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1 Inledning 

Kvinnan inom Islamiska staten (IS) har fått en stor medial uppmärksamhet under de senaste åren. 

Det har debatterats flitigt kring kvinnans inflytelserika roll inom kalifatet (muslimska riket) trots att 

de blir illa behandlade och har strikta regler att följa. Ett engagemang för alla kvinnors frihet har 

vuxit sig fram allt större och en framtid där kvinnors rättigheter respekteras oavsett vilket land man 

lever i är något många länder strävar efter. Dock finns det många muslimska kvinnor i mellanöstern 

som är rättslösa på grund av sin religion och som kvinna finner jag det både intressant och viktigt 

att få bredare kunskap inom ämnet. Sålunda är det viktigt att lyfta fram denna typ av företeelse för 

att kunna engagera sig vidare i hur kvinnorna inom IS egentligen har det men även för att kunna 

förstå kvinnans olika roller. 

Denna undersökningsstudie syftar till att besvara vilka typer av roller kvinnan tillskrivs i IS tidskrif-

ter Dabiq och Rumiyah. I dessa tidskrifter refererar IS kontinuerligt till vitala källor som Koranen 

och olika hadither (islamiska berättelser och traditioner som utgår ifrån islams profet Mu-

hammeds sätt att leva som förebild) för att bland annat stärka sina argument kring idealkvinnan 

men även för att locka till sig nya medlemmar. De hänvisar till särskilda verser i Koranen för att 

rikta och locka till sig kvinnor, som till exempel surorna At-Tawbah: 24, Al’ Imran: 110  och An-

Nisa: 59. 

Vad jag har förstått är forskningen om kvinnan inom IS tidskrifter Dabiq och Rumiyah ringa, enligt 

vad jag kunnat finna i min sökning, vilket motiverat min studie. Således väcktes mitt intresse angå-

ende ämnet på nytt efter min tidigare uppsats kring Islamiska staten och dess syn på kuffar (de 

otrogna). Trots att detta inte är en vidareforskning av min tidigare studie visste jag ganska tidigt att 

jag ville behandla och undersöka hur kvinnans roll framställs inom IS på grund av ämnets aktualitet. 

Förhoppningen är att även denna analys av IS tidskrifter kan bidra till kunskap om hur kvinnans 

olika roller i IS framställs.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnans roll framställs inom Islamiska statens tid-

skrifter, Dabiq och Rumiyah. 

Frågeställningar som denna studie kommer att beröra är följande: 

 Hur framställs kvinnans roll inom IS?  

 Vilka argument använder IS? 

 Vilka källor refererar IS till?  

3 Bakgrund  

I bakgrundskapitlet ger jag en kortfattad redovisning om Islamiska staten som organisation och 

dess ursprung. Därefter redovisas IS globala rekrytering samt budskap med relevans för min studie 

relaterat till en textanalys av IS material. Jag avslutar bakgrundskapitlet med att ge en teoretisk 

belysning av studiens problemområde, det vill säga hur kvinnan framställs inom IS. Detta för att 

förtydliggöra kvinnans funktion i kalifatet inför analys och diskussion som är baserad på IS tid-

skrifter Dabiq och Rumiyah.  

3.1 Islamiska staten 

Islamiska staten definieras som en sunnimuslimsk militant terroristgrupp som idag kontrollerar 

delar av Irak och Syrien vars främsta uppgift är att etablera en Islamisk stat, även kallad för IS. På 

grund av den vacklande politiska situationen växte IS snabbt i både Irak och Syrien och var även 

tidigare en del av al-Qaida, vars mål är att upprätthålla en värld som fanns under Muhammeds tid 

på 600-talet. Trots att det skedde en splittring mellan IS, al-Qaida och andra jihadist grupper bygger 

de på liknande ideologi. En ideologi som innebär att återskapa den värld profeten Muhammed 

levde i med hjälp av våld, för att förverkliga sin utopi om ett globalt kalifat som ska bestå av sharia 

lag samt en kalif (ledare) (FN, Globalis, 2016).  

IS har sitt ursprung i de syriska jihadister (personer som deltar i det heliga kriget) och anser sig ta 

efter de fyra sunniortodoxa ”rättleda” kaliferna som benämns al-salaf al salih (fromma förfäderna).  

De som tar efter dessa fyra kaliferna benämns vid namnet salafi, vars mål är att omvända alla till 

islam (Muobayed, 2016:10–37). 

Abu Musab al-Zarqawi skapade IS tillsammans med Abu Omar al-Baghdadi i Irak där de gick under 

namnet ISI (Islamiska staten i Irak). Efter Al Zarqawis död år 2006 tog IS form och startade olika 
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upprorsgrupper som benämndes för ”Mujahidins rådsförsamling”. Al-Zarqawi rekryterade irakiska 

jihadister och kunde inte utse sig själv som kalif då han enligt den sunnitiska traditionen inte var en 

ättling till meckaklanen. Efter al-Zarqawis död försöker Abu Omar al-Baghdadi fullfölja Al-

Zarqawis planer men misslyckas och han dör år 2010 (Muobayed, 2016:110–113). 

I juni 2014 bestämde efterträdaren Abu Bakr-al Baghdadi som är IS ledare idag, att släppa en in-

spelning på deras hemsida och andra mediala plattformar. I denna inspelning utser han sig själv 

som kalif över det nya kalifatet och uppmanar alla muslimer i hela världen att ansluta sig till kalifatet 

via hijrah (migration). Abu Bakr-al Baghdadi uttalar sig vidare om sina planer angående en global 

expansion och menar att det är obligatoriskt för världens muslimer att migrera till landet islam för 

att kunna skapa en islamisk stat (Atwan, 2015:9). 

Vidare har IS varit anmärkningsvärt framgångsrik via sitt barbariska handlande. Den snabba till-

växten beror bland annat på den digitala teknologin. Sannolikheten vore väldigt liten att IS skulle 

överleva eller expandera om det inte vore för användningen av internet och en global rekrytering. 

På grund av politiska, historiska, kulturella och tekniska omständigheter har IS lyckats omfatta ett 

territorium motsvarande Storbritannien (Atwan, 2015:9).  

Avslutningsvis uppmanar Islamiska staten även män, kvinnor, barn och slavar till rekrytering för 

att strida och försvara kalifatet samt deras sanna tro. Trots uppmaningen till världens muslimer 

oavsett kön samt att kvinnans deltagande i jihad (heligt krig) nämns i sharia lagen, utesluts kvinnor 

från kamp vilket bidrar till en ambivalent syn på kvinnans roll. Även om IS avvisar kvinnor från att 

delta i strid, medger de att kvinnorna är grunden till deras stora framgång i jihad på grund av deras 

stöd som mödrar, systrar och fruar till soldaterna. Således är männen beroende av kvinnorna på ett 

personligt plan men också på grund av alla tryckta skrifter som lagts ut på sociala medier. Det är 

alltså inte tillåtet för muslimska kvinnor att resa i syfte att strida utan en mahram (ogiftbara släk-

tingar) Kvinnans roll är begränsad inom jihad där hon har rätten till emigration, utbildning, betjäna 

sina män, laga mat, vårda soldaterna samt andra kvinnliga aktiviteter. IS argumenterar emot kvin-

nors deltagande i strid på grund av de konsekvenser som skulle uppkomma om könen skulle be-

blandas i jihad och att kvinnans deltagande enbart leder till en stor ondska (Lahoud, 2014:780–785). 
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4 Tidigare forskning 

I detta kapitel har tidigare forskning om IS uttalande gällande kvinnors roll använts i syfte att re-

dogöra för vilka källor IS refererar till samt vilka argument de använder sig av beträffande kvinnans 

olika roller. Jag avslutar kapitlet med att dela in den tidigare forskningen som rör undersökningen  

i fem olika kategorier för att ytterligare förtydliggöra forskningarnas relevans kopplat till undersök-

ningen. De fem kategorierna består av: IS framväxt & utveckling, IS & de heliga källorna, Patriar-

kalisk struktur & genusförhandlingar, Kvinnans roll i IS och IS digitala propaganda spridning. 

4.1 IS framväxt & utveckling 

För att få en inblick i IS argument och bakgrund har som tidigare nämnts Islamic State: the Digital 

Caliphate författad år 2015 av Abdel Bari Atwan använts. Atwan medför till en unik och  informat-

ionsrik bild av IS, då forskningen redogör för världens mest kraftfulla terroristorganisation. Vidare 

lyfter han fram olika teser på hur IS har kunnat kombinera en 1000 år gammal ideologi med nya 

tekniker som består av bland annat internet för att sprida sitt budskap. Atwan bidrar även till en 

djupare förståelse över vad IS argument samt motiv grundar sig i (Atwan, 2015).  

The Islamist Phoenix: The Islamic State and the Redrawing of the Middle East författad 2014 av Loretta 

Napoleoni är ytterligare en forskning kring IS födelse och den jihadistiska drömmen om ett kalifat 

med sharia lagar. Al Zarqawi har varit avgörande för den Islamiska statens framväxt genom att 

använda terror mot sina fiender för att upprätthålla kalifatet. Vidare belyser Napoleoni organisat-

ionens egen karaktär, nämligen ambitionen att grunda en modern stat och att IS kan vara en av de 

första terrorrörelserna som har lyckats med detta. De historiska rötterna och den kraftfulla symbo-

len för kalifatets återupprättande är grunden till IS framgång (Napoleoni, 2014). 

4.2 IS & de heliga källorna 

Artikeln Islam and Political Violence skriven 2015 av John L Esposito samt boken Muslima författad 

2007 av Pia Karlsson Minganti syftar att förklara källornas (Koranen och haditherna) vitalitet för IS, 

då de placerar de heliga texterna som motiveringar för sina handlingar. Mingantis bok behandlar 

inte IS eller andra jihadistgrupper utan redogör för kvinnors engagemang i olika församlingar och 

organisationer.  

IS sprider sitt budskap med hjälp av Koranen och hadither för att locka till sig anhängare som består 

av både män och kvinnor. Förståelsen av våld i Koranens diverse suror kräver att man läser de i 

sin helhet och i sitt historiska sammanhang. Enligt John L Esposito, är jihad rotad i Koranen och 

som IS kontinuerligt hänvisar till. Med hjälp av Koranen uppmanar IS bland annat kvinnorna att 
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följa Guds vilja, att leva ett dygdigt liv, att bekämpa orättvisa och förtyck, reformera och skapa ett 

rättvist samhälle samt engagera sig i väpnad kamp för att försvara sin gemenskap och religion. IS 

erbjuder medlemmar och nya rekryter en stark identitet i ett starkt samhälle som består av både 

makt och äventyr. Även kvinnor används för att rekrytera nya medlemmar via giftermål. Genom 

giftermål med kvinnliga rekryter får nya medlemmar möjligheten till fler fördelar som till exempel 

en högre maktstatus (Esposito, 2015:1069–1078).  

Minganti (2007) menar att en global islamisk väckelserörelse har vuxit sig fram allt större och som 

grundar sig i att muslimerna bör stärka sin identitet då problemen främst beror på att de inte följer 

islams raka väg. För att stärka sin identitet och islamisera sig själva bör de söka svar i de heliga 

källorna som till exempel Koranen och hadither (Minganti, 2007:27). 

4.3 Patriarkalisk struktur & genusförhandlingar 

I boken Muslima: islamisk väckelse och unga muslimska kvinnors förhandlingar om genus i det samtida Sverige 

författad 2007 av Pia Karlsson Minganti syftar till att förklara den patriarkaliska ordningen samt de 

olika genusförhandlingarna som förekommer inom islam. Studien syftar inte till att förklara hela 

islam utan vissa radikala förgreningar. Perspektivet synliggör hur muslimska kvinnor uppfattar re-

sursfördelningen som finns mellan män och kvinnor.   

