban 
guangdian zongju 中华人民共和国国家新闻出版广电总局) den enda nationella kvinnliga 
tidningen i Kina som förespråkar sociala, ideologiska och omfattande funktioner i landet. 
Tidningens uppdrag är att offentliggöra kvinnan i samhället samt dokumentera, publicera och 
uppmuntra kvinnors utveckling och frigörelse. Ett av tidningens huvuduppdrag är även att 
inspirera och uppmuntra kvinnor till att uppfylla rollen som den andra hälften i den nationella 
konstruktionen och sociala utvecklingen i samhället jämsides med männen.41 

4.3 SK-II 

SK-II är ett lyxigt42 hudvårdsföretag från Japan som grundades på 70-talet och är inspirerat och 
baserat på allt ifrån kinesiska örter till Kinas varma källor.43 Tillsammans med den svenska 
reklambyrån Forsman & Bodenfors lanserade SK-II i april 2016 videokampanjen ”Marriage 
Market Takeover”.44  Hashtaggen #changedestiny var central i den globala kampanjen och 
                                                
38 Jun, Liang, Introduction to People's Daily Online, 2018-05-06 http://en.people.cn/n3/2018/0706/c90828-
9478507.html (Hämtad: 2019-12-25). 
39 All-China Women’s Federation 中华全国妇女联合会, About the All-China Women’s Federation, Zhongguo 
funü (yingwen) wang 中国妇女(英文)网 [Kinas kvinnors (engelska) hemsida], 
http://www.womenofchina.cn/about.htm (Hämtad 2019-12-25) 
40 All-China Women’s Federation 中华全国妇女联合会, Tasks, Zhongguo funü (yingwen) wang 中国妇女(英
文)网 [Kinas kvinnors (engelska) hemsida], http://www.womenofchina.cn/womenofchina/html1/about/0/84-
1.htm (Hämtad 2019-12-25) 
41 Guojia xinewn chuban guangdian zongju 国家新闻出版广电总局, ”Guanyu gongbu di san jie quanguo “bai 
qiang baokan” tuijian jieguo de tongzhi” 关于公布第三届全国“百强报刊”推荐结果的通知 [Angående 
publicering av rekommenderat resultat av den tredje nationella ”topp 100 nyhetstidningarna”], Zhonghua renmin 
gongheguo guojia xinwen chuban guangdian zongju 中华人民共和国国家新闻出版广电总局 [Statens 
administration av press, publicering, radio, film och television av Folkrepubliken Kina], 2018-03-02, 
http://www.gapp.gov.cn/sapprft/contents/6588/359936.shtml (Hämtad: 2019-12-25). 
42 Jingdaily, SK-II Addresses China’s Leftover Women in ‘Marriage Market Takeover’ Film. 
43 SK-II, A Journey to Our Origins. 
44 Jingdaily, China’s ‘Leftover Women’ Back in Debate with New Skincare Campaign Video. 
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syftet med kampanjen var att stödja och uppmuntra kvinnor runt om i världen att följa sina 
drömmar. De beskriver själv kampanjens syfte att vara: “an ongoing global campaign to inspire 
and empower women to shape their own destiny”.45 En stor del av kampanjen är att de låtit 
kvinnor dela med sig av sina berättelser, vilka drömmar och mål de har i livet, vilka motgångar 
de mött och hur de har tagit sig igenom utmaningar på vägen.46 
 
Kampanjen fick stor uppmärksamhet globalt och inte minst i Kina då den handlar om det 
kinesiska fenomenet shengnü. Bara dagar efter lanseringen av videon hade den 20 000 visningar 
på SK-IIs officiella Weibokonto och hela 100 000 visningar på deras officiella WeChat konto. 
Videon visar kvinnor som har blivit exploaterade på Shanghais äktenskapsmarknad. Kvinnorna, 
som är i tjugoårsåldern, konfronterar sina missnöjda föräldrar med budskap som, “I don’t want 
to get married just for the sake of marriage. I won’t live happily that way”.47 På bara tio månader 
efter lanseringen hade ”Marriage Market Takeover”-videon fått sammanlagt 46 miljoner 
visningar på västerländska media plattformar inkluderat exempelvis Youtube. Videon 
fördubblade även försäljningen av SK-II produkter på mindre än nio månader. I juni år 2017 
hade videon redan nått 30 miljoner visningar på den kinesiska medieplattformen Weibo.48 

5. Teori och metod 
Studien hanterar fenomenet shengnü och är till stor grad baserad på Leta Hong Finchers bok 
Leftover women: The Resurgence of Gender Inequality in China. Verktyg i form av 
radikalfeministisk teori och teorin om nyhetramar har utsetts för att analysera materialet och 
svara på forskningsfrågorna. Analysen sker utifrån två tidskrifter, China Women’s News och 
Folkets dagblad med en bestämd tidsram. Nyhetsramarna för analysen skapades genom en 
översiktlig genomgång av de utvalda artiklarna, därefter sammanställdes i vilka sammanhang 
begreppet shengnü förekom för att slutligen skapa nyhetsramarna med följande frågor i åtanke. 
 

•  Vilka kvinnor associeras med begreppet shengnü? 

•  Väljer kvinnor att frivilligt/medvetet associeras som shengnü? 

•   Existerar det bara stigma eller stolthet i begreppet shengnü eller både och? 

•   Vilka tidningsartiklar ger en negativ kontra positiv bild av att vara en shengnü? 

Artiklarna analyserades ytterligare för att kunna placera dem i respektive ram för att sedan 
kunna jämföra och diskutera olika artiklar inom samma ram. De citat som har valts ut, för att 
stödja teorin om nyhetsramar och den radikalfeministiska teorin, är översatta av uppsatsens 
skribent. Utifrån de valda nyhetsramarna görs en analys för respektive ram utifrån de citat som 
har valts ut för analysen. Avslutningsvis sammanställs resultatet för att svara och återkoppla till 
studiens frågeställningar.  

                                                
45 SK-II, "WE'RE SINGLE, BUT NOT 'LEFTOVERS'" Chinese women refuse being pressured into marriage. 
46 Ibid. 
47 Jingdaily, China’s ‘Leftover Women’ Back in Debate with New Skincare Campaign Video. 
48 Ibid. 
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Då uppsatsen är en studie av en nyhetsramstolkning bör läsaren under uppsatsens gång vara 
medveten om att tolkningen kan ha påverkats av författarens subjektivitet. Undersökningens 
reliabilitet berörs därför av de subjektiva tolkningarna i denna studie. Det är viktigt att komma 
ihåg att författarens eventuella fördomar och förkunskaper oundvikligen påverkar resultatet.  

5.1 Nyhetsramar 

Dagligen vänder sig miljontals invånare till respektive lands olika nyhetskanaler och 
medieplattformar. Genom att ta upp olika ämnen och nyheter ramar skribenten till nyheten in 
samhällsproblem som nyhetsredaktionerna anser är av högre relevans och influerar läsarna. 
Processen av “framing”, eller svenskans inramning, går ut på att ett problem upptäcks och sen 
identifieras. Idén av denna så kallade “framing” har växt allt starkare, den har blivit en ledande 
faktor för att förstå påverkan av människors attityder i samhällsfrågor i relation till deras 
nyhetskonsumtion.49 
 
Robert M. Entman förklarar nyhetsinramning som ett tillvägagångssätt för att kunna identifiera 
den huvudsakliga betydelsen av en text. Nyhetsramar formges genom skribentens individuella 
tolkningar av orsaken, problemet i fråga och möjliga lösningar. Huruvida skribenten väljer att 
skriva vad eller vem som har orsakat problemet kan hen analysera orsaken. Hur skribenten 
väljer sina ord, det vill säga hur hen beskriver ett fenomen utifrån positiva eller negativa faktorer 
hjälper till att analysera problemet. Fria etiska och moraliska bedömningar av både själva 
ursprunget till problemet och konsekvenser kan förekomma i texterna. Tolkningarna som gjorts 
av skribenten följs även ofta upp av förslag på lösningar baserade på antaganden och deras 
effekter. På detta sätt kan skribenten selektivt välja vad hen vill skriva om och på så sätt belysa 
eller gynna vissa ställningstaganden i olika samhällsfrågor. Även genom att använda 
exempelvis stereotypa uttryck och betoningar i texter uttrycker hen en viss attityd. Skribentens 
val av ram kan både vara medveten och omedveten men inramningen av kontexten, i 
exempelvis en tidningsartikel blir generellt baserad på hens individuella synpunkter. Hur 
mycket skribenten i sin tur faktiskt kan påverka konsumentens attityd varierar beroende på 
många olika faktorer, till exempelvis kulturell kontext.50 
 
