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Abstract 

This essay examines how Swedish newspaper press portray female terrorist/suicide bombers 

through a critical discourse analysis by Norman Faircloughs three-step model. The material 

for this analysis consists of 25 news articles from the four largest Swedish evening- and day 

newspaper press; Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen and Svenska Dagbladet. The 

research in the paper is based on theories of gender and postcolonialism linked through an 

intersectional perspective which is analyzed using the three-step model. 

 

By examining how female terrorists/suicide bombers is portrayed in the news texts through 

different patterns that emerges in the material, our results shows that the portray and 

discourses of female terrorists/suicide bombers in the Swedish press are produced and 

reproduced no matter the newspaper and year of publication. The portrays of the women deem 

them not capable or responsible for their violence. They can not have chosen themselves to be 

violent, instead there is always someone or something else that led them to become 

terrorists/suicide bombers. The journalists also undo women's ability to be suicide 

bombers/terrorists because women can not or should not be violent, either due to cultural 

aspects or gender norms. Many times the journalists them selfs play a vital part in how the 

women are portrayed, through their own values or opinions. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker hur svensk tidningspress framställer kvinnliga 

terrorister/självmordsbombare genom en kritisk diskursanalys efter Norman Faircloughs 

trestegsmodell. Materialet för analysen består av 25 artiklar från de fyra största kvälls- 

och dagstidningarna i Sverige; Aftonbladet, Dagens nyheter, Expressen och Svenska 

Dagbladet. Forskningen i uppsatsen bygger på teorier om genus och postkolonialism som 

knyts samma genom ett intersektionellt perspektiv, vilket analyseras med hjälp av 

trestegsmodellen. 

 

Genom att undersöka hur kvinnliga terrorister/självmordsbombare framställs i nyhetstexter 

genom olika mönster som framträder i materialet visar resultatet att framställningen av och 

diskurserna om kvinnliga terrorister/självmordsbombare i svensk press produceras och 

reproduceras oavsett tidning och publikationsår. Framställningarna visar att kvinnorna inte ses 

som kapabla eller ansvariga för sitt våld, att de ej kan ha valt själva att bli våldsamma utan det 

är alltid någon eller något annat som fått dem att bli terrorister/självmordsbombare. Samt att 

journalisterna ogör kvinnornas förmåga att vara självmordsbombare/terrorister eftersom 

kvinnor inte kan eller bör vara våldsamma antingen beroende på kulturella aspekter eller 

könsnormer. Många gånger påverkas kvinnornas framställning av journalisterna själva, 

antingen genom journalistens egna värderingar eller åsikter. 
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1. Inledning 

“Deras liv är slut. Att hämnas är den enda uppgift de har kvar. Det gör dem till lätta att rekrytera för 

självmordsuppgifter.” (Expressen, Terrorn i Ryssland. De är unga. De är kvinnor. De vill döda många ryssar, 

2004-09-02).   

Att vi i Sverige kan läsa om terrorattentat i våra dags - och kvällstidningar är idag ingen 

ovanlighet, ovanligare däremot kan det upplevas att läsa artiklar om kvinnliga 

självmordsbombare och terrorister. Citatet ovan handlar om de tjetjenska kvinnliga 

terroristerna, de “svarta änkorna”, som enligt artikeln agerar efter känslostyrda motiv istället 

för ett politiskt ställningstagande. Om detta citat från en artikel i Expressen presenterar den 

här bilden av kvinnliga terrorister, kan detta då vara ett mönster för hur de kvinnliga 

terroristerna beskrivs genomgående i den svenska pressen? 

Vid en snabb överblick av vad som skrivits om kvinnliga terrorister och självmordsbombare i 

svenska tidningar finns det en avsaknad av svenska kvinnor. Majoriteten av texterna 

behandlar kvinnor från Mellanöstern och Tjetjenien, där många har en koppling till islam på 

ett eller annat sätt. Det är därför intressant att undersöka om artiklarna kommer påverkas just 

av att det faktum att den svenska kulturen ser annorlunda ut mot den som tidningarna ska 

rapportera om, nämligen kvinnliga terrorister/självmordsbombare vars kön, etnicitet och 

geografisk placering kan komma att spela in. 

Denna studie undersöker genom en kritisk diskursanalys hur den svenska pressen beskriver 

kvinnliga självmordsbombare/terrorister, och identifierar vilka diskurser som existerar om 

dem i nyhetsrapporteringen. Uppsatsen undersöker hur framställningen av kvinnorna påverkas 

av aspekter som kön och kulturell bakgrund, med hjälp av teorier om genus och 

postkolonialism. Genom den kritiska diskursanalysen blir det möjligt att åskådliggöra 

maktförhållanden som existerar i texterna och hur dessa yttrar sig i språket. Språket i texterna 

kan ses som en social handling formade i kulturen de produceras i, där analysen hittar 

maktförhållanden genom ett lingvistiskt perspektiv.    

Detta är viktigt att belysa eftersom svenska medier har en maktposition i samhället de verkar 

i, de återger en bild av vad som sker i världen och på så sätt bidra de till att ge läsaren 

förståelse för hur världen fungerar. Därför är det viktigt att undersöka vad journalisterna 

egentligen återger för bild av personer och platser i världen. Frågan blir hur kvinnliga 

terrorister/självmordsbombare framställs i svensk press då de inte finns i vår kultur och 

journalisterna måste då göra dessa begripliga enligt sina egna kulturella och samhälleliga 
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kontexter, för att göra den kvinnliga terroristen/självmordsbombaren begriplig för den 

svenska läsaren.  

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur rådande maktstrukturer kopplas till språket i nyhetsartiklar om 

kvinnliga terrorister/självmordsbombare i svensk dags - och kvällspress genom en kritisk 

diskursanalys. För att genomföra undersökningen ställs följande frågeställningar: 

Frågeställningar 

 Vilka diskurser går att finna om de kvinnliga terroristerna/självmordsbombarna? 

 Hur skildras kvinnorna utifrån ett genus- och postkolonialt perspektiv? 

 Hur framställer texterna de kvinnliga terroristernas/självmordsbombarnas motiv?   

 Hur framträder journalisterna i sina egna texter och påverkar detta framställningen av 

de kvinnliga terroristerna/självmordsbombarna? 

 

3. Tidigare forskning 

Här belyser uppsatsen vad tidigare forskare kommit fram till i liknande studier och hur deras 

forskning knyter an till denna uppsats. 

3.1 Hur media porträtterade Europas första kvinnliga självmordsbombare 

Muriel Degauque sprängde sig själv till döds i Irak 9 november 2005 och blev då den första 

kvinnliga självmordsbombarna från Europa. I Katherine E. Browns artikel Muriel’s Wedding: 

News media representations for Europe’s first female suicide terrorist, studerade hon artiklar 

om händelsen där Muriel var i fokus. Majoriteten av artiklarna om Muriel refererade till henne 

som Europas första kvinnliga självmordsbombare, första västerländska kvinnliga 

självmordsbombare och som Belgare samt att hon var en vit kvinna från Europa och likaså att 

hon var “vanlig”. Paradoxalt nog så la texterna samtidigt stor vikt vid att hon bar slöja, att hon 

konverterat till islam och att hon radikaliserats (Brown, 2011). Det finns ingen politisk 

kontext i rapporteringen om Muriel, istället är hennes muslimska identitet fokus i 

rapporteringen menar Brown.  

 

Avsaknaden av en politisk kontext i förklaringen till Muriels dåd gör att hennes radikalisering 

och dåd inte ses som något politiskt eller rationellt, utan förklaras istället genom hennes 
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privatliv. Detta menar Brown visar att media förnekar Muriel makt och inverkan på sina egna 

beslut. När det kommer till hennes religion menar Brown att den är dominerande i 

rapporteringen, men framställs som främmande och irrationell, precis som Muriels dåd. 

Genom att presentera islam som något främmande fråntar man “religiösa subjekt” förmågan 

att fatta egna beslut, likaså kvinnor inom islam att fatta egna beslut. Att Muriel 

överhuvudtaget konverterade och radikaliserades kopplas samman med ett tidigare struligt liv 

och hennes identitet likställs med hennes äktenskap till en muslim, istället för hennes identitet 

som en belgisk kvinna (Brown, 2011).  

 

Muriel återfinns även i det utvalda materialet för studien vilket innebär att resultatet från 

Browns forskning senare kan jämföras med studiens resultat. Hur Muriels dåd beskrivs som 

irrationellt och påverkat av yttre omständigheter ger studien något att jämföra med i analysen, 

inte bara i materialet som rör Muriel utan även om de andra kvinnorna i materialet. 

 

3.2 Agens och identitet hos våldsamma kvinnor i finsk press 

I likhet med forskningen om Muriel, har Satu Venäläinen (2016) undersökt hur våldsamma 

kvinnor framställs i finska medier och framställningen av kvinnornas förmåga att fatta egna 

beslut genom att titta på kvinnor som begått våldsbrott i finska tabloider. Venäläinen fann i 

sin artikel What are true women not made of? Agency and identities of “violent” women in 

tabloids in Finland, att i många fall beskylldes och förklarades kvinnornas våldshandlingar 

genom yttre omständigheter och kontexten som brotten begåtts i. Vilket sänker kvinnans 

förmåga att fatta egna beslut, detta fann också Brown (2011) i sin studie. Dessa 

omständigheter kunde vara allt från händelser precis innan våldsbrotten, till händelser som 

tidigare i kvinnans liv satt spår, speciellt kvinnans tidigare roll som offer för våld. Venäläinen 

menar att genom att göra kvinnan till ett offer genom tidigare trauman förklarar man 

våldshandlingen som en oundviklig reflex. Genom att dra in omständigheter som är utom 

kvinnans kontroll och reaktion håller man inte den misstänkta kvinnan helt ansvarig för sina 

handlingar, för att på så sätt förklara att hennes förändrade sinnesställning gjorde så hon inte 

agerade som en “bra kvinna”. Hennes kvinnliga identitet äventyras inte när man understryker 

att det var andra omständigheter som “tvingade” fram våldet. De finska tabloiderna lade också 

fokus på hur unika kvinnornas fall var, hur unikt det var att en kvinna gick utanför den 

förväntade könsrollen. Rapporteringen var sensationellsinriktad och förtydligade det 

inkompatibla förhållandet mellan femininitet och våld. 
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Venäläinens forskning blir ett sätt för studien att överblicka vilka diskurser som i stort 

reproduceras kring våldsamma kvinnor, och inte enbart kvinnliga terrorister och 

självmordsbombare. Det ger även möjlighet att jämföra om dessa diskurser liknar varandra och 

vad detta pekar på i samhället.  

 

3.3 Mammor, monster och horor  

Sjögren och Gentry skriver i sin bok Mothers, Monsters and Whores (2007) att genusdiskurser 

dominerar dagens framställning av kvinnors förmåga till våld. En konservativ tolkning av genus 

porträtterar kvinnor som fredsmakare, opolitiska, emotionella och med moderliga egenskaper som 

motsäger våldsamma handlingar. Sjögren och Gentry frågar då vad som händer med den 

stereotypa bilden när det är kvinnor själva som utför våld? Sjögren och Gentry menar att 

våldsamma kvinnor blir kategoriserade som undantag till tydligt förstådda könsnormer, där de 

redan etablerade normerna porträtterar kvinnan som naturliga vårdare, emotionella, känsliga och 

domesticerade. Den kvinna som utför våld förlorar på grund av detta sin förmåga till egna beslut 

och sin kvinnlighet då våldet ses som okvinnligt, vilket överensstämmer med resultaten i Browns 

(2011) och Venäläinens (2016) studier.  

 

Sjöberg och Gentry driver sina studie med tre olika narrativ: mamman, monstret och horan. 

Kvinnan porträtteras som mamman eller hustrun när anledningen till hennes våld ses som 

hämndrelaterade händelser. Kvinnan porträtteras monstret när kvinnor porträtteras som inhumana, 

rent elaka eller galna, som begår våld för att det är något fel med dem. Horan framställs eftersom 

kvinnan är förtryckt sexuellt, deras sexualitet är direkt kopplat till ondska eftersom den kvinnliga 

lusten ses som smutsig och ful. Våldet gör också kvinnan för lik mannen, då förlorar hon sin 

femininitet och förmåga att behaga mannen (Sjögren & Gentry, 2007). 

 

Sjögren och Gentry visar att kvinnor ges bestämda egenskaper som låser dem till vad som 

förväntas av dem, vilket begränsar deras förmåga att agera. Beskrivs kvinnan som till exempel 

mamma krockar de förväntade egenskaperna en mamma har med våldet hon utför. Genom detta 

kan studien undersöka om texterna tilldelar kvinnorna bestämda egenskaper som motsäger deras 

våldsamma handling.   
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4. Teori 

I teorikapitlet läggs studiens valda teorier fram. Här lyfts den kritiska diskursanalysen som teori 

samt genusteori, postkolonial teori och stereotyper tillsammans med studiens intersektionella 

perspektivet. Dessa appliceras senare för att analysera det empiriska materialet tillsammans med 

tidigare forskning.  

 

4.1 Kritisk diskursanalys som teori  

Enligt Winther Jørgensen och Philips (2000) kan man definiera diskurs som att på ett bestämt sätt 

tala om världen och förstå den. Begreppet är en idé om att språket struktureras genom olika 

mönster som skapas när människan agerar inom olika områden. Detta innebär att diskurser är ett 

bestämt sätt att tala om världen och förstå den; vilket betyder att människans sätt att tala inte är 

neutralt och kan därför inte spegla omvärlden, sociala relationer och identiteter neutralt. 

Människan har därför en aktiv roll i hur världen skapas och förändras, genom avgränsningar av 

verkligheten skapas olika diskurser som människan använder för att beskriva sin verklighet med 

(Winther Jørgensen & Philips, 2000). För att studera diskurser finns många olika teorier och 

metoder, en av dem är kritisk diskursanalys, förkortat till CDA. Berglez och Olausson (2009) 

sammanfattar kritisk diskursanalys som en vetenskaplig teori och metod som är till för att 

analysera språk och makt. Det centrala i CDA är att undersöka relationen mellan samhället och 

språket, hur ideologin kan verka genom språket och hur hegemoni och makt framträder 

(Bergström & Boréus, 2012). 

 

Istället för att se på texten som informationsbärare betraktar den kritiska diskursanalytikern 

texten främst som en social handling. Här räcker det inte enbart med att fokusera på vad som 

är i själva texten, man måste istället fråga sig varför texten blivit som den är. Varför inom 

texten vissa saker, intressen, grupper och idéer styr medan andra förtrycks, varför vissa idéer 

och identiteter anses som normala och självklara medan andra anses mindre önskvärda 

(Ekström & Larsson, 2000, Ekström, 2008, Fairclough, 2010). Norman Fairclough (2003) 

menar att diskurser bidrar till att skapa den sociala världen runt om oss, han menar att 

diskurser är en bland flera olika aspekter i varje social praktik. Kritisk diskursanalys lägger 

stort fokus på just relationen mellan samhälle och språk, hur språket är med och skapar 

samhället (Ekström, 2008, Fairclough, 2010). 

Studien utgår ifrån en kritisk diskursanalys efter Norman Fairloughs metoder. Fairclough 

beskriver i Analysing Discourse (2003) att han ser diskurser som sätt att representera olika 
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aspekter av verkligheten. Olika diskurser är olika perspektiv på världen och är kopplade till 

relationerna människor har till dem. Vilket i sin tur påverkas av vilken position människor har 

genom sociala och personliga identiteter och deras relation till andra människor (Ibid). 

Norman Fairclough utvecklade en modell för kritisk diskursanalys som denna studie använder 

sig av, där varje språklig handling delas upp i tre dimensioner, text, diskursiv praktik och 

social praktik. Målet med den tredimensionella modellen är att kartlägga förbindelserna 

mellan språkbruk och social praktik. De diskursiva praktikerna upprätthåller den sociala 

ordningen och social förändring, texterna analyseras som en del av diskursordningen och hur 

de ifrågasätter eller reproducerar denna. Modellen och dess nivåer förklaras vidare under 5. 

Metod samt hur dessa appliceras på studien. Under 4.1.2 Intersektionalitet, hegemoni och 

ideologi behandlas kritisk diskurs och social praktik ytterligare i förhållande till 

maktstrukturer och studiens intersektionella perspektiv. 

 

4.1.1 Nyhetsgenre  

Genre är sättet att agera inom en viss diskurs, till exempel finns det olika sorters 

medierapportering eller olika sorters intervjuer. Detta innebär att en genre sätter regler för hur 

en diskurs får agera, samtidigt som genren kommer att påverkas av de redan rådande diskurser 

och därmed även reproducera dem. Nyheter är en genre, som har bestämda regler för hur man 

gör och agerar inom nyhetsrapporteringen (Fairclough, 2003). Eftersom studien ämnar att 

studera nyhetsartiklar från svensk dags - och kvällspress är genre ett viktigt perspektiv som 

påverkar diskurserna kring de kvinnliga självmordsbombarna/terroristerna samt ett perspektiv 

som kommer påverkar skapandet av texterna och dess skapare, journalisten. 

 

Journalistiken ämnar att vara objektiv och ha en ofärgad rapportering, men Gans (2004) 

menar att detta är omöjligt eftersom nyheterna alltid kommer påverkas av värderingar, 

medvetet eller omedvetet av journalisten som i sin tur har påverkats av rådande ideologier och 

diskurser. Nyhetsmedier omvandlar diskurser från sitt verksamhetsområde till språk som ska 

representera ett gemensamt sätt för alla att förstå och beskriva diskursen. Dessa beskrivningar 

kan i sin tur skapa konsekvenser för människor, då de förlorar makt över sin situation och 

förmåga att beskrivas eller förstås på andra sätt än diskursen bestämt (Brune, 1998). 

Richard Kaplan förklarar att målet är att genom objektiviteten ska journalisten eliminera alla 

sina egna värderingar, förutfattade meningar och subjektivitet för att på ett korrekt sätt kunna 
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återge vad som hänt. Det är sunt förnuft inom journalistiken, men som individ kan 

journalisten aldrig helt frikoppla sig från sina fördomar (I Allan, 2012 ). 

De värderingar som finns i en nyhet, underliggande eller framträdande, presenterar det som 

anses rätt eller fel i samhället. Genom att till exempel rapportera om något som huvudsakligen 

ses som ickeönskvärt, till exempel terrorbrott, och associera dessa med negativa beskrivningar 

uttrycker nyheten en värdering om vad som är eftersträvansvärt och inte (Gans, 2004). 

 

4.1.2 Intersektionalitet, hegemoni och ideologi  

För att studera den sociala praktiken i kritisk diskurs kommer teorier om genus och 

postkolonialism att användas med hjälp av intersektionellt perspektiv i studien. Det 

intersektionella perspektivet kommer dock ej användas som en egen teori genom uppsatsen, 

utan används istället för att belysa att man behöver analysera utifrån flera olika 

maktperspektiv då man genom att endast analysera ett perspektiv inte kommer få ett 

tillräckligt nyanserat resultat. Varken genus eller postkolonialism är tillräckliga för att ses som 

helt oberoende i inverkan på bilden av den kvinnliga terroristen/självmordsbombaren, då både 

kön och etnicitet är påverkade av varandras strukturer. Intersektionalitet lyfter upp ett 

perspektiv där olika faktorer och maktrelationer formar en social identitet och roller i fråga av 

över - och underordning. En individ kan befinna sig flera olika maktrelationer som kommer 

påverka dem, och förtrycket ser olika ut beroende på flera olika faktorer, som t.ex. ålder, kön 

och etnicitet (Hammarén & Johansson, 2009). 

 

En viktig del av den sociala praktiken är ideologin och upprätthållandet av den genom 

hegemoni. Ideologi kan ses som en representation av verkligheten som presenteras för dem 

inom diskursen. Ideologin är alltså inte en direkt avspegling av verkligheten, utan ett 

förhållande mellan representation och verkliga levnadsförhållanden (Althusser, 2009). 

