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Abstract 

 

This thesis seeks to explain why it is seen as possible and meaningful for Western 

countries to deny IS women to return home after the fall of the Caliphate. Earlier, 

IS women have been allowed to return. According to previous research, women in 

war are commonly constructed as innocent victims within the “beautiful soul” 

narrative. Violent women interrupt this narrative and have traditionally been seen 

as deviant. Female terrorism is often explained by sexual obsession or 

dysfunction. Both these narratives construct women in war as apolitical without 

agency. Accordingly, women have not been viewed as security threats since their 

motives are personal rather than political. If that is still the case, there should be 

no obstacles for IS women to come home. The thesis use Faircloughs critical 

discourse analysis to examine western media coverage in order to explain why 

Western countries deny IS women to return. The empirical analysis displays a 

discursive transformation, where IS women are described as dangerous, decision-

making political agents which could compose national security threats. This shift 

has made new political practices possible.               
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1 Introduktion 

Islamiska staten (IS)1 har lyckats rekrytera många kvinnor till IS krig i Syrien och 

Irak. Att dessa kvinnor i stor utsträckning har kommit från västländer anses vara 

särskilt uppseendeväckande (Davis 2017:123, Bjørgum 2016:92, Khomami 2018). 

Under IS krig har många kvinnor som anslutit sig till IS2 även återvänt till Väst på 

grund av olika anledningar (RAN 2017, Dearden 2017). Men nu i samband med 

att IS kalifat har besegrats och många IS-kvinnor vill återvända till Väst, tillåts de 

inte göra det av majoriteten av västländerna. Vissa länder har till och med dragit 

tillbaka medborgarskapen för IS-kvinnor som uttryckt en önskan om att återvända 

hem (BBC 2019c, Peltier 2019). Enligt aktuell forskning beskrivs IS-kvinnor som 

apolitiska och aktörslösa i västerländsk media (Sjoberg 2018). Utifrån den 

förståelsen om IS-kvinnor betraktas de som oskyldiga offer som har manipulerats 

och lockats till kalifatet av IS-män (Sjoberg 2018:302). Deras handlingar grundas 

således inte på extremistisk religiös övertygelse och de kan därmed inte betraktas 

som existentiella säkerhetshot mot västvärlden (Wolfendale 2016:115). Det som 

därmed är förbryllande är varför västländer nu nekar IS-kvinnor att återvända till 

Väst. 

Kvinnor är ofta marginaliserade och osynliggjorda i krig och konflikter och i 

internationell politik. Redan för flera decennier sedan ställde Cynthia Enloe den 

tillsynes enkla fråga ”Var är kvinnorna?” när hon granskade global politik och 

forskning om internationella relationer (Enloe 2014). När det kommer till IS krig 

har kvinnor istället blivit vad Laura Sjoberg kallar för hypersynliga. Enligt 

Sjobergs studie har IS-kvinnor blivit fråntagna sitt politiska aktörskap i 

medierapporteringen (Sjoberg 2018:298). Kvinnor i krig har genom historien 

konstruerats som aktörslösa genom narrativet om ”the beautiful soul”3, som 

använts för att skapa en idealiserad bild av dem, där de karaktäriseras som 

oskyldiga offer i behov av beskydd (Elshtain 1995, Masters 2009:30, Sylvester 

2012:40, Sjoberg 2010:55, Wibben 2011:103). När kvinnor tydligt avviker från 

narrativet om ”the beautiful soul” genom att utföra våldshandlingar och terrordåd 

så betonas deras brist på kvinnlighet. Kvinnors politiska våld förklaras ofta genom 

deras sexuella besatthet eller sexuella dysfunktionalitet (Gentry & Sjoberg 2008:5, 

10, Gentry & Sjoberg 2007:29, 41). Narrativ om den avvikande kvinnan 

konstruerar en underordnad och stereotyp bild av våldsamma kvinnor, där de ses 

som oförmögna att fatta egna beslut och vars drivkrafter snarare framställs som 

                                                                                                                                                         

 
1 Islamiska staten (IS), benämns även som Islamiska staten i Irak och Syrien (ISIS), Islamiska staten i Irak och 

Levanten (ISIL) och Daesh. I den här studien används benämningen IS då den benämningen överensstämmer 

med hur grupperingen numera själva identifiera sig (Stern & Berger 2015:47, Sjoberg 2018:308).   
2 Kommer hädanefter refereras till som ”IS-kvinnor”. 
3 Jag har valt att inte översätta begreppet ”beautiful soul” för att inte riskera att dess innebörd går förlorad.  
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biologiska och personliga än politiska (Gentry & Sjoberg 2007:50). Genom 

narrativ om den avvikande kvinnan konstrueras våldsamma kvinnor, i likhet med 

narrativet ”the beautiful soul”, som apolitiska och aktörslösa (Gentry & Sjoberg 

2007:51, 55, Martini 2018:471). Därför är dessa två narrativ, ”the beautiful soul” 

och den avvikande kvinnan, relevanta att studera kopplat till beskrivningar av IS-

kvinnor.  

Inbördeskriget i Syrien utbröt 2011 och i juni 2014 deklarerade ledaren för IS 

ett kalifat, en muslimsk stat belägen i delar av Syrien och Irak men med en 

ambition om global dominans (Stern & Berger 2015:47). IS karaktäriseras som en 

ny form av terrorism som utgör ett existentiellt säkerhetshot mot västvärlden. 

Detta existentiella säkerhetshot kännetecknas av globala terrornätverk som 

motiveras av extremistiska religiösa övertygelser vars mål är att förinta den 

västerländska civilisationen (Wolfendale 2016:115). Då moderna terrorister ses 

som barbariska fanatiker krävs det extrema åtgärder för att bekämpa terrorismen, 

vilket har använts för att rättfärdiga långvariga undantag från internationell lag 

och extrema och nya varianter av terrorbekämpning (Wolfendale 2016:116). Att 

IS har lockat till sig ”goda” kvinnor från den civiliserade västvärlden till det 

ondskefulla kalifatet ses som ett tecken på deras barbari (Sjoberg 2018:302).      

Enligt FN har mer än 40 000 utländska krigare från 110 länder rest till Syrien 

och Irak för att ansluta sig till IS, varav 16 procent härstammar från västerländska 

länder4 (FN 2017, BBC 2019a). Omkring 13 procent av dessa utländska 

medborgare som anslutit sig till IS är kvinnor (Cook & Vale 2018:22, Parashar 

2016:55). Nu när IS kalifat har besegrats, och omkring 12 000  kvinnor och barn 

hålls i fångläger i Syrien, har alltså flera IS-kvinnor uttryckt en önskan om att få 

återvända till Väst, vilket få västländer tillåter (Vinopal 2019, Peltier 2019).  

Västländernas inställning gentemot IS-kvinnor tycks ha förändrats. En 

oberoende utredare av Storbritanniens terrorlagstiftning gjorde 2017 nedanstående 

uttalande om brittisk lagstiftning kopplat till en diskussion om återvändande 

medborgare från IS.5   

 “[…] security services have left space for those who travelled out of a 

sense of naivety, at a young age and who return in a “state of utter 

disillusionment” to be diverted away from the criminal courts” (Dearden 

2017).  

Men i samband med att kalifatet besegrats 2019, gjorde Storbritanniens 

inrikesminister Sajid Javid nedanstående uttalande.  

 “If you have supported terrorist organisations abroad I will not hesitate to 

prevent your return” (BBC 2019c).  

Genom Faircloughs kritiska diskursanalys förklarar jag varför det nu ses som 

möjligt och meningsfullt för västländer att inte tillåta att IS-kvinnor återvänder 

                                                                                                                                                         

 
4 Västerländska länder innefattar här Västeuropa, USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland.  
5 Jag har genomgående i studien valt att inte översätta citat på engelska för att inte språkets nyanser ska gå 

förlorade.  
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hem. Med avstamp från Sjobergs studie (2018), som baseras på material från 

2015, undersöker jag hur diskurser om IS-kvinnor reproduceras och transformeras 

i västerländsk media. Därefter visar jag hur diskursiv transformering medför att 

världen konstrueras på ett nytt sätt vilket möjliggör politiska handlingar som 

tidigare betraktas som otänkbara.  

1.1 Forskningsproblem 

I samband med att IS kalifat har besegrats vill IS-kvinnor i stor utsträckning 

återvända till Väst. Vilket de tidigare, under IS krig, har tillåtits göra av 

västländer. Tidigare forskning visar även att återvändande IS-kvinnor som regel 

har fått mildare straff än IS-män, och i vissa fall till och med benådats (Strømmen 

2017:24-25). Aktuell forskning visar att IS-kvinnor beskrivs som aktörlösa och 

apolitiska i västerländsk medierapportering. Deras skäl för att ansluta sig till 

kalifatet är personliga eller så har de manipulerats och lockats till kalifatet av IS-

män. Religiös övertygelse beskrivs inte som en faktor till varför de anslöt sig till 

IS (Sjoberg 2018:302). I enlighet med den bilden av IS-kvinnor utgör de inget 

existentiellt säkerhetshot mot västvärlden (Wolfendale 2016:115). Men i samband 

med att kalifatet har besegrats tillåter inte de flesta västländer att IS-kvinnorna 

återvänder (Vinopal 2019, Peltier 2019). Forskningsproblemet är således både 

inomvetenskapligt intressant och utomvetenskapligt förbryllande. Varför nekar 

västländer IS-kvinnor att återvända då aktuell forskning visar att de förstås som 

apolitiska och aktörslösa, och därmed inte bör utgöra nationella säkerhetshot i 

Väst? För bara något år sedan var det möjligt för IS-kvinnor att återvända till 

västländer, men nu nekas såväl IS-kvinnor som deras barn att återvända, hur är 

denna förändring vad gäller politiskt handlande möjlig?     

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att förklara varför det nu är möjligt och meningsfullt för 

västländer att inte tillåta att IS-kvinnor återvänder hem, ett agerande som för bara 

något år sedan var otänkbart. Som ett led i att förklara det kommer jag, med 

Sjobergs studie om IS-kvinnor (2018), baserat på material från kalenderåret 2015, 

som referenspunkt, analysera hur diskurser om kvinnor i krig generellt och om IS-

kvinnor specifikt, reproduceras och transformeras i västerländsk media. Därefter 

analyserar jag hur världen konstrueras på ett annat sätt i och med diskursiv 

transformering, för att sedan analysera vilka effekter det har på politisk praktik, 

för att förklara varför det nu är meningsfullt och möjligt för västländer att neka IS-

kvinnor att återvända. Enligt Faircloughs kritiska diskursanalys har diskursiv 

praktik, användandet av diskurser, effekt på politisk praktik. Det är därför möjligt 
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att genom analys av diskursiv praktik i västerländsk media analysera dess 

påverkan på västländers politiska handlande. 

Jag använder mig av Faircloughs kritiska diskursanalys som teori och metod 

för att förklara varför västländer nu nekar IS-kvinnor att återvända till sina 

hemländer. Feministisk teori appliceras som ett vetenskapligt perspektiv i studien. 

Den övergripande forskningsfrågan jag avser besvara är följande: 

 

 Varför tillåter inte västländer att IS-kvinnor återvänder hem?    

 

Som ett led i att besvara den övergripande forskningsfrågan ämnar jag även 

besvara följande delfrågor: 

 

 Har diskurser om IS-kvinnor reproducerats? 

 Har diskurser om IS-kvinnor transformerats? Om ja, hur? 

 Vilka politiska handlingar är meningsfulla och möjliga inom respektive 

diskurskategori om IS-kvinnor? 

 

Studien kommer bidra med kunskap om hur IS-kvinnor beskrivs i västerländsk 

media och hur den diskursiva praktiken påverkar västländers politiska handlingar. 

Vidare kommer studien även bidra till forskningsområdet kvinnor i krig på en mer 

generell nivå, då de diskurser som studeras även reproduceras i andra kontexter.     

1.3 Material och urval    

Det empiriska materialet i denna studie innefattar artiklar från tre tidningar: The 

New York Times (USA), The Times (Storbritannien) och Dagens Nyheter 

(Sverige) under mars månad 2019, vilket är den månad då kalifatet besegrades. 

Därmed begränsas antalet artiklar till 110 artiklar. Efter en genomläsning av 

materialet kunde 15 artiklar från The New York Times, 13 artiklar från The Times 

och 23 artiklar från Dagens Nyheter sållas bort, då de inte var av relevans för 

studien. Det handlar exempelvis om artiklar där ”kvinna” inte kopplas till IS och 

artiklar som i en bisats refererar till ”IS” men primärt avhandlar andra frågor.  