Mediers roll i den offentliga politiska processen är väl omdiskuterad och tre olika teorier 
dominerar tankegångarna angående vad och vem som påverkar vad. Alla tre teorier är baserade 
på samspelet mellan politiker och media, men frågan är vem som påverkar vem. Den första är 
Influence theory som hävdar att media styr hur politikerna ska tänka. Den andra är Agenda-
setting theory, vilken hävdar att media styr vad politikerna ska tänka på. Tredje och sista är 
Indexing theory och hävdar att det är politikerna som styr vad media ska skriva om.51 Detta 
betyder att nyhetsramar har en betydande roll i politisk kommunikation då det ger journalister 
och politiker möjligheten att både lyfta fram viktiga frågor samtidigt som texten kan reflektera 

                                                
49 De Vreese, News framing: Theory and Typology, s.51. 
50 Entman, Journal of Communication, s.51-55. 
51 Baumgarten och Voltmer, Public Policy and the Mass Media: The Interplay of Mass Communication and 
Political Decision Making, s.17. 
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avgränsningar, ståndpunkter och dölja oönskade element. Utifrån ett maktperspektiv spelar 
nyhetsramar en stor roll för politisk påverkan. Risken att samhällseliten har en större influens i 
vad som publiceras är ett faktum, detta kan i sin tur leda till ett ifrågasättande av huruvida texten 
har ett objektivt innehåll.52 

5.2 Radikalfeminism 

Feminism är uppbyggd på en mångfaldig skara av människors erfarenheter och teorier. Vad 
som skiljer de olika feministiska teorierna åt är vad samt vilka olika faktorer problematiken 
baserats på och huruvida vi utifrån dessa kan åstadkomma ett jämställt samhälle. Alla 
feministiska teorier har en sak gemensamt, de är grundade på övertygelsen att kvinnor är 
underordnade männen och viljan till att det förhållandet måste ändras.53  

Lena Gemzöe förklarar uppkomsten av den radikalfeministiska teorin som startade på 1960-
talet samt dess betydelse i sin bok Feminism. Enligt radikalfeminismen är kvinnoförakt baserat 
på maktförhållandet mellan det kvinnliga och manliga könet och att det är den största och mest 
spridda formen av förakt.54 Radikalfeminismens teori är i grund och botten inte baserad på 
förtrycket utifrån orättvisa lagar, ekonomiska eller politiska strukturer. Enligt 
radikalfeminismen upprätthålls strukturerna genom männens intresse av huruvida män som 
grupp gynnas av att kvinnan är underordnad männen i samhället.55  Radikalfeminismen är 
baserad på kvinnors erfarenheter och upplevelser och skapar teorin om kvinnors samhällsstatus 
i världen. Förtrycket kvinnor utsätts för står i relation till den privata sfären. Detta utövas genom 
mäns kontroll av kvinnor i forma av kvinnoförakt, sexuellt förtryck i samt utanför familjen och 
kvinnomisshandel.56 

Ett slagord för den radikalfeministiska teorin blev “det personliga är politiskt” och är mycket 
känt än idag. Under 1960-talet då teorin radikalfeminismen grundades skapades även en metod 
som kom att kallas medvetandehöjning som var baserad på maoismen. Detta gick ut på att 
kvinnor samlades för att dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser av förtryck. Baserat 
på detta försökte de komma upp med strategier och olika lösningar de kunde applicera i 
samhället och på individnivå för att få en förändring. Kvinnor delade med sig av individuella 
upplevelser, men insåg inom kort att även deras personliga historier och upplevelser hade ett 
politiskt sammanhang. Radikalfeminismen hävdar att alla kvinnor är utsatta för förtryck och att 
alla kvinnor har en gemensam fiende det vill säga patriarkatet.57  Lena Gemzöe förklarar 
begreppet patriarkat som 

[... ] ett samhälleligt system som bygger på mäns dominans över kvinnor och enligt 
radikalfeminismen har alla män fördelar av att vi lever i ett patriarkat, då det som män 
ger dem makt över kvinnor.58 

                                                
52 Entman, Journal of Communication, s.55-57. 
53 Gemzöe, Feminism, s.11-13. 
54 Ibid, s.45. 
55 Ibid, s.55. 
56 Ibid, s.45. 
57 Ibid, s.45-46. 
58 Ibid, s.46. 
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Patriarkatet upprätthålls genom maktförhållandet mellan kvinnor och män, där mäns dominans 
över kvinnor genomsyrar samtliga samhällsområden. Samtliga aspekter av samhället 
upprätthåller patriarkatets strukturer och på det sättet osynliggörs och normaliseras 
maktordningen. Flickor lär sig i ung ålder att underordna sig det manliga könet vilket ger 
utrymme för hot och våld. Det sexuella våld och hot som kvinnor i dagens västerländska 
samhälle får genomlida är baserat på samma patriarkala strukturer som exempelvis lindning av 
kvinnors fötter i gamla Kina. En radikalfeministisk teoretiker vid namn Adrienne Rich tar även 
upp hur patriarkala maktutövningar även upprätthåller politiska inrättningar såsom 
heterosexualitet för att på så vis se till att kvinnan är underordnad och identifierad med mannen. 
Könsidentifikation går ut på att kvinnan är plikttrogen gentemot män politiskt, socialt och 
sexuellt.59 

De oberoende radikalfeministiska rörelserna har gjort så att frågor angående prostitution, 
våldtäkt, sexuella övergrepp, förtryck av homosexuella kvinnor och kvinnomisshandel inte 
längre tystas ner och tillhör den “privata” sfären utan även tillhör den offentliga politiska 
sfären.60 

6. Analys och Diskussion 
Utifrån följande 12 utvalda artiklar identifierades fyra nyhetsramar för analys. Analysen 
kommer även vara baserad på en video. De fyra nyhetsramarna och exempel från artiklarna i 
form av citat har redovisats nedan.   

6.1 Psykisk ohälsa som orsakas av fenomenet shengnü 

Psykisk ohälsa är ett återkommande ämne i många texter i relation till shengnü. Dessa fem citat 
har valts ut då de tydligt visar hur det finns ett samband mellan psykisk ohälsa och fenomenet 
shengnü.  

“Vi som är födda efter 80-talet, mina vänner och jag är i en fas i vårt liv där vi 
både jobbar och studerar på kvällarna för vår överlevnad. […] De överblivna 
männen och kvinnorna är ängsliga över alla olika konstellationer av arrangerat 
äktenskap […] de överblivna kvinnorna är extrema perfektionister som är osunda 
och blir maniska eller deprimerade […] Alla sorters stress har fört oss till det 
tragiska tillståndet av för tidigt åldrande, sömnlöshet och gör att sjukdomarna är 
mer långdragna och läketiden mer utdragen.“ 

  

身为’80 后’，我和我的小伙伴们处在如下生存状态：有一边工作一边复习考研熬

到深夜的太阳能选手 […] 有剩男剩女焦虑于各种相亲的恐婚者 […] 有极端完美主

义常年事与愿违而变成狂躁或抑郁 […] 各种压力山大让我们已提早进入未老先衰、

失眠多疑，久病成医的悲催态。
61
 

 
Denna artikels titel är ”Hitta lyckan” (找回快乐 zhao hui kuaile) och insändaren är av en film  
kritiker och manusförfattare vid namn Ma Xinrui. Denna är en av flera insändare som ska 
                                                
59 Ibid, s.47-48 
60 Ibid, s.53. 
61 Artikel 4 
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besvara Folkets dagblads fråga angående huruvida yngre generationer hanterar press och stress 
i samhället. Hen beskriver hur överblivna kvinnor och män ska hitta lyckan genom att sänka 
sin ambitionsnivå för karriär. Den hävdar att unga vuxna idag har alldeles för höga ambitioner, 
vilket går ut över deras privatliv, refererande till äktenskap, och hur detta beteende leder till 
både fysisk men främst psykisk ohälsa. De beskriver hur de ungas livsstil är destruktiv och 
osund då de på grund av sina levnadssätt drabbas av starka känslor såsom ängslan, mani, stress, 
sömnlöshet och depression. De beskrivs som maniska i kontexten att de på grund av sina höga 
ambitioner för arbete och på grund av detta har de inte hittat en partner vilket leder till 
desperation. För att slippa all stress och ängslan föreslår artikeln från Folkets dagblad att de 
unga vuxna bör ändra konceptet av framgång och lycka från arbetsambitioner till familjeliv.62  
 
Denna artikel visar ett tydligt ställningstagande utifrån skribentens sida men även att just 
Folkets dagblad väljer att publicera denna insändare. Citatet visar på en tydlig negativ attityd 
och faktumet att Folkets dagblad publicerar insändaren kan tolkas som ett indirekt 
ställningstagande utifrån redaktionens sida. 
 
 “Kvinnornas mentala styrka är väldigt bra men stundvis kommer humörsvängar 
 med oro och ångest. […]” 
 
 她们的精神状态也非常好, 虽然偶尔会产生情绪波动，或焦虑或着急 [...]

