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Abstract  

Uppsatsen syfte är att analysera på vilka sätt som kurdiska kvinnliga soldater har framställts i 

svenska medier, samt om framställningen skiljer sig från den i brittiska och franska medier. De 

centrala frågeställningarna är på vilka sätt framställs kvinnliga kurdiska soldater i svenska 

medier? Samt, skiljer sig presentationen av kurdiska kvinnliga soldater i svenska medier från 

den i franska och brittiska medier? Om ja, i sådana fall hur?  

Uppsatsen bygger på postkolonial feminism, Edward Saids exotifieringsteori, 

socialkonstruktivism samt diskurs som teoretiskt ramverk. Datainsamling har skett med hjälp 

av dokumentanalys av 5 artiklar i olika svenska nyhetstidningar och har analyserats med hjälp 

av kritisk diskursanalytisk metod. Uppsatsen finner att diskurserna i de franska och brittiska 

medierna även går att finna i de svenska medierna, vilket får konsekvenserna att stereotypa 

könsroller och orientalistiska uppfattningar. Syftet med uppsatsen har varit att lyfta hur kurdiska 

kvinnliga soldater framställs och positionernas i media. Med hjälp av de valda teorierna och 

metoden har detta kunnat göras.  

Nyckelord: kurdiska kvinnliga soldater, exotifiering, diskursanalys, postkolonial feminism, 

YPJ, PKK, Peshmerga, könsroller  
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1 Inledning  

1.1 Problemformulering 

Traditionellt sett har definitionen av krig innefattat en uppdelning av könsroller. Krig förstås 

ofta som en maskulin strävan, för vilka kvinnor är offer, åskådare eller pris. Kvinnor har 

fungerat som symbol för det egna landet, det som ska skyddas, medan mansrollen har 

förknippats med att vara soldat, den som ska skydda (Seema Shekhawat 2015, 2).I takt med att 

krigsföring har förändrats har kvinnor i allt högre utsträckning inkluderats i militära styrkor och 

i ett flertal länder har diverse politiska reformer införts med syfte att förändra könsfördelningen 

i militären. I och med de teknologiska framsteg som utvecklats med modern krigsföring har 

skillnad i fysisk styrka mellan män och kvinnor blivit av signifikant mindre betydelse som ett 

hinder för kvinnor att delta på samma villkor som män (Nira Yuval-Davis 2004, 174). I takt 

med att kvinnor i allt högre utsträckning deltar i arméer har även kvinnors deltagande fått allt 

större plats i media. 

I samband med att kurdiska försvarsstyrkor återintog Kobane i september 2014 så 

uppmärksammades de kvinnliga soldaterna i ett flertal artiklar, bland annat i den franska 

artiklen ”These Remarkable Women are fighting ISIS. It is Time You Know Who They Are” 

samt i den brittiska artikeln ”Meet the Kurdish Women Fighting ISIS in Syria”. Det råder ingen 

tvekan om att konflikten i Syrien och utvecklingen för Islamiska Staten (IS) har blivit väldigt 

uppmärksammat i internationella medier. Kurdiska försvarsstyrkor har blivit särskilt 

uppmärksammade på senare år då de deltagit i väpnade strider mot IS, och det faktum att en 

stor del av dessa styrkor består av kvinnor har även vuxit i intresse i internationella medier. I 

bägge artiklarna läggs vikt vid handlingar relaterade till den militära tjänstgöringen som när de 

laddar sina vapen och deltar vid begravningar av kombattantkollegor, men också vid 

vardagshandlingar som när de fixar sitt hår, dansar och plockar varandras ögonbryn (Toivanen 

och Baser, s.269). Tidigare forskning kring medial porträttering av soldater har visat att 

nyhetsartiklar med fokus på manliga soldater inte lägger vikt vid sådana typer av 

vardagshandlingar, utan att det istället är deras roller som soldater samt det militära syftet som 

ligger i fokus. Kvinnliga soldater ramas även ofta in som icke-våldsamma, offer, mål för 

kidnappningar och utsatta för sexuellt och fysiskt våld inom och utanför militären, snarare än 

som kombattanter med stridbara roller (Toivanen och Baser, 2016, s.307).  

Mari Taivonen och Baher Baser har i en forskningsstudie studerat framställningen av kurdiska 

kvinnliga soldater och visat att det går att hitta teman i de franska och brittiska artiklar som 
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beskriver de kurdiska kvinnliga soldaterna, och att dessa teman till stor del sammanfaller med 

stereotypa könsroller. Genom att kartlägga dessa teman har de studerat vilka underliggande 

antaganden och strukturer som påverkar hur de kvinnliga kurdiska soldaterna beskrivs. Denna 

forskning gör gällande att hur kvinnliga kurdiska soldater positioneras och framställs får 

konsekvenser för hur dessa soldater uppfattas. Vidare framhäver även Toivanen och Baser det 

faktum att medier i Europa tidigare undvikit att associera vissa av de kurdiska försvarsstyrkorna 

(i huvudsak PKK) med strider mot IS då PKK tidigare varit kriminaliserat i ett flertal europeiska 

länder, där bland England och Frankrike. Sedan de kurdiska styrkorna mer framgångsrikt har 

lyckats vinna mark från IS sedan Kobane 2014 förändrades diskursen i europeiska medier, och 

mer positiv uppmärksamhet har getts grupper som PKK, YPG/YPJ och Peshmerga. (Toivanen 

och Baser, 2016, s289) Vidare betonar även Toivanen och Baser att genusdimensionen, alltså 

hur stereotypa könsroller kopplas till kön, har förbisetts i mycket av den forskning och 

policyutformning som berör kvinnors roller som kombattanter eller våldsförövare, vilket 

reproducerar diskursen om kvinnor som icke-våldsaktörer.  

De kurdiska kvinnliga soldaterna har uppmärksammats även i svenska medier. I tidningsartiklar 

kan vi läsa om att kvinnorna är ”madonnor med vapen”, ”IS värsta fiende” samt att de för en 

dubbel kamp – den mot IS, och den mot patriarkala strukturer.  Sverige hänvisas ofta till som 

ett föregångsland gällande jämställdhet och genusmedvetenhet, något som då även bör 

avspeglas i svenska medier. I en tid då mediernas roll i framställningen av könsroller diskuteras 

och framhävs som vital är det viktigt att undersöka hur specifika grupper framställs, ramas in 

och presenteras för allmänheten genom språk och diskurs.  

Media spelar en stor roll i hur manliga respektive kvinnliga könsroller framställs, och således 

även i hur de reproduceras. Toivanen och Baser kommer fram till att framställningen av 

kvinnliga kurdiska soldater får konsekvenser för hur soldater uppfattas samt hur stereotypa 

könsroller befästs i media. Därför är det av intresse att studera huruvida diskursen i Sverige 

kring kurdiska kvinnliga soldater liknar eller skiljer sig från diskursen i franska och brittiska 

medier.  

1.2 Bakgrund - fakta om kurder och kurdiska kvinnliga soldater 

Kurder utgör en sydvästasiatisk folkgrupp som i huvudsak lever i delar av Turkiet, Iran, Irak 

och Syrien. Kurdernas antal är omstritt, men ligger uppskattningsvis på 30 miljoner människor.  

Området som kallas Kurdistan är i huvudsak befolkat av kurder och består av de fyra delarna 

Bakur (sydöstra Turkiet), Bashur (norr Irak), Rojhalat (västra Iran) och Rojava (norra och 
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nordöstra Syrien). Trots mångårig militär och politisk kamp för självständighet är inte 

Kurdistan en erkänd suverän stat. Sedan 1946 har det funnits flertalet grupper som stridit för 

Kurdistans självständighet och några av de nutida grupperna är Folkets försvarsenheter 

(YPG/YPJ), Peshmerga och Kurdistans arbetarparti (PKK). (Marianne Aringberg-Laanatza, 

Ingmar Karlsson, 2017) 

YPG/YPJ är den beväpnade grenen av det Kurdiska Demokratiska Unionspartiet i Rojava och 

inom denna gren finns sedan år 2012 Kvinnornas Försvarsenheter, YPJ. YPG/YPJ tog i ett 

initialt skede av det syriska inbördeskriget en offensiv position, men har sedan 2014 deltagit i 

strider mot IS i Rojava och blev särskilt uppmärksammade i samband med återtagandet av den 

syriska staden Kobane. Idag kontrolleras Kobane av YPG/YPJ och administreras av Rojavas 

Nationalförsamling, Kurdiska Högsta Kommittén. (Toivanen och Baser, 2016, s.296)  

Peshmerga är en samlingsbeteckning för väpnade kurdiska nationella rörelser. Rörelsen består 

i huvudsak av kurdiska soldater från Iran och Irak som förenades år 1946 i syfte att bilda en 

självständig kurdisk statsbildning i nordvästra Iran, Mahabadrepubliken. Mahabadrepubliken 

upprätthölls i lite drygt ett år, innan området återtogs av Iran i december 1947. Peshmerga 

verkar fortfarande som en kurdisk i armé i huvudsak i Irak och Iran, men även delvis i Syrien 

och Turkiet. Precis som YPG/YPJ har Peshmerga deltagit i strider mot IS, och har bland annat 

tagit den irakiska staden Kirkuk i försvar sedan 2015. Peshmergastyrkorna har 

uppmärksammats för att ha inkluderat kvinnor i styrkorna sedan dess bildande. Den exakta 

siffran på hur många kvinnor som tjänstgör i Peshmerga idag är svår att hitta, men styrkan 

uppskattar själv bestå av ca 600 kvinnor bland 150 000 män. (Ingmar Karlsson, Sanna Trygg, 

2017) 

Kurdistans arbetarparti, PKK, grundades 1978 i den turkiska staden Lice och hade som 

ursprunglig ideologi en blandning av revolutionär socialism och kurdisk nationalism och 

strävade efter att grunda en oberoende kurdisk stat i området. I partiets strävan efter 

självständighet har en rad strider mellan både turkiska försvarsstyrkor och syriska regeringen 

utbrutit, och kulminerade i ett inbördeskrig i mitten av 80-talet där över 30 000 människor dog. 

Sedan 80-talet är partiet terroriststämplat av Turkiet och andra länder har sedan dess följt 

Turkiets exempel. (Ingmar Karlsson, 2017) 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att studera hur kvinnliga soldater porträtterats i media, med fokus på hur 

svenska medier har beskrivit kvinnliga kurdiska soldater. Detta för att förstå på vilka sätt 

kvinnliga kurdiska soldater positioneras inom diskursen, och där med vilka egenskaper och 

roller som tillskrivs dem.  Då syftet med denna uppsats även är att studera huruvida diskursen 

skiljer sig åt i svenska medier från den franska och brittiska, så kommer svenska medier att 

analyseras utifrån de ramar som Toivanen och Baser har kartlagt.  

