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Abstract 

The Islamic state is on the rise with a self-proclaimed caliphate. Research has 

shown that thousands of people travel to join the organization. Even though 

Swedish news coverage constantly reports about women being victims of the Is-

lamic state, fifteen to twenty young Swedish women travelled to the caliphate in 

year 2014 alone. This study analyzes the Islamic state’s propaganda magazine 

Dabiq’s women section, “To/From Our Sisters”, and constitutes the material basis 

for this research. The research aims to answer what kind of roles women are as-

cribed in Dabiq, and which role, if any, women is ascribed in the Islamic state’s 

militant Jihadism.  

To achieve this, framing as content analysis of Dabiq’s articles di-

rected toward women will be conducted. The material is analyzed with a social 

constructivist theory. The analysis shows that women are ascribed a number of 

roles in the articles. The roles are the strong woman; the wife; women as a posses-

sion; the woman as the Muslim ideal; mother and the woman as a passive partici-

pator of jihad. The study also show that the part woman play in jihad is not as an 

active participant of battle, but as a mother who produce sons to the Islamic state 

who can be sent out in war. Along with being a satisfying wife who is loyal to-

ward her husband no matter what happens to him.  
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 
”Kvinnor luras till krigets Syrien som arbetskraft”.  Så lyder en av flera nyhetsartiklar 1

som handlar om kvinnor och Islamiska staten. Kvinnan betraktas ofta som ett offer för 

IS i svensk nyhetsmedia. Samtidigt reste omkring 15 till 20 svenska kvinnor för att 

ansluta sig till IS år 2014.  Tolkningen som nyhetsmedia gjort, att IS är en irrationell 2

terrorgrupp som drivs av en barbarisk blodlust, är långt ifrån sanningen. Abdel Bari 

Atwan menar att det finns en digitalisering av IS:s propaganda som troligtvis når långt 

fler än tidigare terrorgrupper gjort.  Högt produktionsvärde är något som beskriver 3

IS:s propaganda. Ofta innehåller propagandan grafiska bilder som spelar på brutalitet. 

Detta är noga kalkylerat för att uppröra publiken som är emot IS och som tillfred-

ställer Islamiska statens anhängare.   4

 IS politiska teori har tydliga kopplingar till salafistiska skrifter och 

gruppen kallas av bland andra Loretta Napoleoni för jihadister. Gruppen är främst är 

aktiva i Irak och Syrien.  I och med det pågående krig i Syrien med flera inblandade 5

parter, det ständiga hotet mot västvärlden och flyktingströmmen från området, har IS 

blivit en grupp som frekvent omtalas i både nyhetsmedia och politiken världen över. 

Tiotusentals människor ifrån över nittio länder har lockats att resa till Islamiska staten 

för att bli en del av gruppen och bo i det självutnämnda kalifatet.  År 2014 uppskat6 -

tning att antalet krigare för IS var nära 200 000 varav 30 000 var utländska och 7000 

 SVT Nyheter, publicerat: 01/01/16, http://www.svt.se/nyheter/utrikes/kvinnor-luras-till-krigets-syrien-som-arbet1 -
skraft, Hämtat: 02/05/16

 Sveriges radio, ekot, publicerat: 12/06/14, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?2

programid=83&artikel=5887053, Hämtat: 02/05/16

 Atwan, Abdel Bari, Islamic state: the digital caliphate, New edition, updated with a new chapter, Saqi Books, 3

London, 2015, 16f.

 Winter, Charlie, The virtual ‘Caliphate’: Understanding Islamic state’s Propaganda Strategy, Quilliam, 2015, s. 4f4

 Napoleoni, Loretta, The Islamist phoenix: The Islamic State and the redrawing of the Middle East, Seven Stories 5

Press, New York, 2014, s. 17

 Winter, 2015, s. 96
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av dem från Europa.  De viktigaste rekryteringsområdena var utanför västra Europa 7

och länder på Balkanhalvön samt länder som tidigare tillhört Sovjetunionen. I oktober 

2015 uppgav Säpo att 125 svenskar stred för IS.  8

Trots rapporteringen om kvinnan som offer i IS, reser kvinnor från hela 

världen för att ansluta sig till gruppen. Vad är det då som gör att kvinnor ändå väljer 

att resa? Jag vill i den här studien undersöka Islamiska statens egen propagandatidning 

Dabiq där det finns specifika och i och med detta unika avsnitt som är riktade till 

kvinnor. Sektionen heter ”To/From Our Sisters” och i artiklarna framträder en ideal-

bild kring kvinnan och vilka hennes roller är i Islamiska staten. En analys av Dabiq 

kan ge en pusselbit till frågan om kvinnors lockelse till IS.  

1.1. Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka och analysera framställningar av kvinnan i 

Islamiska statens tidning Dabiqs artiklar, som är riktade till kvinnor, samt att diskutera 

hur denna framställning korrelerar med kvinnans deltagande eller icke-deltagande i 

Islamiska statens militanta jihadism. Denna undersökning kommer att underbyggas 

med hjälp av teorier som socialkonstruktivism samt forskning om politiskt salafistisk 

teori och jihadism, Islamiska staten, propaganda samt kvinnor och krig. Jag vill lyfta 

frågan om kvinnans roll i IS för att se på vilket sätt Islamiska staten själva porträtterar 

kvinnor och inom vilka teman eller kategorier som kvinnan behandlas.  

 För att kunna genomföra undersökningen i enlighet med syftet kommer 

denna huvudfrågeställning att besvaras:  

1. Vilka är de övergripande roller som kvinnan tillskrivs i tidningen Dabiq, speci-

fikt artiklarna riktade till kvinnor? 

För att precisera och begränsa frågeställningen kommer även följande fråga att 

besvaras: 

2. Vilken roll tillskrivs kvinnan i Islamiska statens militanta jihadism? 

 Atwan, 2015, s. 149 – 150 7

 FN, Globalis, Uppdaterat: 10/02/16, http://www.globalis.se/Konflikter/Den-islamiska-staten-IS8
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1.2. Avgränsning 
För att avgränsa undersökningen har jag valt att inrikta undersökningen till att endast 

titta på propaganda och kvinnan i IS. Eftersom språk begränsar undersökningen på 

grund av att jag inte talar arabiska används endast engelskspråkigt material för att 

genomföra analysen. Det i sig är dock inget problem då IS även gör propagandamater-

ial till en engelsktalande publik – som inte nödvändigtvis är västerländsk. IS har flera 

plattformar på vilka de sprider sin propaganda så som till exempel Twitter och You-

tube med flera. Den plattform som främst lockat mitt intresse är propagandatidningen 

Dabiq. Dabiq riktar sig främst till en västerländsk publik.  I tidningen har jag valt att 9

endast se på kvinnans roll inom IS i de avsnitt som är döpta till ”To/From Our 

Sisters”. Ett avsnitt i tidningen som har för syfte att rikta sig främst till kvinnor som 

stöder eller är intresserad av gruppen. Att undersöka alla delar i tidningen där tidnin-

gen berör kvinnor blir av tidsekonomiska skäl ogörligt. De stycken från tidningen som 

används för att styrka min analys översätter jag inte till svenska, då jag förutsätter att 

läsaren kan engelska. När jag behåller originaltexten i analysen, går ingen information 

förlorad i en översättning. 

 Ännu en avgränsning som gjorts är att endast skriven text analyseras, där 

alla bilder väljs bort i undersökningen på grund av tidsekonomiska skäl.  

Genom att begränsa undersökningen till dessa unika artiklar ger det en 

rimlig mängd material att analysera. Tidningen publiceras med jämna mellanrum. Hit-

tills har 14 nummer publicerats. Nummer sju till tretton innehåller artiklar som är äm-

nat för kvinnan inom IS. Det är alltså dessa artiklar som utgör materialet för analysen. 

 Islamiska staten har gått under flera namn i både nyhetsmedia och i 

forskning. Det är termen Islamiska staten med förkortningen IS som jag kommer att 

använda för att benämna gruppen. Eftersom det är det namn som de själva identifierar 

sig med. Det är även på det här viset som flera andra forskare resonerar när de 

bestämmer med vilket namn de ska benämna gruppen.  10

 Atwan, 2015, s. 1749

 Napoleoni, 2014, s. xiii10
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1.3. Forskningsöversikt 
Jag har delat in forskningsöversikten efter olika forskningsområden som rör under-

sökningen. Den indelning som gjorts är forskning om Islamiska staten, jihadism och 

salafism, terrorismpropaganda och kvinnor och krig.  

1.3.1. Islamiska staten 
Forskningen om IS fortsätter att produceras i takt med att organisationen växer. IS är 

en relativt ny terrororganisation som Loretta Napoleoni ger en överblick av i boken 

”The Islamist Phoenix: Islamic State and the Redrawing of the Middle East”. 

Napoleoni ger en överblick av Islamiska statens uppkomst och hur organisationen 

möjliggjort att dra nya landsgränser och skapa en Islamisk stat i mellanöstern. Boken 

behandlar IS:s snabba och fortsatta framväxt, ledarskapet, det politiska landskapet i 

mellanöstern samt jihadism och Salafism.  11

”Islamic State: the Digital Caliphate” skriven av Abdel Bari Atwan är ett 

bidrag till forskningen som erbjuder förståelse kring IS:s motiv, deras bakgrund i al-

Qa’ida samt en grundlig genomgång av IS:s mediastrategier. Författaren förklarar 

gruppen som ett digitalt kalifat med makten att mata västvärlden med filmer och 

bilder som upprör vilket ger dem ett nyhetsflöde som sänds över hela världen i 

realtid.   12

1.3.2. Jihadism och Salafism 
“Global Jihadism: Theory and Practice” skriven av Jarret M. Brachman ger en analys 

av den ideologi som inspirerar flera våldsamma grupper och förklarar kärnan i läran 

om jihadism och dess ursprung i salafismen samt strategier för globala jihadistiska 

rörelser.  13

 Nelly Lahoud har skrivit “The Neglected Sex: The Jihadis’ Exclusion of 

Women From Jihad” som behandlar jihadisters systematiska utestängande av kvinnan 

från jihad som försvarskrig. Trots att jihad påkallar både män, kvinnor, barn och slavar 

 Napoleoni, 201411

 Atwan, 201512

 Brachman, Jarret, Global jihadism: theory and practice, Routledge, London, 200913
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att delta i strid. Lahoud menar att detta sätt att undvika frågan om kvinnan och jihad 

eller exkludera kvinnan från jihad underminerar validiteten av jihadistisk ideologi.  14

“Global Salafism: Islam’s New Religious Movement” är en samling av 

olika forskares bidrag om salafism som ett globalt fenomen. Texterna ifrågasätter 

vetenskapen om salafismen samtidigt som dem visar på mångfalden av Salafismens 

många politiska och religiösa rörelser.  15

“Anatomy of the Salafi Movement” skriven av Quintan Wiktorowics 

förklarar hur det kan uppstå en enhet mellan våldsamma extremister och icke-vålds-

förespåkande puritaner genom salafismen. Wiktorowics förklarar det gemensamma 

salafistiska målet och olika salafistiska grenars väg att nå målet som är att gå tillbaka 

till religionens ursprung.  16

“The Constuction of the Salafiyya: Reconsidering Salafism from the 

Perspective of Conceptual History” skriven av Henri Lauzière reder ut Salafismbe-

greppet och dess härkomst och uppkomst, samt undersöker produktionen av “vetskap” 

om Salafism.  17

1.3.3. Terrorsimpropaganda 
“Islamic State: the Digital Caliphate” ger som tidigare nämnt en grundlig genomgång 

av IS:s mediastrategier där författaren förklarar gruppen som ett digitalt kalifat med 

makten att mata västvärlden med filmer och bilder som upprör, vilket ger dem ett ny-

hetsflöde sänds över hela världen i realtid.  18

”The Virtual Caliphate: Understanding Islamic State’s Propaganda Strategy” skriven 

av Charlie Winter ger en bred men ändå djup inblick i, och analys av IS:s propaganda 

och mediastrategier. Artikeln visar att Islamiska statens mediastregier är noggrant 

kalkylerade och visar en bild av IS med grovt våld som upprör och samtidigt lockar 

 Lahoud, Nelly, The Neglected Sex: The Jihadis’ Exclusion of Women From Jihad, Terrorism and Political Vio14 -
lence, 26:5, 780-802, DOI: 10.1080/09546553.2013.772511, 2014

 Meijer, Roel (red.), Global Salafism: Islam's new religious movement, Hurst, London, 200915

 Wiktorowicz, Quintan, Anatomy of the Salafi Movement, Studies in Conflict & Terrorism, 29:3, 207-239, DOI: 16

10.1080/10576100500497004, 2006

 Lauzière, Henri, The Construction of Salafiyya: Reconsidering Salafism from the Perspective of Conceptual 17

History, Cambridge University Press, Vol. 42, No. 3, 369–389, 2010

 Atwan, 201518
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västerländsk nyhetsmedia.  Winter finner även att den propaganda han studerat spelar 19

på specifika teman för att tilltala sin publik. Dessa teman är; Brutalitet, barmhärtighet, 

offer, krig, utopism och tillhörighet. 