63
 

 
”En kinesisk finansman uttryckte i ett fastighetsforum i Shanghai, ’Städer med 
många överblivna (kvinnor) och många skilsmässor kommer definitivt att se 
huspriserna stiga.’ […] ’Ju mer högutbildade kvinnor är, desto mer aktiv är 
regionens ekonomi’ […] ’Genom att välja ett hus med tillgångsvärde kan 
kvinnorna utesluta den psykiska ångest som orsakas av sent äktenskap’.” 
 

 […]一位中国经济学家在上海参加一个房地产相关论坛时表示,“剩女多、离婚

 率高的城市，房价一定会上涨。[…]“高学历女性越多的地区，其地区 经 济 越 活

 跃” […] “她们通过选择具有资产价值的房子，来消除因为结婚较晚造

 成的心理上的不安”。
64
 

 
Ovanstående citat är från en China Women’s News artikel där de kritiserar ett utlåtande av en 
ekonom i Shanghai som anklagar shengnü för att påverka de stigande lägenhetspriserna. 
Ekonomens teori grundas på hens analys av stadens växande ekonomi, då hen menar att ju 
högre utbildning unga kvinnor har ju mer växer regionens ekonomi, för att sen återkoppla till 
problematiken angående kvinnor som har en högre utbildning och därför har svårt att hitta en 
partner. Hen menar att shengnü med högre utbildning får högre lön vilket ger de möjligheten 
till att köpa en lägenhet, därmed ändras kvinnornas fokus och mål från äktenskap till 
bostadsmarknaden. Slutligen dar hen slutsatsen att shengnü försöker lindra sin ångest, över att 
de inte kan hitta en man, genom att finna ångestdämpning i materiella ting så som att köpa en 
lägenhet. Detta ställer sig China Women’s News emot då de anser att detta bara är ytterligare 
att sätt att göra shengnü till en syndabock. Att anklaga shengnü för att höja lägenhet priserna 
på detta sätt  är endast ytterligare ett sätt att stigmatisera unga ogifta kvinnor.  De tar även upp 

                                                
62 Ibid. 
63 Artikel 5 
64 Artikel 15 
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faktumet att det är flera faktorer än en som påverkar samhällets ekonomi och städernas 
lägenhetspriser.65  
 
Tidningens kritiserande av ekonomens skuldbeläggande och allmänt negativa uttalande visar 
tydligt på China Women’s News ställningstagande i frågan. Tidningen rationaliserar situationen 
och argumenterar bestämt för hur de anser att det är fel av samhället att skuldbelägga shengnü. 
Komplexa samhällsfrågor som exempelvis att det i detta fall skulle vara den enda faktorn som 
ökande lägenhetspriserna i Shanghai är absurt och fel. 
 

“ Under de senaste åren har konkurrensen på arbetsmarknaden blivit allt hårdare. 
För att kvinnliga anställda ska kunna konkurrera med manliga anställda på 
arbetsplatsen betalar de ofta priset genom att offra äktenskap och att skaffa barn, 
de mister inte bara att få barn utan även den bästa åldern för äktenskap och barn. 
Det har skapat ett stort antal överblivna kvinnor, barnlösa äktenskap, dolda 
missöden har för samhället och familjens stabilitet och harmoni blivit en långvarig 
‘ångest’ för äldre föräldrar till överblivna kvinnor.” 

这些年，职场竞争越来越激烈，女员工为了能够与男员工在岗位竞争之中不至于处

于下风，她们常常会以牺牲婚姻或者生子来作代价，不仅使她们错过了 佳的结婚

生子年龄，而且也成为逐步年老的父母们挥之不去的“心病”，造就了大批剩女和

无育婚姻，给社会和家庭的稳定与和谐埋下的隐患。
66
 

Denna artikel tar upp problematiken angående kvinnorna på arbetsmarknaden i relation till 
föräldraledighet. Folkets dagblad tar upp hur Kina tidigare inte har haft möjlighet att förlänga 
mammaledighet då föräldraledigheten är byggd på en låg produktivitet och Kinas låga 
levnadsstandard jämfört med exempelvis Sverige. Kinas nuvarande förbättrade 
levnadsstandard förespråkar dock en möjlighet till en längre mammaledighet och ett förslag på 
tre års mammaledighet är den centrala debatten i denna artikel. Problematiken är komplex men 
sammanfattningsvis debatterar artikeln huruvida kvinnors arbetsmarkanssituation är utsatt på 
grund av faktorer som mammaledighet. Exempelvis om landet skulle införa tre års 
mammaledighet skulle kvinnorna löpa stor risk att utsättas för diskriminering på 
arbetsmarknaden då de förutsättningsvis inte skulle bli anställda på grund av att de var i en viss 
ålder eller stadie i livet då företaget ”riskerar” att kvinnorna blir med barn, resulterande i att de 
skulle behöva ta tre års mammaledighet vilket skulle bekosta företaget arbetskraft. Folkets 
dagblad lyfter detta som ytterligare en anledning till att kvinnor skulle enligt tidningens mening 
offra idén om, det som vi i Sverige kallar en kärnfamilj (heterosexuellt gift par med barn) på 
grund av att de skulle få svårt att skaffa jobb om de sågs som en ”kvinna i sina bästa fertila år”. 
67  

Val av språket och problematiseringen över att kvinnor skulle behöva just offra, inte frivilligt 
och aktivt välja bort barn och familj kan tolkas som ytterligare ett negativt ställningstagande. 
Att tidningen inte kan erkänna kvinnors möjlighet och rättigheter till ett fritt val i familjefrågan 
reproducerar bara tidningens attityd till kvinnors roll i samhället och den heterosexuella normen.  

                                                
65 Ibid. 
66 Artikel 14 
67 Ibid. 
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“ I ett konsumentssamhälle blir kvinnor varor och gestaltas som objekt som gläder 
männen […] sådana upprepade varningssignaler förstärker äldre kvinnors ångest 
[…] kvinnors ”bäst före datum” passerar med åldern och de accepterar sin svaghet 
med en passiv inställning. Vid denna tidpunkt är kvinnors ålder inte bara deras 
fysiska attribut, utan också en skala varefter de värderas med. Manlig dominans 
ges uttryck i denna hierarkiska ordning och manlig makt vidhålls av mäns förtryck 
och dominans. Standarden för diverse ‘fysisk skönhet’ är också ‘markerat’ som 
mäns rättigheter till kvinnans kropp och kontroll av kvinnor upprätthålls genom 
‘kontroll’ av kvinnokroppen.” 

 
在消费社会中，女性成为商品，被物化为愉悦男性的客体。[…] 如此周而复始的告

诫，强化了大龄女性的焦虑心态，[…]女性的保鲜期随着年龄逝去，她们以被动的

姿态承认自己的弱势。在此，女性的年龄不仅是自己的生理属性，更是自己被评估

的尺度。男性的主导地位在这种等级秩序中得到彰显，并以此种压抑和统治的手段

获得男性权力。各种“形体美”的标准亦是男权在女性肉体上打下的“标记”，通

过对女性身体的“规训”来达成对女性的控制。
68
 

 
Artikeln med ovanstående citat analyserar en TV serie som handlar om shengnü. Den populära 
TV serien ”Let’s Get Married” (zanmen jiehun ba 咱们结婚吧) är en av många TV serier som 
tar upp ämnet familj och äktenskap. Serien fokuserar på den sociala press unga kvinnor utsätts 
för av allmänheten och media angående fenomenet shengnü och moderskap. Serien som helhet 
ger ett glatt och avslappnat intryck men skildrar tydligt unga ogifta kvinnors hjälplöshet och 
panik på grund av fenomenet. Folkets dagblad visar med detta citat hur kvinnor lever 
underordnade männen i samhällets maktstrukturer. Kvinnor objektifieras på grund av ålder och 
kvinnokroppen med övriga yttre attribut blir en måttstock för kvinnans värdighet och detta 
skapar ångest. Artikeln summerar upp att budskapet från serien är följande, äktenskap ses ofta 
som ett måste då kvinnans familjeroll och plikt i samhället reproduceras utan alternativa 
levnadssätt. De kvinnor som har valfriheten att inte gifta sig lever med en modern 
samhällsattityd och att frihet ger möjligheten till kvinnans val.69   
 
Sammanfattningsvis för denna nyhetsram lyfter både Folkets dagblad och China Women’s 
News upp problematiken angående psykisk ohälsa i relation till fenomenet shengnü. Folkets 
dagblads artiklar genomsyras av en negativ inställning som fortfarande reproducerar stigmat 
kring fenomenet shengnü i relation till psykisk ohälsa. Tidningen återkopplar många gånger till 
huruvida unga ogifta kvinnor är alldeles för karriärdrivna och egoistiska. Även hur kvinnorna, 
enligt traditionella konfuciansk lära, rubbar familjens balans och harmoni. De beskyller de inte 
bara kvinnorna för att utsätta sig själva för ångest utan även att de utsätter sin släkt för 
en ”långvarig” ångest. Däremot visar sista artikeln att det finns patriarkal maktstrukturer vilket 
är positivt att tidningen belyser och erkänner. Dock problematiserar de inte de patriarkala 
maktstrukturerna utan skriver om det utifrån ett informerande syfte där de inte kritiserar eller 
ifrågasätter de nuvarande samhällsstrukturerna. 