Följande frågeställningar kommer att studeras i uppsatsen:   

- På vilka sätt framställs kvinnliga kurdiska soldater i svenska medier? 

- Skiljer sig presentationen av kurdiska kvinnliga soldater i svenska medier från den i 

franska och brittiska medier? Om ja, i sådana fall hur?  

1.4 Disposition av studien 

Med utgångspunkt i denna introduktion kommer kapitel två behandla det teoretiska ramverket 

med diskursanalys som teori, postkolonial teori samt feministisk teori. Vidare kommer 

metoden, kritisk diskursanalys, redogöras i kapitel tre med exempel på hur kritisk diskursanalys 

har använts samt hur det empiriska materialet kommer att behandlas. I det fjärde kapitlet 

kommer bakgrunden till studien beskrivas och det empiriska materialet kommer att 

sammanfattas. Slutligen kommer analysen presenteras i kapitel fem med en sammanfattande 

diskussion och en diskussion till fortsatt forskning i samband med de analytiska slutsatserna.  
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2 Teoretiskt ramverk och tidigare forskning 

I detta kapitel kommer en genomgång av tidigare forskning som anses vara relevant för 

uppsatsen att göras, samt en redogörelse för uppsatsens teoretiska ramverk. Ett syfte med 

studien är att studera huruvida de mediala diskurserna kring kvinnliga kurdiska soldater i 

svenska media liknar de diskurser som har kartlagts i franska och brittiska media. Därför 

kommer de ramar och teman som Mari Toivanen och Bahar Baser har studerat i sin 

forskningsartikel Gender in the Representation of an Armed Conflict att användas även i denna 

studie, i syfte att jämföra diskurserna. Toivanens och Basers ramar och teman kommer således 

även utgöra en del av det teoretiska ramverket. Toivanens och Basers forskningsartikel kommer 

att redogöras för mer i detalj under kapitlet 2.1 tidigare forskning och hur deras ramar och teman 

kommer att användas i denna uppsats kommer att redogöras för under kapitlet 2.2 teoretiskt 

ramverk.  

2.1 Tidigare forskning  

Mari Toivanen och Bahar Baser studerar i artikeln Gender in the Representation of an Armed 

Conflict hur kvinnor inom den kurdiska försvarsstyrkan har beskrivits och framställts i franska 

och brittiska media. De har i en omfattande studie studerat 52 artiklar i sex olika franska 

tidningar och 56 artiklar i 9 olika brittiska tidningar. Tidningarnas politiska hållning sträcker 

sig över hela det politiska spektrumet, studien täcker tidningar som skrivits under åren 2014 till 

2015 och analyseras med ramanalys. Toivanen och Baser studerar genusdimensionen av 

nationell medierepresentation av kvinnliga kurdiska soldater som tillhör den kurdiska 

försvarsstyrkan YPJ. Syftet med studien är att besvara på vilka sätt kurdiska kvinnliga soldater 

har blivit inramade i brittiska och franska media och i vilken utsträckning dessa beskrivningar 

sammanfaller med stereotypa könsroller. Resultaten av studien visar att media ställer de 

kurdiska kvinnliga soldaterna mot IS soldaterna och att detta leder till att de kurdiska kvinnorna 

positioneras som heroiska, vars deltagande i stridigheterna berövar de manliga IS-soldaterna av 

sin maskulinitet. Den mediala framställningen av kvinnorna som hjältar menar Toivanen och 

Baser bygger på diskursen om en sexualiserad, modern hjälte som till stor del är glorifierad. 

(Mari Toivanen och Bahar Baser 2016, 295). 

Andra studier på hur kvinnliga soldater har beskrivits i media beskriver Rachel Woodward och 

Trish Winter i sin bok Sexing the Soldier. Studierna som lyfts i boken tittar på hur manliga och 

kvinnliga könsroller befästs genom att framställningen av brittiska soldater, och kartlägger en 

identitetskonstruktion kopplad till soldatyrket. I TV-serier och tidningar där soldatyrket och 
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militären som institution berörs görs tydliga uppdelningar av roller kopplade till kvinnor 

respektive män där bland annat kvinnor lyfts fram i egenskap av fruar, mammor eller 

flickvänner som männen, soldaterna, bör distansera sig ifrån för att kunna utföra sin soldattjänst 

framgångsrikt. Vidare har tjänstgörande kvinnliga soldater sammankopplats med sexualiserade 

bilder av en G.I Jane-liknande soldat. Vidare har kvinnliga soldater ofta sammankopplats med 

traditionella feminina egenskaper och yttre attribut genom att fokus läggs på utseende och 

kvinnors goda förmåga till samarbete inom bataljonerna (Rachel Woodward och Trish Winter 

2007, 85).  

Vidare Emanuela C. Del Re i sin studie av hur kvinnliga soldater har beskrivits i västerländska 

medier att västerländsk fascination av kvinnliga krigare är ett tydligt exempel av ihållande 

orientalism och exotifiering av kvinnor i den så kallade tredjevärlden. Den huvudsakliga bilden 

som förmedlas enligt Del Re är föreställningen om att IS är rädda för de kvinnliga soldaterna. 

Hon menar är ett sätt att förminska betydelsen av kvinnliga kombattanter och att detta att 

kvinnliga soldater mot IS faller offer för samma typ av västerländska stereotyper för vilka islam 

ofta blir offer för; att IS är rädda för dem inte på grund av deras mod/tapperhet utan på grund 

av religiös övertygelse. Vidare beskriver hon den återkommande tudelningen i beskrivningen 

av militära uniformer kontra femininiteten av kvinnor som bär den, som en del av den 

västerländska föreställningen av den kvinnliga soldaten i tredjevärlden. (Emanuela C. Del Re 

2015, 95)  

2.2 Teoretiskt ramverk 

Som nämnts tidigare är ett syfte med uppsatsen att studera huruvida den diskurs som kartlagts 

i brittiska och franska media går att synliggöras även i svenska media. Därför kommer de 

artiklar som denna uppsats studerar kodas i enlighet med de ramar och teman som Toivanen 

och Baser synliggjort i sin artikel Gender in the Representations of an Armed Conflict (2016). 

Till skillnad från innehållsanalys är inte kodning analysen inom diskursanalys, utan snarare ett 

förberedande steg som görs för att göra analysen hanterlig (Matthew David och Carole D. 

Sutton 2011, 289). Kodningen i enlighet med Baser och Toivanens fynd utgör därför endast 

riktlinjer för analysen, och kommer att kompletteras med Edward Saids exotifieringsteori samt 

feministisk teori om passiva och aktiva agenter i media som förklarande teorier för att hjälpa 

till ytterligare i analysen.  

Att Baser och Toivonens ramar kommer att användas som riktlinjer i uppsatsen innebär att 

studien är teoriprövande. Teoriprövande studier syftar till att testa vilken förklaringskraft en 
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viss teori har (Badersten och Gustavsson, 2015, 94) Frågan blir då om Baser och Toivonens 

ramar kan studera även i svenska medier, alltså om diskursen i svenska medier liknar de i 

franska och brittiska medier. Men då syftet även är att studera om diskursen i svenska medier 

skiljer sig från franska och brittiska medier så kommer inte analysen utgå endast från Baser och 

Toivonens ramar, utan det empiriska materialet kommer att studeras med utgångspunkten att 

andra ramar kan hittas, således induktivt.  

2.2.1 Taivonen och Basers ramar som teoretiskt ramverk 

Författarnas av analysmetod, ramanalys, byggs på det faktum att inramning av berättelser i 

medier ofta används för att göra storyn mer lockande. Med inramning menas vad som fokuseras 

på i berättelserna och författarna menar att dessa ramar kan ”rättfärdiga” eller förklara ett annars 

okaraktäristiskt beteende. Exempel på andra berättelser som har ramats som författarna hänvisar 

till är studier av hur kvinnliga terrorister har av ramats in. De artiklar som syftar till att förklara 

uppkomsten av kvinnliga terrorister har fokuserat på 1) Utseende/yttre attribut, 2) 

familjekontakter, 3) terrorist för kärlekens skull, 4) kvinnors frihet/jämställdhet, 5) kvinnor är 

lika tuffa som män och 6) tristess och naivitet bland de kvinnliga terroristerna. Utgångspunkten 

i artiklarna blir således att vara kvinna och att vara terrorist inte är förenligt, utan behöver 

förklaras med någon av de sex ovanstående inramningar. Toivanen och Baser menar att genom 

att media bygger berättelser kring ovanstående ramar antyds att kvinnor involverar sig i politiskt 

våld av ideologiska eller känslomässiga anledningar och att det är något som strider mot deras 

identitet som kvinnor. I deras egna studie visar Toivanen och Baser att kvinnliga kurdiska 

soldater har, likt de kvinnliga terroristerna, inramats i fyra huvudsakliga ramar. Dessa är 1) 

Kamp för jämställdhet/frigörelse (emancipation), 2) Personliga/känslomässiga drivkrafter, 3) 

Utseende/yttre attribut och 4) Undantag/exceptionalism. Nedan följer en förklaring av dessa 

ramar och hur de tar sig uttryck i framställningen av de kurdiska kvinnliga soldaterna i franska 

och brittiska medier.  

