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Abstract 

 

This study examines how Swedish media portrays female terrorists originating from North 

Caucasus. The empirical material consists of 18 articles from four Swedish newspapers, 

Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen and Svenska Dagbladet. The material is scrutinized 

from a gender perspective to discover what role gender and gender roles have in the medial 

portrayal of female terrorists. Since previous research from other countries have shown that 

medial portrayals of female terrorists are categorized using certain themes, such as hyper 

terrorist, crazy and evil, this study uses a qualitative content analysis to examine whether similar 

themes can be found in the Swedish media discourse. Through the qualitative content analysis 

five main themes are identified (1) female terrorist is titled (black) widow, (2) female terrorist is 

described neutrally, (3) female terrorist with a political motive, (4) female terrorist with a 

religious motive and (5) female terrorist is forcible killed by a man. In the analysis the five 

themes along with subthemes are analyzed separated from each other, and they are analyzed in 

relation to earlier research and with the perspective of Laura Sjoberg’s gender theory. The results 

that emerge are that gender roles play a big part in the description of female terrorist, which is 

shown in the need to explain why female terrorists become terrorists. This is because the female 

gender role is not compatible with violence, and thus media feel the need to explain what have 

made the female terrorists turn to such a violent practice. 

 

Key words: Swedish media, female terrorists, gender, gender roles, qualitative content analysis,  

Laura Sjoberg. 

 

Den här studien undersöker hur svenska medier porträtterar kvinnliga terrorister med härkomst i 

Nordkaukasus. Det empiriska materialet består av 18 tidningsartiklar från fyra svenska tidningar, 

Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. Materialet studeras ur ett 

genusperspektiv för att ta reda på vilken roll genus och könsroller spelar i de mediala 

porträtteringarna av kvinnliga terrorister. Då tidigare liknande forskning från andra länder 

påvisat att kvinnliga terroristers mediala porträtteringar ofta tematiseras utefter vissa kategorier, 

exempelvis hyperterrorist, galen och ond, utförs i den här studien en kvalitativ innehållsanalys 
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för att uppdaga huruvida liknande kategorier återfinns inom den svenska mediala diskursen. 

Genom den kvalitativa innehållsanalysen framkommer fem huvudteman, (1) kvinnlig terrorist 

blir benämnd (svart) änka, (2) kvinnlig terrorist beskrivs neutralt, (3) kvinnlig terrorist har ett 

politiskt motiv, (4) kvinnlig terrorist har ett religiöst motiv och (5) kvinnlig terrorist blir 

tvångsdödad av en man. I analysen diskuteras de fem temana samt undertemana separat från 

varandra, och de analyseras i relation till tidigare forskning och Laura Sjobergs genusteori.  

Resultaten som framkommer är att könsroller spelar en stor roll i beskrivningen av kvinnliga 

terrorister, vilket visas när det hela tiden söks efter en förklaring till varför de kvinnliga 

terroristerna blivit terrorister. Detta är på grund av att den kvinnliga könsrollen inte är 

kompatibel med våld, och därmed behöver medier förklara vad som fått de kvinnliga 

terroristerna att utöva något så våldsamt. 

 

Nyckelord: Svenska medier, kvinnliga terrorister, genus, könsroller, kvalitativ innehållsanalys, 

Laura Sjoberg. 
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1  Inledning 

 

I alla samhällen förekommer det normer och värderingar som influerar hur människor inom 

samhället interagerar med varandra och förstår verkligheten. Dessa kan skilja sig byar, 

samhällen, städer och länder emellan, men normer i någon form existerar överallt. Normerna kan 

exempelvis ta formen av genus, eller socialt kön, som i korthet innebär en uppsättning könsroller 

som genererar förväntningar på hur människor tillhörande ett visst kön ska agera. I det sociala 

livet förefaller det enklare att agera i enighet med de könsroller som tillfaller ens kön, eftersom 

personer då blir lättbegripligare i en social kontext. Att agera i motstridighet med normerna kan 

leda till sociala repressioner.  

Till könsrollerna hör ett antal karaktärsdrag och handlingar som i högre frekvens 

förväntas finnas hos det ena könet. Våld, till exempel, är något som vanligtvis associeras med det 

manliga könet före det kvinnliga. Förklaringen är att våld ofta innefattar ett mått av aggressivitet, 

en egenskap som tenderar att placeras hos det manliga könet oftare än hos det kvinnliga. I fallet 

våld kan statistiska undersökningar dessutom bekräfta människors stereotypa uppfattningar: i 

Sverige är det i närmre 88 procent av alla fall av misshandel en man som misstänks vara 

gärningspersonen,1 och i nio av tio mordfall är gärningspersonen en man.2 Men trots att 

statistiken bekräftar existerande könsroller innebär det rimligtvis varken att kvinnor inte begår 

våldsbrott, eller att alla män gör det. Stereotyper och könsroller är trots allt bara föreställningar 

och förväntningar om hur personer tillhörande olika kön ska agera, som emellertid kan påverka 

hur människor väljer att agera. 

I kampen för jämställdhet arbetar många aktivt för att dessa stereotyper ska upphöra, 

eftersom de har möjligheten att begränsa människors ageranden endast på basis av vilket kön de 

tillhör. I en internationell kontext är Sverige ett relativt jämställd land, vilket gör det desto mer 

intressant att undersöka vilket utrymme könsroller får i Sveriges offentliga sfär. Medan det finns 

en mängd olika material som vore intressanta att undersöka kommer den här studien att utföras 

inom den mediala diskursen, inriktat på texter inom kvälls- och dagspress. Medier är intressanta 

                                                 
1 Olseryd, Johanna, ”Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott”, Brottsförebyggande 

rådet, 2014, s. 17. 
2 Westfelt, Lars, ”Dödligt våld”, i Hagstedt, Johanna (red.) Brottsutvecklingen i Sverige år 2008–2011, 

Brottsförebyggande rådet, Rapport 2012:13, Stockholm, s. 42. 
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att studera av anledningen att de kan ge en indikation på hur de tongivande diskurserna i 

samhället ser ut kring ett visst fenomen. För att undersöka hur könsroller ger sig till uttryck 

kommer jag studera ett fenomen som i högsta grad strider mot de existerande könsrollerna: 

kvinnliga terrorister. 

I den offentliga diskursen har kvinnliga terrorister varit ett relativt okänt fenomen innan 

2000-talet, även om kvinnor naturligtvis varit aktiva i terroristorganisationer tidigare än så.3 

Trots att det fortfarande är, och framförallt framstår som, en mansdominerad praktik i de flesta 

kontexter finns det terroristorganisationer där uppemot hälften av de som utför terrordåd är 

kvinnor.4 Ett sådant exempel är terroristorganisationer från området Nordkaukasus, där kvinnligt 

deltagande i terroristorganisationer snarare är regel än undantag. Rimligtvis bör ett så högt 

deltagande påverka synen på kvinnliga terrorister mot ett normaliserande, men könsroller är trots 

allt ett mycket trögflytande fenomen. I min studie ämnar jag undersöka hur de kvinnliga 

terroristerna från Nordkaukasus beskrivs inom svenska medier, och vilken roll könsroller har i 

deras porträttering.  

 

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

I en tidigare uppsats skrev jag om hur den svenska mediala diskursen framställer kvinnliga 

respektive manliga mördare. Det visade sig att det föreligger anmärkningsvärda skillnader i den 

mediala beskrivningen av mördare beroende på vilket kön denna påstås tillhöra. Genom att göra 

en genusanalys på resultatet kunde tydliga kopplingar påvisas till fenomenet könsroller.5 

Sprunget ur detta kom idén till denna uppsats. De mordfall den förra uppsatsen baserades på 

rörde främst personer som mördat någon närstående, och i den här uppsatsen kommer en annan 

form av våld undersökas: organiserat våld mot främlingar, terrorism. Terrorism uppfattas av 

många som en av de värsta våldshandlingarna. Som namnet indikerar syftar det till att sprida 

skräck, terror, och det är ofta en oförutsedd attack mot civila personer, alternativt nyckelpersoner 

i ett samhälle såsom politiker. Framförallt är det en typ av våld där männen länge utgjort en 

                                                 
3 Cooke, Grace D., Reiter Neal, Stacy & Sjoberg, Laura, “Introduction” i Gentry, Caron E. & Sjoberg, Laura (red.), 

Women, Gender, and Terrorism, University of Georgia Press, Aten, 2011, s. 2. 
4 Cruise, Rebecca S., “Enough with the Stereotypes: Representations of Women in Terrorist Organizations.”, Social 

Science Quarterly, vol. 97, no. 1, 2016, 33-43, s. 35. 
5 Jansson, Sandra, ”Kvinnliga offer och manliga monster – En kritisk diskursanalys av hur svensk media framställer 

kvinnliga och manliga mördare”, B-uppsats, Mänskliga Rättigheter, Lunds Universitet, 2014. 
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majoritet av gärningspersonerna. Handlingar som är starkt kopplade till ett särskilt kön, i det här 

fallet män, medför förväntningar på vem som ska utföra handlingen och hur denna person ska 

uppträda.  

Med bakgrund i detta är syftet för studien att pröva ett utsnitt ur svenska medier, inriktat 

på svensk kvälls- och dagspress, för att undersöka hur genus och könsroller framkommer när 

kvinnor beskrivs utföra en handling som starkt associeras med män. Texterna som ska analyseras 

kommer bestå av 18 tidningsartiklar från fyra av Sveriges största tidningar, Aftonbladet, Dagens 

Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet och fenomenet som kommer undersökas är kvinnliga 

terrorister. För att avgränsa fenomenet kvinnliga terrorister kommer endast artiklar som beskriver 

kvinnliga terrorister från området Nordkaukasus6 att användas. Nordkaukasus är särskilt relevant 

då en stor andel av terrordåden som utförts av personer från området utförts av kvinnor, bland 

annat har 50 procent av självmordsbombningarna som utförts av personer från Tjetjenien sedan 

2002 utförts av kvinnor7, vilket möjligtvis kan ha lett till en normalisering av kvinnors 

deltagande i terrorism. För att avgöra om detta skett kommer studien att göras ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv inriktat på genus, med hjälp av forskaren Laura Sjoberg som 

specialiserat sig inom fältet genus i våld och krig. Med hjälp av genusperspektivet kan det utläsas 

vilken roll genus och könsroller har i porträtteringen av kvinnliga terrorister. Redan nu är det 

centralt att poängtera att jag är medveten om att det existerar fler kön än man och kvinna, men då 

svenska medier inte uttrycker några andra kön än man och kvinna i koppling till terrorism 

kommer endast dessa två att benämnas.  

Relevansen i att göra detta handlar främst om genus och jämställdhet. Ett genusteoretiskt 

perspektiv kommer appliceras på studien för att ta reda på om beskrivningarna kring kvinnliga 

terrorister går att härleda från deras förväntande agerande som kvinnor. Genus och framförallt 

genusstrukturer är relevant att ta hänsyn till när man talar om jämlikhet eftersom könsrollerna 

som följer med genus påverkar den samhälleliga synen på män och kvinnor, vilket i sin tur kan 

påverka vilken ställning de får i samhället. Genusstrukturer är relevanta för att de egenskaper 

som associeras med maskulinitet tenderar att premieras före de som anses vara feminina, vilket 

direkt kan påverka maktrelationerna mellan könen. Ur ett rättighetsperspektiv är detta relevant då 

                                                 
6 Till området Nordkaukasus hör ett antal delrepubliker i Ryssland och regioner i Georgien och Azerbajdzjan. 

Termen Nordkaukasus kommer i den här uppsatsen att figurera som ett samlingsnamn för dessa områden, eftersom 

det frekvent benämns så i svenska medier. Dock bör läsaren ha i åtanke att detta oftast hänvisar till de ryska 

autonoma delrepublikerna Tjetjenien, Dagestan och Ingusjien och i majoriteten av fallen Tjetjenien.  
7 Cruise, 2016, s. 35. 
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maktrelationerna mellan könen kan påverka kvinnors åtnjutande av deras mänskliga rättigheter. 

Ett jämställt land som Sverige är särskilt intressant att undersöka då jämställdhet i min åsikt bör 

komma med att könsroller och genus tar mindre plats i den offentliga sfären. Ett underliggande 

mål med uppsatsen kommer därmed vara att ta reda på huruvida detta stämmer i fallet Sverige. 

 

Frågeställningarna jag kommer använda mig av är följande:  

 

 Hur beskrivs kvinnliga terrorister från området Nordkaukasus i de 18 utvalda artiklarna 

från Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet? 

 Vilka implikationer har genus och könsroller på dessa beskrivningar?  

 

1.2 Material och avgränsningar 

Det här kapitlet presenterar uppsatsens empiriska material som kommer bestå av tidningsartiklar 

från svensk kvälls- och dagspress tagna från tidningarnas respektive internetsidor. Kring detta 

kommer det föras en diskussion om vilken typ av artiklar som kommer användas, hur de olika 

tidningarna profilerar sig, hur materialet kommer behandlas samt källkritiska bedömningar. Jag 

kommer även diskutera hur det kommit sig att valet fallit på att undersöka kvinnliga terrorister 

samt vilka urvalskriterier som legat till grund för valet av tidningsartiklar.   

 

1.2.1 Empiriskt material 

Syftet med studien är att pröva ett utsnitt ur svenska medier, inriktat på svensk kvälls- och 

dagspress, för att undersöka hur genus och könsroller framkommer när kvinnor beskrivs utföra 

en handling som starkt associeras med män. Vidare har detta specificerats till att undersöka hur 

kvinnliga terrorister från Nordkaukasus porträtteras i sagda material. Följaktligen kommer det 

empiriska materialet bestå av nyhetsartiklar om ovan nämnda tema hämtade från fyra av 

Sveriges största tidningar, där största innebär en hög räckvidd. Tidningarna som valts ut är 

Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. Syftet med att välja stora 

tidningar är att de når ut till många människor och därmed har stor möjlighet att påverka en bred 

massa. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är dagstidningar medan Aftonbladet och 
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Expressen är kvällstidningar. Dagens Nyheter är oberoende liberal,8 Svenska Dagbladet är 

obunden moderat,9 Aftonbladet är oberoende socialdemokratisk10 och Expressen är oberoende 

liberal.11 Att tidningar är oberoende/obundna innebär att de inte styrs av exempelvis politiska 

eller religiösa intressen. De fyra tidningarna hämtar inspiration och skapar opinion kring tre olika 

idétraditioner, men detta är inte av avsevärd relevans för uppsatsen eftersom syftet inte är att 

undersöka olika politiska idétraditioner. Inom journalistik kan även den enskilda journalistens 

åsikter eller värderingar påverka materialet hen producerar. I den här uppsatsen är detta inte 

något negativt, utan det är en del av undersökningen att undersöka vilka normer som legat till 

grund för produktion av texterna. 