                                                
68 Artikel 2 
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Utifrån de två citaten ur China Women’s News uttrycker de sympati för de ogifta kvinnorna och 
tar ett tydligt ställningstagande. De problematiserar faktumet att shengnü stigmatiseras och 
pekas ut som syndabock och därmed blir ett offer för samhällsstrukturer. 

6.2 Äldre traditionella tankesätt i kontrast till ändring av attityder i dagens 
samhälle 

Samtliga av de sju citaten som är utvalda för analysen belyser och tar upp äldre traditionella 
tankesätt i kontrast till nyare moderna samhällsattityder angående fenomenet shengnü. 
 

“ När det gäller överblivna kvinnor antar människor i samhället att de är fattiga 
och konstiga kvinnor som inte har någon familj, barn, partner av motsatt kön eller 
sexliv. Detta är i sig fördomar. Karaktärsdragen för den moderna människans liv 
är mångfaldig och individuell. Allas liv är tänkt som ett och visar hur konservativa 
människor i samhället applicerar sina egna idéer om livet på kvinnan. Äktenskap 
och familj betraktas som standarden för att mäta kvinnors värde och lycka. 
Kvinnor som inte ingår äktenskap och har familj framställs som olyckliga och 
misslyckade kvinnor. Orsaken till att människor känner till fenomenet ‘överblivna 
kvinnor’ är att det finns starka historiska och kulturella orsaker bakom det.” 

 对于“剩女”，社会中人预设她们是些没有家庭、孩子、异性、性生活的可怜的怪

 女人，这本身是一种偏见。现代人生活的特点是多元化与个人化，把所有人的生活

 都设想成一个样子，这正说明社会中落后的人们将自己的生活观念强加给她人。婚

 姻家庭 被视为衡量女性价值与幸福的标准，没有进入婚姻家庭的女人，被想象成不

 幸和失败的女性，人们之所以这样认识“剩女”现象，其背后有深层的历史文化成

 因。
70
 

China women’s news börjar artikeln med att problematisera det traditionella tankesättet median 
förmedlar till samhället för att sedan förklara det utifrån den traditionella konfucianska lära för 
en bredare förståelse för fenomenet och begreppet shengnü. Utifrån den traditionella 
mainstream attityden som medierna reproducerar problematiseras fenomenet shengnü. Kritiken 
riktas exempelvis till kinesiska internetplattformar, TV- och filmindustrin för att inte producera 
ett tillräckligt genusmedvetet narrativ som resulterar i att shengnü fortfarande stigmatiseras och 
diskrimineras i kinesiska samhället. Citatet ovan är en sammanställning av de olika fördomarna 
som reproduceras av shengnü men senare i samma artikel tar de även upp modernare 
feministiska attityder. Vidare i artikeln tar China Women’s News upp olika faktorer på varför 
kvinnorna inte är gifta och hur de hanterar pressen från familjen och samhället. Slutligen tar de 
än en gång upp vikten av medians ansvar och roll i samhället då kultur och attityder 
reproduceras och påverkar samhället såväl som individer. 71  

“Ogifta kvinnor anses fortfarande inte som självständiga och fria individer (i 
förhållande till männen), speciellt kvinnor är tvingade att ansluta sig till en man 
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för att bli erkänd av samhället. […] Slutligen betonar detta hur patriarkala 
maktstrukturer berövar kvinnan hennes självständighet.” 

未婚女性仍不被承认是独立自由的，个体尤其是女性被迫与男性结合以获得社会的

成熟承认。[…] 说到底，这是父系权力对女性依附地位的强调和逼迫。
72
 

Detta citat är tagen ifrån samma artikel som sista citatet ur analys 6.1, vilket betyder att även 
detta citatet refererat till patriarkala maktstrukturer i samhället.73 Den konservativa traditionella 
attityden i samhället kvarstår vilket även innefattar patriarkalt förtryck. Kvinnan tilldelas en 
strikt könsrolls där hon inte kan ses som varken en fri eller självständig individ. De 
förväntningar baserade på äldre traditionella attityder leder till en viss avhumanisering av 
kvinnan, då de ”omyndighetsförklaras” i samhället genom hela livet. 
 

“ Kvinnor som har förlorat sin ömhet och elegans tenderar att vara starka, 
paranoida och oberäkneliga, dessutom uppmuntras och beröms de av samhällets 
ökande feminism.” 

失去了温柔、婉约，趋向强势、偏执、武断的女强人，还被女权高涨的社会舆论鼓

励与称赞。
74 

I denna artikel diskuterar Folkets dagblad CCTVs dokumentär ” Talking about Marriage” som 
lanserades i samband med Vårfestivalen på den kinesiska nyårsdagen år 2016. Dokumentären 
skapade stora rubriker och starka känslor hos unga. Rätten till att sända dokumentären köptes 
upp av andra östasiatiska länder som Malaysia och Indonesien men även av Europeiska länder 
som Frankrike och Tyskland. Dokumentären tar upp fenomenet shengnü, ogifta unga män, 
onlinedejting, äktenskapsmarknaden, blinddejt och mycket mer. Folkets dagblad kritiserar 
dokumentären för att fenomenet shengnü är mer i centrum än de unga ogifta männen. Detta 
förklarar de genom könsstereotypiska roller som att kvinnor älskar att prata, uttrycka sig själva 
och därmed framträder som känsliga och sårbara kontra män som då är raka motsatsen. Efter 
denna kritik kommer citatet ovan som sedan följs upp av frågan ”Är män hjälplösa eller kan de 
inte tala för sig själva?”.75 

Folkets dagblad kritiserar i denna artikeln fokusen på kvinnorna i dokumentären och anser att 
männen i fråga inte blir lika representerade och hamnar i skuggan av fenomenet shengnü. 
Istället för att åtminstone erkänna problematiken kring fenomenet shengnü eller att uppmuntra 
kvinnans frigörelse från de äldre konservativa samhällsstrukturerna och den ökade feministiska 
rörelsen i Kina förminskar de kvinnorna genom att applicera stereotypa könsroller på de. I 
kontexten de tar upp ”samhällets ökande feminism” kan det tolkas som att de beskyller 
feminismen för att rättfärdiga kvinnans ”oberäkneliga” beteenden och att Folkets dagblad inte 
uppmuntrar denna nya feministiska attityd och rörelse. Samtidigt förminskar de även männen i 
fråga då de drar alla män över en kam med könsstereotypen att män inte kan tala för sig själva 
eller att de skulle vara hjälplösa i kontrast till shengnü på äktenskapsmarknaden. De 
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traditionella könsrollerna sätter käppar i hjulet både för den kvinnliga frigörelsen men även för 
männen då även de förväntas att agera på ett visst sätt och om de inte lever upp till dessa 
könsroller skapas ett stigma men som Folkets dagblad i denna artikel bara förskjuter skulden 
till shengnü. 

“Kvinnors roll är mycket mer meningsfull än att vara en ‘gift kvinna’, deras 
drömmar är mycket större än att gifta sig, och deras värde bör inte bedömas utifrån 
om de är gifta eller inte. ‘Överblivna kvinnor’ bör inte vara ett nedvärderande 
begrepp, dess verkliga betydelse bör vara enastående, självsäker och självständig. 
[...] Trots allt är roten till att stigmatiseringen för äldre ogifta kvinnor, som 
‘överblivna kvinnor’, nära relaterad till mäns “fobi av de ‘tre höga’.”  