Ideologi kan också ses som en samling idéer skapade av de styrande makterna i samhället som 

bestämmer vad som normalt eller inte för hela samhället, men idéerna är egentligen skapade 

ur intressen som skiljer sig från de som är underordnade makten. Ideologi, eller diskurs, 

upprätthålls genom hegemoni där den överordnade makten vill behålla majoritetens gillande 

kring det system som gett dem deras överordnade ställning (Fiske, 2009). Dessa idéer 

reproduceras av ett antal statsapparater, där media är en statsapparat och delaktiga i att 

reproducera och producera de rådande diskurserna (Althusser, 2009). 
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Den överordnande makten som upprätthåller hegemonin har också det moraliska och 

intellektuella ledarskapet, de kan behålla sin ställning genom att deras åsikter anses vara det 

sunda förnuftet. Genom detta ser det ut som att dominansen sker med folkets medgivande, de 

som står utanför står därför utanför det som är normalt, det sunda förnuftet (Gramsci, 2009).   

Ideologi och hegemoni är viktiga aspekter inom diskursuppbyggnad, men denna studie 

kommer ej använda ideologi och hegemoni som separata begrepp för att belysa saker i 

analysen. Istället kommer de analyseras som en del av helheten i den sociala praktiken, där de 

automatiskt ingår i konstruktionen av diskurser och ses utifrån de maktförhållanden som 

analysen upptäcker.  

 

4.2 Genus 

Vad är ett kön, vad innebär ett kön? De flesta skulle nog svara att kön är något man är, något 

man föds till. Genusforskaren skulle istället säga att kön inte är något man kan föds till utan 

istället något man blir, något man formas till genom olika påverkan. Man bör därför inte se de 

biologiska skillnaderna som det som utgör könet, utan det är tolkningarna som utgör könet. 

Genusforskning pekar på att det finns en maktordning som är organiserad för hela samhället 

som avgör hur man, beroende på sitt biologiska kön, ska vara. Eftersom kön oftast ses som 

biologiskt medan genus ses som socialt och kulturellt, vilket gör att det måste förstås 

historiskt och kontextuellt (Fagerström & Nilson, 2008, Hammarén & Johansson 2009). 

 

Genusteoretikern Judith Butler diskuterar i sin bok Gender trouble (1999) just angående de 

biologiska kontra sociala konstruktionerna. Butler menar att det kommer ett ögonblick då vi 

alla blir identifierade och får en etikett som antingen pojke eller flicka, efter det får vi lära oss 

att agera efter den identifiering vi fått, vårt kön. Personer blir enligt Butler bara begripliga 

genom att deras genus beskrivs genom mönster som förstås av allmänheten. Föreställningar 

om kön och sexualitet uppstår på grund av vad som presenteras som sanning via maktsystem. 

Det uppstår därmed ett samspel mellan makt och diskurs som skapar former av påbud och 

förbud för könet som säkrar dess förmågor och beteenden samt en heterosexualitetsnorm 

(Ibid). 

 

På så sätt lär vi oss samhällets regler som definierar vad manligt eller kvinnligt innebär, vilket 

vi sedan imiterar. Allt detta producerar bilden av könets förmågor, vad hen kan och inte kan 

göra, vad hen bör känna, vilja och tycka. På så sätt får könet en bestämd plats och roll i 
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samhället, en slags identitet, vilket ger människor sätt att identifiera varandra. Man kan ha 

flera olika roller utanför vad ens upplevda kön är, dock kan aldrig könsrollen bytas ut. Man 

kan försöka utmana könsrollen genom att bryta upplevda ramar kring könet, men med de 

bestämda könsrollerna kommer ett socialt tvång som ej försvinner. Enligt Butler är kön något 

som produceras, konstrueras och begränsas, vilket skulle kunna innebära att den som 

diskrimineras (utmanar normen) i sådana sammanhang misslyckas med att uppfattas korrekt 

inom det accepterade könsnormer (Hammarén & Johansson 2009, Butler 1999). 

 

Judith Butlers teorier i Gender Trouble (1999) är användbara för analysen eftersom det tydligt 

går att koppla till diskurs. Butler skriver själv att det finns tydliga drag av att man försöker 

skapa en diskursiv sanning för att ogöra minoriteter, sexualitet och kön. Genusforskning 

handlar till stor del om makt och makt utövas i de diskurser som finns omkring oss eftersom 

de är etablerade mönster för hur vi ska agera. Då studien använder sig av en kritisk 

diskursanalys som lägger fokus på språkanvändning kommer Judith Butlers teorier ännu mer 

till pass, då även hon till viss del tolkar språk som en social handling. Hon menar att 

språkakter omvandlar människor till bestämda kön, t.ex. när prästen vid ett giftermål förklarar 

paret till “man och hustru” börjar konstruktionen av kön och könsnormer (Butler, 1999, 

Fagerström & Nilson, 2008). 

 

Eftersom kvinnorna i artiklarna ingår i olika maktrelationer baserat på bland annat kön och 

etnicitet gör det att förutsättningarna kan bli olika för deras livsvillkor. Kvinnans villkor kan 

inte enbart ses utifrån hennes könstillhörighet, eftersom könet i sig samverkar med, påverkas 

av och är beroende av andra strukturer. Detta är något feministisk forskning har fått kritik för 

att de utelämnar, att de bara studerar könet och genus utan intersektionell påverkan (Butler, 

1999, Fagerström & Nilson, 2008). Denna studie granskar medier utifrån ett genusperspektiv, 

för att lyfta fram de diskurser som finns kring den kvinnliga terroristens/självmordsbombarens 

kön. Genom det intersektionella perspektivet blir det möjligt att studera om hennes kön plus 

flera aspekter påverkar bilden av hennes förmågor att utföra dåden och detta kommer vara ett 

nyckelelement för studien i att nå en konklusion i den sociala praktiken. Detta går också att 

vidare koppla genom postkolonialismen då man kan se kvinnan som den “andre” på flera sätt. 

Den “andre” för att hon är kvinna och inte man och åter som den “andre” om hon anses icke-

vit (Hammarén & Johansson 2009). 

 



15 
 

4.2.1 Genus och medier 

Genusperspektivet berör flera aspekter inom medier och mediestudier. Många feminism- och 

genusforskare menar att vi bör undersöka och förstå hur medier representerar kön eftersom 

konstruktionen kring vad som är manligt och kvinnligt kommer från de dominerande 

ideologierna. Eftersom medietexter formas i den dominerande ideologin målar de upp den 

“korrekta” bilden av könet och hur man ska bete sig (McQuail, 2010, Van Zoonen, 1994). 

Vilket leder till diskussionen om kön som diskurs, en uppsättning av överlappande och ibland 

motstridiga kulturella beskrivningar om sexuella skillnader och en aktiv konstruktion av 

identitet hos läsaren av texten.  

 

Kvinnan beskrivs ofta efter vem hon är, vad hon har på sig, hur gammal hon är, vem hon är 

gift med och om hon har barn. Hon beskrivs också efter vad hon inte är, eftersom mannen är 

normen kan hon inte bara vara t.ex. en politiker, hon är istället en kvinnlig politiker eftersom 

hon mot mannen blir en avvikare. På samma sätt blir det när hon utför våld och brott, hon är 

inte bara en terrorist utan är istället en kvinnlig terrorist (McQuail, 2010, Fagerström & 

Nilson, 2008, Jarlbro, 2013, Sjögren & Gentry, 2007). Medier konsumeras och produceras i 

stor utsträckning, medier som inte visar en realistisk bild av kvinnan vilket skapar stereotypa 

konstruktioner. Stereotyper är inte skapta av sig själva utan är istället en förlängning av 

sociala konstruktioner för att identifiera och kategorisera personer (Van Zoonen, 1994). 

 

4.3 Postkolonialism 

Inom postkolonialistisk teori ligger fokus på hur kolonialism har legitimerats genom den 

västerländska diskursen om den “andre” som främmande och utanför normen. För att få ett 

intersektionellt perspektiv på studien och se vilka olika sorters maktrelationer och aspekter 

som påverkar framställningen av de kvinnliga terroristerna är det nödvändigt att tillämpa 

teorier om postkolonialism. Speciellt när majoriteten av studiens artikelmaterial innehåller 

kopplingar till den muslimska kulturen och religionen islam. Det är med hjälp av det 

postkoloniala som studien bland annat kan utröna om etnicitet och kulturell bakgrund 

påverkar diskurserna som råder i svensk press, och hur detta yttrar sig. 

 

Edward Said skrev 1978 boken Orientalism där han resonerar kring hur Europa har 

konstruerat en bild av Orienten som något exotiskt och främmande, och att bilden som lever 

kvar i Europa inte är en verkligen representation utan en konstruerad bild där västvärlden satte 

Orienten i kontrast till hur de såg på sig själva (Said, 1993). När någon skriver, undervisar 
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eller uttalar sig om Orienten sker det på vissa förutbestämda sätt som reproducerar bilden. För 

att kunna bibehålla sin dominans över Orienten och rättfärdiga koloniseringen var det 

nödvändigt att upprätthålla en diskurs av “vi” mot “dem”. Detta har gjort att människorna 

inom Orienten tillskrivits olika egenskaper, som outvecklad, ociviliserad, där människorna 

analyseras efter dessa karaktärsdrag istället för att ses och analyseras som individer (Ibid).   

Bilden som rådde under koloniseringen av Orienten har givetvis förändrats, men Said (1993) 

skriver att dessa föreställningar har satt tillräckligt djupa spår för att påverka hur Orienten och 

dess befolkning framställs idag. Eftersom Orientalism skrevs under sent 1970-tal har 

utvecklingen gått framåt, men det är logiskt att anta att framställningen fortfarande grundar 

sig i detta. De folkliga föreställningarna och framställningar i samhällsvetenskaperna är 

fortfarande påverkade av orientalismen. Bilden av både befolkningen och hur islam framställs 

är onyanserad och stereotyp, ofta med referens till fientlighet. En inpräntad sanning som lever 

kvar menar Said är att Orienten är något man antingen ska vara rädd för, eller kontrollera, 

genom forskning, pacificering eller ren och skär ockupation (Ibid). 

 

Tillsammans med genus i det intersektionella perspektivet kan studien utforska om kvinnorna 

stigmatiserats på grund av geografisk placering, kultur och etnicitet tillsammans med kön. 

Genom att tillämpa postkoloniala teorier blir det möjligt att synliggöra hur svensk media 

rapporterar om utländska kvinnor och de vi kategoriserar som “våra egna” kvinnor, om de 

tillskrivs särskilda egenskaper baserat på var de befinner sig eller vart de kommer ifrån. Det 

blir också möjligt att se om nyhetsrapporteringen är färgad av en föråldrad syn på öst genom 

konstruerade etniska och kulturella skillnader. Samt om rapporteringen framställer att den 

“andre” har en annan syn på kvinnor och hur de ska uppfattas i våldsammanhang än vad de 

svenska medierna har för uppfattning av kvinnor i andra länder som utför våld. 

 

4.3.1 “Vi” och “Dem” i svenska medier 

För att kunna applicera postkolonialism och utröna vilka diskurser som reproduceras i svensk 

press är det relevanta att se hur svenska medier skiljer på “vi” och “dem”. Den svenska 

journalistiken bygger på koloniala känslostrukturer, där den som beskrivs som den “andre” 

blir en representation för våra egna rädslor och undanträngda egenskaper. Man bygger med 

element så som hotbilder i texterna vilket skapar rädsla inför vad som känns som konstigt 

eller obehagligt angående vad som anses utifrån kommande där mediebilden av andra platser 

och personer formas till stereotyper. Medier har makt, de skickar ut information som många 
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ofta ser som total sanning, även journalistik som handlar om rasism och främlingsfientlighet 

kan ha tysta spår av antaganden. Nyhetsjournalistiken om den “andre” oavsett om det är i 

inrikes- eller utrikesnyheter bidrar till att forma uppfattning inom samhällsfrågor. Det görs en 

åtskillnad mellan “oss” och “dem”, “vi” talar om “dem” och det är “våra” definitioner som 

gäller. Det finns motsatsförhållanden mellan “vi” och “dem”, där “dem” tillskrivs egenskaper 

eller handlingar som “vi” anser oss inte vilja ha eller inte kunna ha (Brune, 1998). 

 

En aspekt av skildringen av den “andre” i svenska medier är hur islam skildras. När det 

kommer till den generella rapporteringen av islam menar Håkan Hvitfelt (I Brune, 1998) att 

det är den religion där rapporteringen är som mest färgad av fördomar. Rena islamska frågor 

har litet nyhetsvärde, men de radikaliserade grupperna har däremot fått stor uppmärksamhet i 

media. Dessa grupper är inte representativa för islam, men det är dessa som har fått mediernas 

intresse. Islam kopplas till politiskt förtryck, kvinnorna framställs nästan utan undantag som 

underordnad och i flera sammanhang som förtryckta. När brott och våld begås av muslimer 

påtalas att de just är muslimer, något som inte alls sker i samma utsträckning med t.ex. 

kristna. En gemensam nämnare för rapportering är att det som medierna rapporterar om är 

vanligen något negativt i bemärkelse. Många centrala muslimska symboler har negativ 

värdeladdning som förstärks när dessa symboler aktualiseras och figurerar i 

mediesammanhang där de kopplas till våld och förtryck. Diskursen reproduceras och stärks av 

negativa attityder i samhället, vilket ofta ger en problematisk bild när svensk media 

rapporterar om islam och muslimer (Ibid). 

 

4.4 Stereotyper 

Stereotyper är en del i att identifiera andra och skapas ur olikheter och maktförhållanden i 

obalans och därmed genomsyrar stereotyper hur vi ser på andra människor, genom t.ex. 

könsstereotyper, stereotyper om etniciteter och nationaliteter. Därför är detta även relevant i 

en studie om nyhetsartiklar, trots att nyhetsrapportering ska vara objektiv går det aldrig helt 

att frikoppla sig från sina fördomar (Gripsrud, 2000). 

 

Stuart Hall (2013) sammanfattar det som att stereotypisering är när några särskilt 

lättförståeliga, enkla karaktärsdrag får representera hela personen och förenklar och reducerar 

dem och hela grupper, till dessa enkla karaktärsdrag. Sander Gilman (I Hall, 2013) menar att 

vi inte kan fungera utan stereotyper och att alla steretoypiska föreställningar och skapar dem 
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omedvetet. Stereotyper menar Gilman hänger ihop med den inbyggda föreställningen hos 

människor att dela upp världen mentalt i “vi” och “dem”. Stereotyperna ger en känsla av 

distans och olikhet från det egna jaget mot det andra objektet och drar en linje mellan jaget 

och det andra (I Hall, 2013). 

 

Stereotypisering är en del av den symboliska och sociala ordningen genom att dela upp det 

som är normalt och acceptabelt från det onormala och oacceptabla. Stereotyperna binder ihop 

dem som står utanför stereotypen och exkluderar de som stereotypiseras, de “onormala”. 

Stereotyper tenderar att uppkomma där det finns ett ojämnt maktförhållande mellan dem som 

exkluderas, och de som exkluderar (Hall, 2013). Genom att belysa stereotypers framställning 

blir det möjligt att se hur journalisterna är påverkade av rådande maktförhållande eftersom 

stereotyper ofta föds ur maktförhållanden i obalans och hur denna påverkan reproduceras 

vidare i texterna. 
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5. Metod 

I metodkapitlet förklaras Norman Faircloughs kritiska diskursanalys och hur denna appliceras 

i studien. 

 

5.1 Faircloughs tredimensionella modell  

Denna studie utgår ifrån Norman Faircloughs teorier och angreppsätt kring diskurs, i form av 

kritisk diskursanalys. Den kritiska diskursteorin ska enligt Fairclough grundas i det faktum att 

socialt samspel och vårt användande av språk är styrt av orsaker och effekter, som vi troligen 

inte är medvetna om. Fairclough anser att en textanalys är otillräcklig som diskursanalys, och 

säger därför att det behövs ett tvärvetenskapligt perspektiv som kombinerar textanalys och 

social analys (Winther Jørgensen, Phillips, 2000).  

För att förstå en text utifrån Faircloughs modell måste alla delar av modellen vara med, text, 

diskursiv praktik och social praktik. Fairclough påpekar dock att analysen lämpas bäst att 

analysera varje del separat, för att sedan diskuteras helheten genom att den sociala praktiken 

på en macronivå, som knyter ihop den diskursiva praktiken och texten (Winther Jørgensen, 

Philips, 2000, Fairclough, 2010). 

 

 

Faircloughs tredimentionella modell för diskursanalys, Winther Jørgensen & Phillips Diskursanalys (2000) 
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1. Text 

På den textuella nivån fokuserar analysen på lingvistiken i texten, de formella dragen som 

konstruerar diskursen. Här ingår bland annat vokabulär, samt så kommer studien särskilt 

koncentrera sig på modalitet, värdering och agens för att analysera hur texten är konstruerad. 

Dessa textverktg förklaras under 5.1.1 Textuella analysverktyg. Studien undersöker genom 

textanalys bland annat vilka ord som är valda för att beskriva de kvinnliga 

terroristerna/självmordsbombarna, vad journalisterna förbinder sig till i sina påståenden och 

deras grad av instämmande, hur kvinnornas förmåga att agera självständigt i den givna 

kontexten beskrivs och vilka värderingar som journalisterna lagt i texten (Winther Jørgensen, 

Phillips, 2000). 

 

2. Diskursiv praktik 

Den diskursiva praktiken analyserar produktionen och konsumtionen av texter dvs. de 

produktions och konsumtionsprocesser som är förbundna till texten. Fokus läggs på hur 

textförfattaren(journalisten) bygger med redan existerande diskurser och genrer för att skapa 

texten, samt hur mottagaren av texten använder redan existerande diskurser för att förstå den. 

Under den diskursiva praktiken är begreppet genre en central del i Faircloughs modell där 

nyhetsgenren, förklarad under 4.1.1 Nyhetsgenre, blir central för studien. För att analysera den 

diskursiva nivån och genre använda studiens sig av antaganden och intertextualiteten. 

Antagande är den underförstådda meningen i en text, och texter kommer alltid omedvetet göra 

antaganden. Antaganden handlar om relationen mellan texten och vad som har skrivits eller 

sagts tidigare, där tidigare är opreciserat (Fairclough, 2003, Fairclough, 2010). 

Intertextualitet handlar också om hur andra texter har färgat en text, men det kan ses som att 

intertextualitet är när faktiska element från andra texter finns närvarande i texten, som citat, 

medan antaganden är en mindre uppenbar närvaro från andra texter. Till exempel om 

kvinnorna beskrivs på liknande sätt artiklarna genom, kan man där se en intertextualitet 

genom att beskrivning av kvinnorna har stannat kvar och fortsätter att reproduceras 

(Fairclough, 2003). 

 

3. Social praktik 

Den sociala praktiken analyserar hur den diskursiva praktiken förhåller sig till det nät av 

diskurser som texten ingår i, diskursordningen samt hur innehållet i texten är kopplad till 

maktförhållanden och diskurserna i samhället (Winther Jørgensen, Phillips, 2000). För att 
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analysera och förstå den sociala praktiken är det nödvändigt att använda sig av andra 

relevanta teorier, i denna studie används ett intersektionellt perspektiv med genusteori och 

postkolonialistisk teori. Det är när den sociala praktiken studeras som det blir möjligt att se 

hur framställningen av de kvinnliga terroristerna/självmordsbombarna har påverkats av deras 

kön och genus, om de postkoloniala idéerna har påverkat framställningen av dem och hur 

svenska journalister framställer de kvinnliga terroristerna/självmordsbombarna. 

 

5.1.1 Textuella analysverktyg  

Här beskrivs de verktyg som används för att analysera den textuella nivån i denna studie. 

Det lexikala i texten 

Textanalysen koncentrerar sig på textens formella dragen, inklusive vokabulär. Vilka ordval 

som görs i texten är betydande och har stor inverkan på budskapet i texten. Genom ordvalen 

går det att se vem som beskrivs som aktören och hur dess handlingar beskrivs. Om det är en 

materiell, verbal eller mental handling, och hur omgivningen påverkas av handlingarna 

(Bergström, Boréus, 2012). 

Agens 

Agens handlar om individens förmåga i en text att fatta egna beslut. Det som kan motverka 

agensen hos en individ är strukturer som alltid kommer begränsa eller påverka aktörernas 

förmåga till beslutsfattande, t.ex. kön, etnicitet och ålder, där strukturerna formar och 

bestämmer händelser och aktioner. Strukturer och agenter har egna kausala krafter vilket gör 

att händelser alltid måste ses som resultatet av spänningen mellan agenten och strukturerna 

(Fairclough, 2003). 