Materialet i Sjobergs studie (2018) inhämtades från The New York Times och 

The Times. Eftersom jag har valt att använda Sjobergs studie som referenspunkt 

för att identifiera diskursiv reproducering och transformering, valde även jag 

dessa två tidningar. Båda är respekterade tidningar i respektive land men en stor 

spridning av sina artiklar (Sjoberg 2018:300). Dagens Nyheter valde jag för att jag 

ville bredda studiens perspektiv och därmed inkludera nyhetsrapportering från 

ytterligare ett västerländskt land. Dagens Nyheter har ett högt anseende i Sverige 

och är den dagstidning som har störst räckvidd under en genomsnittlig dag 

(Mediefakta 2018). På grund av den här studiens begräsningar avseende tid och 

omfattning valde jag att avgränsa studien till att omfatta dessa tre tidningar och 

artiklar publicerade under mars månad. Jag har inte gjort något urval baserat på 

olika typer av artiklar, då jag menar att  diskurser produceras och reproduceras i 
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såväl nyhetstexter som ledartexter och debattartiklar. Dock bör poängteras att 

diskursiv reproducering och transformering kan variera mellan olika typer av 

texter, men det är inte något som kommer analyseras i denna studie.  

 Då syftet med studien inte är att argumentera för att resultaten är generella 

eller speglar västerländska mediediskurser i stort medför dessa begränsningar vad 

gäller valet av tidningar och tidsperiod enligt min bedömning inga hinder för 

analysen. Jag är medveten om att om jag hade valt andra tidningar från länder 

utanför Väst, hade resultatet blivit något annat. Men då syftet med min studie är 

att förklara varför västländer nekar IS-kvinnor att återvända hem i samband med 

att kalifatet besegrats har jag inte sett det som relevant att inkludera något sådant 

material i studien. Jag kunde med fördel ha inhämtat material från en något längre 

tidsperiod, exempelvis månaden före och efter att kalifatet besegrats, samt 

inkluderat fler västerländska tidningar för att öka studiens validitet. På grund av 

studiens tidsbegränsningar var det dock inte genomförbart. I enlighet med 

föreliggande studies syfte användes följande sökord för att genomföra urvalet av 

materialet: ”kvinna och IS”, ”flicka och IS”, ”muhajirat och IS” samt ”IS-brud”6. 

Jag inkluderade sökordet ”IS-brud”, en formulering som indikerar sensationalism 

(Sjoberg 2018:300), då min avsikt med studien är att fånga samtliga aspekter av 

hur IS-kvinnor beskrivs i västerländsk media i samband med att IS kalifat 

besegrats, även sensationspräglade uttryck.     

 

Tabell 1. Fördelning av material  

Tidning The New York 

Times 

The Times Dagens Nyheter  Totalt 

Antalet artiklar per 

tidning 

12 28 19  59 

1.4 Disposition 

I det första kapitlet introducerar jag forskningsproblemet och mina 

forskningsfrågor. Jag redogör även översiktligt för metod och teori samt 

presenterar studiens material och urval. I det andra kapitlet redogör jag för 

tidigare forskning om kvinnor i krig, kvinnor som terrorister, kvinnor i IS samt 

Sjobergs forskningsstudie om kvinnor i och omkring IS. I det tredje kapitlet 

presenterar jag studiens övergripande forskningsdesign. Det fjärde kapitlet 

innefattar kritisk diskursanalys som teori och metod samt epistemologiska och 

                                                                                                                                                         

 
6 Sökningen inkluderade även olika benämningar på IS: Islamiska staten, Islamiska staten i Irak och Syrien, ISIS, 

Islamiska staten i Irak och Levanten, ISIL och Daesh. Utöver det gjordes även sökningen på kvinna, flicka och 

brud i plural. För de engelskspråkiga tidningarna användes följande sökord: ”women and IS”, ”girl and IS”, 

”muhajirat and IS” samt ”jihadi bride”. Sökningen inkluderade även olika benämningar på IS: Islamic State, 

Islamic State of Iraq and Syria, ISIS, Islamic State of Iraq and the Levant, ISIL och Daesh. Utöver det gjordes 

även sökningen på ”girl” och ”bride” i plural.      
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ontologiska antaganden. I kapitel fem avhandlas feministisk forskning och de 

feministiska teorierna, ”the beautiful soul” och den avvikande kvinnan, som 

används som perspektiv i den kritiska diskursanalysen. I det sjätte kapitlet redogör 

jag för den analysmetod, inklusive operationalisering av diskurser, som används i 

analysen. Det sjunde kapitlet utgör studiens analys. I kapitel åtta diskuterar jag 

studiens resultat och relaterar till tidigare forskning och den bredare 

samhällskontexten. I kapitel nio presenterar jag mina slutsatser. Kapitel tio består 

av referensförteckning och i kapitel elva presenteras de delar av studiens 

empiriska material som det refereras till i analysen. Bilaga 1 innehåller en 

sammanställning över det empiriska material som används för att genomföra 

studien.  
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2 Tidigare forskning 

I föreliggande kapitlet redogör jag för tidigare forskning. Till att börja med 

redogör jag för genus i krig på en mer övergripande nivå, för att därefter 

presentera forskning om kvinnor som terrorister. Därpå går jag igenom aktuell 

forskning  om IS-kvinnor. Slutligen presenterar jag Laura Sjobergs studie (2018) 

om kvinnor i och omkring IS.  

2.1 Genus och krig 

Historiskt sett har krig associerats med militärer och militärer med män. Den 

politiska sfären, krig inkluderat, har varit männens område medan den privata 

sfären har ansetts tillhöra kvinnorna. Även idag är den allmänna förståelsen om 

krig att män utför det medan kvinnor lider, stödjer eller protesterar mot det 

(Sylvester 2012:38, 41, Herbst 2005:312). Jean Elshtain är att betrakta som en av 

de feministiska föregångarna när det gäller att studera krig ur ett kritiskt 

perspektiv. I boken Women and War (1987) argumenterar hon för att det finns 

stereotypa genuskodade förståelser om kvinnor och män i krig. Mannen är det 

rättfärdiga krigaren medan kvinnan finns i bakgrunden som ”the beautiful soul”. I 

enlighet med narrativet är kvinnan mjuk, moderlig och obenägen att ta till våld 

varför hon är olämplig som krigare (Sylvester 2012:40). Enligt Elshtain är 

diskurser om rättfärdiga krig maskulint genuskodade vilket både förstärker 

skillnader mellan könen och används för att legitimera krig (Hutchings 2008:391).  

Flera feministiska forskare har efter att Elshtain etablerade begreppet ”the 

beautiful soul”  identifierat den stereotypa bilden av kvinnor i krig i en rad olika 

konflikter och krig (Masters 2009:30, Sylvester 2012:40, Sjoberg 2010:55, 

Wibben 2011:103). Vidare refereras kvinnor i krig ofta till kategorin 

”kvinnorochbarn” vilket utgör objektet för militär intervention och humanitär 

hjälp. ”Kvinnorochbarn” används för att porträttera krigets offer genom dikotomin 

privat/offentlig, där kvinnor genom att associeras med barn inte betraktas som 

politiska aktörer i krig (Sjoberg 2016:9, Parashar 2016:55, Khalili 2011:1479). I 

kapitel fem återkommer jag till beskrivningen av  kvinnor i krig som ”the 

beautiful soul”, då det utgör en av de tre diskurskategorier som jag analyserar i 

studiens empiriska material.  

En annan feministisk forskare som varit en förlöpare när det gäller att studera 

krig ur ett kritiskt perspektiv är Cynthia Enloe som i boken Bananas, Beaches, 

and Bases: Making Feminist Sense of International Relations (1989) anlägger just 

ett sådant perspektiv. I boken artikuleras frågan var kvinnorna finns i rapportering 

och forskning om krig, då de tillsynes är osynliga (Sjoberg 2018:296, Enloe 
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2014). Marginaliseringen av kvinnor i internationella konflikter är fortfarande 

påtaglig i nyhetsrapportering, där kvinnor som regel är underrepresenterade som 

politiska aktörer (Marques de Mesquita 2016). En viktig del i feministisk 

forskning är att göra det osynliga synligt och att sätta det som tidigare varit 

marginaliserat i centrum (Reinharz 1992:247-248) varför är viktigt att studera krig 

och konflikter utifrån ett genusperspektiv. Kvinnor i och omkring IS är dock, 

enligt Laura Sjoberg, hypersynliga (Sjoberg 2018:298). 

Då krig utkämpas för att skydda ”the beautiful souls”, stör kvinnor som utför 

våldshandlingar i krig den stereotypa genuskodade förståelsen om kvinnor. Det 

kan vara en anledning till varför våldsamma kvinnor och kvinnliga terrorister 

konstrueras som avvikande kvinnor, där deras brist på kvinnlighet betonas. 

Kvinnors politiska våld förklaras ofta genom att de är sexuellt avvikande och i 

och med det underordnas och förminskas deras politiska handlingar (Gentry & 

Sjoberg 2008:5, 10, Richter-Montpetit 2016, Gentry & Sjoberg 2007:51). 

Vissa menar att biologiska skillnader mellan könen har varit en bidragande 

faktor till maskuliniseringen av krig, då kvinnor framförallt har betraktats utifrån 

sin reproduktiva potential. Flera forskare ifrågasätter dock denna ideologi, som 

används för att exkludera kvinnor från en rad olika områden i samhället (Herbst 

2005:312). Idag betraktas i stor utsträckning kön, genus och karaktärsdrag 

definierade som kvinnliga respektive manliga, som socialt och kulturellt 

konstruerade (Herbst 2005:312, Gentry & Sjoberg 2007:5). Trots denna 

utveckling menar Caludia Herbst att traditionella föreställningar om skillnader 

mellan könen lever kvar. Det finns exempelvis ett stort motstånd mot att tillåta 

kvinnor inta stridande positioner i USA:s militär. Vidare skildras även kvinnliga 

soldater ofta som offer i krig (Herbst 2005:312). 

2.2 Kvinnor som terrorister 

Forskning om terrorism är till viss del delad; där vissa forskare menar att 

terrorister är självständiga aktörer som agerar rationellt medan andra betonar 

betydelsen av social kontext, psykologiska aspekter och politisk extremism. Det 

uppstår därmed uppdelning mellan terrorister som rationella självständiga aktörer 

och terrorister som emotionellt drivna extremister (Gentry & Sjoberg 2016:147). 

Det finns även en genusdimension i detta då manliga terrorister tenderar att ses 

som rationella aktörer, medan kvinnliga terrorister ses som känslodrivna (Gentry 

& Sjoberg 2016:147, Gentry & Sjoberg 2008:10). Den traditionella förståelsen av 

terrorism innefattar antagandet att terrorister är män. Enligt tidigare forskning 

grundar sig detta antagande på stereotypa föreställningar om att kvinnor är offer i 

krig och till sin natur fredliga (Gentry & Sjoberg 2016:147, Wibben 2011:103). 

Genom historien har kvinnor, om än i mindre utsträckning än män, deltagit i 

terrorism inom olika organisationer, religioner och kulturer (Gentry & Sjoberg 

2016:147, Gentry 2016, Parashar 2016). Kvinnor som utför politiskt våld beskrivs 

ofta som avvikande, där deras brits på normal kvinnlighet betonas (Gentry & 

Sjoberg 2016:149, Gentry & Sjoberg 2008:7, 10, Gentry & Sjoberg 2007). 
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Kvinnliga terrorister beskrivs inte heller som politiska aktörer med beslutsfattande 

kapacitet (Gentry & Sjoberg 2008:5, 10, Gentry & Sjoberg 2007:55 Martini 

2018:471).  

Caron Gentry och Laura Sjoberg har identifierat tre narrativ som används för 

att beskriva kvinnor som utför våldshandlingar i krig och terrordåd; modern, 

monstret och horan (Gentry & Sjoberg 2016:149, Gentry & Sjoberg 2007:30). 

Genom narrativet om modern förklaras kvinnans våld utifrån hämnd kopplat till 

tidigare våld mot den egna familjen särskilt mot den egna mannen eller söner. 

Kvinnans hänsynslösa våld förklaras av modersinstinkter som spårat ur. Narrativet 

monster används för att beskriva kvinnliga terrorister som psykiskt störda, galna 

och irrationella som står i kontrast till ”normala” kvinnor som per definition är 

fredliga. Det tredje narrativet, horan, används för att förklara kvinnors våld utifrån 

deras avvikande sexualitet. Antingen utifrån sexuell besatthet, där kvinnan blivit 

förförd av mannen, eller sexuella dysfunktionalitet, där kvinnan har en ovilja eller 

oförmåga att tillfredsställa mannen (Gentry & Sjoberg 2016:149, Gentry & 

Sjoberg 2008:10). Genom dessa narrativ framställs kvinnor som oförmögna att 

självständigt och rationellt besluta sig för att utföra politiska våldshandlingar 

(Gentry & Sjoberg 2016: 151, Gentry & Sjoberg 2008:10). Narrativet om den 

våldsamma kvinnan som sexuellt avvikande är särskilt synligt i kriget mot 

terrorism, något jag återkommer till i kapitel fem, då det utgör en av de tre 

diskurskategorier som jag analyserar i studiens empiriska material.  