David C. Benson har skrivit artikeln ”Why the internet is not increasing 

terrorism” som syftar till att problematisera och ifrågasätta tanken om att internet 

skulle öka terrorism. Benson visar på att al-Qa’idas dödande våld minskat efter att de 

börjat med transnationellt våld över internet, eftersom det finns flera statliga myn-

digheter som samarbetar för att få fram information och stoppa kommande terrorat-

tacker.  20

1.3.4. Kvinnor och krig 
“The Neglected Sex: The Jihadis’ Exclusion of Women From Jihad” skriven av Nelly 

Lahoud behandlar det jihadisters systematiska utestängande av kvinnan från den lilla 

jihad. Trots att jihad påkallar både män, kvinnor, barn och slavar att delta i 

försvarskrig. Lahoud menar att detta sätt att undvika frågan om kvinnan och jihad 

eller exkludera kvinnan från jihad underminerar validiteten av jihadistisk ideologi.  21

Jag kommer att bidra till den tidigare forskningen genom att beskriva 

kvinnans roll i IS. Detta genom att koppla samman empiristiska studier och den teo-

retiska forskningen. Där en brygga byggs mellan Lahouds forskning om kvinnan och 

jihadisters exkludering av henne från jihad med forskning rörande IS och deras propa-

ganda. Bidraget visar hur IS själva porträtterar kvinnan och vilken plats hon får i Is-

lamiska statens militanta jihadism. 

1.4. Källmaterial 
Det material som används för att utföra analysen är IS:s egen propagandatidning 

Dabiq. Tidningen publiceras med jämna mellanrum och hittills har 14 nummer pub-

licerats.  

 Winter, Charlie, The virtual ‘Caliphate’: Understanding Islamic state’s Propaganda Strategy, Quilliam, 201519

 Benson, David C. Why the Internet Is Not Increasing Terrorism, Security Studies, 23:2, 293-328, DOI: 10. 20

1080/09636412.2014.905353, 2014

 Lahoud, Nelly, The Neglected Sex: The Jihadis’ Exclusion of Women From Jihad, Terrorism and Political Vio21 -
lence, 26:5, 780-802, DOI: 10.1080/09546553.2013.772511, 2014 
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 Tidningen är välproducerad, med genomtänkt layout och många fo-

tografier. Tidningen är skickligt utformad med ett innehåll som framhäver Islamiska 

statens segrar samt visar upp återbyggnaden av kalifatet och IS:s återkomst tack vare 

det heliga kriget, jihad. Tidningen används för att glorifiera IS och rekrytera muslimer 

från västvärlden. Tidningen publiceras på flera europeiska språk varav engelska är ett 

av dem. Tidningen riktar sig främst enligt Atwan till en västerländsk publik. Bild-

språket och tidningens layout påminner om västerländsk media, så som tillexempel 

tidningar och nyhetssidor.  22

 Innehållet varierar men övergripande teman som finns i Dabiq är sam-

manhållningen av ummah (den muslimska gruppen). Att leva enligt de lagar som 

råder, att vara trogen Allah samt migration till IS och jihad vilket i det här fallet in-

nebär heligt krig. Utöver dessa teman uppdaterar tidningen läsaren om aktuella hän-

delser som involverar IS med flera fotouppslag från exempelvis Parisattacken och an-

dra attacker runt om i världen, samt annan information som läsaren enligt IS bör ta del 

av.   

 Nedan följer en kort presentation av de nummer som utgör materialet för 

analysen och vad artiklarna handlar om. 

“From Hypocrisy to apostasy – The Extinction of the greyzone” heter 

Dabiqs tidning nummer sju där artikeln riktad till kvinnor heter “A Brief Interview 

With Umm Basir Al-Muhajirah”. I den här artikeln finns en intervju med den aktive 

Abū Basīr al-Ifrīqīs fru Umm Basir Al-Muhajirah som enligt Dabiq givit fördelaktiga 

svar till de frågor som tidningen ställt och därmed publiceras intervjun. Intervjun be-

handlar hijrah, vilket betyder migration till det islamiska landet, i det här fallet IS. 

Samt hur en kvinna ska leva enligt Umm Basīr, hur kvinnan bör fungera som stöd för 

mannen, ett budskap som Umm Basīr vill föra vidare till andra muslimer, framförallt 

hennes muslimska systrar. Artikeln är två sidor lång.  23

“Shari’ah Alone will Rule Africa” är titeln på Dabiqs tidning nummer 

åtta. Artikeln riktad till kvinnan heter ”The Twin Halves of the Muhājirīn”. Kvinnan är 

ansedd som den andra halvan av mannen som är en helig krigare, och beskriver hur en 

 Atwan, 2015, s. 20f.22

 Dabiq, “From Hypocrisy to Apostasy: The Extinction of the Grayzone”, Nr. 7, 1436 Rabi´ Al - Akhir, januari – 23

februari, 2015
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kvinna ska leva som en god muslim. Artikeln är skriven ur en kvinnas perspektiv. Som 

författare till artikeln står Umm Sumayyah al-Muhājirah. Artikeln är sex sidor lång.  24

 Daqiqs utgåva nummer nio heter ”They Plot and Allah plots” medan ar-

tikeln riktad till kvinnor heter ”Slave-girls or prostitutes?” som är adresserat som 

“From our Sisters” och är skrivet av Umm Sumayyah al-Muhājirah. Artikeln är sex 

sidor lång som främst handlar om erkännandet och rättfärdigandet av kvinnliga slavar 

samt rätten för män att ha flera fruar och konkubiner.  25

Dabiqs utgåva nummer tio heter “In the Law of Allah or the Laws of 

Men” med en artikel adresserad som “From Our Sisters” som heter “They are not law-

ful spouses for one another” skriven av Umm Sumayyah al-Muhājirah. Artikeln som 

är sju sidor lång, syftar till att ge råd och guidning till hur fruar kan lämna män som är 

en fiende till Allah och IS. Kvinnor till män som kämpar mot IS uppmanas att utföra 

hijrah till IS och vara en förebild för andra kvinnor som har män som lever i apostasi.   26

 Dabiqs tidning nummer elva heter “From the Battle of Al-Ahzab to the 

War of Coalitions” avsnittet i den här tidningen som är adresserat som “To Our Sis-

ters” heter ”A Jihad Without Fighting”. Artikeln som är sex sidor lång, tar upp vikten 

av att kvinnan måste hålla sig stark i sin relation till sin man medan han är i krig. 

Kvinnan påvisas vikten av att vara trogen sin man även i svåra tider samt vikten av 

rollen som moder, att bygga ummah och producera söner som ska skickas ut i strid. 

Artikelns andemening syftar till att visa hur kvinnan kan vara delaktig i jihad utan att 

delta i strid.  27

 Dabiqs upplaga nummer tolv heter “Just Terror” och har en artikeln som 

är adresserad “To Our Sisters” där artikeln heter ”Two, Three, or Four”. Artikeln är 

skriven av Umm Sumayyah al-Muhājirah och behandlar rätten för män att ha flera 

fruar samtidigt. Det blir tydligt i texten att författaren stött på flera kvinnor som inte 

vill att deras män ska gifta sig med fler fruar än dem själva, det här är något som för-

 Dabiq, “Shari’ah Alone will Rule Africa”, Nr. 8, 1436 jumada al-akhirah , mars – april, 201524

 Dabiq,”They Plot and Allah plots”, Nr. 9, 1436 Sha´ban, maj – juni, 201525

 Dabiq, “In the Law of Allah or the Laws of Men”, Nr. 10, 1436 Ramadan, juni – juli, 201526

 Dabiq, From the Battle of Al-Ahzab to the War of Coalitions”, Nr. 11, 1436 Dhul -Qa´dah, augusti – september, 27

2015
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fattaren vill råda bot på. Det finns flera skäl till varför en man behöver ta flera fruar, 

och kvinnan har ingenting att säga till om i den frågan. Artikeln är fyra sidor lång.  28

 Dabiqs upplaga nummer tretton heter ”The Rāfiḍah – From Ibn Saba’ to 

the Dajjāl” i vilken det finns ett avsnitt riktad till kvinnor som heter ”To Our Sisters” 

med en artikel som heter ”Advice on Ihdād”. Ihdād betyder sörjandet av maken.  29

Avsnittet som är tre sidor lång beskriver råd för kvinnan som sörjer sin make som gått 

bort i strid, för att hon ska kunna handla rätt, samt vanliga misstag som görs under 

sörjeperioden.  30

1.5. Disposition 
Undersökningen kommer att disponeras på följande vis, först följer en teori och 

metoddel som förklarar vilka ingångar jag har till analysen, och vilket sätt den genom-

förs. Därefter följer en bakgrund som är ämnad att ge förståelse kring IS:s som en ji-

hadistisk organisation och deras ursprung i salafismen Vidare återfinns analysen av de 

sju artiklar i Dabiq som är riktade till kvinnor. Därefter kategoriseras innehållet från 

varje artikel i kategorier efter vilka roller som kvinnan tillskrivs för att ge en överblick 

av innehållet hur IS uppfattar kvinnan. Avslutningsvis diskuteras resultatet av analy-

sen för att sedan följas upp av en slutsats där frågorna i frågeställningen besvaras. 

 Dabiq, “Just Terror”, Nr. 12, 1437 Safar, november – december, 201528

 Dabiq,”The Rāfiḍah – From Ibn Saba’ to the Dajjāl”, Nr. 13, 1437 Rabi al-akhir, januari – februari, 2016, s. 2429

 Dabiq, Nr. 13, 2016 30
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Kapitel 2 Teori och metod  

I det här kapitlet presenteras den teori och de metoder som används för att genomföra 

analysen. Kapitlet ämnar förklara teorin och metoderna för att visa hur de fungerar 

samt används i uppsatsen 

1. Teori 
I det här stycket går jag igenom mina teoretiska utgångspunkter i frågor som rör un-

dersökningen. Min analys vilar på en socialkonstruktivistisk grund vilket är den teori 

som presenteras nedan.  