Modalitet 

Modaliteten förklarar Fairclough (2003) uppstår när författaren av texten förbinder sig till 

något som är sant och nödvändigt, alltså förhållandet mellan författaren och vad hen 

representerar. Modaliteten är vad personer förbinder sig till när de gör uttalanden, ställer 

frågor, ställer krav eller erbjudanden. Det finns olika sätt att göra alla dessa vilket skapar olika 

förpliktelser beroende på hur det är formulerat. 

Värdering 

I en text finns det alltid en aspekt av värderingar som påverkar innebörden. Till värdering i 

texter ingår både direkta värderingar, raka påståenden, och antagna värderingar. Värderande 

uttalanden i texter är uttalanden om vad som är eftersträvansvärt eller inte som författarens 
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försöker övertala läsaren att hålla med och förstå. Viktigt att ha i åtanke är att det alltid finns 

en “skala av intensitet” av värdering, till exempel maten är god/utsökt/fantastisk eller 

soldaterna avled/blev dödade/ blev slaktade (Fairclough, 2003). 

 

5.5 Metoddiskussion  

I en kvalitativ textanalys utgår forskaren från att vissa delar i en text är viktigare än andra, och 

att helheten utgörs av vissa centrala passager i texten. Vilka delar som anses extra viktiga 

beror på vilket tema och vilka frågeställningar som analysen har. Resultatet i en kvalitativ 

textanalys kan inte redovisas i siffror som den kvantitativa, utan snarare i tolkningar 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2012). Kvalitativa analyser brukar kunna delas 

in i två användningsområden, områden som systematiserar innehållet i texterna och områden 

som kritiskt granskar texterna. Till de kritiska områdena tillhör den kritiska diskursanalysen 

CDA som denna studie använder sig av i både teori och metod (Ibid). 

Då studien analyserar nyhetstexter ansågs den kritiska diskursanalysen bäst lämpad, eftersom 

när man läser en nyhetstext i vanliga fall kanske man uppfattar den som renodlad information 

och fakta utan att egentligen reflektera över hur verklighetsbeskrivningen i den har 

producerats (Ekström & Larsson, 2000). En diskursanalys blir en kritisk diskursanalys genom 

identifiering av effekterna kring verklighetsbeskrivningarna i samhället, detta kan bidra till 

eventuella sociala förändringar och mer jämlika maktförhållanden i både 

kommunikationsprocesserna och samhället. Den kritiska diskursanalysen är relevant för 

studien eftersom den speglar maktförhållanden och medier är en av de största maktpelarna i 

samhället. Genom den kritiska diskursanalysen kan man då belysa hur medier nyttjar sin makt 

och hur detta påverkar samhället. Dock pekar viss kritik mot diskursanalyser på att det finns 

risker för att de som analyserar hittar det de letar efter, vilket gör det svårt för andra att 

diskutera och motargumentera analysen. Man förutsätter genom kritisk diskurs att det finns 

kritiska ståndpunkter, därför kan den som analyserar med CDA aldrig hävda opartiskhet i sin 

forskning (Winther Jørgensen & Philips, 2000). 

 

Diskursanalysen bygger i slutändan till stor del på tolkningar av materialet, vilket gör att 

forskaren aldrig helt kan frikoppla sig från sin egen subjektivitet. Självklart måste en forskare 

alltid förhålla sig så objektivt till materialet som möjligt, vilket genomsyrar studien. 

Uppsatsförfattarna i denna studie är medvetna om att vi genom flera aspekter påverkar 
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studien, t.ex. genom det faktum att vi båda är av kvinnligt kön vilket kan påverka hur vi 

uppfattar mönster i texterna. Det är inte ett problem att två kvinnor forskar om detta ämne, det 

ska självklart kunna genomföras oavsett kön på författarna, men det kan innebära problematik 

när två kvinnor ska leta framställningar om det kvinnliga könet. Dessa framställningar kan 

påverkas av att vi ser mönster när vi själva känner igen framställningar och porträtteringar 

kopplat till det egna könet eller när dessa porträtteringar inte stämmer överens med hur vi 

upplever verkligheten. Dock borde den som genomför denna studie igen finna samma eller 

liknande resultat oavsett detta perspektiv. 

 

6. Material  

I materialkapitlet behandlas studiens valda material och tillvägagångssättet för dess insamling. 

Kapitlet belyser också studiens validitet och reabilitet.  

 

6.1 Det empiriska materialet 

Studien analyserar nyhetsjournalistik i form av artiklar hämtade från fyra av de största 

tidningarna inom svensk tryckt press, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och 

Expressen. Rikstäckande press har valts eftersom de har störst räckvidd och alltså större 

inverkan samt stora resurser till förfogande när det kommer till både inrikes och utrikes 

rapportering, vilket ansågs leda till ett solidare urval av material. Studien utgår från att 

diskurserna reproduceras på samma sätt oavsett vilken tidning det handlar om, detta för att 

studera svensk press som helhet istället för tidning till tidning, de valda tidningarna kommer 

därför inte skiljas på i studien.  

Anledningen till att hämta material från fyra tidningar är för att få en stor spridning på 

materialet, men också ett stort urval av material då kvinnliga självmordsbombare/terrorister 

inte förekommer frekvent i svensk press. Bland materialet finns t.ex. artiklar om amerikanska 

Jihad Jane som planerade att mörda Lars Vilks, kvinnor kopplade till al-Qaida, tjetjenska 

svarta änkor, palestinska självmordsbombare, svenska kvinnor kopplade till terrorism, 

kvinnor som medverkade i terrordåden i Paris 2015 och kvinnor som misstänkts eller utfört 

terrorbrott för islamistiska terrorgrupper. Flertalet av artiklarna har en koppling till islam där 

en analys ur ett postkolonialt perspektiv är relevant, men det är inte just kopplingen till islam 

som gjort dem intressanta för urvalet till studien. 
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Artiklarna för denna studie har valts ut genom databasen Retriver. Genom databasen 

avgränsades de utvalda tidningarna (Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Svenska 

Dagbladet) och sökningar genomfördes via bestämda sökord och årtal för samtliga tidningar. 

De valda årtalen är 2000-01-01 till 2015-12-31, för att få en nutida bild och stor spridning på 

materialet då studien inte analyserar bestämda händelser utan en kontinuerlig rapportering. 

För att hitta material valdes sökorden flicka, tjej, självmordsbombare, terrorist* och kvinn*. 

Orden terrorist och kvinna är högertrunkerade för att få en så bred sökning som möjligt med 

alla potentiella böjningar av orden. Det gjordes två separata sökningar, Sökning 1; Alla 

böjningar på kvinna + terrorist, 2000-01-01 - 2015-12-31 gav 5587 träffar. Sökning 2; Alla 

böjningar på kvinna + självmordsbombare 2000-01-01 - 2015-12-31 gav 1191 träffar. 

Anledningen till att två separata sökningar genomfördes var för att inte låsa sökresultatet vid 

att både termen självmordsbombare och terrorist var tvunget att förekomma i artikeln. En 

person kan benämnas som terrorist utan att vara självmordsbombare och kan benämnas som 

självmordsbombare utan att också benämnas som terrorist. Artiklarna har slutligen valts ut 

efter vad tidningarna själva kategoriserade som nyhetsartiklar. 

 

Antalet träffar blev totalt 6778 stycken, som har gåtts igenom av uppsatsförfattarna manuellt. 

Vid överblick av materialet blev det tydligt att många av artiklarna inte var relevanta för 

studien, eller innehöll sökorden men inte det önskade innehållet. Till exempel var det inte 

relevant med artiklar som inte var nyhetsartiklar så som kulturartiklar och insändare eftersom 

de är åsiktsgrundade. Små notiser, korta artiklar och artiklar som endast beskriver ett 

händelseförlopp och inte går in på mer än att kvinnan närvarade i händelsen är 

bortselekterade, likaså artiklar som behandlar främst manliga terrorister. Urvalet baserades på 

att den kvinnliga terroristen/självmordsbombaren är mer eller mindre huvudpersonen i 

artikeln, hon har antingen utfört ett dåd eller misstänks starkt för terrorbrott. Efter 

selekteringen fanns 52 artiklar som hade tydlig relevans till studien och passade alla 

sökkriterier, varav 25 används i den slutliga analysen. Materialet finns som bilagor där kortare 

beskrivningar om artiklarnas innehåll presenteras. 

 

I urvalet av artiklarna valdes artiklar bort som tydligt lånat material av varandra när de skrivit 

om samma händelse, detta för att undvika en analys av för många artiklar om samma 

händelser eller artiklar av snarlikt material. Som tidigare nämnt ämnar studien inte enbart att 

studera händelsestyrt material, utan vill studera diskursen som genomsyrar den kontinuerliga 
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rapporteringen kring de kvinnliga terroristerna/självmordsbombarna. Det är framställningen 

av kvinnorna som är fokus i studien och det har genomsyrat valet av material. 

 

6.2 Reliabilitet och validitet  

Grunden för en diskursanalys är att tolka data, men det betyder inte att kraven på 

vetenskaplighet minskar. Här är begreppen validitet och reliabilitet viktiga att lyfta. Validitet 

är trovärdighet, hur relevant data och analys är i förhållande till problemformulering och om 

undersökningen verkligen kan ge svaret på frågan. Reliabilitet är tillförlitlighet, kvaliteten på 

insamlingen, bearbetningen och analysen av datan samt att undersökning skall kunna 

genomföras igen och ge samma resultat (Østbye, Knarpskog, Helland, Larsen, 2003). 

 

I en kvalitativ analys går det inte att räkna bort författarna av uppsatsen, eftersom materialet 

inte mäts eller räknas utan allt handlar om tolkningar. Forskaren är en del av att konstruera 

studieobjektet med egen upplevelse av kontexten, där historisk och social förståelse spelar in. 

För att höja validiteten använder uppsatsen sig av relevant tidigare forskning och teorier för 

att gå utanför uppsatsförfattarnas tolkningar och förståelser (Bergström & Boréus, 2012). Man 

skulle kunna argumentera att det faktum att uppsatsförfattarna valt ut artiklarna som studien 

analyserar inte är empiriskt då det kan bygga på uppsatsförfattarnas kontext, eventuella 

fördomar och förutfattade meningar, men enligt Gripsrud (2000) är fördomar lika med 

förståelse. Det är enligt Gripsrud ingen mening att försöka frigöra oss fullständigt från denna 

förståelse, man kan inte helt frigöra sig från det och bör därför istället ha insikt om det (Ibid). 

 

De 25 artiklarna i studien sträcker sig över det valda tidsspannet och de aktuella tidningarna. 

Detta ger bredd i materialet vilket stärker reabiliteten, men det är oundkomligt att 

uppsatsförfattarna i slutändan valt vilka 25 artiklar som studeras. Genom de uppsatta 

materialkriterierna som fokuserar på innehållet och relevansen för studien kan reabiliteten 

upprätthållas. Artiklarna är valda av subjektiva författare, men utifrån strikta kriterier vilket 

gör urvalet allt annat än slumpmässigt. Det är de innehållsmässiga förhållandena som är 

intressanta för studien och det som intresserar uppsatsförfattarna, därför blir också ett urval av 

uppsatsförfattarna möjlig och väsentlig då uppsatsförfattarna måste avgöra innehållets 

relevans i förhållande till syfte och frågeställningar (Østbye et al., 2003).  
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7. Analys 

Analysen utgår ifrån mönster som hittats i texterna, som här presenteras under egna rubriker. 

Dessa blir avdelat med ytterligare underrubriker baserat på vilken del av Faircloughs modell 

de behandlar. Varje mönster börjar med textanalysen som främst berör textens innehåll men 

som oundvikligen innehåller delar av den diskursiva och sociala praktiken. Detta följs av hur 

texten kan kopplas till genre och den diskursiva praktiken och avslutas sedan med den sociala 

praktiken som analyserar text och diskursiv praktik på en makronivå. Dessa analyserade 

mönster används sedan i resultatdel av uppsatsen för att svara på frågeställningarna. Studien 

applicerar ett intersektionellt perspektiv på analysen, men i vissa teman kan antingen genus 

eller postkolonialism bli mer framträdande än den andra.   

 

7.2 Kvinnas utseende och karaktär kopplat till våldet 

Detta mönster analyserar hur kvinnorna beskrivs genom utseende och karaktär som i texterna 

kopplas samman med deras förmåga till våld.  

 

Text 

I artiklarna råder ingen förvirring om vad det är som beskrivs i texten, nämligen kvinnor, av 

antingen journalisten själv eller genom citat från andra. Genom texterna får läsaren på så sätt 

definitioner om kvinnan, hur hon är och hur hon ska vara, som hjälper läsaren att identifiera 

vad som är kvinnligt och vem som är kvinna (Butler, 1999). Genom ordvalen i artiklarna 

framträder det att journalisterna tydligt befäster att det är kvinnor det handlar om, genom ord 

som förknippas med ett kvinnligt kön. Ordval som mamma, mormor, Lady Al-Qaida, änka, 

terrordrottning, fru och flicka omvandlar här personerna i texten till ett bestämt kön, vilket 

avgör hur kvinna ska tolkas utifrån sitt köns förmågor (Ibid). 

 

Genom hur texterna beskriver kvinnorna, hur de ser ut och hur de beter sig, bildas identiteter 

om kvinnorna där de lexikala vokabulären befäster att just textens uppfattning av deras kön är 

viktigt för handlingen och budskapet (Bergström, Boréus, 2012). Detta är ett återkommande 

mönster i artiklarna, man kan bl.a. läsa om Hasna som hade “långt blont hår” (Expressen, Hon 

sprängde sig med bomb, 2015-11-20). Safia, en “glad och sprallig tjej” (Aftonbladet, Safis, 19, två ansikten, 

2009-09-16) och Muriel, den “söta flickan som gillade att ”roa sig och dansa” (Aftonbladet, Muriel, 38, 

sprängde sig i Irak, 2005-12-02). Även kvinnornas ålder nämns flertal gånger, ofta redan i rubriken 

genom antingen ålder i exakta siffror eller genom ordvalet “ung” vilket blir ett kroppsligt drag 
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men också en åldersbenämning som konstruerar hennes identitet (Bergström, Boréus, 2012). 

Utifrån att koppla just beskrivningar kring karaktärsdrag om kvinnor kan det kopplas till 

kvinnokönet, vilket skapar könsstereotyper (Hall, 2013). Samma princip befästs genom 

utseende. 

 

“Hasna Aitboulahcen pekas ut som den blonda kvinnan som utlöste en självmordsbomb under polisräden i Saint-

Denis” (Expressen, Hon sprängde sig med bomb, 2015-11-20). 

“Hennes “efterlyst-affish” satt på alla offentliga byggnader under det tidiga nittiotalet - uppvisade en vacker 

kvinna med kort, mörkt hår- och ögon av hat” (Aftonbladet, Hon misstänks för mord på 14, 2000-09-22). 

 

“Ansiktet är slitet, de grå hårtestarna har tvinnats ihop till slarviga gangsterflätor och det egendomliga 

leendet[...]” (Aftonbladet, Vem är rädd för henne?, 2010-03-19). 

 

Vanlig och normalt är två återkommande ord i form av att kvinnorna är vanliga och/eller var 

normala innan dådet, vilket lyfts som viktigt. Detta eftersom det belyser hon underligt det är 

att kvinnan blev våldsam (Brown, 2011), vilket konstruerar diskursen om kvinnan som icke 

våldsam enligt de runt omkring henne.  

 

“När hon går iväg är hon bara en vanlig kvinna” (Expressen, Mamma och terrorist, 2009-07-19). 

 

”Mamman har tidigare beskrivit dottern som en vanlig tjej” (Expressen, Hon tror så gott om alla, 2009-09-13). 

 

“En tidigare klasskamrat minns Cossor Ali som en snäll och normal flicka” (Expressen, Terror-Babyn. “Satans 

mammor” skulle offra barnen, 2006-08-12). 

 

“Hon är en vanlig tjej från en välbärgad familj, sägen en vän till Expressen” (Expressen, Terrorgripna svenskan 

tror vara Al-Qaidas passkurir, 2004-08-06). 

 

Diskurserna som återfinns i texterna handlar om hur kvinnan beskrivs efter hur hon ska vara i 

både utseende och beteende eller karaktär, vilket blir en fokusering på kvinnan genom 

modaliteten som journalisten presenterar. Dessa diskurser skapar på så sätt en förpliktelse för 

kvinnan att följa (Butler, 1999). Detta påverkar i sin tur kvinnans agens, där hennes beskrivna 

egenskaper målar en bestämd bild av hennes förmågor efter de ramar som texten skapat, 

eftersom detta är vad hennes kön förknippas med. Detta ger kvinnan bestämda saker att följa 

om hon vill behålla sin identitet som kvinna, vilket tyder på att kvinnans förmåga att fatta 

egna beslut är påverkad efter hennes konstruerade identitet. Genom att beskrivas som t.ex. 
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“snäll”, eller “glad”, påverkas kvinnans förmåga av att vara något annat än snäll och glad, när 

kvinnan då är våldsam går hon emot den redan uppmålade stereotypa bilden vilket gör att hon 

förlorar sin kvinnlighet. Samhällskontexten om kvinnan gör att detta ses som att bryta sin 

könsidentitet (Venäläinen, 2016, Butler, 1999). Detta kan ses genom uttalanden från familj 

och vänner som inte förstår hur kvinnan de kände skulle kunna gjort detta och att de inte 

kände till kvinnans planer, vilket ger en bestämd bild som går emot hennes förmåga att utföra 

dåden utifrån hennes kön, ergo en snäll flicka skulle inte göra så.  

 

“- Det är sjukt, det går inte ihop.  Jag kan bara inte förstå hur en tjej som hon, du vet glad och rolig, plötsligt kan 

bli en misstänkt terrorist” (Aftonbladet, Safis, 19, två ansikten, 2009-09-16). 

 

“Tidningen rapporterar att polisen förhört pappan i hans hem i en Parisförort och han sägs vara chockad och vill 

inte tro att hans dotter är inblandad i terrordådet” (Expressen, Mysteriet om änkan, 2015-01-11). 

 

“Men familjen var förtvivlad. De visste inte att deras tystlåtna dotter var medlem av milisen al-Aqsamartyrernas 

brigader[...]” (Expressen, Mellanöstern. Barnet som sprängde sig. 16-åriga Ayat tog sitt liv med ett…., 2002-03-

30). 

 

“-Vi visste ingenting. Hade vi förstått så hade vi stoppat henne, säger mamman. Familjen beskriver henne som 

glad, hon tycktes inte ha någon kontakt med militanta grupper” (Aftonbladet, Därför sprängde wafa sig till döds, 

2002-01-31). 

 

Texterna formar kvinnornas könsidentiteter genom att lyfta egenskaper och utseende som 

positiva saker om henne, som sedan krockar med våldet hon utför eftersom det inte stämmer 

överens med de tidigare nämnda positiva attribut. Glad och snäll stämmer inte överens med de 

negativa stereotypiska bilderna i diskursen om våldsutövare, där terrorister ingår (Butler, 

1999, Sjögren & Gentry, 2007). På så sätt konstruerar texterna diskursen om kvinnor som ej 

våldsamma. Kvinnorna ses inte som våldsamma trots att de utfört ett dåd eftersom det går 

emot den tidigare beskrivningen om kvinnan som snäll och glad. 

 

Genre och Diskursiv praktik 

Eftersom materialet är nyhetsartiklar lever de efter bestämda regler och strukturer i sin 

produktion, där nyhetstexterna har makt. Eftersom tidningarnas nyhetsvärdering skapar den 

upplevda sanningen för mottagaren, skapar genren nyheter, bestämda möjligheter eller 

exkluderingar för kvinnorna i texterna (Gans, 2004). Nyheterna grundas på att något har hänt, 
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därför skrivs det om händelsen, men det är inte vad flera av dessa artiklar fokuserar på. 

Genom att istället trycka på att det är kvinnornas ålder, utseende och karaktär som det viktiga, 

producerar texten bilden av vad som är rätt och fel kring det kvinnliga könet och reproducerar 

för läsaren hur kvinnor ska ses och tolkas. På så sätt konstrueras det kvinnliga könet och 

avgör vad som är kvinnligt eller inte, vilket i sin tur får konsekvenser för kvinnor som inte 

passar in i den bilden (Butler, 1999, Brune, 1998, Van Zoonen, 1994). Detta kan peka på att 

det finns antaganden i texterna, genom att benämna dessa karaktärsdrag eller utseenden menar 

man att de inte stämmer överens med den stereotypiska bilden av en 

terrorist/självmordsbombare (Brown 2011). Detta skrivs inte rakt ut i texten, men baseras på 

vad som skrivits om terrorister/självmordsbombare tidigare genom intertextualitet.  