Minganti (2007) beskriver hur kvinnor möter en islamisk väckelserörelse genom olika församlingar, 

organisationer, ”moderata islamister” och salafister (förfäderna). Kvinnornas förhandlingar kring att 

synas, höras, klä sig, bete sig samt ta del av vad livet har att erbjuda för med sig slitningar mellan 

generationerna vilket innebar att föräldrar inte förstår eller accepterar ett icke muslimskt samhälle 

och beteende. Som en sann muslim bör man eftersträva att leva efter islams budskap. Således skiljer 

sig kvinnans roll från mannens, vilket innebär att kvinnan måste visa lojalitet till såväl sin familj 

som till sin religion islam (Minganti, 2007:73–77). 

Vidare menar Minganti att berättelser och hedersrelaterat våld används för att avskräcka kvinnor 

från att lämna familjens och islams normer. För att varna och förtydliga kvinnans roll, bestraffades 

kvinnan av olika män med hjälp av varierande våldsformer så som fysisk våld och död. Rädslan av 

att bli förskjuten från familjen och gruppen är vital och innebär ett slut på kvinnans primära sociala 

värld och självuppfattning. Dock aktiveras inte rädslan enbart av familjens förskjutning utan även 

från transcendent håll, där Guds vrede och helvetet även avskräcker (Minganti, 2007:73–77). 
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4.4 Kvinnans roll i IS  

Kvinnor i IS har en vital roll och rekryteras av olika faktorer som dels består av att säkra nästkom-

mande generation av soldater men även för att skapa medial uppmärksamhet. Ett förtydligande till 

kvinnornas roll ger Lisa Kaati (2017) och Nelly Lahoud (2017). Dessa forskningar har använts i 

syfte att redogöra för hur kvinnan framställs i IS samt vilka argument de använder sig av angående 

kvinnornas olika roller.  

I studien Det digitala kalifatet, en studie av islamiska statens propaganda från FOI (totalförsvarets forsk-

ningsinstitut) skriven 2017, har kapitlet ”Kvinnor, barn och ungdomar i IS” författat av Lisa Kaati 

behandlats.  

I Kaatis (2017) kapitel om ”kvinnor i IS” påpekas det att männen har en ambivalent och konser-

vativ syn på kvinnan som lever i hemmet. Kvinnan får inte lämna hemmet utan mannens tillåtelse 

och måste täcka hela kroppen för att inte visa någon hud samtidigt som hon ska ha en ledande roll 

vilket går ut på att sprida propaganda för att rekrytera nya kvinnor och män till kalifatet. Således 

har kvinnor en viktig roll i kalifatet eftersom de inte bara ska vara goda hustrur och mödrar som 

följer strikta regler, utan även kunna föda nästa generations krigare och rekrytera nya kvinnliga 

medlemmar. För att IS krigare ska kunna rekrytera fler medlemmar, romantiserar de giftermål via 

sociala medier där kvinnans olika roller marknadsförs. Ett flertal kvinnor har lockats till kalifatet 

via dessa romantiska berättelser och föreställningar om giftermål mellan IS-krigare och deras fruar. 

Kaati menar vidare att det beror på tre vitala faktorer som lockar västerländska kvinnor till kalifatet. 

Dessa tre faktorer består av religiösa plikter, lockelsen att bygga ett kalifat, tillhörighet och syster-

skap samt romantisering av exempelvis giftermål (Kaati, 2017:64–65). 

För att förtydliggöra kvinnans olika roller ytterligare har artikeln Can women be soldiers of the Islamic 

state författad 2017 av Nelly Lahoud behandlats. Denna forskning understödjer hur IS framställer 

kvinnans roll som kämpe samt rekryterare.  

Enligt Lahoud (2017) framkommer det att muslimska kvinnor vill bidra till kalifatet genom att ta 

sig an en aktiv stridsroll som de blivit utlovade. Aktiva muslimska kvinnor publicerar olika önske-

mål på sociala medier där de skriver om sin rätt att använda vapen, då de har följt kalifatets upp-

maningar. Kvinnorna delar med sig av att de har emigrerat (hijrah) till islams land samt ingått äkt-

enskap med IS soldater och att både manliga och kvinnliga stred bredvid profeten Muhammed, 

vilket de vill eftersträva (Lahoud, 2017:62–63). 
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Vidare anser kvinnorna att jihad är en kallelse där de ska kämpa för alla typer av jihad som till 

exempel den spirituella jihad (jihad al-nafs) men även jihad där vapen är inräknat. Dessa texter och 

material kallas för jihadi och trots att dessa texter har funnits långt innan juni 2014 då kalifatet 

utropades, publicerades dessa jihadi texter samtidigt som kalifatets uppkomst. Jihadi broschyrer till-

delas de kvinnor som stödjer jihad och handböcker på internet finns tillgängliga med rubriker som; 

”att träna och förbereda den muslimska kvinnan för jihad” och ”stora steg för henne som vill gå ut 

till slagfältet”. Under samma period som dessa texter publicerades rekryterade IS sin första kvinn-

liga ideolog, en kvinna med utbildning och undervisningserfarenheter i islamiska och juridiska stu-

dier. Trots att IS använder kvinnorna och deras olika roller för att bland annat expandera så är 

sannolikheten inte stor att IS kommer utforma en politik som uttryckligen tillåter kvinnor att delta 

i strid. Detta på grund av att en sådan legitimering skulle innebära en möjlighet för kvinnor att 

liberalt utforska deras eros (Lahoud, 2017:62–63). 

4.5 IS digitala propaganda spridning 

Sedan kalifatets uppkomst har debatten fortsatt kring huruvida muhajirat (kvinnliga migranter) 

skulle kunna strida för IS och att användandet av propaganda har bidragit till IS framgångar. Ar-

tiklarna The islamic state’s manipulation of gender in their information operations och More than ”Jihadi brides” 

and ”eye candy”:How Dabiq appeals to western women skriven 2018 av Kiriloi M. Ingram har använts i 

syfte att stärka val av metod samt ge en genomgripande analys av kvinnors roll där de medverkar 

till IS propaganda. Även boken The virtual ’Caliphate’: Understanding Islamic State’s Propaganda Strategy, 

författad 2015 av Charlie Winter har använts i syfte att förklara samt beskriva hur propaganda 

används för att locka till sig både män och kvinnor. 

Enligt Ingram (2018) spekuleras det ifall kvinnor egentligen strider för IS eller om det bara är män 

i förklädnad. Oavsett om kvinnor har deltagit i strid eller inte skildras det att IS använder sig av 

strategiska metoder som består av att använda kvinnan i sin propaganda. Ingrams artiklar handlar 

om att texterna i IS tidskrifter skildrar kvinnors olika roller där de inte enbart vädjar till kvinnor 

utan även riktar sig till män för att mobilisera och uppmana män till strid. Detta innebär att det 

finns en symbios mellan det manliga och kvinnliga könet vilket bidrar till en effektivare propaganda 

(Ingram, 2018).  

Vidare anser Ingram att fastän kvinnor inte får strida i verkligheten är det viktigt att visa kvinnliga 

soldater för den strategiska betydelsen. För att upprätthålla IS identitet som en politik och skydda 

sin sociala agenda är det även viktigt att IS patriarkala roller som tydligt framträder i IS propaganda 

bevaras. De patriarkala rollerna är accentuerade för att upprätthålla kalifatets rätta form, där både 
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mannen och kvinnan måste offra för att uppnå seger. Kvinnorna i strid symboliserar inte enbart 

offrandet utan de motiverar även männen till jihad för att befria kvinnorna i strid. Skillnader mellan 

könen i strid är vitala samt kraftiga och fortsätter att inspirera män till att kämpa, befria oh hämnas 

kvinnans ära och värdighet (Ingram, 2018).  

I boken The virtual ’Caliphate’: Understanding Islamic State’s Propaganda Strategy, författad 2015 av Char-

lie Winter, presenteras organisationens propagandastrategi där Islamiska staten använder sig av 

media för att få ett brett spektrum av publik. Gruppens brutalitet och våld är ett resultat av all 

propaganda som använts för att utrota fienderna som bor utanför kalifatet. Organisationens media 

strategier bestod i att ladda upp bilder och videofilmer på våld för att säkerställa jihadismens digita-

lisering. Dessa bilder samt videofilmer används inte i samma utsträckning längre idag, då deras 

revolutionerande budskap som består av att stärka deras säkerhet samt en strävan efter en gemen-

sam dynamik används istället. IS delar med sig av spännande, skrämmande och äventyrliga berät-

telser i bland annat deras tidskrifter för att anpassa sig till alla sina tittare inklusive kvinnor. Winter 

syftar till att presentera organisationens propagandastrategi då hundratals medborgare inklusive 

kvinnor från hela världen reser och ansluter sig till Islamiska staten (Winter, 2018:4–5).  

5 Metod & avgränsning  

I detta kapitel redogör jag för studiens metod vald med hänsyn till syfte och frågeställningar. Ka-

pitlet behandlar studiens metod för litteratursamling, urval av IS material, studiens genomförande 

samt analys. 

5.1 Metod 

Jag valde att fokusera mig på IS tidskrifter, Dabiq och Rumiyah. Eftersom IS ständigt refererar till 

Koranen och haditherna valde jag även att inkludera dessa i min analys. Att lyfta fram kvinnans olika 

roller inom IS ser jag som betydelsefullt, speciellt när det handlar om mänskliga rättigheter där 

kvinnor ska få grundläggande rättigheter (Regeringen, 2018).  

Min studie har en kvalitativ ansats, där redskapet för att samla data är IS tidskrifter. För att kunna 

uppnå mitt syfte har jag valt att göra en textanalytisk studie med väsentliga artiklar samt litteratur 

som berör mitt område. Textanalys är den metod som används för att beskriva och tolka egenskap-

erna i exempelvis tidskrifter, läroböcker och filmer. Således har en textanalytisk metod valts i denna 

studie för att kunna analysera samt sammanfatta IS texter. Detta innebär att ett urval har gjorts i IS 

texter där enbart väsentlig text har valts ut för att besvara frågeställningarna och för att finna de 
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dolda budskapen kring kvinnans olika roller som finns i IS tidskrifter Dabiq och Rumiyah (Staus-

berg & Engler, 2011:109–117).  

 ”En kvalitativ forskningsstrategi är induktiv, tolkande och konstruktionistisk till sin art.” (Bryman, 

2001:340). Vilket innebär att det empiriska materialet i min studie är utgångspunkten och inte teo-

rier samt att IS tidskrifter är mitt redskap där genus ses som en konstruktion eftersom kvinnor och 

män tillskrivs bestämda roller. Således söker jag Islamiska statens beskrivningar av kvinnornas olika 

roller så som de själva beskriver dem. Min avsikt är att fånga vad som karaktäriserar kvinnornas 

roller, alltså deras bild av verkligheten (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009:117).  

Jag bearbetade IS material för att kunna besvara mina frågeställningar och sökte därför efter orden, 

Women, mother, Quran samt ord som polygamy och slave för att hitta de argument IS använder 

sig av när det kommer till kvinnans olika roller. För att kunna analysera IS texter kring kvinnans 

olika roller användes en textanalytisk metod där 7 tidskrifter i Dabiq samt 8 tidskrifter i Rumiyah 

har bearbetats. Ett urval användes även i Koranen samt haditherna för att hitta vad kvinnans olika 

roller består av samt vilka argument de använder sig av. Det går inte att utesluta Koranen eftersom 

IS texter hänvisar kontinuerligt till Koranen och olika hadither, men även på grund av att IS texter 

inte var tillräckliga utifrån mina frågeställningar. Vidare har jag valt att enbart läsa de suror och 

hadither som nämner kvinnans olika roller.  

Slutligen görs en analys och granskning i samband med Koranen och haditherna för att få en bredare 

förståelse. Textanalysen av IS tidskrifter medverkar till en rad religiösa diskurser av religionen så 

som, hur kvinnans olika roller ska tillämpas samt vilka argument som används för att rättfärdiga de 

kvinnliga reglerna som har en religiös betydelse. Enligt Lincoln (2006) bör händelserna i IS material 

analyseras samt granskas i samband med Koranen för att förstå vilka de bakomliggande motiven 

är. Genom att analysera och poängtera de bakomliggande faktorerna till IS uppkomst samt argu-

ment är det viktigt att ha kunskap om historiska händelser och förstå olika religiösa aspekter för att 

begripa vad IS står för (Lincoln, 2006:16, 62–76). 