2.3 IS-kvinnor 

IS uppkomst indikerar ett skifte i hur kvinnors engagemang och aktivitet i 

politiskt våld tar sig i uttryck. Aldrig tidigare i terrorismens moderna historia har 

någon terrorgruppering lyckats attrahera så många kvinnor. Något som har varit 

särskilt uppseendeväckande är att dessa kvinnor i stor utsträckning har kommit 

från västerländska länder (Davis 2017:123, Bjørgum 2016:92). Det finns 

exempelvis forskning som visar att 31 procent av de brittiska medborgare som har 

rest till Syrien och Irak för att ansluta sig till IS har varit kvinnor (Davis 

2017:124). Kort efter ankomst, och i vissa fall innan ankomst, till IS kontrollerade 

områden har kvinnorna gift sig med IS-krigare. Därefter förväntades de anta 

traditionellt kvinnliga uppgifter, såsom att föda barn och ta hand om sina män 

(Davis 2017:124, Peresin & Cervone 2015:496).  

Deklarationen av kalifatet medförde dock att kvinnorna intog nya strategiska 

roller utanför konfliktområdena, som att sprida propaganda och IS budskap på 

sociala medier samt rekrytera ytterligare utländska krigare till IS. Kvinnorna fick 

också till uppgift att kontrollera så att IS regler efterlevdes i kalifatet. Ett exempel 

på det är Al-Khansaa brigaden, enbart bestående av kvinnor, vars uppgift var att 

säkerställa att regler för klädsel och uppförande efterlevdes (Davis 2017:125, 123, 

Stern & Berger 2015:89). Det finns även uppgifter om att kvinnor har deltagit vid 

fronten som spanare och underrättelseaktörer (Davis 2017:125-126). Av 

nyhetsrapportering från Syrien är det även framkommit att IS-kvinnor har intagit 
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stridande positioner (The Times 2 2019). Att IS-kvinnor, i likhet med IS-män, 

varit aktiva aktörer i IS krig står därmed klart. 

Enligt vissa forskare har västerländska kvinnor anslutit sig till IS grundat på 

naiva och romantiska föreställningar om kalifatet och menar att kvinnorna har 

blivit hjärntvättade och vilseledda (Peresin & Cervone 2015:500-501). Andra 

forskare anser dock att västerländska kvinnorna har anslutit sig till IS av samma 

anledningar som männen, nämligen av religiös övertygelse och en känsla av 

gemenskap (Loken & Zelenz 2017: 47, Davis 2017:130). I den mediala och 

offentliga debatten benämnts ofta västerländska IS-kvinnor som IS-brudar7 

(Bjørgum 2016:91) vilket anses vara en tydligt genuskodad benämning som 

skapar sensationalism och fråntar dem politiskt aktörskap (Martini 2018:463-655, 

Sjoberg 2018:299).  

2.4 Sjobergs studie om kvinnor i och omkring IS 

Tidigare forskning visar att kvinnor i krig ofta är osynliga eller marginaliserade 

(Enloe 2014, Gentry & Sjoberg 2008:7). I studien ”Jihadi brides and female 

volunteers: Reading the Islamic State’s war to see gender and agency in conflict 

dynamics” (2018) argumenterar Laura Sjoberg för att kvinnor i och omkring IS 

istället har blivit hypersynliga. Hypersynlighet står visserligen i motsatsrelation 

till osynlighet, men har till viss del samma effekt, det skapas en förvrängd bild 

subjektet (Sjoberg 2018:296, 298). Sjobergs studie baseras på artiklar från 

kalenderåret 2015 och avser besvara huruvida västerländsk porträttering av 

kvinnor i och omkring IS motsvarar tidigare forskning (Sjoberg 2018:300). 

Förväntningar på kvinnor som har anslutit sig till IS och IS kvinnliga offer utgår 

ifrån narrativet om ”the beautiful soul” och att kvinnorna därmed konstrueras som 

apolitiska och aktörslösa. Medan elementära förväntningar om mod, 

beslutsfattande makt, auktoritet och militärt ledarskap kopplades till kvinnor som 

strider mot IS, och därmed konstrueras dessa kvinnor som politiska aktörer 

(Sjoberg 2018:301). Enligt studiens resultat beskrivs IS kvinnliga offer och 

kvinnor som anslutit sig till IS som aktörslösa medan aktörskapet hos kvinnor som 

strider mot IS beskrivs i överdrivna ordalag (Sjoberg 2018:297, 299). IS-kvinnor 

beskrivs som passiva och manipulerade av manliga förövare. Vilket medför att IS-

kvinnor konstrueras som oskyldiga offer och apolitiska (Sjoberg 2018:302). IS-

kvinnor ses inte som politiska aktörer, då kvinnorna inte anses ha fattat medvetna 

och ideologiska beslut om att ansluta sig till IS (Sjoberg 2018:303). Vidare menar 

Sjoberg att hur  IS-kvinnor beskrivs i västerländsk media är att betrakta som ett 

vapen i kriget. Dessa beskrivningar används för att påvisa att IS ideologi är 

inhuman och ond i kontrast till det utvecklade och goda Väst (Sjoberg 2018:304).        

                                                                                                                                                         

 
7 På engelska är benämningen ”Jihadi Brides”, vilken är mer förekommande i medierapporteringen än den 

svenska översättningen.   
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3 Forskningsdesign 

I det här kapitlet redogör jag översiktligt för studiens forskningsdesign, inklusive 

de överväganden som jag har gjort och vilka följder de får för studiens resultat. 

Inledningsvis har föreliggande studie förklarande ambitioner med en deduktiv 

forskningsansats. Forskningsproblemet står i centrum för studien och jag använder 

redan etablerad teori, Faircloughs kritiska diskursanalys i kombination med 

feministiska teorier för att besvara forskningsfrågorna. Studien är således en 

förklarande och teorikonsumerande fallstudie (Esaiasson et al. 2007:99). I denna 

typ av studier är det inte särskilt viktigt att kunna generalisera resultaten till andra 

sammanhang (Esaiasson et al. 2007:100), vilket inte heller är syftet med denna 

studie.  

Jag har valt att använda mig av Faircloughs kritiska diskursanalys som teori 

och metod för att besvara studiens forskningsfrågor, vilket anses vara en särskilt 

användbar metod vid feministiska fallstudier eftersom den möjliggör för analys av 

olika representationer av kvinnor i krig (Ackerly & True 2010:209, Lazar 2005:2, 

4, Sylvester 2012:52). I denna studie kommer jag kombinera kritisk diskursanalys 

med feministiska teorier, vilken är en fruktbar och möjlig kombination då båda 

innefattar ideologikritik (Jørgensen & Phillips 2000:152). Faircloughs kritiska 

diskursanalys innefattar även en välutvecklad metod för att analysera hur 

diskursiv praktik påverkar politisk praktik (Jørgensen & Phillips 2000:138), jag 

har därför gjort bedömningen att denna metod lämpar sig väl för att uppnå 

studiens syfte.  

Även intervjuer (Sylvester 2012:50) eller processpårning (Esaiasson et al. 

2007:145) hade kunnat användas för att angripa forskningsproblemet och besvara 

studiens forskningsfrågor. Genom processpårning är det möjligt att genom att 

fokusera på processer förklara utfall och fastställa orsakssamband (Esaiasson et al. 

2007:145), vilket är i enlighet med denna studies syfte. Inom ramen för den här 

studien har jag dock inte sett det som möjligt att använda mig av vare sig 

intervjuer eller processpårning på grund av framför allt tidsmässiga skäl. 

Då min studie i viss utsträckning präglas av tolkande inslag har jag, för att 

hantera reliabilitetsfrågan, strävat efter att tydligt redogöra för hur teori och metod 

används och kombineras samt för hur jag har operationaliserat de kategorier av 

diskurser som studeras. Vidare låter jag empirin ta stor plats i analysdelen, för att 

möjliggöra för vetenskaplig kritik (Jørgensen & Phillips 2000:154). För att erhålla 

hög intern validitet i förklarande studier krävs det en konkret orsaksmodell 

(Esaiasson et al. 2007:64). I föreliggande studie klarläggs orsakssambandet 

mellan diskursiv praktik och politisk praktik genom Faircloughs kritiska 

diskursanalys (Jørgensen & Phillips 2000:138). Då studien inte har som syfte att 

prestera generaliserbara resultat blir den externa validiteten låg (se Esaiasson et al. 

2007:64).  
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4 Kritisk diskursanalys som teori och 

metod 

Kritisk diskursanalys som angreppsätt utgör en teoretisk och metodisk helhet som 

innefattar filosofiska antaganden, såväl ontologiska som epistemologiska, om 

språkets betydelse i den sociala konstruktionen av världen (Jørgensen & Phillips 

2000:10). I det här kapitlet redogör jag för epistemologiska och ontologiska 

premisser som ligger till grund för Faircloughs kritisk diskursanalys. Därefter 

presenterar jag generella element i diskursanalys och redogör sedan för specifika 

frågor avseende Faircloughs kritiska diskursanalys. Då teori och metod är tätt 

sammanflätande med varandra inom kritisk diskursanalys (Jørgensen & Phillips 

2002:3) redogör jag parallellt för kritisk diskursanalys som teori och metod. Jag 

redovisar löpande för metodologiska ställningstaganden såsom tillvägagångssätt 

och avgränsningar. 

4.1 Ontologiska och epistemologiska antaganden  

Socialkonstruktivism utgör en samlad beteckning för en rad olika teorier om 

kultur och samhälle, där kritisk diskursanalys ingår som ett av flera angreppssätt. 

Viven Burr har identifierat fyra premisser som är grundläggande inom 

socialkonstruktivism (Jørgensen & Phillips 2000:11). Till att börja med grundar 

sig socialkonstruktivism på ett kritiskt förhållningssätt gentemot vedertagna 

sanningar om den sociala världen. Det finns ingen objektiv kunskap om världen. 

Vår kunskap om och representation av världen är inte en spegling av en verklighet 

”därute”, utan är istället en produkt av hur vi kategoriserar världen (Jørgensen & 

Phillips 2000:11). Enligt kritisk diskursanalys ges tillträde till verkligheten genom 

språket, det finns en verklighet, såväl i form av mening och representation som i 

fysiska objekt, men det är genom diskurser den ges mening (Jørgensen & Phillips 

2002:9). 

Den andra premissen handlar om att vi människor är kulturella och historiska 

varelser, vilket formar vår kunskap om världen. Vår världssyn och våra identiteter 

kunde ha varit annorlunda och kan även förändras över tid, vilket medför att 

kunskap är tillfällig och föränderlig (Jørgensen & Phillips 2000:11). Den tredje 

premissen avser kopplingen mellan kunskap och sociala processer. Kunskap 

skapas genom social interaktion där vi tillsammans konstruerar allmänna 

sanningar. Genom social interaktion konkurrerar också olika sanningar om 

världen med varandra (Jørgensen & Phillips 2000:12). Den fjärde premissen 

gäller sambandet mellan kunskap och social handling. Inom en specifik världssyn 
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är ett visst socialt handlande naturligt men ett annat helt otänkbart. Olika 

förståelser av världen medför således olika former av socialt handlande. Därmed 

leder den sociala konstruktionen av kunskap och sanning till sociala konsekvenser 

(Jørgensen & Phillips 2000:12). 

I och med att jag antar ett hermeneutiskt forskningsparadigm kan inte världen 

studeras utifrån. Jag som forskare är en del av de diskurser som studeras och delar 

därmed förståelsen om vad som är vedertagna sanningar med materialet som 

studeras (Jørgensen & Phillips 2002:21, 23, Sylvester 2012:41). Genom  en 

stringent tillämpning av teori och metod är det möjligt att distansera sig från de 

diskurser som studeras (Jørgensen & Phillips 2002:23). För att distansera mig från 

de diskurser som studeras i denna studie har jag utvecklat en konkret analysmetod 

i kapitel sex.   

4.2 Diskursanalys 

Utgångspunkten i diskursanalys är att språk är strukturerat enligt olika mönster, så 

kallade diskurser, som människor använder sig av för att uttrycka sig och delta i 

olika områden i den sociala världen. Genom analys av den specifika kontext där 

språket används kan upprätthållande och förändringen av dessa mönster studeras 

(Jørgensen & Phillips 2002:1, 12). Dessa språkliga mönster anses påverka och 

begränsa vårt sätt att tänka och agera varför det genom diskursanalys är möjligt att 

studera olika typer av maktordningar (Bergström & Boréus 2012:354). Diskursiva 

mönster upprätthålls genom diskursiva handlingar och det finns inte enbart en 

diskurs utan flera diskurser samexisterar parallellt där betydelsen av något varierar 

och förändras mellan olika diskurser (Jørgensen & Phillips 2002:12). 