1.1. Socialkonstruktivism och kön 
Min analys bygger på socialkonstruktivistisk vetenskapsteori. Diskursteoretiskerna 

Marianne Winter-Jörgensen och Louise Philips förklarar att det finns flera premisser 

som samverkar för att förklara hur man kan förstå socialkonstruktivismen. Den första 

är en kritisk inställning till vad som anses vara självklar kunskap, eftersom ett so-

cialkonstruktivistiskt synsätt utgår ifrån att det inte finns någonting som är objektiv 

sanning. För att förklara det, innebär det att en specifik världsbild inte är en spegelbild 

av verkligheten, utan en produkt av olika sätt att kategorisera vår omvärld.  Den andra 31

premissen som är viktig att notera är att Islamiska statens världsbild och IS sätt att tol-

ka och analysera omvärlden är historiskt och kulturellt präglad.  Den tredje premissen 32

handlar om IS sätt att uppfatta omvärlden, vilket sker genom kunskap som skapas i 

sociala processer. Slutligen handlar socialkonstruktivismen om tanken att i en bestämd 

världsbild, blir vissa sätt att handla naturliga och andra onaturliga. Olika världsbilder 

leder alltså till olika sociala handlingar och den sociala konstruktionen av kunskap och 

 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, 31

2000, S.11

 Winther Jørgensen, Phillips, 2000, S.1132
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sanning får sociala konsekvenser.  I de kommande styckena presenterar jag min egen 33

uppfattning om olika områden i uppsatsen för att uppmärksamma min tolkning av 

dessa områden.  

Den teoretiska utgångspunkt jag har när jag läser om kön är alltså so-

cialkonstruktivistisk. Det innebär att kön tillskrivs egenskaper, alltså konstrueras so-

cialt och historiskt.  Kön och identitet är i ständig förändring och begrepp kring kön 34

konstrueras av de människor som använder dem, när begreppen används.  Det betyder 35

att begrepp kring kön är i ständig förändring, vilket är väsentligt för min analys av 

kvinnor inom IS, då det socialt skapas en konstruktion av kvinnan som tillskriver 

kvinnan olika roller. Min tolkning av dessa roller är det som analysen utgår ifrån, 

vilket är viktigt att poängtera.  

Kön och religion har enligt Riffat Hassan ett komplicerat förhållande. 

Då kvinnan i många fall sedan långt tillbaka, förtryckts i olika traditioner på grund av 

tolkningar av religioner som ofta faller till fördel för mannen. Religionen kan, enligt 

Hassan, användas som ett instrument för förtryck istället för en befrielse från icke 

jämställda sociala strukturerar. Det betyder inte att det finns en essens i koranen som 

är förtryckande och som i sig bidrar till ojämställdhet, men att tolkningar av koranen, 

som stöds av män, bidrar till en bristande social jämlikhet.  Rita Gross menar att reli36 -

gioner har använts som ett instrument för patriarkala maktstrukturer för att legitimera 

ett begränsande kvinnan till hennes roll i hemmet som moder och hustru, där hennes 

religiösa och publika aktivitet inte sker i samma utsträckning som mannens.  Det ty37 -

der på patriarkala strukturer som upprätthåller en könsmaktsordning som är till fördel 

för mannen.  

Könsroller under krig är en central aspekt i uppsatsen, eftersom det finns 

flera olika dimensioner av kvinnans roll under krig. Vid krig menar Zillah Eisenstein 

att kvinnan riskerar att bli våldtagen och dödad. Vidare manar Eisenstein att kvinnan 

fungerar som ett mål och som en symbol för motståndets svaghet, då familjen är 

 Winther Jørgensen, Phillips, 2000, S.1233

 Gemzøe, Lena, Feminism, 2., [uppdaterade] uppl., Bilda, Stockholm, 2014, s. 4934

 Ambjörnsson, Fanny, Vad är queer?, Natur och kultur, Stockholm, 2006, s. 18435

 Sharma, Young, 1999, s. 6f36

 Gross, Rita M., Feminism and religion: an introduction, Beacon Press, Boston, Mass., 1996, s. 91f. 37
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vanärad.  Fred förknippas ofta med kvinnan, medan mannen förknippas med krig.  38 39

Därför finns det flera exempel som visar på att kvinnan tillskrivs en passiv roll i IS:s 

Jihad. Kvinnan begränsas enligt Lahoud till att vara hustru och moder under tider av 

försvarskrig trots att den ursprungliga tolkningen av jihad påkallar alla muslimer, 

män, kvinnor, barn och slavar att delta i försvarskriget.  40

Religion och våld är begrepp som blir oundvikliga att diskutera när man 

diskuterar IS. Min hållning som baserar sig på William T. Cavanaughs forskning, är 

kritisk till att tala om religion som ett släkte, av vilka islam, kristendom och hinduism 

med flera, är arter som har en högre benägenhet till våld än ideologier och institution-

er som är identifierade som sekulära, exempelvis nationalism, marxism, och kapital-

ism. Cavanaugh menar att det finns en benägenhet att måla upp en bild av religioner 

och dess utövare som irrationella och fanatiska och därmed ett hot mot västvärldens 

demokratiska och civiliserade samhälle.  Skiljelinjerna mellan det religiösa och poli41 -

tiska våldet är godtyckliga vilka bland andra Cavanaugh visat.  Det är problematiskt 42

att se IS:s våld som religiöst då det inte är möjligt att dela upp olika dimensioner av 

samhället så som till exempel politik, religion och ekonomi eftersom de är så nära 

sammanlänkade, att det omöjligt går att avgöra vilka av dessa dimensioner som spelat 

roll vid våldet.  Cavanaugh menar att det är omöjligt att avgöra vilka dimensioner av 43

samhället som har spelat och spelar roll vid våldsdåd.  Jag kommer därför att hålla 44

mig ifrån att bestämma gruppen som till exempel religiös eller politisk.  

 Riley, Robin L., Mohanty, Chandra Talpade & Pratt, Minnie Bruce (red.), Feminism and war: confronting US 38

imperialism, Zed, London, 2008, s. 37

 Riley, Mahonty, Pratt, 2008, s. 3339

 Lahoud, 2014, s. 180 – 18340

 Cavanaugh, William T., The myth of religious violence: secular ideology and the roots of modern conflict, Ox41 -
ford University Press, New York, 2009, s. 4f

 Cavanaugh, 2009, s. 4f.42

 Cavanaugh, 2009, s. 343

 Cavanaugh, 2009, s. 4f. 44
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2. Metod 
Metodstycket kommer att beskriva två metoder, framing och innehållsanalys. 

Metoderna kombineras för att komplettera varandra, vilket ger en metod som fungerar 

väl vid den analys som ska genomföras.   

2.1. Framing som innehållsanalys 
Framing är en teori utformad av bland andra Robert Entman. Teorin innebär att välja 

och betona vissa aspekter eller problem och finna samband mellan dem för att påvisa 

specifika tolkningar, utvärderingar och/eller lösningar. För att sammanfatta, betyder 

framingteorin hur någonting presenteras för en publik, i det här fallet läsaren, och hur 

läsaren använder och förstår informationen.  Det innebär att jag som analyserar käll45 -

materialet kommer att tolka materialet beroende av hur källmaterialet är utformat. Jag 

kommer att arbeta induktivt, vilket betyder att jag kommer att läsa källmaterialet, för 

att se vilka dimensioner och kategorier som framkommer under läsningen. Framing 

fungerar väl för induktivt arbete. I den här analysen kommer framing att användas 

som metod med hjälp av innehållsanalys. De ramar som framingteorin skapar används 

vid en innehållsanalys av källmaterialet för att tolka materialet beroende på hur käll-

materialet är utformat. 

  Innehållsanalys används för att beskriva och förklara särdrag som finns 

inbäddade i en text och är en form av textanalys. Innehållsanalys är en metod gör att 

stora mängder av text blir hanterbart, eftersom den hjälper forskaren att sammanfatta 

stora mängder information som därefter kan kontextualiseras och analyseras. Metoden 

kan användas både kvantitativt och kvalitativt för att eventuellt finna mönster i större 

textmängder. Processen innebär att texter som utgör underlaget för de frågor som ska 

besvaras, väljs ut för att sedan analyseras. Texterna kan sedan kodas efter olika kate-

gorier. Kategorierna analyseras sedan i en teoretisk del med hjälp av valda teoretiska 

perspektiv. Metoden kan användas i studier av till exempel religion för att undersöka 

framställningar av olika aspekter av religion i exempelvis läromedel, nyhetsmedia, 

religiösa grupper och kulturer. Innehållsanalys fungerar väl för att studera religion då 

den tillåter forskaren att nå bortom uppenbart innehåll. Genom att manuellt analysera 

 Entman, Robert M., Cascading Activation: Contesting the White House’s Frame After 9/11, Political Communi45 -
cation, University of Chicago Press, DOI: 10.1080/10584600390244176, 2004, 415f.
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innehållet kan man göra tolkningar och bedömningar och identifiera budskap som 

finns under ytan.  46

 Dolda budskap förmedlas ofta i texter. Genom innehållsanalys kan forskaren 

göra detaljstudier av innehållet för att sedan analysera det och göra tolkningar och 

bedömningar. Samt i det här fallet ta reda på eventuella underliggande budskap som 

tidningen Dabiq förmedlar om kvinnans roll. Undersökningen kommer att struktureras 

genom att en rad kategorier som rör kvinnan listas efter inläsning av materialet. 

Därefter diskuteras resultaten av undersökningen för att ge en djupare insikt om hur 

kvinnan framställs i IS, och hur de framställer kvinnan i propagandatidningen Dabiq. 

  Analysen kan genom framing som innehållsanalys inte svara på hur IS:s 

syn på kvinnans och hennes plats i deras militanta jihadism ser ut i övriga former av 

propaganda. Detta på grund av att analysens resultat endast är representativa specifikt 

för tidningen Dabiq. Dock kan analysen nå relevanta slutsatser då materialet blir rep-

resentativt, eftersom Islamiska staten står bakom publiceringen av Dabiq, samt att re-

sultatet prövas mot empiriskt material. 

 Nelson, Chad, Woods, Jr, Robert H., 2011, Content analysis, The Routledge handbook of research methods in the 46

study of religion, Stausberg, Michael & Engler, Steven (red.),  Routledge, Abingdon, Oxon, 109 – 121, s. 109f.
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Kapitel 3 Bakgrund 

I bakgrunden presenterar jag kortfattat Islamiska staten som organisation och hur 

gruppen kan kopplas samman med jihadism och salafism. Bakgrunden syftar till att 

öka förståelsen av gruppen inför analys och diskussion om gruppens propagandatid-

ning Dabiq. 