 

Detta övergripande mönster som beskriver kvinnorna efter utseende och karaktär har också 

producerats genom intertextualiteten. Samtidigt reproducerar medierna vidare denna 

intertextualitet genom att beskriva kvinnorna med samma eller liknande stereotypiska drag i 

de olika artiklarna från olika år (Fairclough, 2003). Detta producerar diskursen om att 

kvinnans kön alltid ses kopplat till utseende och karaktär och ska därför beskrivas efter det 

istället för vad hon gör eller har gjort (Van Zoonen, 1994). Detta befästs ytterligare genom att 

artiklarna låter andra bekräfta denna bild om kvinnan, genom citat som “En tidigare klasskamrat 

minns Cossor Ali som en snäll och normal flicka” (Expressen, Terror-Babyn. “Satans mammor” skulle offra 

barnen, 2006-08-12). I flera fall syns också journalisten själv uttalar sig om en egen förvirring 

och med egna värderingar kring att kvinnorna kunde/ville utföra dåden.  

 

“Hur kunde dessa kvinnor från ett tillbakadraget liv i Tjetjenien plötsligt bli självmordsbombare?” (Aftonbladet, 

Så blev de dödens änglar, 2004-09-12).   

 

“Intrycket från torsdagens sorgliga uppvisning är att Jihad- Jane överhuvud taget inte vet varför hon blev Jihad - 

Jane” (Aftonbladet, Vem är rädd för henne?, 2010-03-19). 

 

På så sätt befäster journalisten att kvinnorna går utanför förväntade könsroller (Venäläinen, 

2016).  

 

Social praktik 

Den sociala praktiken ses genom att artiklarna tar citat från personer som beskriver kvinnan, 

på så sätt kan texterna tolkas som att samhället bekräftar diskursen om vem som är kvinna och 

vad som gör en kvinna. När texten målar den “korrekta” bilden av kvinnan genom att trycka 
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på hur hon är/var eller ser/såg ut, reproduceras en dominerande diskurs (Althusser, 2009). 

Detta perspektiv kan också kopplas till texternas definiering av “vi” och “dem” när det 

kommer till kvinnans kön. Där “vi” blir kvinnorna som lever upp till de positiva egenskaperna 

som definieras som normala och kvinnorna som utför våld blir “dem”. Texterna befäster makt 

genom att skapa dessa stereotyper, de kvinnor som mottar texten kan då uppfatta vad som 

beskrivs som rätt och fel för deras kön genom diskursen (Said, 1993, Butler, 1999). 

 

När kvinnan i texten bryter sitt köns förmågor som artiklarna befäst tidigare som t.ex. snäll 

eller normal genom att göra ett terrorbrott/självmordsattentat, alltså något våldsamt, bryter 

hon den dominerande diskursens sunda förnuft om hennes normalhet och därför hennes 

kvinnlighet (Gramsci, 2009, Butler, 1999). Genom att benämna dessa saker som “normala” 

för kvinnan skapar en diskursen verklighet för vad som gäller för alla kvinnor, vilket skapar 

ideologisk konsekvenser för kvinnan när hon försöker gå utanför de befästa benämningarna 

om henne. 

 

Genom att lyfta dessa perspektiv befäster texten sin makt att avgöra vad som är positivt och 

negativt om kvinnan, därför kan det ses som att de västerländska medierna applicerar vad som 

kan anses som sunt förnuft i frågan. De presenterar nyhetstexten som fakta och på så vis kan 

de producera och reproducera diskursen om kvinnan (Althusser, 2009, Gramsci, 

2009,Winther Jørgensen, Philips, 2000, Butler, 1999). Genom nyhetsmediet som genre 

etableras ett förhållande mellan mediet och mottagaren där textens innehåll presenteras som 

fakta och sanning och lämnar inget utrymme för andra tolkningar eller argument än mediets. 

På så sätt behåller artiklarna sin position av att ha det sunda förnuftet i frågan samt 

upprätthålla sin position som maktordning, för att avgöra hur kvinnan ska agera efter sitt kön 

(Fiske, 2009, Althusser, 2009). 

 

7.2 Kvinnan och hennes familj 

Detta mönster analyserar hur texterna relaterar kvinnorna till deras familjesituation och hur 

det påpekas gå emot deras våldsdåd.  

 

Text 

De kvinnliga självmordsbombarna/terroristerna beskrivs nästan uteslutande i förhållande till 

sin familj, detta mönster återfinns i alla artiklar utom en i studiens material. Hon är mamma, 



31 
 

hustru, flickvän, mormor, syster, dotter. Hon har en roll i en familj först och är en individ sist, 

vilket skapar diskursen om kvinnan och hennes roll i samhället (Hammarén & Johansson, 

2009, Butler, 1999). När artiklarna ska beskriva vem kvinnan är, görs detta genom att 

beskriva hennes familjesituation. 

 

“Niobarnsmamman Fatma Omnar An-Najar, 64, hämnades som självmordsbombare” (Expressen, Mormors 

hämnd - sprängde sig själv, 2003-11-24). 

 

“Familjen var stor. Aminat hade fyra systrar och tre bröder” (Expressen, Amanta, 27, sprängde planet för att 

hämnas sin bror, 2004-08-29). 

 

Kvinnan kopplas till familj på två sätt, antingen genom familjemedlemmar som föräldrar och 

syskon eller genom familjen hon startar själv, där hennes roll som mamma är ett 

återkommande mönster. När det är en mamma som begått ett terrorbrott eller misstänks för 

ett, är det stor betoning på det faktum att hon är mamma. Hennes modersroll ligger i fokus 

antingen genom att nämna hur många barn hon fött, som man gör med Fatma Omnar An-

Najar i ovanstående exempel, eller genom de barn kvinnan lämnar efter sig i och med 

våldsdådet. Redan i många av rubrikerna etableras det faktum att hon är mamma; 

 

“Poserar med sonen före självmordsattacken. - Den palestinska mamman poserar med sin lille son på 

armen”  (Expressen, Poserar med sonen före självmordsattacken, 2004-01-27). 

  

“Satans mammor skulle offra sina barn för att få ombord sprängmedel på passagerarplanen. Brittisk polis har 

gripit en 23-årig kvinna misstänkt för att använda sin sex månaders gamla bebis i terrorattacken.”  (Expressen, 

Terror-Babyn. “Satans mammor” skulle offra barnen, 2006-08-12). 

 

När kvinnorna lämnar barn efter sig påpekas detta som en konsekvens av kvinnornas 

våldshandlingar. De politiska konsekvenserna av terrordåden får inte samma uppmärksamhet 

som de privata, det är istället barnen hon lämnar efter sig som ligger i fokus. 

 

“En krigare, men också tvåbarnsmamma: Reem Raiyshi efterlämnar en treårig son och en dotter på 18 månader” 

(Aftonbladet, Självmords-bombare-tvåbarnsmor, 2004-01-15). 

 

“[...] Och att en småbarnsmamma skulle spränga sig ansågs tidigare otänkbart.” (Expressen, Poserar med sonen 

före självmordsattacken, 2004-01-27). 
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Detta visar på en invävd värdering av journalisten i artiklarna. Som kvinna är det inte 

eftersträvansvärt eller förväntat att lämna sina barn, och de som alltså gör detta ändå ses ned 

på. Det konstruerar diskursen om att det är kvinnan i samhället som har det yttersta ansvaret 

för barnen i samhället, och att det är framförallt barnen som kvinnan sviker när hon begår ett 

våldsbrott (Sjögren & Gentry, 2007).  

 

Kvinnornas våldsbrott kopplas i majoriteten av fallen till familjen genom ett hämndmotiv där 

texten trycker på att kvinnorna agerat utifrån familjen och inte ett politiskt motiv. 

Formuleringarna trycker på att det just är händelser kring familjen som fått kvinnorna att 

agera, och inte deras egna initiativ. Detta perspektiv analyseras mer djupgående under temat 

7.5 Kvinnas offerroll och hämnd. Genom att påpeka att det är utmärkande för kvinnorna att de 

har förlorat anhöriga och att detta är kvinnornas motiv till våldsdåden, befäster texterna det 

som normalt för kvinnorna att omges av familj. När detta förändras, förändras också 

kvinnan.   

 

“Flickan som även fått sin handikappade bror dödad av soldater, sjönk djupt ner i sorg och var ett lätt byte för 

värvare till självmordsattentat” (Aftonbladet, Ajza - en av få frivilliga, 2005-05-22). 

 

“Det var när hennes älskare dödades i en skottlossing med polisen som Anboto förvandlades till en 

mordmaskin.” (Aftonbladet, Hon misstänks för mord på 14, 2000-09-22).  

 

Detta kan ses som antaganden att det någon gång har skrivits att kvinnorna förlorat familj som 

anledning till att de utför dåden, och detta tas för givet att det är fallet för alla. På detta sätt 

producerar även artiklarna en stereotyp bild av kvinnan. Genom att alltid förklara henne 

utifrån hennes förhållande till sin familj och privatliv blir det som ett karaktärsdrag hon 

ständigt förknippas med och i och med det ett karaktärsdrag man kan applicerar på alla 

kvinnor. 

 

“Deras liv är slut. Att hämnas är den enda uppgift de har kvar. Det gör dem till lätta att rekrytera för 

självmordsuppgifter” (Expressen, Terrorn i Ryssland. De är unga. De är kvinnor. De vill döda många ryssar, 

2004-09-02). 

 

“Utmärkande för “Svarta änkor” är att de haft anhöriga, makar eller bröder, som dödats av de ryska trupperna. 

Izvestia skriver: - Aminat hade klart motiv för att bli självmordsbombare. Genom att spränga sig själv hämnas 

hon brodern” (Expressen, Amanta, 27, sprängde planet för att hämnas sin bror, 2004-08-29). 
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Att koppla kvinnornas terrorbrott till deras förluster sänker kvinnornas agens eftersom det blir 

de yttre omständigheterna som agerat snarare än kvinnorna egna vilja. Våldet som kvinnorna 

begår, kombinerat med deras beskrivna kvinnlighet (Se 7.2 Kvinnas utseende och karaktär 

kopplat till våldet) som hör ihop med moderskapet, krockar med bilden av kvinnan och 

modern som är vårdande, emotionell och känsliga (Sjögren & Gentry, 2007). Ytterligare en 

aspekt är att kvinnorna ofta beskrivs i termer av gift, ogift, änka och genom tidigare 

förhållanden. Hennes tidigare eller nuvarande förhållande blir en del av rapporteringen, och 

en del i att definiera henne som person. 

 

“Hon tycks ha haft alkoholproblem, har levt med en rad olika partners och diskuterade sina mordplaner via 

chattar som lätt kunde följas.” (Svenska dagbladet, Jihad Janes tragiska liv, 2010-03-13). 

 

“-Jag kan inte räkna antalet pojkvänner som hon haft, säger hennes mamma Lilianne.” (Aftonbladet, Muriel, 38, 

sprängde sig i Irak, 2005-12-02). 

 

I dessa citat är kvinnornas tidigare förhållanden en del i att definiera dem som personer, men 

också en del i förklaringen till varför de genomförde dåd. Formuleringen i texten och i vilken 

kontext som detta tas upp i visar på värderingar av journalisten angående kvinnornas multipla 

partners. Flertalet förhållanden och partners beskrivs som något dåligt och som ett fel i deras 

roll som kvinna, vilket värderas negativt när det kopplas samman med ett terrorbrott. Precis 

som att tidigare förhållanden beskrivs i artiklarna är också kvinnornas eventuella äktenskap en 

central del i att beskriva kvinnorna.  

 

“Terroränkan Hayat Boumeddiene, 26, misstänks för medhjälp till mord på en trafikpolis i samband med 

terrorattacken i Paris.” (Expressen, Mysteriet om änkan, 2015-01-11). 

 

“En av de gripna var terrordrottningen Malika el-Aroud. -Mina ord är mina bomber, sa den 48-åriga änkan i 

tidigare intervju.” (Expressen, Terrordrottning fast i jätterazzia, 2008-12-12).   

 

“Det intressanta är att Lewthwaite var gift med Germaine Lindsay, en av de fyra terrorister som utförde 

självmordssprängningarna den 7 juli 2005 i Londons tunnelbana, då 56 människor dödades och 700 skadades.” 

(Dagens nyheter, “Vita änkan” pekas ut efter attacken, 2013-09-25).    

 

“Hon gifte sig först med en man från Turkiet. I ett andra giftermål blev hon fru Issam Goris” (Aftonbladet, 

Muriel, 38, sprängde sig i Irak, 2005-12-02). 
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I samtliga ovanstående citat är det kvinnorna som själva begått det brott som nyheten kretsar 

kring, trots detta tas deras äktenskap upp i samtliga artiklar och blir en del i att definiera 

henne. Kvinnorna existerar alltid i förhållande till en man oavsett om mannen är i livet eller 

inte, detta kan ses när kvinnorna benämns som änka, en språkakt som direkt bestämmer 

hennes identitet utifrån att hon förlorat mannen (Butler, 1999,Van Zoonen, 1994). Detta 

påvisar diskursen om att kvinnan alltid existerar i förhållande till en man och att äktenskapet 

är normen. Ordvalen fru och änka reducerar ner henne till en könsstereotyp istället för hela 

hennes identitet, inklusive det faktum att hon är en terrorist. 

 

Genre och Diskursiv praktik 

Tidningarna upprätthåller bilden av den familjeorienterade kvinnan genom sin makt som 

medium och det är tidningarna som omvandlar diskurser till ett gemensamt språk (Brune, 

1998). Tidningarna formar bilden av att det är ett sunt förnuft och logiskt för kvinnan att 

centreras av familjen nästan som en egenskap, som en del av henne (Butler, 1999, Van 

Zoonen, 1994). Då nyhetsmediet är det som har makten, eftersom de producerar diskursen 

genom innehållet, finns det inget som protesterar mot den bilden av kvinnan. En 

familjediskurs skapas och inom den bestäms kvinnans roll och förmågor, vilket ger henne en 

identitet. 

 

Diskursen om att äktenskapet är en av de viktigaste delarna i en kvinnas liv reproduceras när 

detta värderas högt av journalisten, vilket blir en del i att definiera kvinnorna. Att peka på 

deras giftermål säger också att kvinnan alltid ska relateras till en man på ett eller annat sätt, 

och att mannen är viktig del av kvinnans liv och existens (Butler, 1999, Van Zoonen, 1994). 

Genom att tidningarna framhåller det faktum att kvinnorna har barn i artiklarna reproducerar 

diskursen om att kvinnor är naturliga mödrar, och de som går utanför den mallen förlorar en 

del av sin könsidentitet (Butler, 1999). Media är en stor del i att uttrycka det som ses som det 

sunda förnuftet, och reproducerar och upprätthåller den rådande diskursen om mamman 

(Gramsci, 2009). Genom att peka på rollen som mamma och fru som viktiga roller för 

kvinnan bestäms det på så sätt att det är det hon är. På så sätt blir en mamma som är en 

terrorist inte bara en terrorist, eftersom rollen som terrorist inte är hennes viktigaste roll enligt 

texten (Van Zoonen, 1994). Hon var mamma och fru först och blir terrorist sist, vilket föder 

en diskurs om att kvinnan inte kan vara en kvinna utan sin viktigaste roll, mamma och 

familjemedlem, kopplat till sina handlingar. 
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Social praktik 

Framställningen i artiklarna av hur en kvinna ska bete sig och vara kopplat till sitt familjeliv 

påverkar hur samhället ser på kvinnan och hur de kommer fortsätta se på kvinnan. Det finns 

en bild av kvinnor som naturliga mödrar och mer familjeorienterade, en kvinnans plats är i 

familjen och detta är vad som definierar henne eftersom texterna lägger stort fokus på att lyfta 

perspektiven angående om hon är gift, är mamma och vilka som ingår i hennes familj (Van 

Zoonen, 1994, Sjögren & Gentry, 2007).  

 

Intertextualiter som återfinns i texterna om kvinnans roll som mamma påvisar egenskaper 

som formar synen på kvinnans roll i samhället, där hennes moderskap går emot hennes våld. 

Påvisandet av de barn som lämnas kvar ensamma, påpekar att kvinna svikit ett av hennes 

ansvar. Eftersom texterna lyfter moderskapet som en viktig identitet kopplat till kvinnans kön 

och genus blir barnen en symbol för hur kvinnorna är på väg att lämna föreställningen om sitt 

kön och genus (Butler, 1999, Van Zoonen, 1994). Detta kan även kopplas till att kvinnor ofta 

beskrivs utifrån vem hon är gift med för att förklara vem hon är. Vilket producerar och 

reproducerar könsstereotypiska bilder genom medierna som bestämmer och/eller begränsar 

kvinnornas möjligheter att göra något annat än att förknippas med detta.  

 

Genom att skriva om kvinnans familj utmanar hon inte könsrollen för mycket och hon kan 

räddas från att förlora allt för mycket kvinnlighet genom sin “onormala” handling som våldet 

blir eftersom den krockar med diskursen om mamman/kvinnan som omvårdande (Butler, 

1999, Sjögren & Gentry, 2007). Eftersom medierna i detta fall är maktstrukturen för samhället 

i både produktionen och reproduktionen om bilden av kvinnorna i texterna blir det den enda 

avspeglingen av verkligheten. Familj, barn och giftermål blir den enda framställningen av 

kvinnan som presenteras som normal av journalisten. Dessa könsstereotypiska bilder och 

obestridda framställningar där kvinnor får lära sig att de ska skaffa barn, gifta sig och alltid 

omge sig med familj eftersom de är viktiga, skapar diskursiva konsekvenser för den kvinna 

som inte vill detta. Dessa kvinnor som inte vill centrera sig med familj, gifta sig eller skaffa 

barn risker därmed att gå utanför det som presenterats som normalt för det kvinnliga könet 

och genuset. Samt skapar detta diskursiva konsekvenser för kvinnorna i artiklarna som lämnar 

sina barn, inte lyckas vara gift eller förlorat maken och/eller andra familjemedlemmar för att 

de antingen kliver utanför sin könsnorm eller förlorar den (Butler, 1999).  
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7.3 Öst vs. väst 

I detta mönster analyseras hur texterna skiljer på sig om kvinnorna kommer från öst eller väst 

samt hur islam kopplas till kvinnornas våld. 

 

Text 

När kvinnorna beskrivs vara uppvuxna i väst påpekas det tydligt i artiklarna, deras kulturella 

bakgrund och etnicitet fokuseras på i samband med terrorbrotten. Samantha Lewthwaite från 

England, även kallad “Vita Änkan” i texten benämns redan i rubriken som den “vita änkan” 

och hennes viktigaste identitet fastlås därmed. Hennes etnicitet nämns flertalet gånger i 

artikeln, hon benämns till och med som etnisk engelska och som sensationell. Journalisten 

lägger en egen värdering om att detta är det intressanta, vilket formar hennes etnicitet till den 

huvudsakliga nyheten och inte att hon har begått ett terrorbrott. 

 

“Utöver det medialt pikanta med uppgifterna om att den etniskt engelska “Vita änkan” - möjligen - var inblandad 

i terrordådet i Nairobi diskuterar bedömare händelsens betydelse för säkerhetsläget i östra Afrika, Mellanöstern, 

den arabiska halvön och regionen i stort.” (Dagens nyheter, “Vita änkan” pekas ut efter attacken, 2013-09-25) 

 

Muriel Degauque gifte sig med en muslimsk man innan dådet och i artikeln dras paralleller 

mellan giftermålet och terrordådet. Texten fokuserar på att hon var en vanlig belgisk flicka, 

som radikaliserade av en man som fick henne att begå terrorbrott. Hon är sensation just för att 

hon är vit och från Europa, en av “oss”. 

 

“Det är första gången som vi ser en västerländska, en belgiska som gifter sig med en radikal muslim och 

omvänder sig så till den grad att hon blir en kämpe för ett heligt krig.[...]I ett andra giftermål blev hon fru Issam 

Goris. Han var sju år äldre och belgisk-marockansk. Han övertygade Muriel att omvända sig till islam år 2000.” 

(Aftonbladet, Muriel, 38, sprängde sig i Irak, 2005-12-02). 