5.2 Avgränsning 

Jag har valt att enbart utgå från IS egna material för att avgränsa undersökningen samt att tidskrif-

terna Dabiq och Rumiyah är relevanta för mina frågeställningar. Trots att jag refererar till tidigare 

forskning har jag valt att inte inkludera någon annan litteratur än IS tidskrifter i analysen för att få 

fram IS syn på kvinnans roller. IS tidskrifter består även av Koranen och olika hadither som IS 

kontinuerligt refererar till vilket ytterligare bidrar till en tydligare inblick i hur kvinnan framställs 
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inom IS. Avgränsningen görs trots att IS gör ett axplock av verser från Koranen och hadither genom 

att utesluta andra verser precis innan som hjälper till att få en klarare helhet. IS material som har 

valts till denna analys heter Dabiq och Rumiyah och består av 14 nummer där en uppdatering från 

Dabiq till Rumiyah har skett. Undersökningen begränsas även på grund av att jag inte kan läsa 

arabiska och därför måste använda mig av deras engelska tidskrifter. Dock finner jag ingen större 

problematik i detta, då IS även riktar sig till en engelsk språkig allmänhet (Atwan, 2015:174).  

För att all text ska komma fram korrekt har jag valt att inte översätta citaten till svenska. På detta 

viss blir det en tydlig och direkt överföring där ingen text går förlorad. En ytterligare avgränsning 

har skett då jag enbart har analyserat texterna i IS tidskrifter och inte bilderna på grund av att 

bilderna inte bidrar till något konkret att analysera. För att omfånget i arbetet inte ska bli för stort 

har jag därför valt att inte inkludera alla 26 nummer i IS engelska tidskrifter, utan enbart valt att 

inrikta mig på nummer 4, 7, 9-13 i Dabiq samt nummer 1-3, 9-12 i Rumiyah som främst nämner 

och riktar sig till kvinnor. 

6 Teoretisk ansats 

Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som teoretisk utgångspunkt är relevant för min studie. Per-

spektivet har begrepp som ger förståelse till studiens fokus på kvinnans olika roller så som kön och 

identitet. Fastän studien inte redogör för olika genusteorier så beskrivs en  övergripande genusteori 

på grund av IS tolkningar av Koranen samt haditherna kring kvinnans roll men även för att förstå 

studiens empiri, vilket innebär hur kvinnans roll framställs inom Islamiska statens tidskrifter, Dabiq 

och Rumiyah. 

6.1 Socialkonstruktionism 

Enligt Jörgensen och Phillips (2000) finns det många utmärkande aspekter för att förstå det soci-

alkonstruktivistiska perspektivet. På grund av att de olika premisserna skiftar är det även svårt att 

ge en karakteristik som täcker alla utmärkande delar för socialkonstruktionismen. Trots svårigheter 

kring förklarandet av hur man kan förstå de olika socialkonstruktionistiska aspekterna, så har teorin 

delats upp i fyra premisser (Jörgensen & Phillips, 2000:11). 

Den första aspekten består av att man ska ha en kritisk inställning till en självklar kunskap vilket 

innebär att vår kunskap om världen inte kan gälla som en objektiv sanning. Socialkonstruktionis-

terna menar att verkligheten existerar bara för oss genom vår kunskap där vår världsbild inte är 

spegelbilder av verkligheten utan är ett resultat av våra sätt att kategorisera världen. Således består 
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människans världsbild av pusselbitar med olika erfarenheter. Genom att pussla ihop alla bitarna så 

växer en konstruktion och bild av världen fram. Bilden existerar i människans medvetande men 

påverkas samtidigt av omgivningen, vilket leder till att varje gång människan får en ny erfarenhet 

så förändras konstruktionen av verkligheten. Den andra aspekten består av att vår kunskapssyn 

utgår från vårt kulturella och historiska arv där det är viktigt att förstå hur vi uppfattar samt repre-

senterar världen historiskt samt kulturellt. IS världsbild samt tolkningar är alltså historiskt och kul-

turellt påverkade. Den tredje aspekten består av att kunskap skapas  i social interaktion vilket bety-

der att IS uppfattning om omvärlden grundar sig på kunskap som upprätthålls i sociala processer, 

där gemensamma sanningar byggs upp för att både kunna kämpa mot det som är orätt men även 

för Islamiska statens tillväxt. Fjärde och sista aspekten innebär att i en bestämd världsbild blir några 

typer av handlingar rimliga och andra orimliga. Således leder olika världsbilder till olika sociala 

handlingar där den sociala konstruktionen av kunskap får påtagliga sociala konsekvenser (Jörgensen 

& Phillips, 2000:11–12). 

6.2 Genusteori 

Trots att genusforskningen består av ett stort antal olika teoretiska inriktningar är deras gemen-

samma mål att problematisera samt öppna upp stereotypiska tankar kring begreppen genus och 

kön. Min teoretiska premiss kring kön är således socialkonstruktivistisk vilket går ut på att det 

kvinnliga och manliga könet får egenskaper som är socialt och historiskt skapade kategorier, mellan 

och inom människor (Gemzøe, 2017:49).  

Begreppet genus innebär att män och kvinnors roller samt egenskaper ifrågasätts och problemati-

seras. Detta på grund av att det kvinnliga och manliga könet förväntas att se ut och bete sig på ett 

visst sätt, där både makt och inflytande bemöts annorlunda beroende på vilket kön man har. Det 

som skapar begreppet kön är alltså omgivningens förväntningar på de manliga och kvinnliga könen 

samt de normer och tankar som finns i världen. (Gemzøe, 2017:82–84).  

Enligt Ambjörnsson (2006) skapas och används begreppen kön och identitet av omgivningen samt 

människor vilket innebär att begreppen är föränderliga. Denna ständiga förändring är betydelsefull 

för min analys om kvinnors olika roller inom Islamiska staten på grund av att det skapas en social 

uppbyggnad av kvinnan i fråga om hur hon ska se ut samt bete sig inom alla sina roller. Analysen i 

denna studie bygger alltså på min tolkning av kvinnans olika roller (Ambjörnsson, 2006:184).  

Tack vare Yvonne Hirdmans (1988) tidiga införande av genusbegreppet i Sverige har vi tydliga 

resonemang om vad genussystem består av. Hirdman talar om att det finns en maktrelation mellan 
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kvinnor och män där genussystemet används för att förklara att kön finns i en systematisk samt 

ordningsstruktur. Denna ordningsstruktur tar form om människor ordnas i genus, vilket i sin tur 

skapar underlaget för de sociala, politiska och ekonomiska ordningarna. Islamiska staten har patri-

arkaliska strukturer där maktrelationen mellan kvinnor och män är fördelade till mannens fördel. 

De olika könsrollerna i hemmet samt under krig är en vital faktor i min studie på grund av att 

kvinnan tillskrivs flera roller oavsett om det handlar om rollen som moder eller rollen som kämpe 

(Hirdman, 1988:50–55). 

Förtryck kring kvinnans kön i muslimska traditioner är enligt Minganti (2007) komplicerat. Detta 

på grund av att mannen i olika traditioner har större makt än kvinnan vilket kan resultera i att 

religionen användas som ett redskap för förtryck. Det är således inte essensen i Koranen som är 

förtryckande utan det är männens tolkningar av alla verser i Koranen som leder till en social ojäm-

likhet mellan kvinnor och män. En grundläggande tanke enligt Minganti är att islam aldrig får ifrå-

gasättas per se. De genusrelaterade orättvisorna samt förtrycken som kvinnorna upplever kan ut-

manas med den ”sanna islam” vilket innebär enligt Minganti att verser ur Koranen läses i sin helhet 

istället för att följa muslimernas kulturella traditioner. Med stöd av Koranens verser kan kvinnor 

argumentera för den ”sanna islam” och uppmana kvinnor att uppfylla plikterna utanför hemmet 

för att stärka sig som goda muslimer (Minganti, 2007:270–271). Trots att Koranen uppmanar män, 

kvinnor och barn till jihad får kvinnan i IS en passiv roll som moder samt hustru i jihad (Lahoud, 

2014:180–183).  

6.3 Studiens trovärdighet  

I analysen av det empiriska materialet har jag försökt att vara öppen för hur Islamiska staten be-

skriver kvinnornas olika roller. Jag har försökt att inte bli påverkad av min egen förståelse och 

tankar utan att låta deras perspektiv bli synligt. Fenomenet i studien är hur kvinnan framställs inom 

Islamiska statens tidskrifter Dabiq samt Rumiyah. Jag har läst de artiklar som är relevanta för min 

studie mer detaljerat för att upptäcka det som sägs om kvinnans olika roller och kunde då urskilja 

centrala roller för kvinnan vilket besvarar mina frågeställningar. Vidare har jag stärkt och konfir-

merat undersökningen genom att vara objektiv i mitt resultat (Bryman, 2011:355). 

För att få ett rikt empiriskt material valde jag noggrant ut vilka artiklar som skulle bearbetas, att det 

skulle vara artiklar som är riktade till kvinnor och inte män. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) 

har studien en hög reliabilitet om en annan person kan reproducera denna studie vid en annan 

tidpunkt. Vilket innebär att personen ska kunna undersöka ett exakt likadant problemområde och 

få likadant resultat, förutsatt att texten i artiklarna inte förändrats. Min analys har utgått ifrån att IS 
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har skrivit om kvinnornas roller utifrån sina premisser. Således framkommer det tydligt att jag inte 

har låtit personliga värderingar eller andra faktorer påverka analysen utan jag har enbart använt mig 

av förstahandskällan (IS tidskrifter) (Kvale & Brinkmann, 2014, s.296). 

7 Analys 

I detta kapitel använder jag mig av IS primärkällor som innefattar tidskrifterna Dabiq och Rumiyah 

där IS argument stöds av diverse suror i Koranen samt hadither. Trots att vissa hadither inte har 

någon titel eller skribent har de ändå bearbetats i analysen på grund av att IS rättfärdigar sina olika 

handlingar gentemot kvinnan och hennes olika roller. Tidskrifterna består av 7 nummer från Dabiq 

samt 8 från Rumiyah. Artiklarna har delats in i sju olika kategorier och består av följande: Kvinnan 

som moder, Kvinnan som hustru, Kvinnan som förebild, Kvinnan som sörjer, Kvinnan som 

kämpe, Kvinnan som försvarare samt Kvinnan som slav.  

7.1 Källmaterial  

I detta avsnitt har både tidskrifterna Dabiq samt Rumiyah behandlats och består av följande artiklar: 

I tidskriften Dabiq har jag analyserat för artiklarna ”To our sisters: Two, Three or Four”, ” To our 

sisters: A Jihad without fighting”, ”To our sisters: Slave-girls or prostitutes? ”, ”From our sisters: 

They are not lawful spuses for one another”, och ”To our sisters, A brief interview with Umm 

Basir al-Muhajirah” som finns i nummer 7 och 9-12, skrivna av Umm Sumayyah al-Muhajirah samt 

Rabi’ al-Akhir. 

I tidskriften Rumiyah har jag analyserat artiklarna ”The women is a shepherd in her husband’s 

home and responsible for her flock”, ”Abide in your homes”, ”The female slaves of Allah in the 

houses of Allah”, ”Be a supporter, not a demoralizer” och ”Sisters, Our journey to Allah” som 

finns i nummer 3, 9-12, skrivna av Safar, Sha’ban, Ramadan, Shawwal och Dhul-qa’dah. 

7.1.1 Kvinnan som moder 

I artiklarna ”To our sisters: Two, Three or Four”, ”To our sisters: A Jihad without fighting”, ”To 

our sisters: Slave-girls or prostitutes?”, ”To our sisters: They are not lawful spuses for one another” 

och ”The women is a shepherd in her husband’s home” lyfter IS fram kvinnans roll som moder. 