Inom den svenska mediediskursen skiljer sig profilen på dagstidningar och 

kvällstidningar något åt. Kvällstidningar kännetecknas av att deras innehåll är mer åt det 

underhållande och sensationella hållet, och de satsar ofta på stora rubriker och mycket bilder.12 

Dagstidningar å andra sidan hänger sig oftast åt mindre sensationell journalistisk, och 

exempelvis internationella skandaler tenderar att inte uppmärksammas lika mycket.13 

Morgontidningar kan i det avseendet uppfattas som något seriösare. Genom att använda båda 

typerna av tidningar finns möjlighet att komma åt både personligare narrativ likväl som striktare 

informativa texter, och de olika tidningarna kommer inte ställas emot varandra.  

De artiklar som kommer analyseras är nyhetsartiklar från tidningarnas internetsidor. En 

nyhetsartikel kännetecknas av att den är en informerande text där en händelse beskrivs av en 

journalist. I nyhetsartiklar förekommer det ibland förutom händelsebeskrivningar även kortare 

intervjuer med nyckelpersoner som är relevanta för händelsen. I texter som beskriver kvinnliga 

terrorister kan det handla om terroristen själv, ett offer från ett terrordåd eller en expert i ämnet. 

Nyhetsartiklarna i uppsatsen skiljer sig lite åt, men många av dem har ett upplägg där ett 

terrordåd beskrivs, följt av beskrivningar av offren, terroristen och omständigheterna. Det som 

kommer användas i den här uppsatsen är beskrivningarna av terroristen, alltså en kvinnlig 

                                                 
8 Dagens Nyheter, “Om Dagens Nyheter”, Dagens Nyheter, ansvarig utgivare Peter Wolodarski, 2008-02-28.  
9 Svenska Dagbladet, ”Självständig och oberoende av politiska, religiösa, kommersiella eller enskilda intressen”, 

Svenska Dagbladet, ansvarig utgivare Fredric Karén, 2003-05-12. 
10 Aftonbladet, ”Från Lars Johan Hierta till våra dagar”, Aftonbladet, ansvarig utgivare Sofia Olsson Olsén, 2000.  
11 Halling, Irina, ”Vad menar Expressen med liberal och oberoende?”, Expressen, ansvarig utgivare Thomas 

Mattson, 2013-02-27.  
12 Nordström, Gert Z. & Åstrand, Anders, Från löpsedel till webb: en studie av den iscensatta nyheten i 

papperstidningen, Styr. för psykologiskt försvar, Stockholm, 1999, s. 14. 
13 Nordström & Åstrand, 1999, s. 24. 
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terrorist från området Nordkaukasus. I analysen kommer citat från nyhetsartiklarna att användas 

för att belysa beskrivningarna kring de kvinnliga terroristerna, och i vissa tillfällen kommer 

kommentarer i talstreck att förekomma. Detta eftersom dessa är en del av genren nyhetsartiklar 

och lyfter en beskrivning för att göra den mer personlig. Det kompromissar inte studiens syfte 

eftersom det som undersöks är vad journalisten har valt att ta med i beskrivningarna. Huruvida 

detta är en utseendebeskrivning, en internationell terminologi eller en kommentar från en expert 

eller rent av från terroristen själv har ingen betydelse. 

Det är också viktigt att poängtera att tidningarnas trovärdighet inte spelar någon 

betydande roll för den här uppsatsen. Då syftet är att undersöka hur kvinnor i ett mansdominerat 

fält framställs i de svenska mediala kanalerna är det inte av avsevärd betydelse om det fakta som 

presenteras är sann eller inte. Vad som dock är av relevans är att poängtera att uppsatsen är 

placerad inom det socialkonstruktivistiska fältet (se mer om det i avsnitt 3.2) och begreppet 

terrorist kommer fungera som en social konstruktion. Som Alexander Spencer beskriver det kan 

en terrorist för någon annan vara en frihetskämpe14 vilket gör att terroristbegreppet är en social 

konstruktion snarare än ett statiskt begrepp, eftersom betydelsen kan variera beroende på tid och 

plats. I den här studien kommer begreppet centrera kring mediebilden av vem som är terrorist, 

vilket inte nödvändigtvis behöver överensstämma med rådande lagstiftning eller andra 

uppfattningar. Begreppet kvinnlig terrorist kommer i den här uppsatsen även inkludera kvinnlig 

självmordsbombare, eftersom båda begreppen används i de svenska medierna. Studien är 

avgränsad till att endast behandla kvinnliga terrorister från Nordkaukasus och även här kommer 

mediebilden av terroristernas ursprung att användas då det inte finns någon möjlighet för mig att 

bekräfta de uppgifterna. Då studien centrerar kring den av medier definierade terroristen kommer 

alla eventuella namn i citat att censureras, eftersom det finns en möjlighet att diskussionerna i 

medier endast är spekulationer alternativt att personen blivit felaktigt utpekad.  

 

1.2.2 Val av fokusområde 

Anledningen till att just fenomenet terrorism används är på grund av dess våldsbejakande 

tendenser. Våldsbrott är något som traditionellt förknippats med män varpå det är intressant att 

undersöka hur kvinnor som begår detta brott profileras. I en tidigare uppsats jag skrivit 

                                                 
14 Spencer, Alexander, The tabloid terrorist [Elektronisk resurs] : The predicative construction of new terrorism in 

the media, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2010, s. 5. 
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studerades kvinnliga och manliga mördare för att ta reda på om det förelåg olikheter i hur dessa 

framställdes i svensk kvällspress. Resultatet visade att kvinnliga mördare oftare framställdes som 

offer, medan manliga mördare snarare framställdes som monster.15 Med bakgrund i det är jag nu 

intresserad av att undersöka vilka beskrivningar som framkommer av kvinnor som begår det 

(ofta betraktat) värre brottet terrorism. Terrorister har ofta civilbefolkningen som måltavla och 

använder inte sällan dödligt våld för att sprida terror hos befolkningen,16 vilket gör att det ofta 

klassas som ett särskilt allvarligt brott. För att fortsätta på fenomenet medial porträttering av 

kvinnliga våldsbejakare har jag därför valt terrorister eftersom beskrivningen av dessa möjligen 

kan skilja sig från mördares på grund av brottets allvarligare karaktär. I den här studien har jag 

avgränsat mig till att endast undersöka hur kvinnliga terrorister beskrivs, även om det varit 

möjligt att genomföra studien som en jämförelse mellan hur kvinnliga och manliga terrorister 

beskrivs. Detta är för att jag är ute efter att särskilt skildra hur kvinnor porträtteras när de utför 

något som traditionellt kopplats till män. 

Området Nordkaukasus har valts ut endast för att terroristgrupper därifrån systematiskt 

inkluderat kvinnor i sina organisationer och även rekryterat dem till självmordsdåd. Som 

nämndes i kapitel 1 finns det terroristorganisationer i Nordkaukasus där uppemot hälften av alla 

självmordsdåd utförs av kvinnor, och jag vill undersöka huruvida detta normaliserat mediebilden 

av kvinnors deltagande i terroristorganisationer. Utöver detta finns det inga särskilda anledningar 

till att just Nordkaukasus valts ut, och i den här uppsatsen kommer inte etnicitet eller religion 

utgöra någon analyskategori. Det bör dock nämnas kortfattat om de konflikter som utkämpats 

och fortfarande utkämpas i Nordkaukasus, eftersom många tidningsartiklar nämner ”kriget mot 

Ryssland” och liknande. Flera regioner i Nordkaukasus har haft konflikter med Ryssland, bland 

annat Tjetjenien som utkämpat två krig mot Ryssland. Många av konflikterna i regionen har haft 

en religiös karaktär, där rebeller försökt upprätta en islamsk republik. Konflikterna i regionen har 

bidragit till väldigt höga dödssiffror bland civila. Terroristorganisationerna har bland annat haft 

som mål att få självständighet i sina respektive regioner i Nordkaukasus, eftersom styret i 

Moskva upplevs väldigt främmande för många.17 

                                                 
15 Jansson, Sandra, ”Kvinnliga offer och manliga monster – En kritisk diskursanalys av hur svensk media framställer 

kvinnliga och manliga mördare”, B-uppsats, Mänskliga Rättigheter, Lunds Universitet, 2014. 
16 Ferber, Abby L. & Kimmel, Michael S., “The Gendered Face of Terrorism”, Conference Papers -- American 

Sociological Association, vol. 2, 2005, 870-887, s. 874. 
17 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ”Fördjupning Nordkaukasien: Tjetjenien och Dagestan”, 

www.säkerhetspolitik.se, 2015. 
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1.2.3 Urvalskriterier 

Sökningen efter artiklar har gjorts via de respektive tidningarnas internetbaserade söktjänster 

samt via Google. Google har använts då tidningarnas egna söktjänster ibland varit bristfälliga 

och inte genererat tillräckligt många resultat. Sökorden har varit ”terrorist”, ”kvinnlig terrorist”, 

”Nordkaukasus” ”terror”, ”Tjetjenien”, ”Dagestan”, ”Ingusjien” samt kombinationer av dessa. 

Materialet har avgränsats till att endast ta med artiklar som publicerats efter 2004 fram till och 

med 2014. Detta är främst för att många av de terrorattentat som legat till grund för artiklarna 

som används skett kring eller efter 2004, vilket genererat en större mängd material efter det 

årtalet. Jag använder 2014 som slutår för att det efter detta avstannat något i mängden artiklar 

som publicerats på ämnet och också för att sålla bland materialet som funnits tillgängligt och inte 

använda ett alltför stort tidsspann.  

Sökningarna genererade hundratals artiklar varav 18 har valts ut för en djupare 

granskning. De som blivit bortvalda har blivit det på grund av avsaknad av relevans för temat, 

för att kvinnliga terrorister inte omnämnts, för att de kvinnliga terroristerna har haft en annan 

härkomst än Nordkaukasus samt för att artiklarna varit av en annan typ än nyhetsartiklar. 

Slutligen har också ett antal artiklar valts bort då innehållet varit närmast identiskt med det i 

redan utvalda artiklar, eftersom många tidningar tenderar att skriva om samma nyheter. Det 

viktigaste är att i materialet som eftersöktes förekom det flera olika beskrivningar av den 

kvinnliga terroristen, och alla dessa har valts ut i det slutgiltiga urvalet. För att strukturera upp 

dessa kommer uppsatsen att tillämpa en kvalitativ innehållsanalys som ger möjligheten att 

placera innehållet i olika teman. Detta kommer diskuteras närmre i nästa kapitel. 
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2  Litteraturöversikt och tidigare forskning 

 

Denna studie kommer undersöka hur kvinnliga terrorister från Nordkaukasus framställs i den 

svenska mediala diskursen. Det kommer studeras ur ett genusteoretiskt perspektiv, inriktat på 

genus inom våld och krig. Medan många inom fältet studerat den faktiska förekomsten och 

motiven för terrordåd hos olika kön kommer den här studien rikta in sig på hur den mediala 

diskursen beskriver kvinnliga terrorister, och följaktligen spelar varken förekomsten eller de 

faktiska motiven särskilt stor roll. Det bör dock tas i beaktning att många av de forskare som 

skrivit om den mediala bilden av kvinnliga terrorister diskuterar detta i kontrast till deras faktiska 

motiv, för att således kunna avgöra huruvida medier förvränger sanningen på grund av att 

terroristerna är kvinnor. Oundvikligen blir det därmed relevant att även kortfattat presentera 

studier om förekomsten av och motiven hos kvinnliga terrorister, för att kunna kontrastera detta 

mot resultatet som framkommer i analysen av mediers framställning. De forskare som valts ut att 

representera de som skrivit om kvinnliga terrorister som fenomen är de som uppfattats som 

tongivande inom den diskursen, och som ofta refererats till av andra forskare. Vidare har 

forskare med olika ståndpunkter valts ut för att på ett sanningsenligt sätt representera den 

mångsidiga debatten.  

På temat kvinnliga terroristers framställning i medier saknas det relevant forskning inom 

den svenska mediala diskursen. Däremot finns flera studier från andra länder där detta varit 

fokusområdet, och det är dessa forskningsöversikten kommer centrera kring. Även här har 

tongivande forskare premierats, under förutsättningen att deras verk har relevans för uppsatsen. 

Studierna jag valt är sådana som analyserar medier, och liksom min studie behandlar de främst 

artiklar ur tidningar. Studierna har antingen använt benämningen ”kvinnliga terrorister” eller 

”kvinnliga självmordsbombare”. Båda dessa kommer som nämndes i föregående kapitel att 

rubriceras som kvinnlig terrorist i min egen analys. Somliga av de medtagna fallen innefattar 

även en terrorist som uppges planera att begå en självmordsbombning. Flertalet av studierna 

diskuterar även den manliga terroristens framställning, ofta som ett sätt att kontrastera hur den 

kvinnliga terroristen framställs.  
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2.1 Kvinnliga terrorister som fenomen 

Kvinnor har varit delaktiga i terroristorganisationer under en längre tid18 och i vissa områden är 

det 50 procent av terroristattackerna som utförs av kvinnor.19 Användandet av kvinnliga 

terrorister är enligt Mia Bloom ibland ett strategiskt drag av en terroristorganisation eftersom det 

är en större överraskning.20 Det beror bland annat på att förväntningarna på att kvinnor ska begå 

terrordåd är lägre än förväntningarna på män, vilket innebär att det ofta inte söks lika noga efter 

kvinnliga terrorister som efter manliga. Dessa förväntningar beror troligtvis på faktumet att 

kvinnor överlag förväntas vara mindre våldsamma än män.  

Caron E. Gentry och Laura Sjoberg har skrivit om de tjetjenska kvinnliga terroristerna 

som ofta blir refererade till som svarta änkor (eng. Black Widows). Tjetjenien är ett område i 

Nordkaukasus som kämpar för självständighet från Ryssland, och där är nästan 50 procent av 

alla utförda självmordsbombningar utförda av kvinnor.21 Dessa blir som nämndes ovan ofta 

benämnda som svarta änkor för att de påstås bli terrorister endast för att de förlorat sina makar i 

kriget mellan Tjetjenien och Ryssland. Gentry och Sjoberg beskriver detta som att de blir 

fråntagna all sin eventuella politiska motivation för att i stället beskrivas med en emotionell 

motivation, nämligen att kvinnorna blir terrorister endast för att hämnas sina dödade makar. 