1) Kamp för jämställdhet/frigörelse – ideologisk diskurs 

Den första ramen Toivanen och Baser identifierat i franska och brittiska medier är kvinnliga 

soldaters deltagande bygger på ideologiska grunder, att de strävar efter jämställdhet mellan 

könen, frigörelse från patriarkala strukturer och nationell frihet. De fann att denna ram i 

huvudsak var framträdande i de franska medierna. De kurdiska kvinnliga soldaternas 

ideologiska ställningstagande framställs som motpol till IS, där IS ofta på ett Disney-liknande 

sätt beskrivits som ”de mörka krafterna” som hotar de civila och humanistiska värden som de 

kvinnliga soldaterna får representera.  I alla artiklar ramades de kvinnliga kurdiska soldaterna 
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in som motsats till IS. Enligt Toivanen och Baser relaterar detta till generella bilden av IS i 

internationella medier. Kombinerat med en orientalistisk approach, skildras IS som något 

otvivelaktigt ont och att detta är allmänt accepterat. I artiklarna rapporteras om de IS övergrepp 

och den utsatta situationen för kvinnorna i området, i kontrast till att de kvinnliga soldaterna 

framställs som beundransvärda i sin strid mot IS. Toivanen och Baser jämför tonen i 

nyhetshistorierna med hur andra inbördeskrig har beskrivits i media, och menar att dessa 

skildringar är mindre neutrala än hur inbördeskrig tidigare har skildrats. Vidare nämnde få av 

artiklarna i brittiska medier den kurdiska nationella rörelsens drivkrafter. Toivanen och Baser 

lyfter i sin forskning att media i väst tenderar att ignorera historien och ideologin bakom dessa 

kvinnliga kurdiska försvarsstyrkor, vilken bygger på kurdisk självständighet och således 

konkurrerar med andra stater och grupper i området. Genom att inte lyfta de kurdiska 

försvarsstyrkornas ideologiska ståndpunkt, utan endast fokusera på kampen för jämställdhet 

och hur IS är motsatsen till detta, avpolitiseras skildringen och porträtterar den istället som en 

”clash of civilizations” mellan radikala islamister och sekulära kvinnor. (Toivanen och Baser, 

2016, 300) 

2) Personliga/känslomässiga drivkrafter – känslomässig diskurs 

Anledningar till kvinnors deltagande i väpnade konflikter läggs ofta fram som känslomässiga 

eller personliga drivkrafter, där sexuella övergrepp eller förlust av vänner eller 

familjemedlemmar ofta läggs fram som en tydlig drivkraft. Att lyfta detta innebär enligt 

Toivanen och Baser att större tonvikt på kvinnornas exceptionella förmåga att ta upp vapen, 

och att detta befäster traditionella beskrivningar av kvinnor som offer i väpnad kamp snarare 

än aktörer. Vidare menar Toivanen och Baser att kvinnornas ideologiska kamp framställs 

grundas i en kamp för överlevnad, vilket ytterligare beskriver dem som offer snarare än aktörer. 

Detta gjordes i artiklarna genom lyfta att många de kvinnliga soldaterna vill slå tillbaka mot IS 

för att undgå lidande och förtryck samt att de blivit utsatta för sexuella övergrepp. Offer-ramen 

användes således som bakgrund för kvinnors motivation att ta till vapen. (Toivanen och Baser, 

2016, 301) 

3) Utseende/yttre attribut. - utseendediskurs 

Genom att fokusera på aktiviteter relaterade till utseende (fixa med hår, smink eller kläder) i 

berättelsen av de kvinnliga kurdiska soldaterna reproduceras och förstärks härskande 

traditionella könsroller. Den traditionella bilden av en soldat innefattar inte heller aktiviteter 

relaterade till utseende, snarare tvärt om. En verksam och aktiv soldat förväntas vara fokuserad 
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på det militära uppdraget och det är därför vanligt att manliga soldater porträtteras i tjänst, där 

det tydligt framgår att de utför uppdraget. Aktiviteter och egenskaper som inte är förenliga med 

soldatyrket kopplas således till kvinnor, vilket implicit kan antyda att kvinnor inte förenliga 

med soldatyrket. Förutom att soldaterna har framställs som heroiska (vad hjälte-framställningen 

kan få för konsekvenser beskrivs närmare under 4) Undantag/Exceptionalism) beskrevs de även 

med adjektiv som lägger vikt vid deras femininitet, så som nådiga (engelska ”gracious”), vackra 

och ”Amanzon-liknande” samt fysiska drag som längd, storlek eller hår. I några av berättelserna 

framhävs även att de kvinnliga soldaterna sjunger, dansar och spelar musik tillsammans i 

lägren. I de fotografier som finns i en del av artiklarna har de kvinnliga soldaterna fotats i 

uniformer, bärandes på vapen eller när de deltar i militära aktioner. Enligt Toivanen och Baser 

kan kombinationen av dessa två kontrasterande bilder förstärka hjälte-framställningen, då 

framställningen anspelar på att kvinnorna kliver ur sina traditionella roller när extrema 

omständigheter kräver det och därmed ses som en hjälte. Genom att det framställs som att de 

kvinnliga soldaterna ”kliver ur” sina traditionella könsroller, samtidigt som stereotypa 

könsrollsbaserade egenskaper framhävs, leder läsaren att se deras deltagande inte bara som 

något heroiskt, utan även som ett otypiskt beteende för kvinnor (Toivanen och Baser, 2016, 

300–304).  

4) Undantag/exceptionalism - undantagsdiskurs 

Med hjälp av Edward Saids orientalismperspektiv förklarar Toivanen och Baser varför kvinnors 

deltagande i strider mot IS beskrivs som exceptionellt och heroiskt. De menar att anledningen 

till varför dessa kvinnor glorifieras är för att de inte korrelerar med traditionella förväntningar 

på kvinnor från mellanöstern, och att denna uppfattning till stor del bygger på orientalistiska 

stereotyper.  I franska medier ställdes maskulinitet emot femininitet genom att de kvinnliga 

soldaterna (och dess femininitet) ställdes emot IS soldaterna (och dess maskulinitet). IS 

soldaternas maskulinitet undergrävdes av de kvinnliga soldaternas mod att delta i en 

mansdominerad arena. Toivanen och Baser menar att sådana beskrivningar som bygger på att 

kvinnliga kurdiska soldater är undantagsfall kan reproducera och befästa uppfattningen om att 

”män krigar, kvinnor är fredliga” (Toivanen och Baser, 2016, 309). Andra sätt som Toivanen 

och Baser lägger fram som exempel på hur kvinnorna framställs som exceptionella är genom 

djupgående historier om specifika kvinnliga befälhavare som beskrevs som ”en modern tids 

Jeanne d’Arc”. En tidning kallade till och med en befälhavare som en ”kurdisk Jeanne d’Arc” 

och presenterades som en symbol för frihet och IS värsta fiende. I de brittiska tidningarna var 

det populärt att lyfta det faktum att kvinnorna hade Kalasjnikovs, vilket enligt Toivanen och 
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Baser blir ytterligare ett sätt att betona att kvinnors deltagande i krig som något icke-

traditionellt. Vidare menar Toivanen och Baser att använda sig av könsbeteckning i beskrivning 

av soldaterna, alltså de kvinnliga soldaterna, även anger kvinnorna som exceptionella i en 

mansdominerad arena, i relation till manliga soldater som endast anges som soldater då männen 

utgör normen. (Toivanen och Baser, 2016, 304)  

2.2.2 Postkolonial feminism och orientalistisk approach 

Feministiska studier fokuserar på konstruktionen av könsroller. En del av den forskning som 

beskrivits ovan utgår från ett feministiskt angreppssätt för att förklara fenomen och studier 

relaterade till könsroller. Ett viktigt bidrag inom den feministiska forskningen gällande kvinnor 

i konflikter är den som studerat skillnaden mellan aktiva och passiva agenter i konflikter. Som 

nämnts tidigare så har kvinnors uppgifter och roller i konflikter i huvudsak varit omvårdande 

och ofta fungerat som en symbol för nationen, medan männen som soldater har haft i uppgift 

att skydda barn, kvinnor och nationen. Coulter menar att denna uppdelning kan kategoriseras 

in i passiva och aktiva agenter, där kvinnor delas in som den passiva agenten och män som den 

aktiva. Coulter menar att med hjälp av detta angreppssätt går det lättare att förstå varför kvinnor 

inte behandlas som förövare i konfliktsituationer, trots att de precis som män kan ha deltagit i 

övergrepp under konflikter. Teorin om passiva och aktiva agenter har även förklarat till varför 

kvinnor inte har deltagit i återintegreringsprogram (DDR-processer) i lika hög utsträckning som 

män, då kvinnor ses som passiva deltagare i konflikten bjuds de inte in för att delta i DDR-

processerna (Chris Coulter, 2008, s.54).  

Diskussionen i denna studie utgår ifrån några antaganden om medias roll i produktionen och 

reproduktionen av könsroller. Det första antagandet framhäver att media inte bara reflekterar 

den existerande verkligheten, utan även anses konstruera verkligheten genom att fungera 

diskursivt konstituerande. Enligt Maria Braden får artiklar om kvinnliga soldater högts 

nyhetsvärde då de uppmärksammar berättelser om kvinnliga soldater som exceptionella, något 

som styrker bilden av kvinnliga soldater som ovanliga, onaturliga och avvikande (Maria Braden 

1996, Chris Coulter 2008). Goffman lyfter hur medias framställning kan influera den allmänna 

opinionen och att journalister ibland ramar in historier kring stereotypa könsroller i syfte att 

”förklara” beteenden som skiljer sig från den normativa uppfattningen om hur respektive kön 

”ska” bete sig (Erving Goffman 1974).  

Genom postkolonial teori kan studier genomföras av teoribildningar som bygger på 

föreställningen om hur den europeiska kolonisationskulturen varit överlägsen och att 

kolonisationen möjliggjordes genom att koloniserade länder framställdes som annorlunda och 
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lägre stående. Fokus ligger på att förklara de nutida samhällsproblem som kan ses som 

konsekvenser av den europeiska koloniseringen (Aina Loomba 2006, 30). Genom att studera 

nutida diskurser utifrån ett postkolonialt perspektiv kan det bli lättare att förstå vilka 

maktrelationer som diskurser konstrueras och rekonstrueras av (Aina Loomba 2006, 30). 

Postkoloniala studier går i linje med Edward Saids teoribildning om orientalismens 

tankestruktur som tillåter att göra vissa generaliseringar om den del av världen som kallas ”öst”, 

och hur denna tankestruktur bidrar till att göra åtskillnad mellan ”oss” och ”dem”(Edward Said, 

200, s.385). Said menar att ett exempel på hur detta tankemönster tar sig uttryck i studier av 

nutida konflikter är Samunel L Huntingtons The Clash of Civilizations Huntington menar i sin 

artikel (och senare bok) Clash of Civilizations att i den huvudsakliga källan till konflikt efter 

Kalla Kriget kommer att vara konflikter mellan kulturella och religiösa identiteter. Han 

betonade särskilt att konflikter mellan ”muslimska civilisationer” och ”icke-muslimska 

civilisationer” kommer att prägla framtidens konflikter, och att detta bygger på att dessa 

civilisationer helt enkelt är för olika varandra, i huvudsak gällande religiös tro. Said menar i 

artikel The Clash of Ignorance, som han skrev som kritisk respons till Huntington, att 

Huntingtons framtidsprognoser utgår från extrema förenklingar av de så kallade 

”civilisationerna” och även bygger på postkoloniala föreställningar av muslimer. Said menar 

att använda sig av etiketter som ”väst” och ”islam” och ställa dessa emot inte beskriver den 

verklighet vi lever i, och att de civilisationer och identiteter som Huntington presenterar som 

slutna och oföränderliga i själva verket inte alls är det. Huntingtons beskrivning fick ändå 

mycket genomslag, och Said menar diskursen i amerikanska och europeiska medier som 

beskriver mellanöstern, islam och muslimer bygger på denna uppdelning av ”vi och dem”. 