3.1. Islamiska staten 
Islamiska staten har många namn. Gruppen förkortas ibland som IS. ISIS är en annan 

förkortning som står för Islamiska staten i Iraq och Syrien, eller ISIL som står för Is-

lamiska staten i Iraq och Levant. Gruppen har på senare tid även benämnts som Daesh 

vilket är den arabiska förkortningen för ISIS.      47

I juni 2014, några dagar innan den heliga månaden ramadan, släpptes en 

tjugo minuter lång inspelning med IS:s ledare Abu Bakr al-Baghdadi. På inspelningen 

utropade han det nya kalifatet, IS med honom själv som den nye kalifen. Han upp-

manade muslimer från hela världen att migrera till kalifatet för att ansluta sig. För att 

skapa en stat med hela världens muslimer under en flagga och ett mål. I talet medde-

lade al-Baghdadi IS:s planer för en global expansion.  48

 IS växte fram med hjälp av eller på grund av en rad faktorer som ut-

gjorde en grogrund för gruppen. Gruppens snabba framgång, enligt John L Esposito, 

berodde bland annat på den politiska situationen i Syrien och Irak och etniska och re-

ligiösa splittringar i regionen.  Napoleoni menar att IS lyckats bygga ett finansiellt 49

strategiskt område med exempelvis oljefält i södra Syrien genom donationer från 

Gulfstater. På så vis, menar Napoleoni, har IS lyckats marknadsföra sig själva som 

regionens nya härskare. IS sprider ett starkt budskap, ett politiskt och enligt vissa, 

 Esposito John L, Islam and Political Violence, Prince Alwaleed Bin Talal Center for Muslim-Christian Under47 -
standing Georgetown University, Washington, DC, 2015, s. 1074

 Atwan 2015. ix48

 Esposito, 2015, s. 107449
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hoppfullt budskap om återkomsten av kalifatet, islams guldålder.  I det krigsdrabbade 50

området har IS utöver krigsföring och terror ett socialt arbete. IS har till exempel 

etablerad soppkök, ett arbete med att placera föräldralösa barn hos familjer och utför 

poliovaccinationer i området. IS är ekonomiskt strategiska, menar Napoleoni. Genom 

att till exempel ta en andel av det humanitära stöd som kommer till Syrien kan de 

sedan strategiskt placera pengapotten i Islamiska statens område för bli dem, som i 

befolkningens ögon, hjälper människor i området.  På så vis vinner IS många sympa51 -

tisörer enligt Napoleoni, som efter årtionden av krig och misär betraktar IS som en 

räddning som kan återge hemlandet dess forna glans och återgå till islams guldålder.  52

Samtidigt har våldet i Syren med de många parter som är inblandade i 

kriget tvingat över 6,5 miljoner människor från Syrien till de närmsta grannländerna.  53

 Enligt Napoleoni har Islamiska staten som en beväpnad organisation 

genom global propaganda och tusentals rekryter från hela världen, lyckats med det 

som ingen tidigare grupp lyckats med i modern historia, det ultimata målet för terror-

ism. De har skapat en egen stat i ruinerna av tidigare nationer, genom erövringar och 

krig med hjälp av, det som Napoleoni kallar, terroristtaktik.  54

3.2. Jihadism och salafism 
IS kallas ibland för jihadister, av bland andra forskaren Jarret M. Brachman. Jihadism 

är en omtvistad term. Ordet syftar enligt Brachman till att förklara extrema islamisters 

användning av våld för att fördriva icke-islamiska influenser från de traditionella mus-

limska länderna, för att i sin tur kunna etablera ett islamiskt styre.  Termen jihadism 55

är kontroversiell, eftersom den innehåller ordet jihad, vilket är ett viktigt religiöst 

koncept inom islam. Jihad innebär strävan för gud. Napoleoni menar att jihad ofta har 

blivit översatt enbart till heligt krig. Det är en tolkning av lilla jihad som innebär väp-

 Napoleoni, 2014, s. xv50

 Napoleoni, 2014, s. 3751

 Napoleoni, 2014, s. xv52

 FN:s flyktingorgan, Sverige för UNHCR, http://sverigeforunhcr.se/syrien#fakta, hämtad: 03/05/1653

 Napoleoni, 2014, s. 754

 Brachman 2009,  s. 455
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nat försvar av islam mot angripare. Där den stora jihad, vilket är den vanligaste for-

men av jihad, innebär inre strävan att motstå sinnliga begär och onda benägenheter, 

lämnats utanför i översättningar av vad jihad står för.  Jihadism har dock blivit ett ut56 -

tryck som ofta används och accepteras när man refererar till sunnimuslimer som an-

vänder våld för att uppnå mål för sin politiska agenda, menar Brachman.  Trots denna 57

kontroversiella term, är det en term som är accepterad med en universell förståelse, 

och är också den term jag kommer att använda för att beskriva IS. Dock fungerar inte 

jihadism enbart för att beskriva hela IS:s ideologi. IS nämns ibland som salafistji-

hadister. Lauzière menar att jihadism är sprungen ur salafism och räknas ibland som 

en del av den. Den salafistiska gren som jihadism kan anses tillhöra räknas som mili-

tant eller radikal salafism enligt Lauzière.   58

Salafism har en lång historia som tolkats olika av olika forskare. Kon-

ceptet salafism anses idag, enligt Lauzière, bestå av sunni-puritaniker som använder 

salafism för att etikettera sig, för att omvärlden ska förstå deras agenda.  Salafism up59 -

pkom under den andra halvan av 1800–talet som en beundran av västvärldens mod-

ernisering. Över tid har dock salafismen enligt Quintan Wiktorowicz blivit ur-

sprungets raka motsats. Salafismen söker gå tillbaka till en föreställning av ett rent 

islam där man strävar efter att leva enligt profetens lära. För att liksom Wiktorowicz 

förklara salafismen, genom att dela upp den i olika grenar, kan den salafistiska 

rörelsen delas upp som puritaner, politiska och jihadistiska salafister. Puritaner 

fokuserar rörelsen till icke våldsamma metoder så som en rening av läran och utbild-

ning. Politisk salafism betonar vikten av salafitisk bekännelse i den politiska arenan 

eftersom det drastiskt påverkar det sociala rättssystemet då dem vill ge gud enhällig 

rätt att besluta om lagar. Den sista är jihadistisk salafism som tar en militant ut-

gångspunkt vilka påkallar våld och revolution för att nå tillbaka till det ursprungliga 

islam.  Till den sista kategorin kan IS räknas in, och gör det även av forskare som ex60 -

empelvis Brachman. Dessa rörelser har alla samma mål, att gå tillbaka till ett ur-

 Napoleoni, 2014, s. 12056

 Brachman, 2009,  s. 557

 Lauzière, 2010, s. 370f.58

 Lauzière, 2010, s. 37059

 Wiktorowicz, 2006, s. 20860
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sprungligt islam med Muhammads lära, med dem ger olika förklaringar till hur målet 

ska nås. 

Jihadism kombinerar fyra doktriner, Tawhid (enhet med gud), Aqidah 

(trosbekännelse), Takfir (bannlysning) och jihad (strävan) det är den här blandningen 

av ultrakonservativa element i kombination med extraordinära våldsdåd som separerar 

jihadister från andra skolor inom salafismen menar Brachman.   61

 Brachman, 2009, s. 2261
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Kapitel 4 Analys 

I analysen utgår jag ifrån den teori och metod som valts för att analysera artiklarna i 

Dabiq.  Jag kommer att skapa kategorier som jag finner i artiklarna.  

De övergripande roller som kvinnan tillskrivs i artikeln och som kvinnan 

kan kategoriseras in i är följande; Den starka kvinnan, Hustru; Kvinnan som ägodel; 

Kvinnans passiva roll i jihad; Kvinnan som idealisk muslim; Modern. Flera av dessa 

kategorier har underkategorier för att kunna beskriva den komplexitet och den mång-

fald som kategorin innebär. Dessa underkategorier förklaras närmare i analysen. För 

att motivera och legitimera valen av de roller som kvinnan kategoriseras in i, i artik-

larna följer förklaringar nedan, samt exempel från texten för att visa varför just dessa 

underkategorier är bärande utifrån framing som innehållsanalys. I analysen kommer 

jag att benämna den eller dem som skrivit artiklarna som författaren. Umm Sumayyah 

al-Muhājirah står som författare till flera av artiklarna, andra artiklar är osignerade.  

4.1. Den starka kvinnan 
Den starka kvinnan är en kategori som för med sig en komplexitet, eftersom det är ett 

tema som genomsyrar alla artiklar som är riktad till kvinnan i tidningen Dabiq. 

Därmed blir det ofrånkomligt att under denna kategori skapa andra kategorier som 

mer specifikt ringar in vilka kategorier och teman som behandlas när Dabiq skriver 

om ”den starka kvinnan”. 

4.1.1. Den starka kvinnan som sörjer sin man 
Faktumet att en kvinna ska sörja sin mans död blir viktig eftersom tanken är att män-

nen ska offra allt i striden för IS, även sitt liv.  I och med att denna tanke finns, följer 62

flera råd för kvinnor som sörjer sina män som dött i kriget för IS. I citatet nedan an-

 Atwan, 2015, s. 18562
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vänder författaren positiva ord så som välsignade martyrer  (blessed shuhadā’) och att 63

Allah ska välsigna de tålmodiga systrarna genom deras sorg. 

This is some advice for the noble widows of the blessed shuhadā’ in the mighty lands of 
the Khilāfah pertaining to the rulings of ‘iddah, especially those of ihdād (mourning their 
husbands). Some common mistakes are also briefly mentioned. May Allah bless the pa-
tient sisters through their grief. And all success is from Allah alone.  64

  

Det finns flera råd angående vad kvinnan får och inte får göra när hennes man har dött 

och kvinnan ska sörja maken. Dessa råd finns till för kvinnan som sörjer sin make, för 

att hon ska kunna handla rätt. Det innebär att kvinnan måste vara stark, trots sorg och 

handla enligt IS:s regler. Författaren Umm Sumayyah al-Muhājirah tar upp vanliga 

frågor och problem och råd för kvinnor som genomgår en period av sorg. Det handlar 

inte om hur kvinnan ska ta sig igenom en svår periodmentalt, där hon har förlorat sin 

man, utan snarare hur kvinnan kan och får agera för att utföra hennes Ihdād (sörjande 

av makens död)  korrekt. Därav måste kvinnan vara stark i sitt sörjande av mannen 65

och kunna agera korrekt som en idealisk muslim. Ett av de många exempel på hur 

kvinnan bör agera finns i citatet nedan:  

 “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” [Zād al-Ma’ād].  66

I citatet förklaras att en gravid kvinnas graviditet som överskrider tiden för sörjeperio-

den, avslutas hennes Ihdād när hennes graviditet är fullbordad. Hon får då gifta sig på 

nytt, gör sig vacker, parfymera sig och smycka sig som hon önskar för hennes man.  

Med andra ord finns det flera levnadsregler för kvinnor som sörjer sina 

män. Råden behandlar inte hur kvinnan ska kunna må bättre psykiskt för att hantera 

sorgen. Utan istället ges kvinnan regler för hur sörjandet ska gå rätt till enligt IS:s 

tolkning. Det är därför jag har valt att placera kvinnan som sörjer sin man under den 

 Atwan, 2015, s.2163

 Dabiq, Nr. 13, 2016, s. 2464

 Dabiq, Nr. 13, 2016, s. 2465

 Dabiq, Nr. 13, 2016, s. 2466
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starka kvinnan, för att hon måste vara stark genom sin sorg för att klara av alla dessa 

regler. 

4.1.2. Den starka kvinnan som bör utföra hijrah 
Hijrah betyder att muslimer bör migrera till från hedniska länder för att återförena alla 

muslimer i det heliga landet.  Hijrah är en central del av IS:s propaganda. Som tidi67 -

gare nämnt är tidning Dabiqs målgrupp en västerländsk muslimsk publik eftersom tid-

ningen publiceras på engelska, men även andra europeiska språk. Hijrah blir ett cen-

tralt begrepp då det är av yttersta vikt för IS att fler kvinnor vill migrera till området 

då det är ett sätt för gruppen att växa socialt. Det finns rapporter som menar att många 

av krigarna (Muhājirīn) är ogifta och behöver fruar.  Därför blir artiklarna riktade till 68

kvinnor ofta starkt missionerande där hijrah spelar en central roll.  Hijrah enligt ar-

tikeln definieras och förklaras bland annat på det här viset:  

It is migrating from the places of shirk and sin to the land of Islam and 
obedience. (…) Hijrah will not cease as long as there is jihād.  69

Eftersom tidningen riktar sig till muslimer i väst står hijrah för tanken och uppmanin-

gen om att fler europeiska muslimska kvinnor bör utföra hijrah och migrera till IS, där 

kvinnan måste vara stark och ta steget att flytta. 

 Kvinnan kan enligt IS vara rädd för att lämna sina barn och inte längre få 

finansiellt stöd av sin man, men ingen dessa ursäkter betyder någonting, eftersom den 

enda lag kvinnan bör följa är Allahs lag.  IS säger sig följa denna lag utan undantag 

och det kvinnan måste utföra hijrah, trots rädsla är att vara stark och uppoffra sitt tidi-

gare liv för att migrera till Islamiska staten. Kvinnan bör alltså oavsett hennes liv ut-

föra hijrah själv om hennes familj stödjer IS.  