 

Texten fokuserar på Muriels etnicitet och det framträder genom en modalitet om att det var 

hennes make som fick henne att gå över till islam. Muriel beskrivs vara påverkad av sin 

kontext och yttre faktorer i form hennes make, vilket i texten framställs som att hon inte har 

tagit beslutet själv, och förlorar därför sin agens. Fokus i texten angående etnicitet kan ses på 

två sätt, fokus på makens etnicitet i kontrast till Muriels där maken framställs som den 

“andre” som påverkat henne, medan Muriel framställs som en av “oss” som genom maken 

förändrats till att bli mer som honom, den “andre” (Said, 1993, Brune, 1998). 
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Safia greps för andra gången för terrorbrott och häktades i Pakistan. I artiklarna om henne 

nämns det inte vad hon och hennes pojkvän faktiskt var anklagade för, varken första gången 

de greps eller andra gången. Att hon är svensk är det som får fokus i artiklarna och inte 

hennes eventuella terrorbrott. Istället fokuserar journalisten på vem hon var innan och hur 

otroligt det är att hon skulle kunna vara en terrorist. Beskrivningen av Safia innehåller 

värderingar om vad journalisten tycker om Safi och läsarna får då veta vad de ska tycka. Safia 

kopplas samman med positiva adjektiv och upplevs därför positivt och värderas positivt i 

texten. 

 

“-Det är sjukt, det går inte ihop. Jag kan bara inte förstå hur en tjej som hon, du vet glad och rolig, plötsligt kan 

bli en misstänkt terrorist” (Aftonbladet, Safis, 19, två ansikten, 2009-09-16). 

 

“Hennes mamma skrev på sin blogg om hur dottern kunde vakna på nätterna och skrika “I’m Swedish, I’m 

Swedish, I’m Swedish, I’m Swedish” (Expressen, Hon tror så gott om alla, 2009-09-13). 

 

Påpekandet av nationalitet är centralt i rapporteringen om de västerländska kvinnorna, detta 

har dock inte samma centrala roll i rapporteringen av de kvinnliga 

terroristerna/självmordsbombarna från Mellanöstern och Tjetjenien. 

 

“Det är kvinnor som förlorat livsviljan och bara önskar att ta med sig så många ryska soldater som möjligt i 

döden, som hämnd för de ryska övergreppen.” (Svenska dagbladet, Sprängattentat mot rysk buss, 2003-06-06). 

 

“Israeliska armén dödade hennes barnbarn, fängslade hennes make och rev hennes hur. Niobarnsmamman Fatma 

Omar An-Najar, 64, hämnades som självmordsbombare.” (Expressen, Mormors hämnd - sprängde sig själv, 

2003-11-24). 

 

I dessa citat beskrivs kvinnornas bakgrund på olika sätt, och det är olika faktorer som får 

symbolisera hur deras kultur och nation skiljer sig från väst. Journalisten kopplar samman 

Ryssland och den israeliska armén med direkt negativa konsekvenser, och lägger värdering i 

vad allmänheten ska tycka om dessa. Det blir också en symbol för hur journalisten ser på den 

“andres” kulturella och politiska kontexter och hur dessa skiljer sig från väst. Den politiska 

kontexten debatteras inte i artiklarna utan konstateras endast. Journalisterna väljer att nämna 

vilken kontext som kvinnorna agerar i, för att läsaren ska få en förståelse för hur “deras” 

kontext skiljer sig från “vår”. Den österländska kulturen i texterna framställs som en del av 

den kontext i vilken kvinnorna verkar och som har format dem. Bilden väst har konstruerat av 
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öst, appliceras på kvinnorna och formar därmed hur texten framställer dem (Said, 

1993).  Trots att nationalitet inte har samma fokus i rapporteringen av kvinnorna från 

Mellanöstern som i rapporteringen av de västerländska kvinnorna så gör journalisterna en 

poäng i att skilja deras kultur från vår västerländska kultur. 

 

“Boumeddiene jobbade som lågavlönad kassörska i Paris förorter när hon träffade Amedy Coulibaly. 2009 

vigdes paret i en religiös cermoni, vilket enligt fransk lag inte är tillräckligt för att betraktas som gifta.” 

(Expressen, Mysteriet om änkan, 2015-01-11).   

 

Citatet ovan är från en artikel om attacken mot Charlie Hebdo i Paris. Artikeln behandlar en 

av kvinnorna som var inblandade i dådet, som benämns som änka efter ett äktenskap med en 

annan av terroristerna. Som visat i citatet nämns det att kvinnan bodde i Paris, men inte en 

enda gång i artikeln benämns hon som fransyska, franska, fransk kvinna eller liknande. 

Hennes nationalitet behandlas inte överhuvudtaget till skillnad från rapporteringen om de 

västerländska kvinnorna, där deras nationalitet är en viktig del av nyheten. Detta visar på 

diskursen att det inte är européer som begår terrorbrott även om de faktiskt bor i Europa. 

Artikeln behandlar också kvinnans giftermålsceremoni som inte godkänns av fransk lag. 

Texten behandlar inte varför ceremonin inte godkändes. Genom att texten frekvent påpekar att 

kvinnan verkar ha en annan tillhörighet än fransk skapar detta antaganden. Läsaren får en bild 

av att ceremonin inte godkändes för att hon inte gifte sig på det västerländska sättet. Detta blir 

en symbol för det främmande och det som skiljer henne från det västerländska samhället, 

eftersom hon inte lyckas bli en del av samhället när hon inte lyckas upprätthålla reglerna 

(Said, 1993).  

 

Genre och Diskursiv praktik 

Genom att rapportera om de västerländska kvinnorna som något ofarligt i nyheterna 

reproduceras diskurserna om att det inte är de västerländska kvinnorna som man bör vara rädd 

för trots att de utför våldsdåd. Intertextualiteten påverkar texterna till att de västerländska 

kvinnorna beskrivs efter hur deras liv var innan de blev misstänkta terrorister, och inte deras 

eventuella dåd. Rapporteringen färgas av journalisternas förmåga att lättare relatera till de 

västerländska terroristerna och värderingarna som följer med det (Said, 1993, Brune, 1998). 

Detta påverkar i sin tur hur läsarna också kommer se de västerländska terroristerna som något 

som man inte behöver vara rädd för. 
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Diskursen om den österländska kvinnan i texterna framträder inte på samma sätt som den 

västerländska kvinnan. Genom att göra en poäng av att de österländska kvinnorna har agerat i 

en annan kontext skiljer journalisterna “oss” från det främmande (Said, 1993). Den svenska 

pressen pekar ut hur den österländska kontexten och kulturen skiljer sig från den 

västerländska och befäster diskurserna med sin makt som budskapsförmedlare av det sunda 

förnuftet till allmänheten (Brune, 1998). Bakgrunden om de kvinnliga terroristerna från öst 

har i texterna format kvinnorna enligt den rådande diskursen om öst som står i kontrast till 

väst (Said, 1993). Deras roll som kvinna sätts i kontrast med den “andres” kultur där 

artiklarna påvisar att kvinnorna har agerat som en reaktion på omgivningen, men fokus i 

framställningen av kvinnorna är inte deras nationalitet utan snarare att kulturen de befinner sig 

i är främmande jämfört med den västerländska kulturen (Said, 1993).  

 

När islam kopplas samman med terrorbrotten konstrueras diskursen om islam som något 

farligt och främmande (Said, 1978, Brune, 1998). Diskursen reproduceras i och med att 

centrala delar av den islamska kulturen, vilket beskrivs och kopplas samman med våld 

(Brune, 1998). Diskursen som konstrueras om både kvinnorna från öst och väst blir att det 

inte är de som begår terrorbrott, utan det är religionen (Said, 1978). Dock framställs de 

västerländska kvinnorna bli förändrade av den muslimska radikalisering genom t.ex. 

muslimska män, medan de österländska kvinnorna mer framställs bli utnyttjade och 

manipulerade av islam som redan verkar i deras kultur och samhälle. 

 

Social praktik 

När västerländska kvinnor begår och misstänks för terrorbrott finns det en diskurs om att 

kvinnorna har radikaliserats av yttre omständigheter. Detta visar på bilden som finns i 

samhället att europeiska kvinnor inte begår terrorbrott frivilligt, utan att terrorism är något 

som tillhör den “andre”. Genom att ta med uppgifter om att kvinnorna aldrig verkat religiösa 

påvisar man att hon fram till dådet tillhört normen av det västerländska samhället och sedan 

förändrats av den andra främmande och hotfulla religionen och kulturen (Venäläinen, 2016, 

Said, 1993). Öst framställs som något man bör vara rädd för och något som behöver 

kontrolleras, medan bilden av väst är konstruerad i motsats till öst. De västerländska 

kvinnornas kulturella bakgrund och etnicitet gör att de inte räknas in i bilden av “dem” och 

räknas heller då inte som främmande och något som man borde vara rädd för (Brune, 1998, 

Said, 1993). 
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De österländska kvinnorna som agerar i en annorlunda kontext beskrivs istället ha påverkats 

av sin omgivande kultur. Den österländska kulturen framställs som det som fått kvinnorna att 

agera våldsamt, det som får kvinnorna att gå utanför den konstruerade bilden av hur en kvinna 

ska bete sig, alltså inte kvinnorna själva (Said, 1993, Butler, 1999). Detta befäster bilden av 

kulturen som hotfull och främmande i västerländska medier (Said, 1993). Detta reproducerar 

den rådande bilden om kvinnorna från öst som förtryckta av sin omgivning och oförmögna att 

agera själva. Kvinnorna fortsätter att ses som osjälvständiga och oförmögna att agera på egen 

hand, det är alltid någon eller något annat som fått dem att begå terrorbrottet oavsett 

nationalitet eller etnicitet. Genom att i artiklarna fokusera på det “främmande” som den 

huvudsakliga orsaken till kvinnornas dåd, frikopplar man kvinnorna från dådet så de inte 

hamnar utanför sin könsroll. 

 

7.4 Det okej att vara tjej, men egentligen inte 

Detta mönster analyserar hur texterna lyfter fram att kvinnornas kön är till deras fördel, 

samtidigt som texterna pekar på att det är en nackdel. Samt att kvinnorna behandlas som 

ovanliga eller som sensationella.  

 

Text 

Reem Raiyshi beskrivs som den första kvinnan som islamistiska Hamas skickat som 

självmordsbombare på grund av att hon kunde ta sig förbi de “hinder” som skulle finnas för 

manliga självmordsbombare. Texten pekar på att det är kvinna som fått utföra dådet, hon 

anses kapabel och hon lyckas där männen inte gör det. Detta presenteras genom 

intertextualiteter om männen och de hinder som vanligtvis stoppar dem. Detta påpekas även i 

en annan artikel om en kvinna som heter Um-Bara, som är en av många kvinnor som tränar 

med männen för att bli krigare för militanta grupper i Gaza, där Um-Bara säger: “Som kvinna 

kan jag röra mig mer fritt än männen, jag blir inte lika bevakad.[...]” (Expressen, Mamma och terrorist, 2009-07-

19). I artikeln om Um-Bara benämns dessutom de kvinnliga soldaterna som “Hemliga vapen vid 

framtida attacker” (Expressen, Mamma och terrorist, 2009-07-19). Dessa artiklar pekar på att kvinnorna 

anses ha ett tydligt värde på grund av deras kön, då den kulturella aspekten kopplad till 

hennes kön gör att hon inte misstänks eller anses som ett hot (Butler, 1999).  

 

Samtidigt pekar texterna på de negativa aspekterna kopplade till könet, att Reem och Um-

Bara går emot sin könsroll, genom att lämna sina barn bakom sig när Reem dör i sitt attentat 
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och när Um-Bara är beredd att dö i strid trots sina barn. Detta beskrivs som något en kvinna 

inte borde göra då det finns ett antagande om att barnen är en viktig del av kvinnans identitet, 

speciellt eftersom artiklarna trycker på att de är mammor (se 7.2 Kvinnan och hennes familj). 

Att Reem beskrivs som; “En krigare, men också tvåbarnsmamma[...]” (Aftonbladet, Självmords-bombare-

tvåbarnsmor, 2004-01-15) och att Um-Bara säger; “Jag är mamma men är beredd att dö för mitt land.[...]” 

(Expressen, Mamma och terrorist, 2009-07-19) visar dem som avvikande från vad deras kön 

vanligtvis brukar vara och vad hennes roll som mamma innebär (Butler, 1999, Sjögren & 

Gentry, 2007).  

 

Mannen blir i texterna satt som normen som kvinnorna jämförs med kvinnorna. Texterna 

skiljer på könen och ser till att kvinnan inte blir för lik mannen trots att de utför samma 

uppgifter och har samma viljor. På så sätt förlorar hon inte sin femininitet (Van Zoonen, 1994, 

Butler, 1999). Genom att peka ut det kvinnliga könet blir det en vokabulär inverkan vilket ger 

texten ett budskap om att kvinnans identitet alltid ska ses utifrån hennes kön först och vad hon 

gör sist. Majoriteten av fokuseringen blir därför inte på våldet de utför utan istället på att de är 

kvinnor som utför våld, de beskrivs aldrig som krigare utan är istället kvinnliga krigare, eller 

mamma och terrorist (Sjögren & Gentry, 2007, Butler, 1999). 

 

“Vi är redo att offra våra liv om det behövs, säger Um-Bara som för talan bland de kvinnliga soldaterna som 

sitter framför oss” (Expressen, Mamma och terrorist, 2009-07-19). 

 

“Redan kvinnliga bombare är kontroversiella” (Expressen, Poserar med sonen före självmordsattacken, 2004-01-

27). 

 

Reem återfinns i en annan artikel, i en annan tidning. Här beskrivs Reem blivit utnyttjad av 

Hamas, vilket ses som en tabu i det palestinska samhället och att kvinnliga bombare är 

kontroversiella enligt texten. Samt att Reem enligt rykten inte hade något val än att spränga 

sig själv då hon haft en utomäktenskaplig affär, vilket dock förnekas av både familj och 

säkerhetstjänst. Trots förnekande om denna uppgift beskriver texten hur detta ställt Reem 

inför ett ultimatum, självmordsdåd eller hedersmord. Även om det är ett rykte, förbinder sig 

journalisten till modalitet kring Reems motiv och gör en värdering om vad som skulle kunna 

drivit henne till dådet. Hamas beskrivs dock inte bry sig om tabun om att använda en kvinna 

då de hävdar att fler kvinnor vill offra sig vilket pekar på att Reem fick enligt dem välja själv, 

men detta motargumenterar journalisten genom att skriva om ett rykte som motsäger Reems 
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agens. Detta sänker hennes agens vilket pekar på att texten försöker rädda hennes kvinnliga 

identitet. Artiklarna om Reem och Um-Bara nämner politiska kontexter, men vänder det till 

att fokusera på deras privatliv vilket blir den huvudsakliga förklaringen till varför de utför 

dåden och inte det politiska (Brown, 2011). Man pekar också på kulturella kontexter, då Reem 

ställs för ett ultimatum av självmordsdåd eller hedersmord, vilket presenterar något 

främmande och irrationellt i den “andres” kultur som inte finns i vår västerländska kultur 

(Said, 1993).   

 

Ett annat exempel är Ayat Akhras som utför ett självmordsattentat. Artikeln beskriver hur 

invånarna i flyktinglägret som Ayat bodde i jublade när de hörde nyheten. En klasskamrat 

beskriver dådet som “en modig handling”, folket delar ut sötsaker och skjuter sina vapen i 

luften i Ayats ära. Samtidigt beskrivs den kvinnliga självmordsbombaren som ett nytt 

fenomen som lett till en teologisk debatt bland islamisterna. 

 

“Muslimska ledare diskuterar om det är “tillåtet” också för palestinska kvinnor att spränga sig i luften i syfte att 

ta med sig så många israeler som möjligt i döden” (Expressen, Mellanöstern. Barnet som sprängde sig. 16-åriga 

Ayat tog sitt liv med ett…., 2002-03-30). 

 

Här kopplar texten Ayats könsidentitet med hennes roll i den muslimska samhällskontexten. 

Texten pekar på att i samhällskontexten hade Ayat behövt ha fått lov för att utföra dådet, 

något som alltså inte är fritt för det kvinnliga könet, vilket påverkar hennes agens. Samtidigt 

beskriver artikeln hur personerna i Ayats omgivning hyllar hennes dåd och de gör inga 

anmärkningar på att hennes kön skulle vara ett problem i kontext till vad som hänt. Detta 

återfinns också i artikeln om självmordsbombaren Hanadi, vars bror berättar att familj och 

vänner kommer förbi och gratulerar dem. 

 

“Varför ska jag gråta? Det här är som hennes bröllopsdag, hennes lyckligaste dag, sade han till nyhetsbyrån AP.” 

(Expressen, Hon tog med sig 19 i döden. 29-åriga Hanadi - advokat och självmordsbombare, 2003-10-03). 

 

Flera texter tar upp perspektivet att kvinnorna är den första självmordsbombaren/terroristen, 

vilket visar på att de går utanför den förväntade könsrollen (Butler, 1999, Brown, 2011). När 

de benämns som först kvinnliga självmordsbombaren eller terroristen tar detta bort 

kvinnornas agens, vilket journalisterna förbinder sig till genom att benämna händelserna som 

kontroversiella och ovanliga. 
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“Hon blev den första kvinnliga självmordsbombaren” (Aftonbladet, Därför sprängde Wafa sig till döds, 2002-01-

31). 

 

“Men hon blev den första kvinnliga europé som begick ett självmordsattentat i Irak” (Aftonbladet, Muriel, 38, 

sprängde sig i Irak, 2005-12-02). 

 

“-Jag har alltid velat bli den första kvinnliga självmordsbombaren[...]” (Aftonbladet, Självmords-bombare-

tvåbarnsmor, 2004-01-15). 

 

Eftersom kvinnornas våldsdåd benämns som kontroversiella eller ovanliga får det ett 

perspektiv av att det är konstigt och därför icke önskvärt, värderingen ses ytterligare när 

kvinnorna benämns som de första eftersom det skiljer ut dem från alla andra kvinnor som inte 

är våldsamma, vilket skapar könsnormer (Butler, 1999). 

 

Genre och Diskursiv praktik 

Genom att benämna kvinnorna som den första terroristen/självmordsbombaren lägger 

journalisterna värderingar i texten. Genom att de är först pekar det på en ovanlighet och 

texterna visar då att det inte är eftersträvansvärt. Detta producerar diskursen om att 

våldsamma kvinnor inte är önskvärda och ovanliga vilket skapar en könsstereotypisk 

framställning. Genom nyhetsgenre kan man förstå att anledningen till att händelserna blivit en 

nyhet är för att en kvinna utfört ett dåd och varit våldsamma (Gans, 2004). Annars hade det 

inte blivit en nyhet på grund av de redan rådande diskurser som finns om kvinnan och hennes 

antagna förmågor och bestämda roll i samhället (Butler, 1999). Genom att peka på att 

våldsamma kvinnor i sådana här händelser är ovanliga, även om dem inte är det, producerar 

och reproducerar texterna en bild om att kvinnligt våld är ovanligt och icke önskvärt eftersom 

det inte förväntas eller önskas av hennes kön. 

 

Även om det i flera artiklar nämns att kvinnan kan ha haft en egen vilja att utföra dådet ses 

detta förbi genom att texterna försöker hitta yttre omständigheter som anledning till dåden, 

som inte har med kvinnans fria vilja att göra.  

 

“Hennes make var död. Hon var desperat och trött på livet sedan hon misslyckats att ta tillbaka sin dotter från 

svärföräldrarnas hem” (Expressen, Terrorn i Ryssland. De är unga. De är kvinnor. De vill döda många ryssar, 

2004-09-02). 

“En annan rysk taktik är att våldta kvinnorna[...] Kvinnan stämplas som en paria. Hon kan inte gifta sig. 

Familjen tar sin hand ifrån henne” (Aftonbladet, Så blev de dödens änglar, 2004-09-12). 
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“Flickan, som även fått sin handikappade bror dödad av soldater, sjönk djupt ner i sorg och var ett lätt byte för 

värvare till självmordsattentat” (Aftonbladet, Ajza - en av få frivilliga, 2005-05-22). 