 女人的角色远比“太太”更丰富，她们的梦想远比结婚更高远，不该以是否结婚来

 判定她们的价值。“剩女”不应该是个贬义词，其真正含义应该是，优秀、自信、

 独立。[…] 说到底，把大龄未婚女性污名为“剩女”的根源，和男性的这种“恐高

 症”关系密切。
76
 

China Women’s News skriver om översättaren Li Jihong som har gjort den kinesiska 
översättningen av Jane Austins bok Pride and Prejudice. Li Jihong diskuterar hur relevant, 
den mer än 200 år gamla boken är, då den beskriver svårigheterna de brittiska kvinnorna som 
levde under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet hade det i frågor angående 
äktenskap. Li Jihong drar parallellen mellan det gamla brittiska samhället och dagens läge i 
Kina utifrån huruvida kvinnor har svårt att hitta en passande man och hur samhället 
stigmatiserar dessa kvinnor. Artikeln diskuterar huruvida kvinnor i dagens samhälle kämpar 
emot de gamla, konservativa och traditionella föreställningarna som  fortfarande appliceras på 
kvinnan i Kinas moderna samhälle. Li Jihong syfte och mål med översättningen av Jane 
Austins bok är att den kinesiska läsaren ska inspireras av bokens budskap: att äktenskap inte 
är nödvändighet eller måste i livet och att kärlek är fantastisk men om äkta kärlek inte 
existerar i ett äktenskap är det lika bar att avstå och leva själv.77  
 
 ”Vi anser följande, att vara singel är ett tillstånd och inte en synd som 
 varken män eller kvinnor ska bli stigmatiserade för. På grund av ett civiliserat 
 samhälle bör  inte äktenskap användas som måttstock för att bedöma människors 
 framgångar  eller misslyckanden. Respektera allas rätt till frivillighet att gifta sig 
 och att acceptera människors frihet att välja livsstil.”   

 我们的观点是，单身只是一种状态，而非罪过，无论男女，都不该被污名化。不以

 婚否作为评判人生成败的标尺，尊重每一个人婚或不婚的权利，宽容其选择生活方

 式的自由，这才是一个文明社会的应有之义。
78 

Detta citat är taget från samma artikel som tredje citatet från analys 6.1 där shengnü anklagas 
för att öka lägenhetspriserna i Shanghai.79 Detta citat är alltså ett av China Women’s News 
argument för att visa hur gamla traditionella attityder inte håller i dagens civiliserade samhälle. 
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De tar ett mycket tydligt ställningstagande i denna artikel och förespråkar kvinnors rätt och 
frihet att välja sin egen livsstil. 
 

“Äktenskap är bara en av många konstruktioner i livet. Individer i det moderna 
samhället har rätt att vägra att ingå äktenskap.” 

婚姻只是许多制度生活中的一种，现代社会个人有拒绝介入婚姻的权利。
80
 

Denna artikel från China Women’s News är en intervju med sociologen Fang Xudong som har 
skrivit en artikel om fenomenet shengnü. Intervjun centrala punkt är huruvida unga ogifta 
kvinnor hamnar i kläm mellan dagens moderna kontra gamla syn på äktenskap och hur 
fenomenet shengnü skapas. Fag Xudong förklarar även hur han som singel man, gammal nog 
för att kategoriseras som en ”överbliven”, mötte press från släktingar, föräldrar och även 
kollegor som anordnar blinddejter till honom. Slutligen efter många blinddejter hittade han en 
kvinna att gifta sig med men han förklarar att under tiden han själv va singel blev han intresserad 
av fenomenet blinddejt. Han diskuterar hysterin över dessa arrangerade blinddejt och hur stor 
pressen är för unga män men framförallt för kvinnor att gifta sig. Den unga moderna 
generationen lever i ett samhälle som reproducerar gamla traditionella attityder och 
äktenskapsagendan formas av dessa vilket gör det problematiskt för ungdomen.81  

Eftersom detta är en intervju är det inte China Women’s News egna åsikter som framförs. 
Däremot det faktum att tidningen intervjuar en kritiker av fenomenet shengnü som tydligt visar 
sin ståndpunkt och att tidningen inte ifrågasätter något svar visar indirekt på deras 
ställningstagande i frågan.  

”För att ta bort etiketten ‘överblivna kvinnor’ är det nödvändigt att bryta de gamla 
äktenskapsförmedlingsmodellen och att förespråka begreppet jämställt äktenskap 
mellan män och kvinnor och att respektera människors valfrihet […]” 

撕掉“剩女”标签，必须突破陈旧的婚配模式，倡导男女平等的婚恋观念，尊重人

们的自由选择，否则就算像某人大代表建议的那样，将“剩女”改称“翡翠王小丫”

也不能扭转局面 […] 
82
 

Denna artikel heter ”Hur en tar bort ’överblivna kvinnor’ etiketten” och tar tydligt upp 
problematiken med att kategorisera kvinnor som shengnü. China Women’s News diskuterar 
skillnaden mellan ogifta män och kvinnor och stigmat som har uppstått i samhället över 
shengnü. De kritiserar samhällsstrukturer och kvinnans ”roll i samhället” syftande på 
reproduktion och hur kvinnokroppen har blivit en ”estetik” för samhället att kritisera. Shengnü 
syftar på de kvinnor som passivt blivit över i selektionsprocessen av en partner. Dock betyder 
det inte att de kvinnor som är ”gamla” och ogifta inte är sämre då de ofta har en bra och hög 
utbildning och dessutom har en god ekonomi vilket traditionellt ses som bra tillgångar för ett 
äktenskap. Män som anser att dessa egenskaper hos en kvinna hotar deras maskulinitet bör 
tänka om enligt China Women’s News. Männens stolthet och maskulinitet är dock inte i fokus 
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för denna artikel. Fokus ligger på hur kvinnor ska kunna känna sig stolta över sina framgångar 
och känna sig säkra i att vara singel. Shengnü ska stolt kunna känna att de emotionellt inte 
behöver en partner och känna sig självständiga då kvinnor inte ska behöva vara ekonomiskt 
beroende av en man.83 
 
Sammanfattningsvis för denna nyhetsram ser vi ytterligare ett tydligt ställningstagande från 
båda tidningarna. Folkets dagblad reproducerar en äldre traditionell och konservativ attityd till 
fenomenet shengnü där patriarkala samhällsstrukturer och traditionella stereotypakönsroller 
fortfarande förespråkas. Vad som förväntas av kvinnan i det kinesiska samhället porträtteras 
tydligt av traditionella stereotypa könsroller. Könshierarkier kan tydligt utläsas av huruvida 
kvinnan avhumaniseras och omyndighetsförklaras i relation till mannen enligt konservativa 
äldre kulturella traditioner. China Women’s News tar även upp de förväntningar som appliceras 
på kvinnan men de kritiserar de konservativa och traditionella attityderna angående fenomenet. 
De ifrågasätter de nuvarande samhällsstrukturerna och uppmanar kvinnan att inte falla offer för 
den rådande stigmatiseringen. De vill ge kvinnor ett hopp om att kunna leva ett självständigt 
liv utan att behöva vara underordnad mannen i samhället och de kritiserar även den ensidiga 
representationen av shengnü i media. 

6.3 Hur kvinnan ska finna lyckan i livet 

Samtliga av de fyra citaten som är utvalda för analysen då de belyser frågan angående hur 
kvinnor ska finna lyckan i livet, vad lyckan baseras på och i relation till fenomenet shengnü. 
 

“ […] Samhället anpassar ett helt annat värderingssystem för båda könen, mäns 
framgång ligger i deras karriärframgångar, och kvinnors framgång ligger i 
familjens lycka.” 

[…] 在于社会对于两性采取了截然不同的评价体系——男人的成功在于事业有成，

女人的成功在于家庭幸福。
84
 

Detta citat ovan från China Women’s News visar tydligt hur män och kvinnor värderas utifrån 
olika faktorer som är relaterade till traditionella könsroller och samhällsstrukturer. Detta 
kritiseras i artikeln och  tidningen ställer sig mycket kritisk till detta då samhället är i konstant 
förändring och de anser inte att detta rankingsystem är hållbart.85 
 

“ Äktenskap och familj betraktas som standarden för att mäta kvinnors värde och 
lycka. Kvinnor som inte ingår i äktenskap och familj är porträtterade som 
olyckliga och misslyckade kvinnor […] Förändringar i samhällets sociala struktur 
kommer också att förändra föräldrarnas inställning och det fria samhället kommer 
att gynna kvinnors utveckling och lycka.” 
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婚姻家庭 被视为衡量女性价值与幸福的标准，没有进入婚姻家庭的女人，被想象成

不幸和失败的女性 […] 而社会环境的改变也将会改变父母的态度，自由的社会环境

将有利于女性的发展与幸福。
86
 

Även detta citat är taget ur en artikel av China Women’s News och är kritisk till den rådande 
attityden gentemot kvinnors värde. De pekar tydligt på hur de patriarkala samhällsattityden gör 
det svårt för shengnü att själva fina lyckan med äktenskapspressen de utsätts för av familjen 
och samhället. Det behövs en attitydförändring i samhället för att familj inte ska vara måttstock 
för kvinnan lycka.87  

“ För närvarande är människor för ivriga på framgång och slår sig ständigt med 
en piska. Enligt min mening borde framgångarna vara lycka, vilket är livets syfte 
och motivation.” 