Hon har en skyldighet att bygga upp en ny generation män som lyder Allah för att stärka Islamiska 

staten. Genom att lära barnen i tidig ålder om Allah, profeten Muhammed samt fiqh (betyder kun-

skap och är en islamisk rättslära) om jihad förbereds sönerna till att bli ett med kalifatet. Istället för 

att berätta sagor om Askungen och Robin hood, ska modern berätta om shariah institutionerna, 
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träningslägren och förskolan för att bidra med kunskap för att sedan kunna hantera vapen. Det 

finns en fara att använda vapen utan den ”sanna kunskapen” då alla gärningar är för Allahs skull 

(Dabiq, 11:45). 

Således är kunskapen om Allah central inom Islamiska staten och det första som den muslimska 

modern måste göra när barnen börjar tala är att lära dem trosbekännelsen. Det vill säga, det finns 

ingen Gud förutom Allah och Muhammed är Allahs sändebud för att sedan lära barnen de tre 

principerna som består av, vem är din herre?, Vad är din religion? Och vem är din profet?. Dessa 

tre principer med hjälp av Koranen ska få barnet att förstå frågor som skapar en sund grund för 

tawhid (Troslära för tron på en odelbar Gud och har undergrenar som beskriver hur man ska förstå 

och tro på den ende sanne guden). När barnet lär sig tawhid lär de sig även att Allah ser och hör allt 

och bör därför fruktas. Familjens brister är alltid knutna till mannen, vilket innebär att mannen har 

det yttersta ansvaret att utbilda sig själv samt kvinnan så att hon kan förändras till det bättre för att 

lyckas lära ut ”den sanna islam” till barnen. Modern ska även fostra sina barn att det världsliga livet 

bara är en resande plats till nästa liv som är permanent det vill säga jannah. Vilket innebär att hon 

måste fostra barnen till att älska att kämpa i form av strid för Allahs budskap. Modern bör låta 

barnen växa upp bland vapen, utrustning, gevär, västar, kulor, granater och explosiva bälten för att 

vänja dem vid all sorts vapen samt sträva efter att lära dem det arabiska språket korrekt och fritt 

från språkliga fel (Rumiyah, 9:19–21). 

Det är en vital faktor för IS att bevara moderns främsta roll som innebär att föda barn då Islamiska 

staten behöver expandera för att överleva. Genom hadithen ”Al-Bidāyah wan-Nihāyah” skriven av 

Ibn Kathir, rättfärdigar IS sitt handlande att kunna producera barn med vilken kvinna som helst: 

al-Husayn (Ibn ‘Alī Ibn Abī Tālib) didn’t have any male descendants exc- 

ept from ‘Alī Ibn al-Husayn and ‘Alī Ibn al-Husayn didn’t have progeny  

except from his paternal cousin the daughter of al-Hasan, so Marwan Ibn-  

al-Hakam said to him, ‘If only you took concubines, your children would  

be more.’ He replied, saying, ‘I cannot afford concubines.’ So he gave him  

a loan of a hundred thousand. He then bought concubines with it and they  

bore him more offspring […] (Dabiq, 9:47).  
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Enligt hadithen ovan kan kvinnorna bestå av både hustrur, slavar och konkubiner för att männen 

ska få så många söner som möjligt. Konkubiner och slavar kan således ta platsen som moder för 

att sedan sända ut sönerna i strid (Dabiq, 9:47).  

Vidare anser IS att en man inte får gifta sig med en kvinna som är ofruktsam vilket resulterar till 

att argumenten för polygami stärks. Mannen får alltså gifta sig med fler än en fru för att få fler barn 

(Dabiq, 12:20). 

Furthermore, Allah might afflict a woman with infertility, but instead of  

divorcing her Islam has permitted the man to marry another woman while  

keeping his infertile wife honored and supported (Dabiq, 12:20). 

Varje muslimsk kvinna som är välsignad av Allah bör sträva efter att fostra sina barn på ett sätt 

som glädjer herren och ger nytta för hennes ummah (en nation som tror på samma religion). Upp-

gifterna för en moder är bland annat barnafödande, omvårdnad och lärare, medan männens uppgift 

är att arbeta för Allahs ändamål. Trots att kvinnan fostrar barnen är mannen överhuvudet i familjen 

och ansvarar för sin familj (Rumiyah, 9:18).  

I heard Allah’s Messenger say, ‘Every one of you is a shepherd and every  

one of you is responsible for his flock. The man is a shepherd over his  

family and is responsible for his flock, the woman is a shepherd in her  

husband’s home and is responsible for her flock, and the servant is a shepherd  

over his master’s wealth and is responsible for his flock (Rumiyah, 9:18). 

Citatet ovan innebär att den muslimska modern har enorma uppgifter och ett enormt förtroende 

att leva upp till. Kvinnan gottgörs med en stor belöning av Allah om hon uppfyller dessa obligato-

riska uppgifter kring fostrandet av hennes barn. Dock kan Allah  även straffa kvinnan om hon visar 

försummelse mot sin familj och sitt folk (Rumiyah, 9:19). IS hänvisar till sura At-Tahrim: 6 i Ko-

ranen samt hadith skriven av al-Bayhaqi: 

O you who have believed, protect yourselves and your families from a Fire  

whose fuel is people and stones (Rumiyah, 9:19). 

 

Discipline your son, for you will be asked concerning your son, ‘Upon  
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what did you discipline him, and what did you teach him,’ and he will be  

asked concerning his pious conduct towards you and his obedience to you  

(Rumiyah, 9:19). 

Fastän rollen som moder främst består av att avla och fostra barnen till att delta i strid uppmanas 

hon även att lämna sina barn genom att utföra hijrah. Detta leder till en stark kontrast kring moderns 

roll då hon måste lämna sina barn för att följa den ”sanna vägen” och ta sig till kalifatet. Kvinnan 

ska trots sin roll som moder inte känna någon rädsla att lämna sin familj då Allah kommer i första 

hand och säger i sura At-Tawbah vers 24 i Koranen:  

If your fathers, your sons, your brothers, your wives, your relatives, wealth  

which you have obtained, commerce wherein you fear decline, and dwell- 

ings with which you are pleased are more beloved to you than Allah and  

His Messenger (Dabiq, 10:44). 

Denna vers i Koranen bidrar till att IS kan rekrytera fler kvinnor genom att övertala dem att utföra 

hijrah för att ansluta sig till kalifatet. Genom att vara trogen Allah har kvinnan fostrat sina barn till 

att leva enligt den ”rätta läran”. Kvinnan blir följaktligen belönad av Allah om hon fostrar sina barn 

till soldater för den Islamiska staten. Det vill säga om barnen är tillräckligt ”goda” kommer de med 

Allahs kraft sändas tillbaka till modern. Kvinnan uppmanas även att lämna sin man om han inte är 

medlem i IS, då barnen kan bli påverkade negativt (Dabiq, 10:45). 

7.1.2 Kvinnan som hustru 

I artiklarna ”Abide in your homes”, ”Be a supporter, not a demoralizer”, ”To our sisters, A brief 

interview with Umm Basir al-Muhajirah”, ”The female slaves of Allah in the houses of Allah”, ”To 

our sisters, A brief interview with Umm Basir al-Muhajirah”, ”Sisters, Our Journey to Allah” och 

”To our sisters: Two, Three or Four” argumenteras det om hustruns skyldigheter, vilket innefattar 

bland annat att hon ska producera fler män men även att mannens primära behov och regler bör 

följas. Trots att hustrurna ska lyda sina män och avstå från att lämna sina hem kan de få lov att 

lämna hemmet för att exempelvis söka fatwa (avge ett utlåtande, det vill säga att hustrurna kan vända 

sig till en mufti (En rättslärd som tolkar den religiösa lagen) för att få ett utlåtande om hur de ska 

leva) eller ge medicinsk behandling ute i slagfältet till de sårade. I detta avseende bör kvinnan även 

överväga om hon måste lämna huset för att besöka masajiden (den heliga moskén). Männen bör inte 

förhindra hustrurnas besök till Allahs hus där bön är en religiös pelare. Dock bör männen uppmana 
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sina fruar att stanna hemma då sharia inte kräver att kvinnor ber i församlingen trots att det är 

obligatoriskt för män (Rumiyah, 3:40–41). IS hänvisar till en hadith skriven av Ahmad: 

O Messenger of Allah, I love praying with you.” He said, “I have known that, and 

yet your prayer in your room is better than your prayer in your home, and your  

prayer in your home is better than your prayer in the masjid of your people, and  

your prayer in the masjid of your people is better than your prayer in the masjid  

of the Jama’ah (Rumiyah, 12:36). 

Männen inom IS har av den orsaken valt att låta kvinnorna be hemma och rättfärdigar denna hand-

ling med att hustrun är närmast Allah i sitt eget hem och bör skyddas från andra mäns och shaytans 

(djävulen) blickar (Rumiyah, 3:40–41).  

Vidare hänvisar IS även till sura Ar-Rahman: 72 i Koranen: “restricted to pavilions”(Rumiyah, 

3:41). Enligt IS betyder denna korta vers i Koranen att kvinnan ska begränsas och täckas med 

heltäckande kläder. Dessa heltäckta kvinnor ska vara dolda för allas blickar förutom sina män samt 

befinna sig endast i hemmet (Rumiyah, 3:40–41). 

Således måste hustrun följa strikta regler när det kommer till klädsel, kosmetika, parfym samt ut-

gång. Det är strikt förbjudet att lämna sitt hem och bära parfym som kvinna. Doften av parfym får 

endast förekomma i hemmet där det endast är tillåtet för mannen och maharim (nära släktingar) att 

känna doften av en kvinna. Blir kvinnan tillåten att besöka moskén bör hon undvika att gå mitt i 

vägen och bör istället gå vid sidan av vägen för att männen ska kunna röra sig fritt . (Rumiyah, 

12:37). De hänvisar till en hadith skriven av Dawud och at-Tabarani: 

[…] the men had mixed with the women on the road, so he said to the women,  

“Remain back, as it is not for you [women] to dominate the road. Stay on the  

sides of the path.” So the women would walk adjacent to the wall, so much so  

that their garments would get caught on the wall due to them walking so closely  

to it. (Rumiyah, 12: 37). 

Citatet visar på att hustrun har skyldigheter gentemot mannen oavsett om de befinner sig  i eller 

utanför hushållet. Hustrun ska underordna sig mannen och inte ta plats i de ”manliga” miljöerna. 
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I en hadith skriven av Muslim bör kvinnan även följa reglerna inne i moskén samt vara medveten 

om att de aldrig får leda en bön eller sitta längst fram i moskén på grund av sitt kön:  

The best row for the men is the first row and the worst is the last row, and the  

best row for the women is the last row and the worst is the first row (Rumiyah,  

12:37). 

Detta citat motiverar kvinnors och mäns olika roller i Allahs hus samt beskriver kvinnans sätt att 

anpassa sig efter männens försök att upprätthålla och utöka dessa regler för kvinnor. Männen är 

rädda att höra kvinnornas röster inne i moskén på grund av att det kan frambringa en stor frestelse 

hos dem (Rumiyah, 12:37–38).  

Artiklarna i IS tidskrifter som är särskilt riktade mot kvinnor är inte endast skrivna av män utan 

även andra muslimska kvinnor. De uppmanar sina medsystrar att lyda Allahs budskap och under-

ordna sig mannen. Förutom att hustrun ska veta sin roll där hon ska lyda sin man, följa alla lagar 

och regler kring klädsel och uppförande bör hon även vidta en roll som supporter genom att stötta 

sin man i alla lägen. Hustrun uppmanas att följa Koranen och haditherna för att finna en inre styrka 

att stötta sina män när de kommer tillbaka från strid. Hon ska stötta och finnas för mannens alla 

behov för att underlätta hans tillvaro efter att ha varit ute i jihad (Dabiq, 7:51). 

My sisters, be bases of support and safety for your husbands, brothers, fathers,  

and sons. Be advisors to them. They should find comfort and peace with you. Do  

not make things difficult for them. Facilitate all matters for them. Be strong and  

brave. It is essential that you make all your deeds sincerely for Allah’s face and  

hope for His reward. Know that the Companions (radiyallāhu ‘anhum) did not  

spread Islam in these vast lands except with their righteous wives behind them  

(Dabiq, 7:51).  