Vissa påstår även att kvinnorna blivit drogade för att utföra dåden, vilket Gentry och Sjoberg 

finner osannolikt har hänt alla.22 Gentry och Sjoberg konkluderar att det inte går att se till endast 

en aspekt när det talas om motivation till terrorism, utan poängterar att terrorism manifesterar 

både sociala, politiska och emotionella motiv både för kvinnor och män.23  

Alltmedan Gentry och Sjoberg ser ett spektrum av motivation för både män och kvinnor 

att bli terrorister har Julia Juzik en annan uppfattning. Juzik har specificerat sig på de kvinnliga 

terroristerna från Tjetjenien och har genom att uppsöka släktingar och vänner till kvinnliga 

terrorister skrivit en bok om dem och deras motiv. Den bilden hon har fått är att de kvinnliga 

terroristerna från Tjetjenien inte agerar utifrån ett ideal, en religion eller för sitt folks 

                                                 
18 Sjoberg, Laura, Gender, war and conflict, Polity press, Cambridge, 2014, s. 40.  
19 Cruise, 2016, s. 35.  
20 Bloom, Mia, “Bombshells: Women and Terror”, Gender Issues, vol. 28, no. 1, 2011, 1-21, s. 1. 
21 Cruise, 2016, s. 35. 
22 Gentry, Caron E. & Sjoberg, Laura, “Profiling Terror: Gender, Strategic Logic, and Emotion in the Study of 

Suicide Terrorism” OZP-Oesterreichische Zeitschrift Für Politikwissenschaft, vol. 37, no. 2, 2008, 1-16, s. 12-13. 
23 Gentry & Sjoberg, 2008, s. 14. 
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självständighet. Hon påstår i stället att de agerar på grund av personliga tragedier eller ett liv i 

misär.24 I hennes beskrivningar blir kvinnorna kidnappade och sedan hjärntvättade och tvingade 

att utföra terrordåd. Hon hävdar också att kvinnorna inte själva utlöser sina sprängladdningar, 

utan att de blir mördade av en medföljande man som spränger deras laddning åt dem.25 Trots att 

hon i sin bok avskriver de tjetjenska kvinnorna allt eget aktörskap från deras terrorhandlingar 

(vilket må vara i sin rätt) påstår hon att kvinnliga terrorister i Palestina däremot agerar för att 

hämnas sitt folks lidande och förtryck. Hon uttrycker sig ”De palestinska kvinnorna utlöser 

själva detonationen. De avslutar det som de påbörjat”.26 Med en 50 procentig frekvens av 

kvinnliga självmordsbombare från Tjetjenien kan det verka osannolikt att ingen av dessa agerar 

på grund av deras folks förtryck, likväl som att det sannolikt också finns palestinska kvinnliga 

terrorister som tvingas in i rollen. Som Gentry och Sjoberg påstår har både män och kvinnor som 

blir terrorister från de båda länderna sannolikt en variation av motiv för att göra detta.27 

 

2.2 Kvinnliga terrorister i medier  

En observation som konstateras i flertalet studier på temat kvinnliga terrorister i medier är att 

terrorism vanligtvis är något som förknippas med det manliga könet.28 På grund av detta blir 

fenomenet kvinnliga terrorister normbrytande och behöver därmed förklaras. Elizabeth Gardner 

finner genom en innehållsanalys av 236 artiklar från engelskspråkiga tidningar världen över att 

förklaringar till varför kvinnliga terrorister valt att utföra terrorbrott är mycket vanliga. Medan 

hon påstår att detta är känt sedan tidigare bidrar hon även med en statistisk undersökning av vilka 

förklaringar som används mest frekvent. Hon kommer fram till att förklaringar såsom personliga, 

hämnd, offerstatus (eng. victimization) och liknande övervägde med 61 procent jämfört 

                                                 
24 Juzik, Julia Viktorovna, Allahs svarta änkor: Tjetjeniens kvinnliga självmordsterrorister, Ersatz, Stockholm, 

2005, s. 11. 
25 Juzik, 2005, s. 145. 
26 Juzik, 2005, s. 11. 
27 Se även: Bloom, Mia, Bombshell: The many faces of women terrorists, Hurst, London, 2011. 

Cunningham, Karla J., “Cross-Regional Trends in Female Terrorism”, Studies In Conflict & Terrorism, vol. 26, no.  

3, 2013, 171-195. 

Gentry, Caron E. & Sjoberg, Laura, Mothers, Monsters, Whores: Women's Violence in Global Politics, Zed Books, 

London, 2007. 

Shedd, Juliette, “Understanding Female Terrorists: An Analysis of Motivation and Media Representation”,  

Conference Papers -- American Political Science Association, 2006. 
28 Gardner, Elizabeth. “Is There Method to the Madness?” Journalism Studies, vol. 8, no. 6, 2007, 909-929, s. 914 

och även Third, Amanda. “Mediating the Female Terrorist: Patricia Hearst and the Containment of the Feminist 

Terrorist Threat in the United States in the 1970s” Historical Social Research, vol. 39, no. 3, 2014, 150-175, s. 159.  
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nationalistiska eller religiösa förklaringar som framkom i 39 procent av fallen.29 Hon påpekar 

även att kvinnliga terrorister i stor utsträckning beskrivs med utseende samt att de ofta beskrivs 

inom en familjediskurs.30 

Amanda Third som undersökt det hon kallar mainstream medier drar liknande slutsatser 

som Gardner, nämligen att terrorism normativt kopplas till män vilket gör att egenskaper 

kopplade till terrorister ofta är av det maskulina slaget.31 På grund av det är femininitet och 

terrorism oförenliga med varandra, och kvinnliga terrorister behöver därmed förklaras på ett sätt 

som manliga inte behöver. Thirds förklaringar bottnar i en dualistisk syn på kvinnliga terrorister, 

där hon antingen beskrivs som en hyperterrorist eller en galen terrorist på grund av biologiska 

orsaker. Hyperterroristen karaktäriseras som extra motiverad med möjligheten att begå ännu 

vedervärdigare terrorbrott än den manliga motsvarigheten. Den å andra sidan galna kvinnliga 

terroristen kan liknas med den manliga, som ofta också framställs som galen, med distinktionen 

att den kvinnliga galna terroristen beskrivs som galen på grund av biologiska skäl, hormoner.32 

Hon exemplifierar genom att använda Patricia Hearsts radikalisering och konstaterar att 

mediebeskrivningarna främst syftar till att reproducera patriarkala strukturer, snarare än att 

poängtera det negativa med terrorism.33 

Rebecca S. Cruise skriver i ”Enough with the Stereotypes: Representations of Women in 

Terrorist Organizations” att kvinnors motiveringar för att gå med i terroristorganisationer både 

kan vara demsamma som mäns, det vill säga stöd för ett särskilt mål, nationalism eller 

samhällsbyggnad likväl som, i hennes ord, ”kvinnospecifika” och snarast handla om hämnd för 

sexuella övergrepp eller att återfå familjens stolthet.34 Cruise beskrivning förutsätter att mäns 

motiveringar endast antar en nationalistisk eller politisk form, vilket i mångas ögon förstås som 

rationella orsaker. De ”kvinnospecifika” motiveringarna framstår som emotionella då de relaterar 

till familjen och hemmet. Cruise skriver också att medier ofta representerar den kvinnliga 

terroristen som strikt ond eller manipulerad. Särskilt ondskan kan liknas vid Thirds 

kategorisering ”hyperterrorist”, en person som är rentutav ond och inte har några hämningar för 

                                                 
29 Gardner, 2007, s. 922. 
30 Gardner, 2007, s. 911. 
31 Third, 2014, s. 159. 
32 Third, 2014, s. 160. 
33 Third, 2014, s. 172. 
34 Cruise, 2016, s. 34. 
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vad den kan göra. Slutsatsen som Cruise drar är att fördomarna som finns kring kvinnliga 

terrorister förvägrar kvinnor makten över deras liv.35 

Gardner drar slutsatsen att kvinnliga terroristers motiv förklaras i tidningsartiklar på 

grund av journalisters vilja att förklara ovanliga fenomen med något som är välbekant och 

vanligt.36 Hon hänvisar till Dan Berkowitz, en professor inom journalism, som också skrivit om 

fenomenet kvinnliga terrorister i medier i sin artikel ”Suicide Bombers as Women Warriors: 

Making News Through Mythical Archetypes”. Som titeln på Berkowitz artikel antyder skriver 

han om hur journalister skapar nyheter genom att använda sig av mytiska arketyper. Han skriver 

att den kvinnliga krigaren (eng. Woman Warrior) framställs som en blandning av fem olika 

karaktäristiska drag, tuff, smart, vacker, sexig och utmanande.37 Enligt det Berkowitz undersökte 

framhölls de kvinnliga terroristerna som feministiska på grund av att de agerade på ett sätt som 

normalt inte skulle förväntas av kvinnor. Han beskriver Idris, en kvinnlig självmordsbombare, 

som blev kallad feministisk hjälte som bevisade kvinnors värde.38 Kvinnorna beskrevs ofta i 

positiva vägnar, som goda studenter och med goda framtidsutsikter. Berkowitz jämförde med hur 

manliga terrorister beskrevs, och kom fram till att dessa beskrevs som fanatiska och introverta.39 

Ett genomgående tema som går att finna i dessa studier om kvinnliga terrorister i medier 

är att kvinnliga terrorister kategoriseras utefter olika teman eller karaktärsdrag som går att finna i 

de mediala beskrivningarna. Third presenterar kategorierna ”hyperterroristen” och ”den galna 

terroristen” inom vilka de kvinnliga terroristerna beskrivs. Berkowitz påvisar i stället fem 

karaktäristiska drag som regelbundet används för att beskriva kvinnliga terrorister, nämligen tuff, 

smart, vacker, sexig och utmanande. Cruise framhåller att kvinnliga terrorister beskrivs antingen 

som onda eller manipulerade i medier. De olika temana eller karaktärsdragen inom vilka 

kvinnliga terrorister beskrivs kan vara ett sätt, som Berkowitz hävdar, för journalister att förklara 

ett fenomen som känns främmande på ett sätt så att det känns välbekant. Genom att placera dem i 

                                                 
35 Cruise, 2016, s. 39. 
36 Gardner, 2007, s. 911. 
37 Berkowitz, Dan, “Suicide Bombers as Women Warriors: Making News Through Mythical Archetypes”, 

Journalism & Mass Communication Quarterly, vol. 82, no. 3, 2005, 607-622, s. 609. 
38 Berkowitz, 2005, s. 613. 
39 Berkowitz, 2005, s. 614. 
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olika kategorier går deras okvinnliga beteende att förklara utifrån en annan aspekt än deras kön, 

till exempel att de är manipulerade.40  

 

2.3 Studiens positionering i forskningsfältet  

Inom tematiken kvinnliga terrorister i medier finns som ovan nämnt flertalet studier från olika 

länders medier. Det som saknas är en utförlig studie från den svenska mediala diskursen för att 

undersöka hur kvinnliga terrorister beskrivs där. Sverige anses ofta vara ett av världens mest 

jämställda länder vilket skulle kunna påverka hur mycket genusstrukturer påverkar hur artiklar 

produceras i svenska tidningar. Samtidigt ingår Sverige i samma västerländska 

föreställningsvärld som många av de andra länder där liknande forskning bedrivits, vilket kan 

innebär att mediediskursen i Sverige behandlar ämnet liknande som andra länders medier gjort. 

Oavsett vilket är det av relevans att undersöka hur Sveriges mediala diskurs porträtterar kvinnor 

inom ett mansdominerat fält, eftersom det kan utläsas något om hur jämställt ett samhälle är. 

Som jag skrev i kapitel 1 finns det ett samband mellan genusstrukturer och jämställdhet eftersom 

genusstrukturer kan påverka hur kvinnor och män uppfattas i samhället, vilket kan bidra till att 

de behandlas olika på basis av detta. Det är också vanligt att femininitet kopplas ihop med 

avsaknaden av aktörskap, vilket kan påverka kvinnors maktposition i samhället.   

Av dessa anledningar finner jag det relevant att ur ett genusperspektiv analysera den 

svenska mediala diskursen för att ta reda på vilken funktion genus har i beskrivandet av 

kvinnliga terrorister. I dagsläget finns det på det svenska fältet studentuppsatser där manliga och 

kvinnliga terrorister jämförs.41 Den här studien ämnar således fylla en lucka inom 

forskningsfältet och bidra med information om hur den svenska mediala diskursen främst 

porträtterar kvinnliga terrorister. Genom att göra en djupare studie på endast de kvinnliga 

                                                 
40 Se även: Brunner, Claudia, “Female Suicide Bombers - Male Suicide Bombing? Looking for Gender in Reporting 

the Suicide Bombings of the Israeli-Palestinian Conflict”, Global Society: Journal Of Interdisciplinary International 

Relations, vol. 19, no. 1, 2005, 29-48. 

Koureas, Gabriel & Malvern, Sue (red.), Terrorist transgressions: gender and the visual culture of the terrorist, I.B. 

Tauris, London, 2014. 

Struckman, Sara, “The Veiled Women and Masked Men of Chechnya”, Journal of Communication Inquiry, vol. 30, 

no. 4, 2006, 337-353. 
41 Hendeberg, David, ”Att spränga (köns)gränser: en flerfallstudie av svenska tidningarnas rapportering om och 

representation av kvinnliga och manliga självmordsbombare och dess konsekvenser”, Kandidatuppsats, Malmö 

Högskola, 2010. 

Åberg, Julia, ”Desperata kvinnliga självmordsbombare och politiska manliga terrorister En granskning av medias 

sätt att framställa kvinnliga respektive manliga självmordsbombare”, Uppsats, Lunds Universitet, 2005.  
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terroristernas mediala porträttering kan mer fokus ägnas åt faktumet att deras porträttering 

sannolikt kommer påverkas av att kvinnlighet och terrorism inte är förenligt. För framtida 

forskningsändamål kan det vara intressant att jämföra den svenska mediala diskursen med 

utländska medier.  
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3  Metod och teori 

 

I det här kapitlet kommer uppsatsens teoretiska och metodologiska ramverk presenteras och 

diskuteras. Det metodologiska valet har fallit på den kvalitativa innehållsanalysen. Det teoretiska 

ramverket faller inom det socialkonstruktivistiska fältet inriktat på genus och teoretikern som 

kommer användas är Laura Sjoberg. Följande kapitel kommer även förklara hur det teoretiska 

och metodologiska ramverket kommer samverka med varandra och vilken relevans de har för 

den här studien.  