当下，人们都太渴望成功，拿着鞭子不停地抽打自己。在我看来，成功的核心价值

应该是快乐，这才是人生的目的与动力。
88
 

Detta citat är från samma artikel ur Folkets dagblad som analyserades i 6.1, första citatet,  som 
handlade om hur unga människor ska hitta lyckan. Det är en insändare där skribenten kritiserar 
unga människor i Kina för att ha för höga ambitioner i arbetslivet och därmed bortprioriterar 
äktenskap. Med kritiken syftar insändaren på att den centrala aktören för lycka är familjen då 
unga mänskor har fel fokus i livet om de vill vara lyckliga. 89 

” […]De har självförtroendet att följa sina känslor och har förmågan att leva det 
liv de vill ha. I stället för att gifta sig på grund av ålderspressen och fösa sin 
personliga lycka in i en återvändsgränd är det bättre att vara ‘singel och lycklig’.” 

 […] 她们有底气遵从自己的感受，有能力过上自己想要的生活，与其在年龄的压力

 下将就个婚姻，把个人的幸福感逼到死角，不如“单并快乐着”。
90  

Detta citat är hämtad ur artikeln ”Hur man tar bort ’överblivna kvinnor’ etiketten” som även 
analyserades i sista citatet av analysen 6.2. Med detta citat visar China Women’s News tydligt 
att de uppmuntrar kvinnor till valfrihet gällande äktenskap och att shengnü lika väl kan vara 
lycklig utan familj. De uppmuntrar kvinnan till att vara en självständig individ, oberoende av 
en man för emotionellt och ekonomiskt stöd.91 

Sammanfattningsvis för denna nyhetsram kan en tydligt se hur China Women’s News ett flertal 
gånger i olika artiklar tar upp hur kvinnan ska skaffa sig lycka. Folkets dagblad berör också 
ämnet men har inte en lika liberal lösning för shengnü då artikeln fortfarande refererar till 
familjen som ett mått för den kinesiska kvinnans lycka. China Women’s News tar även upp 
problematiken huruvida lycka mäts och värdesätts olika utifrån de olika könen. De uppmuntrar 
kvinnor till frigörelse och att inte behöva vara beroende av en man eller familj för att finna 
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lyckan i livet. Lycka kan finnas i familjen men China Women’s News hävdar även att det finns 
flera alternativa levnadssätt som fortfarande kan ge kvinnan genuin lycka. Samhällsattityden 
måste förändrades och ge kvinnor valfriheten till äktenskap, det skulle underlätta för kvinnor, 
shengnü måste börja stå upp för sig själva och inse att de kan vara lyckliga individer oberoende 
av äktenskap och familj. Att vara shengnü är inget fel och faktumet är att kvinnor kan vara 
singel och lyckliga. 

6.4 Diskriminering och stigmatisering av shengnü 

Samtliga av de fem citaten som är utvalda för analysen belyser frågan angående hur shengnü 
utsätts för diskriminering och stigmatisering i det kinesiska samhället. 
 

“Äktenskaps- och dejtingsajter har etablerat en medieagenda för att skapa en 
övergripande samhällsattityd för tvångsäktenskap. Men medierna bör också ta på 
sig visst ansvar […]” 

 
婚恋交友网站通过设置媒体议程，营造了全面逼婚的舆论环境。但是，媒体也应该

承担起一定的责任 […]
92
 

 

China Women’s News problematiserar dejtingindustrin som har skapats i Kina på grund av 
samhällspressen på äktenskap. Hemsidor och företag som erbjuder dejting tjänster har blivit en 
enorm industri i Kina och det är en väletablerad industri men ofantliga mängder pengar. 
Artikeln kritiserar företagen för att förespråka (heterosexuellt) äktenskap till den graden de har 
skapat en outtalad medieagenda för tvångsäktenskap. Detta hjälper inte faktumet att shengnü är 
ett stigmatiserat fenomen och visar ytterligare på att det inte är en accepterad förhållandestatus 
i samhället. Median har ett stort ansvar för samhällsattityden och denna äktenskapsindustri 
gynnar endast företagen.93 Följande citat är tagen från samma artikel som ovan. 
 

“[…] Många är involverade i gruppen ‘överblivna kvinnor’, oavsett om innehållet 
i nyhetsrapporter, utredningsrapporter, krönikor och liknande allvarliga nyheter, 
eller tecknade serier och filmer, TV-drama och variationer av kontext som sänds 
på "äktenskapskultur” verkar vara anspråkslöst. Vilket är att stoppa kvinnor från 
att upprepade gånger skjuta upp äktenskapsåldern och berätta för dem: arbeta inte 
hårdare på din karriär; ligg lågt med dina synpunkter, ha inte höga ambitioner och 
var inte kräsen.” 

 
[…] 很多涉及“剩女”题材的领域中，无论是新闻报道、调查报告、专栏文章之类

的严肃新闻，还是卡通漫画、影视剧和综艺节目等轻松内容，都在宣扬“嫁人文

化”，阻止女性一再推迟结婚年龄，训斥她们：别再打拼事业；眼光放低，别再好

高骛远；别再挑三拣四。
94
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Ännu en gång kritiserar China Women’s News medieindustrins skeva representation av shengnü. 
Medierna försöker tillrättavisa och förminska kvinnan tillbaka in i den patriarkala 
maktstrukturen genom att underordna kvinnan i förhållande till mannen. Citatet ovan visar 
tydligt hur diverse mediekanaler bidrar till diskriminering och stigmatisering av kvinnan genom 
att beröva kvinnan på självständighet och mänskliga rättigheter.95 Följande citat är från samma 
artikel som de två ovanstående citaten. 

 
” Vi ser visserligen också att fler och fler medier medvetet tar sitt ansvar. När du 
rapporterar om grupper som involverar överblivna kvinnor, försök att hålla dig 
till det rationella, neutrala samt till en objektiv ståndpunkt och undvika subjektiva 
påståenden vid förolämpande utvärderingar och etik. Pröva och försök att tala för 
majoriteten av enskilda kvinnor. Detta räcker emellertid inte.” 

 
诚然，我们也看到，越来越多的媒体在自觉担当起自己的责任，在报道涉及单身女

性这一群体时，尽量恪守理性、中立、客观的立场，避免主观臆断、侮辱性评价及

道德审判，并尽力为广大单身女性发声。但是，这些还远远不够。
96
 

 
China Women’s News  avslutar artikeln med ett budskap till den kinesiska medieindustrin där 
de uppmanar industrin till ett mer objektivt genusmedvetet medieinnehåll. Med detta 
understryker de än en gång att medielandskapet måste ta sitt ansvar och att dagens 
nyhetsrapportering och nöjesinnehåll inte når upp till en rättfärdigande representation av 
shengnü.  För att kunna avstigmatisera och stoppa diskrimineringen av shengnü krävs en 
attitydändring i samhället och den mest effektiva och influensrika källan är median.97 

 

“ De ‘överblivna kvinnor’ som representerats i media och genom offentliga 
samhällsattityder är täckta med etiketter som ‘ensam stolthet’, ‘stark’, ‘hatar 
äktenskap’, ‘livslång ensamhet’ och ‘psykiska hinder’. Oavsett om de är 
utmärkande eller vanliga, är deras mest brådskande livsönskan att skynda sig att 
hitta en man att gifta sig med. […] Faktum är att många äldre överblivna kvinnor 
är självsäkra, självständiga och aktiva samtidigt som de är rationella, intelligenta, 
omtänksamma och mogna. De flesta av dem har självständiga personligheter, 
självmedvetenhet och längtar efter lycka men processar äktenskapet mycket 
noggrant.” 

  

 媒体和舆论所展现的“剩女”，身上贴满了“孤傲”“强势”“恨嫁”“孤老终

 身”“有心理障碍”等标签，不管是优秀还是平凡，她们 迫切的人生愿望就是赶

 紧找到一个男人，好把自己嫁掉。[…] 事实上，许多大龄单身女性很自信、独立、

 主动，同时理性、智慧、谨慎、成熟。她们大多拥有独立的人格，自我意识苏醒，

 渴望幸福但是却非常谨慎地对待婚姻。
98
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Detta citat ur en China Women’s News artikel visar tydligt hur kvinnor utsätts för 
diskriminerande och stigmatiserande förutfattade meningar från samhället. Etiketter appliceras 
på de unga ogifta kvinnorna som om de alla har ”psykiska hinder” och att alla shengnü ”hatar 
äktenskap”. Bortsett från detta framställs fortfarande dessa kvinnor i media som om de desperat 
letar efter en man då det är en kvinnas högsta livsönskan. Denna artikel ifrågasätter den 
generaliserande och romantiserade könsstereotypiska bild av shengnü då de argumenterar för 
att kvinnan inte nativt bara kastar sig in i ett förhållande för äktenskapets skull utan är noggrann 
och överväger om  de ska ingå äktenskap över huvud taget.99 
 

“ ‘Överblivna kvinnor’ är ett väletablerat begrepp i den marknadsorienterade 
perioden av social förändring i Kina med anklagelserna om diskriminering och 
stigma. En del personer som är engagerade i medieindustrin besitter inte alls en 
modern genussmedvetenhet. För effekten på marknaden har den heta frågan om 
‘överblivna kvinnor’ till och med bidragit till problematiken." 