(Edward W. Said, 2014) Hur detta tar sig uttryck i artiklarna om kurdiska kvinnliga soldater 

kommer att beskrivas mer i detalj under redogörelsen för Toivanen och Basers ramverk. 
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3 Metod och material 

I detta kapitel kommer tillvägagångsättet för materialinhämtning att redogöras för, vilket 

forskningsperspektiv uppsatsen utgår ifrån, en förklaring av dokumentanalys samt en 

beskrivning av Faircloughs analysmodell Critical Discourse Analysis (CDA) och hur den 

kommer att användas i uppsatsen.  

3.1 Forskningsperspektiv – socialkonstruktivism 

För att studera och analysera de mediala diskurser som finns kring kurdiska kvinnliga soldater 

kommer uppsatsen, likt de teorier som redogörs för i uppsatsen, att utgå från ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. Grundantagandet som socialkonstruktivistism bygger på är 

att idéer definierar strukturer och att strukturer i sin tur formar identiteter, intressen och 

agerande. Det är via språket vi förstår världen och konstruerar verkligheten, och genom att det 

socialkonstruktivistiska perspektivet synliggör strukturer kan vi ifrågasätta den kunskap om 

verkligheten som tas för given. I uppsatsen betraktas kunskap om världen och verkligheten som 

en produkt av hur vi tolkar och kategoriserar världen, alltså inte som en objektiv spegling av 

den. Uppsatsens ontologiska utgångspunkt ligger således i en anti-foundationalistisk 

utgångspunkt, att världen är konstruerad och är beroende av våra tolkningar. Jørgensen och 

Phillips (2000) beskriver fyra premisser som antas inom socialkonstruktivismen. Den först 

premissen, som beskrivs ovan, är att det finns en kritisk ställning till självklar kunskap. Den 

andra premissen är att den rådande världsbilden inte är statisk då vårt sätt att iaktta och studera 

verkligheten är historiskt och kulturellt betingat och är således i ständig förändring. En 

utgångspunkt i uppsatsen är således att beskrivningen av kurdiska kvinnliga soldater skapas i 

sammanhang som påverkas av sammanhangets kultur och historia. Den tredje premissen 

förklarar sambandet mellan kunskap och sociala processer, och genom kampen om vad som är 

sant eller falskt byggs gemensamma sanningar upp. I uppsatsen betraktas således inte media 

som neutrala kanaler som på ett objektivt och oberoende sätt rapporterar om den sociala 

verkligheten, utan snarare som en plattform inom vilken sociala processer kan forma diskurser 

och gemensamma uppfattningar. Ansatsen är således att studera hur media framställer och 

konstruerar bilden av kvinnliga kurdiska soldater, inte huruvida medias porträtterade bild är 

sann eller riktig. Genom diskursanalys studeras vad som representeras i texterna och hur 

innehållet i texterna konstrueras för vissa intressen. Diskussionen kring diskursers betydelse 

innefattas i en bredare tradition, konstruktivismen, som kännetecknas av problematisering kring 

kunskap och kunskapsproduktion.  
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3.2 Forskarens roll 

Fundamentet i diskursanalysen är hur språket konstruerar verkligheten. Det finns därför en viss 

problematik i att studera hur diskursen kring ett fenomen ser ut, då risken blir att texten 

ytterligare bygger på diskursen. I denna uppsats har uttrycket ”kurdiska kvinnliga soldater” 

används frekvent. Toivanen och Baser menar i sin artikel att benämna soldaterna som 

”kvinnliga soldater” är problematiskt då kvinnor därmed inte bara är soldater, utan även 

”kvinnliga”. Då syftet med uppsatsen är att studera just hur soldater som är kvinnor framställs 

i media är detta dessvärre väldigt svårt att komma runt, men analysen kommer att göras med 

detta i baktanke.  

3.3 Förförståelse, reliabilitet och validitet 

Som beskrivits ovan utgår diskursanalysen från ett socialkonstruktivistiskt 

forskningsperspektiv. Inom detta hävdas det att det inte kan finnas en oberoende verklighet, 

utan all kunskap är socialt konstruerad. Således blir det svårt att hävda objektiv validitet eller 

reliabilitet. Jag som utför studien har även en viss förförståelse för hur de kurdiska kvinnliga 

soldaterna har framställts tidigare, något som i så hög utsträckning som möjligt har försökt att 

bortses ifrån i syfte ha möjlighet att studera ”nya” diskurser.  

3.4 Textanalys och diskursanalys  

Olika textdokument kommer att studeras i syfte att kategorisera innehållet och belysa texter 

som är relevanta för att systematiskt undersöka och analysera mediala diskurser kring kurdiska 

kvinnliga soldater. Metoden kallas för textanalys eller dokumentanalys och innebär att de texter 

som anses vara relevanta och belysa studiens frågeställningar kommer att lyftas i uppsatsen. De 

texter som används ges således status som källor eller data för undersökningen. Då syftet med 

uppsatsen är att undersöka och analysera mediala framställningar anses dokumentanalys som 

metod vara lämpligt.  

Då diskursanalys kan användas som både teori och som metod kommer en redogörelse för hur 

diskursanalys som teori kommer att användas i uppsatsen. För att förstå diskursanalys som teori 

och forskningsmetod är det nödvändigt att förtydliga begrepp som diskurs, diskursivt 

konstituerande och interdiskursivitet. Inom diskursanalys är diskurs en förenkling av diskursiv 

formation och betyder ”samtal”, ”talad kommunikation” eller ”formell diskussion eller debatt”. 

Norman Fairclough definierar användandet av ordet diskurs som språkbruk såsom social 

praktik. Det är de starkaste åsikterna utifrån ett bestämt perspektiv som dominerar i diskursen, 

och det är de åsikterna och perspektiven som kännetecknar diskursen. Den allmänna betydelsen 
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av diskurs utgår från uppfattningen att vårt förhållande till verkligheten tar sig uttryck genom 

diskurser, till exempel då i samtal, och att diskursen präglar vår verklighetsuppfattning i så hög 

utsträckning att vi är fångande i den (Marianne Jørgensen Winther och Louise Phillips 2000, 

72). Diskursanalys som teori studerar relationen mellan språk och samhällelig verksamhet och 

består av ett flertal olika inriktningar med systematiska studier av diskurser som gemensam 

nämnare. Det huvudsakliga studieobjektet är språket, då språk bedöms konstruera den sociala 

världen. Med diskursivt konstituerande menas att kunskap utvecklas i processer där tänkande 

och resonerande i ett eller flera led sammantaget leder till en slutsats, varvid slutsatsen utgör 

den sammantagna kunskapsuppfattningen. (Marianne Jørgensen Winther och Louise Phillips 

2000, 22)  

Syftet med att studera diskurser är att synliggöra normer, attityder, åsikter, kunskaper och 

värderingar genom att via språket studera hur verkligheten framställs och presenteras. Det 

innebär därför dels att reflektera över vilken/vems tolkning och kunskap som läggs fram som 

sann eller korrekt, samt att även studera vad som underförstått sägs, hur det sägs och vad som 

inte sägs. Att studera diskurser innebär även att reflektera kring vems och vilkas tolkningar 

läggs fram som de vedertaget korrekta och sanna då detta leder till en maktfråga. Ett exempel 

är att bilden som media förmedlar av kvinnliga kurdiska soldater kan verka sann, vilket således 

ger media makt att påverka bilden som förmedlas.  

Fördelarna med diskursanalys är att lättare kunna synliggöra motsättningar och dolda 

maktrelationer, att problematisera antaganden som tas för givna samt att destabilisera rådande 

konstruktioner och dess deterministiska anspråk att vara en sanning. Detta kan möjliggöra att 

de sociala maktrelationerna som konstruerar och konstrueras av den diskursiva ordningen kan 

förskjutas. Genom att synliggöra samtalet kring ett ämne kan vi lättare förstå vad som påverkar 

våra uppfattningar. Genom att konstatera att framställningen av soldater är just en framställning, 

så kan vi lättare förstå att hur idéer och normer formar våra uppfattningar (Marianne Jørgensen 

Winther och Louise Phillips 2000, 16).  

3.5 Kritisk diskursanalys (CDA) 

Uppsatsen kommer att utgå ifrån Faircloughs kritiska diskursanalys då ett syfte är att studera 

diskurser som bidrar till att upprätthålla rådande maktstrukturer. Fairclough betonar 

diskursernas konstituerande sida, men också att diskurser är konstituerad och fokuserar på 

diskursiv förändring samt diskursernas ideologiska funktion – vilka maktförhållanden de 

försöker upprätthålla och legitimera. Den kritiska diskursanalysen begränsar diskurser till 
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språkliga praktiker, språkets regelbundenheter och hur språket nyttjas. Utgångspunkten för 

studiet är lingvistisk och det som studeras är den diskursiva praktiken – hur texter produceras, 

distribueras och konsumeras. Genom att se den sociala praktiken kring diskursen sätts diskursen 

i ett större socialt sammanhang (Marianne Jørgensen Winther och Louise Phillips 2000, 67).  

Då syftet i denna studie är att studera mediala konstruktioner är Norman Faircloughs kritiska 

diskursanalys lämplig att använda då analysmodellen i detalj studerar vad som sägs eller skrivs. 