 

Det produceras en diskurs om våldsamma kvinnor, att de inte blir våldsam förrän yttre 

omständigheter påverkat dem och de inte har en fri vilja i frågan (Venäläinen, 2016). Genom 

att journalisten gjort nyhetsvärderingen i texten och valt att lyfta perspektivet om kvinnans 

vilja och tillåtelse till våld visar detta att diskursen reproducerar identiteter om kvinnor och att 

de inte bör utföra våld även om de själva vill (Brune, 1998, Butler, 1999). Diskurser skapar 

konsekvenser för kvinnor som förlorar makt över sin situation, där de kvinnor som uttrycker 

en vilja om att vara våldsamma bryter könsidentiteten och riskerar då att förlora den (Butler, 

1999). Detta upprätthåller de västerländska nyhetstexterna med den dominerade diskursen och 

sin egen makt att representera världen (Said, 1993). 

 

Social praktik 

Den rådande diskursen om kvinnans förmåga till att utföra våld baserat på hennes kön och 

genus produceras och reproduceras i den sociala praktiken. Genom denna framställning får 

man veta att det inte är normalt för kvinnan att agera våldsamt, om inte yttre omständigheter 

bortom hennes kontroll tvingar henne till det. Oftast pekas religiösa eller politiska kontexter 

ut som kvinnoförtryckande i den “andres” samhälle och att våldet inte är normalt för kvinnans 

kön. Detta kan ses som att journalister genom intertextualitet om hur kvinnor behandlas i 

andra kulturer, försöker befästa bilden av öst genom att peka på religiösa och politiska 

kontexter som vi själva inte har i vår kultur. Detta för att kunna bedriva argumentationen om 

varför kvinnors våld inte uppskattas (Said, 1993, Brune, 1998). Hennes kön plus hennes 

geografiska/etniska bakgrund påverkar hennes förmågor att ses som kapabel till våld i texten. 

Detta syns också genom att diskursen poängterar att de kvinnliga 

självmordsbombarna/terroristerna ses som ovanliga eller sensationella.  

 

Artiklarna berättar att folk runt omkring kvinnan inte anser hennes kön som ett problem utan 

hyllar dådet oavsett och när kvinnorna får uttrycka en egen vilja finns ingen problematik kring 

deras val att utföra våld kopplat till könet. Däremot tar journalisterna upp problem med 

hennes kön genom att peka på teologiska debatter eller tabun kring att använda kvinnor i 

sådana här situationer, där perspektivet är att det finns ett kvinnoförtryck på en religiös och 

politisk nivå inom islam (Said, 1993). De religiösa och politiska perspektiven om kvinnan får 
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symbolisera verkligheten av något som är främmande och påpeka att de är den “andre” som 

beter sig så här. Detta sker genom intertextualitet om det muslimska samhället. Istället för att 

fokusera på vad kvinnan gjort och hur folk reagerat på hennes handling, fokuserar texterna på 

att lyfta negativa perspektiv som motsäger vad de positiva personerna på plats säger om 

kvinnorna (Brune, 1998, Said, 1993). 

 

Den västerländska synen på islam, det muslimska samhället och hur det kvinnliga könet 

passar in i den kontexten genomsyrar texterna. Genom fokusering på att det är kvinnor som 

utför våld, att det går emot förväntningarna om dem samt att det muslimska samhället verkar 

ha åsikter om kvinnor som utför våld speglar journalisternas syn på verkligheten av vad som 

är normalt och inte. Genom att peka ut att den “andre” applicerar förbud för kvinnan och att 

detta innebär att kvinnorna enligt den “andre” inte agerar korrekt efter sitt kön försöker man 

visa på att öst diskriminerar kvinnor försöker texten avspegla verkligheten genom 

stereotypiska bilder av egenskaper de i öst har, som vi i väst inte har (Said, 1993). 

 

7.5 Kvinnans offerroll och hämnd 

Detta tema analyserar hur kvinnorna får rollen som offer, vilket i texterna framställs som 

förklaringen till deras våldsdåd, samt att denna offerroll driver kvinnorna till att hämnas. 

 

Text 

I texterna påverkas kvinnornas agens genom att texterna framställer dem som offer för yttre 

omständigheter. Detta mönster yttrar sig oavsett kvinnans kulturella bakgrund, dock kan 

geografisk placering påverka hur dessa yttre omständigheter beskrivs. När kvinnorna kommer 

från väst pekar texterna många gånger på argument om varför det inte skulle vara kvinnornas 

fel att de blev våldsamma, att de av någon förklaring inte kan hållas ansvariga för sina brott. 

En 19-årig kvinna från Göteborg som ej namnges i texten, beskrivs ha gripits för terrorbrott 

efter att hon försökt smugglat in falska belgiska pass åt al-Qaida. Hon beskrivs vara en vanlig 

tjej från en välbärgad familj, varpå texten tar upp en kommentar som påverkar kvinnans agens 

i frågan om hennes brott. 

 

“Hon har aldrig verkat vara religiös eller fanatisk på något sätt. Kanske har hon blivit lurad till att smuggla in 

passen, säger uppgiftslämnare” (Expressen, Terrorgripna svenskan tror vara Al-Qaidas passkurir, 2004-08-06). 

 



46 
 

Genom att fokusera på att hon är en ung vanlig tjej från en välbärgad familj skapas diskursen 

om den oskyldiga ej våldsamma kvinnan, som sedan krockar med bilden av henne som 

brottsling. Genom att påstå att hon kan ha lurats till att smuggla passen menar man att det 

kanske inte är hennes fel, hennes agens försvinner genom uppgiftslämnarens spekulationer 

om att kvinnan kanske inte tog beslutet själv. Istället läggs fokus på de som kanske har lurat 

henne, nämligen al-Qaida. I texten framställs kvinnan utifrån hennes privatliv där man 

fokuserar på att hon inte verkat vara religiös eller fanatisk, mot antagandet att al-Qaida 

däremot är det, därmed blir kvinnan ett religiöst subjekt för islam. Hon förlorar förmåga att 

fatta egna beslut samtidigt som läsaren får en tydlig bild av henne som “vi” och al-Qaida som 

“dem” (Said, 1993, Brune, 1998). Hennes påstådda brottslighet förklaras därför genom den 

yttre omständigheten islam och al-Qaida, vilket gör att hon uppfattas som oskyldig enligt 

texten. 

 

Colleen LaRose, alias Jihad-Jane, beskrivs genomgående i texten haft ett tufft liv, ett liv som 

“liknar en sorglig countrylåt” (Svenska dagbladet, Jihad Janes tragiska liv, 2010-03-13). Detta handlar 

majoriteten av texten om, att hon planerat mörda den svenska konstnären Lars Vilks nämns 

bara en gång. Dådet förklaras med hennes privatliv, vilket blir en modalitet om att det 

struligta livet är det som lett Colleen till att agera våldsamt. Genom antaganden befäster också 

journalisten att Colleen inte har de egenskaper som behövdes för att vara terrorist trots hennes 

brott och våldsamhet;  

 

“Namnet “Jihand Jane” kan kanske väcka oro, men hon tycks inte ha varit någon särskilt förslagen terrorist 

enligt vad som hittills framkommit” (Svenska dagbladet, Jihad Janes tragiska liv, 2010-03-13).  

 

Genom att skriva att Colleen inte var förslagen som terrorist påpekar detta att hon inte kunde 

bli som “dem”, där journalisten förbinder sig till en modalitet om att “vi” inte har samma 

egenskaper som “dem” (Said, 1993, Brune 1998). Aspekt om att hon inte kan vara som den 

andre genom att förminska hennes agens och befästa modaliteter om den andre, återfinns i en 

annan artikel om Jihand-Jane; 

 

“Colleen LaRose ser nämligen inte all ut som någon Jihand-Jane” (Aftonbladet, Vem är rädd för henne?, 2010-

03-19)  
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“Vi tittar inte på någon terrorist, tänker jag. Vi tittar på en trasig missbrukare som inte förstår vad hon ställt till 

med” (Aftonbladet, Vem är rädd för henne?, 2010-03-19).  

 

Detta visar att journalisten pekar ut att hon inte ser ut som en Jihad-Jane utifrån 

intertextualitet om terroristers utseende. Dessutom kopplar journalisten även här till Colleens 

tidigare livsproblematik, vilket tar bort hennes agens och på så sätt göra henne icke ansvarig 

för sina dåd eftersom hon inte verkar veta bättre på grund av hennes bakgrund (Said, 1993). 

 

Muriel Degauque var hemma i Belgien “känd” som den “snälla bagerikassörskan”. Men blev 

sedan enligt texten den första kvinnliga europén att begå ett självmordsattentat i Irak. Hon är 

alltså känd för sin snällhet och inte dådet vilket i texten lyfter vad som anses eftersträvansvärt 

eller inte genom modalitet. I textens benämns Muriels make vara den som övertygat henne att 

omvända till islam. Han beskrivs som en sju år äldre belgisk-marockan som gick runt med 

kalott på huvudet, läste ur Koranen och förbjöd folk att dricka alkohol eller se på tv, medan 

Muriel beskrivs som en snäll västerländska. Genom att skapa stereotypiska bilder om dem 

båda får läsaren redskap för att skilja dem åt, där maken framställs som muslimen som 

omvänder Muriel, och Muriel som den normala västerländskan som omvandlas (Said, 1993). 

Det skapar bilden att “den andre” påverkar och omvänder “våra egna” genom den 

västerländska synen på islam och terrorism, där fokus ligger på mannen och hans identitet 

som muslim (Brune, 1998). På så sätt förlorar Muriel sin agens eftersom den muslimska 

mannen är den som konverterar henne och ger henne en ny identitet genom egenskaper hon 

inte hade innan (Said, 1993, Brune, 1998). Detta blir tydligt när Muriels mamma citeras;   

 

“Hon hade blivit mer muslim än muslimer[...]” (Aftonbladet, Muriel, 38, sprängde sig i Irak, 2005-12-02).  

 

Muriel har alltså förlorat de egenskaper som tillhör “oss”, förlorat sin västerländskhet och 

istället blivit som “dem” (Said, 1993). Muriel beskrivs ha sprängt sig för att bli martyr precis 

som hennes make, han blir alltså inte bara anledningen till hennes förändring och våld utan 

också hennes död. Muriel beskrivs också haft problem med droger innan och en fattig 

uppväxt, vilket visar att hennes agens är låg då hon redan hade problem i livet och blev då 

lättare ett offer för makens makt och islamisering. 

 

Det är dock inte enbart de västerländska kvinnorna som beskrivs ha fallit offer för islam, 

radikalisering och yttre omständigheterna som får dem att begå terrorbrott. Även kvinnor från 
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Mellanöstern och Tjetjenien beskrivs i artiklarna som offer. Islam är närvarande i majoriteten 

av materialet, men närvaron ser på några ställen annorlunda ut för de österländska kvinnorna 

än de västerländska kvinnorna. I många fall blir islam en del av den kulturella och politiska 

kontexten som de österländska kvinnorna lever i. Dessa kvinnor beskrivs i artiklarna ha 

påverkats så mycket av religionen och kulturen att det var detta som drev dem till terrorbrott. 

Till skillnad från de västerländska kvinnorna som istället framställs blivit lurade eller 

omvända av muslimer som genom antaganden kopplas till islam. 

 

“Uppges ha radikaliserats av Coulibaly.” (Expressen, Mysteriet om änkan, 2015-01-11). 

 

“Hon flyttade 18 år gammal till Texas, USA, för att studera. Där ska hennes radikalisering ha börjat. Samma år 

som flytten till USA, 1990, gifte hon sig. Bröllopet var arrangerat och hon födde tre barn.” (Aftonbladet, IS ville 

byta Foley mot Lady al-Qaida, 2014-08-29). 

 

I dessa citat ovan, syns mönster av hur religionen beskrivs som någonting som tagit över 

kvinnorna och förändrat dem. Vilken religion som kvinnorna faktiskt tillhör nämns inte i 

artiklarna, men genom att ordet radikalisering har använts i den västerländska kontexten för 

att beskriva islam genom intertextualitet, gör artiklarna ett antagande om vad radikaliserad 

betyder. Genom att benämna kvinnorna som radikaliserade blir religionen den yttre 

omständigheten som är anledningen till kvinnornas terrorbrott (Venäläinen, 2016). Genom de 

österländska kvinnorna framträder ytterligare ett mönster som föds ur mönstret om kvinnan 

som offer, nämligen hämnerskan. Hämnd och revansch är två ord som figurerar frekvent i 

artiklarna om de österländska kvinnorna, i en artikel från 2003 skriver författaren om det 

kvinnliga självmordsbombarna/terroristerna “svarta änkor” från Tjetjenien. 

 

“Tjetjenska självmordsbombare är en relativt ny företeelse och skiljer sig på en viktig punkt från de kvinnliga 

palestinska självmordsbombare, vars attacker i Israel har blivit allt vanligare. För de tjetjenska kvinnorna handlar 

det inte så mycket om politik som om revansch och hämnd.” (Svenska dagbladet, Sprängattentat mot rysk buss, 

2003-06-06). 

 

De tjetjenska terroristerna “svarta änkorna”, beskrivs genomgående som hämnerskor i 

artiklarna, de agerar utifrån hämnd och revansch utan politiskt motiv. Journalisterna befäster 

en modalitet genom att skriva att hämnd är det enda kvinnorna har kvar i livet och att kvinnan 

därför var ett lätt byte av terrorism/självmordsbombs värvare, alltså offer för värvarnas 

utnyttjande av dem.  
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Genom att beskriva yttre omständigheter och inte den politiska kontexten sätts kvinnorna in 

sin bestämda roll som känslostyrda och irrationella istället för politiskt agerande (Butler, 

1999, Brown, 2011). De kvinnliga terroristerna är offer för olika sorters förtryck som tagit 

t.ex. deras familjemedlemmar ifrån dem, kvinnorna blir därmed inte helt ansvariga för sina 

handlingar och har inte en egentlig förmåga att fatta egna beslut (Venäläinen, 2016). Genom 

att göra kvinnan till ett offer kan våldshandlingen förklaras som en oundviklig reflex. Detta 

sänker agensen hos kvinnorna, vilket konstruerar diskursen om att kvinnor aldrig agerar 

våldsamt från eget initiativ utan alltid på grund av yttre omständigheter (Ibid). Oavsett hur 

och varför kvinnorna utför hämnd, befäster texterna att det aldrig är motiverade av fri vilja 

hos kvinnan. Detta tar ifrån kvinnorna deras agens, eftersom de bara beskrivs våldsamma 

utifrån de yttre omständigheterna som förstört dem vilket gjort dem till offer. Deras agens 

förminskas ytterligare då offerrollen skapar hämndrollen, då hämnden beskrivs vara 

våldshandlingar drivna av de oundvikliga reflexerna som framträder på grund av traumat de 

fått som offer.  

 

“Att hämnas är den enda uppgift de har kvar. Det gör dem till lätta att rekrytera för självmordsuppgifter.” 

(Expressen, Terrorn i Ryssland. De är unga. De är kvinnor. De vill döda många ryssar, 2004-09-02). 

 

“Flickan, som även fått sin handikappade bror dödad av soldater, sjönk djupt ner i sorg och var ett lätt byte för 

värvare till självmordsattentat.” (Aftonbladet, Ajza - en av få frivilliga, 2005-05-22). 

 

“Deras liv är slut. Att hämnas är den enda uppgift de har kvar. Det gör dem till lätta att rekrytera för 

självmordsuppgifter” (Expressen, Terrorn i Ryssland. De är unga. De är kvinnor. De vill döda många ryssar, 

2004-09-02). 

 

Majoriteten av kvinnornas offerroller och hämndrollen formas när kvinnorna inte själva får 

uttrycka sig i texterna, istället är det andra som pratar om eller beskriver dem. I artiklar där 

kvinnorna själva får uttala sig finns det ett tydligt mönster som skiljer sig mot de texter som 

enbart låter andra beskriva kvinnorna, i dessa artiklar blir kvinnornas agens något högre. Den 

politiska kontexten existerar i artiklarna, men det är kvinnornas egna åsikter som får utrymme 

i texterna. 

 

“-Jag har alltid velat bli den första kvinnan som gör en martyrattack, en attack där mina kroppsdelar sprids 

överallt. Det är det enda jag ber Gud om, säger hon med ett leende” (Aftonbladet, Självmords-bombare-

tvåbarnsmor, 2004-01-15). 
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“Jag är mamma men är beredd att dö för mitt land [...]Jag vill stå i första linjen med männen, säger hon och 

försöker ladda sin kalasjnikov.” (Expressen, Mamma och terrorist, 2009-07-19). 

 

“Jag ska kämpa istället för de sovande arabiska arméerna som tittar på medan palestinska flickor kämpar 

ensamma. Intifadan fortsätter tills vi segrat, säger hon på filmen” (Expressen, Mellanöstern. Barnet som 

sprängde sig. 16-åriga Ayat tog sitt liv med ett…., 2002-03-30). 

 

Kvinnorna i dessa citat är medvetna om deras roll som kvinna, men ställer sig utanför 

strukturerna som det innebär att vara kvinna och agerar självständigt. De yttre 

omständigheterna när kvinnorna själva får uttala sig blir inte den största och enda anledningen 

till varför de begår våldsdåd. Istället bemöts argumenten om bakomliggande privata 

anledningar hos kvinnan med att de får uttrycka en egen vilja att vara våldsamma och får 

själva värdera sina handlingar.   

 

“-Det finns kvinnliga soldater i koranen. Men det är fortfarande ovanligt eftersom det är så svårt i vår kultur, 

säger Um-Bara. Hon förklarar att det innebär en rad problem att vara kvinnlig soldat i ett strikt patriarkalt 

samhälle där traditionen är att kvinnor alltid frågar om lov eller där de inte umgås fritt mellan könen” 

(Expressen, Mamma och terrorist, 2009-07-19). 

 

Därmed blir de kvinnorna som själva får uttala sig, inte offer på samma sätt som kvinnorna i 

artiklarna som beskrivs av någon annan, de får istället fullt ansvar för sina handlingar och 

beskrivs vara medvetna om dem. Som i exempel ovan, där den kvinnliga terroristen är väl 

medveten om vilken kulturell och politisk kontext hon agerar i, men inte låter detta sänka 

hennes agens. 

 

Genre och Diskursiv praktik 

Nyhetsgenren reproducerar här diskurser om kvinnorna som offer och hämnerskor, där 

journalistens nyhetsvärdering och perspektiv inte ifrågasätts. Detta blir tydligt genom 

intertextualitet i texterna där det antingen är journalisten själv som beskriver kvinnorna eller 

en familjemedlem/vän/annan källa. Den framställning som samhället och/eller journalisten 

applicerar på kvinnan blir därför sedd som det viktiga och det korrekta eftersom det får störst 

fokus, vilket reproducerar stereotypiska bilder kring det kvinnliga könet (Butler, 1999). Detta 

visar hur texten producerar och reproducerar diskurser om kvinnan som offer och hämnerskor, 

eftersom kvinnans egen syn på sig själv inte får komma fram.  
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När kvinnorna får berätta om sig själva går de utanför offerdiskursen som journalisterna 

presenterar. Kvinnorna visar på en hög agens gällande sina terrorbrott och bryter då 

stereotypen om den omvända och lurade kvinnan. Istället visar kvinnorna upp en betydligt 

mer komplex bild av den kvinnliga terroristen och kvinnor är medvetna om att utifrån 

kontexten de agerar i, ses de som offer för de rådande diskurserna. Trots att kvinnorna 

uttrycker en fri åsikt blir de ändå offer genom de rådande diskurserna i nyhetsgenren. Detta är 

ett tecken på att nyhetsgenren inte agerar helt objektivt, utan rapporteringen bygger på 

antaganden och invävda värderingar om vilka de kvinnliga terroristerna är och vad deras 

motiv är. När andra får beskriva den västerländska kvinnan beskrivs hon som t.ex. snäll eller 

glad samt att alla är förvånade över att hon förknippats med ett våldsamt sammanhang, vilket 

skapar diskursen om den västerländska kvinnan som icke kapabel till våld. Kvinnan förlorar 

då makt över sin situation och ses som ett offer eftersom man inte kan tänka sig henne 

frivilligt involverad i våld då detta skär sig mot det positiva som beskrivs om henne (Brune, 

1998).  

 

Den österländska kvinnan beskrivs som känslostyrd och irrationell, samt driven av motivet 

hämnd. Diskursen om kvinnorna som agerar våldsamt för att hämnas produceras genom 

intertextualiteten i texterna, där hämnden trycks på som motiv till våldshandlingen och att 

terrorbrottet var kvinnornas enda utväg. Denna diskurs är så befäst att samma eller liknande 

påståenden upprepas flera gånger genom texterna och färgar varandra och påståenden som 

“deras liv är slut” (Expressen, Terrorn i Ryssland. De är unga. De är kvinnor. De vill döda många ryssar, 2004-

09-02) görs i texterna på grund av antaganden hos journalisterna, där de kvinnliga terroristerna 

agerar utifrån en offerroll, och omvandlar detta till sanning för allmänheten (Brune, 1998). 