 

3.1 Kvalitativ innehållsanalys  

Det metodologiska valet för uppsatsen är den kvalitativa innehållsanalysen. Den kvalitativa 

innehållsanalysen är en passande metod för att djupgående studera ett material för att dra 

slutsatser om dess innehåll och eventuella underliggande konstruktioner.42 I den här uppsatsen är 

konstruktionen som kommer undersökas genus. Metoden lämpar sig inte för att dra några 

generaliserade slutsatser, och om det är syftet passar den kvantitativa innehållsanalysen bättre. I 

den kvantitativa innehållsanalysen bryts texten ner till kvantifierbara delar som sedan 

analyseras.43 Det innebär ofta att forskaren räknar ord i materialet för att sedan analysera 

förekomsten av dessa.  

Den kvalitativa innehållsanalysen uppkom för att den i kontrast till den kvantitativa 

kunde undersöka delar ur texter i sin kontext,44 en möjlighet som saknas i den kvantitativa 

innehållsanalysen. Syftet med studien är att pröva ett utsnitt ur svenska medier, inriktat på svensk 

kvälls- och dagspress, för att undersöka hur genus och könsroller framkommer när kvinnor 

beskrivs utföra en handling som starkt associeras med män. Den kvalitativa innehållsanalysen 

har premierats före den kvantitativa eftersom jag är intresserad av att undersöka kontexten inom 

vilken beskrivningarna av kvinnliga terrorister passar in. I stället för att räkna enskilda ord 

                                                 
42 Cho, Ji Young, & Lee, Eun-Hee, “Reducing Confusion about Grounded Theory and Qualitative Content Analysis: 

Similarities and Differences”, Qualitative Report, vol. 19, no. 32, 2014, 1-20, s. 3. 
43 Cho & Lee, 2014, s. 3. 
44 Cho & Lee, 2014, s. 3. 
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kommer uppsatsen bygga på citat från artiklarna som sedan reduceras till teman. 

Tillvägagångssättet kommer förklaras noggrannare senare i detta avsnitt.  

Jag kommer även kortfattat nämna varför den kvalitativa innehållsanalysen premierats 

före andra metoder som även kunnat lämpa sig för den här studien. Det är inte ovanligt att 

flertalet metoder fungerar väl för en viss studie, och det är därmed upp till forskaren att välja 

metod utefter vad denna vill få fram ur materialet. Till denna studie hade även till exempel en 

diskursanalys lämpat sig, eftersom en diskursanalys också fungerar för att utläsa om det finns 

underliggande konstruktioner i en text. Varför den kvalitativa innehållsanalysen ändå premierats 

beror främst på den tidigare forskningen. Inom den tidigare forskningen om hur kvinnliga 

terrorister porträtteras i mediala kanaler har det frekvent påvisats att olika kategoriseringar av 

kvinnliga terrorister förekommer. Den kvalitativa innehållsanalysen syftar till att kategorisera 

materialet och finna teman som återkommer i texten. Eftersom detta visat sig tydligt i liknande 

studier från andra länder finner jag det intressant att pröva det även på den svenska diskursen, 

och således har den kvalitativa innehållsanalysen valts.  

Inom den kvalitativa innehållsanalysen studeras materialet grundligt för att det ska bli 

möjligt att välja ut de väsentliga mest representativa delarna. Dessa delar kondenseras till en mer 

kortfattad formulering för att sedan kodas och slutligen placeras in i en tematisk kategori.45 

Metoden kan användas för att finna övergripande teman i texter och analysera innebörden av 

detta. För att förtydliga tillvägagångsättet kommer jag nu att illustrera med ett exempel (som är 

konstruerat för att illustrera modellen och inte har någon grund i någon verklig artikel):  

 

Ovan använda modell är tagen av Ulla H. Graneheim och B. Lundman46 som illustrerar hur 

                                                 
45 Graneheim, Ulla H., & Lundman, B., “Qualitative Content Analysis in Nursing Research: Concepts, Procedures 

and Measures to Achieve Trustworthiness”, Nurse Education Today, vol. 24, 2004, 105-112, s. 106. 
46 Graneheim & Lundman, 2004, s. 107.  

Textutdrag/citat ”Terrordådet utfördes av en kvinna som av vittnen beskrivs ha varit slående 

vacker. Hon hade färgat rött hår och bruna ögon och bar designerkläder” 

Kondensering: Kvinnlig terrorist var vacker, hade rött hår, bruna ögon och designerkläder. 

Kodning: Utseendebeskrivning av kvinnlig terrorist. 

Tema: Kvinnlig terrorist beskrivs med utseende. 
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kvalitativ innehållsanalys kan användas inom vårdforskning. Modellen i sig är dock fullt 

applicerbar även inom andra forskningsfält och det är denna jag kommer utgå ifrån. Med hjälp av 

ovanstående modell kan det utläsas om det förekommer tematiseringar i beskrivningarna av 

kvinnliga terrorister i svenska medier. Att reducera textutdragen till kortare teman kommer vara 

behjälpligt för att upptäcka likheter i texterna som annars kanske förbisetts. Ett exempel är om 

beskrivningen i stället varit ”Den kvinnliga terroristen utstrålade ren ondska från de 

svartsminkade ögonen. Kläderna var trasiga och vittnen hade sett henne knyta nävarna i ilska 

precis innan dådet”, en beskrivning som inte nödvändigtvis kopplats ihop med den tidigare 

nämnda på grund av dess olikheter. Dessa kan dock kategoriseras ihop eftersom även detta 

exempel kan placeras inom den tematiska kategorin ”kvinnlig terrorist beskrivs med utseende”, 

och således kan likheter finnas i två citat som vid första anblick skiljer sig åt. I det här fallet 

skulle underteman kunna användas för att ytterligare separera två liknande beskrivningar. Det 

kan se ut så här: 

 

”Terrordådet utfördes av en kvinna som av vittnen beskrivs ha varit slående vacker. Hon hade 

färgat rött hår och bruna ögon och bar designerkläder” 

 

”Den kvinnliga terroristen utstrålade ren ondska från de svartsminkade ögonen. Kläderna var 

trasiga och vittnen hade sett henne knyta nävarna i ilska precis innan dådet” 

 

Dessa båda konstruerade citat jag tidigare använt som exempel placeras båda in i temat 

”Kvinnlig terrorist beskrivs med utseende”. Det går dock att urskilja en tydlig distinktion där de 

två citaten skiljer sig, nämligen huruvida beskrivningen är positiv eller negativ. Följaktligen kan 

temana utformas på följande vis: 

 

Tema 

Kvinnlig terrorist beskrivs med utseende. 

Undertema 

Utseendet beskrivs positivt. 

Utseendet beskrivs negativt. 
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Den kvalitativa innehållsanalysen kan antingen utföras deduktivt eller induktivt. I den här 

uppsatsen kommer det induktiva tillvägagångsättet användas, vilket innebär att koderna och 

temana tas direkt från materialet. I det deduktiva tillvägagångsättet används redan existerande 

koder och teman som förekommit i tidigare forskning eller teorier.47 Motiveringen till det här 

valet är att jag vill öppna upp för möjligheten att kvinnliga terrorister beskrivs på ett annat sätt i 

den svenska diskursen jämfört med hur de beskrivs i de andra länder där forskning på ämnet 

bedrivits. Det deduktiva tillvägagångssättet passar bäst att använda om forskaren vill testa redan 

existerande resultat på ett nytt material.48  

Mitt tillvägagångssätt kommer vara att citat där kvinnliga terrorister från området 

Nordkaukasus beskrivs väljs ut från det empiriska materialet. Varje citat kommer sedan att 

kondenseras och kodas för att sedan placeras in i ett tema i enighet med Graneheim och 

Lundmans modell. De teman som framkommer kommer sedan att ligga som grund för analysen 

där de kommer analyseras separat utifrån ett genusteoretiskt ramverk. Det genusperspektivet 

kommer bidra med är främst förklaringar till varför kvinnliga terrorister beskrivs som de gör. 

Det kommer öppna upp för möjligheten att undersöka vilken påverkan könsroller har på de 

mediala beskrivningarna. De citat som presenteras kommer alla vara tagna ur artiklar där det 

någonstans står om kvinnliga terrorister från Nordkaukasus, detta innebär emellertid inte att alla 

citat kommer poängtera att kvinnan är från Nordkaukasus. Både citaten och kontexten inom 

vilken dessa finns är av relevans och därmed är det av mindre betydelse om inte all information 

framkommer i citatet. 

Den kvalitativa innehållsanalysen är subjektiv, likt många metoder, eftersom alla texter 

innehåller flera meningar som kan tolkas olika beroende på vem som läser texten.49 Graneheim 

och Lundman diskuterar ett antal saker som är viktiga att förhålla sig till för att uppnå så stor 

trovärdighet som möjligt. Det är till exempel viktigt att ta reflektera över valet av fokus till 

studien eftersom det kan påverka valet av material och tolkningarna av detta.50 I mitt fall har jag 

valt ett genusteoretiskt perspektiv för att undersöka hur kvinnliga terrorister beskrivs. Det 

innebär att jag i de utvalda artiklarna söker specifikt efter beskrivningar om kvinnor, vilket 

utelämnar annan information som inte är relevant för just den här studien, men som hade kunnat 

                                                 
47 Cho & Lee, 2014, s. 4. 
48 Cho & Lee, 2014, s. 4. 
49 Graneheim & Lundman, 2004, s. 106. 
50 Graneheim & Lundman, 2004, s. 109. 
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vara relevant för någon annan. Vidare är det även essentiellt att ingen relevant information 

utelämnas, eller att irrelevant information tas med.51 I min studie kommer det innebära att även 

om ett visst tema bara kan understödjas av ett citat kommer det ändå tas med, för att undvika att 

utelämna information för att den inte förekommer tillräckligt frekvent. Eftersom syftet inte 

specifikt är att räkna förekomsten av särskilda beskrivningar spelar frekvensen mindre roll. 

Graneheim och Lundman beskriver även att skillnader och likheter mellan temana är 

viktigt att reflektera kring för att uppnå trovärdighet. För att uppnå detta kan forskaren 

exempelvis använda sig utav de ursprungliga citaten i texten för att läsaren ska förstå hur 

forskaren delat in citaten efter teman. För att uppnå trovärdighet i de tematiska indelningarna 

kommer jag därför att använda det tillvägagångsättet och använda citaten i analysen. Något annat 

forskaren bör reflektera över är transfererbarheten i resultatet, det vill säga hur väl resultatet kan 

förflyttas till en annan kontext. Det kan påverkas i viss mån, till exempel genom att noggrant 

förklara kontexten till materialet, hur det har valts ut och hur det har analyserats. Att presentera 

slutsatserna väl och att använda sig utav citat är också fördelaktigt.52 Genom att jag presenterat 

materialet och urvalskriterierna tydligt i avsnitt 1.2, kommer presentera tillvägagångssättet under 

nästa rubrik och använda fullständiga citat i analysen anser jag att jag gjort det som är möjligt för 

att uppnå så hög trovärdighet som möjligt. I slutändan är det dock, som jag nämnde tidigare, ett 

faktum att texter har flera meningar och även någon som läser texterna med ett genusperspektiv 

kan urskilja saker som jag missat, eller tolka materialet annorlunda.   

 

3.1.1 Tillvägagångssätt 

För att förstärka trovärdigheten i den kvalitativa innehållsanalysen kommer jag här att presentera 

ett citat från varje tema som framkommit. Läsaren kan därmed följa hur citatet kondenserats för 

att sedan kodas och placeras i ett tema i enighet med Graneheim och Lundmans modell som 

presenterades i föregående avsnitt. Alla citat som kommer presenteras i analysen kommer 

självfallet genomgå kondensering, kodning och tematisering, men endast ett citat per tema 

kommer redovisas under denna rubrik. Resterande citat kommer i stället finnas under respektive 

tematisk rubrik i kapitel 4. Det finns en möjlighet att ett citat passar in under flera rubriker, i 

vilket fall citatet placeras under den rubriken det passar bäst under. Även om analysen kommer 

                                                 
51 Graneheim & Lundman, 2004, s. 110. 
52 Graneheim & Lundman, 2004, s. 110. 
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vara indelad efter de olika temana är det helheten som är viktigast, och således är det inte av 

avsevärd betydelse om ett citat passar in under flera rubriker. För att motverka en alltför kraftig 

subjektivitet har två utomstående personer fått gå igenom alla citat för att själv placera in dessa 

under teman, vilket följts av diskussion och justering av temana. 

 

Citat 1 

Minst 35 människor fick sätta livet till efter två kvinnors självmordsdåd i Moskvas 

tunnelbana för en vecka sedan. Förövarna började kallas ”Svarta änkorna” av ryska medier, 

som beskrev dem som unga änkor till stupade gerillamän i norra Kaukasus.53 

 

Kondensering: Två kvinnor begick terrordåd i Moskva och har blivit kallade svarta änkor av 

ryska medier, då deras gerillamakar dött. 

Kodning: Kvinnliga terrorister har döda makar och blir benämnda svarta änkor. 

Tema: Kvinnlig terrorist blir benämnd (svart) änka. 

 

Citat 2:  

Den ryska polisen fruktar att [bortplockat kvinnligt namn] planerar ett terrordåd. Motivet tros 

vara hämnd för att hennes make dödades av ryska säkerhetsstyrkor i fjol. 

Hon skulle i så fall inte bli den första kvinnliga självmordsbombaren som agerar på det viset. 

Ryssland har mångårig och dödlig erfarenhet av så kallade ”svarta änkor”, änkor som 

hämnas sina makar.54 

 

Kondensering: Rysk polis misstänker att kvinnlig terrorist, svart änka, ska begå terrordåd till 

hämnd för sin av ryska soldater dödade make, något som hänt tidigare i Ryssland. 

Kodning: Svart änka misstänks planera terrordåd till hämnd av dödad make. 

Tema: (Svart) änka begår terrordåd som hämnd. 

 

Citat 3: 

De kvinnliga tjetjenska självmordsbombarna framkallar fruktan och ångest hos människor 

över hela Ryssland. Den ryska pressen har döpt dem till ”de svarta änkorna”. Det syftar på 

                                                 
53 TT Reuters, “Andra bombkvinnan identifierad”, Dagens Nyheter, 2010-04-04. 
54 Larsson, Mats, ”OS-hotet under den rosa slöjan”, Expressen, 2014-02-04. 