Den kritiska diskursanalysen lägger stor vikt vid relationen mellan diskurs och social makt och 

belyser detta genom att studera hur makt utövas genom språket. I analysen av diskurser ska två 

dimensioner ligga i fokus, den kommunikativa händelsen och den diskursiva 

ordningen/diskursordningen. Den kommunikativa händelsen är det fall av språkbruk inom 

vilken diskursen kan synliggöras. Fokus för analys för denna studie är text, närmare bestämt 

artiklar i olika typer av tidskrifter. Den diskursiva ordningen är summan av de så kallade 

diskurstyper som finns inom en social institution eller social domän. Diskurstyper i sin tur 

består av diskurser och genrer. Genre är kanalen inom vilken diskursen uttrycks, till exempel 

TV, reklam eller intervjuer som är den huvudsakliga genren som studeras i artiklarna i denna 

studie. Vidare kan konsumenten (läsaren) ha förkunskap om genren (formatet för intervjuer i 

tidningen) som formar hans eller hennes tolkning av texten. Om den generella uppfattningen är 

att tidningen är legitim formas således läsarens tolkningsram utifrån det. Det är inte något som 

behöver vara av ondo, men enligt Fairclough är konsumentens uppfattning till genren ändå 

viktig att ta hänsyn till när diskurser analyseras, då tillexempel textens legitimitet oreflekterat 

kan tas för givet om tidningen anses vara legitim. (Fairclough, 2010, s.268) 

Den kritiska diskursanalysen har en vidgad betydelse av termen diskurs, och omfattar mer än 

endast den språkliga analysen, utöver textnivån läggs även fokus på hur sociala identiteter 

formas samt diskursers konstituerande sida. Faircloughs diskursanalytiska modell studerar 

diskurser på tre nivåer, diskurs som text, diskurs som diskursiv praktik och diskurs som social 

praktik. Den textanalytiska nivån fokuserar på den konkreta texten och lingvistiken, och frågor 

som ”vad sägs i texten”, ”vem säger det”, ”vem har rätt att definiera och vem har inte det?” är 

frågor som ställs på den textanalytiska nivåna. Med den diskursiva praktiken läggs fokus i 

analysen på det sammanhang som texten och samtalet produceras och konsumeras. Här 

koncentreras analysen till hur skaparen av texten, i denna studie journalisten, bygger på redan 

existerande diskurser för att skapa en text och även hur den som konsumerar texten använder 

tidigare diskurser i tolkningen av texten, så kallad intertextualiet.  Den sociala praktiken lägger 

fokus på den roll som diskursen spelar i ett de samhälleliga och strukturella sammanhangen. 
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Detta kan vara en specifik handling, till exempel policyutformning inom en verksamhet, där 

handlingen präglas av diskursen. (Fairclough, 2010 s.265) Nedan följer en mer djupgående 

redogörelse av hur nivåerna kommer att analyseras i uppsatsen.   

Den textanalytiska nivån. Uppsatsen avser att använda diskurs som text för att studera 

vilka/vilken av diskurserna som styr i svenska medier och hur de skiljer sig från diskurser i 

framställningen av kurdiska kvinnliga soldater i franska och brittiska medier. Det som kommer 

att studeras är de språkliga val som journalister gör för att beskriva kurdiska kvinnliga soldater 

och vad effekterna av dessa blir, för att göra detta finns det inom den kritiska diskursanalysen 

ett antal verktyg att tillämpa. Vem som kan uttala sig i en fråga är centralt i diskursanalysen, 

detta anger vem som har kontroll över agendan och kallas inom den kritiska diskursanalysen 

för interaktionell kontroll, något som kommer att analyseras i de valda artiklarna. Utöver detta 

är de verktyg som uppsatsen kommer att använda syntaxanalys, samt studera texters modalitet. 

Det finns en rad andra verktyg att ta till vid kritisk lingvistisk analys, men denna uppsats 

kommer att begränsas till de som nämns ovan.  

Med syntaxanalys analyseras olika aspekter i meningsbyggnaden, exempelvis huruvida 

metaforer används och hur ord associeras. Grundidén med den syntaxanalysen är att ställa den 

befintliga textens syntax (språkets struktur) mot andra möjliga sätt att beskriva skeenden. Vilka 

metaforer som ord som används kan få konsekvenser för hur läsaren associerar, då det kan 

påverka hur läsaren uppfattar en beskrivning. Denna typ av lingvistiska syntaxanalys visar hur 

beskrivningar får betydelse för hur diskurser skapas. Syntaxanalysen ingår inte Faircloughs 

modell för textanalys, men då dess syfte är att studera diskurser på textnivå kommer den ändå 

att tillämpas i denna uppsats.  (Bergström och Boréus, 2005, s.280)  

Modalitet betyder ”sätt” och analysen av modalitet består av att studera hur instämmande 

talaren eller författaren är i en mening. Exempel på grad av instämmande är ”den är liten”, ”jag 

tycker att den är liten” och ”kanske är den lite liten”. Ett annat exempel på modalitet är sanning, 

där grad av instämmande i vad som uttrycks som en sanning studeras. Exempel på detta kan 

vara ”rökning leder till lungcancer”, där hög grad av instämmande anges, medan ”rökning kan 

leda till lungcancer” visar på en lägre grad av instämmande. Detta får sedan konsekvenser för 

diskursens konstruktion i sociala relationer och betydelse- och kunskapssystem. I uttrycket med 

högre grad av instämmande blir att rökning dödar en sanning, medan i uttrycket med lägre grad 

av instämmande anger att rökning kan döda, vilket implicit öppnar upp för möjligheten att 

rökning inte leder till döden. Vidare kan man med hjälp av modala adverb som möjligtvis, 

eventuellt, troligen, självklart eller definitivt beskriva något som osäkert eller säkert, något som 
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sker i medier när tolkningar läggs fram som sanningar. Om det finns någon eller några ”ägare” 

av uttalandet är också exempel på modalitet, så kallad subjektiv eller objektiv modalitet. Ett 

exempel på detta kan vara att något uttrycks i termer av ”den är säker” – vilken är en objektiv 

modalitet där det inte finns någon som ”äger uttalandet”. En annan skrivning kan vara ”vi anser 

att den är säker”, vilket är en subjektiv modalitet där den som anser att något är säkert anges, 

alltså ”vi”.  Om det inte finns någon som kopplas ihop med uttalandet, alltså som i exemplet 

ovan med ”den är säker”, framstår skrivningen som en sanning. Om skrivningen istället anger 

vem eller vilka som ”äger uttalandet”, framstår det inte i lika hög utsträckning som en sanning, 

utan istället att det är någon eller några som anser det.  Fairclough menar diskurser använder 

olika former av modalitet, och att även detta får konsekvenser för hur diskursen konstrueras. 

(Fairclough, 2010 s. 267) Andra exempel på modalitet kan vara vem som uttalar sig i en text. 

Vem som ges utrymme att uttala sig i en text och hur det formuleras får konsekvenser för vems 

perspektiv som ges legitimitet och auktoritet. Om en ”expert” får kommentera ett skeende, och 

dennes kommentarer uttrycks med hög grad av instämmande (stark modalitet), uppleves 

kommentaren som en sanning. (Marianne Jørgensen Winther och Louise Phillips 2000 s.88)   

I analysen av den diskursiva praktiken ligger fokus på hur texten produceras och konsumeras. 

Här är begreppen intertextualitet och interdiskursivitet centrala, där intertextualitet beskriver 

hur texter relaterar till andra texter och interdiskursivitet hur diskurser bygger på varandra. I 

analysen identifieras konkret vilka andra texter och diskurser som byggs vidare på. 

Intertextuella kedjor kallas de kedjor inom vilka texter bygger vidare på diskursiva texter och 

genom att studera dessa kan vi se hur diskursen skapas, återskapas och/eller förändras. Enligt 

Fairclough innebär hög intertextualitet och interdiskursivitet (alltså att texten hänvisar till flera 

texter, diskursen bygger på flera diskurser) innebär hög grad av förändring, medan en det 

motsatta innebär hög grad av reproduktion och vidmakthållande av den tidigare 

diskursordningen. Det skulle således innebära att texter som relaterar och hänvisar till andra 

texter i hög grad kan förstås reflektera en större samhällelig förändring.  I analys av den 

diskursiva praktiken innefattas även att konsumtion av texten studeras, något som kan studeras 

med hjälp av tolkningsstrategier (Bergström och Boréus s.324). Men då denna uppsats avser att 

studera hur något har porträtterats i texter kommer inte en redogörelse för hur texterna har 

tolkats att göras. (Marianne Jørgensen Winther och Louise Phillips 2000 s.89)  

Den tredje modellen är den sociala praktiken, vilket beskrivs som relationen mellan diskursiv 

text och diskursiv praktik. I den första nivån, textanalysen, bryts texten ner med ovan nämnda 

analysverktyg då texten ses som en manifestation av sociala praktiker och ingår i en vidare 
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struktur. Här sätts diskursen in i ett socialt sammanhang, och diskursanalysens syfte att 

synliggöra och kritisera makt och ideologi betonas. Med ”diskurs fungerar ideologiskt” menas 

att diskursiva praktiker bidrar till att skapa och återskapa ojämlika maktförhållanden mellan 

exempelvis samhällsklasser, kön eller hudfärg. Här lyfter även Fairclough Antonio Gramscis 

hegemonibegrepp. Begreppet hegemoni myntade Gramsci under 1920- och 30-talen och lyfte 

med detta diskussionen om hur det dominerande skiktet i samhället behåller sin dominans 

genom kontroll över kulturen, snarare än över ekonomi och politik. Då dominansen även råder 

över attityder och förhållningssätt bestämmer även de härskande även normerna i samhället. 

Detta är alltså hegemonin, den makt över människo- och samhällssynen som en ledande klass 

utövar. I den kritiska diskursanalysen klarläggs diskursers roll i bevarandet av ojämlikheter och 

kritiken ämnar bidra till förändring av maktförhållanden. Syftet med diskursanalysen blir 

således att se hur diskursen blir en del av en ideologi. (Marianne Jørgensen Winther och Louise 

Phillips 2000 s.88) 

I detta sammanhang studeras hur kurdiska kvinnliga soldater framställs, hur detta blir stereotypt 

och framstår som en sanning. Analysmetoden synliggör hur något framstår som naturligt och 

hur detta bidrar till att konstruera identiteter. Därför lämpar sig analysmetoden bra i en studie 

av media, då kopplingen av hur media som aktör (text) kan sägas skapa en verklighet (social 

praktik) synliggörs. 

3.6 Urval och avgränsning  

Urvalet i materialet görs utifrån så kallat målstyrt urval, urval utifrån forskningens mål och vad 

som behövs för att kunna besvara forskningsfrågorna. Gällande texter som berör kurdiska 

kvinnliga soldater kommer en tidsbegränsning mellan åren 2014–2017 att göras då det i 

huvudsak är under denna period som kurdiska styrkor har deltagit i strider mot islamiska staten. 

Då utgångspunkten i diskursanalys är hur språket konstruerar den sociala verkligheten kommer 

det empiriska materialet således utgöras av de texter som på olika sätt beskriver kurdiska 

kvinnliga soldater. Denna studie kommer att göras på artiklar från flera tidskrifter. En fördel 

med att studera diskurser i en och samma tidning är att det kan vara lättare att kartlägga 

diskurserna och således ge resultatet högre validitet. Att denna studie görs på artiklar från flera 

tidskrifter görs till stor del på grund av att ingen av de svenska tidskrifterna har gjort fler än två 

artiklar under den valda tidsperioden. Att studera hur flera tidskrifter beskriver ett ämne kan 

dock också vara fördelaktigt då man kan studera huruvida diskursen tar sig liknande uttryck i 

olika tidskrifter. Kan liknande teman studeras i de olika tidskrifterna så kan diskursen bekräftas 
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i högre utsträckning, tillskillnad från om endast en tidskrift studeras då, endast den tidningens 

diskurs framkommer.   