Hustruns ska alltså inte engagera sig eller slösa bort sin tid på något annat förutom sin man och 

religion oavsett om mannen blir fängslad eller skadad ute i strid. Hustrun måste vara tålmodig och 

beredd på att stötta sin man i svåra tider, vilket innebär att hon inte ska klaga eller visa missnöj-

samhet utan vara tacksamma och hålla Allah nära. Hon bör även vara beredd på att mannen kan 

skadas allvarlig och bör därför finnas vid hans sida oavsett tillstånd (Dabiq, 7:50–51). 
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Indeed, you, my precious sister, are today the wife of a mujāhid, and tomorrow  

you might be the wife of a shahīd, or an injured fighter, or a prisoner – so how 

 ready is your supply of patience and steadfastness? If you are discontent and  

complain in times of ease and comfort, how will you be in times of hardship and  

affliction?! Will you be patient if he returns to you being carried with his blood  

pouring, or do you want your husband only when he is well? (Dabiq, 11:41). 

Citatet indikerar att kvinnan bör vara beredd på svåra tider och att kvinnan bör visa lojalitet genom 

att stötta honom i alla lägen. IS framför även att hustrun befinner sig i jihad fastän hon inte befinner 

sig ute på fältet. Hon befinner sig i jihad när hon väntar tålmodigt på att mannen ska återvända 

hem, när hon vidhåller sin lojalitet gentemot honom i hans frånvaro samt när hon fostrar barnen 

efter den ”sanna och enda vägen” islam (Dabiq, 11:41). 

Vidare framgår det att kvinnor uppmanar och vägleder andra kvinnor till att veta sin plats och roll 

inom den Islamska staten. Huvuduppgiften som hustrun besitter består av att stötta mannen i jihads 

land och bidra till ett hem utan klagomål där kvinnans känslor och problem får läggas åt sidan. 

Mannen måste få möjlighet att slappna av och känna trygghet för att sedan orka återvända för att 

strida (Rumiyah, 11:14). 

Appreciate his presence and be patient with his absence for he is not running a  

family business or working a 9 to 5 job like in Dar al-Kufr. Rather, he is a mujahid  

in the path of Allah serving the religion of your Lord, Most High. Try to hide  

your difficulties and weaknesses from him so that Shaytan doesn’t make it a fitnah  

for him while he is in the middle of the battlefield. Serve him with the best of  

your ability and inshaallah you will be rewarded like him through Allah’s grace  

and generosity (Rumiyah, 11:14). 

En kvinna som är gift och inte har någon inblick i religionen (islam) antas ha en sjukdom i sitt 

hjärta och bör hamna under samma kategori som kuffar. Under denna svåra tid av strid får endast 

de trogna muslimerna Allahs stöd medan de som förråder sina män och bröder straffas. Hustrun 

bör alltså tala gott om jihad till sina barn och inte beklaga sig över vad den hemska striden för med 

sig. Hustrun som fostrar sina barn till att avstå från jihad genom att sprida falska rykten och använda 
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sig av olika skrämseltaktiker ska bestraffas och ses som en munafiq (hycklare) (Rumiyah, 10:17). IS 

hänvisar till sura Al-Ahzab:18, 60-61 i Koranen: 

Allah already knows the hinderers among you and those (hypocrites) who say to  

their brothers, ‘Come to us,’ and they do not go to battle, except for a few. He 

 also said, If the hypocrites and those in whose hearts is disease and those who 

 spread rumors in Madinah do not cease, We will surely incite you against them;  

then they will not remain your neighbors therein except for a little. (They will be)  

accursed wherever they are found, being seized and massacred completely  

(Rumiyah, 10:17). 

Med dessa Koranverser vill IS skrämma kvinnorna som sprider rykten för att oroa och skada andra 

troende muslimer (Rumiyah, 10:17). 

Slutligen måste hustrun tillfredsställa mannen sexuellt då den mänskliga sexualiteten anses vara 

helig snarare än syndfull inom islam. Kvinnan har ingen rätt att neka sin man sexuellt umgänge då 

det stöds av sura Al-Baqarah: 223 i Koranen: 

Your women are cultivation for you; so approach your cultivation whene- 

ver you like, and send ahead for yourselves. And fear God, and know that  

you will meet Him. And give good news to the believers (Dabiq, 12:19). 

Med detta citat kan IS tydliggöra mannens makt och status på grund av att hustrur ska betraktas 

som en åker som män får beträda när och som de önskar. Vidare anser IS att polygami innehåller 

många visdomar eftersom kvinnorna är fler till antal än män. På grund av att män får stå inför 

många faror och svårigheter i sina liv så som krig och farliga arbeten ger det dem rätten gifta sig 

med fler än en hustru. Rätten till polygami stärks även på grund av att många män föredrar att gifta 

sig med en oskuldsfull kvinna. Vilket indikerar att änkan och den skilda kvinnan anses ”bli över” 

på grund av att män avstår från att gifta sig med dem. Således är det tillåtet men även viktigt för IS 

medlemmarna att gifta sig med upp till fyra fruar för att gruppen ska expandera. IS visar ytterligare 

argument för att rättfärdiga polygami genom att övertala de kvinnor som är emot månggifte. Över-

talningen sker med hjälp av Koranversen Al-Baqarah: 223, där mannen har rätt till sexuellt umgänge 

när han behagar. Vilket medför till att hustrun får kompromissa på grund av olika faser som kan 

förekomma i livet. Dessa olika faser i livet kan bestå av bland annat infertilitet, förlossning och 



 

 

23 

 

menstruation och bidrar till att hon inte kan tillfredsställa mannen när han behagar, vilket ger man-

nen möjlighet att rättfärdiga polygami (Dabiq, 12:19–20). 

Allah might afflict a woman with infertility, but instead of divorcing her Islam has  

permitted the man to marry another woman while keeping his infertile wife hon- 

ored and supported.Also from the wisdoms of polygyny is that the woman, by  

her nature, has her life interrupted by phases in which she is unable to fulfill the  

rights of her husband, as is the case with menstruation, childbirth, and postpartum  

bleeding. So during such phases he can find in his other wives what should prev- 

ent him from falling into forbidden or suspicious matters (Dabiq, 12:20). 

Kan hustrun inte uppfylla sin roll och tillfredsställa mannens alla behov har han alltså rätten att få 

sina behov tillfredsställda av andra kvinnor (Dabiq, 12:20).  

7.2 Källmaterial 

I detta avsnitt har både tidskrifterna Dabiq samt Rumiyah behandlats och består av följande artiklar: 

I tidskriften Dabiq har jag analyserat artikeln ”To our sisters: Advice on ihdad” som finns i nummer 

13 och skriven av Rabi al-Akhir. 

I tidskriften Rumiyah har jag analyserat artikeln ”Sisters: Our journey to Allah” som finns i nummer 

11 och skriven av Shawwal. 

7.2.1 Kvinnan som förebild 

I artikeln ”Sisters: Our journey to Allah” är Hijrah ett återkommande och dominerande begrepp 

för IS propaganda spridning samt för de kvinnor vars familjemedlemmar lever i apostasi. Kvinnan 

blir uppmanad att vara en förebild för andra kvinnor genom att utföra hijrah trots att det innebär 

att hon måste lämna sin man och sina barn. Kvinnorna ska vara en förebild för andra kvinnor 

särskilt under den ”svåra tiden” som består av flera svåra strider mellan iman (de troende) och kufr  

(de icke troende). Trots att de ställs inför intensiva prövningar kommer att de att segra i slutändan 

(Rumiyah, 11:13). IS Hänvisar till surorna Ash-Sharh:5-6 och As-Saffat:173 i Koranen: 

For verily along with hardship is relief. Verily along with hardship is relief, and in  

His statement, “And [that] indeed, Our soldiers would be the victors (Rumiyah, 

11:13). 
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Allah har således lovat att belöna de kvinnor som är beredda att offra deras själar för Allahs skull 

genom att uppnå seger och straffa de olydiga. Kvinnans kärlek till Allah ska synas genom deras 

iman (tro), deras taqwa (den som fruktar Gud och bör sträva efter att uppfylla sina plikter gentemot 

Allah), deras offer och deras ambitioner för att komma till jannah. IS anser att kvinnans roll som 

förebild inte bara har ökat utan även blivit allt viktigare för gruppens tillväxt. Därför blir kvinnan 

uppmanad att reformera sig själv och vakna upp från den vårdslösa verkligheten hon befinner sig 

i då det är hennes skyldighet att fullfölja alla uppgifter (Rumiyah, 11:13). 

Vidare anser IS att Allah har hedrat kvinnan genom att dela in henne i rollerna som,  moder, hustru 

och förebild. Eftersom hijrah enligt IS, är det första steget bort från dunya (världen) för att kunna 

nå jannah (paradiset) ska kvinnan inte prioritera dunya. Vilket menas att hon måste lämna sin man 

och sina barn för att istället utföra hijrah och stötta deras mujahid (är en benämning på olika mus-

limska aktivistiska grupperingar och betyder ”de som kämpar”) män för att säkra barnens uppväxt 

i en Islamisk stat. Således måste kvinnan skynda sig att utföra hijrah på grund av att hon blivit utvald 

till att även vara en förebild för andra kvinnor (Rumiyah, 11:13). Enligt IS säger Allah till kvinnan 

i surorna Al’ Imran:110  och An-Nisa:59 i Koranen: 

You are the best nation brought forth for the people. You enjoin right and forbid  

wrong, and you believe in Allah (Rumiyah, 11:13). 

 

O you who believe, obey Allah and obey the Messenger and those of you who are  

in authority (Rumiyah, 11:13). 

Med dessa citat vill IS påminna kvinnan om att hon är viktig för gruppen och bör fortsätta vara en 

förebild för andra kvinnor. Hon ska även fortsätta lyda Allahs ord och inte glömma bort att utföra 

hijrah för att bland annat gifta om sig för Allahs skull (Rumiyah, 11:13). 

Slutligen bör kvinnan aldrig ta hijrah för givet och tro att hon gör Allah en tjänst. Det är Allah som 

gör kvinnan en tjänst genom att hedra och skänka henne denna tjänst för att bidra till den Islamiska 

staten. För att kvinnan inte ska bli ersatt måste hon påminnas att hon står i skuld till Allah och bör 

vara tacksam över att ha fått välsignelsen att leva i en stat med sharia lagar, för att kunna fostra sina 

barn i islams land (Rumiyah. 11:14). 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Muslim
https://sv.wikipedia.org/wiki/Muslim
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7.2.2 Kvinnan som sörjer 

I artikeln ”To our sisters: Advice on ihdad” vägleds ädla änkor, skilda kvinnor och gravida kvinnor 

genom att få råd kring sörjandet av mannens bortgång. Enligt Shariah är ihdad (sörjningsperioden 

av makens bortgång) främst till för de gifta kvinnorna. Under denna sorgeperiod får kvinnan inte 

försköna sig med smycken, parfym, dekorativa kläder eller kosmetika. Det är obligatoriskt att sörja 

under iddah (period av väntan där kvinnan inte får gifta sig med en annan man) som kvinna oavsett 

som änka eller skild kvinna. En skild kvinna får bara sörja i tre dagar medan en änka måste sörja i 

fyra månader och tio dagar vilket innebär att hon inte får ha färgstarka kläder eller någon sorts 

kosmetika. Hon uppmanas att bära svarta kläder då det symboliserar klädseln av sorg. Om kvinnan 

är gravid när hennes man dör är hennes iddah fram till dess att barnet är fött, oavsett om fostret 

föds levande, dött, för tidigt eller missbildad (Dabiq, 13:24). IS hänvisar till en hadith skriven av Zad 

al-Maad och surorna At-Talaq: 4  samt Al-Baqarah: 223 i Koranen:  

As for the pregnant woman, then there is agreement amongst the scholars that  

when her pregnancy ends the obligation of ihdād also ends for her and she can  

then get married and beautify, perfume, and adorn herself as she likes for her  

husband (Dabiq, 13:24). 

 

Allah said, {And for those who are pregnant, their term is until they give birth  

(Dabiq, 13:24). 