Enligt Michel Foucault, som haft en avgörande betydelse för diskursanalysens 

utveckling, är det omöjligt att erhålla en absolut och universell sanning. Det är 

därför fruktlöst att diskutera huruvida något är sant eller falskt, istället bör fokus 

ligga på hur effekter av sanningar skapas i diskurser (Jørgensen & Phillips 

2002:14). Vid diskursanalys utgör diskurser analysobjekten, fokus ska således 

ligga på vad som faktiskt sägs eller skrivs och utifrån det identifiera mönster inom 

och mellan olika påståenden.  

4.3 Kritisk diskursanalys 

I denna studie har jag valt att använda Faircloughs kritiska diskursanalys eftersom 

den innefattar en väl utvecklad teori och en metod för att studera hur diskursivt 

handlande påverkar socialt handlade (Jørgensen & Phillips 2000:184, Bergström 

& Boréus 2012:373), vilket i den här studiens begränsas till politiskt handlande. 

Diskurs är ett av huvudkoncepten i Faircloughs kritiska diskursanalys som på 

abstrakt nivå innebär språkanvändning som socialt beteende (Jørgensen & Phillips 
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2002:67, Bergström & Boréus 2012:356). Summan av alla diskurser som används 

inom samma specifika sociala område utgör diskursordningen, som både är en 

struktur och en social tillämpning. Diskursordningen avgör vilka diskurser som är 

tillgängliga och begränsar således vad som kan sägas och göras inom ramen för en 

viss diskursordning. Det är dock möjligt för att förändra diskursordningen genom 

att använda diskurser på ett nytt sätt eller importera diskurser från andra 

diskursordningar (Jørgensen & Phillips 2002:72). Samhället kontrolleras inte av 

enbart en dominant diskurs, men vissa diskurser är starkare än andra (Jørgensen & 

Phillips 2002:74). I den här studien betraktas diskursordning som kvinnor i krig, 

inom vilken flera diskurser samexisterar. 

Enligt Fairclough har diskurser tre funktioner: identitetsskapande, 

relationsbyggande och idéskapande (Jørgensen & Phillips 2002:67). Diskurser 

anses även har en konstituerande funktion där de formas av en social struktur som 

både är diskursiv och icke-diskursiv (Bergström & Boréus 2012:374). 

Följaktligen, diskurser både konstituerar och är konstituerade, vilket relaterar till 

begreppet ideologi.  

Ideologier ses som en konstruktion av mening som bidrar till att producera, 

reproducera och förändra dominanta relationer, vilka skapas i samhället och 

baseras på sociala strukturer såsom klass och kön. Enligt Fairclough kan diskurser 

vara mer eller mindre ideologiska. Diskurser som är ideologiska bidrar till att 

bibehålla eller förändra maktrelationer och skapar därmed ideologiska effekter 

(Jørgensen & Phillips 2002:63, 75). Den ideologiska effekten av genuskodade 

diskurser om kvinnor i krig är att kvinnor förnekas politiskt aktörskap och i och 

med det upprätthålls könsmaktsordningen där kvinnan underordnas mannen.  

Kritisk diskursanalys är politisk då det finns en tydlig strävan efter social och 

politisk förändring, där ställning alltid tas för de förtryckta samhällsgrupperna 

(Bergström & Boréus 2012:374, Jørgensen & Phillips 2002:64), vilket även är 

gällande för feministisk forskning (Reinharz 1992:247-248). Kritisk diskursanalys 

är kritiskt i det avseendet att den har för avsikt att avslöja den diskursiva 

tillämpningens roll i att vidmakthålla ojämlika maktrelationer och därmed bidra 

till social förändring (Jørgensen & Phillips 2002:63).  

Faircloughs kritisk diskursanalys är tydligt textorienterad. Dock menar han att 

textanalys inte är tillräckligt för att analysera diskurser då den inte belyser 

kopplingen mellan diskurser och samhälleliga och kulturella processer och 

strukturer. Därför måste textanalys kombineras med social analys (Jørgensen & 

Phillips 2000:72). Varje förekomst av språkanvändning är att betrakta som en 

kommunikativ händelse, vilken består av tre dimensioner, texten, den diskursiva 

praktiken samt den sociala diskursiva praktiken vilken placerar diskursen i ett 

större sammanhang i relation till såväl andra diskurser som icke-diskurser 

(Jørgensen & Phillips 2002:68, Bergström & Boréus 2012:375-376). Det 

huvudsakliga syftet med Faircloughs kritiska diskursanalys är att undersöka 

kopplingen mellan språkanvändning och social praktik och den diskursiva 

praktikens roll i att bibehålla sociala ordningar och driva social förändring 

(Jørgensen & Phillips 2002:69-70). I kapitel sex utvecklar jag hur jag använder 

mig av diskursiv praktik och diskursiv social praktik som analytiska verktyg för 

att analysera studiens empiriska material.  
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5 Feministisk teori 

Inom kritisk diskursanalys är det möjligt och eftersträvansvärt att kombinera 

diskursanalytiska perspektiv med andra teorier för att på så sätt skapa ett eget 

ramverk som möjliggör för nya insikter och perspektiv på ett forskningsområde 

(Jørgensen & Phillips 2000:10). Jag avser skapa ett sådant mångperspektiv genom 

att addera feministiska teorier till mitt diskursanalytiska ramverk. I det här kapitlet 

presenterar jag först några aspekter som är av betydelse vid feministisk forskning. 

Därefter redogör jag för de genuskodade narrativ om kvinnor i krig, ”the beautiful 

soul” och den avvikande kvinnan, som används i analysen av det empiriska 

materialet.     

5.1 Feministisk forskning 

Att ta kvinnors liv och erfarenheter på allvar är den grundläggande 

utgångspunkten i feministisk forskning. Genom att applicera en feministisk 

nyfikenhet på forskning och studera kvinnor i global politik är det möjligt att 

erhålla en större kunskap om området (Wibben 2016:4). Feministisk forskning är 

politisk i den mening att det som problematiseras och studeras är det politiska 

förhållandet mellan genus och makt (Randall 2002:109) i likhet med den kritiska 

diskursanalysen (Jørgensen & Phillips 2002:64). Genus är ett centralt begrepp 

inom feministisk teori vars definition skiljer sig åt mellan olika inriktningar inom 

feministisk forskning (Wibben 2016:5). Det är viktigt att definiera vad genus 

består av för att fånga genuskodade beskrivningar av kvinnor i krig (Gentry & 

Sjoberg 2007:5). Vilka genusglasögon som används för att studera ett fenomen 

påverkar vad som upptäcks (Wibben 2016:5). En kritik mot feministisk forskning 

är att förtryck ofta inte är endimensionellt och att andra förtryckande strukturer, 

såsom ras, klass och religion, måste inkluderas vid analys av könsstrukturer 

(Randall 2002:127, Hines 2015:34). Inom ramen för denna studie har jag dock 

valt att enbart studera könsstrukturer som ett första steg i att belysa 

forskningsproblemet. I linje med den här studiens socialkonstruktivistiska 

utgångspunkt, definieras genus som en intersubjektiv social konstruktion som är 

under ständig förändring och utveckling på grund av förändrade samhälleliga 

uppfattningar. Denna premiss innebär att skillnaderna mellan kvinnligt och 

manligt ses som onaturliga och genus används för att reproducera ojämlika 

maktrelationer (Gentry & Sjoberg 2007:5). Nedan presenteras de feministiska 

teorier som används i analysen av studiens empiriska material.        
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5.1.1 “The beautiful soul” 

Genom  att använda narrativet ”the beautiful soul” för att beskriva kvinnor i krig 

så underordnas och exkluderas kvinnor och stereotypa feminina värden från 

berättelser om global politik (Sjoberg 2010:55, Gentry & Sjoberg 2008:17). 

Narrativet skapar en idealiserad bild av kvinnor i krig vilket begränsar kvinnors 

möjligheter att agera och försätter dem i farliga situationer (Wibben 2011:103). 

Krig rättfärdigas genom att oskyldiga kvinnor, ”beautiful souls”, måste 

beskyddas. Krig är därmed nödvändigt eftersom en värld utan oskyldiga kvinnor 

är otänkbar. Enligt narrativet om ”the beautiful soul” är kvinnor till sin natur 

fredliga, naiva, ömtåliga och saknar därmed verklighetsförankring (Sjoberg 

2010:55, Gentry & Sjoberg 2007:4). Genom narrativet ”the beautiful soul” 

associeras kvinnor i krig med hem och barn, vilka tillhör den privata och 

stereotypt feminint kodade sfären (Sylvester 2012:38, Sjoberg 2010:56). 

”The beautiful soul” narrativet har används genom historien i olika kulturer 

och kontexter för att förklara kvinnors positionering i krig. Från berättelser om det 

Trojanska kriget till nutida narrativ om kvinnliga terrorister och 

självmordsbombare, där det senare förmodligen är det mest oväntade stället att 

återfinna detta narrativ (Sjoberg 2010:56, 64). Narrativet ”the beautiful soul” 

konstruerar kvinnor i krig som apolitiska och aktörslösa (Sjoberg 2018:301). Det 

varierar över tid och mellan olika kulturella kontexter hur narrativet ”the beautiful 

soul” tar sig i uttryck. Det finns dock vissa utmärkande drag som förenar 

berättelserna. Det främsta kännetecknet för narrativet ”the beautiful soul” är 

betoningen av att kvinnor är vitt skilda från män, med en särskild accentuering på 

kvinnors oskuldsfullhet och fredlighet. Narrativet kan även identifieras genom att 

den  privata sfären, där kvinnor naturligt hör hemma, separeras från den offentliga 

maskulint kodade sfären, där kriget pågår (Sjoberg 2010:57). Ett annat attribut för 

”the beautiful soul” är en stark sammankoppling med barnen (Sjoberg 2018:301, 

Sjoberg 2016:9). Som en följd av att ”the beautiful soul” ses som naiv och 

verklighetfrånvänd framställs hon också ofta som ung, manipulerad och lättlurad 

(Sjoberg 2018:301). Dessa karaktärsdrag kan användas för att identifiera och 

analysera berättelser om kvinnor i krig som ”the beautiful soul” (Sjoberg 

2010:57). I kapitel sex operationaliserar jag narrativet ”the beautiful soul”. 

5.1.2 Den avvikande kvinnan 

Våldsamma kvinnor stör den stereotypa bilden av kvinnor i krig som ”beautiful 

souls”, som är fredliga och hjälplösa. I och med det har den våldsamma kvinnan 

gjort två fel, brutit mot den stereotypa bilden av kvinnor i krig och utfört 

våldsamma handlingar. Den våldsamma kvinnan blir därmed ofta hypersynlig i 

debatten, men marginaliseras samtidigt genom olika genuskodade narrativ om 

henne (Gentry & Sjoberg 2008:7, Gentry & Sjoberg 2007:30). Kvinnor deltar i 

allt större utsträckning i politiska arenor som tidigare har varit reserverade för 

männen. Men stereotypa föreställningar om vad kvinnor borde och inte borde göra 

försvinner inte i samma takt (Gentry & Sjoberg 2008:6). Vissa misstar kvinnors 
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deltagande i politiskt våld och terrorism för jämställdhet (Gentry & Sjoberg 

2007:51-52, Gentry & Sjoberg 2008:7), men Caron Gentry och Laura Sjoberg 

argumenterar för att kvinnor trots det inte fått ta del av de privilegier som sedan 

tidigare varit tillägnande den vita mannen och befinner sig således fortfarande i en 

underordnad position (Gentry & Sjoberg 2008:6). 