3.7 Tillvägagångssätt vid analys  

Som nämnts ovan har valet av artiklar baserats på dess relevans för ämnet. Ett första steg i att 

analysera hur kurdiska kvinnliga soldater har porträtterats har varit att finna teman i diskurserna, 

och dessa teman har sedan analyserats med hjälp av de analysverktyg som beskrivits under 

kapitlet om den kritiska diskursanalysen, alltså intertextualitet, interdiskursivitet, modalitet och 

syntextanalys. De teman som har studerats i texterna har analyserats genom att undersöka hur 

de kurdiska kvinnliga soldaterna har beskrivits, med vilka ord, metaforer och associationer.  

Då syftet med uppsatsen även är att studera huruvida framställningen av kurdiska kvinnliga 

soldater i svenska medier skiljer sig från den i franska och brittiska medier, så kommer 

artiklarna successivt även att analyseras utifrån de ramar som Taivonen och Baser har kartlagt 

i sin forskning.  

4 Resultat och analys  

I denna del kommer resultat och analys att presenteras parallellt då detta underlättar förståelsen 

för hur den kritiska diskursanalysens redskap används. De olika artiklarna presenteras under 

egna rubriker och kommer sedan att analyseras med hjälp av kritisk diskursanalys, och utifrån 

Toivanen och Basers ramverk.  För att underlätta förståelsen för skillnaden mellan de 

diskursanalytiska verktygen och Toivanen och Basers ramar kommer analysen av den första 

artikeln inledningsvis bestå av de diskursanalytiska verktygen och slutligen av Toivanen och 

Basers ramar. I de övriga artiklarna kommer analysverktygen och ramarna att användas 

parallellt med varandra, då de till stor del går in i varandra. Då Toivanen och Basers ramar har 

beskrivits i detalj under teorikapitlet i uppsatsen kommer de endast att förklaras utförligt i den 

första artikeln. Anledningen till detta är dels utrymmesskäl, men även för att det annars blir 

väldigt mycket upprepningar.  

4.1 Artiklarna 

Artikel 1 – Kvinnorna som besegrade IS  

Artikeln med rubriken Kvinnorna som besegrade IS publicerades i Svenska Dagbladet den 24 

maj 2015 är ett reportage där den 31-årige officeraren Aryen Gunes i den kvinnliga 

försvarsstyrkan YPJ intervjuas. Artikeln behandlar tidigare rapportering om YPJ, vad Aryen 

Gunes beskriver som de kvinnliga försvarsstyrkans syfte samt vilka hennes drivkrafter till att 
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delta i styrkan är. Till att börja med bygger artikeln vidare på tidigare texter, så kallad 

intertextualitet, om YPJ genom citatet nedan.  

”Omvärlden rapporterade fascinerat hur unga, beslutsamma, numerärt 

underlägsna kurdiska tjejer och kvinnor, varav många knappt hade hållit i 

ett vapen innan deras stad anfölls, besegrade IS – om än med luftunderstöd 

från USA och vapenleveranser från irakiska Kurdistan.” 

Genom att bygga på tidigare texter och diskurser återberättas och återskapas bilden av de 

kurdiska kvinnliga soldaterna. Fairclough menar att återskapande av bilder konstituerar 

diskursen, och således befäster konstruktionen av fenomenet. I citatet ovan beskrivs soldaternas 

deltagande som något fascinerande, ett ordval som implicit indikerar de kvinnliga soldaternas 

deltagande som något exceptionellt och ovanligt. Vidare beskriver journalisterna att många av 

kvinnorna knappt hade hållit ett vapen innan staden anfölls, vilket antyder att soldaterna var 

oerfarna. Förväntningarna på en oerfaren soldat kan vara mindre än på en erfaren, vilket kan 

sammankoppla identitetskonstruktionen av en kvinnlig soldat som oerfaren.  

Stycket nedan är också ett exempel på hur texten hänvisar till tidigare beskrivningar av 

kvinnliga kurdiska soldater. Inledningsvis innehåller även citatet tecken på låg modalitet, då 

”vissa har menat” inte förankras i någon aktiv agent. Det innebär dels att det inte går att ”ställa 

någon till svars” för uttalandet, läsaren får ingen information om vilka/vem som ”menar det” 

eller varför de gör det. Men det innebär även att de som beskrivs, det kvinnliga motståndet mot 

IS, blir de passiva agenterna och således tilldelas en position.  

”Vissa har menat att den kurdiska politiska administrationen PYD regisserar 

det kvinnliga motståndet mot IS som en PR-kampanj för att blidka opinionen 

i väst. Aryen Gunes invänder mot det påståendet. Kurdiska kvinnor har i 

årtionden lett folkliga uppror och varit politiskt aktiva på universiteten, i 

Turkiet även i parlamentet. Hennes mobil ringer. Hon går ut i hallen men 

återvänder snart.” 

Eftersom Aryen Gunes ges utrymme att svara på påståendet blir hon en aktiv agent. Läsaren får 

här två beskrivningar av det kvinnliga motståndet, en förklarad av ”vissa” och en förklarad av 

den som intervjuas. Att journalisterna valt att lyfta detta påstående kan ses som ambition att låta 

den som intervjuas ”slå hål” på tidigare föreställningar. Men genom att bygga vidare på tidigare 

beskrivningar samt att inte ange vem/vilka som äger påståendet riskerar ändå journalisterna att 



21 

 

bidra till att identiteten kring de kvinnliga soldaterna förknippas med att det skulle vara en PR-

kampanj.   

Andra exempel på den interaktionella kontrollen är vilka frågor som ställs, här har då 

journalisterna den interaktionella kontrollen, det vill säga bestämmer agendan. I intervjun med 

Aryen Gunes ställs frågor som ”vad har kriget med feminism att göra?”, ”vad säger dina 

manliga släktningar om att du krigar?” och ”vad tänker du om familj, barn?”. Med dessa frågor 

anges vad som kommer att hamna i fokus i intervjun, och således i hur de kvinnliga soldaterna 

förknippas med de ämnen som reportaget behandlar. Huruvida detta är en feministisk kamp 

eller inte, om soldaten behöver förhålla sig till sina manliga släktningar eller hur hon tänker på 

familj och barn blir ett fokus i intervjun för att journalisten ställer frågor relaterade till detta. 

Beroende på vad läsaren associerar till påverkas hur identiteten kring den kurdiska kvinnliga 

soldaten konstrueras. I detta fall sammankopplas identiteten som är att vara kurdisk kvinnlig 

soldat med feministisk ideologi, underordning av manliga släktningar och en strävan efter 

familj och barn. Ytterligare exempel på interaktionell kontroll samt hur ordval påverkar 

framställningen finns att hitta i följande stycke.  

”En frivillig bataljon där kvinnorna inte får lön och får lämna rörelsen när 

de vill.” 

Journalisterna väljer här att lyfta det faktum att bataljonen är frivillig, samt att de får lämna 

rörelsen när de vill. En viktig grundsten i militära styrkor är att soldaterna tjänstgör under tiden 

som de är behövda. Genom att journalisterna betonar att dessa styrkor är frivilliga och att 

soldaterna kan lämna när de vill kan således ge ett otillförlitligt intryck vilket kan ge styrkorna 

mindre trovärdighet.  

Citat nedan är ytterligare exempel på metaforer, ordval och associationer som författare 

använder sig av i texten.  

”Runt de två långväggarna rader av kuddar och små madrasser att sitta på. 

På ett lågt kopparbord, bredvid ett glas med späda violetta blommor, en vit 

nallebjörn med texten ”I love you darling” på bröstet. Vid dörröppningen 

lutar flera Kalasjnikovs.”  

I stycket möts två olika världar med hjälp av metaforer och ordval. I beskrivningen av 

omgivningen väljer journalisterna att fokusera på späda violetta blommor samt en nallebjörn. 

menar i sin forskning att när kvinnor, och kvinnliga soldater, framställs i media väljer ofta 
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journalister att fokusera så kallade ”mjuka värden”, i detta exempel blommorna och 

nallebjörnen. Rachel Woodward och Trish Winter menar också att framställningar av manliga 

soldater i högre utsträckning fokuserar på vilka typer av militära uppgifter och associationer 

görs till ”hårda värden”. Blommor kan associeras med fred, kärlek och liv, och nallebjörnen 

kan associeras med familj och barn. Genom att sammankoppla beskrivningar av de kvinnliga 

soldaternas sammanhang med sådant som annars inte förknippas med deras militära 

arbetsuppgifter blir ytterligare ett sätt att distansera den kvinnliga soldatens identitet från vad 

som annars förknippas med att vara soldat. I samma stycke framgår det att det står Kalasjnikovs 

lutade mot väggen, vilket skapar en naturlig association till krig och våld. Genom att kontrastera 

dessa två världar emot varandra i beskrivningen av de kvinnliga soldaterna kan texten 

ytterligare bidra till att forma en identitet kring kvinnliga soldater som inte är förenliga med 

den gängse bilden av att vara soldat. Stycken nedan är också ett exempel på hur journalisterna 

fångar in de två kontrasterande världarna.  

”Hon är knappt en och sextio lång, späd, har stora mörka ögon, en cerise 

och brun dekal med fjärilsmotiv på sin Kalasjnikov och utdelar order om 

avlösning och spaning till soldaterna, där hon sitter i gröngräset och plockar 

med blommor.  

Toivanen och Baser kunde kartlägga fyra huvudsakliga ramar i de brittiska och franska 

tidningarna, jämställdhet, personliga drivkrafter, utseende och undantag/exceptionalism. 

Ramarna har redogjorts för i detalj i under teorikapitlet i denna uppsats. I denna artikel har i 

huvudsak den första ramen, jämställdhet, kunnat identifieras, men även de andra ramarna finns 

att finna i artikeln. Nedan följer en redogörelse för ramarna som har kunnat identifieras.  

Genom att den inledande frågan journalisterna ställer är ”vad har kriget med feminism att 

göra?” bestämmer journalisterna dagordningen för vilken riktning intervjun ska gå i, och den 

blir här direkt ideologisk. Som beskrivits i teorikapitlet i uppsatsen är det vanligt att de kurdiska 

kvinnliga soldaternas ställningstagande framställs som motpol till IS, som beskrivs som de 

”mörka krafterna”. Artikeln fortsätter i samma ideologiska spår, citatet nedan belyser vad som 

Toivanen och Baser beskriver som en ”clash of civilizations” mellan radikala islamister och 

sekulära kvinnor, och således en clash mellan den konservativa traditionella civilisationen och 

den moderna världen.  