I say, even though I understand your emotions, your sense of motherhood, 
and your fear of breaking up your family, and even though I understand 
your fear of poverty, I do not find any excuse for you before Allah , who 
says, {Say, “If your fathers, your sons, your brothers, your wives, your 
relatives, wealth which you have obtained, commerce wherein you fear 
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decline, and dwellings with which you are pleased are more beloved to you 
than Allah and His Messenger”} [At-Tawbah: 24].  70

Hijrah är som tidigare nämnt en central del av Dabiqs budskap för att få människor att 

migrera till IS. För att övertala kvinnor som lever med män som till exempel strider 

med grupper mot IS söker författaren övertala dessa kvinnor att lämna sina män, barn 

och sin ekonomiska säkerhet för att leva under Allahs lag i IS. Ett exempel på detta ser 

vi nedan där författaren menar att det är förbjudet för kvinnan att vistas under samma 

tak som mannen om han lyder den rätta läran, vilket är IS:s lära. 

(…) it is not permissible for you in any case to remain under the same roof 
with someone who has removed the noose of Islam from his neck, and the 
marriage contract between you and him was nullified the moment when he 
apostatized from the religion of Islam.  71

Dessa återberättelser från kvinnor har ett syfte där författaren ramar in hur flera kvin-

nor som läser artikeln lever. Genom att identifiera sårbara kandidater genom att 

förstärka deras tvivel de har på deras nuvarande livssituation och att övertyga dem 

genom att propagera för ”bevis” att IS är den rätta vägen att gå.  Ett annat sätt att 72

övertyga kvinnor att migrera är att ge exempel på andra kvinnor som goda exempel på 

vad de offrat för att migrera till IS för att bevisa för kvinnor som läser att det inte finns 

någon ursäkt att avstå från hijrah och att det aldrig är omöjligt att klara av det. I ex-

emplet nedan berättar författaren om en gravid kvinna som utförde hijrah vars barn 

dog när hon nådde fram. 

Another sister performed hijrah with her husband while she was pregnant. 
(…) she reached the land of the Islamic State and then gave birth to her 
child who, by Allah’s decree, died during birth due to pregnancy complica-
tions apparently caused by the difficulty of the trip. Yes, he died and was 
buried in the Islamic State while his mother is always in remembrance of 
Allah and grateful to Him, I consider her such and Allah is her judge.  73

Trots denna förlust menar Islamiska staten att kvinnan handlat i enlighet med guds 

vilja, på så vis erhåller hon guds vördnad.  
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4.1.3. Kvinnan som gör uppoffringar 
Kvinnan som gör uppoffringar. I samband med hijrah framkommer ännu en kategori 

där kvinnan ombeds göra uppoffringar för att kunna migrera till IS. Dessa uppof-

fringar kan handla om familjen, där familjen förhindrar migrationen till Islamiska 

staten, där kvinnan lämnar sin man och sina barn för att ta sig till IS. Det som enligt 

författaren sammanfattar varför kvinnorna offrar allt för att ta sig till IS när hon frågar 

dem varför de väljer att lämna allt är på grund av Allah. Kvinnan kan vara rädd för att 

lämna sina barn, inte få finansiellt stöd av sin man längre, men inget av det betyder 

någonting eftersom den enda lag kvinnan bör följa är den av Allah vilket IS säger sig 

följa utan undantag och det hon måste göra trots denna rädsla är att vara stark och up-

poffra sitt liv för att kunna utföra hijrah. I citatet nedan ser vi den som jag förklarat 

ovan. 

 I say, even though I understand your emotions, your sense of motherhood, 
and your fear of breaking up your family, and even though I understand 
your fear of poverty, I do not find any excuse for you before Allah , who 
says, {Say, “If your fathers, your sons, your brothers, your wives, your 
relatives, wealth which you have obtained, commerce wherein you fear 
decline, and dwellings with which you are pleased are more beloved to you 
than Allah and His Messenger”} [At-Tawbah: 24].  74

Författaren trycker på att det enda rätta är att överge allt för Allah och beskriver att det 

är fint att offra materiella ting, vilket ses som ett bevis på kvinnans tro på Allah och 

IS. Citatet nedan förklarar att IS:s motståndare påstått att de som utför hijrah lever un-

der svåra förhållanden, medan författaren menar raka motsatsen. Där författaren sett 

kvinnor som skiljt sig från deras män och lämnade sin förmögenhet med den huvud-

sakliga anledningen, Allah. 

The opponents often repeat that those who perform hijrah to the Islamic 
State belong to a marginalized class in their former lands, living in diffi-
cult conditions between unemployment, poverty, family problems, and 
psychological disorders. But I saw something contrary! I saw sisters who 
divorced the Dunyā and came to their Lord, striving. I saw sisters who 
abstained from a life of luxury and abundant wealth. I saw sisters who 
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abandoned a beautiful home and luxurious car, and ran for the cause of 
their Lord (…).  75

I och med att författaren nämner lyx och förmögenhet som något som är värt att läm-

na, kan man utläsa en kritik mot västerlandets konsumtionssamhälle vilket är någon 

som IS i deras salafistiska jihadism föraktar.  

4.1.4. Kvinnan som tålmodigt väntar på sin man 
Kvinnan förväntas vara tålmodig och vara trogen och lojal till hennes man oavsett vad 

som händer honom. Mannen förväntas strida för IS. Mannen förklaras som en mujāhid 

vilket enligt författaren är en man som vänt dem som inte tror på den rätta läran 

ryggen, för att söka döden så att ummah, den muslimska gruppen, kan leva.  En kvin76 -

na som är gift med en mujāhid bör förvänta sig att han när som helst kan bli en shahīd, 

(martyr) skadad eller fängslad. Kvinnan måste i dessa stunder av nöd vara stark och 

stötta hennes man, oavsett vad som händer honom. Vilket citatet nedan visar.  

Indeed, you, my precious sister, are today the wife of a mujāhid, and to-
morrow you might be the wife of a shahīd, or an injured fighter, or a pris-
oner – 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?  77

Citatet visar på vikten av att kvinnan är trogen sin man även i svåra tider och att hon 

inte väljer att skilja sig från honom. Kvinnan får inte vara otålig i väntan på honom 

och att hon måste stötta honom. Kvinnan agerar den fasta punkten i hemmets sfär som 

oavsett vad som händer med mannen måste vara stark. 

4.2. Hustru 
Hustru är en av de många kategorier som träder fram i materialet. Kategorin hustru 

kommer i många olika former, som visar på att hustrun har flera åtaganden och syften. 

I artiklarna beskrivs ofta kvinnans åtaganden i relation till hennes man. Hustrun be-

höver fylla flera funktioner samtidigt för att vara en god hustru. På grund av detta kan 
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inte hustru agera som ensam kategori. Därför finns det flera underkategorier som an-

vänds för att skapa en sammanhängande helhet till kategorin.  

4.2.1. Hustru som mannens talesperson 
Den första underkategorin träder fram i materialet hustrun som mannens talesperson. I 

artikel nummer sju finns en intervju med Abū Basīr al-Ifrīqīs fru. Frun Umm Basir får 

i intervjuns inledning svara på frågor som handlar om hennes man och vad han känner 

inför IS. Frågor som inte handlar om Umm Basirs eget liv, utan om hennes man. Det 

här demonstrerar vikten av hennes mans arbete och försvagar kvinnans ställning i in-

tervjun. Det blir uppenbart att kvinnan endast är viktig att intervjua på grund av 

hennes mans arbete. Artikeln inleds såhär: 

Because of his loyalty to the Khilāfah, the mujāhid Abū Basīr al-Ifrīqī (…) 
arranged to send his wife Umm Basīr al-Muhājirah to its lands prior to his 
shahādah in the blessed operations of Paris. After her safe arrival, Dābiq 
had the opportunity to present some questions to the sister and she an-
swered with beneficial responses.  78

Ordvalet ”beneficial responses” tyder på att artikelförfattaren inte skulle ha valt att ha 

med Umm Basir intervju om hon inte hade svarat fördelaktigt samt om hon inte varit 

hustru till Abū Basīr al-Ifrīqī eftersom han visar lojalitet till kalifatet vilket citatet vis-

ar. Det är inte konstigt i sig, att de skulle ha valt bort hennes intervju om svaren inte 

var fördelaktiga, det märkliga är att författaren så uttrycklig visar att det endast är som 

gynnar IS. 

Som tidigare nämnt får Umm Basir frågor om hennes man som visar på 

vikten av hennes mans arbete. Frågan hon får är hur hennes man kände när kalifatet 

tillkännagavs. Hennes svar var att han blev glad och direkt trodde på kalifatet. Vidare 

säger hon att kan så gärna ville åka till kalifatet att hon inte fick visa honom videor 

från IS. Det skulle få honom att vilja utföra hijrah direkt, vilket hade sammandrabbat 

med hans krigsrörelse i Frankrike. 

His heart was burning to meet his brothers in the land of the Khilāfah and 
fight the enemies of Allah. His eyes shined every time he would watch the 
videos of the Islamic State. He would say, “Don’t show me this,” because 
when he would watch the videos, it would make him want to perform hi-
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jrah immediately and that would have conflicted with his intent to carry 
out the operations in France.  79

Det här svaret tyder på en idealisk man som lever i enlighet med IS:s ideal. En sådan 

man som även en kvinna bör anse vara ett ideal för hur hennes ska tycka och vara, 

alltså trogen IS. Eftersom de inte intervjuar hennes man får hustrun agera Abū Basīr 

al-Ifrīqīs talesperson. 

4.2.2. Hustrun som stöttar mannen 
En aspekt av att vara hustru är att kvinnan måste agera som stöd till mannen på flera 

vis. Hustrun måste vara en trygg hamn för mannen att komma hem till efter krig. 

Kvinnan förväntas vara mannens stöttepelare. Medan männen aktivt deltar i jihad, bör 

kvinnorna stötta dem och vara en trygghet för dem att komma hem till som gör livet 

okomplicerat för männen och underlätta för dem i alla sammanhang vilket citatet 

nedan visar: 

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.  80

Hustrun måste även stötta mannen i svåra tider, där mannen kan dö, bli fängslad eller 

skadad, vilket enligt Dabiq inte får förhindra hustrun i stödet till hennes man. Hustrun  

Måste istället vara stark och stötta mannen oavsett vad som händer med honom. Ci-

tatet nedan visar hur författaren riktar sig till kvinnor som läser och frågar dem hur 

redo de är att vara tålmodiga och visa ståndaktighet. Författaren frågar även om kvin-

norna är missnöjda och klagar i tider av bekvämligheter och hur dem då kommer 

agera i tider av lidande. Författaren frågar även om kvinnorna endast vill ha deras män 

när de är välmående.  

Indeed, you, my precious sister, are today the wife of a mujāhid, and to-
morrow you might be the wife of a shahīd, or an injured fighter, or a pris-
oner – 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 
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being carried with his blood pouring, or do you want your husband only 
when he is well?  81

Genom att tolka citatet kommer jag fram till innebörden av citatet betyder att svåra 

tider kommer att komma för de hustrur som är gifta med män inom IS. Författaren 

antyder att en hustru bör göra sig redo för att hennes man kan komma till skada och 

hustrun ombeds förbereda sig för att vara stark och agera som en stöttepelare för 

hennes man.  

4.2.3. Hustrun som måste behaga mannen 
I samband med en artikel som behandlar polygyni, vilket innebär rätten för en man att 

ha flera fruar framkommer ännu en dimension till att vara hustru vilket skapar nästa 

underkategori, alltså kvinnan som måste behaga mannen. I artikeln lägger författaren 

fram flera argument för rättfärdigandet av polygyni för att övertyga de hustrur som är 

ovillig till tanken om att hennes man ska ta fler fruar utöver henne. Enligt författaren 

finns det flera skäl till mannens val att ta flera fruar. Hustrun måste kunna föda man-

nens barn. Är en hustru infertil kan mannen välja att ta ännu en hustru för att få barn. 