Gentry och Sjoberg har identifierat tre narrativ som används för att beskriva 

kvinnor som utför våld och terrorism: mödrar, monster och horor (Gentry & 

Sjoberg 2007). Vidare argumenterar de för att det framförallt är två varianter av 

narrativet om horan som används för att beskriva våldsamma kvinnor kopplade 

till kriget mot terrorismen. Den första varianten handlar om den våldsamma 

kvinnan som sexuellt besatt och den andra varianten handlar om den våldsamma 

kvinnan sexuellt dysfunktionell (Gentry & Sjoberg 2008:6, 10). Narrativ om den 

sexuellt besatta kvinnan karakteriseras av överväldigande perversion, där kvinnan 

lever för eller agerar utifrån sin sexualitet. Detta avviker från den ”normala” 

kvinnan som kan behärska sin sexualitet och det är denna avvikelse som används 

för att förklara hennes avvikande våldshandlingar och terrorism (Gentry & 

Sjoberg 2008:10). Narrativet om kvinnan som sexuellt dysfunktionell betonar 

kvinnas ovilja eller oförmåga att tillfredsställa män. Kvinnans avvikande 

våldsbeteende förklaras av hennes avvikande sexliv som oförmåga att hitta en 

man, misslyckande med att få barn eller hennes homosexualitet (Gentry & 

Sjoberg 2008:10). Enligt Gentry och Sjoberg framställs den politiskt våldsamma 

kvinnan, i såväl nyhetsrapportering som forskning, som sexuellt avvikande och 

förnekas i och med det politiskt aktörskap, vilket även påverkar vår förståelse om 

kvinnors roller i global politik (Gentry & Sjoberg 2008:5, 17 Gentry & Sjoberg 

2007:50, 55). Tidigare forskning har identifierat narrativet om kvinnan som 

sexuellt dysfunktionell i medierapportering om IS-kvinnor (Martini 2018:466-

467, Sjoberg 2018:299). Med hjälp av dessa attribut operationaliserar jag 

diskursen om den avvikande kvinnan i kapitel sex.      
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6 Analysmetod 

I det här kapitlet redogör jag för den analysmetod som används för att angripa det 

empiriska materialet. Jag inleder med att i detalj redogöra för hur jag har 

kategoriserat och kodat de tre diskurserna som undersöks i det empiriska 

materialet. Därefter beskriver jag hur diskursiv praktik och social praktik, två av 

Faircloughs tre dimensioner, används för att analysera materialet.     

6.1 Operationalisering av diskurser om kvinnor i krig 

För att angripa det empiriska materialet har jag kategoriserat tre diskurser, ”the 

beautiful soul”, den avvikande kvinnan och kvinnan som politisk aktör. Därefter 

har jag kodat kategorierna genom att koppla specifika attribut till respektive 

diskurskategori. Kodningen av diskurskategorierna ”the beautiful soul” och den 

avvikande kvinnan är baserad på tidigare forskning om kvinnor i krig. Kategorin 

kvinnan som politisk aktör är kodad med attribut som står i dikotomi till de 

attribut som kopplats till ”the beautiful soul”. I analysmetoden används diskurs 

som ett analytiskt begrepp som utgör ramen för studien. Det innebär att 

avgränsningen av diskurserna skett strategiskt i linje med studiens syfte och 

frågeställningar (Jørgensen & Phillips 2002:137). Analysmetoden har således 

utformats i enlighet med studiens övergripande frågeställning. Varför tillåter inte 

västländer att IS-kvinnor återvänder hem? På grund av diskursers intertextualitet 

och interdiskursivitet; eftersom diskurser, i olika utsträckning, alltid baseras på 

tidigare konstruerad kunskap (Jørgensen & Phillips 2000:132-133), återfinns mina 

analytiska diskurskategorier i tidigare studier om kvinnor i krig och kvinnor som 

terrorister.  

Narrativet ”the beautiful soul” används för beskriva kvinnors roller i en rad 

olika krig och konflikter genom historien (Elshtain 1995, Sjoberg 2010:55, 

Sjoberg 2018:301, Masters 2009:30, Sylvester 2012:40, Wibben 2011:103) och 

återfinns även i beskrivningar av kvinnor som anslutit sig till IS (Sjoberg 2018, 

Martini 2018). Baserat på tidigare forskning har jag identifierat följande attribut 

som särskilt framträdande i beskrivningar av kvinnor i krig som ”beautiful souls”: 

oskyldig, offer, associeras stark med den privata sfären, sammankopplas med 

barnen, bräcklig varför hon kan manipuleras och hjärntvättas, verklighetsfrånvänd 

och därmed naiv samt att kvinnans unga ålder ofta betonas.  

Narrativ om våldsamma kvinnor och kvinnliga terrorister som den avvikande 

kvinnan, sexuellt dysfunktionell eller sexuellt besatt, återfinns bland annat i 

rapporteringen om ”Svarta änkorna” i Tjetjenien (Gentry & Sjoberg 2007, Gentry 

2016, Sjoberg 2010), kvinnliga soldater i kriget mot terrorism (Richter-Montpetit 
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2016, Gentry & Sjoberg 2007) och om kvinnor som anslutit sig till IS (Martini 

2018, Sjoberg 2018). Detta narrativ återfinns även vid beskrivningar av kvinnor i 

politiken (Nacos 2005:437). Baserat på tidigare forskning har jag identifierat 

följande attribut som särskilt framträdande i beskrivningar av den avvikande 

kvinnan som sexuellt besatt eller sexuellt dysfunktionell: agerar utifrån sin 

sexualitet, oförmåga/ovilja att tillfredsställa män, oförmåga att hitta en man samt 

misslyckats med att få barn. 

Det som är gemensamt för diskurskategorierna ”the beautiful soul” och den 

avvikande kvinnan, är att de bygger på genuskodade antaganden om kvinnan som 

medför att hon förnekas politiskt aktörskap (Sjoberg 2010:66). För att studera 

huruvida det har skett en diskursiv förändring, som ett led i att besvara studiens 

övergripande frågeställning, har jag även konstruerat en diskurs om kvinnan som 

politisk aktör. Denna diskurskategori är kodad med attribut som står i dikotomi till 

de attribut som kopplats till ”the beautiful soul”, vilket även innebär att attributen 

förknippas med traditionellt maskulina värden. Följande attribut har tillskrivits 

den politiska kvinnan: skyldig, förövare, associeras med den offentliga sfären, är 

beslutsfattande och utgör därmed ett säkerhetshot. Vad gäller det sistnämnda 

attributet, säkerhetshot, så är det förknippat med IS-terrorister som beskrivs som 

existentiella säkerhetshot mot västvärlden då de drivs av extremistisk religiös 

övertygelse med målet att förinta den västerländska civilisationen (Wolfendale 

2016:115). IS-kvinnor som beskrivs som ”beautiful souls” eller avvikande 

kvinnor utgör inte detta hot mot Väst, då de inte betraktas som politiska aktörer 

som vars handlingar grundas på  politisk eller religiös övertygelse (Sjoberg 

2018:302). Genom att undersöka vilka attribut som tillskrivs IS-kvinnor i 

västerländsk medierapportering kan jag systematiskt analysera innehållet i 

beskrivningarna. Fokus för analysen är det språk som journalister och deras källor 

använt för att beskriva IS-kvinnor.  

 

Tabell 2. Kategorisering och kodning av diskurser 

Diskurskategori Kodning 

”The beautiful 

soul” 

 Oskyldig/Offer 

 Associeras med barn  

 Manipulerad/hjärntvättad 

 Naiv/ung  

Den avvikande 

kvinnan 

 Agerar utifrån sin sexualitet 

 Oförmåga/ovilja att tillfredsställa män 

 Oförmåga att hitta en man 

 Misslyckats med att få barn 

Kvinnan som 

politisk aktör 

 Skyldig/förövare  

 Associeras med den offentliga sfären  

 Beslutsfattande makt 

 Säkerhetshot 
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6.2 Diskursiv praktik 

Vid analys av diskursiv praktik är fokus på hur texter produceras, distribueras och 

konsumeras (Jørgensen & Phillips 2002:81, Bergström & Boréus 2012:376). För 

att besvara studiens delfrågor, hur diskurser reproduceras och transformeras, 

kommer jag enbart studera hur texter produceras. Intertextualitet och 

interdiskursivitet användas för att belysa textens produktion, vilket handlar om att 

identifiera hur texter relaterar till varandra och hur texter till stor del innehåller 

delar av andra texter (Bergström & Boréus 2012:376, Jørgensen & Phillips 

2002:72, 82). Eftersom diskursiva kategorier är historiska produkter har jag utgått 

ifrån tidigare forskning om kvinnor i krig när jag har konstruerat 

diskurskategorierna ”the beautiful soul” och den avvikande kvinnan, vilka därmed 

utgör den historiska kontexten i denna studie. Genom att undersöka hur texter 

bygger på tidigare betydelseformationer och blandar olika diskurser, är det möjligt 

att identifiera hur diskurser reproduceras och, det som är av störst intresse i 

föreliggande studie, hur diskurser transformeras (Jørgensen & Phillips 2000:132). 

För att identifiera huruvida det har skett en diskursiv transformering avseende hur 

IS-kvinnor beskrivs i västerländsk media kommer jag använda mig av Sjobergs 

studie från 2018, som baseras på material från 2015, som referenspunkt. Den 

analytiskt konstruerade diskurskategorin, kvinnan som politisk aktör, används 

också för att analysera och belysa diskursiv förändring. Om IS-kvinnor beskrivs 

som politiska aktörer blir andra politiska handlingar meningsfulla. I det empiriska 

materialet söker jag efter de tre diskurskategorierna utifrån ovan beskrivna 

kodning. Sedan analyserar jag de olika diskurskategorierna separat för att 

slutligen jämföra resultatet med Sjobergs studie och annan tidigare forskning.   

Interdiskursivitet inträffar när olika diskurser uttrycks tillsammans i en 

kommunikativ händelse, vilket medför att gränserna inom diskursordningen 

förändras, som i sin tur driver social och kulturell förändring (Jørgensen & 

Phillips 2002:73). Diskursordningen i denna studie definieras som kvinnor i krig, 

inom vilken de genuskodade diskurserna ”the beautiful soul” och den avvikande 

kvinnan befinner sig. Den konstruerade diskursen om kvinnan som politisk aktör, 

är influerad av diskurser inom diskursordningen män i krig. Fairclough 

argumenterar för att intertextualitet och interdiskursivitet vittnar om såväl 

stabilitet som förändring, medan vissa kritiker menar att det endast signalerar 

extrem förändringsbenägenhet (Jørgensen & Phillips 2002:74). I analysen avser 

jag belysa frågor om såväl stabilitet som förändring.   

6.3 Diskursiv politisk praktik 

I föreliggande studie undersöker jag hur diskursiv praktik förhåller sig till politisk 

praktik. Till att börja med måste relationen mellan diskursiv praktik och 

diskursordning utredas (Jørgensen & Phillips 2002:86). De konstruerade 
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diskurskategorierna ”the beautiful soul” och den avvikande kvinnan är att betrakta 

som starka diskurser inom diskursordningen kvinnor i krig. De ideologiska 

effekterna av dessa diskurser är att kvinnor i krig, förnekas politiskt aktörskap 

(Sjoberg 2010:66, Sjoberg 2018:299) vilket medför att vissa politiska handlingar 

är meningsfulla och möjliga medan andra är otänkbara. Den konstruerade 

diskurskategorin om kvinnan som politisk aktör är att betrakta som en möjlig 

konkurrerande diskurs inom diskursordningen, då den tillskriver kvinnor i krig 

politiskt aktörskap. Genom att analysera förhållandet mellan diskursiv praktik och 

diskursiv politisk praktik är det möjligt att identifiera ideologiska konsekvenser 

och klargöra huruvida den diskursiva praktiken reproducerar diskursordningen 

eller bidrar till samhällsförändring (Jørgensen & Phillips 2002:87). I den här 

studien avser jag förklara varför ett nytt politiskt handlande avseende IS-kvinnor 

är meningsfullt och möjligt genom att visa hur den politiska praktiken påverkas av 

den diskursiva praktiken, vilken inkluderar diskursiv transformering. Alla 

diskurser konstruerar världen på sitt egna bestämda sätt och utesluter i och med 

det andra alternativa perspektiv på världen. Följaktligen får dessa diskursiva 

konstruktioner av världen politiska konsekvenser (Jørgensen & Phillips 

2002:184). Jag kommer analysera hur de tre diskurskategorierna påverkar politisk 

praktik, med särskilt fokus på diskurskategorin kvinnan som politisk aktör, då den 

är att betrakta som en potentiellt konkurrerande diskurs inom diskursordningen.  
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7 Analys 

I det här kapitlet analyserar och förklarar jag, genom Faircloughs kritisk 

diskursanalys, varför det är möjligt och meningsfullt för västländer att neka IS-

kvinnor att återvända i samband med att kalifatet har besegrats. Analysen av det 

empiriska materialet sker i två steg med hjälp av den analysmetod som 

presenterats i kapitel sex. Till att börja med analyseras det empiriska materialet 

med utgångspunkt från de tre konstruerade diskurskategorierna, med fokus på 

interdiskursivitet, diskursiv reproducering och transformering. Jag avser alltså 

analysera om och hur diskurskategorierna ”the beautiful soul ” och den avvikande 

kvinnan reproduceras samt huruvida den konstruerade diskurskategorin kvinnan 

som politisk aktör har fått utrymme inom diskursordningen. I analysen presenteras 

empiriska exempel från artiklarna, kopplat till respektive diskurskategori, för att 

göra analysen transparent och möjlig att vetenskapligt kritiseras. Förekomsten av 

de tre diskurskategorierna i materialet, antalet artiklar för respektive 

diskurskategori i respektive tidning, redovisas nedan i tabell 3. I samma artikel 

kan flera diskurskategorier ha identifierats.8 Av tabell 3 framgår även hur många 

artiklar för respektive tidning som inte innehåller någon av de studerade 

diskurskategorierna. Därefter genomförs en sammanfattande analys av diskursiv 

reproducering och transformering. Slutligen analyseras förhållandet mellan 

diskursiv praktik och politisk praktik, för att besvara den övergripande 

forskningsfrågan.      