”I en video som IS släppte i samband med anfallet mot Kobane i september 

2014 sade man att staden blivit ”en tillflyktsort för varje fiende till kalifatet”. 
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De kurdiska styrkorna, med en manlig respektive kvinnlig bataljon stod för 

allt som IS föraktar: sekularism och en outtalad kamp för jämlikhet mellan 

könen. Kobane blev en vändpunkt i det psykologiska kriget: ett vittnesbörd 

för folket i Mellanöstern om att kalifatets krigare varken är oövervinnliga 

eller har Gud på sin sida.”  

I stycken nedan nämns, som i förbifarten, de kurdiska försvarsstyrkornas kamp för kurdisk 

självständighet. Detta är det enda stycket i artikeln som nämner detta, och det förklaras inte 

vidare, och ingenstans detta beskrivs försvarsstyrkornas historia, eller förklaras vidare. Genom 

att utelämna de kurdiska försvarsstyrkornas ideologiska ståndpunkt för självständighet, läggs 

ytterligare fokus på att detta är en kamp mellan de sekulära kvinnorna och de radikala 

islamisterna, vilket förstärker bilden av att detta är en konflikt mellan två motpoler.  

”Ronahi Avsin skrattar och säger att hon är extremt envis, att när – inte *om* 

- kurderna får ett fritt Kurdistan där ateister, kristna och människor med 

olika sexuell läggning lever sida vid sida – då ska hon förverkliga drömmen 

om huset på kullen.” 

Även den andra ramen, personliga drivkrafter, har i viss mån identifierats i reportaget. Denna 

ram går i linje med den första ramen, men lägger även till att när känslomässiga drivkrafter som 

kan grundas i sexuella övergrepp eller förlust av vänner eller familjemedlemmar så befästs 

traditionella beskrivningar av kvinnor som offer snarare än aktörer. Offer-ramen används som 

bakgrund för kvinnors motivation att ta till vapen.  

”18-åriga Ronahi Avsin var ungefär 16 när hon bestämde sig för att gå med 

i gerillarörelsen. Hon läste ekonomi på gymnasiet och ville bli revisor. Men 

flera av hennes politiskt aktiva vänner hade mördats i kampen för kurdisk 

frihet, och hennes far hade flytt till Europa redan när hon var ett litet barn.”  

De två sista ramarna, utseende/yttre attribut och undantag/exceptionalism har redan förklarats 

under den kritiska diskursanalysen ovan. Dessa två ramar har således även studerats och funnits 

i artikeln.  

Artikel 2 – Kvinnorna är IS värsta fiende  

Denna artikel, vars rubrik lyder ”Kvinnorna är IS värsta fiende” är ett reportage från 21 april 

2015 i SVT Nyheter. I artikeln intervjuas den 35-årige befälhavaren Birivan om kvinnor som 

strider mot IS och IS syn på kvinnor som strider. Stycket nedan inleder artikeln.  
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”En IS krigares högsta önskan är att komma till himlen. Men om man blir 

dödad av en kvinna är porten till paradiset stängd.”  

Detta stycke innehåller tecken på objektiv modalitet då det inte finns någon som förankras vid 

uttalandet, och graden instämmande, stark modalitet, är även högt då meningen uttrycks som 

en sanning. Att IS största rädsla är att bli dödade av en kvinna samt att kvinnorna är IS värsta 

fiende är något som upprepas i fem av elva stycken (inklusive titeln). Enligt Fairclough fungerar 

upprepning av påståenden i texter diskursivt konstituerande, genom att ett påstående upprepas 

upplevs det allt mer som en sanning. Detta sammanfaller även med Toivanen och Basers första 

ram, jämställdhet/ideologi. Citaten nedan belyser detta.    

”- IS-krigarnas största rädsla är att bli dödade av en kvinna, för det innebär 

att de inte kommer till himlen, och det, säger Birivan, är ju deras enda och 

högsta mål.”  

”- Daesh är något utanför mänskligheten, säger Birivan, när jag ber henne 

beskriva dem hon slåss mot.”  

”- Kvinnor måste kriga mot IS, säger Birivan. Innan annan slåss för oss 

kvinnor, så jag måste göra det, berättar hon för SVT:s reporter Lena 

Scherman.  

Liksom i de andra artiklarna nämns inte heller här de kurdiska försvarsstyrkornas kamp för 

kurdisk självständighet. I denna artikeln nämns inte ens vilken grupp Birivan strider för, utan 

endast att hon är befälhavaren över ”en grupp kurdiska krigare”.  

Artikel 3 – IS blir galna när de möter kvinnor på slagfältet  

Artikeln med rubriken ”IS blir galna när de möter kvinnor på slagfältet” från Aftonbladet från 

den 17 april 2016 är reportage där den 37-årige Nasrin Abdullah, överbefälhavare för YPJ, 

intervjuas när hon är på besök i Europa för få stöd bland Europas politiker och att skapa opinion 

om det som händer i Rojava. Artikeln behandlar att fotsoldater (alltså de kurdiska soldaterna) 

behövs i strider mot IS, varför kurderna inte är inbjudna till fredssamtal om Syrien samt vad 

Nasrin Abdullahs drivkrafter att strida är.  

Artikeln inleder med orden ”hon är terrorgruppen IS värsta fiende”. Likt tidigare artiklar finns 

här ingen som ”äger” påståendet, vilket den kritiska diskursanalysen anger som objektiv 

modalitet. Det uttrycks även med hög graden av instämmande då skrivningen utformas som 

”hon är..”. Tillsammans med rubriken ”IS blir galna när de möter kvinnor på slagfältet” 
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upprepas detta påstående, vilket likt artikeln innan därmed befäster påståendet och gör att de i 

högre utsträckning uppfattas som en sanning.  

”-IS är en dödsmaskin. Men de är livrädda för att möta oss kvinnor på fältet. 

När de ser oss blir de galna, säger hon till Aftonbladet.”  

Likt artikeln i Svenska Dagbladet använder sig journalisten av metaforer och ordval som får 

konsekvenser för hur läsaren uppfattar den som beskrivs, och som Toivanen och Baser 

beskriver som den tredje ramen, utseende.  Exempel på detta finns i stycket nedan.  

”Vid en första anblick är det inte mycket som tyder på att Nasrin Abdullah, 

37, skulle sätta skräck i terrorgruppen IS. Kroppsspråket, klädseln – hela 

hennes framtoning – är enkel och anspråkslös. Det är först när intervjun 

börjar som jag upptäcker det. Sättet att analysera fiendens styrkor och 

svagheter. Allvaret bakom leendet. Blicken som tycks tränga igenom allt.”  

I första delen av stycket läggs betoning på hur soldatens yttre attribut är enkla och anspråkslösa 

och därför inte skulle kunna ”sätta skräck” i IS. I andra delen av stycket framhävs ändå 

egenskaper som kan tänkas sammankopplas med en skräckinjagande soldat. Dessa egenskaper 

beskrivs dock vara ”sätt att analysera”, ”allvaret bakom leendet” samt ”blicken”, vilket inte 

kanske vanligtvis anses vara skräckinjagande egenskaper. Senare i artikeln återkommer 

journalisten till att fokusera på leendet då journalisten lyfter att bilder av den intervjuade 

soldaten och dennes kvinnliga kamrater ofta verkar le på bilder.  

Till skillnad från de andra artiklarna beskrivs de kurdiska försvarsstyrkornas politiska kamp för 

kurdisk självständighet till viss del i denna artikel. Kurdernas historia eller politiska kamp 

beskrivs inte direkt i detalj, men läsaren får en viss inblick i politiken som omger konflikten. 

Bland annat lyfts det faktum att kurderna, liksom IS, inte är inbjudna till fredssamtalen om 

Syrien i Genéve. I stycket nedan får den intervjuade soldaten även utrymme att uttrycka sina 

åsikter om detta, här blir hon således en aktiv agent.  

”- Att vi inte får delta betyder att striderna kommer att fortsätta och att en 

lösning inte kan uppnås. [journalisten frågar] – Vad är skälet till att ni inte 

får vara med? [Nasrin svarar] Länder som Saudiarabien, Qatar och Turkiet 

förhindrar det.”  

I den avslutande delen tar journalisten vid vad som tidigare har sagt om kurdiskt självstyre, 

vilket blir ett exempel på interdiskursivitet. Stycket nedan belyser detta.  
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”Kritiker talar om att det kurdiska självstyret riskerar att leda till ytterligare 

splittring i Syrien. Nasrin och Abdullah talar hellre om frihet och demokrati. 

[Nasrin säger] – Vi vill inte att Syrien ska delas. Vårt projekt kan bli ett 

föredöme för hela Syrien, en plats där många grupper lever sida vid sida och 

alla har lika rättigheter. ” 

Genom att ”kritiker” inte förtydligas ytterligare får läsaren ingen information om vilka/vem 

som är ”kritiker” eller varför de är kritiska. Med detta kan journalisterna, genom att bygga 

vidare på tidigare beskrivningar, riskera att bidra till att identiteten kring de kurdiska 

försvarsstyrkornas sammankopplas med splittringar i Syrien. 

Toivanen och Basers första ram, jämställdhet/ideologi är tydlig även i denna artikel. IS beskrivs 

som en ”dödsmasking”, att IS är kvinnans fiende samt att IS syn på kvinnor gör den intervjuade 

soldaten mer motiverad att strida. Detta synliggörs genom styckena nedan.  

”IS är en dödsmaskin. En grupp döda män som vill bli martyrer och komma 

till paradiset. Där väntar 72 oskulder, frukt och all skönhet. Men enligt IS 

regler kommer den som dödas av en kvinna inte till paradiset.”  

”IS syn på kvinnor gör Nasrin Abdullah mer motiverad att strida. [Nasrin 

säger] – Vår kamp är inte bara militär. Vi vill skapa ett bättre samhälle efter 

kriget. Ett samhälle där män och kvinnor är jämställda. IS är kvinnans 

fiende.” 

Den enda ramen som inte identifieras i lika hög utsträckning som de tidigare är den fjärde, 

undantag/exceptionalism. En av underrubrikerna i texten lyder ”övertag som kvinna”, något 

som varken förankras i någon talare, objektiv modalitet, eller blir besvarat. Det faktum att detta 

lyfts blir att göra det till något exceptionellt, ”övertag som kvinna”.  