 

Både de västerländska och österländska kvinnorna har en sak gemensamt och det är diskursen 

kring muslimer och islam, vilka i texterna framställer dem som våldsamma, farliga och icke 

eftersträvansvärda. Kvinnorna beskrivs som normala fram tills diskursen om islam och 

muslimer trädde in i kvinnornas icke våldsamhetsdiskurs (Said, 1993, Brune, 1998). Eftersom 

journalisten är de som beskriver kvinnan, antingen själv eller genom familj och vänner, och 

journalisten som beskriver muslimer och islam, antingen själv eller genom familj och vänner 

till kvinnan, förvandlas kvinnan till offret. Det är det som är annorlunda som är brottslingen, 

och det som gjort henne till offer (Said, 1993).  
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Social praktik 

Oavsett om kvinnorna är från öst eller väst placeras de in i en offerroll av journalisterna, ett 

offer för religionen, offer för personliga tragedier, offer för ett struligt liv, ett offer för yttre 

omständigheter samt hämnerskor på grund av att de är offer. Islam får representera den 

“andre” i texterna och det som får kvinnorna att begå brottet (Said, 1993). Synen på islam 

lever kvar i vår samhälleliga kontext och fortsätts applicera på kvinnliga terrorister och 

självmordsbombare som det som fått kvinnorna att begå terrorbrott, och något som tar över 

kvinnorna när detta förvandlats till en gemensam uppfattning (Brune, 1998, Said, 1993). 

Oavsett kvinnornas bakgrund eller anledning till varför de blivit våldsamma, syns ett tydligt 

mönster av hur journalisterna i flera fall försöker göra dem oskyldiga och till offer istället för 

personer med egna viljor. Det sker en förenkling av de kvinnliga terroristerna och 

självmordsbombarna när de placeras in i offerrollen, en förenkling där de endast agerar i sin 

roll som kvinna (Butler, 1999).  

 

Kvinnan som känslomässig och irrationell är betydligt mer lättbegriplig än kvinnan som en 

politiskt agerande terrorist. De våldsamma kvinnorna passar inte in i stereotypen för en 

terrorist och inkluderas därför inte, istället placeras de i en könstereotyp som binder samma 

kvinnor i samhället med de kvinnliga terroristerna. I ett patriarkalt samhälle är kvinnan 

fortfarande underordnad mannen och framställningen av henne och vilka stereotyper som 

uppstår kommer påverkas av det ojämna maktförhållandet (Hall, 2013, Butler, 1999). Kvinnor 

ses som omhändertagande och känslostyrda i samhället, en bild som lever kvar och 

reproduceras genom artiklarna om kvinnorna som hämnerskor (Van Zoonen, 1994, Sjögren & 

Gentry, 2007). Genom att peka på att hon begår terrorbrott för att hämnas sin familj går 

kvinnan inte utanför sin könsroll trots att hon brukar våld, hennes aktioner är fortfarande 

kopplade till hennes omhändertagande sidor som kvinna (Butler, 1999). Det finns en diskurs i 

samhället om att alla kvinnor har modersinstinkter och är naturliga mödrar som skyddar sina 

barn till varje pris, och detta passar in i narrativet om den våldsamma mamman. En mamma 

eller fru agerar då enligt sina insikter och inte irrationellt eller galet. På så sätt förlorar hon 

inte heller sin kvinnlighet och kvinnan håller sig inom rollen för vad en kvinna förväntas vara 

i vårt samhälle (Sjögren & Gentry, 2007). 

 

Stereotypa bilder om muslimer och den islamska kulturen beskrivs parallellt med den 

kvinnornas egenskaper, vilket producerar diskursen om “vi” och “dem”. De västerländska 

kvinnorna t.ex. får positiva egenskaper och islam negativa. Detta blir framställt som 
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anledningen till att kvinnorna utför våld, vilket formar uppfattningen om att islam och 

muslimer kommer och förändrar de västerländska kvinnornas positiva egenskaper, kvinnorna 

blir då för lik den “andre” (Said, 1993, Brune, 1998). Detta producerar bilden av den 

västerländska kvinnan som icke våldsam om inte den “andre” påverkar henne, samtidigt som 

det producerar och reproducerar bilden om islam och muslimer som förövare trots att grunden 

av artikeln bygger på att det är kvinnan som misstänkts för ett brott eller våldsdåd. Den 

västerländska synen formas vad som är normalt och inte normalt för kvinnor, som genom 

medierna blir den enda sanna representationen, även om detta kanske inte stämmer överens 

med verkligheten. Detta upprätthålls genom att det är sunt förnuft att kvinnor inte kan, bör 

eller vill vara våldsamma om inte annat än deras egna fira vilja påverkat dem.  

 

När någon av kvinnorna försöker gå utanför det västerländska sunda förnuftet som medierna 

presenterar kliver journalisterna in och försöker korrigera situationen genom att påpeka de 

yttre omständigheterna eller påvisa att kvinnan inte hade någon vilja i frågan. Journalisterna 

rädda kvinnorna från att förlora framställningen av deras genus, kön och i de västerländska 

kvinnornas fall, deras etnicitetsidentitet (Butler, 1999, Said, 1993). Det är endast när det finns 

faktiska citat från kvinnorna som de slipper passas in i den stereotypa rollen som ickepolitisk 

kvinna och får ta ansvar för sina handlingar. Kvinnorna beskrivs fortfarande utifrån ett 

offerperspektiv, men deras beslutsförmåga tas inte ifrån dem på grund av det. 
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8. Resultat 

Syftet med studien var aldrig att få fram absoluta sanningar om hur kvinnliga terrorister och 

självmordsbombare framställs i svenska pressen, utan avsikten har varit att belysa hur 

diskurserna reproduceras i västerländsk media och identifiera vilka diskurser som existerar 

inom nyhetsgenren. För att nå studiens konklusion kommer nu varje frågeställning, en för en, 

diskuteras baserat på analyskapitlet. De olika mönstren som utgjorde analysen kommer att 

sammanfattas under frågeställningarna, där mönstren kommer användas för att ge svar på 

flera frågeställningar.  

 

8.1 Vilka diskurser går att finna om de kvinnliga 

terroristerna/självmordsbombarna?  

Denna frågeställning besvaras främst genom de andra frågeställningarna nedan. Detta för att 

på ett mer konkret sätt argumentera och diskutera vilka diskurserna är och hur de har uppstått. 

Dock är det värt att lyfta att analysens olika mönster många gånger har samma eller mycket 

lika diskurser inom sig, där det största genomgående mönstret i alla delar av analysen är att 

kvinnorna inte har en fri vilja eller egen förmåga att välja att vara våldsamma. Detta kan tyda 

på att de rådande diskurserna om kvinnliga terrorister/självmordsbombare produceras och 

reproduceras oavsett vinkel och händelse i nyhetstexterna. 

 

I stora drag har analysen funnit följande diskurser: 

Diskursen om kvinnan som icke våldsam och icke kapabel till våld. Diskursen om hur kvinnor 

ska vara; utseende, karaktär och egenskaper som kopplas till kön och genus. Diskursen om 

kvinnan och hennes familj där kvinnornas roll i flertalet fall kopplas till privatliv. Diskursen 

om kvinnliga terrorister/självmordsbombare som ofarliga där kvinnornas kön automatiskt 

innebär att de är ofarliga. Diskursen om skillnader mellan öst och väst, där texterna skiljer på 

olika kulturella kontexterna och hur detta påverkat kvinnorna. Diskursen om kvinnan som 

offer och hämnerska där hennes fria vilja inte existerar. Diskursen om att islam är det farliga 

och främmande som påverkar kvinnorna.  

 

8.2 Hur skildras kvinnorna utifrån ett genus- och postkolonialt perspektiv?   

Flera av texterna konstruerar aktivt diskurser om det kvinnliga könet och genuset, vilket sin 

tur formar framställningen av kvinnorna. Detta kan ses genomgående i texterna genom att 

journalisten lägger fokus på att berätta om vad som är kvinnligt och vem som är kvinna. Detta 
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sker genom att det kvinnliga könet fastslås genom diverse karaktärsdrag, 

utseendebenämningar, beteende och humörbeskrivningar. Uppfattningar om dem beskrivs 

antingen genom journalisten själv i texten, och/eller genom citat från kvinnans vänner och 

familj. På så sätt kan vi tydligt se att det formas en bestämd bild om vad som anses som 

normalt för det kvinnliga könet då dessa beskrivningar lyfts som positiva, normala och 

eftersträvansvärda för kvinnan i texterna. Genom att positiva egenskaper fastslås som normala 

för kvinnan uppstår en tydlig krock med dessa fastlåsta beskrivningar om henne när hennes 

våldshandling introduceras i texten, trots att våldshandlingen är den egentliga anledningen till 

att texterna skrivs. Det förs vidare till samhällets läsare och formar den västerländska bilden 

om kvinnan som icke kapabel eller ej uppskattad våldsutövare som en absolut sann 

framställning av världen. Att kvinnorna beskrivs efter utseende och karaktär som krockar med 

deras våldshandling stämmer överens med Sjögren och Gentrys studie (2007) samt Judith 

Butlers (1999) och Van Zoonens (1994) teorier, då kvinnorna, deras kön och genus, på sätt får 

bestämda egenskaper som låser deras förmågor att agera utanför dem. 

 

Flera texter formar en diskurs om kvinnans plats i en familj, där det påpekas tydligt att det 

anses normalt för kvinnans kön och genus att tillhöra en familj antingen genom hennes 

föräldrar, syskon, giftermål eller egna barn. Texterna fokuserar på detta och inte på kvinnan 

som individ eller hennes våldshandling. Detta syns i materialet genom att kvinnan inte 

beskrivs blivit våldsam förrän hennes familj har påverkats, hennes våld förklaras genom att 

hon beskrivs inte ha någonting kvar att leva för utan den familj hon förlorat.  Kvinnan 

stigmatiseras om hon utfört en våldshandling som leder till att hon själv påverkar sin egen 

familj genom konsekvenserna av våldet, där hon lämnar dem kvar att sörja hennes död eller 

lämnar dem att klara sig själva för att hon är någon annanstans och utför våldshandlingar. 

Samt stigmatiseras kvinnan om hon inte lyckas forma eller behålla en familj, detta genom att 

texterna påpekar om hon är ogift, frånskild eller distanserad utan kontakt med sin familj. 

Denna bild reproduceras helt baserat på kön och inte geografisk placering eller etnicitet, alltså 

produceras och reproduceras denna rådande diskurs istället genom journalisternas syn på 

saken.  

 

Detta mönster om att lyfta kvinnans privatliv samt hennes emotionella sidor stämmer överens 

med Browns (2011) och Venäläinens (2016) studier samt Van Zoonens (1994) teorier, där 

kvinnorna alltid beskrivs efter vem hon är i förhållande till bland annat privatliv och inte sina 

egna individuella handlingar samt hennes emotionella drag istället för politiska. Utifrån detta 
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kan det sammanfattas att nyhetsmediet skapar och återskapar bilden om att kvinnor genom 

flera olika perspektiv ändå bara ses på ett sätt, som ej kapabla eller ej förknippade med våld 

vilket krockar med den intertextuella förståelsen och de stereotypiska uppfattningarna om vad 

det innebär att vara terrorist/självmordsbombare.  Kvinnans förmåga till våld är alltid kopplad 

till kön- och genusstrukturer som byggts upp i texterna.  

 

Det postkoloniala däremot appliceras inte för att stigmatisera kvinnorna utifrån vart de 

kommer ifrån, det postkoloniala påverkar istället hur den västerländska synen på öst menar att 

öst påverkat kvinnorna och gjort dem våldsamma. Kvinnorna som kommer från väst beskrivs 

ha radikaliserats eller lurats av antingen muslimska män eller islam i olika former, medan 

kvinnorna från öst beskrivs som utsatta eftersom de redan bor i den österländska kulturen och 

samhället, vilket gör dem lätt att utnyttja. Öst porträtteras som det onda som förändrar 

kvinnorna som framställs som snälla, goda och oskyldiga, samt beskrivs öst ha en kränkande 

kvinnosyn som påverkar kvinnorna som bor inom kulturen. Oavsett dessa perspektiv ses ändå 

alla kvinnor oavsett vart de är placerade geografiskt och kulturellt, som icke våldsamma och 

hade fortsatt vara det om inte andra omständigheter påverkat dem eller tvingat dem. Kvinnor 

anses därmed ej kapabla att välja att vara terrorister eller självmordsbombare.  

 

Detta mönster har i analysen framställt flera olika diskurser. Diskursen om skillnader mellan 

öst och väst eftersom kvinnorna påverkas olika av islam, vilket stämmer med Saids (1993) 

teorier eftersom väst porträtterar öst som främmande och utanför normen. Samt Brune (1998), 

eftersom detta leder till “vi” och “dem” perspektiv, där olika egenskaper jämförs där “vi” inte 

är som “dem”. Diskursen om kvinnan som offer och hämnerska vilket påverkar kvinnornas 

fria vilja, eftersom det alltid är yttre omständigheter som fått dem att bli våldsamma vilket 

stämmer överens med Brown (2011), Venäläinens (2016) och Gentry och Sjögrens (2007) 

studier. Diskursen om att islam är det farliga och främmande som påverkar kvinnorna att 

förändras eller helt enkelt lurar de oskyldiga kvinnorna, vilket också stämmer med Said 

(1993) och Brune (1998) som beskriver att islam porträtteras som farligt och främmande. 

 

8.3 Hur framställer texterna de kvinnliga terroristernas/självmordsbombarnas 

motiv?   

Kvinnornas motiv kopplas majoriteten av gånger till hämnd. Trots att deras våldsamma 

agerande kan ses som en reaktion på en politisk kontext eller ett politiskt förtryck framställer 
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texterna genomgående kvinnornas motiv som om en känslostyrd reaktion på personliga 

förluster av familj eller makar. Utan förlusten av familjen skulle kvinnorna inte ha agerat 

onormalt för hennes könsroll, familjen blir då det absolut viktigaste för kvinnan eftersom 

detta driver henne över kanten. Denna förlust är det som driver kvinnorna till våldet, genom 

att de vill hämnas.  

 

Detta mönster har framkommit ur ett större mönster i analysen, där kvinnorna framställs som 

offer. Offer genom olika påverkan som får dem att agera våldsamt som ett resultat av yttre 

omständigheter. När kvinnorna upplevt en förlust blir de snabbt offer för händelsen som 

förvandlar dem till våldsamma hämnerskor. De blir sedan offer på nytt genom att yttre 

omständigheter som t.ex. värvare utnyttjar dem eller offer för att de utan familjen inte har 

någonting kvar att leva för. Detta har producerat diskursen om kvinnan som offer och 

hämnerska, där kvinnans fria vilja påverkas eftersom texterna framställer våldet som ett 

ofrivilligt val hos kvinnan. Detta producerar ytterligare diskursen om kvinnan som icke 

våldsam, eftersom yttre omständigheter påpekas som orsaken och att kvinnorna då alltså inte 

är våldsamma i grunden. Oavsett vem terroristen är, var hon befinner sig geografiskt eller 

vilken kulturell kontext hon befinner sig i beskylls någon eller något annat för hennes 

våldsdåd. Kvinnorna görs till offer i texterna och får därmed inte fullt ansvar för sina 

handlingar och ses därför inte som kapabla till våld vilket ogör kvinnors förmåga att vara 

våldsamma av eget val. Detta stämmer överens med Brown (2011), Venäläinen (2016), 

Sjögren och Genry (2007) och Butler (1999) som alla funnit att kvinnor genomgående 

beskrivs icke-kapabla att begå våldshandlingar utan påverkan från yttre 

omständigheter.                                                    

 

I texterna om de västerländska kvinnorna reproduceras religion i artiklarna som en 

manipulerande och kontrollerande kraft som fått kvinnorna att agera utanför sin roll som 

kvinna. Islam beskylls för kvinnornas terrordåd både genom män som radikaliserat kvinnorna, 

eller som del av den kulturella kontexten som kvinnorna verkar i. De österländska kvinnornas 

motiv betraktas mer som en naturlig reaktion på den förtryckande omgivningen utifrån den 

västerländska pressens perspektiv, medan de västerländska kvinnorna anses ha manipulerats 

och övertagits av den främmande kulturen. Detta stämmer överens med vad Said (1993) och 

Brune (1998) kommit fram till i sina teorier om bilden av öst som väst har konstruerat. Öst är 

konstruerat i motsats till väst, där väst har tillskrivit öst egenskaper som inne anses 

eftersträvansvärda.   
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8.4 Hur framträder journalisterna i sina egna texter och påverkar detta 

framställningen av de kvinnliga terroristerna/självmordsbombarna? 

Framställningen om kvinnliga terrorister/självmordsbombare i materialet har påverkats av det 

faktum att det är produceras av nyhetsgenren. Journalisten har här en tydlig makt, deras 

prioriteringar om vad som är en nyhet, vad som lyfts i den och vad som är viktigast i texten 

för läsarna att motta, avgör hur kvinnorna porträtteras och tolkas. Det är tydligt att texterna 

har blivit en nyhet på grund av att det är kvinnor som utfört dåden genom att detta bryter 

synen på kvinnan, vilket syns genom texterna där journalisterna lyfter positiva karaktärsdrag 

om kvinnorna, alltså vad som eftersträvansvärt. Detta blir tydligt genom att journalisterna 

prioriterar denna aspekt i texterna, dåden hamnar i bakgrunden av information som t.ex. vart 

hon kom ifrån, hur gammal hon var och hur hon upplevdes som person. Detta liknar vad 

Butler (1999) och Van Zoonen (1994) också fann i sin forskning, där de fann att kvinnor 

beskrivs efter vad vem de är, istället för vad de gör.  

 

Vi ser i texterna flera exempel på produktion och reproduktion om hur kvinnorna inte 

stämmer överens med våldet. Detta tyder på att journalisterna applicerar värderingar och 

antaganden i dessa teman baserade på hur journalisten ur sin svenska samhällskontext ser på 

världen och dess verklighet, vilket våldsamma kvinnor beskrivs skilja sig ifrån. Produktionen 

och reproduktionen om att det anses konstigt med kvinnliga terrorister/självmordsbombare 

formas som en sanning eftersom den obestridds, då journalistens nyhetsvärdering gäller. 

Vilket upprätthålls då journalistens nyhetsvärdering inte ifrågasätts eftersom förhållande 

mellan journalisten och samhället är att samhället har lagt uppdraget på journalisten att vara 

objektiv och representerar för läsaren hur världen fungerar. 

 

Detta märks tydligt när kvinnorna beskrivs på liknande sätt, när samma saker om kvinnorna 

lyfts som mer eller mindre viktiga på liknande sätt och när deras förmåga och anledning till 

våld förklaras på liknande sätt i texterna. Ett tydligt exempel på detta är när de svenska 

journalisterna skriver om de kvinnliga terroristerna “svarta änkorna” som alla beskrivs 

motiverade av hämnd, förlust och inte politik. Eftersom detta har återberättats genom andra 

medietexter som viktiga aspekter ifrågasätter inte de svenska journalisterna detta, då det 

verkar logiskt utifrån deras egen bild om att kvinnor inte är/bör vara våldsamma. Eftersom de 

svenska medierna har makten att befästa representationen kring verkligheten i artikelns 

innehåll kan de ses som en styrande makt som producerar vidare den rådande diskursen om 
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kvinnan som ej våldsam. Vilket ogör existensen av kvinnliga terrorister och 

självmordsbombare genom att peka på att kvinnor inte är våldsamma om inget yttre påverkar 

henne till det. Vilket gör att självmordsbombare/terrorist inte egentligen ses som en roll en 

kvinna kan ha frivilligt, därför kan de inte heller existera. I slutändan påverkar journalisterna 

kvinnornas egna viljor, genom att journalisterna är de som bestämmer framställningen av 

kvinnorna bestämmer de också deras förmåga och viljor.  