 

And those who are taken in death among you and leave wives behind – they, [the  

wives, shall] wait four months and ten days} (Dabiq, 13:24). 

Dessa citat visar att iddah är till för änkan vars man har dött men även för en gravid kvinna som 

har en sorgeperiod ända fram till dess att graviteten är fullbordad. När barnet är fött fåt kvinnan 

möjlighet att bära färgstarka kläder, parfym och gifta om sig (Dabiq, 13:24) 

Vidare anser IS att den sörjande änkan måste slutföra sin iddah i det huset hennes man avled, oavsett 

om det var mannens egendom eller inte Om huset inte går att leva i eller om hon fruktar för sitt liv 

har hon möjlighet att flytta, vilket stöds av en hadith skriven av Al-Mughni: (Dabiq, 13:25). 
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If she fears demolition of the house, drowning therein, an approaching enemy, or  

something along these lines, or the owner of the house wishes to move her  

elsewhere, such as him lending the house then changing his mind, or its lease has  

ended, or he wrongfully expels her from the house or refuses to renew the lease,  

or he demands more than its going price, or she cannot afford it except from her  

own wealth, then she is allowed to move, as such situations are excusable and she  

is not required to pay for housing [from her own wealth], but her only obligation  

is that of residing there, not in obtaining the place itself. If she is unable to reside  

there [for reasons mentioned earlier], the obligation falls (Dabiq, 13:25). 

Finner kvinnan inget hot och klarar av att bo kvar utan några ekonomiska svårigheter bör hon 

spendera sin iddah i mannens hus. Kvinnan bör komma ihåg att hon enbart får lämna sitt hem för 

särskilda skäl och måste komma hem innan maghrib (solnedgång) (Dabiq, 13:25). IS hänvisar till 

sura Al-Ahzab: 33 i Koranen samt hadithen skriven av Al-Kafi: 

Allah said to the Muslimāt as a whole, {And abide in your houses and do not  

display yourselves as in the former times of jāhiliyyah} (Dabiq, 13:25). 

 

It is upon the woman in ‘iddah whether due to the death of her husband or  

divorce to sleep at her home … It is okay if she leaves her home during the day  

for her errands … She should try to return home before the sun sets. It is not  

permissible for her to sleep except at her home. If she leaves during a night of her  

‘iddah and sleeps elsewhere, she is sinful by her deed (Dabiq, 13:25). 

Helst ska kvinnan stanna hemma och låta någon annan utföra hennes sysslor och trots att kvin-

norna känner sig ensamma under denna sorgeperiod får de inte spendera natten i någon annans 

hem. Besökstiden är till för familj samt vänner och ska ske under dagtid i syfte att tjäna och tillbe 

Allah, fri från skvaller och andra synder (Dabiq, 13:25). 

Slutligen nämner IS sex vanliga misstag som kvinnorna begår under iddah perioden för att avskräcka 

dem ifrån att synda. Det första misstaget många kvinnor gör är att lämna sitt hem under nattetid 
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vilket är strikt förbjudet. Nattetid är endast till för att spendera i sitt hushåll. Det andra misstaget 

som begås av kvinnan är att hon väljer att delta i bröllopsfester  vilket anses vara principiellt fel då 

hon enbart ska sörja i sitt hus under hela iddah perioden. Det tredje misstaget innefattar att en 

sörjande kvinna inte får lov att träffa nya män för att få ett nytt frieri (Dabiq, 13:26). Det anses vara 

haram (en synd) att fria till en kvinna under iddah perioden och stöds av versen 235 i sura Al-Baqarah 

i Koranen: 

There is no sin upon you in that which you insinuate or hide in your hearts  

concerning your wish to propose to [widowed] women. Allah knows that you will  

think of them. However do not meet them privately, but only utter a proper word.  

And do not directly propose until the prescribed term has expired. Know that  

Allah knows what is in your hearts, so beware of Him; and know that Allah is  

Forgiving and Forbearing (Dabiq, 13:26). 

Det femte misstaget består av att kvinnan överdriver sorgeperioden och lever hela sitt liv i sorg 

vilket är fel då kvinnan efter sorgeperioden måste vara mån om sitt utseende genom att ha på sig 

olika smycken och använda parfym så att hon kan gifta om sig. Det sjätte misstaget är riktat till 

änkornas bröder som inte ska spionera på sina systrar och ha tillit att de uppför sig och lyder Allah 

(Dabiq, 13:26). IS hänvisar sura Al-Hujurat:12 till de troende männen: 

O you who believe! Avoid too much suspicion [of others]. Indeed, some suspic- 

ion is sinful. And do not spy or backbite one another. Would one of you like to  

eat the flesh of his dead brother? You detest that! And fear Allah. Verily, Allah is  

Forgiving and Merciful (Dabiq, 13:26). 

Sålunda borde brodern inte dra förhastade slutsatser om han ser sin syster utomhus genom att 

baktala henne. Han bör snarare tro det bästa och inte tvivla på att Allah vet bäst. 

7.3 Källmaterial 

I detta avsnitt har både tidskrifterna Dabiq samt Rumiyah behandlats och består av följande artiklar: 

I Tidskriften Dabiq har jag analyserat artikeln ”To our sisters: A Jihad without fighting”  som finns 

i nummer 11 skriven av av Umm Sumayyah al-Muhajirah. 
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I tidskriften Rumiyah har jag analyserat artiklarna ”O Women give charity”, ”Glad tiding of immi-

nent, victory to the patient” och ”Stories of steadfastness from the lives of the shabiyyat” som 

finns i nummer 1 och 2 skriven av Dhul-Hijjah samt Muharram.  

7.3.1 Kvinnan som kämpe 

I artikleln ”To our sisters: A Jihad without fighting” lyfter IS fram kvinnans roll som kämpe där 

hennes främsta uppgift är består av att bygga ummah genom att producera flera pojkar för att rusta 

upp dem senare i livet till strid. Kvinnan uppmanas att inte bli upprörd om männen blir kallade till 

strid utan ska bejaka och älska jihad samt dess folk. Genom att uppnå belöning och seger från Allah 

ska hon alltid visa tålmodighet och lojalitet mot männen oavsett om mannen är frånvarande eller 

inte. Således framkommer det att kvinnan inte har någon roll i strid utan ska enbart befinna sig i 

hemmet (Dabiq, 11:41). 

Still, the absence of an obligation of jihād and war upon the Muslim wom- 

an – except in defense against someone attacking her – does not overturn  

her role in building the Ummah, producing men, and sending them out to  

the fierceness of battle (Dabiq, 11:41). 

När Allah ålagde jihad medföljde även många belöningar till de män som stred för Allahs skull, 

belöningar som kvinnorna inte får ta del av. För att påminna kvinnan om hennes förpliktelser 

hänvisar IS till surorna An-Nisa: 32, Al-Baqarah: 201-201 i Koranen och hadithen ”hadith of mu-

jahid” skriven av at-Tirmidhi: 

O Messenger of Allah, the men go out to battle and we do not go out to  

battle… So Allah revealed: {And do not wish for that by which Allah has  

made some of you exceed others (Dabiq, 11:41). 

 

Our Lord, give us good in this dunyā and good in the Hereafter and prot- 

ect us from the punishment of the Fire. Those will have a share of what  

they have earned, and Allah is swift in account} (Dabiq,11:41). 

Citatet ovan gällande meningen ”good in this dunya” vilket betyder det goda i denna värld tolkas 

istället enligt IS för ”den rättfärdiga kvinnan eller hustrun”. Det innebär att det goda i denna värld 
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består av en rättfärdig kvinna. IS menar vidare att kvinnan ska ha ett gott beteende både mot sig 

själv och mot sin man. Hon ska alltså inte befinna sig ute i strid eller använda vapen, förutsatt att 

hon inte blir hotad. Männen och sönerna ska aktivt delta i strid medan alla kvinnor oavsett rollen 

som moder, hustru eller slav är ålagda att stanna hemma för att föda fler män till strid samt lyda 

sina män. Oavsett om mannen blir tillfångatagen bör kvinnan vara trogen och inte separera sig från 

sin man samt fortsätta fostra barnen till soldater (Dabiq, 11:41–42). IS hänvisar till sura Az-Zumar: 

10 i Koranen för att påvisa att kvinnan ska vara tålmodig mot sin mans lidande och aldrig ge upp 

hoppet när han stöter på motgångar för att bli belönad i jannah:  

My sister in religion, remember the statement of Allah, {Indeed, the patie- 

nt will be given their reward without account}(Dabiq, 11:42). 

Kvinnan har således en viktig roll i strid då hon både skapar män och är en sorts lärare för barnen. 

Ansvaret för ummah och den muslimska generationen består av en vårdande moder som tar hand 

om sitt hushåll samt sina barn (Dabiq, 11:45). 

7.3.2 Kvinnan som försvarare 

I artiklarna ”O Women give charity”, ”Glad tiding of imminent, victory to the patient” och ”Stories 

of steadfastness from the lives of the shabiyyat” diskuteras det om kvinnans uppdrag som försva-

rare. Kvinnan ska fostra barnen, ta hand om familjen, försvara samt förbereda barnen till att bli 

soldater som kämpar för Allah. Kvinnan ska ge välgörenhet för Allahs skull för att bli älskade och 

belönade i jannah. Hadithen skriven av Abu Dawud från Anas visar att är känt att kvinnor ofta 

engagerar sig i nonsens och inte är tacksamma gentemot sina män vilket leder till ett liv fyllt av 

synd. För att bli syndfria och älskade av Allah behöver kvinnorna skänka något värdefullt till väl-

görenhet. (Rumiyah, 1:19).  

O women, give charity, for verily I was shown that you make up  

the majority of the people of Hellfire.” They said, “Why, O Mess 

enger of Allah?” He said, “You curse so much and are ungrateful to 

your husband (Rumiyah, 1:19).  

Innebörden av denna hadith är att kvinnan inte ska vara rädd för att skänka till välgörenhet trots att 

hon inte äger något värdefullt som till exempel smycken eller guld. Allah belönar och ger sin väl-

signelse till de som ger hängivet oavsett ägodelar. Materiella ting är således ondskans kraft och 

kvinnan ska trots fattigdom eller behov skänka till välgörenhet främst för att bidra till jihad. Kon-
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tentan kring välgörenhet består inte enbart av att skänka till Allah och fattiga, utan målet enligt IS 

är att kvinnorna ska uppfylla deras roll som försvarare för att bli belönade en plats i jannah. Denna 

roll består av att försvara Islamiska staten genom att förbereda varje son till att bli en krigare i 

Allahs armé. Således har innebörden av välgörenhet ändrats och står istället för att alla muslimer 

ska fi-nansiera jihad i första hand även om det innebär att de hungriga svälter till döds. IS uppmanar 

kvinnorna att inte spendera extravagant på materiella ting så som kläder, smycken och mat då dessa 

inte bringar lycka och kan leda till konsekvenser där Allah ersätter muslimerna med ett annat folk. 

Den muslimska kvinnan ska inte tro att Allah enbart belönar de som är rika utan något litet kan 

överträffa en stor summa pengar, om det skänks hängivet (Rumiyah, 1:19). 

Enligt IS går kvinnorna miste om mycket godhet när de inte får utföra jihad och använda vapen på 

grund av att Allah endast har utsett männen till att utföra jihad. Men trots att kvinnorna inte får 

delta i strid blir de belönade att gå in i porten jihad som består av rikedomar om de lyder herren 

och finansierar jihad (Rumiyah, 1:19-20). 

And whoever is unable to wage jihad with his body, but is capable  

of waging jihad with his wealth, then it is an obligation for him to  

wage jihad with his wealth (Rumiyah, 1:20). 

Sålunda behöver kvinnor inte besitta en stor rikedom för att spendera för Allahs orsak. Det är 

kvinnornas skyldighet att finansiera jihad med de rikedomar de har för att kunna vara bland de 

rättfär-diga även om det innebär att kvinnan går runt med trasiga kläder. Allah är medveten om 

vad människan gör och välgörenhet har aldrig minskat någons rikedom (Rumiyah, 1:20). 