Hustrun måste dessutom vara hennes man till lags sexuellt närhelst han önskar. Då 

kvinnans liv störs av faser som menstruation, förlossning och blödningar i samband 

med förlossningen kan hon inte kan uppfylla mannens rättigheter. Då kan mannen 

vara med sina andra fruar vilket förhindrar att han ägnar sig åt förbjudna eller tvive-

laktiga affärer vilket citatet nedan visar.  

(…) 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.  

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 
prevent him from falling into forbidden or suspicious matters.  82

Genom det här längre stycket från texten tydliggörs kvinnans syfte för den IS. Hustrun 

ska finnas till för mannens behov, kan hon inte uppfylla dessa behov bör en annan 

kvinna göra detta. Kvinnan som inte kan få barn eller kan behaga mannen sexuellt un-
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der vissa perioder uppfyller inte sitt syfte och sin funktion för den IS. När hustrun inte 

kan fylla funktioner som gynnar IS och dess män kan en annan kvinna göra det, 

därmed blir kvinnan som måste behaga mannen en bärande underkategori till hustrun.  

4.2.4. Kvinnan som inte får stå utan en man 
Kategorin kvinnan som inte får stå utan en man handlar om kvinnor som kan anses 

vara icke önskvärda i mäns ögon, men där männen är barmhärtig och väljer en ickeön-

skvärd kvinna ändå. Författaren förklarar att unga män tenderar att vilja gifta sig med 

oskulder. Män skulle inte vilja gifta sig med frånskilda kvinnor eller änkor, om det 

inte vore för polygyni. Citatet nedan förklarar att kvinnor är fler än män eftersom 

männen möter många faror tillexempel krig, farligt arbete och katastrofer. Samt att 

unga män gärna gifter sig med oskulder. Författaren antyder då om att om det inte 

vore för polygyni skulle ingen se efter gruppen kvinnor som består av frånskilda och 

änkor.  

Indeed, the legislation of polygyny contains many wisdoms. Amongst 
them is that women are greater in number than men, who face many dan-
gers and hardships in their lives, such as war, hazardous work, and disas-
ters. Likewise, young men tend to prefer virgins and abstain from marrying 
widows and divorcees, so who then would look after this group of 
women?  83

En kvinna enligt citatet som inte är oskuld, som har varit med en annan man skulle 

inte vara önskvärd som en första hustru att gifta sig med. Men enligt citatet och texten 

hjälps kvinnor som inte får stå utan en man genom polygyni. Hon behöver vara en 

hustru och stå vid en mans sida för att hon ska kunna ses efter av en man, vilket jag 

anser legitimerar den här underkategorin. 

4.3. Moder 
Vid flera tillfällen beskrivs kvinnan som moder. Moderns roll är att producera fler 

män till IS för att skicka dem i krig. Kvinnans roll som moder förekommer i flera 

nummer av Dabiqs artiklar som är riktade till kvinnor. I citatet nedan ser vi författaren 
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och i förlängningen IS:s ståndpunkt som menar att det är viktigare att vara en moder 

och producera fler män till IS än att aktivt delta i strid i jihad.  

Still, the absence of an obligation of jihād and war upon the Muslim 
woman – except in defense against someone attacking her – does not over-
turn her role in building the Ummah, producing men, and sending them out 
to the fierceness of battle.  84

I citaten görs det tydligt att kvinnan inte har någon plats i strid. Kvinnan ska inte agera 

våldsamt alls förutom om någon attackerar henne. Det är istället kvinnans man och 

hennes söner som bör kriga för IS. Dabiqs och IS:s ställningstagande görs här tydligt, 

att kvinnans roll i Jihad är begränsad till hemmets sfär som moder. Det enda vis hon 

bör bidra är att föda fler män till kriget samt att stötta och vara trogen hennes man och 

fostra mannens barn. 

Kvinnans roll att producera barn till IS är en obligation som alla kvinnor 

har oavsett om det är från en hustru eller från en slav som hålls som konkubin. I citatet 

nedan återges en berättelse om en man som ville ha fler manliga ättlingar. Han fick 

låna pengar för att köpa fler konkubiner som bar honom fler ättlingar. Vilket är ett ci-

tat som speglar flera exempel ur Dabiq på män som får barn med sina slavar. Genom 

citatet söker IS rättfärdiga att producera barn med vem helst mannen önskar då pro-

duktionen av barn till IS är livsviktig för gruppens överlevnad vilket går att utläsa av 

de många texter som trycker på kvinnans roll att föda barn till IS. 

(…) alHusayn (Ibn ‘Alī Ibn Abī Tālib) didn’t have any male descen-
dants except 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 con-
cubines.’ So he gave him a loan of a hundred thousand. He then bought 
concubines with it and they bore him more offspring.  85

Citatet visar att det är så pass viktigt att en kvinna ska kunna föda hennes man manli-

ga ättlingar, att om hon inte kan det, kan istället konkubiner ta platsen som moder. För 

att mannen ska kunna få sina manliga ättlingar som sedan kan skickas ut i strid.  
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Nästa citat visar en komplicerad del av moderns roll, där hon bör agera där 

hennes roll som moder placeras under i rang gällande moderskapet där hon i stället 

borde lämna sina barn till förmån för att utföra hijrah. 

I say, even though I understand your emotions, your sense of motherhood, 
and your fear of breaking up your family, and even though I understand 
your fear of poverty, I do not find any excuse for you before Allah , who 
says, {Say, “If your fathers, your sons, your brothers, your wives, your 
relatives, wealth which you have obtained, commerce wherein you fear 
decline, and dwellings with which you are pleased are more beloved to you 
than Allah and His Messenger”} [At-Tawbah: 24].  86

Kvinnan bör göra allt för att leva ”rätt” till och med att offrar sina barn, att lämna dem 

för att ta sig till IS. Det är kvinnan som kommer att vara hemma med barnen och fos-

tra dem. Lever kvinnan med tanken om att IS är den rätta och sanna vägen kommer 

högst troligt de barn hon fostrar tänka och tycka likadant som modern. Det är alltså av 

yttersta vikt att vinna över kvinnor genom övertalningar till att lägga sin tro på IS 

eftersom det kommer att öka antalen anhängare. Det är även essentiellt att kvinnan 

överger sin man om han inte är med IS, för att kvinnans barn inte ska växa upp med 

det som IS anser vara fel lära.  

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.  87

Citatet ovan visar att vara kvinnan och moder är så pass viktig inom IS att en kvinna 

som är infertil inte är värd att vara gift med. Infertilitet används som ett argument för 

polygyni för att om en kvinna är infertil kan mannen bevara hennes ära genom att 

fortsätta vara gift med henne och istället gifta sig med en till fru som kan föda man-

nens barn.  
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4.4. Kvinnans passiva roll i jihad 
Dabiq trycker på kvinnans passiva roll i jihad. Författaren menar att det är viktigare att 

vara en moder och producera fler män till IS än att aktivt delta med våld i Jihad vilket 

citatet nedan visar. 

Still, the absence of an obligation of jihād and war upon the Muslim 
woman – except in defense against someone attacking her – does not over-
turn her role in building the Ummah, producing men, and sending them out 
to the fierceness of battle.  88

Det här citatet säger att det inte finns en förpliktelse för kvinnor att delta i strid i jihad, 

förutom när någon attackerar henne. Att delta i strid väger inte tyngre än kvinnans roll 

att bygga ummah, alltså att producera män som sedan kan skickas ut i krig, det är vik-

tigare än att delta fysiskt i kriget. Det är genom att producera barn som kvinnan kan 

delta i jihad.  

 Nästa citat visar på hur kvinnan på flera olika sätt deltar i jihad fast pas-

sivt, där kvinnan alltså inte deltar fysiskt i kriget för IS. I citatet nedan riktar för-

fattaren sig till kvinnan och frågar vem som lurat kvinnan att tro att leva i jihad skulle 

vara bekvämt och enkelt. Författaren förklarar också på vilka sätt kvinnan utövar ji-

had, vilket är när kvinnan tålmodigt väntar på hennes man. Kvinnan är också enligt 

citatet i jihad när kvinnan upprätthåller sin lojalitet gentemot hennes man i hans från-

varo, samt när kvinnan lär sina barn skillnaden mellan sant och falskt, rätt och fel.  

O my sister, who deluded you and told you that the life of jihād is one of 
comfort and ease? Do you not love jihād and its people? Please listen. In-
deed you are in jihād when you await the return of your husband patiently, 
anticipating Allah’s reward, and making du’ā’ for him and those with him 
to attain victory and consolidation. You are in jihād when you uphold your 
loyalty to him in his absence. You are in jihād when you teach his children 
the difference between the truth and falsehood, between right and wrong.  89

Citatet visar att kvinnan inte har någon plats i det fysiska kriget. Kvinnan deltar i stäl-

let i jihad i hemmets sfär genom att fostra barn och vara hennes man lojal. Dabiqs 

ställningstagande och IS:s ställningstagande gör här tydligt, genom titeln på artikel 

nummer elva som heter ”A Jihad Without Fighting” och genom den text som Umm 
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Sumayyah al-Muhājirah publicerat, att kvinnans roll i Jihad ska förbli passiv och be-

gränsad till hemmets sfär. Det enda vis hon bör bidra är att föda fler män till kriget 

samt att stötta och vara trogen hennes man och fostra mannens barn. 

4.5. Kvinnan som förebild 
Kvinnan som förebild är en kategori som inte har några underkategorier eftersom den 

är specifik i sin utformning och den kan heller inte placeras in i någon av de övriga 

kategorierna. Kategorin handlar om att kvinnan ska agera som gott exempel och före-

bild för andra kvinnor i frågor som IS anser vara viktiga. Exemplet som följer handlar 

om hijrah, vilket är en central del i IS:s propaganda. Författaren vill påskynda kvinnor 

som eventuellt ska lämna sina män och barn och få dem att utföra hijrah. Genom att 

rikta sig till den som läser och ber henne att inte vänta utan att agera, och vara en 

förebild för andra kvinnor att utföra sin hijrah.  

And do not wait for other women from amongst the wives of Sahwah sol-
diers to make hijrah before you. Rather, be a model and an example for 
them all, and what a great honor it would be to be the first.  90

Än en gång blir angelägenheten att få kvinnor att migrera till IS tydlig då författaren 

Umm Sumayyah al-Muhājirah i flera nummer trycker på vikten av att kvinnor måste 

migrera genom att säga att Allah ser allt, och om kvinnan inte lyder Allah straffas hon. 

I det här specifika fallet hamnar tyngdpunkten på att kvinnor inte får vänta på att an-

dra ska migrera först, utan kvinnan måste själv ta steget och föregå med gott exempel 

eftersom det enligt citatet vore en stor ära för kvinnan att vara den första som migr-

erar.  

4.6. Kvinnan som idealisk muslim 
I flera artiklar framkommer en kategori som behandlar hur en kvinna ska handla enligt 

IS och Allah, att handla korrekt. Den här kategorin är oföränderlig i samtliga artiklar, 

därför behövs inga underkategorier för att vidare beskriva vad kategorin handlar om. 

Vid flera tillfällen hänvisar artiklarna till hur en kvinna ska agera i olika tillfällen. Ar-
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tiklarna ger också exempel som de anser visa på kvinnor som föregått med gott exem-

pel i olika frågor. Samt att författaren själv, Umm Sumayyah Al-Muhajirah ger exem-

pel på hur hon tycker att andra kvinnor ska handla och hur hon själv agerar eller kän-

ner i olika frågor.  