 

Tabell 3. Fördelning av resultat (antalet artiklar/totalt antal artiklar)   

Diskurskategori The New 

York Times 

The Times Dagens Nyheter  Totalt 

”The beautiful 

soul” 

7/12 (58 %) 20/28 (71 %) 8/19 (42 %)  35/59 (59 %) 

Den avvikande 

kvinnan  

0/12(0 %) 10/28 (36 %) 1/19 (5 %)  11/59 (19 %) 

Kvinnan som 

politisk aktör 

6/12 (50 %)  8/28 (29 %) 6/19 (32 %)  20/59 (34 %) 

Ingen  2/12 (17 %) 

 

1/28 (4 %) 5/19 (26 %)  8/59 (14 %) 

 

 

                                                                                                                                                         

 
8 En sammanställning över samtliga artiklar och hur jag har kodat dem återfinns i bilaga 1. 
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7.1 Diskursiv praktik – reproducering och 

transformering 

7.1.1 ”The beautiful soul” 

Av materialet framgår tydligt att diskurskategorin ”the beautiful soul” fortfarande 

i stor utsträckning används för att beskriva IS-kvinnor i västerländsk media. Den 

stereotypa bilden av kvinnor i krig som tydligt skild från männen, där kvinnan ses 

som ett oskuldsfullt offer reproduceras i stor utsträckning i materialet vilket är en 

tydlig indikator på diskurskategorin ”the beautiful soul” (Sjoberg 2010:57, 

Sjoberg 2018). Även IS-kvinnorna själva beskriver sig som oskyldiga och 

distanserar sig från IS våldsdåd, vilket framkommer i en rad olika citat kopplat till 

resonemang om att de nu vill återvända till Väst.  

 “Ms Smith spoke to CNN from the Syrian camp, where her daughter was 

born. "I know they'd strip me of my passport and I wouldn't travel and I'd 

be watched kind of, but prisons? I don't know. I'm already in prison. I think 

that people should just realise that all the people here are not terrorists," 

she said” (The Times 3 2019). 

“Ms. Begum said that she did not regret her decision to join the Islamic 

State, but that she ''never did anything dangerous. ''When I went to Syria, I 

was just a housewife for the entire four years - stayed at home, took care of 

my husband, took care of my kids,'' […]” (The New York Times 10 2019). 

Vidare framgår det av det empiriska materialet att även Begums man anser att hon 

är oskyldig och därmed inte utgör något säkerhetshot i Väst, vilket framgår av 

nedanstående två citat.  

 “He said he did not see how Ms Begum could be deemed a threat by the 

British authorities. "I don't understand how she would, in any form, be a 

danger. All she did was, she sat in the house for three years, took care of me 

and my children," he said” (The Times 26 2019). 

“He bursts out laughing at claims his wife could have had a deeper role 

within Isis beyond being a housewife. "It's ridiculous," he says. "The only 

thing she did in the time she was there was just stay at home basically, 

being a housewife. Sometimes I would take her to the market, sometimes to 

the park, but other than that she never went out” (The Times 1 2019).  

Begums man beskriver hennes liv i kalifatet som tydligt begränsat till den privata 

sfären där hon utfört uppgifter som är vitt skilda från IS-männens, som ett led i att 

betona hennes oskuld och fredlighet. Dessa beskrivningar utgör det främsta 

kännetecknet för narrativet ”the beautiful soul” (Sjoberg 2010:57, Sylvester 

2012:38). Begum sammankopplas med den privata, feminint kodade, sfären 
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vilken är tydligt skild från den offentliga, maskulint kodade, sfären, där kriget 

äger rum. Ett annat empiriskt exempel på att IS-kvinnor beskrivs som oskyldiga är 

nedanstående citat, från en släktning till en av IS-kvinnorna som nu vill återvända 

till Väst.   

“[…] det finns till och med bilder på vad som har hänt. Där ser man till 

exempel att det inte finns kvinnor bland de skyldiga, menar han” (Dagens 

Nyheter 4 2019). 

Att kvinnorna själva, och även deras män eller anhöriga, vill betona deras oskuld 

och understryka att de inte har varit delaktiga i, och därmed inte bär något ansvar 

för, de våldsdåd som IS har utfört under kriget förefaller inte särskilt 

anmärkningsvärt. Särskilt inte med tanke på utfallet av kriget. Kalifatet har nu 

besegrats och eftersom situationen för IS-kvinnorna i fånglägren i Syrien är svår 

vad gäller tillgång till mat och medicin (Hamadé & Olsson 2019) finns starka skäl 

att förklara sin oskuld för att kunna återvända till Väst. IS-kvinnorna anspelar 

tydligt på stereotypa bilder om kvinnors positionering i krig, där kvinnor förväntas 

anta rollen som hemmafru och moder och därmed inte har något med kriget att 

göra (Sjoberg 2010:56). Något som också framgår av materialet är att IS-kvinnor i 

stor utsträckning associeras med barn, ”kvinnorochbarn”. Enligt tidigare forskning 

används denna associering till barn för att positionera kvinnor som offer i krig 

(Sjoberg 2010:57, Herbst 2005:312, Parashar 2016:55, Khalili 2011:1479). Nedan 

presenteras två exempel från materialet där IS-kvinnor sammankopplas med barn.    

 “[…] In fact, around 30,000 people emerged from the villages’ houses, 

tunnels and bunkers, the overwhelming majority of them women and 

children” (The Times 7 2019). 

“Thousands of fighters are locked in prisons while tens of thousands of 

women and children are held in detention camps” (The New York Times 1 

2019). 

Det framgår även av materialet att IS-kvinnor inte ses som politiska aktörer som 

därmed fattat medvetna rationella beslut. De beskrivs som naiva, lurade och 

manipulerade och att de inte visste vad som försiggick i kalifatet, eftersom de 

endast befann sig i hemmet. IS-kvinnor beskrivs som vilseledda av män och 

konstrueras således som offer som saknar politiskt aktörskap. Vilket även 

framkom i Sjobergs studie (Sjoberg 2018:302) och är ett tydligt kännetecken för 

narrativet ”the beautiful soul”.     

”Det är klart att hon har gjort fel. […] Han menar att det går att ta fram 

bevis och döma dem som har begått brott, och tillägger att de flesta är 

ungdomar runt 20 år som har blivit hjärntvättade” (Dagens Nyheter 4 

2019).  

” […] those 15-year-old impressionable girls who were groomed online 

and induced to travel there in the first place” (The Times 18 2019). 

https://www.thetimes.co.uk/article/families-of-foreign-isis-fighters-pour-out-as-final-defeat-looms-v0dvz0dn2
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”[…] de är manipulerade av sina män. Det kan inte ens ringa utan att 

mannen har godkänt det. Allt de säger är övervakat” (Dagens Nyheter 4 

2019).  

”[..] Ofta säger de att de levt i en liten bubbla och säger ”vi visste inte vad 

IS gjorde”(Dagens Nyheter 5 2019).  

Något annat som framkommer i materialet är att IS-kvinnors unga ålder betonas i 

beskrivningar av dem. Det görs bland annat genom att beskriva dem som flickor, 

vilket enligt tidigare forskning är i linje med narrativet om ”the beautiful soul” 

(Sjoberg 2018:301). Nedan presenteras några exempel från det empiriska 

materialet.  

“[…] Sajid Javid, the home secretary, had revoked Ms Begum's British 

citizenship, closing the door on the London girl's wish for repatriation” 

(The Times 1 2019).   

 “The girl also told her that she thought of the Islamic State as a 

wonderland. […] She said, 'I thought I was going to live in the Islamic 

Disney World,' […] she saw Nutella jar-carrying Brad Pitts, jihadi fighters 

with kittens” (The Times 9 2019).  

Analysen påvisar att i det empiriska materialet används diskurskategorin ”the 

beautiful soul” frekvent för att beskriva IS-kvinnor. Stereotypa beskrivningar av 

kvinnor i krig, som använts genom historien, reproduceras i materialet. Diskursiv 

reproducering av diskurskategorin ”the beautiful soul” kan således fastslås. 

Genom dessa beskrivningar konstrueras IS-kvinnor som apolitiska och aktörslösa 

offer i IS krig.  

7.1.2 Den avvikande kvinnan 

Diskurskategorin, den avvikande kvinnan, är inte lika framträdande i det 

empiriska materialet som diskurskategorin ”the beautiful soul”. Den framträder 

dock genom beskrivningar av IS-kvinnor som sexuellt dysfunktionella och 

besatta, där giftermål beskrivs som deras skäl för att ansluta sig till IS. Tidigare 

forskning visar att det är vanligt förekommande att reducera IS-kvinnors militanta 

handlingar till att handla om giftermål i nyhetsrapportering. Dessa beskrivningar 

indikerar att kvinnorna är sexuellt dysfunktionella och måste ansluta sig till en 

terroristorganisation för att uppnå deras biologiska mål att bli någons fru och 

mamma (Martini 2018:467). Nedan presenteras några citat från materialet som 

visar hur IS-kvinnor beskrivs som avvikande kvinnor, genom att betona deras 

besatthet av giftermål och deras sexuella dysfunktionalitet.  

 “Sisters Reema and Zara Iqbal, who between them have five sons under 

eight, have had their British citizenship removed since marrying Isis jihadis 

in Syria” (The Times 19 2019). 
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“Smith, a former member of the Defence Forces, travelled to Syria in 2015, 

where she was married to an IS fighter” (The Times 21 2019). 

Från Turkiet tog han henne till Syrien och gjorde henne till IS-hustru 

(Dagens Nyheter 8 2019).  

“Many former Isis members talk of the allure of militant Islam, she says, 

and the sense of belonging that it fostered. But women saw marriage, 

family, kids, shopping trips” (The Times 9 2019).      

Analysen påvisar att i det empiriska materialet används diskurskategorin den 

avvikande kvinnan i viss utsträckning för att beskriva IS-kvinnor i västerländsk 

media. Stereotypa beskrivningar av våldsamma kvinnor reproduceras och 

diskursiv reproducering kan således fastslås. Genom dessa beskrivningar 

konstrueras IS-kvinnor som apolitiska som saknar politiskt aktörskap i IS krig.  

7.1.3 Kvinnan som politisk aktör 

Den konstruerade diskuskategorin om kvinnan som politisk aktör, med makt och 

förmåga och fatta egna och rationella beslut, är framträdande i det empiriska 

materialet vid beskrivningar av IS-kvinnor. Att IS-kvinnor beskrivs som politiska 

aktörer i denna utsträckning har inte identifierats i tidigare studier. Enligt Sjobergs 

studie från 2018 beskrivs IS-kvinnor i huvudsak i linje med narrativet om ”the 

beautiful soul” (Sjoberg 2018:301). I analysen av det empiriska materialet blir det 

tydligt att det skett en diskursiv transformering, där diskurskategorin kvinnan som 

politisk aktör i relativt stor utsträckning används för att beskriva IS-kvinnor. Av 

materialet framgår att IS-kvinnor, tillsammans och i likhet med IS-män, beskrivs 

som jihadister, IS-militanta och utländska IS-krigare. Det görs alltså ingen 

skillnad på IS-män och IS-kvinnor i beskrivningarna. I vissa artiklar skrivs det 

även fram att begreppen inkluderar kvinnor, trots att det framgår av 

sammanhanget. Vilket dock kan förstås som att våldsamma kvinnor 

uppmärksammas i större utsträckning än män och därmed är sensationsskapande 

(Gentry & Sjoberg 2007:2, Gentry & Sjoberg 2008:17). Det kan även vara ett 

tecken på att IS-kvinnor stör den genuskodade stereotypa bilden av kvinnor i krig 

som ”beautiful souls”. Nedan presenteras en rad citat från det empiriska materialet 

som visar att IS-kvinnor och IS-män beskrivs som en enhet.  

“ISIS has now been reduced to a sliver of territory. Thousands of jihadists 

and their children have filled Kurdish- controlled camps in recent weeks 

[…]” (The New York Times 3 2019).      

“British, American and European governments need to take responsibility 

for these foreign members of the Islamic State and a decision about their 

future should be made by the penal systems of their countries” (The New 

York Times 4 2019). 
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“[…]IS-anhängarnas utmärglade barn i lägren i Syrien – oskyldiga barn 

vars fäder och mödrar är medansvariga för ohyggliga brott mot 

mänskligheten […] (Dagens Nyheter 9 2019).  