26 

 

att de mist sina män, fäder eller bröder i kriget mot ryssarna. Deras liv är slut. Att hämnas är 

den enda uppgift de har kvar. Det gör dem till lätta att rekrytera för självmordsuppgifter.55 

 

Kondensering: Kvinnliga självmordsbombare kallas svarta änkor för att de hämnas sina 

män eller familjemedlemmar som dött i krig. De har inget kvar att leva för och utför därför 

självmordsdåd. 

Kodning: Svarta änkor har förlorat allt och utför självmordsdåd. 

Tema: (Svart) änka blir terrorist på grund av desperation. 

 

Citat 4: 

Explosionen inträffade då en kvinnlig självmordsbombare öppnade sin väska. Kvinnan hade 

sällskap av en man. Han stod bredvid och fick huvudet avslitet av explosionen. Terrordådet 

gjordes på det sätt som brukar användas av terrorister från norra Kaukasus, sade källan.56 

 

Kondensering: Kvinna utförde självmordsbombning i sällskap av en man, på ett sätt som 

är typiskt för terrorister från Nordkaukasus. 

Kodning: Kvinna utförde en självmordsbombning med en man. 

Tema: Kvinnlig terrorist beskrivs neutralt.  

 

Citat 5:  

– Jag har bara en dröm, en enda uppgift: att spränga mig själv i luften någonstans i Ryssland, 

helst i Moskva, sa en ung tjetjensk kvinna som bara kallade sig [bortplockat namn] i en 

intervju med BBC. Det var för ett år sedan. Hon berättade att hon lämnat sitt hem och gömde 

sig någonstans i Tjetjenien. Hon förberedde sig för att offra sitt liv vid en attack i Moskva.  

– Jag vill ta med mig så många ryssar som möjligt. Det är enda möjligheten att hindra 

ryssarna från att döda mitt folk.57 

 

Kondensering: Kvinnlig terrorist förbereder sig för att utföra en attack i Moskva, med 

målet att döda så många ryssar som möjligt så de inte kan döda hennes folk. 

Kodning: Kvinnlig terrorist vill utföra attack för att förhindra att hennes folk dör. 

                                                 
55 Johansson, Gunnar, ”Självmordsbombarna sprider skräck”, Expressen, 2004-09-02. 
56 Bergfeldt, Carina och Nordström, Johan, “35 döda i terroristattacken”, Aftonbladet, 2011-01-24. 
57 Johansson, Gunnar, ”Självmordsbombarna sprider skräck”, Expressen, 2004-09-02. 
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Tema: Kvinnlig terrorist har ett politiskt motiv. 

 

Citat 6: 

[borttaget kvinnligt namn] var en av kvinnorna med barn som fick lämna protesten, en 

protest mot att säkerhetsstyrkor försökte gripa misstänkta för den aktuella bombningen.  

– Jag är redo att göra vad som helst. Jag kan spränga mig själv, tillsammans med alla dessa 

icke troende, ska hon ha sagt till Newsweek då.58  

Kondensering: Kvinna tvingas lämna protest, hotar med om att hon kan spränga sig själv 

tillsammans med alla icke-troende. 

Kodning: Kvinna hotar att spränga sig själv med icke-troende. 

Tema: Kvinnlig terrorist har ett religiöst motiv. 

 

Citat 7:  

Dagstidningen Komsomolskaja Pravda visade i går en bild en man som har uppges ha ingått 

i gruppen. Mannen håller en mobiltelefon i handen. Vid flera attentatsförsök tidigare har 

unga kvinnor i avgörande moment vägrat att spränga sig själva i luften. Därför har 

terroristerna i stället arbetat med en fjärrutlösare, så att kvinnorna inte själva behöver utlösa 

sprängningen.59 

 

Kondensering: Kvinnliga terrorister har i avgörande ögonblick inte velat spränga sig 

själva, varpå en man har fjärrutlöst bomben åt henne via en mobiltelefon. 

Kodning: Kvinnlig självmordsbombare har ångrat sig varpå man spränger hennes bomb. 

Tema: Kvinnlig terrorist blir tvångsdödad av en man. 

 

Ur detta framkommer det att det finns sju centrala teman i det empiriska materialet där 

kvinnliga terrorister beskrivs. Utav dessa sju är fem huvudteman och två underteman, 

såsom det är beskrivet nedan:  

                                                 
58 Ek, Henrik, ”’Svarta änkan’: Jag kan spränga mig själv”, Expressen, 2014-01-26. 
59 Blomgren, Jan, ”Känd terrorrörelse jagas för attentatet”, Svenska Dagbladet, 2010-03-30. 
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1. Kvinnlig terrorist blir benämnd (svart) änka 

Undertema 1: (Svart) änka begår terrordåd som hämnd. 

Undertema 2: (Svart) änka blir terrorist på grund av desperation. 

2. Kvinnlig terrorist beskrivs neutralt. 

3. Kvinnlig terrorist har ett politiskt motiv. 

4. Kvinnlig terrorist har ett religiöst motiv. 

5. Kvinnlig terrorist blir tvångsdödad av en man. 

 

3.2 Genusteoretiskt ramverk 

Det här avsnittet presenterar uppsatsens teoretiska ramverk. Det teoretiska perspektivet kommer 

vara placerat inom det socialkonstruktivistiska fältet. Den socialkonstruktivistiska samhällssynen 

grundar sig i idén om att samhället är socialt konstruerat av människorna inom det. Inom ramen 

av detta skapas sociala konstruktioner som får en viss innebörd i sin tid, vilket innebär att 

konstruktionerna är föränderliga över tid.60 Genus är ett exempel på en sådan konstruktion, och 

det är specifikt denna som kommer figurera som uppsatsens teoretiska perspektiv. Genom att 

välja ett genusperspektiv har flertalet andra perspektiv som kunnat vara intressanta valts bort, 

exempelvis att undersöka beskrivningar av kvinnliga terrorister ur ett intersektionellt perspektiv. 

Eftersom kvinnorna kommer från området Nordkaukasus där majoriteten är muslimer hade även 

ett sådant perspektiv kunnat vara intressant. Det den tidigare forskningen påvisat är dock att 

kvinnliga terrorister sällan beskrivs inom en religiös eller etnisk kontext, utan snarare utifrån sina 

karaktärsdrag som kvinna. Naturligtvis hade en intersektionell analys kunnat vara intressant 

ändå, då beskrivningarna i medier ändå kan påverkas av kvinnornas härkomst eller religion till 

exempel, men alla studier kräver vissa avgränsningar och den här gången har jag valt att bara 

fokusera på genus. 

Begreppet genus är omdebatterat och kan ha flertalet innebörder. Den här uppsatsen 

kommer applicera definitionen som uppsatsens valda teoretiker, Laura Sjoberg, använder, 

nämligen att genus är de sociala egenskaperna som ofta kopplas ihop med de biologiska könen.61 

Med en förenklad term kan detta även kallas könsroller. De socialt konstruerade könsrollerna är 

                                                 
60 Spencer, 2010, s. 74. 
61 Sjoberg, 2014, s. 6. 
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en motsats eller komplettering till idén om att egenskaper som sedvanligt sammankopplas med 

ett kön är medfödda biologiskt i samband med könstillhörigheten. Det är en vanlig uppfattning 

att det biologiska könet är en dikotomi med de två alternativen man och kvinna, men detta är 

felaktigt och det existerar ett bredare spektrum av könsidentiteter.62 I och med den dikotoma 

uppfattningen om kön följer genus, eller könsroller, samma mönster och benämns dualistiskt 

oftast som kvinnligt eller manligt, alternativt feminint och maskulint. Som nämndes i kapitel 1 

kommer den här studien endast behandla manligt och kvinnligt på grund av att de medier som 

använts endast benämner dessa.  

Ur det breda spektrumet av genusteoretiker har Laura Sjoberg valts ut av flera 

anledningar. Dels för att hennes forskning inom genus berör fältet våldsutövning och krig, och 

dels för att hon även skrivit om ämnet kvinnor, genus och terrorism. Att använda en teoretiker 

som fokuserar på dessa områden är fördelaktigt för den här studien som inriktar sig på samma 

problematik, vilket möjliggör en djupare analys och större förståelse för fenomenet kvinnliga 

terrorister. Som teoretiskt perspektiv kommer två av Sjobergs publicerade böcker användas. Den 

ena är hennes bok Gender, war & conflict från 2014 och den andra är antologin Women, gender 

and terrorism från 2011 som hon redigerat tillsammans med Caron E. Gentry, samt bidragit med 

texter till. Den förstnämnda kommer utgöra majoriteten av materialet då den ger en mer komplex 

och djupgående förklaring av Sjobergs teori. Antologin kommer användas som komplement då 

Sjobergs bidrag i denna inte är lika omfattande, och hennes artiklar i denna är samskrivna ihop 

med andra forskare. Trots detta kommer Sjoberg att betraktas som den huvudsakliga teoretikern, 

eftersom den huvudsakliga boken endast är skriven av henne, även om andra teoretiker också 

kommer användas. 

Enligt Sjoberg finns det ett grundläggande antagande om att män ska vara maskulina och 

kvinnor ska vara feminina. Med maskulinitet och femininitet finns ett antal karaktärsdrag som 

förväntas uppfyllas av de som tillhör något av de respektive könen. Maskulinitet har sedvanligt 

associerats med styrka, självständighet, rationalitet och aggressivitet medan femininitet har 

förknippats med känslor, svaghet, passivitet, oskyldighet och moderskap.63 Karaktärsdragen som 

förknippas med maskulinitet tenderar att premieras i de flesta samhällen vilket försätter män i en 

                                                 
62 Sjoberg, 2014, s. 6. 
63 Sjoberg, 2014, s. 6. 
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maktposition. Kvinnor och män som inte verkar inom könsrollerna kan få utstå sociala 

repressioner, medan anpassning efter dem belönas.64 

Sjobergs huvudståndpunkt är att krig och krigsdiskurser är könade65 (eng. gendered) 

vilket innebär att kvinnor och män förstås och behandlas olika inom den diskursen.66 Det kan 

gälla vilken plats de får i krigsberättelser, hur de beskrivs inom diskursen eller hur deras motiv 

för att kriga beskrivs. Även inom krig förväntas kvinnor inneha de karaktäristiska egenskaperna 

som traditionellt förknippas med dem, såsom fredlighet, oskuld, svaghet och skönhet.67 Kvinnor 

som utför politiskt våld (exempelvis terrorism) blir dock ofta porträtterade med egenskaper som 

vanligtvis inte anses feminina, utan snarare som en motsatsbild till femininitet. Den kvinnliga 

terroristen beskrivs ofta i termer såsom butch-lesbisk, sexuellt överaktiv, avsaknad förmåga att få 

barn eller att hon blivit fråntagna sina barn.68 Den traditionella moderliga, fredliga kvinnan ryms 

inte inom definitionen för en terrorist, varpå hon då måste vara en anti-kvinna. 

Som tidigare nämndes kan det uppstå konsekvenser när män eller kvinnor bryter mot sina 

könsroller, och den kvinnliga terroristen är det perfekta typexemplet på en sådan överträdelse. 

Eftersom kvinnor förväntas vara omhändertagande och terrorister beskrivs som den raka 

motsatsen till detta straffas kvinnor publikt för deras avsaknad av denna egenskap.69 Gentry och 

Sjoberg diskuterar faktumet att andra forskare påpekar att kvinnliga terroristers motiv är 

emotionella och ofta relaterade till familjen.70 De avslår dock detta och hävdar att liksom män 

kan kvinnor begå terrordåd av andra skäl, såsom politiska eller religiösa.71  

Med utgångspunkten i Gentry och Sjobergs uttalande om att kvinnor och män kan ha 

likvärdiga motiv att begå terrorbrott blir det intressant att analysera huruvida detta avspeglar sig i 

svenska medier. Sjoberg beskriver tillsammans med Grace D. Cooke och Stacy Reiter Neal att 

västerländska medier ofta porträtterar kvinnliga terrorister utan makt över sin tillvaro, och att 

                                                 
64 Sjoberg, 2014, s. 6. 
65 Könad är den mest korrekta översättningen av gendered till svenska, trots att gender betyder genus och könad 

snarare hänvisar till det biologiska könet. I den här uppsatsen kommer begreppet könad innebära detsamma som 

gendered, det vill säga hänvisa till genus snarare än kön. 
66 Sjoberg, 2014, s. 31. 
67 Sjoberg, 2014, s. 48. 
68 Sjoberg, 2014, s. 41. 
69 Gentry, Caron E. & Sjoberg, Laura, “The Gendering of Women’s Terrorism” i Gentry, Caron E., & Sjoberg, 

Laura (red.), Women, gender, and terrorism, University of Georgia Press, Aten, 2011, s. 72. 
70 Gentry & Sjoberg i Gentry & Sjoberg, 2011, s. 71. 
71 Gentry & Sjoberg i Gentry & Sjoberg, 2011, s. 75. 
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deras våldbejakande agerande inte är på eget bevåg utan är kontrollerat av män.72 I kontrast till 

det beskrivs manliga terrorister ha politiska eller religiösa mål.73  

Inom tidigare forskning av kvinnliga terroristers porträttering i medier har det 

framkommit flertalet kategorier där den kvinnliga terroristen framställs som bland annat galen, 

ond, hyperterrorist och sexig. Genom den kvalitativa innehållsanalysen visas vilka teman som 

framkommer inom den svenska diskursen. För att analysera innebörden av dessa teman används 

det genusteoretiska ramverket. Som Sjoberg, Cooke och Reiter Neal uttrycker det: det är mycket 

svårt att förklara kvinnliga (och manliga) terroristers framställning utan att använda sig utav ett 

genusperspektiv.74 Det metodologiska ramverket kommer användas för att påvisa hur kvinnliga 

terrorister porträtteras i svenska medier. Det genusteoretiska perspektivet kommer i sin tur 

förklara varför de porträtteras så och följaktligen kompletterar de metodologiska och teoretiska 

delarna varandra. 

  

                                                 
72 Cooke, Reiter Neal & Sjoberg i Gentry & Sjoberg, 2011, s. 4-5. 
73 Cooke, Reiter Neal & Sjoberg i Gentry & Sjoberg, 2011, s. 4. 
74 Cooke, Reiter Neal & Sjoberg i Gentry & Sjoberg, 2011, s. 6. 
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4  Analys  

 

Det här kapitlet syftar till att uppnå studiens syfte, nämligen att pröva ett utsnitt ur svenska 

medier, inriktat på svensk kvälls- och dagspress, för att undersöka hur genus och könsroller 

framkommer när kvinnor beskrivs utföra en handling som starkt associeras med män. I det här 

kapitlet kommer följaktligen studiens frågeställningar besvaras, vilka är ”Hur beskrivs kvinnliga 

terrorister från området Nordkaukasus i de 18 utvalda artiklarna från Aftonbladet, Dagens 

Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet?” och ”Vilka implikationer har genus och könsroller 

på dessa beskrivningar?”. För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna kommer det 

empiriska materialet att analyseras i det här kapitlet. Genom den kvalitativa innehållsanalysen 

har flertalet teman upptäckts i texterna som beskriver kvinnliga terrorister från Nordkaukasus. 