Ett exempel på detta är ett citat ur en artikel som handlar om hur kvinnor 

bör sörja sina män. Citatet visar inte hur kvinnan ska ta sig igenom en svår period där 

hon har förlorat sin man, utan snarare hur kvinnan kan och får agera för att utföra 

hennes Ihdād korrekt. Därav måste kvinnan agera korrekt, som en idealisk muslim i 

sitt sörjande av mannen. Ett av de många exempel på hur kvinnan bör agera finns i 

citatet nedan:  

 As for the woman who is pregnant when her husband dies, then her ‘iddah 
is until she gives birth, whether the baby is born alive or dead, whether it 
completes its term or arrives premature, whether it is a whole baby or a 
deficient fetus.  91

Citatet beskriver att en gravid kvinna måste sörja hennes man fram tills att barnet är 

fött. Oavsett om barnet föds levande eller dött, för tidigt eller oberoende av hur barnet 

mår. Kvinnan har alltså flera levnadsregler under sin sörjeperiod. Det här är bara en av 

flera regler som visar att trots sorgen av att förlora hennes man och samtidigt vara 

gravid inte får hindra kvinnan från att agera som en idealisk muslim. 

Genom att rikta en artikel med ett innehåll som vid första anblick 

eventuellt inte skulle tilltala en kvinna, där artikeln handlar om männens rätt att hålla 

kvinnliga slavar för exempelvis sexuellt umgänge, men där artikeln ändå är adresserad 

med ”From Our Sisters” skriven av en kvinna ger det signalen att kvinnan som skriver 

om det här ämnet, Umm Sumayyah Al-Muhajirah, är ett ideal för hur andra muslimska 

kvinnor ska agera i de frågor som berörs. Nästa exempel visar på hur författaren till 

artikeln var tacksam den dag en förslavad kvinna äntrade deras hem. 

Therefore, I further increase the spiteful ones in anger by saying that I and 
those with me at home prostrated to Allah in gratitude on the day the first 
slave-girl entered our home. Yes, we thanked our Lord for having let us 
live to the day we saw kufr humiliated and its banner destroyed.  92
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Nästa citatet är taget ur en artikel där författaren riktar sig till muslimska kvinnor som 

inte agerar som idealiska muslimer när de ifrågasätter den rådande lagen angående 

polygyni, vilket författaren inte kan förstå. Kategorin kvinnan som idealisk muslim tar 

upp flera exempel på kvinnor som inte lever upp till idealet beskrivs, för att sedan visa 

hur en idealisk hustru och muslim istället ska handla. Exempel på kvinnor som hand-

lar fel är ett effektivt sätt att skrämma kvinnor som vill leva som goda muslimer. Ord 

som kufr, vilket betyder tvivel och är ett ord som används för att beskriva dem som 

inte tror på Islam, vilket författaren använder för att avskräcka kvinnor från att mis-

stycka i frågan om polygyni.  Vilket citatet nedan visar. 93

And it saddens me to say that with some of them, the matter may reach the 
point of pronouncing a statement of kufr – and Allah’s refuge is sought – 
or a statement that could imply kufr, and Allah’s help is sought. You find 
her saying, with the Shaytān having inflated her with falsehood, “Anything 
but polygyny, anything but this ruling. O Allah forgive me, but I can’t han-
dle it, neither for myself nor for others.”.  94

I flera artiklar uppmanas läsaren, som ofta refereras till som systrar och bröder, att de 

måste vara trogen Allah. Ett sådant exempel är när Umm Basīr, en kvinna som inter-

vjuas i artikel nummer sju. Vid flertalet tillfällen i intervjun uppmanar Umm Basīr 

hennes bröder och systrar att studera koranen och förlita sig på Allah. Umm Basīr 

menar att hon är orolig för den muslimska gruppen i världen då hon ber dem att tro på 

sin egen uppfattning av koranen, där hon menar att man inte behöver förlita sig till en 

imam eller en lärd man, dessa lärda personer behövs också, menar hon. Men fram-

förallt anser hon att Allah underlättade människans förståelse för koranens budskap. 

Why do you degrade yourselves by thinking you cannot understand the 
Qur’ān and Sunnah and believing you are in need of the understanding of 
this imam or that scholar? It is true, we need the people of knowledge in 
general, but, alhamdulillāh, Allah facilitated the understanding of the 
Qur’ān and Sunnah.  95
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Citatet visar att Umm Basīr vill att muslimer ska förlita sig på sitt eget sinne och Allah 

vid förståelse av koranen. Genom att förlita sig på sitt eget sinne och tolkning, kan den 

som stöder IS förlita sig på att de agerar i enlighet med koranen, eftersom den egna 

tolkningen står över andra muslimers tolkningar som eventuellt strider mot IS. På så 

vis rättfärdigas hela tiden IS:s handlingar. 

4.7. Kvinnan som ägodel 
Kvinnan som ägodel är en kategori som i framförallt en av de artiklar som analyserats 

blir tydlig. I den artikel där kategorin framträder erkänner och rättfärdigar författaren 

IS:s slavar och konkubiner som kidnappats genom krig. Nedan följer citat rättfärdigar 

denna kategori. Umm Sumayyah al-Muhājirah, författaren till artikeln uttrycker sig 

högst personligt och anspelar på sina känslor för att nå fram till läsaren. Författaren 

beskriver att hon är stolt över att IS gjort räder och kidnappat kvinnor som inte tror på 

Islam, och att de kidnappade drevs likt får med hjälp av svärd.  

 I write this while the letters drip of pride. Yes, O religions of kufr alto-
gether, we have indeed raided and captured the kāfirah women, and drove 
them like sheep by the edge of the sword.  96

Citatet visar att det inte finns någonting att negativt med att kidnappa kvinnor utan 

istället är det någonting att vara stolt över, eftersom det blir en symbol för IS:s 

framgång. 

Vidare använder författaren flertalet referenser till andra personers uttalan-

den om slavar för att rättfärdiga IS:s ”rätt” till kvinnliga slavar. Ett exempel på detta är 

citatet nedan:  

Sa’īd Ibn Jubayr reported that Ibn ‘Abbās (radiyallāhu ‘anhumā) said, 
“Approaching any married woman is fornication, except for a woman who 
has been enslaved”.  97

Citatet ger exempel på tidigare person som uttalat sig om kvinnliga slavar och vad 

som en slavägare får göra mot en slav. Det här citatet visar att bedriva otukt med en 
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redan gift kvinna är förbjudet, men det gäller inte en kvinnlig slav. Där sex med en 

förslavad kvinna inte är förbjudet. Det är också den tesen som författaren driver i tex-

ten.   

Författaren diskuterar slavar kidnappats genom krig vilket benämns som 

saby och tasarrī vilket betyder att hålla en förslavad kvinna kom konkubin. Där för-

fattaren ifrågasätter hur någon kan tolka att sex med en kvinnlig slav som hålls som 

konkubin kan uppfattas som våldtäkt av troende inom den muslimska församlingen. 

Med det här citatet vill jag visa författarens hållning, att en kvinna som hålls som slav 

och eller konkubin inte har några rättigheter vad det gäller sexuellt umgänge med 

hennes slavägare. Författaren anser att övriga muslimer hålla samma åsikt som henne. 

Vilket visar på att en av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna, rätten över 

sin egen kropp, är fråntagen kvinnan som lever som slav och konkubin. Det är därför 

jag väljer att kalla kategorin kvinnan som ägodel, eftersom slaven och konkubinen ägs 

av dem som kidnappat henne. 

After all this, the ramblers dare to extend their tongues with false rumors 
and accusations so as to disfigure the great shar’ī ruling and pure prophetic 
Sunnah titled “saby”? After all this, saby becomes fornication and tasarrī 
(taking a slave-girl as a concubine) becomes rape? If only we’d heard these 
falsehoods from the kuffār who are ignorant of our religion. Instead we 
hear it from those associated with our Ummah, those whose names are 
Muhammad, Ibrāhīm, and ‘Alī!  98
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Kapitel 5 Diskussion 

Undersökningen har underbyggts med hjälp av framing och innehållsanalys, alltså hur 

IS och författarna till Dabiq ramar in och porträtterar kvinnan för läsaren. Det som 

framkommit vid analysen av IS:s propagandatidning Dabiq är att kvinnan tillskrivs en 

rad kategorier som hon förväntas leva upp till.  

  Kvinnan förväntas vara stark, vara en god hustru, idealisk muslim, en 

moder, eventuellt en ägodel och passiv när det kommer till fysiskt deltagande i strid i 

jihad. För att veta vad som är vikigt och hur kvinnan kan leva ett idealiskt liv behöver 

kvinnan veta hur hon ska leva och agera i enlighet med IS. Vilket innebär att kvinnan 

som idealisk muslim är en kategori som författarna till artiklarna ständigt återkommer 

till. Att handla rätt, vara trogen Allah, tålmodigt vänta på sin man, sörja honom kor-

rekt när han dör och göra uppoffringar, innebär att handla enligt IS:s alla regler. Char-

lie Winter menar att IS propagandastrategier delvis handlar om att värva nya 

medlemmar genom att rama in, i det här fallet kvinnans roll, och erbjuda regler och i 

och med det stabilitet för otrygga kvinnor. Otrygga människor kan lockas tryggheten 

som dessa ramar förmedlar och av tanken på en ideologi med strama tyglar menar 

Winter.  99

 Hustrun som mannens talesperson är en avvikande kategori där läsaren 

får höra en hustru inifrån IS berätta och uppmana sina systrar till korrekt handlande 

och dygden att vara en god hustru. Resterande texter är skrivna av Umm Sumayyah 

al-Muhājirah. Umm betyder moder sedan följs det ofta av kvinnans äldsta son vilket i 

det här fallet är Sumayyah för att avslutas med al-Muhājirah som betyder den kvinnli-

ga följeslagaren till en jihadist-krigare.  Lahoud menar att det är svårt att avgöra om 100

dessa texter och uttalanden som sägs vara skrivna av kvinnor verkligen är 

autentiska.   101
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 Kvinnan som måste behaga mannen är en kategori som handlar om att 

kvinnan vissa perioder inte kan behaga mannen sexuellt, till exempel vid graviditet 

eller menstruation. Kvinnan som inte får stå utan en man är en kategori som handlar 

om kvinnor som kan anses vara icke-önskvärda på grund av skilsmässa eller ålder. 

Båda dessa kategorier fungerar som argument för att legitimera polygyni för män, att 

ta flera fruar. Hassan menar att när kvinnans självstyrande och makt försvinner och 

hon istället blir ett objekt för mannen och en patriarkal struktur, försvinner hennes 

människovärde.  102

Hijrah är ett tema som är återkommande och är av yttersta vikt för IS. 

Atwan menar att det är viktigt att få fler kvinnor vilja migrerar till området, då det är 

ett sätt för gruppen att växa socialt i de områden som IS erövrat. Dabiqs propaganda 

riktar sig till en västerländsk publik då den publiceras på engelska. Dabiqs målgrupp 

förklaras som Atwan framhåller, baserat på ett av Dabiqs tidigaste nummer som rekry-

ter som bor i väst, som spenderar timmar på internet, läser nyheter och inlägg på fo-

rum.  Minst 10 procent av dessa rekryter är kvinnor, som vill gifta sig med jihadis103 -

tkrigare menar Atwan.  Åldern på de unga kvinnor som reser från väst är främst mel104 -

lan nitton till tjugo år gamla, medan några är så unga som fjorton år.  Dabiqs budskap 105

är starkt missionerande då tidningen gång på gång, i flera artiklar uppmanar kvinnor 

att utföra hijrah och resa till kalifatet för att gifta sig med IS:s krigare.  Enligt Loretta 106

Napoleoni finns det rapporter som menar att många av krigarna (muhājirīn) är ogifta 

och behöver fruar. Krigare ska enligt rapporten gått från dörr till dörr för att fråga hur 

många gifta, respektive ogifta kvinnor det funnits i hushållen i kalifatet.   107

Författaren till flera av artiklarna i Dabiq, Umm Sumayyah al-Muhāji-

rah, förklarar att hon förstår läsaren, som vill utföra hijrah, men som är rädd att lämna 

sin man och sina barn. Dock finner författaren inte det som en godtagbar ursäkt att för 
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att avstå från att utföra hijrah, alltså migrera till IS.  Vilket visar att kategorin den 108

starka kvinnan och underkategorin som handlar om hijrah prioriteras både högre än 

kategorin Hustru och Moder. I flera nummer uppmanas kvinnan att utföra hijrah för 

att hon sedan ska kunna gifta sig med en krigare och föda hans söner som kan sändas 

ut i strid. Liksom Gross finner att religion kan användas som ett instrument för en pa-

triarkal struktur, finner jag att Islamiska staten använder religiös retorik genom att 

ständigt tala om Allah och koranen i de olika kategorierna som kvinnan tillskrivs i 

Dabiq. Dessa religiösa påbud och anvisningar till används som instrument för att be-

gränsande kvinnan till hennes roll i hemmet som Hustru och Moder.  Det tyder på 109

patriarkala strukturer som upprätthåller en könsmaktsordning som är till fördel för 

mannen.  