 
“剩女”是中国社会变迁的市场化时代创造的一个热词，具有贬损、歧视与污名化

的寓意。而一些从事传媒业的人士完全不具有现代性别意识，为了市场效应，在

“剩女”这一热点问题上更是推波助澜。
100
 

 

Detta citat är taget ur samma artikel som första citaten i analys 6.2 och andra citatet i analys 6.3. 
Med detta citat framgår även hur China Women’s News belyser problematiken angående hur 
shengnü utsätts för stigmatisering så val som diskriminering på grund av de rådande 
samhällsattityderna. Detta på grund av medieindustrins okunskap och icke existerande modern 
genusmedvetenhet vilket gör att de framställer och representerar shengnü på ett kränkande och 
diskriminerande sätt vilket skapar ett stigma för fenomenet shengnü i samhället.101   
 
Slutligen ser vi att China Women’s News gör ett tydligt ställningstagande då de önskar att 
avstigmatisera och stoppa diskrimineringen av unga kvinnor och  fenomenet shengnü. Denna 
analys är med citat från endast China Women’s News. Detta är på grund av att de artiklar som 
valts ut från Folkets dagblad varken problematiserar eller ifrågasätter de faktum att shengnü 
utsätts för stigma eller diskriminering. De gånger de tas upp att kvinnor blir orättvist behandlade 
på grund av fenomenet shengnü är med syftet att tillrättavisa kvinnorna tillbaka in i de 
dominerande maktstrukturerna som finns i samhället och som är grunden till det rådande 
stigmat. 

6.5 SK-II marknadsföringsvideo ”Marriage Market Takeover” 

Videon börjar med ett bildspel på mycket unga flickor och i bakgrunden hörs en manlig äldre 
röst som säger ”Du är inte ett barn längre.”, hans röst följs upp av en äldre kvinnas röst som 
säger “hitta någon att gifta dig med.” sen återkommer mannens röst och yttrar “Jag kan inte ha 
en fridfull död förrän du är gift.”. Detta är de första sex sekunderna av videon, sedan trappas 
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tempot på bildspelet och bakgrundsmusiken upp. Allt flera nya äldre röster instämmer med 
kommentarer som exempelvis “Hon är så envis”, “Du är för kräsen”, “Du är en shengnü.” tills 
det bara är ett myller av olika röster. Slutligen tonas allt myller ut till ett långt pip och videon 
visar hur kameran långsamt sveper runt en vuxen kvinna som stirrar ut i tomma intet.102 
 
Detta följs upp av korta videosekvenser med unga kvinnor i glada och livliga ögonblick 
samtidigt som en yngre kvinnlig röst berättar och definierar fenomenet shengnü. Plötsligt 
ändras stämningen i video frekvenserna och vad vi nu får se är kvinnor som går längs med olika 
gator och en ser tydligt hur kvinnorna i videon blir uttittade med dömande blickar av personerna 
hon passerar. Samtidigt förklarar ytterligare en ny kvinnlig röst vad shengnü utsätts för och den 
allmänna pressen de känner från samhället och familjen, i vardagen och vid högtidliga tillfällen. 
Flera unga kvinnor dyker upp i videon och olika röster förklarar, svårigheterna de känner och 
frågorna de får, så som “Varför är du inte gift?” och en kvinna uttrycker “Du känner dig som 
en utböling.” refererande till sig själv.103 
 
Efter detta återkopplar de till den äldre generationen, ett par berättar om hur det var på deras 
tid, hur äktenskapsprocessen enligt dem var mindre komplicerad. Sedan berättar en annan äldre 
kvinna om äktenskapsmarknaden i Shanghai, vad den går ut på och hur den går till. Hon är 
negativt inställd till konceptet vilket hon är tydlig med redan från början för att sedan avluta 
med att säga “Det känns som om du säljer din dotter”. 104  
 
Nästa segment av videon börjar med att en yngre kvinna förklarar vikten av respekt för sina 
föräldrar enligt kinesisk kultur. Efter henne visas en annan yngre kvinna i bild som säger “Att 
inte gifta sig är likställt den högsta graden av respektlöshet.”. Ännu en återkoppling till 
föräldrarnas perspektiv görs och en mamma förklarar framför sin dotter sitt missnöje genom att 
säga “Vi har alltid tyckt att vår dotter har haft en härlig personlighet. Hennes utseende är bara 
medialt, inte väldigt vacker…” det visuella fokuset går från mamman till dottern som håller på 
att brista ut i gråt, mamman avslutar med att säga “...det är därför hon är en shengnü.”. Det 
klippet kontras med dottern som med gråten i halsen säger “Jag längtar efter kärleken, jag vill 
ha äkta kärlek.”. En ny familj dyker upp i bild och mamma, pappa och dotter sitter runt ett litet 
matbord, pappan vänder sig vädjande till sin dotter och säger ”Det är dags att fixa det här 
problemet, var inte så elak mot mig”. Hans dotter svarar på det, fast i ett separat rum, gråtande 
“Jag kanske borde ge upp någon jag älskar för någon som är passande”. Sedan visas ytterligare 
en återkoppling till en ung kvinna som säger “Jag kanske skuldbelägger mig själv”, en annan 
kvinna säger gråtandes “Jag vill säga förlåt till dem!”. En tredje kvinna säger “Jag önskar bara 
att de kunde förstå mitt val av levnadssätt.”.105 
 
Hittills i videon har inte föräldrarna fått höra eller se sina döttrars svar eller reaktioner efter att 
föräldern har uttryckt sitt missnöje. De unga kvinnor som deltagit i videon bestämmer sig för 
att delta på äktenskapsmarknaden i Shanghai men vad föräldrarna inte vet om är att de har ett 
                                                
102 SK-II, "WE'RE SINGLE, BUT NOT 'LEFTOVERS'" Chinese women refuse being pressured into marriage 
103 Ibid. 
104 Ibid. 
105 Ibid. 



 27 

dolt meddelande som syfte med deltagandet. Videon fortsätter med att vi får se en installation 
i en park där kvinnorna har professionella bilder på sig själva och på varje bild finns ett svar, 
argument, eller budskap till föräldrarna. På en av bilderna står det “Jag vill inte gifta mig bara 
för äktenskapets skull, på det sättet kommer jag inte kunna leva lyckligt.” med hennes signatur 
på. I videon får vi se glada positiva reaktioner av utomstående som går runt bland bilderna och 
budskapen. Även föräldrarna ser positivt överraskade ut när de ser de professionella bilderna 
på sina döttrar.106 
 
En av de medverkande unga kvinnorna i videon säger ”Fastän jag är ensam kommer jag vara 
lycklig, självsäker och ha ett bra liv.” En annan av dem säger “Som motsats till uttrycket 
shengnü har jag en fantastisk karriär och det uttrycker är “stark kvinna” (nüqiangren 女强人).” 
En tredje kvinna brister ut i gråt och säger “Jag vill ta mig tid att hitta den rätta, mamma jag 
kommer alltid att hjälpa dig”. En annan deltagare säger “Jag är lycklig ensam, jag känner mig 
fri och njuter av att vara singel”. Hennes mamma kollar upp på hennes bild och säger gråtandes 
“Min dotter är väldigt vacker, shengnü borde vara stolta”.107 
 
Den sista interaktiva delen vi får se av föräldrarna och döttrarna är när döttrarna överraskar sina 
föräldrar vid installationen. De kramas och håller om varandra och knappt ett öga är torrt. En 
av tjejerna säger “Att vara självständig är en bra livsstil, och det är det livet jag vill leva”, Detta 
kontras av en pappa som säger “Om hon känner att det är okej att vara singel kommer vi att 
respektera henne”. En mamma kramar sin dotter och säger “Det här är min dotter, shengnü är 
enastående.”. Klippet avslutas med att samtliga deltagare går runt den upplysta installationen 
när mörkret har fallit och en av de unga kvinnorna säger “Jag är självsäker, självständig, älskar 
livet.” skrattandes avslutar hon med “...jag är en tämligen enastående kvinna”. Videon avslutas 
som videon startade, med ett bildspel på de unga flickorna och ett sista meddelande från 
företaget SK-II som lyder följande ”Låt inte press från andra bestämma din framtid”.108 
 
Denna video visar tydligt från både döttrarnas och föräldrarnas perspektiv, värderingar, vad de 
anser är problematiskt och vad de upplever är jobbigt utifrån allas individuella perspektiv. 
Videon passar mer eller mindre in i samtliga utvalda nyhetsramar då den tar upp, äldre 
traditionella tankesätt i kontrast till ändring av attityder i dagens samhälle, hur kvinnan ska 
finna lyckan i livet, fastän det inte nämns ordagrant märks det att de unga ogifta kvinnornas 
situation påverkat deras psykiska mående på grund av förutfattade meningar och diskriminering 
och stigmatisering av shengnü i samhället. Reaktionerna och kommentarerna från föräldrarna i 
slutet ger ett litet hopp om avstigmatisering och att lätta bördan hos de unga ogifta kvinnorna 
då en tydlig attitydförändring hos föräldrarna sker i slutet. Även företaget SK-IIs mening med 
kampanjen var att stödja och uppmuntra kvinnor runt om i världen att följa sina drömmar.