Dessa teman kommer ligga till grund för avsnittsindelningen i analysen och de kommer således 

analyseras separat från varandra. I kapitel 5 kommer detta följas upp med en diskussion om 

resultatet som framkommit och också helheten inom vilka dessa teman finns. I analysen kommer 

det genusteoretiska perspektivet appliceras och resultaten kommer även sättas i relation till den 

tidigare forskningen i fältet. Som tidigare nämnts kommer analysen baseras på de ursprungliga 

citaten från artiklarna innan dessa kondenserats och kodats, för att uppnå en högre grad av 

trovärdighet och för att läsaren ska kunna följa varifrån slutsatser dras. Det är essentiellt att 

nämna att alla citat inte uttryckligen kommer nämna ”kvinnlig terrorist” eller ”Nordkaukasus” 

eftersom detta inte alltid specificeras precis där den kvinnliga terroristen beskrivs. Det är dock 

något som framkommit i alla de utvalda artiklarna. 

 

4.1 Kvinnlig terrorist blir benämnd (svart) änka 

En mycket vanligt förekommande beskrivning av de kvinnliga terroristerna från Nordkaukasus 

är att de beskrivs som antingen änkor eller svarta änkor, eller att det indikeras att de är änkor då 

deras makar blivit dödade. Begreppet svarta änkor är myntat i ryska medier och syftar på en 

kvinna som förlorat sin man eller familj, oftast i kriget mot Ryssland. Att rubricera de kvinnliga 

terroristerna som änkor eller svarta änkor verkar även ha blivit vedertaget i svenska tidningar då 

det används med hög frekvens. 
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Minst 35 människor fick sätta livet till efter två kvinnors självmordsdåd i Moskvas 

tunnelbana för en vecka sedan. Förövarna började kallas ”Svarta änkorna” av ryska medier, 

som beskrev dem som unga änkor till stupade gerillamän i norra Kaukasus.75 

 

I början av 2000-talet genomförde Svarta änkorna – kvinnliga självmordsbombare vars män 

dödats av rysk militär – en rad uppmärksammade attentat i Moskva.76 

 

Attentaten väckte skräck för en ny terrorvåg av ”svarta änkor”. För knappt ett årtionde sedan 

genomförde kvinnor en serie självmordsattentat. Benämningen svarta änkor fick de därför att 

de var släkt med män som dödats av ryska styrkor i Kaukasus.77  

 

Som nämns ovan innebär en svart änka en kvinna som förlorat sin make eller annan 

familjemedlem, oftast i kriget mot Ryssland, och således valt att ansluta sig till en 

terroristorganisation. Rubriceringen i sig innebär att de kvinnliga terroristerna direkt relateras till 

en man och i större utsträckning en familjediskurs där motivationen till dådet härleds till 

familjen. Ofta saknas beskrivningar av någon annan motivation, till exempel en politisk eller 

religiös sådan. Att kvinnor relateras till en familjediskurs är inget ovanligt och sannolikt en 

kvarleva från idén om att kvinnor naturligt är moderliga och hör hemma inom hemmets väggar. 

Inte sällan framställs det som om den enda förklaringen till att de kan utföra hemska våldsbrott är 

att de förlorat sin man eller familj, och alltså i förlängd mening sitt liv, eftersom kvinnors liv blir 

reducerade till att kretsa kring familjen när deras våldsbrott kontinuerligt associeras med den. 

 Rubriceringen svarta änkor är intressant i sig då den kan syfta till flertalet olika saker. En 

tolkning är att det sonika refererar till faktumet att kvinnorna är änkor, alltså att de förlorat sin 

make, och att benämningen ”svart” påvisar ett mörker eller en ondska som kommer med 

faktumet att de är terrorister. Det skulle även kunna anspela på spindeln svarta änkan som är en 

väldigt giftig spindel, där honan ibland äter upp hanen efter parning. Huruvida detta har 

inspirerat uppkomsten av termen eller inte är i sig inte viktigt, för då många upplever spindeln 

som särskilt farlig skulle det kunna påverka att de kvinnliga terroristerna associeras med denna 

och ses som ett särskilt allvarligt hot. Ett exempel på detta följer nedan. 

                                                 
75 TT Reuters, “Andra bombkvinnan identifierad”, Dagens Nyheter, 2010-04-04. 
76 Blomgren, Jan, ”Vitt är sällan vitt i Moskva”, Svenska Dagbladet, 2010-03-29. 
77 TT-AFP, “Jakt på skyldiga till Moskvabomberna”, Dagens Nyheter, 2010-03-20. 
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Kvinnliga självmordsbombare är en tjetjensk specialitet. Ofta kvinnor vars söner och män 

dödats av ryssarna.78 

 

Genom rubriceringen av de kvinnliga terroristerna (änkorna) som en specialitet framstår de som 

något normbrytande. Som Third hävdar är terrorism något som normativt kopplas till män och 

maskulina egenskaper.79 Resultatet blir att kvinnliga terrorister är normbrytande och därmed 

beskrivs i ordalaget av en ”specialitet”. Det kan tolkas som att en kvinnlig terrorist är en särskilt 

bra resurs för terroristorganisationer eftersom kvinnor inte förväntas vara terrorister, och 

terrorism kräver ofta ett mått av överraskning.80 Ur ett genusperspektiv kan det konstateras att 

det beror på att kvinnor inte förväntas vara våldsamma, eftersom våldsamhet och kvinnlighet inte 

är förenligt.81 Då kvinnorna framställs som ett centralt och viktigt vapen som med stor 

sannolikhet kan orsaka större skada än män (på grund av överraskningselementet) kan de snarast 

liknas med Thirds kategori ”hyperterrorist”82 eftersom de kan vara extra dödliga.  

 

CNN har fått tag på en kopia av flygbladet från säkerhetspersonal på ett hotell i Sotji. 

Kvinnan som efterlyses heter [borttaget kvinnligt namn] och sägs vara änka efter en 

islamistisk krigare från Norra Kaukasusregionen.  Enligt en annan amerikansk tv-kanal, 

NBC, ska polisen leta efter så många som fyra sådana ”svarta änkor”.83 

 

Terroristerna leddes av [borttaget manligt namn], en beryktad krigsherre. Många av 

gisslantagarna var kvinnor - änkor eller anhöriga till män som dödats av ryska armén.84 

 

Dessutom söker den ryska polisen efter så kallade ”svarta änkor” som befaras planera 

självmordsdåd. En av dem, 22-åriga [borttaget kvinnligt namn], änka till en islamistisk 

militant, tros befinna sig i Sotji.85 

 

                                                 
78 Hansson, Wolfgang, ”Tjetjenska gerillan expert på terror”, Aftonbladet, 2004-08-25. 
79 Third, 2014, s. 159. 
80 Bloom, 2011, s. 1. 
81 Sjoberg, 2014, s. 6. 
82 Third, 2014, s. 160. 
83 Nevéus, Ingmar, ”Kvinnlig terrorist uppges befinna sig i Sotji”, Dagens Nyheter, 2014-01-21. 
84 Ingen angiven skribent, ”Gisslandramat på teatern i Moskva”, Dagens Nyheter, 2004-09-01. 
85 Wahlberg, Malin, ”Stjärnans familj får OS-förbud”, Aftonbladet, 2014-01-28. 
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De ovanstående tre citaten kommer från olika artiklar men innehåller en liknande problematik: 

där de kvinnliga terroristerna beskrivs som änkor beskrivs deras stupade män som islamistisk 

krigare, krigsherre och islamistisk militant. De radikalt annorlunda rubriceringarna härstammar 

från de förväntningar som finns på män och kvinnor i våldssituationer. Maskulina män har 

potentialen att agera utifrån ett politiskt eller religiöst mål, och deras våldsamhet behöver inte 

nödvändigtvis förklaras, medan feminina kvinnors våldsamma agerande inte företer sig naturligt 

och behöver förklaras. Ofta förklaras detta inom familjen. Cruise drar liknande slutsatser, 

nämligen att mäns terrordåd oftast relateras till ett politiskt eller nationalistiskt mål.86 Genom att 

använda orden islamisk krigare eller islamisk militant kan läsaren uppfatta det som att personen 

agerade utifrån ett definierat mål, en religiös övertygelse, och därmed framstår personen som 

rationell. Benämningen änka däremot förefaller vara tragiskt och sorgligt, vilket snarast påvisar 

den emotionella aspekten. 

 

4.1.1 (Svart) änka begår terrordåd som hämnd 

Utöver de mediala beskrivningarna av kvinnliga terrorister som änkor förekommer också 

beskrivningar av att änkorna uttryckligen hämnas sina dödade makar. Det skiljer sig från 

föregående tema då ordet ”hämnd” i någon form förekommer i dessa citat, vilket kan påverka att 

andra tolkningar görs av helheten. 

 

Den ryska polisen fruktar att [borttaget kvinnligt namn] planerar ett terrordåd. Motivet tros 

vara hämnd för att hennes make dödades av ryska säkerhetsstyrkor i fjol. Hon skulle i så fall 

inte bli den första kvinnliga självmordsbombaren som agerar på det viset. Ryssland har 

mångårig och dödlig erfarenhet av så kallade ”svarta änkor”, änkor som hämnas sina 

makar.87 

 

Det framgår tydligt att den kvinnliga terroristens motiv är att hämnas sin make som blivit dödad 

av ryska säkerhetsstyrkor. Som Sjoberg konstaterar är krigsdiskurser i samtliga fall könade, 

vilket innebär att våldsdåd kan få särskilda förklaringar beroende på vilket kön personen som 

utför det tillhör.88 Här handlar det om att kvinnans planerade dåd motiveras inom en 

                                                 
86 Cruise, 2016, s. 34. 
87 Larsson, Mats, ”OS-hotet under den rosa slöjan”, Expressen, 2014-02-04. 
88 Sjoberg, 2014, s. 31. 
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familjediskurs i och med att hennes huvudsakliga mål beskrivs som hämnd för den dödade 

maken. Även inom tidigare forskning har liknande resultat påvisats, Gardner konstaterar att det 

är en hög förekomst av artiklar där kvinnliga terroristers motiv beskrivs som just hämnd.89 

Gardner framhåller även att kvinnor ofta beskrivs inom en familjediskurs, vilket tydligt 

framkommer även i dessa artiklar då de kvinnliga terroristerna skildras som hämndfulla svarta 

änkor.90 

 

”Änkorna” blev synliga utåt för första gången under gisslandramat på Dubrovkateatern i 

Moskva. Alla skrämdes av de gravallvarliga kvinnorna vars ansikten skymtade bakom 

slöjorna, många av dem så unga – och alla hämnerskor.91 

 

Ovan beskrivs kvinnorna som skrämmande i egenskap av att de vill hämnas. Återigen relateras 

kvinnornas motiv till en familjediskurs, men ordet hämnd kan potentiellt relateras till 

karaktärsdraget aggressivitet då det kan framstå som aggressivt att hämnas någon. Trots att 

kvinnorna beskrivs som hämnerskor för sina makar kan ordet hämnd påverka att de framstår som 

extra motiverade eftersom de har ett tydligt motiv. En alternativ tolkning är att de snarare 

framstår som emotionella, då ordet hämnd även kan indikera en desperation att hämnas sin 

dödade make. Oavsett kan citatet tolkas som att kvinnorna frånskrivs delar av sin kvinnlighet, 

eftersom de beskrivs i termer som inte vanligtvis associeras med kvinnlighet. ”Gravallvarlig” 

indikerar att de är rationella snarare än emotionella, vilket är en egenskap som vanligtvis 

associeras med män. Det kan tolkas som Sjobergs beskrivning av en anti-kvinna, där kvinnorna 

frånskrivs sina kvinnliga egenskaper eftersom kvinnlighet inte ryms inom terroristbegreppet. 92  

En annan intressant aspekt är delen ”många av dem så unga”, eftersom den beskrivna 

unga åldern avskriver dem en del av deras aktörskap. Ungdom tenderar att relateras till 

irrationalitet och osäkerhet, och unga människor tenderar att inte tas på lika stort allvar som 

äldre. Det stärker möjligtvis tolkningen om att hämnden är av det emotionella slaget, eftersom 

unga förutsätts vara mer känslostyrda och eventuellt handlar i affekt. 

 

                                                 
89 Gardner, 2007, s. 922. 
90 Gardner, 2007, s. 911. 
91 Johansson, Gunnar, ”Självmordsbombarna sprider skräck”, Expressen, 2004-09-02. 
92 Sjoberg, 2014, s. 41. 
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De kvinnliga tjetjenska självmordsbombarna framkallar fruktan och ångest hos människor 

över hela Ryssland. Den ryska pressen har döpt dem till ”de svarta änkorna”. Det syftar på 

att de mist sina män, fäder eller bröder i kriget mot ryssarna. Deras liv är slut. Att hämnas är 

den enda uppgift de har kvar. Det gör dem till lätta att rekrytera för självmordsuppgifter.93 

 

Återigen skildras kvinnorna som hämnerskor, men det skiljer sig från föregående citat då de 

framstår som maktlösa i en större grad än tidigare. Inledningsvis påpekas det att kvinnorna 

sprider ångest och fruktan, men det avslutas med en hävdelse om att deras liv är slut på grund av 

att de förlorat en eller flera familjemedlemmar och således är de ”lätta” att rekrytera för 

självmordsuppgifter. Trots inledningen blir den slutgiltiga upplevelsen att kvinnorna är svaga, de 

har förlorat någon av männen i sina liv och därmed är deras liv över. Detta om något försätter 

kvinnorna i en position där deras familj eller man är den enda anledningen hon har att leva, alltså 

är hon beroende av mannen/familjen. Utan att förvägra sorg för någon som förlorat en närstående 

kan det konstateras att den beskrivna positionen inte automatiskt förutsätter att personen går med 

på att utföra ett självmordsdåd. Genom att skriva att kvinnans enda uppgift efter att hennes 

make/familj dött är att hämnas dem framstår det som att kvinnan behöver hämnas för att återfå 

familjens heder, en slutsats som även Cruise drar.94 

 

4.1.2 (Svart) änka blir terrorist på grund av desperation 

Att benämna de kvinnliga terroristerna från Nordkaukasus som änkor eller svarta änkor är, som 

framstod i föregående två avsnitt, vanligt förekommande i studiens empiriska material. De 

faktiska implikationerna av den benämningen skiljer sig dock åt och används på olika sätt. Under 

föregående rubrik framkom de hämndrelaterade orsakerna till att rubricera dessa kvinnor som 

svarta änkor, vilket innebär att de hämnas sina makar eller familjemedlemmar. Det empiriska 

materialet påvisade även en annan aspekt i relation till de svarta änkorna, desperation, som 

illustreras med två citat nedan.  