Sammantaget är det framträdande i materialet att IS-kvinnor beskrivs som 

skyldiga och förövare i IS krig. De associeras i stor utsträckning med den 

offentliga sfären, som traditionellt sett är maskulint genuskodad (Sjoberg 2010:56, 

Sylvester 2012:38), där kriget pågår. IS-kvinnor beskrivs ha spelat en avgörande 

roll i IS krig som rekryterare, propagandister, kombattanter och 

självmordsbombare. Detta framgår av nedanstående citat från det empiriska 

materialet.  

“She has expressed regret for her actions in recent interviews but I 

remember her as the Islamic State member, who used social media to call 

for murder and worked as a recruiter” (The New York Times 4 2019). 

“The women of ISIS served as wives and mothers, yes, but also as 

propagandists, members of a brutal morality police, slave owners and, 

toward the end, even combatants (The New York Times 5 2019). 

“Isis footage released in the last days of the battle showed women charging 

to the front to fight alongside the men” (The Times 2 2019). 

“Three women suicide bombers have blown themselves up in the past three 

days” (The Times 8 2019).  

Av materialet framgår även att IS-kvinnor beskrivs som ansvariga för sina 

handlingar och tillskrivs beslutsfattande makt. Deras handlingar förklaras inte av 

att de har blivit groomade, lockade eller manipulerade av män, som är gällande 

för diskurskategorin ”the beautiful soul” (Sjoberg 2018:302). Istället beskrivs IS-

kvinnors handlingar som aktiva och politiska beslut där de också får ta 

konsekvenserna för sina gärningar.  

”Many Americans and Europeans, like Ms. Muthana and Ms. Begum, 

heeded those calls, traveled to Syria and served that regime of terror” (New 

York Times 4 2019). 

“[…] both willingly and by force, thousands of women mobilized for ISIS” 

(The New York Times 5 2019). 

“There are citizens from the United States, Britain, Germany and France, 

men and women, who joined the Islamic State because of ideological fervor, 

the promise of adventure, the opportunity to create an Islamic utopia and a 

perceived religious obligation” (The New York Times 7 2019). 

“Shamima knew when she made the decision to join Daesh that she was 

going to a country where there’s no embassy, where there’s no consular 

assistance and I’m afraid those decisions, awful though it is, they do have 

consequences” (The Times 19 2019). 
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“It was her own choice, she was the one who asked to look for a partner for 

her” (The Times 26 2019). 

“De som reste ner till konfliktområdet för att ansluta sig till IS visste vilken 

mördarsekt de gav sitt stöd till” (Dagens Nyheter 10 2019). 

Inom diskurskategorin kvinnor som politiska aktörer framträder även 

beskrivningar av IS-kvinnor som farliga, lika farliga som IS-männen. De beskrivs 

även som nationella och internationella säkerhetshot i likhet med IS-terrorister 

(Wolfendale 2016:115). Vilket är en markant skillnad från apolitiska och 

aktörlösa kvinnor i krig, som inte utgör nationella säkerhetshot då deras motiv är 

personliga istället för politiska och religiösa (Sjoberg 2018:302).   

“[…] Richard Walton, a former Scotland Yard counterterrorism chief, 

described women like Ms. Begum as “just as dangerous as male foreign 

fighters if ever allowed back into the country” (The New York Times 4 

2019).   

“Last month, Home Secretary Sajid Javid said Britain would revoke her 

citizenship. ''In order to protect this country […]''” (The New York Times 

10 2019).  

“The home secretary will have had advice and I know he made a decision 

based on what is in the national interest and the security of people here in 

the UK” (The Times 23 2019).  

Analysen påvisar att i det empiriska materialet används diskurskategorin kvinnan 

som politisk aktör i förhållandevis stor utsträckning för att beskriva IS-kvinnor. 

Denna diskuskategori har inte i tidigare forskning identifierats förekomma i denna 

utsträckning, följaktligen kan diskursiv transformering fastslås. Genom dessa 

beskrivningar konstrueras IS-kvinnor som politiska aktörer i IS krig. 

7.1.4 Sammanfattande analys - diskursiv reproducering och 

transformering 

Tabell 3. Fördelning av resultat (antalet artiklar/totalt antal artiklar)     

Diskurskategori The New 

York Times 

The Times Dagens Nyheter  Totalt 

”The beautiful 

soul” 

7/12 (58 %) 20/28 (71 %) 8/19 (42 %)  35/59 (59 %) 

Den avvikande 

kvinnan  

0/12(0 %) 10/28 (36 %) 1/19 (5 %)  11/59 (19 %) 

Kvinnan som 

politisk aktör 

6/12 (50 %)  8/28 (29 %) 6/19 (32 %)  20/59 (34 %) 

Ingen  2/12 (17 %) 1/28 (4 %) 

 

5/19 (26 %)  8/59 (14 %) 
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Diskurskategorin ”the beautiful soul” reproduceras i det empiriska materialet och 

återfinns i 59 procent av artiklarna. I Sjobergs studie återfanns narrativet ”the 

beautiful soul” i 78 procent av artiklarna om IS-kvinnor (Sjoberg 2018:302), 

vilket visar att användandet av diskurskategorin inte är lika frekvent i denna 

studies empiriska material. Diskurskategorin den avvikande kvinnan återfinns i 19 

procent av artiklarna. I Sjobergs studie var inte denna diskurskategori inkluderade, 

varför en jämförelse inte är möjlig. Det finns dock tidigare forskning som visar att 

narrativ om den våldsamma kvinnan som sexuellt dysfunktionell och sexuellt 

besatt är särskilt närvarande i kriget mot terrorism (Gentry & Sjoberg 2016:149, 

Gentry & Sjoberg 2008:10). Därav kan konstateras att även denna diskurskategori 

är en reproducering av tidigare diskurser. Det går dock inte att uttala sig om 

huruvida användandet av diskurskategorin har minskat eller ökat i jämförelse med 

tidigare. Den tredje diskurskategorin, kvinnan som politisk aktör, produceras i det 

empiriska materialet och återfinns i 34 procent av artiklarna. I Sjobergs studie 

innehöll endast fem procent av artiklarna konkurrerande diskurser till ”the 

beautiful soul” (Sjoberg 2018:302). Diskurskategori kvinnan som politisk aktör är 

att betrakta som en konkurrent till diskurskategorierna ”the beautiful soul” och 

den avvikande kvinnan, att den ges större utrymme inom diskursordningen visar 

på diskursiv transformering (Jørgensen & Phillips 2000:132). Att IS-kvinnor i 

västerländsk medierapportering beskrivs som politiska aktörer medför att 

diskursordningen påverkas och även förändras, vilket i sin tur medför att politiska 

handlingar som tidigare var otänkbara nu blir meningsfulla och möjliga 

(Jørgensen & Phillips 2002:154). Att diskurskategorierna ”the beautiful soul” och 

den avvikande kvinnan fortfarande används parallellt med diskurskategorin, 

kvinnan som politisk aktör, beror på att diskursiva transformeringar ofta är tröga 

(Jørgensen & Phillips 2002:152).  

7.2 Diskursiv politisk praktik  

Alla diskurser konstruerar världen på sitt egna bestämda sätt och utesluter i och 

med det andra alternativa perspektiv på världen. Diskursiv praktik får således 

politiska konsekvenser (Jørgensen & Phillips 2002:184). Inom respektive 

diskurskategori, the beautiful soul”, den avvikande kvinnan och kvinnan som 

politisk aktör, blir därmed vissa politiska handlingar meningsfulla medan andra 

blir helt otänkbara. Nedan avser jag analysera vilka politiska handlingar som är 

meningsfulla och möjliga inom respektive diskurskategori. Politiska handlingar 

inom diskurskategorin kvinnan som politisk aktör kommer att illustreras med 

hjälp av politiska uttalanden från USA, Storbritannien och Sverige.    

Genom diskurskategorin ”the beautiful soul” beskrivs kvinnor i krig som 

oskyldiga offer och konstrueras därmed som apolitiska och aktörlösa. Enligt 

tidigare forskning har diskurskategorin ”the beautiful soul” haft en stark position i  

västerländsk medierapportering om IS-kvinnor (Sjoberg 2018), och under IS krig 

har många IS-kvinnor återvänt till Väst (Farmer & Ensor 2017). Att IS-kvinnor 
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har tillåtits återvända till Väst inom ramen för den starka diskurskategorin ”the 

beautiful soul” är fullt rimligt. Genom narrativet ”the beautiful soul” konstrueras 

IS-kvinnor som apolitiska och aktörslösa offer. Det är onda IS-män som har 

hjärntvättat, manipulerat och lurat dem att ansluta sig till kalifatet. Deras 

handlingar beskrivs inte som politiskt motiverande och ideologi ses inte som en 

bidragande faktor till att de har anslutit sig till IS. Att neka IS-kvinnor att 

återvända till Väst inom denna diskurskategori är således varken meningsfullt 

eller möjligt eftersom dem beskrivs som oskyldiga offer. I tidningen Telegraph 

2017 uttalade sig en källa som arbetar med terrorbekämpning enligt nedanstående, 

i ett resonemang om att flera IS-kvinnor återvänt till Storbritannien.    

 “When we look at the risk these women pose, it’s all case by case, but we 

have to be aware of who they were married to” (Farmer & Ensor 2017).   

Detta citat visar på vilka politiska handlingar som är möjliga inom 

diskurskategorin “the beautiful soul”. Huruvida IS-kvinnor betraktas som farliga 

har inte med kvinnornas handlingar att göra primärt utan vad deras män har gjort 

eller kan tänkas göra. Tidigare forskning visar även att IS-kvinnor som har 

återvänt till Väst i regel fått kortare straff än IS-män som återvänt, och har i vissa 

fall även benådats. Enligt Ester Strømmen beror det på att IS-kvinnor framförallt 

har betraktas som offer istället för förövare (Strømmen 2017:24-26). Vilket är i 

linje med diskurskategorin ”the beautiful soul” genom vilken kvinnor konstrueras 

som oskyldiga offer (Sjoberg 2010:57). Genom diskurskategorin ”the beautiful 

soul” beskrivs IS-kvinnor som apolitiska och aktörlösa (Sjoberg 2018:302). Som 

en följd av det kan de inte betraktas som nationella säkerhetshot i Väst, då deras 

handlingar inte grundas på extremistisk religiös övertygelse  (Wolfendale 

2016:115, Sjoberg 2018:302). De som utgör potentiella nationella säkerhetshot i 

västländer är istället deras män. Konstruktionen av IS-kvinnor som ”beautiful 

souls” medför alltså att det är möjligt och rimligt för västländer att låta dem 

återvända. Denna konstruktion visar sig även påverka västländernas rättsliga 

tillämpning. 

När IS-kvinnor beskrivs genom diskurskategorin den avvikande kvinnan 

framställs motiven för att ansluta sig till IS som personliga snarare än politiska. 

IS-kvinnorna väljer att ansluta sig till kalifatet för att gifta sig och skaffa barn, inte 

på grund av politisk eller ideologisk övertygelse utan på grund av biologiska 

drivkrafter. IS-kvinnor som beskrivs som sexuellt dysfunktionella och sexuellt 

besatta förstås därmed inte som politiska aktörer i IS krig (Gentry & Sjoberg 

2008:17). Dessa kvinnor kan betraktas som farliga, då de beskrivs som psykiskt 

störda, men i och med att de inte anses ha en politisk eller ideologisk agenda kan 

de inte heller utgöra nationella säkerhetshot i västländer (Gentry & Sjoberg 

2016:149, Wolfendale 2016:115). Konstruktionen av IS-kvinnor som avvikande 

medför således att det är möjligt för västländer att låta dem återvända, trots att de i 

viss mån betraktas som farliga så utgör de inga hot mot nationen som sådan.   

Genom diskurskategorin kvinnan som politisk aktör beskrivs IS-kvinnor som 

beslutsfattande aktörer som har en ideologisk och politisk agenda. De associeras i 

hög grad med den offentliga sfären och ses som aktiva aktörer i IS krig. 