                                                
106 Ibid. 
107 Ibid. 
108 Ibid. 
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6.5 Sammanfattning av analys och diskussion 
Det begränsade antalet artiklar avgränsar studiens analys då den inte fullt kan representera 
tidningarna samt hela den kinesiska samhällssynen på fenomenet shengnü. Dock ger det en 
generaliserad representation av de två olika statliga tidningarnas och även det icke statliga 
företaget SK-IIs ställningstagande i frågan. Det ska även hållas i åtanke att SK-II är ett japanskt 
företag, men som genom sin globala kampanj förmedlar kinesiska kvinnors samt deras familjers 
upplevelser och attityder angående fenomenet shengnü.  

Det kinesiska samhället genomsyras fortfarande av traditionella och konservativa attityder 
vilket leder till att den kinesiska kvinnan än idag lever underordnad en patriarkal 
samhällsstruktur. Fenomenet shengnü är fortfarande stigmatiserat vilket leder till att kvinnor 
utsätts för diskriminering utifrån de rådande könsrollerna. Definitionen av hur kvinnan finner 
lyckan är fortfarande problematisk då den strider emot den moderna kvinnans levnadssätt vilket 
resulterar i mycket ångest och psykisk ohälsa. 

7. Slutsats 
Målet med studien är att svara på följande frågeställningar: 

• Hur framställs shengnü i kinesisk media? 
o Hur förhåller sig kinesiska kvinnor i dagens samhälle till att kategoriseras som 

shengnü? 
• Skiljer sig representationen och framställandet av shengnü i statliga respektive icke 

statliga medier? 
 

Könsroller i Kina är starkt reproducerade av traditionella tankesätt och maktstrukturer både i 
offentliga- och familjesfären.  I Kinas dynamiska och starka kultur formas normer och 
värderingar av äktenskap utifrån patriarkala samhällsstrukturer. Förväntningarna på de unga 
kvinnorna i Kina är byggda på traditionella värderingar som inte går ihop med dagens moderna 
samhälle i Kina där kvinnor nu är motiverade att utbilda sig och finna frihet och självständighet 
utan att behöva underordnas mannen. På grund av stigmatiseringen och diskrimineringen av 
unga ogifta kvinnor resulterar det i psykisk ohälsa både hos familjerna och kvinnan i fråga. 
Kvinnors lycka valideras traditionellt sätt utifrån familj och pressen från hela samhället 
resulterar i ångest och desperation hos kvinnan samtidigt som det drar skam över hennes familj. 
Kvinnorna formas efter äktenskapsmarknadens värderingar och krav där målet i livet blir att 
ingå ett heterosexuellt äktenskap med en man och att få barn. Hur kvinnorna själva ser på 
fenomenet är mer komplext än vad en kan tro då det råder delade meningar i samhället. 
 
Hur dessa unga ogifta kvinnor porträtteras i diverse kinesisk media har en stor inverkan på hur 
samhället och de själva ser på fenomenet shengnü och frågan angående äktenskap i en viss ålder 
eller period i livet. Den statliga median i landet har definitivt haft ett stort inflytande på 
definitionen av shengnü som idag används i Kina. Mainstreammedier upprätthåller traditionella 
och konservativa riktlinjer för att vidhålla den rådande patriarkal samhällsstrukturen och 
kvinnor uppfostras fortfarande av familjen och samhället att familj ska vara högsta prioritet. 
Begreppet shengnü används fortfarande som ett verktyg för att stigmatisera ogifta kvinnor då 
begreppet är starkt kopplat till skam och oduglighet. Den statliga tidningen Folkets dagblad 
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visar generellt en negativ attityd till fenomenet och begreppet shengnü och använder de ofta i 
syftet att skuldbelägga och diskriminera vilket bidrar till stigmatiseringen av kvinnorna.  

Däremot har feministiska rörelser och röster börjat höras allt mer i samhället och de uppmuntrar 
kvinnor till att vara självständiga, både ekonomiskt oberoende av män samt att de ska vara stolta 
och att de är emotionellt starka. Den statliga tidningen China Women’s News bidrar till att 
avstigmatisera och uppmuntra kvinnor till att inte skämmas för etiketten shengnü då de anser 
att kvinnors rätt i samhället bland annat är valfrihet till att ingå äktenskap. De visar ett tydligt 
ställningstagande i frågan och anser att kvinnor ska kämpa emot de traditionella patriarkala 
normerna och värderingarna i samhället.  

Marknadsföringsvideon av SK-II visar en rå skildring av fenomenet shengnü där både kvinnan 
som kategorisera som shengnü och hennes familj förmedlar sina känslor och tankar. SK-II står 
för den icke statliga representationen av media i denna studie och visar även de ett tydligt 
ställningstagande i frågan. Videon representerar även en sida av de kvinnorna i Kina som inte 
låter sig tystas ner eller skäms för att vara shengnü. Självklart påverkas de av samhällsattityder 
och det är inte lätt för de unga kvinnorna att berätta om sina upplevelser och att stå upp för sitt 
livsval inför sina föräldrar. Många uttrycker en form av skuldkänsla till familjen men det 
stoppar de ändå inte för att leva sitt självständiga liv. 

Sammanfattningsvis visar detta på att de olika statliga medierna har olika uppfattning och 
representation av fenomenet shengnü. China Women’s news tillsammans med det icke statliga 
företaget SK-II representerar och förespråkar den fria kvinnan kontra Folkets dagblad som 
upprätthåller stigmatiseringen och diskrimineringen av shengnü. Samhällsattityden influeras 
fortfarande starkt av median som domineras av traditionella konfucianska attityder men 
befinner sig i ständig förändring. Kvinnornas ställning till fenomenet är splittrat men allt fler 
kvinnor försöker finna styrka, stolthet och försöker frigöra sig från det rådande patriarkala 
samhällsstrukturerna som skapar stigmat. 

8. Vidare forskning 
Denna studie skrapar bara lite på ytan av fenomenet shengnü utifrån radikalfeministisk teori 
baserad på maktstrukturer och patriarkatet. Förslag på vidare forskning angående fenomenet 
shengnü är en mer djupgående forskning utifrån ett feministiskt perspektiv. Det skulle vara 
intressant att göra en större studie exempelvis genom intervjuer där frågorna är formade mer 
utifrån ett ifrågasättande ståndpunkt där jämställdhet står i focus. Om informanten hade varit 
både kvinnor och män hade forskningen hjälpt oss att se en djupare dimension på fenomenet, 
hur kvinnor men också män ser på fenomenet shengnü. Är den generella uppfattningen som 
reproducerades i medierna år 2014-2017 fortfarande vad män och kvinnor i dagens samhälle 
tycker? Hur ser den feministiska rörelsen ut nu år 2020? Finns det en större motståndskraft i 
dagens samhälle från samtliga aktörers håll, kvinnor, män släktingar? Det vore även intressant 
att undersöka hur ”överblivna män” påverkas av de patriarkala samhällsstrukturerna.  
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10. Bilagor  
10.1 Ordlista 

Kinesiska 中文 Pinyin 拼音 Svenska 瑞典语 

剩女 shengnü överblivna kvinnor 

剩 sheng överblivet, rest 

三高 sangao tre höga 

光棍 guanggun ungkarl  

狼多肉少 langduo roushao vargarna är många och mängden kött är 
litet  

男人三十一朵花， 

女人三十烂渣渣 

nanren sanshi yi duo hua, 
nüren sanshi lan zhazha 

män vid åldern 30 är som blommor, 
kvinnor vid ålder 30 är vissna och ruttna 

剩男危机 shengnan weiji överblivna manskrisen 

道学 daoxue lärande av vägen 

人民公园 Renmin goungyuan Folkets Park 

必须恋爱结婚生子 bixun lianai jiehunshengzi måste bli kär, gifta sig och skaffa barn 

人民日报 Renmin ribao Folkets dagblad 

中流砥柱 zhongliu dizhu stöttepelare 

定海神针 dinghaishenzhen stabiliserande kraft 

排头兵 paitoubing leda landet på ett banbrytande sätt 

领航者 linghang zhe navigera 

婚礼 jiehun äktenskap/giftemål 

女强人 nüqiangren stark kvinna 

 