 

De senaste åren har tjetjenska separatister ökat sina självmordsattacker och med jämna 

mellanrum så spränger tjetjenska kvinnor sig själva i luften.  

– Den hopplösa situationen gör folk desperata och driver dem till dessa dåd. De har förlorat 

                                                 
93 Johansson, Gunnar, ”Självmordsbombarna sprider skräck”, Expressen, 2004-09-02. 
94 Cruise, 2016, s. 34. 



38 

 

både man och barn och ser inget slut på lidandet, sade den kända ryska journalisten Anna 

Politkovskaja då vi mötte henne i fjol.95 

 

”De svarta änkorna” är tjetjenska kvinnor som förlorat sina anhöriga och inte har något att 

leva för. Därför blir de självmordsbombare.96 

 

I citaten ovan framställs kvinnorna som desperata på grund av att de förlorat sina anhöriga och 

därför inte har någonting att leva för, varpå de blir terrorister. Kvinnorna beskrivs utan aktörskap 

och utan inverkan på sitt liv varpå de ”ger in” för att bli terrorister, eftersom ett liv utan sina 

anhöriga inte är värt att leva. Sättet de beskrivs på bidrar till att de, trots att de utför ett våldsdåd i 

syfte att döda människor, framstår som feminina. Vanligtvis hade ett våldsdåd av den karaktären 

associerats med maskulinitet, men de egenskaper som kvinnorna här porträtteras med är svaghet, 

moderliga (de har förlorat sina barn) och känslosamma vilket överensstämmer med Sjobergs 

definition av femininitet.97 Berkowitz förklarar det som journalisters strävan efter att relatera 

okända fenomen till något känt, vilket tydligt kan påvisas här då kvinnor som utför typiskt 

maskulina handlingar relateras till femininitet för att de ska bli enklare att förstå.98 Det kan också 

tolkas som att kvinnorna, trots att de är förövare, beskrivs som offer. I enighet med Berkowitz 

påstående kan det upplevas enklare att relatera kvinnor till en offerroll, medan det är enklare att 

relatera män till förövare. Resultatet blir att även i rollen som förövare beskrivs kvinnorna i ord 

som påminner om offerrollen. 

 

De tjetjenska terroränkorna är ofta mycket unga. Deras anhöriga har dödats i kriget. De är 

ohyggligt tragiska figurer. De har inget att leva för och blir lätt mottagliga för förslag att de 

själva ska offra sina liv i kampen mot fienden.99 

 

Den amerikanska veckotidningen Newsweek har träffat den ”svarta änkan” [borttaget 

kvinnligt namn]. Enligt tidningen skedde mötet i maj 2012 och [borttaget kvinnligt namn] 

                                                 
95 Aale, Per Kristian, ”Offren vittnar om Putins misslyckande”, Dagens Nyheter, 2004-09-20. 
96 Johansson, Gunnar, ”’Svarta änkorna’ slog till igen – tio döda”, Expressen, 2004-09-01. 
97 Sjoberg, 2014, s. 6. 
98 Berkowitz, 2005, s. 607. 
99 Johansson, Gunnar, ”Svarta änkorna sprängde planen”, Expressen, 2004-08-28. 
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var tydlig med sin desperation:  

– Jag är redo att göra vad som helst, ska hon ha sagt.100 

 

Även dessa citat manifesterar en desperation hos de kvinnor som förlorat sina män eller familjer. 

I det första citatet framgår det att kvinnans enda mening med livet är sin familj, och avsaknaden 

av den bidrar till att hon enklare rekryteras som terrorist. Till skillnad från i föregående avsnitt, 

där kvinnan hämnas sin dödade make eller familj, framstår kvinnan här som någon utan hopp 

som går med på att offra sig själv i någon annans kamp. Kvinnorna beskrivs som ”ohyggligt 

tragiska figurer” och förlorar delar av sitt aktörskap, till skillnad från när de beskrivs som 

hämndlystna eftersom de då gjort ett aktivt val. I det här sammanhanget framstår de snarare som 

moderliga, känslosamma och svaga individer. Utifrån detta går det att dra liknande slutsatser 

som Gardner gjorde efter sin studie, kvinnliga terrorister placeras ofta i en offerroll trots att de är 

förövare.101 Precis som Sjoberg, Cooke och Reiter Neal konstaterar så beskriver västerländska 

medier ofta de kvinnliga terroristerna i en kontext där de inte har kontroll över sina liv.102 Denna 

diskurs går uppenbart att finna även i den svenska kontexten då de ”tragiska” kvinnorna inte 

beskrivs ha annan utväg än att offra sitt liv, vilket är en direkt motsats till en person som gör ett 

medvetet val att ta sitt liv för en kamp. 

 

4.2 Kvinnlig terrorist beskrivs neutralt 

I ett fåtal fall i artiklarna läggs det inte några värderingar i faktumet att terroristen som beskrivs 

är en kvinna. Detta förutom faktumet att hon ändå beskrivs som en kvinnlig terrorist, vilket 

tydligt implicerar att det är ett frångående från begreppet terrorist som vanligtvis skulle antas 

innebära en man. Dessa typer av beskrivningar har dock visat sig vara ett undantag snarare än 

regel i det empiriska materialet.  

 

                                                 
100 Ek, Henrik, ”’Svarta änkan’: Jag kan spränga mig själv”, Expressen, 2014-01-26. 
101 Gardner, 2007, s. 922. 
102 Cooke, Reiter Neal & Sjoberg i Gentry & Sjoberg, 2011, s. 4-5. 
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Explosionen inträffade då en kvinnlig självmordsbombare öppnade sin väska. Kvinnan hade 

sällskap av en man. Han stod bredvid och fick huvudet avslitet av explosionen. Terrordådet 

gjordes på det sätt som brukar användas av terrorister från norra Kaukasus, sade källan.103 

 

Den 31 augusti 2004: En kvinnlig tjetjensk självmordsbombare sprängde sig utanför en 

tunnelbanestation i centrala Moskva. Tio människor dödades. 

Den 5 juli 2003: Två kvinnliga självmordsbombare spränger sig under en rockkonsert i 

Moskva. 15 människor dödas.104 

 

Det som framkommer i de ovanstående citaten är att det inte finns några förklaringar till varför 

kvinnan utförde dådet, och det saknas även rubriceringar såsom svart änka. Detta trots att 

kvinnan härstammat från samma område som de svarta änkorna. Att det inte läggs några 

värderingar i terroristens kön i vissa fall kan bero på att journalisten som skrev artikeln är 

medveten om de könsstereotyper som ofta ligger till grund i beskrivningen av kvinnliga 

terrorister och aktivt försöker frångå dem. Det kan dock poängteras att det saknas en beskrivning 

av motiv över huvud taget, och därmed får kvinnan inte heller samma position som männen vars 

motiv ofta beskrivs som politiska eller religiösa. Dock är det relevant att påpeka att det senare 

citatet har en annorlunda form än andra citat i analysen, då det snarast i punktform beskriver 

händelseförloppet. Möjligen kan detta påverka att beskrivningarna förefaller vara neutrala. 

 

4.3 Kvinnlig terrorist har ett politiskt motiv 

Två gånger i det empiriska materialet förekommer det beskrivningar av de kvinnliga terroristerna 

som kan tolkas som att de har ett politiskt mål med sitt planerade eller utförda terrordåd. Ett 

politiskt mål kan förklaras som att kvinnan exempelvis beskrivs vilja kämpa för självständighet 

för sin region eller att nationalistiska beskrivningar förekommer. 

– Jag har bara en dröm, en enda uppgift: att spränga mig själv i luften någonstans i Ryssland, 

helst i Moskva, sa en ung tjetjensk kvinna som bara kallade sig [borttaget kvinnligt namn] i 

en intervju med BBC. Det var för ett år sedan. Hon berättade att hon lämnat sitt hem och 

gömde sig någonstans i Tjetjenien. Hon förberedde sig för att offra sitt liv vid en attack i 

                                                 
103 Bergfeldt, Carina & Nordström, Johan, “35 döda i terroristattacken”, Aftonbladet, 2011-01-24. 
104 Stensson, Carina, ”Kriget i Tjetjenien kopplat till tidigare terror”, Svenska Dagbladet, 2010-03-29. 
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Moskva.  

– Jag vill ta med mig så många ryssar som möjligt. Det är enda möjligheten att hindra 

ryssarna från att döda mitt folk.105 

I citatet ovan porträtteras en kvinna som är fast besluten att genomföra ett terrordåd för att rädda 

sitt folk från ryssarna. Hennes beslut framstår som genomtänkt i och med att hennes 

förberedelser nämns, och att dådet beskrivs som hennes enda dröm. Det bidrar också till att 

hennes aktörskap stärks (trots att det även här poängteras att hon är ung), och hon framstår som 

motiverad och rationell. Hon framställs inte som fruktansvärt ond, ett drag Cruise kommit fram 

till att kvinnliga terrorister ofta beskrivs med,106 och inte heller som Thirds hyperterrorist.107 

Hennes yttrande om att skydda ”sitt folk” bidrar snarare till att en nationalistisk diskurs 

framträder, något som Gardner påträffat i närmare 39 procent av sina genomsökta artiklar.108 

Samma frekvens har dock inte påträffats i den här studiens empiriska material.  

Enligt mediauppgifter finns redan [borttaget kvinnligt namn] i den ryska OS-staden där hon 

påstås planera för en terrorattack.  

Hon är en av flera muslimska kvinnor som vill hämnas sina döda män och stå upp för 

kampen mot den ryska staten.109  

Likt det föregående citatet framkommer en politisk motivering då kvinnan beskrivs vilja stå upp 

i kampen mot den ryska staten. Skillnaden från det föregående citatet är att det nu också nämns 

att hon är muslim samt att hon vill hämnas sin döda man. Till skillnad från i avsnitt 4.1 där de 

kvinnliga terroristernas motiv endast beskrivs inom en familjediskurs framstår kvinnan här med 

ett visst aktörskap då hon också beskrivs som en del i kampen mot den ryska staten. Sjoberg 

beskriver tillsammans med Cooke och Reiter Neal att västerländska medier tenderar att 

porträttera kvinnliga terrorister utan makt över sin tillvaro, medan manliga terrorister beskrivs ha 

religiösa eller politiska motiv.110 Med bakgrund i detta är det en intressant iakttagelse att de enda 

                                                 
105 Johansson, Gunnar, ”Självmordsbombarna sprider skräck”, Expressen, 2004-09-02. 
106 Cruise, 2016, s. 39. 
107 Third, 2014, s. 160. 
108 Gardner, 2007, s. 922. 
109 Ek, Henrik, ”’Svarta änkan’: Jag kan spränga mig själv”, Expressen, 2014-01-26. 
110 Cooke, Reiter Neal & Sjoberg i Gentry & Sjoberg, 2011, s. 4-5. 
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politiska referenserna som dragits till kvinnors motivation är dessa två ovanstående, där det i det 

senare även påpekas att kvinnan vill hämnas sin man.  

4.4 Kvinnlig terrorist har ett religiöst motiv 

Bortsett från det föregående citatet där kvinnan beskrivs vara muslim, nämndes någon form av 

religiös motivation endast en gång i det empiriska materialet. En religiös motivation kan i likhet 

med den politiska få kvinnan att framstå med ett starkare aktörskap än om hon relateras till sin 

familj som påvisats i tidigare avsnitt. 

[borttaget kvinnligt namn] var en av kvinnorna med barn som fick lämna protesten, en 

protest mot att säkerhetsstyrkor försökte gripa misstänkta för den aktuella bombningen.  

– Jag är redo att göra vad som helst. Jag kan spränga mig själv, tillsammans med alla dessa 

icke troende, ska hon ha sagt till Newsweek då.111 

Ovan visas det enda tillfället då en religiös motivering framkommit, vilket visas genom att 

kvinnan själv yttrat att hon skulle spränga sig själv tillsammans med alla icke-troende. Medan 

detta delvis indikerar att motivet till att spränga sig själv är religiöst, för att de icke-troende ska 

dö, påvisas också en viss desperation då hon uttalar att hon är redo att göra vad som helst. En 

intressant slutsats som kan dras är att vid terrorbrott överlag är medier ofta snabba med att 

rapportera om terroristen är muslim, men i beskrivningarna av kvinnliga terrorister verkar inte 

samma kopplingar dras trots att många från regionen Nordkaukasus är muslimer. I kontrast 

påvisades det i avsnitt 4.1 att änkornas dödade män associerades till islam på olika sätt, bland 

annat genom att benämna en av dem islamistisk krigare. Anledningen till detta kan vara att 

religiösa motiv till terrorism i den allmänna diskursen framstår som fanatiska, och utförs av 

någon som är starkt motiverad med ett tydligt mål. Det kopplas inte lika ofta ihop med emotion 

eller svaghet, vilket den här undersökningen hittills påvisat att kvinnor ofta kopplas ihop med. 

Varpå kvinnor kan bli kategoriserade som galna, även om det kanske främst är i en biologisk 

mening som Third påpekar,112 så blir de inte ofta rubricerade som fanatiska. Ur detta kan det 

konstateras att de kvinnliga terroristernas kvinnlighet trumfar deras religion, vilket är en 

                                                 
111 Ek, Henrik, ”’Svarta änkan’: Jag kan spränga mig själv”, Expressen, 2014-01-26. 
112 Third, 2014, s. 160. 
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intressant aspekt i sig i en värld där islamofobin är utbredd och terroristskräcken stor. 

Uppenbarligen är det viktigare att kvinnorna beskrivs inom sin tilldelade könsroll än att de 

beskrivs ha ett religiöst motiv som kan indikera fanatism eller andra ”okvinnliga” egenskaper.  