IS tar även upp att kvinnan ska fostra sina söner till att strida för Allahs orsak även om det innebär 

att de omkommer i strid. Hon ska tacka Allah att sönerna sökte döden och att Allah hedrade henne 

som kvinna genom att välja ut hennes söner att dö. Kvinnan ska även be om att få bli förenad med 

sina söner utan att gråta och klaga. Under denna svåra tid ska hon komma ihåg hennes roll som 

försvarare och låta religionen samt ummah komma i första hand för att sedan stötta sin man. Endast 

de kvinnor som följer Allahs ord ska sannerligen få se Allahs ansikte vilket är den största välsignel-

sen av alla (Rumiyah, 2:30).  

7.4 Källmaterial 

I detta avsnitt har endast tidskriften Dabiq behandlats och består av följande artiklar: 
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”The revival of slavery before the hour” som finns i nummer 4 skriven av Dhul-Hijah och ”To our 

sisters: Slave-girls or prostitutes?” som finns i nummer 9 skriven av Umm Sumayyah al-Muhajirah. 

7.4.1 Kvinnan som slav 

I artiklarna ”Slave-girls or prostitutes?” och ”The revival of slavery before the hour” framkommer 

det tydliga regler kring rätten att använda sig av kvinnliga slavar samt polygami. Artiklarna lyfter 

fram olika suror i Koranen samt hadither för att stärka sina argument kring rätten att ha flera fruar 

samt kvinnliga slavar (Dabiq, 9:44). IS hänvisar till surorna An-Nisa:2 och Al-Baqarah:221 i Kora-

nen där det står följande: 

And if you fear that you will not deal justly with the orphan girls, then marry those  

that please you of [other] women, two or three or four. But if you fear that you  

will not be just, then [marry only] one or those your right hand possesses. That is  

more suitable that you may not incline [to injustice] (Dabiq, 9:44). 

 

And a believing slave-girl is better than a mushrikah, even though she might please  

you (Dabiq, 9:44). 

Rätten att ta saby (slavar genom krig) är enligt IS bra och en stor profetisk Sunnah (traditionen) som 

innehåller många gudomliga visdomar och religiösa fördelar. I lydnad mot Allah bör alla kvinnor 

och barn från kuffars religioner tillfångatas och bli slavar på grund av att de valt en annan religion 

än Islam. Kuffars förnedring är en ära till Allah, hans sändebud samt alla som är troende. Genom 

att ha kvinnliga slavar i sitt hem uppfyller man även Allahs önskan, en önskan om att kuffar ska 

förödmjukas (Dabiq, 9:44-45). 

Således använder IS olika citat samt berättelser där de argumenterar fram rätten att ha kvinnliga 

slavar trots att många muslimer säger nej till saby. De rättfärdigar sitt handlande genom att påvisa 

att kvinnliga slavar bidrar till Islamiska statens expansion genom att bli gravida och konvertera till 

Islam (Dabiq, 9:47). 

Our father Ibrāhīm (‘alayhis-salām) took Hājar as a concubine and she  

bore him Ismā’īl (‘alayhis-salām) and our Prophet (sallallāhu ‘alayhi wa  

sallam) took Māriyah as a concubine and she bore him a son whom he  

named Ibrāhīm (Dabiq, 9:47). 
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Följaktligen blir kvinnorna enligt IS befriade för Allahs skull när de konverterar samt praktiserar 

islam. Dessa berättelser stärker rätten av att ha älskarinnor och kvinnliga slavar på grund av att 

profeter även gjorde detsamma (Dabiq, 9:46-47). 

I hadithen “Allah marvels at a people who enter Jannah in chains” författad av al-Bukhārī framkom-

mer det även att slavar kan komma till jannah (paradiset). Hadithen visar även på att Allah förundras 

över de som kommer in till jannah  med tvång det vill säga som slav. Vilket innebär att tvånget och 

fångenskapen är den första orsaken till slavars insikt om den rätta sanningen islam. När slavarna 

inser att islam är den enda och sanna religionen kommer de frivilligt att konvertera och få en plats 

i jannah. Hadithen stärks ytterligare när IS refererar till sura Al ’Imran vers 110 i Koranen. ”You are 

the best nation produced for mankind” (Dabiq, 4:15). IS hävdar att Islamiska statens invånare är 

det bästa folket och att det är deras uppgift att tillfångata kvinnliga slavar med kedjor runt nacken 

fram till dess att de konverterat till islam. IS expanderar även snabbare med kvinnliga slavar då de 

blir havande med deras barn. Barnet får således mannens status och inte kvinnans vilket i sin tur 

leder till att barnet blir en fri individ som sin far. På grund av att kvinnliga slavar och konkubiner 

blir havande väljer många IS medlemmar bort äktenskap. (Dabiq, 4:15-16). IS hänvisar till hadithen 

Jāmi 'al-Ulūm wal-Hikam författad av Ibn Rajab: 

This indicates the conquest of lands and the high occurrence of taking slaves until  

concubines and their children increase in numbers. The slave girl becomes a slave  

to her master while his children have the status of her master over herself. This is  

because the child of the master has the rank of the master, and thereby the child  

of the slave girl has the status of her owner and master (Dabiq, 4:16). 

Dessa hadither förstärker användandet av kvinnliga slavar samt konkubiner på grund av att barnan-

talet ökar som i sin tur tar efter fadern och inte modern. IS poängterar även att saby inte enbart är 

till för nöje trots att Allah har valt att göra kvinnorna och kuffar till slavar och förnedra dem. Sla-

varna ska behandlas väl för Allahs skull och vägledas mot den sanna religionen, islam. För att 

välkomnas in i Islamiska staten med öppna armar ska slavarna konvertera och muntligt bekänna 

trosbekännelsen genom att vittna att det inte finns någon Gud utom Allah och att Muhammed är 

hans sändebud. De slavar som inte hängivet har konverterat till islam får stå till svars inför Allah 

(Dabiq, 9:48). 
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8 Sammanfattning av analys 

I detta kapitel sammanfattas Islamiska statens framställning av kvinnans olika roller med hjälp av 

en textanalytisk metod. Jag har således kunnat besvara mina frågeställningar med hjälp av en text-

analys vilket bidragit till att jag kunnat analyseras samt sammanfatta vad som karaktäriserar kvin-

nors roller genom i IS tidskrifter. Min studie syftade till att undersöka hur kvinnans roll framställs 

inom Islamiska statens tidskrifter, Dabiq och Rumiyah. Frågeställningarna som berörts i denna 

studie är följande: 

 Hur framställs kvinnans roll inom IS?  

 Vilka argument använder IS? 

 Vilka källor refererar IS till?  

8.1 Hur framställs kvinnans roll inom IS? 

Det framgår av denna analys att IS tillskriver kvinnan en rad olika roller och för att jag ska kunna 

besvara huvudfrågan har jag valt att i detta avsnitt sammanfatta kvinnans sju roller, som är centrala 

samt karaktäriserar kvinnan i IS tidskrifter. Rollerna består av följande: 

Den första kategorin består av kvinnan som moder vars främsta uppgift är bland annat att öka IS 

befolkning och medlemskap. Modern ska även tjäna sin man, barn och samhället genom att utföra 

olika moralbaserade aktiviteter. IS är medvetna och måna om att de måste växa för att bibehålla 

sin framtid. Moderskap är således ett centralt element hos IS och består av en ideologi som sym-

boliserar att hemmet är himmelskt för kvinnorna där moderskapet är en plikt från Allah. Moderns 

största ansvar är att främja nästa generations jihad. 

Den andra kategorin består av kvinnan som hustru och har till uppdrag att producera fler män för 

att utföra jihad. Hustrun har inget större ansvar än att vara en god hustru till sin man genom att 

följa alla lagar och regler för att inte bli bestraffad av Allah. Bortsett från hustruns huvuduppgift 

som är att föda nästa generations jiahdister ska hon även ta hand om sin man. Det är hennes plikt 

och skyldighet att vinna sin mans hjärta och stötta honom under hans kamp i det heliga kriget. 

Vidare får hustrun inte lämna sitt hem och bör vara dold med heltäckande kläder. Dessutom är 

hon ansvarig för att uppfylla sin mans alla behov som bland annat består av sexuellt umgänge.   

Den tredje kategorin består av kvinnan som förebild där hon blir uppmanad att vara en förebild 

för andra kvinnor genom att utföra hijrah. Hijrah är ett begrepp som är återkommande i IS tidskrif-
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ter där kvinnorna blir belönade av Allah om de lämnar sin familj för att migrera till kalifatet. Kvin-

nan som förebild ska med hjälp av hijrah rekrytera nya kvinnliga medlemmar till organisationen 

genom att erbjuda attraktiva lösningar till kvinnor och dess familjer. De blir erbjudna ett bättre liv 

som bland annat består av bättre levnadsvillkor om de ansluter sig till kalifatet.  

Den fjärde kategorin består av kvinnan som sörjer och måste genomgå en väntetid som kallas för 

iddah. Hon ska inte frukta eller sörja sin mans död då det är ett privilegium att få rollen som änkan 

till en martyr. Sorgeperioden består av olika regler beroende på vilken roll kvinnan besitter.    

Den femte kategorin består av kvinnan som kämpe för att främst bygga upp ummah. Hon ska bejaka 

och älska jihad genom att visa lojalitet mot sin man för att bli belönad av Allah. Vilket indikerar att 

kvinnan inte har någon roll i strid utan ska befinna sig i hemmet och vara en rättfärdig kvinna som 

fostrar barnen till blivande soldater. Kvinnans roll utanför striden anses fortfarande som viktig då 

hon kämpar för att skapa nya soldater och fostrar dem till det ”heliga kriget”.  

Den sjätte kategorin består av kvinnan som försvarare där artiklarna visar på att kvinnan ska fostra 

barnen till att försvara kalifatet samt förbereda dem inför det heliga kriget för att bli ett med Allahs 

armé. Kvinnan uppmanas även att skänka till välgörenhet trots fattigdom för att få Allahs välsig-

nelse. Trots uppmaning till välgörenhet anser männen i IS att kvinnan måste uppfylla sin roll som 

försvarare genom att främst skänka till jihad oavsett om fattiga dör. Följaktligen blir kvinnorna 

belönade om de finansierar jihad och låter ummah komma i första hand.  

Den sjunde och sista kategorin består av kvinnan som slav och visar att IS har rätt att ta slavar 

genom krig då de anser att de uppfyller Allahs önskan. Kvinnan som slav bidrar till Islamiska sta-

tens tillväxt då barnen tar efter fadern och inte modern.  

Sammanfattningsvis skildrar dessa sju kategorier kvinnans begränsningar kring självbestämmande-

rätt. Männen inom IS styr vad som är gångbart sensationellt i kvinnans roller vilket resulterar i ett 

patriarkaliskt maktperspektiv som cementerar hur kvinnor och män ska vara. På grund av att kvin-

nan enbart får röra sig i den privata sfären som består av att vara hemma och fostra barnen, har 

hon ingen bestämmande roll utanför hushållet. Paradoxalt nog har IS trots sin begränsade syn på 

kvinnor insett att kvinnan är oersättlig då hon både är en tillgång och anledningen till organisation-

ens överlevnad. Följaktligen bär kvinnan ansvar för att kvinnor ska vara den ideala muslimen, kvin-

nan som utför hijrah, den rättfärdiga modern samt hustrun och kvinnan som fostrar nästa generat-

ion till att utföra jihad. Således framställs kvinnan som en maktlös individ då de lever under män-
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nens huvudhärd där de inte kan inta ledande befattningsroller. Kvinnans roller utökar IS världs-

omfattande utsträckning med hjälp av producering, propaganda samt rekrytering för att stärka IS 

nätverk av kvinnor och medverkar till IS överlevnad.  