 

Analysen har bl.a. funnit flera exempel på hur det kvinnliga könet har varit till fördel när 

kvinnorna är självmordsbombare/terrorister i texterna. Dock pekas endast dessa positiva 

fördelar ut av kvinnorna själva eller genom att människor runt kvinnan benämner att hennes 

kön gjort det möjligt för kvinnan att lyckas och att det ses som positivt. Journalisten däremot 

är den som tar upp aspekter som motsäger detta genom att peka på samhälleliga och kulturella 

aspekter som säger att det inte anses rätt av kvinnor att utöva våld, i synnerhet genom just 

terrorism och självmordsdåd. Till och med när kvinnorna själva fått säga att de haft en fri vilja 

och är nöjda med vad de gör eller när andra runt dem inte anmärker på vad kvinnan gjort 

kliver ändå många av journalisterna in och lyfter könsliga, kulturella eller samhällelig 

aspekter som säger emot detta samt säger emot kvinnors egen vilja att vara våldsamma. Detta 

reproducerar bilden om att det kvinnliga könet oavsett etnicitet eller geografisk placering, inte 

uppskattas eller upplevs som kapabel till terrorism/självmordsdåd, där öst porträtteras som 

tydliga förtryckare i frågan.  

 

I materialet finns ett mönster av att den svenska pressen applicerar en bild av den österländska 

kulturen och kontexten som något främmande och hotfullt. Den österländska kontexten 

betraktas av texterna som förtryckande, och texter framställer därmed också kvinnorna som 

förtryckta och oförmögna att agera självständigt. Dock är det genomgående i artiklarna att det 

inte är den “andres” kultur som uttryckt ett förtryck av kvinnorna, utan det är en bild som 

journalisterna själva tar upp i texten utan källor eller citat om saken. Detta stämmer överens 

med Saids (1993) och Brunes (1998) teorier som säger att bilden av öst som råder i väst, har 

konstruerats av väst och är inte en verklig avspegling. Dessa aspekter om att kulturen eller 

samhället i öst har en problematik kring att det kvinnliga könet utför 

terrordåd/självmordsattentat är inget som källhänvisas i texten, i vissa av texterna skriver till 

och med journalisten att visa aspekter om detta är byggt på rykten. Detta kan ses som att det 

egentligen inte är det österländska samhället som producerar bilden om problematiken, utan 

att journalisten från väst applicerar sin syn om hur kulturen och samhället upplevs fungera i 
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öst. Oavsett försvinner kvinnornas egen förmåga som beslutsfattare i att vara 

terrorister/självmordsbombare eftersom journalisterna förkastar dessa förmågor genom att 

försöka hitta andra förklaringar än den fri vilja till varför de blivit våldsamma. 
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9. Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att med nyhetsartiklar från fyra svenska kvälls och- dagstidningar 

undersöka hur svensk press framställer den kvinnliga terroristen/ självmordsbombaren. 

Studien har funnit att den kvinnliga terroristen/självmordsbombaren på många sätt inte kan 

existera enligt artiklarna. Den största anledningen till att kvinnorna ogörs i texterna är på 

grund av hennes kön, som framställs genomgående som icke våldsam och inte kapabel att 

bruka våld efter en egen agenda. Etnicitet och kulturell bakgrund påverkar hur 

påverkningsbara kvinnorna framställs vara av yttre omständigheterna, men i slutändan agerar 

kvinnorna inte efter fri vilja och skulle inte ha blivit terrorister/självmordsbombare om inte 

någon eller något annat påverkat dem. 

 

Dock är det mest påtagliga mönstret journalisternas egen inverkan. Många gånger syns tydliga 

mönster av journalisternas egna åsikter, värderingar och funderingar i texterna vilket utan 

tvekan påverkar framställningen av kvinnorna. Detta märks tydligast när journalisterna 

ifrågasätter kvinnornas förmåga eller vilja till att vara våldsamma. Ur ett samhällsperspektiv 

blir detta problematiskt eftersom journalisterna ska återberätta världen för läsaren, 

framställningarna av kvinnorna i texterna kan tolkas som ren fakta av hur saker och ting 

fungerar och medierna som maktstruktur kan därmed påverka samhällets uppfattning. 

Materialet visar tydliga mönster av att framställa kvinnor som icke våldsamma. Kvinnorna ser 

ut, uppfattas och beter sig på ett visst sätt vilket kopplas samman med deras brist på fri vilja 

eller förmåga att bruka våld. Denna framställning låser bilden av kvinnor vilket skapar 

konsekvenser för kvinnor i samhället som vill agera och bete sig annorlunda mot vad 

framställningarna säger. Att kvinnors förmåga till att bruka våld ogörs i media kan därmed 

tänkas påverka hur kvinnor i stort framställs i media. Bilden av hur en kvinna ska vara och 

agera är tillräckligt befäst i svensk media att inte ens ett terrorbrott/självmordsdåd kan rubba 

den. 

 

Liknande problematik uppstår när journalisterna ska återberätta och framställa en annan plats 

i världen med en annan kultur som journalisterna själva kanske inte är en del av. Materialet 

visar även tydliga mönster på att framställa “den andre” som annorlunda och konstig, islam 

som ond, radikaliserade och kvinnoförtryckande, och muslimer som radikaliserande. Ur den 

vetenskapliga relevansen är detta viktigt att lyfta, eftersom medierna är en maktstruktur som 

har makt att påverka åsiktsbildning och uppfattning om världen, och olika människor. Detta 
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kan i sin tur påverka hur individer som läser artiklarna ser på världen, och tyder till viss del på 

bristande objektivitet hos medierna. Studien lyfter på så sätt att i slutändan finns bara en 

sanning, att journalisten är de som genom texterna bestämmer sanningen och kanske 

egentligen inte representerar verkligheten.  

 

Mönster i denna analys stämmer på många sätt överens med den tidigare forskning vi tog del 

av i början av arbetet. Detta bekräftar vår utgångspunkt att diskurser reproduceras på likande 

sätt oavsett var och när materialet producerats. Detta styrker validiteten i denna analys utifrån 

att de mönster som funnits och svar som givits inte enbart har hittats av uppsatsförfattarna. 

Samt stärks reabiliten i analysen, då tillförlitligheten i uppsatsen till viss del blir högre då 

bearbetningen av analysen och resultat gett liknande resultat som annan forskning. Den som 

senare skulle genomföra denna studie igen, skulle troligtvis hitta samma mönster och resultat. 

Det är intressant att se hur snarlikt resultatet i denna studie visade sig vara i jämförelse med 

tidigare forskning, särskilt om att kvinnors förmåga att vara våldsamma ständigt förminskas 

av media och deras egen agens tas ifrån den, som även Venäläinen (2016) kom fram till. Detta 

kan ses som att det inte är just terrorbrottet/självmordsdåden som går mot kvinnornas natur, 

utan det faktum att de agerar våldsamt.  

 

Den valda metoden och de valda teorierna har varit lämpliga för uppsatsen syfte och 

frågeställningar samt lämpliga för att genomföra forskningen. Den kritiska diskursanalysen 

fungerade väl för studien då den tredimensionella gav en möjlighet att på ett tydligt sätt 

koppla samman språket med den sociala praktiken. Vi vill dock lyfta att vi är medvetna om att 

vissa av teoriernas källor är något äldre än det valda materialet, främst Gender Trouble från 

1999 och Orientalism från 1978 som tillhör våra huvudsakliga teorier. Genusteorierna och de 

postkoloniala teorierna anser vi dock så pass stabila som grund att böckernas ålder inte spelar 

stor roll. Vi anser att teorierna fortfarande är applicerbara eftersom det är logiskt att anta att 

föreställningarna om genus och postkolonialism i samhället existerar och fortsätts 

reproduceras på liknande sätt som när böckerna skrevs, vilket vi också anser funnit 

överstämma med mönstren i analysen. 
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9.2 Vidare forskning 

En av de intressanta aspekterna i vårt material är att kvinnliga självmordsbombare beskrivs 

som ovanliga, vilket inte kan stämma då vi i vårt urval hade över 50 artiklar om ämnet att 

välja i mellan. Denna uppsats skulle därför kunna användas för att utföra ytterligare analyser 

om hur kvinnor som, oavsett hur, begår våldsdåd porträtteras eftersom kvinnor och våld enligt 

denna uppsats representeras som underligt och onormalt. Detta skulle kunna ske genom att 

titta på ett bredare spektra av fall av våldsdåd utförda av kvinnor, inte bara terrorism och 

självmordsdåd. En ytterligare intressant punkt i denna uppsats är att när de våldsamma 

kvinnorna själva får tala i texterna, beskriver de själva inte se ett problem med att de är 

kvinnor och våldsamma. Därför skulle en analys där kvinnor som utför våld som själva får 

kommentera vad det gör/gjort, vara väldigt intressant eftersom de i majoritet av denna studie 

beskrivs av andra än sig själv.  

 

Det kan också intressant att analysera hur andra länders medier än Sveriges, främst fler länder 

utanför Europa och länder som har en annan nivå av terrorism/självmordsdåd än Sverige, 

skriver om kvinnliga terrorister/självmordsbombare. Analysen skulle då kunna fördjupa sig i 

om diskurserna i denna uppsats även reproduceras i annan media eller om helt nya diskurser 

lyfts. 

 

Slutligen skulle vi föreslå en vidare forskning i form av en receptionsstudie med journalister 

inom svensk kvälls och- dagstidningar, där de själva skulle få resonerar och funderar kring 

detta ämne. Genom denna studie skulle man då kunna studera och analysera hur svenska 

journalister tänker när de ska återge händelserna om kvinnliga terrorister/självmordsbombare, 

där ett viktigt perspektiv skulle kunna vara att se hur medvetna de är om vad de skapar för 

framställningar och uppfattningar. Frågan om journalisternas egen medvetenhet inte är något 

som kan besvaras genom denna uppsats och därför ett intressant perspektiv att ta upp. 
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11. Bilagor 

Samtliga artiklar är hämtade 2016-04-12. 
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en kvinnlig tjetjensk självmordsbombare, vilket enligt artikeln blivit allt vanligare. Vidare berättar artikeln om 

ett antal andra exempel med kvinnliga självmordsbombare och går sedan in på deras motiv som enligt artikeln är 

hämnd. 

 

Lina Modin, 2006-11-24. Mormors hämnd - sprängde sig själv. Expressen. 

Artikeln handlar om Fatmar Omar An.Najar, 64 år som utförde ett självmordsattentat i Gaza som hämnd för 

dödade barnbarn och en fängslad make. 

 

Magnus Falkehed. 2005-12-02. Muriel, 38, sprängde sig i Irak. Aftonbladet. 

Artikeln berättar om Muriel Degauque från Belgien, som benämns som den första kvinnliga europén som begått 

självmordsattentat i Irak. Delar av intervjun är citat från Muriels mamma som berättar om henne innan hon 

“radikaliserades” och hur hon sakta förändrades. Den går också in på hennes två giftermål, varav det senare 

nämns som orsaken till hennes förändring. 

 

Mats Larsson & Robert Börjesson. 2015-11- 20. Hon sprängde sig med bomb. Expressen. 

Hasna Aitboulahcen, var en av självmordsbombarna under dåden i Paris. Hon var kusin till den misstänkte 

hjärnan bakom dåden och beskrivs som den “blonda kvinnan”.  Artikeln beskriver en del av händelseförloppet av 

dåden både med och utan Hasna. 

 

Robert Börjesson & Olle Berggren. 2006-08-12. Terror-Babyn. “Satans mammor” skulle offra barnen. 

Expressen. 

Artikeln handlar om en 23 årig kvinna som gripits misstänkt för försökt använda sin sex månader gamla bebis i 

en terrorattack. Artikeln blandar kommentarer som händelsen med kommentarer från personer som känner 

kvinnan, som är chockade eftersom ansågs snäll och normal. 

 

Oisin Cantwell. 2002-01-31. Därför sprängde Wafa sig till döds. Aftonbladet. 

Wafa Idris, 28 jobbade som läkarpraktikant i Jerusalem. Artikeln berättar bakgrund om henne och hennes familj, 

som äger att inte visste att hon hade planer på att utföra självmordsattentat. Hon beskrivs som glad men 

förändrades när hon upplevde våld från palestinier i samband att hon vårdade deras skadade. 

 

Peter Wennman. 2000-09-22. Hon misstänks för mord på 14. Aftonbladet. 

Maria Soledad Iparraguirre, 39, beskrivs i artikeln som en elegant, modemedveten kvinna, vars mörka vackra 

ögon lyser av hat. Hon ingår i den innersta cirkeln av separatist organisationen ETA och beskrivs som en iskall 
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mördare som nu gömmer sig. Artikeln beskriver några av hennes dåd och att hon blivit mer mordisk efter att 

hennes älskare dödats. 

 

Tomas Kvarnkulle. 2015-01-11. Mysteriet om änkan. Expressen. 

Hayat Bourmeddiene, 26, misstänks för medhjälp till mord på en trafikpolis, som skedde i samband med 

terrorattacken i Paris mot Charlie Herbdo. Artikeln beskriver händelsen och hur Hayat och hennes make tros ha 

förflyttat sig efteråt. 

 

Peter Wolodarski. 2013-09-25. “Vita änkan” pekas ut efter attacken. Dagens Nyheter. 

Samantha Lewthwaite, 29, kallas den “vita änkan” då hon som britt är “vit” men också änka efter att hennes 

make dött i och med terrorattentat mot Londons tunnelbana 2005. Efter det har Samantha utfört flera egna 

terrordåd och attacker i Afrika, artikeln beskriver några av dessa handlingar. 

 

Johan Taubert. 2004-01-15. Självmords-bombare-tvåbarnsmor. Aftonbladet. 

Reem Raiyshi, 22 och tvåbarnsmamma som utförde ett självmordsattentat. Hon lämnar efter sig två barn och en 

videoinspelning där hon berättar att det är hennes dröm att dö en martyrdöd. Artikeln berättar om händelsen och 

att hon lyckades komma förbi många hinder en man skulle bli stoppad i. 

 

Gunnar Johansson. 2004-08-29. Amanta, 27, sprängde planet för att hämnas sin bror. Expressen. 

Amanta förlorar en bror vilket leder till hennes självmordsattack i ett flygplan i Ryssland. Artikeln berättar om 

hennes stora familj där alla hennes bröder förts bort varav en mördas, vilket leder till hennes hämnd. Hon 

benämns som en svart änka, för att deras motiv är att hämnas de män de förlorat. 

 

Arne Lapidus. 2004-01-27. Poserar med sonen före självmordsattacken. Expressen. 

Reem Raiyshi, 22, utför ett självmordsattentat och blir i denna artikel benämnd som den första mamman som 

gjort så. Artikeln berättar om tabuer att använda kvinnor i detta men att fler kvinnor vill offra sig. Samtidigt 

säger rykten att Reem inte hade något val, då hon ryktas haft en utomäktenskaplig affär, vilket ger bara 

alternativen självmordsdåd eller hedersmord. 

 

Arne Lapidus. 2003-10-05. Hon tog med sig 19 i döden. 29-åriga Hanadi - advokat och självmordsbombare. 

Expressen. 

Hanadi sprängde sig själv på en restaurang i Israel, efter att en kusin till henne mördats. Hon beskrivs son den 

första kvinnan, mycket religiös och ogift. Familjen säger att inget verkade konstigt med henne dagen det skedde 

och att de efter händelsen fick gratulationer eftersom dådet var precis som om det skulle vara hennes 

bröllopsdag, en lycklig dag. 

 

Wolfgang Hansson. 2004-12-12. Så blev de dödens änglar. Aftonbladet. 

Fyra kvinnor genomför attacker mot Moskvas tunnelbana och flygplats, för att hämnas förlorade 

familjemedlemmar. Artikeln beskriver händelserna och anledningarna bakom dom som kopplas till Rysslands 
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attacker mot Tjetjenien. Den beskriver att kvinnorna oftast inte har något val, då de oftast våldtas och kan då inte 

gifta sig och ser då ingen annan utväg en hämnd genom terrordåd. 

 

Arne Lapidus. 2002-03-30. Mellanöstern. Barnet som sprängde sig. 16-åriga Ayat tog sitt liv med ett…. 

Expressen. 

Ayat Akhras, 16 utför ett självmordsattentat i ett köpcentrum i Jerusalem. Artikeln berättar om dådet samt hur 

flyktinglägret där Ayat bodde hyllade hennes dåd, klasskamrater kallar det för en modig handling men familjen 

visste ingenting. Artikeln berättar också om den teologiska debatten, om det är “tillåtet” för kvinnor att utföra 

sådana dåd. 

 

Gunnar Johansson. 2004-09-02. Terrorn i Ryssland. De är unga. De är kvinnor. De vill döda många ryssar. 

Expressen. 

Artikeln inleds med Zarema Muzjachojeva, som nu avtjänar ett fängelsestraff i Moskva efter att hon inte klarat 

att genomföra ett självmordsattentat. Artikeln berättar om hur Expressenfotografen Vladimir Velengurin besöker 

hennes anhöriga och anhöriga av en till kvinna som benämns som “svarta änkor”. Artikeln berättar om deras dåd 

och varför de gjorde det, som hämnd för förlorade makar eller bröder. 

 

Terese Cristiansson & Jonte Wentzel. 2009-07-19. Mamma och terrorist. Expressen. 

De två reportrarna återberättar sitt besök träningsläger för kvinnor som vill kriga med militanta grupper i Gaza. 

De intervjuar bland annat Am-Bara som är en av de frivilliga kvinnorna som vill försvara sitt hem och anhöriga. 

 

Kassern Hamadé. 2008-12-12. Terrordrottning fast i jätterazzia. Expressen. 

Malika el-Aroud är en av de 14 gripna misstänka terrorister, men hon benämns som terrordrottningen. Malika 

misstänks för rekrytering av kvinnor via internet till självmordsattentat. 

 

Niklas Eriksson. 2014-08-29. IS ville byta Foley mot Lady al-Qaida. Aftonbladet. 

Aafia Siddiqui, en kvinna som finns på USA.s lista över världens mest eftersöka terrorister. För extremistiska 

grupper ses hon som en galjonsfigur och kvinnan alla jihadister vill ha, när hon fångades erbjöd man att byta 

henne mot bl.a. journalisten James Foley. 

 

Johan Taubert. 2005-05-22. Ajza - en av få frivilliga. Aftonbladet. 

Ajza var nygift och förälskad, men hennes make mördades framför hennes ögon, hon hämnades senare hans död 

genom självmordsattentat. Artikeln beskriver makens död och även en broders död som anledningarna till att 

Ajza övertalades så lätt till att hämnas, då artikeln menar att de flesta kvinnor tvingas eller hjärntvättas till det. 

 

Börjesson, R. Pettersson, T. 2004-08-06. Terrorgripna svenskan tror vara Al-Qaidas passkurir. Expressen. 

En kvinna från Göteborg misstänks för att ha smugglat in falska pass åt terrororganisationen Al-Qaid 

a. Hon grips i London och hennes familj är förvånade medan hon förhörs av den brittiska säkerhetspolisen. 
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Hamadé, K. Karlsson, M. 2009-09-13. Hon tror så gott om alla. Expressen. 

En svensk kvinna grips misstänkt för terrorbrott för andra gången på några år. Hon grips i Pakistan, tre år 

tidigare satt hon fängslad i Etiopien. Familjen är förtvivlad, samtidigt som det finns väldigt lite information om 

vad som hänt med henne. 

 

Petersson, C. 2009-09-16. Safias, 19, två ansikten. Aftonblandet. 

Safia grips för andra gången i sitt liv misstänkt för terrorbrott, och häktas i Pakistan. Aftonbladet gör ett längre 

porträtt på Safia för att försöka förklara hur det blivit som det blivit, bland annat berättar de om hennes barndom 

och när hennes pappa drunknade. Mamman förstår ingenting samtidigt som det finns väldigt lite information om 

vad som hänt Safia. 

 

Stensson, C. 2010-03-13. Jihad Janes tragiska liv. Svenska Dagbladet. 

Collen LaRose, även kallad Jihad Jane, planerade att mörda den svenska konstnären Lars Vilks för hans 

tekningar av Mohammed. Artikeln berättar om Collen, hennes privatliv och förflutna, och hur förvånade det är 

att hon planerat ett terrorbrott. 

 

Bjurman, P. 2010-03-19. Vem är rädd för henne? Aftonbladet. 

Artikeln handlar om Jihad Janes rättegång, där journalisten berättar om hur Jihad Jane ser ut, hur journalisten 

upplever henne som sorglig och frågar sig om man verkligen ska vara rädd för henne.  

 

 