4.5 Kvinnlig terrorist blir tvångsdödad av en man  

I ett antal fall har det framkommit beskrivningar av kvinnliga terrorister som blir tvångsdödade 

av män, vilket indikerar att deras terroristhandlingar inte är frivilliga. Det kan som ses nedan 

bland annat utföras genom att en kvinna har en bomb på sig som en (oftast) man sedan spränger 

via en fjärrutlösare, utifall kvinnan skulle komma att ångra sig. 

 

Dagstidningen Komsomolskaja Pravda visade i går en bild en man som har uppges ha ingått 

i gruppen. Mannen håller en mobiltelefon i handen. Vid flera attentatsförsök tidigare har 

unga kvinnor i avgörande moment vägrat att spränga sig själva i luften. Därför har 

terroristerna i stället arbetat med en fjärrutlösare, så att kvinnorna inte själva behöver utlösa 

sprängningen.113 

 

Terroristexperter som ryska sajter har pratat med menar att tillvägagångssättet var typiskt för 

terrorgrupper från Nordkaukasus som använder kvinnliga självmordsbombare. Ifall 

kvinnorna skulle ångra sig i sista sekund skulle ”mobilterroristerna” utlösa bomberna 

ändå.114 

 

I de här två fallen porträtteras kvinnor som från början möjligtvis samtyckt till att utföra 

terrordåd men sedan inte utlöst bomben, varpå en annan person sprängt bomben åt henne med 

hjälp av en fjärrutlösare. Ett antagande som läsaren kan göra av den beskrivna situationen är att 

kvinnan inte frivilligt gått med på att spränga sig själv från början, eller att hon inte är övertygad 

nog för att fullfölja dådet. Genom att en annan person behöver övervaka huruvida hon faktiskt 

utlöser bomben eller inte, och sedan agera om eller när hon inte gör det, indikerar beskrivningen 

att kvinnan är osäker på det hon gör. Cruise har gjort en liknande tolkning om den mediala 

bilden av kvinnliga terrorister, och hon framhåller det som att medier ofta representerar den 

                                                 
113 Blomgren, Jan, ”Känd terrorrörelse jagas för attentatet”, Svenska Dagbladet, 2010-03-30. 
114 Shelley, Richard, ”Han misstänks ligga bakom dåden”, Expressen, 2010-03-30. 
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kvinnliga terroristen som manipulerad.115 Det är ett sätt att avskriva kvinnan hennes makt att 

agera, genom att porträttera henne i någon annans (vanligtvis en man) våld. Sjoberg, Cooke och 

Reiter Neal styrker också det argumentet och menar att det är ett vanligt fenomen att 

västerländska medier framställer kvinnliga terrorister utan makt över sin tillvaro, där deras 

våldsbejakande är kontrollerat av män och inte på eget bevåg.116 I och med att terrorism och 

femininitet inte är förenliga med varandra kan journalister uppleva ett behov av att förklara 

situationen på ett sätt som upplevs rimligt. Berkowitz menar att journalister ofta beskriver 

ovanliga fenomen på ett sätt som ska gå att relatera till, vilket i så fall skulle kunna vara att 

kvinnans våld inte är frivilligt utan påtvingat av någon annan.117 

En annan möjlig tolkning är att kvinnorna faktiskt är tvingade till att begå terrordåd och 

att det artikeln speglar i själva verket är verkligheten. Om det faktiskt är korrekt att 

terroristorganisationer använder sig utav kvinnliga terrorister som ett strategiskt vapen finns det 

en möjlighet att de tvingar kvinnor att utföra dåden mot deras vilja. Juzik skulle troligtvis hävda 

att så var fallet vilket framgår nedan. 

 

[borttaget kvinnligt namn], 19, tvingades att dö. 

”Bara en av tio självmordsbombare dör av övertygelse”  

Nära 40 tjetjenska kvinnor har offrat sina liv som självmordsbombare i Ryssland. De utmålas 

som fanatiska muslimer som gör allt för ett fritt Tjetjenien. Men i verkligheten handlar det 

om misshandlade, drogade kvinnor som tvingas att dö.  

– Bara en av tio dör av övertygelse, säger journalisten Julia Juzik.118 

 

Den bilden som framkommer av de kvinnliga terroristerna i ovanstående citat är att nästan alla 

av dem tvingats att dö. Det kan liknas vid resultat som både Gardner och Cruise kommer fram 

till, nämligen att kvinnan antingen återspeglas i en offerposition eller som manipulerad.119 I 

själva verket innebär de båda ungefär samma sak, kvinnan har inget eget aktörskap utan beskrivs 

som maktlös och tvingad till att utföra terrordåd. Likaså här finns det möjliga kopplingar till 

Sjobergs påstående om könade beskrivningarna av kvinnor inom våldsdiskurser, de är inte själva 

                                                 
115 Cruise, 2016, s. 39. 
116 Cooke, Reiter Neal & Sjoberg i Gentry & Sjoberg, 2011, s. 4-5. 
117 Berkowitz, 2005, s. 607. 
118 Ingen angiven skribent, ”Marina, 19, tvingades att dö”, Aftonbladet, 2005-05-23. 
119 Gardner, 2007, s. 922 och Cruise, 2016, s. 39. 
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kapabla att utföra en så allvarlig våldshandling utan behöver då befinna sig i en kapabel mans 

våld. I det här citatet framstår det också som att kvinnliga terrorister framställs som fanatiska 

muslimer som gör allt för ett fritt Tjetjenien, vilket skulle påvisa både ett religiöst och ett 

politiskt mål. Det må existera sådana beskrivningar i särskilda diskurser, men i min studie 

påvisas det att det är väldigt få fall där kvinnliga terrorister beskrivs ha ett religiöst eller politiskt 

motiv. 
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5  Diskussion 

 

I det förra kapitlet diskuterades de olika temanas implikationer separat under varje rubrik. I det 

här kapitlet kommer jag att diskutera de resultat som framkommit ur ett helhetsperspektiv. Jag 

kommer även att återknyta till det genusteoretiska perspektivet och vad det bidragit med i 

studien, samt ge förslag på vidare forskning som skulle kunna göras inom fältet. Syftet med 

studien har varit att pröva ett utsnitt ur svenska medier, inriktat på svensk kvälls- och dagspress, 

för att undersöka hur genus och könsroller framkommer när kvinnor beskrivs utföra en handling 

som starkt associeras med män. Frågeställningarna för att uppnå detta löd ”Hur beskrivs 

kvinnliga terrorister från området Nordkaukasus i de 18 utvalda artiklarna från Aftonbladet, 

Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet?” och ”Vilka implikationer har genus och 

könsroller på dessa beskrivningar?”.  

Genom studien har det framkommit att det finns flera aspekter i den mediala 

framställningen av kvinnliga terrorister som kan kopplas till genus och könsroller. Detta har 

påvisats genom att utföra den kvalitativa innehållsanalysen på de 18 tidningsartiklar som utgjort 

studiens empiriska material. De fem huvudtemana och två undertemana som analyserades i det 

föregående kapitlet visade tydligt att könsroller har en stor påverkan på den mediala 

beskrivningen av kvinnliga terrorister. Vid en första anblick kan de olika temana verka skilja sig 

åt i stor utsträckning, men det finns även vissa centrala likheter dem emellan. Något som 

frekvent förekommit inom den tidigare forskningen och som även påträffats i den svenska 

mediala diskursen är att motiven till att kvinnor blivit terrorister eftersöks. Av de totalt sju 

temana behandlar fem av dessa direkt dessa motiv, ett tema behandlar det indirekt (”kvinnlig 

terrorist blir tvångsdödad av en man” och snarast då avsaknad av motiv) och endast ett tema 

(”kvinnlig terrorist beskrivs neutralt”) behandlar det inte alls.  

Det kan alltså konstaterats att det i det empiriska materialet i stor utsträckning söks efter 

motiv till att kvinnor blir terrorister. Som diskuterades i analysen beror det rimligtvis på att 

femininitet och terrorism är två saker som inte är förenliga, varpå det är svårt att acceptera en 

kvinna som blir terrorist utan att veta vad som motiverat henne till det. Vare sig man ser 

könsspecifika karaktärsdrag som något biologiskt eller socialt så förenar ingen av dem en kvinna 

med våld, och därför måste det finnas en orsak till att hon väljer att utöva det. I tidigare forskning 
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från andra länder har det påvisats att samma behov av att förklara manlig terrorism inte existerat 

lika frekvent.120 Detta tyder med stor sannolikhet på att könsroller påverkar journalister när de 

producerar texter. Om kopplingen mellan manlighet och våld inte ifrågasätts bidrar det till att 

mäns våld accepteras på ett annat sätt än kvinnors våld görs, eftersom kopplingen mellan 

femininitet och våld inte är lika självklar. Resultatet blir att kvinnliga terroristers agerande inte 

kan förklaras med hjälp av deras kön eller könsroll, varpå andra förklaringar och motiv måste 

eftersökas. I analysen blev det tydligt att diskussioner om kvinnornas motiv var vanligt 

förekommande. 

När det nu fastställts att det med hög frekvens förekommer diskussioner kring kvinnliga 

terroristers motiv är det rimligt att gå vidare till vad de motiven framställs vara. I det empiriska 

materialet påträffades det ofta beskrivningar som var relaterade till kvinnans familj, och 

framförallt hennes make som ofta var död. I temana ”Kvinnlig terrorist blir benämnd (svart) 

änka”, ”(Svart) änka begår terrordåd som hämnd” och ”(Svart) änka blir terrorist på grund av 

desperation.” är det familjediskursen som är mest central, och kvinnornas dåd reduceras till att 

endast centrera kring familjen. Detta är en reducering av kvinnan som person eftersom hennes 

aktörskap tas ifrån henne då hon endast beskrivs inom familjen. Kvinnan blir reducerad till den 

patriarkala idén om kvinnan där hon först och främst är en moder som hör hemma inom hemmets 

väggar. Medan exempelvis Gentry och Sjoberg beskriver det som att kvinnliga terrorister har ett 

spektrum av motiv som omfattar allt mellan politiska, emotionella och sociala121 så framkommer 

främst de emotionella motiven i det empiriska materialet. 

De politiska och religiösa motiven visade sig vara sällsynta i det empiriska materialet. 

Medan de uttrycktes tre gånger var det en av gångerna där det också påpekades att kvinnan ville 

hämnas sin dödade man. De politiska och religiösa motiven framstår ofta som rationella sådana, 

eftersom personen strävar efter ett definierat mål som kan leda till någonting, exempelvis 

samhällsbyggnad. Vid flertalet tillfällen påpekades det att de kvinnliga terroristernas dödade män 

var islamiska krigare, eller till och med krigsherrar, men några sådana beskrivningar återfanns 

inte av kvinnorna. De implikationer som finns för politiska och religiösa motiv, exempelvis 

målinriktning, rationalitet och fanatism överensstämmer inte med femininitet, vilket kan vara en 

anledning till att dessa motiv inte benämns i koppling till kvinnliga terrorister. Det är också en 

                                                 
120 Third, 2014, s. 160. 
121 Gentry & Sjoberg, 2008, s. 14. 
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intressant faktor i sig att de religiösa motiven uteblivit trots att många av kvinnorna som 

beskrivits varit muslimer, och medier rapporterar i regel om manliga terrorister är muslimer. Det 

förefaller sig därmed som att kvinnornas kvinnlighet trumfar deras religion, och trots den 

utbredda islamofobin i världen så är kvinnornas status som kvinna viktigare att poängtera. 

De neutrala beskrivningarna var även de få till antalet, och även om inga motiv 

presenterades så poängterades det fortfarande att terroristen var kvinnlig. Troligtvis är terrorism 

och manlighet en så vedertagen kombination på grund av brottets våldsamma karaktär att det 

krävs ett förtydligande om terroristen är en kvinna, eftersom detta inte är norm. I flertalet fall 

beskrevs det också att kvinnan inte frivilligt utlöst bomben hon skulle utlöst, utan att en man 

tvingats göra detta åt henne. Det som kan tolkas av detta är att kvinnan saknar motivationen att 

utföra terrordådet, vilket skulle kunna vara sant men det är också ett sätt att avskriva kvinnor 

deras aktörskap. 

Det teoretiska perspektivet där Laura Sjoberg varit tongivande har bidragit med 

förklaringar till varför den kvinnliga terroristen karaktäriseras som hon gör inom det empiriska 

materialet. Det härrör med största sannolikhet från de karaktärsdrag som förknippas med män 

respektive kvinnor, alltså könsroller. Trots att vissa terroristorganisationers terrordåd utförs av 50 

procent kvinnor verkar det inte vara normaliserat, eftersom det fortfarande föreligger svårigheter 

att koppla ihop femininitet och våld. Genom att kvinnors våld indirekt ifrågasätts uppkommer 

förklaringsstrukturer som syftar till att göra ett svårförståeligt fenomen mer förståeligt. 

Avslutningsvis kan det konstateras att den delen av den mediala diskursen där terrorism 

diskuterats som undersökts i den här studien utan tvekan är, som Sjoberg skulle beskrivit det, 

könad. 

Den här studien har endast undersökt 18 artiklar från svensk kvälls- och dagspress, varpå 

det är svårt att generalisera resultatet. För framtida forskningsändamål vore det intressant att göra 

en mer utförlig studie på ett större material för att undersöka huruvida resultatet som 

framkommit i den här studien reflekteras även där. Möjligtvis skulle en kvantitativ 

innehållsanalys kunna bidra med sådana resultat. En avgränsning som gjorts i den här studien är 

att enbart kvinnliga terrorister tagits med, men i framtiden vore det även intressant att göra en 

komparativ studie där manliga terrorister undersöks. På så vis kan resultatet som framkommit i 

den här studien jämföras med hur manliga terrorister beskrivs, för att se vilka skillnader som 

föreligger. En annan medveten avgränsning har varit att endast undersöka kvinnliga terrorister ur 
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ett genusperspektiv, vilket oundvikligen uteslutit andra intressanta perspektiv. En framtida studie 

skulle kunna applicera ett intersektionellt perspektiv för att exempelvis undersöka huruvida även 

etnicitet eller religion har någon inverkan på beskrivningarna. 

Ett underliggande mål med studien har varit att ta reda på huruvida ett jämställt land som 

Sverige fortfarande präglas av de stereotypa könsrollerna, vilket den här studien bevisat att det 

gör. Genusstrukturer och andra strukturer kan vara svåra att upptäcka, men det är först när de 

kommer upp till ytan som de går att förändra. Det är min förhoppning att denna och andra 

liknande studier långsiktigt ska kunna bidra till en ökad kunskap om ämnet, som på sikt kan 

skapa förändring. 
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