8.2 Vilka argument använder IS? 

Med hjälp av diverse suror i Koranen och hadither kan IS stärka sina argument kring idealkvinnan 

för att locka till sig nya medlemmar. De argumenterar för den ”sanna islam” med hjälp av olika 

Koranverser och fyller ut dessa verser med hjälp av hadither för att uppmana kvinnor till att uppfylla 

sina plikter som goda muslimer. De hänvisar till särskilda verser i Koranen för att rikta och locka 

till sig kvinnor. Dessa verser har oftast en religiös betydelse för att rättfärdiga de regler kvinnorna 

måste följa som bland annat rätten till polygami. Vidare argumenterar IS även för betydelsen av att 

kvinnan måste vara en förebild för andra kvinnor genom hijrah. Kvinnorna ska således vara en 

förebild för att sprida islams budskap. Med hjälp av hadither kan IS skapa sina handlingar genom att 

enbart välja ut det som stärker deras argument. Trots att IS uppmanar bägge könen att ansluta sig 

till kalifatet utesluts kvinnan ändå från att delta i kamp vilket bidrar till en ambivalent syn på kvin-

nans roll. De argumenterar emot kvinnans deltagande med hjälp av en rad olika hadither för att visa 

vilka konsekvenser som kan uppstå om båda könen skulle beblandas i jihad då kvinnans deltagande 

enbart leder till en stor ondska.  

8.3 Vilka källor refererar IS till? 

IS refererar till källorna Koranen samt diversee hadither för att uppmana kvinnor att fullfölja sin 

plikt och leva efter Allahs budskap. Med hjälp av olika suror i Koranen samt hadither kan IS stärka 

sina argument kring kvinnans roll och rättigheter genom att i vissa fall inte ta med hela verser i 

Koranen för att gynna deras rekrytering. Verserna bör alltså läsas i sin helhet och inte kompletteras 

med olika hadither för att motverka ett felaktigt budskap. Trots att det finns verser i Koranen (An-

Nisa:195) som visar på att kvinnor inom islam har likadana rättigheter som mannen, utesluter IS 

dessa verser. Denna strategiska metod som bland annat består av att inte ta med hela Koranens 

budskap resulterar i att IS kan bibehålla de patriarkala maktstrukturerna som existerar inom orga-

nisationen. Vilket ytterligare bidrar till att männens position förstärks samt att IS kan locka till sig 

fler rekryter. Avslutningsvis visar analysen att IS ideologi grundar sig på Koranen men att de tolkar 

och väljer ut olika delar av Koranen samt hadither för att uppnå sina mål.   
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9 Diskussion 

I detta kapitel diskuterar jag studiens analys och syfte med hjälp av tidigare forskning samt min 

teoretiska ansats som består av socialkonstruktivismen och genusteorin. Teoretiska ansatsen är ut-

gångspunkten för min studie och har hjälpt mig att uppnå mitt syfte som var att undersöka hur 

kvinnans roll framställs inom Islamiska statens tidskrifter, Dabiq och Rumiyah.  

Med hjälp av en textanalys kan jag konstatera att IS syn på kvinnans roller är snäva och definierade. 

Kvinnans roller är även vitala och består av en god moder, hustru, förebild, kämpe, försvarare 

möjligen änka samt slav. Jag har dragit slutsatsen att kvinnan som idealisk muslim förekommer i 

alla dessa roller då kvinnan måste uppfylla de religiösa plikter hon besitter. Dessa religiösa plikter 

innefattar bland annat att stötta sin man, fostra sina barn samt följa alla regler för att belönas av 

Allah. Abdel Bari Atwan lyfter fram vikten av nya tekniker så som internet. IS propagandaspridning 

sker via internet för att sprida sitt budskap och uppmana kvinnor till hijrah för gruppens tillväxt 

vilket även min analys visar. Budskapet inom IS tidskrifter består av att kvinnan endast ska vara till 

tjänst för kalifatet som en idealisk muslim där tidskrifternas mål är att motivera kvinnnor från hela 

världen att utföra hijrah.  

Vidare har de kvinnliga skribenterna i artiklarna Dabiq och Rumiyah bidragit till att IS kan nå sina 

politiska samt ideologiska mål genom att aktivt rekrytera fler kvinnor för att öka sin befolkning. 

Artiklarna som främst är riktade till kvinnor har skapat en stor medialplattform och enligt Charlie 

Winter är detta en strategisk fördel för organisationen på grund av att IS använder sig av propa-

ganda, som med hjälp av regler lovar osäkra kvinnor förbättrade levnadsvillkor samt andra för-

måner. 

Lisa Kaati uttrycker också att IS marknadsför, för rollen som hustru och moder genom att roman-

tisera äktenskap inom jihad för att locka fler kvinnor till kalifatet. Hon påpekar även att männen 

har en ambivalent och konservativ syn på kvinnan som inte får lämna hemmet utan mannens tillå-

telse samtidigt som hon ska ha en ledande roll som förebild, vilket bygger på att rekrytera fler 

kvinnor till kalifatet. Likt Kaatis teorier kommer även jag fram till liknande teorier i min analys 

gällande att IS artiklar erbjuder en tillhörighet och systerskap samt att de romantiserar giftermål för 

att locka till sig kvinnor. Borstett från att kvinnan ska vara en förebild för att kunna rekrytera fler 

kvinnor till organisationen ska kvinnorna i första hand vara till tjänst för sina män, barn och ummah 

med hjälp av en rad olika uppgifter, medan männens uppgift är att befinna sig i det ”heliga kriget”. 

När kvinnan inte kan stötta och tillfredställa mannens alla behov kan mannen rättfärdiga polygami 

genom att hänvisa till olika Koranverser samt hadither. Betraktat genom Yvonne Hirdmans teorier 
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är detta en konsekvens av en maktrelation mellan män och kvinnor eftersom synen på kön befinner 

sig inom en systematisk ordningstruktur. I IS artiklar kan man se de patriarkala strukturerna som 

finns inom den Islamiska staten där makten är fördelad till mannens fördel. Och trots att kvinnors 

roller i IS artiklar inte överenstämmer med koraniska idealer utan överenstämmer med de rådande 

patriakala normerna som finns inom IS anser Pia Karlsson Minganti att religion används som ett 

redskap för förtryck. Det är alltså inte essensen i Koranen som är förtryckande utan det är männens 

tolkningar inom IS som skapar en klyfta av ojämlikhet mellan könen. Och för att ta itu med kvin-

noförtrycket som existerar i vår värld bör man ingripa där den är som störst, nämligen i den patri-

arkala världsordningen. 

Fastän Koranen uppmanar alla oavsett kön till jihad får kvinnan inte delta i strid då det anses vara 

en manlig roll. Det kan bli problematiskt för Islamiska staten att använda sig av könsförtryck då 

det kan påverka organisationens tillväxt. Det kan även leda till att kvinnor motiveras ännu mer till 

att få strida och tar avstånd från IS. Enligt Nelly Lahoud (2014) kan förtroendet för organisationen 

förminskas hos kvinnnor om männen motsäger sig islams heliga bok (Koranen) men det kan även 

minska förtroendet hos konservativa män som vill bibehålla den patriarkala maktordningen i sam-

hället. Dock anser Kiriloi M. Ingram att fastän kvinnor inte får strida i verkligheten är det viktigt 

att antyda att kvinnliga soldater existerar för den strategiska betydelsen, då kvinnorna symboliserar 

offrandet men även motiverar männen till att utföra jihad i hopp om att befria kvinnorna i strid. 

Enligt Jörgensen och Philip måste gemensamma sanningar mellan bägge könen byggas upp för att 

kunna delta tillsammans i kampen mot det som anses vara orätt men även för gruppens tillväxt.  

Trots att min analys stämmer väl överens med min tidigare forskning som visar på att kvinnan ska 

underordna sig mannen och inte ta plats i de ”manliga” miljöerna, finner jag även en ny aspekt som 

min tidigare forskning inte lyfter fram, nämligen kvinnan som offer. Även om kvinnan inom IS 

lever i ett patriarkaliskt samhälle finns det frivilliga och ofrivilliga kvinnor som ansluter sig till grup-

pen. I många fall målar vi ut kvinnorna inom IS som offer i en mansdominderande värld men i 

själva fallet finns det även frivilliga kvinnor som finner den Islamiska staten som attraktiv, i hopp 

om att få en bättre livskvalité genom dessa olika roller. Kvinnornas frivilliga medverkan inom IS 

går emot vår uppfattning om förbindelserna mellan könstillhörighet och våld. Det är inget nytt att 

kvinnor värderas lägre än män och vi kan inte komma ifrån att genussystemet styr de val vi män-

niskor gör. Kan det vara möjigt att kvinnorna väljer att ansluta sig till IS på grund av att de egent-

ligen inte har fria val då de redan blivit tilldelade sina förutsättningar och är begränsade? Kvinnorna 

är medvetna om att de tilldelade rollerna är på grund av könstillhörighet, vilket innebär att valet att 
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stanna hemma i västvärlden är mindre lockande än att migrera till kalifatet då konsekvenserna för 

kvinnorna är större än för männen. Följaktligen väger möjligheterna att uppleva ett systerskap och 

en djupare tillhörighet i kalifatet mer än att ha en passiv roll som moder, hustru och kämpe ensam. 

Slutligen konstaterar jag att kvinnan tilldelas en rad olika kategorier som är centrala och vitala för 

IS överlevnad. Jag finner även att IS målar upp en fantasi bild av kalifatet som möjligheternas stat 

för kvinnor genom att använda sig av propaganda för att lova kvinnan en plats i paradiset om hon 

utför hijrah. Hon blir en rättfärdig hustru och kämpe som ska fostra den näst kommande generat-

ionen och utlovas någonting extraordinärt som spännande romanser eller giftermål med rättfärdiga 

män. Jag finner därför detta ämne viktigt och angeläget att använda i skolan då IS samt dess religion 

med hjälp av propaganda för fram sin agenda och drar nytta av människans svaghet kring kritiskt 

tänkande. Eftersom IS propaganda spridning enbart visar ytterligheterna av islam kan elever få 

intrycket av att IS och islam är densamma kring könsfrågan. IS mediala makt ska inte underskattas 

då det har spridit sig globalt och jag finner det av ytterst vikt att tillämpa detta i ett undervisnings-

sammanhang i framtiden då  könsroller är ett begrepp som finns i skollagen samt läroplaner. 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjlig-

heter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad 

som är kvinnligt och manligt (Skolverket, 2011). 

Genom att undervisa om medias påverkan ger det eleverna en viss förståelse för hur IS vill bibehålla 

patriarkalla könsroller. De strider direkt mot de mänskliga rättigheterna då IS gör skillnad på män-

niskors rättigheter utifrån deras kön. Män har under vissa omständigheter rätt till polygami men 

kvinnan har under inga som helst omständigheter rätt till polygami. Trots att religionsfrihet är en 

mänsklig rättighet så kan inte en religion övertrumfa alla människors lika rättigheter.   
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10 Vidare forskning 

Islamiska statens tillväxt och existens berör hela världen. På grund av deras vidgade agenda har 

många länder satsat allt mer för att förinta den decentraliserade organisationen. Gruppens utveckl-

ing är svår att stoppa och om den syriska regimen faller kommer det att destabilisera regionen vilket 

leder till en oro som kan sprida sig till andra länder. Trots att IS inte klassas som en stat på grund 

av att den inte blivit erkänd suveränitet ska man inte underskatta IS makt. De ägnar sig åt en mängd 

olika aktiviteter som bidrar till att gruppen kan få statsliknande drag genom exempelvis expansion. 

Denna studie har visat resultat på att kvinnan är en stor del av Islamiska statens tillväxt där kvinnan 

inte enbart producerar barn utan har i uppgift att rekrytera fler medlemmar genom att uppmana de 

till hijrah. Men för att kunna sätta gruppen i rätt kontext behöver man förstå hur Islamiska staten 

fungerar. Som ett förslag till vidare studier ser jag att det skulle vara intressant att jämföra Islamiska 

staten med andra jihadist grupper för att se om det finns några likheter samt skillnader. Fokus skulle 

även kunna ligga på hur och vad de olika grupperna visar som statsliknande drag. En frågeställning 

skulle kunna vara: Vilka statsliknande drag finns det mellan Islamiska staten och andra jihadistgrup-

per? 
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