Artikel 4 – PKK-kvinnor tar striden mot IS 

Artikeln är ett reportage som publicerades den 20 augusti 2014 i Dagens Nyheter. Reportaget 

behandlar inledande hur Yazidier som fångats av IS i Sinjarberget i norra Irak räddats tack vare 

upprättandet av en humanitär korridor som PKK skyddade. I reportaget intervjuas både den 18-

årige soldaten Saria Emrali och den 36-årige soldaten Malsa Hezel om insatserna under 

upprättandet av humanitära korridoren och om IS närvaro i område. I slutet av reportaget uttalar 

sig även Stefan Ring, militärstrategisk expert, om händelserna.  
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Inledande beskrivs hur den yngre soldaten förklarar hur hennes Kalasjnikov fungerar. Här 

används adjektivet ”blygt” för att beskriva den 18-årige soldaten, och hennes händer beskrivs 

se ut att tillhöra en 80-årig kvinna. Enligt Toivanen och Baser porträtteras de kvinnliga 

soldaterna tillsammans med Kalasjnikov som ett ytterligare sätt att betona att kvinnors 

deltagande i krig som aktörer är något icke-traditionellt. Det faktum att medierna lyfter att 

kvinnorna använder sina Kalasjnikovs, vet hur de ska handskas eller på olika sätt smyckar ut 

dem blir att betona hur detta inte är ett normalläge, och därav icke-traditionellt. Detta uttrycks 

i stycket nedan. 

”Händerna som lugnt och varsamt visar upp en kalasjnikov i ett ihåligt 

stenhus utanför Mahkmour i norra Irak är dammiga och ärrade. De ser 

nästan ut att tillhöra en kvinna i 80-årsåldern. Men Saria Emrali, som blygt 

förklarar hur vapnet fungerar, är bara 18 år – och en av det terrorstämplade 

Kurdiska arbetarpartiet PKK:s gerillasoldater i striderna mot Islamiska 

staten, IS. Hennes fingrar och delar av armarna är skadade av både eld och 

vatten.” 

I stycket nedan beskrivs Malsa Hezel med ordvalen snabbtalande, forcerad och lugn. I samma 

stycke beskrivs även vad hon inte utstrålar, nämligen känslor eller reaktioner. Det faktum att 

det i artikeln belyses att hon inte utstrålar känslor eller reaktioner, kan grundas i en förväntan 

att hon ska göra det. Att hon inte gör det blir därmed intressant att lyfta.  

”Malsa Hezel talar snabbt och ibland nästan forcerat. Men hennes 

kroppsspråk utstrålar inget annat än lugn. Hon rör sig stillsamt, ansiktet 

avslöjar varken känslor eller reaktioner.” 

I denna artikel identifieras även ytterligare en diskurs, den om att det fanns en baktanke med 

upprättandet av den humanitära korridoren från PKK:s sida. Inledande i artikeln uttrycks detta 

i följande stycke:  

”Idag tackar många flyktingar den terrorstämplade organisationen för sina 

liv. Men det fanns en baktanke med insatsen. [Malsa Hezel säger] – 

Yazidierna hade inte gett oss stöd i framtiden om vi inte hade hjälpt dem nu”.  

Inledningsvis i stycket använder sig journalisten av ordet baktanke, vilket associeras till något 

negativt.  Det uttrycks även som en objektiv modalitet då graden av instämmande är hög; ”det 
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fanns en baktanke”, det uttrycks som en sanning. Senare i artikeln får även Stefan Ring, 

benämns som militärstrategisk expert, komma till tals.  

”- Uttrycket ”there is no such thing as a free lunch” passar ganska bra här. 

Men jag tror mest att det handlar om ett spel för kurderna själva, det här kan 

ge dem en bättre position i den inre kurdiska maktkampen. Men kanske också 

för att få amerikanskt stöd ekonomiskt och militärt, säger han.”  

Graden av instämmande är medelhög i Stefan Rings uttalande, då han säger ”passar ganska 

bra”, ”jag tror det mest...” ”men kanske också...”. Uttalandena går att tolka som Stefan Rings 

egna reflektioner, vilket beskriver uttalandet med en medelhög grad av sanning.  Det faktum att 

han benämns som ”militärstrategisk expert” ger dock en hög grad av legitimitet till uttalandet, 

även om det dock inte framgår vars han är militärstrategisk expert.  

”- De ser så klart en god möjlighet att etablera sig och få ett starkare stöd i 

Sinjarområdet i framtiden, säger en person med insyn i organisationen.”  

Genom att upprepa detta i flera led med olika talare reproduceras således bilden av det fanns en 

baktanke med PKK:s upprättande av en humanitär korridor. Vidare lyfts även det faktum att de 

kvinnliga soldaterna som intervjuas i reportaget inte själva har deltagit i hjälpinsatserna,  

Artikel 5 – 7 fakta om kvinnor som strider mot IS  

Artikeln från Nyheter24 publicerades den 30 november 2015 och presenterar information om 

kurdiska kvinnliga soldater.  

Inledningsvis beskrivs soldaterna som ”fantastiska kvinnliga krigare” vilket enligt Toivanen 

och Baser faller inom den fjärde ramen, undantag/exceptionalism. Som beskrivits tidigare är 

detta ett sätt att framhäva hur exceptionella de är i sammanhanget – och således ett undantag. 

Vidare lyfts det att ”de är tuffa och krigar one-on-one”, vilket ytterligare betonar hur 

exceptionella de är i sammanhanget.  

Utöver detta lyfts även att kvinnornas huvudsakliga drivkrafter är personliga – att deras 

familjemedlemmar blivit mördade, vilket enligt Toivanen och Baser befäster traditionella 

beskrivningar av kvinnor som offer för väpnad kamp snarare än aktörer. Detta uttrycks i 

följande stycke: 

”De flesta av kvinnorna som talat ut i media har berättat att den största 

anledningen till att de vill kriga mot IS är att de fått familjemedlemmar 
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mördade. En ung kvinna talar själv om för BBC World att hon var 

tillfångatagen och skulle säljas som slav, men lyckades fly. Nu vill hon 

hämnas och hjälpa andra. En annan stor anledning är ett slag för kvinnliga 

rättigheter och anledningen till att slåss mot IS är för deras fruktansvärda 

kvinnosyn, enligt Guardian.” 

5 Avslutning 

I det avslutande kaplitet kommer en avslutande diskussion återknyta det som presenterades i 

analyskapitlet till de ursprungliga frågeställningarna, samt en diskussion kring hur ämnet kan 

utforskas vidare.  

5.1 Diskussion  

Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på vilken bild svenska medier har förmedlat av 

kvinnliga kurdiska soldater, samt huruvida om diskurserna i svenska medier liknar de franska 

och brittiska. Frågeställningarna uppsatsen har haft för avsikt att svara på är: På vilka sätt 

framställs kvinnliga kurdiska soldater i svenska medier? Skiljer sig presentationen av kurdiska 

kvinnliga soldater i svenska medier från den i franska och brittiska medier? Om ja, i sådana fall 

hur?  

Som svar på den första frågan har fem huvudsakliga diskurser kunnat identifieras. Dessa är en 

ideologisk diskurs, diskurs om personliga/känslomässiga drivkrafter, utseendediskurs, 

undantagsdiskurs, samt en baktankediskurs. Den sista kunde bara hittas i artikeln från Dagens 

Nyheter, men då riktningen i stora delar av artikeln präglas av detta samt bygger vidare på 

tidigare samtal om ämnet anses samtalet i artikeln till viss del kunna spegla en diskurs. Således 

har Toivanen och Basers ramar, i olika hög utsträckning, kunnat identifieras även i de svenska 

medierna vilket besvarar den andra frågan: nej presentationen av kurdiska kvinnliga soldater 

skiljer sig inte åt mellan de svenska, franska och brittiska medierna. Att diskurserna i svenska 

medier liknar de brittiska och franska finner jag inte speciellt förvånande, då tidningarna 

influerar varandra, och därmed även bygger på diskurserna. Den diskurs som visat sig vara 

överlägset identifierbar i de svenska artiklarna är den första, den ideologiska diskursen.  

Det bredare syftet med att studera hur kurdiska kvinnliga soldater har positionerats inom 

diskurserna och artiklarna bygger på en vilja att förstå på vilka sätt, rent textmässigt, medier 

kan bidra till identitetskonstruktioner samt att förklara vilka underliggande strukturer och 

normer som finns. För att göra detta har postkolonial feminism och Edward Saids 

http://www.theguardian.com/artanddesign/2015/sep/11/women-taking-on-isis-iraq-yazidi-female-fighters
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exotifieringsteori används som förklarande teorier i uppsatsen. Att studera diskurser bygger på 

en vilja att förstå de samtida samtalen och hur dessa påverkar och formar våra 

samhällsstrukturer och sociala praktiker. Av utrymmesskäl har denna uppsats endast kunnat 

fokusera på den textanalytiska nivån, men har tillsammans med de valda teorierna ändå funnit 

några intressanta återkommande teman i hur de kurdiska kvinnliga soldaterna har beskrivits.  

Vad blir då konsekvenserna av att kurdiska kvinnliga soldater blir representanter för en 

ideologidiskurs som bygger på en dikotomisering av ”väst och öst”, en diskurs om 

personliga/känslomässiga drivkrafter som i huvudsak beskriver kvinnorna som offer, en 

utseendediskurs som framhäver hur feminina attribut och egenskaper inte är förenliga med 

soldatyrket samt en undantagsdiskurs som kan befästa uppfattningen om att ”män krigar, 

kvinnor är fredliga”?  

Något som återkommer i princip i varje artikel är att kvinnorna är IS värsta fiende, kvinnorna 

sätter skräck i IS, kvinnorna tar skriden eller att IS blir galna när de ser kvinnorna. Jag framhäver 

precis som Emanuela C. Del Re argumenterar att detta blir en typ av exotifiering av de kvinnliga 

soldaterna som förminskar betydelsen av dem. Kvinnornas deltagande i striderna definieras 

därmed endast utifrån männen, de blir anmärkningsvärda för att de ställs i kontrast till männen 

och för att de beskrivs på sätt som anses vara okaraktäristiskt för kvinnor. Således kan både 

ideologidiskursen och undantagsdiskursen kan sägas täckas in i detta.  

Toivanen och Baser sammanfattar i sin studie att konsekvenserna av hur kurdiska kvinnliga 

soldater beskrivs i franska och brittiska medier blir att stereotypa könsroller om passiva 

förtryckta kvinnor och orientalistiska uppfattningar befästs. Då denna studie har belyst att 

samma diskurser i mångt och mycket går att identifieras även i de svenska medierna, skulle 

dessa slutsatser även kunna dras här. Exkluderande, ojämlika och stereotypa diskurser kan bidra 

till upprätthållandet av maktförhållanden, och således stå i vägen för möjligheten att förändra 

dessa strukturer.  
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