När Umm Sumayyah al-Muhājirah diskuterar Kvinnan som ägodel, om 

kvinnor som konkubiner eller som sexslavar tilltalar författaren inte kvinnan som hålls 

som slav eller konkubin. Författaren tilltalar istället kvinnan vars man har tagit en an-

nan kvinna som sin ägodel.  På så vis blir det tydligt att en kvinna som lever som 110

slav inte är värd att rikta sig till i text. IS anser att människohandel och slavar som 

hålls i sexuellt syfte som en legitim praktik.  Napoleoni menar att det finns en strate111 -

gi för att gifta in, eller hålla kvinnor som konkubiner, från familjer som inte är på IS:s 

sida. Strategin går ut på att skapa en konsensus mellan familjer som ger legitimitet till 

IS.  Det enda sätt som en kvinna som lever som konkubin eller sexslav kan hamna i 112

högre anseende är om hon föder barn till IS.  Liksom jag redovisade i den tidigare 113

forskningen används kvinnan ofta som en symbol för motståndets svaghet.  Jag 114

finner att kvinnan som ägodel i hög grad används av Dabiq som en symbol för att 

påvisa Islamiska statens framgångar och visa på fiendens svagheter. 

 Dabiq, Nr. 10, 2015, s. 44108

 Gross, Rita M, 1996, s. 91f. 109

 Dabiq, Nr 9, 2015, s. 44 – 49110

 Atwan, 2015, s. 148111

 Napoleoni, 2014, s. 52112

 Dabiq, Nr. 9, 2015113

 Riley, Robin L., Mohanty, Chandra Talpade & Pratt, Minnie Bruce (red.), 2008, s. 37114

!  39



Av de narrativ som Charlie Winter funnit i en studie av IS:s propaganda 

är det bara ett tema som finns i avsnittet till kvinnan. Winter fann att den propaganda 

han studerat spelade på brutalitet, barmhärtighet i form av krigare som skonar sin 

fiende för att fienden sedan kan ansluta sig till IS. Offer, vilket är ett narrativ som 

spelar på medlidandet med sunnimuslimer som fallit offer för dess motståndare. Krig, 

vilket kan visa martyrdöd, och de militära vinster som gjorts. Utopism, vilket innebär 

ett ständigt påminnande om att slutet är nära och att potentiella rekryter måste ansluta 

sig. Det sista narrativet, tillhörighet, som spelar på ett erbjudande om vänskap i det här 

fallet systerskap, äktenskap och trygghet är det enda narrativet som återfinns i Dabiqs 

artiklar riktade till kvinnan.  Det här tyder på att dem som producerar Dabiq anser att 115

kvinnan behöver en annan typ av information för att vilja ansluta sig till Islamiska 

staten, då den information som kvinnan ges i Dabiq inte speglar den typ av informa-

tion som Winter funnit.   

Efter att ha analyserat hur Dabiq ramar in (framing) kvinnan, syns en 

skildring av kvinnan som ska finnas till för mannens behov och begär samt för att 

gynna IS:s framgång i deras globala jihad där alla kategorier som framkommit i analy-

sen inte på något vis uppmanar kvinnan till eget tänkande, bejakande av egna begär 

eller integritet. IS:s och mannens agenda prioriteras framför kvinnans, då hon lämnas 

att endast uppfylla de krav som ställs på henne. Genom att förstärka kvinnans tvivel 

som hon har på hennes nuvarande livssituation kan Dabiq övertyga henne genom att 

propagera för ”bevis” att IS är den rätta vägen att gå kan de få kvinnan att migrera till 

Islamiska staten.  116

Författaren Umm Sumayyah al-Muhājirah ger en beskrivning av kvin-

nans passiva roll i jihad som beskriver att kvinnans roll att bygga ummah genom att 

producera män för att skicka ut dem i krig är den roll hon har i jihad, den rollen är vik-

tigare än att fysiskt delta i strid.  Hennes deltagande i jihad innebär endast att pro117 -

ducera söner som kan kriga för IS, samt att stötta hennes man och fostra deras barn. 

Kvinnan tillskrivs alltså en passiv roll i IS:s militanta jihadism där hon deltar i jihad 
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utan att strida. Kvinnan begränsas till hennes roll som moder och hustru. Barn är 

framtiden för Islamiska statens ummah, därför betonas vikten av kvinnans roll som 

moder att föda och uppfostra barn i flera av de artiklar som analyserats. Dock tenderar 

pojkar att uppskattas mer enligt Riffat Hassan. Vidare menar Hassan att födseln av en 

dotter kan mötas med uppgivenhet eller sorg, och en kvinna som endast föder döttrar 

kan tvingas utstå kränkningar eller skilsmässa.  Eftersom Dabiq endast nämner kvin118 -

nans avkomma som barn eller pojkar, men aldrig flickor, tyder det på att födsel en son 

värderas högre, än födsel av en dotter. En anledning till denna favorisering av söner 

kan vara att han har möjlighet att delta i jihad, medan en dotter inte kan det.  

 Nelly Lahoud menar att försvarskrig, enligt den klassiska doktrinen, in-

nebär att alla muslimer – män, kvinnor, barn och slavar – har en skyldighet att strida 

för att försvara sitt territorie och sin tro. Samtidigt exkluderas kvinnan från jihad i den 

ideologiska litteraturen om jihad.  Men som sagt exkluderas kvinnan från strid i tid119 -

ningen Dabiqs artiklar riktade till kvinnan. Dock visar Abdel Bari Atwan på rapporter 

som menar att flertalet kvinnliga rekryter till IS tränas för strid av sina män, samt att 

antalet kvinnliga martyrer, som spränger sig själva, ständigt ökar.  Fastän Lahoud 120

förefaller ha förbisett Atwans resonemang pekar Lahoud på en viktig ideologisk prob-

lematik. Exkluderingen av kvinnan från militant jihad kan ses som jihadisternas 

akilleshäl. Om jihadister, i det här fallet IS, exkluderar kvinnan från strid, förlorar de 

sin trovärdighet på grund av att de ignorerar en klassisk och laglig tolkning av deras 

ideologi. Om IS, å andra sidan, uppmanar kvinnan att delta i striden för kalifatet kan 

de förlora sympatisörer och potentiella rekryter som är kulturellt konservativa menar 

Lahoud.   121

  Genom att Dabiqs artiklar inte uppmanar kvinnan att ansluta sig till strid 

eller avstår från att rapportera om kvinnor som tränas av sina män för strid och 

kvinnliga martyrer har de funnit en väg runt det som Lahoud kallar jihadismens 

akilleshäl. De avstår helt enkelt ifrån att adressera problemet. Kvinnan hänvisas dock 
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till ”A Jihad Without Fighting” där kvinnan visas på vilka sätt hon kan delta i jihad, 

vilket som tidigare nämnt är som moder som producerar söner som kan strida för IS, 

och som hustrun som är trogen sin man. Att undvika att diskutera huruvida kvinnan 

faktiskt tränas för strid eller martyrdöd kan vara ett sätt för IS och dem som producer-

ar propagandan att sprida en falk trygghet till kvinnan för att hon ska våga ta steget 

och utföra hijrah.  

 Att kvinnans jihad begränsas till att föda barn och vara en god hustru 

tyder på en dikotomi mellan könen, där kvinnan inte kan eller får verka inom samma 

sfär som mannen i den militanta jihadismen. Mannens sfär är att aktivt delta i krig, 

medan kvinnans sfär är hemmet där hon ska fostra barnen. Att släppa in kvinnan i 

mannens sfär kan enligt Riffat Hassan tolkas av muslimer som något som leder till ett 

avbrott i den vanliga könsmaktsordningen, och att det därför bör undvikas.  Dabiqs 122

återkommande påtryckningar om att få kvinnan att utföra hijrah och få kvinnans hjälp 

att främja läran och Islamiska staten till sina manliga släktingar där defensiv jihad in-

går, och samtidigt förneka kvinnans rättighet/skyldighet i defensiv jihad, är anmärkn-

ingsvärt. Om jihad tolkas enligt den klassiska doktrinen, där alla muslimer har en 

skyldighet att strida för att försvara sitt territorie och sin tro, är jihad lika bindande för 

kvinnan som för mannen.  123

 Sharma,Young, 1999, s. 252122

 Lahoud, 2014, s. 787123
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Slutsats 

Genom en undersökning av källmaterialet, IS:s propagandatidning Dabiq, med artiklar 

riktade till kvinnor inom IS och potentiella rekryter har jag sökt svara på thuvud-

frågeställningen: 

1. Vilka är de övergripande roller som kvinnan tillskrivs i tidningen Dabiq, speci-

fikt artiklarna riktade till kvinnor? 

Samt en frågeställning som är en precisering av huvudfrågeställningen: 

2. Vilken roll tillskrivs kvinnan i Islamiska statens militanta jihadism? 

Med hjälp av teorier kring framing och socialkonstruktivism samt en innehållsanalys 

av materialet har jag kommit fram till följande. 

Den första rollen som kvinnan tillskrivs i texten är Den starka kvinnan 

som med en rad underkategorier visar en komplexitet som visar på vilka olika sätt 

kvinnan måste hålla sig stark. Dessa underkategorier är; Den starka kvinnan som sör-

jer sin man; Den starka kvinnan som måste utföra hijrah; Den starka kvinnan som gör 

uppoffringar samt Den starka kvinnan som tålmodigt väntar på hennes man oavsett 

vad som händer. 

Den andra kategorin som kvinnan tillskrivs är rollen som Hustru med 

underkategorierna; Hustrun som mannens talesperson; Hustrun som stöttar mannen; 

Hustrun som måste behaga mannen; Kvinnan som ej får stå utan en man. 

Den tredje kategorin som kvinnan placeras in i är Kvinnan som ägodel. 

Den fjärde rollen som kvinnan tillskrivs är Kvinnan som idealisk muslim. Den femte 

rollen som kvinnan tillskrivs är Modern. Den sjätte och sista kategorin som kvinnan 

placeras in i är Kvinnan som passiv i jihad. 

Efter att ha analyserat hur Dabiq ramar in kvinnan syns en skildring av 

kvinnan som ska finnas till för mannens behov och begär samt för att gynna IS:s 

framgång i deras globala jihad där alla kategorier som framkommit i analysen inte på 
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något vis uppmanar kvinnan till eget tänkande, bejakande av egna begär eller in-

tegritet. IS:s och mannens agenda prioriteras framför kvinnans, då hon lämnas att en-

dast uppfylla de krav som ställs på henne. 

För att besvara min andra frågeställning tillskrivs kvinnan en passiv roll 

i jihad där hon uppmanas delta i ett jihad utan våld eller strid. Kvinnan kan enligt 

Dabiq delta i jihad genom hennes roll som moder, att producera söner till IS för att de 

ska skickas i strid. Eller genom hennes roll som hustru, där hon uppmanas att vara 

trogen sin man oavsett vad som händer honom och vara en trygg hamn för honom att 

komma hem till efter strid.        
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