Följaktligen hålls de ansvariga för sina handlingar i kalifatet och beskrivs som 
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förövare. Denna diskurskategori står i motsättning till de två andra som avhandlas 

i denna studie, ”the beautiful soul” och den avvikande kvinnan. Vilket medför att 

när IS-kvinnor beskrivs som politiska aktörer konstrueras världen på ett annat sätt 

vilket leder till att andra politiska handlingar blir meningsfulla och möjliga. Den 

diskursiva konstruktionen av IS-kvinnor som politiska aktörer innebär att de i 

större utsträckning beskrivs som farliga terrorister och nationella säkerhetshot i 

Väst. En sådan diskursiv konstruktion medför även att andra politiska åtgärder är 

meningsfulla att vidta. Politiska handlingar som inom diskurskategorin ”the 

beautiful soul” var otänkbara och meningslösa blir nu rimliga. När IS-kvinnor nu i 

större utsträckning diskursivt konstrueras som politiska aktörer som utgör 

nationella säkerhetshot om de återvänder Väst blir det därmed tänkbart och 

meningsfullt att hindra dem från att återvända. Det är i nuläget majoriteten av 

västländernas position i frågan (Peltier 2019). Vissa västländer har till och med 

vidtagit extrema åtgärder, såsom att återta IS-kvinnors medborgarskap, vilket är i 

enlighet med hur västländer hanterar det existentiella säkerhetshot som modern 

terrorism utgör (Wolfendale 2016:116). Jag avser nu illustrerar dessa politiska 

handlingar med några citat från politiker i de västländer vars medierapportering 

har analyserats i denna studie.  

Sveriges utrikesminister Margot Wallström gjorde i samband med ett 

utrikesministermöte i Bryssel den 18 februari 2019 nedanstående uttalanden om 

IS-svenskar.  

”– UD har ju haft den högsta graden av avrådan till att resa till Syrien 

sedan 2011, och det betyder ju att om man trots det reser så kan man inte 

påkalla konsulär hjälp från oss.” 

”– Sen är det ju skillnad på dem som har varit stridande och deras barn, 

och det är en fråga som vi diskuterar just nu hur man ska hantera, så att det 

här får vi återkomma till […]” (Palme 2019). 

När Sveriges riksdag den 14 mars 2019 debatterade frågan om huruvida IS-

svenskar ska få hjälp att återvända till Sverige var det inget parti som ansåg att 

myndigheter ska hjälpa dem att återvända. Sveriges inrikesminister Mikael 

Damberg gjorde nedanstående uttalande i debatten.  

”– De som reste ned för att ansluta sig till IS visste vilken mördarsekt de 

anslöt sig till” (Wallberg & Haglund 2019).  

Hoda Muthana, från Alabama i USA, anslöt sig till IS 2014. När hon i början av 

2019 utryckte en önskan om att få återvända till USA tillsammans med sin 18 

månader gamla son gjorde USA:s president Donald Trump nedanstående 

uttalande på Twitter.    

”I have instructed Secretary of State Mike Pompeo, and he fully agrees, not 

to allow Hoda Muthana back into the country” (Trump 2019). 

USA:s utrikesminister Mike Pompeo gjorde därefter nedanstående uttalande.   

”Ms. Hoda Muthana is not a US citizen and will not be admitted into the 

United States. She does not have any legal basis, no valid US passport, no 
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right to a passport, nor any visa to travel to the United States” (Shortell et 

al. 2019).  

Shamima Begum, som lämnade Storbritannien 2015 för att ansluta sig till IS blev 

i februari 2019 fråntagen sitt brittiska medborgarskap i samband med att hon 

hittades i ett flyktingläger i Syrien. Storbritanniens inrikesminister Sajid Javid 

gjorde i samband med det nedanstående uttalanden.       

“Sajid Javid said he would not ‘shy away from using those powers at my 

disposal to protect this country’” (BBC 2019b).  

“If you have supported terrorist organisations abroad I will not hesitate to 

prevent your return. […] We must remember that those who left Britain to 

join Daesh were full of hate for our country. […] If you do manage to 

return you should be ready to be questioned, investigated and potentially 

prosecuted” (BBC 2019c).  

De tre diskurskategorier, ”the beautiful soul”, den avvikande kvinnan och kvinnan 

som politisk aktör samexisterar med varandra i västerländsk nyhetsrapportering 

och påverkar allmänhetens och politikers förståelse om IS-kvinnor och vilka roller 

de haft i kalifatet. Det är av västländers agerande tydligt att flertalet länder agerar 

i enlighet med diskurskategorin IS-kvinnor som politiska aktörer, inom vilken det 

är meningsfullt och rimligt att neka IS-kvinnor att återvända till Väst. Den 

diskursiva praktiken, där kvinnan som politisk aktör vunnit större utrymme inom 

diskursordningen, medför att diskursordningen har förändrats vilket har bidragit 

till att den politiska praktiken har förändrats.  
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8 Diskussion 

Det framgår av analysen att diskurser om IS-kvinnor som politiska aktörer vunnit 

större utrymme i västerländsk medierapportering. IS-kvinnor porträtteras som 

farliga förövare, i likhet med IS-män, och tillskrivs beslutsfattande makt. Deras 

handlingar ses som rationella och ideologiska och därmed skildras IS-kvinnor som 

politiska aktörer som betraktas som nationella säkerhetshot i västländer. Den 

diskursiva transformeringen, att diskurser om kvinnan som politisk aktör vunnit 

större utrymme inom diskursordningen kvinnor i krig påverkar den politiska 

praktiken. När IS-kvinnor tillskrivs politiskt aktörskap som därmed anses utgöra 

nationella säkerhetshot i Väst blir andra politiska handlingar meningsfulla och 

möjliga. Tidigare har västländer tillåtit IS-kvinnor att återvända till Väst (RAN 

2017, Dearden 2017). I och med den diskursiva transformeringen, där IS-kvinnor i 

större utsträckning beskrivs som nationella säkerhetshot i Väst, är det möjligt och 

också befogat för västländer att neka dem till att återvända. Diskurser om IS-

kvinnor som ”beautiful souls”, apolitiska och aktörlösa, reproduceras i 

västerländsk nyhetsrapportering och är fortfarande att betrakta som en stark 

diskurs inom diskursordningen kvinnor i krig. Vilket inte är särskilt förvånande, 

då dessa beskrivningar har använts för att skildra kvinnor i krig under 

århundraden (Sjoberg 2010:57-58). Även diskurser om den avvikande kvinnan 

reproduceras i västerländsk nyhetsrapporteringen, dock inte i samma utsträckning 

som diskurser om ”the beautiful soul”. Analysen visar emellertid att 

diskurskategorierna ”beautiful souls” och den avvikande kvinnan i betydligt större 

utsträckning än tidigare utmanas av diskurser om IS-kvinnor som politiska 

aktörer. Detta är att betrakta som ett nytt fenomen, då kvinnor i krig tidigare 

antingen har skildrats som ”beautiful souls” eller som avvikande kvinnor, och 

således har betraktas som aktörlösa och apolitiska (Sjoberg 2018:302, Gentry & 

Sjoberg 2016:149).  

Huruvida den diskursiva transformeringen är tillfällig och endast avser IS-

kvinnor eller ett tecken på en mer generell och varaktig förändring återstår att se. 

Då materialet i studien är relativt begränsat ska inte resultatet betraktas som en 

kartläggning av den västerländska mediediskursen och inte eller den västerländska 

samhällsdiskursen i stort, vilket inte heller var studiens syfte. Resultatet kan inte 

heller användas för att fastslå att diskursordningen om kvinnor i krig har 

förändrats utanför studiens specifika kontext. I den här studien används analysen 

av det empiriska materialet för att förklara varför västländer nekar IS-kvinnor att 

återvända genom Faircloughs kritiska diskursanalys. Analysen visar att IS-

kvinnor beskrivs på nya sätt i västerländsk medierapportering vilket förstås som 

en indikator på att diskursordningen kvinnor i krig är under förändring och 

omformas i studiens specifika kontext. Det är möjligt att denna diskursiva 

transformering även påverkar diskursordningen kvinnor i krig i stort.  
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Men för att fastslå något sådant krävs ytterligare forskning på området. Det 

kan med fördel göras liknande studier, som inkluderar mer omfattande material, 

för att fastslå den diskursiva förändringens utbredning och även varaktighet. 

Något som också är intressant att studera närmare är vilka mekanismer som 

utlöste den diskursiva transformeringen, hur den kunde ske så snabbt samt de mer 

generella bakomliggande faktorerna till denna förändring. Även andra teoretiska 

förklaringsmodeller kan användas för att förklara varför västländer nu nekar IS-

kvinnor att återvända. Exempelvis kan processpårning användas för att klarlägga 

alla beståndsdelar i förändringsprocessen och fastställa orsakssamband. Även 

intervjuer med såväl politiker som IS-kvinnor kan bidra till ökad kunskap om 

västländers politiska handlande i den specifika frågan och även frambringa mer 

generell kunskap om kvinnor i krig.  

Det finns flera tänkbara förklaringar till den diskursiva transformeringen som 

medfört att IS-kvinnor beskrivs på nya sätt i västerländsk medierapportering. En 

möjlig orsak är att nu när kalifatet har besegrats är det fler IS-kvinnor som vill 

återvända samtidigt, vilket skapar ett större tryck på västländerna vad gäller 

program för avradikalisering, rehabilitering och återintegrering i samhällena. 

Dessa samhällsprogram är även förknippade med samhällsekonomiska kostnader 

som ställs mot andra utgifter i samhället. Det kan därmed finnas en allmän 

opinion och ett politiskt intresse i att konstruera IS-kvinnor som säkerhetshot. I 

och med en sådan diskursiv konstruktion kan västländer neka IS-kvinnor att 

återvända och västländerna behöver således inte använda samhällsmedel för att 

omhänderta IS-kvinnor. I linje med detta resonemang kan även den högervind 

som sveper genom västvärlden, med Donald Trump som president i USA, Brexit i 

Storbritannien och Sverigedemokraternas uppsving i Sverige, vara en orsak till 

den diskursiva transformeringen. Denna högervind innefattar ökad nationalism, en 

tydligare uppdelning mellan vi och ”dem andra” och därmed hårdare gränser och 

ökad protektionism. För framtida forskning kan det därför även vara av intresse 

att undersök huruvida orientalistiska strukturer kan förklara varför västländer nu 

inte tillåter att IS-kvinnor återvänder hem. Att fastställa orsakerna till den 

diskursiva transformeringen faller dock utanför syften med den här studien och 

blir frågor för framtida forskning att angripa.  
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9 Slutsats 

I denna studie har jag, genom Faircloughs kritiska diskursanalys, förklarat varför 

västländer nu inte tillåter att IS-kvinnor återvänder hem. Analysen visar att 

diskurskategorierna ”the beautiful soul” och den avvikande kvinnan reproduceras 

i västerländsk medierapportering. Av analysen framgår även att diskurskategorin 

kvinnan som politisk aktör tar större utrymme än tidigare. Kvinnan som politisk 

aktör utmanar de tidigare dominanta diskurser inom diskursordningen kvinnor i 

krig och bidrar till att förändra ramarna för diskursordningen. Som ett resultat av 

det förändras vilka politiska handlingar som är meningsfulla och möjliga att utföra 

inom ramen för diskursordningen. Tidigare, när diskurser om IS-kvinnor som 

”beautiful souls” inte utmanandes av konkurrerande diskurser, var det 

meningsfullt och möjligt att låta IS-kvinnorna återvända till Väst. Inom ramen för 

diskurskategorin ”the beautiful soul” beskrivs IS-kvinnor som apolitiska och 

aktörlösa och betraktas därmed som oskyldiga offer istället för ideologisk drivna 

terrorister. Således är IS-kvinnor som beskrivs som ”beautiful souls” inte att 

betrakta som ett existentiellt säkerhetshot mot västvärlden. Nu när ramarna för 

diskordningen utmanas av diskurser om IS-kvinnor som politiska aktörer 

förändras vad som betraktas som möjligt och meningsfullt politiskt handlande. 

När IS-kvinnor beskrivs som politiska aktörer som drivs av religiös övertygelse 

med beslutande makt ses de som farliga IS-terrorister vars mål är att förinta 

västvärlden. Därmed utgör IS-kvinnor som beskrivs som politiska aktörer ett 

existentiellt säkerhetshot mot Väst. Inom ramen för diskurskategorin IS-kvinnor 

som politiska aktörer blir det därmed både rimligt och meningsfullt för politiker 

att hindra dem från att återvända till västländer. Den diskursiva transformeringen, 

där diskurser om IS-kvinnor som politiska aktörer har vunnit större utrymme inom 

diskursordningen, förklarar således varför västländer nu kan neka IS-kvinnor att 

återvända, vilket inom diskurskategorin ”the beautiful soul” är meningslöst och 

otänkbart. Den här studien visar på ett trendbrott avseende hur kvinnor i krig 

beskrivs i och med att diskurskategorin kvinnan som politisk aktör vunnit större 

utrymme inom diskursordningen. Studien bidrar till ökad kunskap om hur IS-

kvinnor beskrivs i västerländsk medierapportering och hur diskursiv praktik 

påverkar politisk praktik. Studien bidrar även till en ökad förståelse om hur 

kvinnor i krig, på en mer generell nivå, diskursivt konstrueras och beskrivs, och 

studiens resultat kan således användas för vidare studier inom området.   
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