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Abstract 

Kvinnans roll har varit och är fortfarande betydande för organisationernas 

utveckling och framgång, vilket framgår i det resultat vi kommit fram till. 

Kvinnors roll i IS och Al-Qaida är på många sätt relativt lika eftersom de båda har 

en traditionell syn på kvinnors roll i samhället. Majoriteten av kvinnorna är därför 

verksamma inom rekrytering eller som supportrar. IS syn på kvinnor är strikt och 

håller sig till traditionella könsroller om kvinnan som liten och hjälplös och 

mannen som beskyddande och macho. Inom Al-Qaida så varierar kvinnors roll 

beroende på vilken förgrening de tillhör, i Irak och Saudiarabien är det nämligen 

vanligare med kvinnliga självmordsbombare medan de i Al-Qaidas ledning är 

tveksamma till att kvinnor deltar aktivt i strider. Genom att titta på vilka 

huvudargument som använts vid tidigare forskning så har vi gjort en komparativ 

studie mellan IS och Al-Qaida för att ta reda på vilken roll kvinnan har. 

 

Nyckelord: Kvinnor, Al-Qaida, IS, terrorism, Jihad 
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1 Introduktion 

 

Anledningen till att vi vill studera hur kvinnors roll ser ut i Al-Qaida och IS beror 

inte bara på att vi är intresserade av ämnet terrorism och de båda grupperna utan 

även på att vi är intresserade av att få veta hur kvinnors roll ser ut i de båda 

organisationerna. Genom nyhetsrapporteringar har vi läst att kvinnan 

uppenbarligen har en roll i båda organisationerna men vilken roll framkommer 

aldrig riktigt tydligt, därav intresset. Det har skrivits mycket om terrorism men 

inte så mycket om kvinnor och terrorism. Den litteraturen som vi har hittat om 

kvinnor och terrorism tar mycket sällan upp Al-Qaida, det kanske inte är så 

konstigt att de inte tar upp IS med tanke på att de är en ny organisation som 

uppmärksammades 2014. Tanken slår oss att det kan bero på att tidigare forskning 

inom området mestadels har handlat om terrororganisationer som varit 

verksamma i specifika områden, exempelvis; Hamas i Palestina-Israel, de 

Tamilska Tigrarna på Sri Lanka och de svarta änkorna i Tjetjenien. Vi ’r även 

intresserade av denna fråga eftersom de båda organisationerna på många sätt är 

lika varandra så därför ska det bli extra intressant att få veta hur kvinnors roll ser 

ut i de båda grupperna. Vi vill göra klart att vi kommer att använda oss av 

benämningarna IS och ISIS eftersom de under året har bytt namn.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Vår frågeställning är: skiljer sig kvinnors roll åt i Al-Qaida och IS? Och syftet 

med frågeställningen är att göra en komparativ studie och kartlägga om det finns 

några skillnader på kvinnors roller mellan dessa två organisationer.  

 

1.2 Eventuellt kausalt antagande 

Eftersom de båda organisationerna är relativt lika, de har båda sina baser i 

mellanöstern med ett islamistiskt kalifat som mål, tror vi att resultatet tyvärr inte 

kommer att visa några större skillnader. Att IS har varit en undergrupp till Al-

Qaida gör att vi kan anta att kvinnors roll i de båda organisationerna borde vara 

relativt lika. Som vi har läst i tidningar och hört i media så har det dock 

framkommit att medan det finns kvinnliga självmordsbombare i Al-Qaida och att 

kvinnor deltagit mer aktivt i deras terroraktioner så har kvinnorna i IS istället 
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blivit tvingade till giftermål med soldater. Detta för att kunna sprida vidare tanken 

om kalifatet och genom giftermålet också bli en återhållsam och värdig kvinna 

som ska finnas tillgänglig på alla möjliga plan för sin man som när som helst kan 

tänkas behöva henne. Detta har lett till att vi har börjat fundera över om det finns 

skillnader mellan kvinnornas roller.  

 



 

 3 

2 Tidigare forskning och teori 

2.1 Tidigare forskning  

2.1.1 Kvinnor och terrorism: lite historia 

De ’svarta änkorna’ i Tjetjenien ses ofta som en förebild för andra 

terrororganisationer när det kommer till kvinnors aktiva deltagande i attentat som 

självmordsbombare (Dickey et al, 2005). Studier om varför kvinnor väljer att bli 

terrorister visar att de anledningar som de driver dem är detsamma som för män 

men att de även kan bli påverkade och tvingade av manliga familjemedlemmar 

eller väljer att delta för att hämnas dödade män, söner eller bröder (Fink et al, 

2013:3). Von Knop (2007:399) argumenterar att kvinnor motiveras till att delta i 

terrorism av både politiska och personliga själ. I Palestina har kvinnor deltagit i 

terrorattacker mot Israel sedan 70-talet (Dickey et al, 2005). Och Raghavan & 

Balsumbramaiyan (2013:197) förklarar att sedan 70-talet så har kvinnors roll i 

terrororganisationer förändrats, från att ha utfört mer ’mjuka uppgifter’ så som 

rekrytering, började de i mitten av 80-talet att bli mer synliga och fick en allt mer 

aktiv roll på fronten. De förklarar också att fördelarna med kvinnliga 

självmordsbombare är att de ger en ökad publicitet och rekrytering. De operativa 

fördelarna är att det i länder där traditionella och kulturella värderingar är centrala 

i samhället, ofta är tabu för en man att kroppsvisitera en kvinna Raghavan & 

Balsumbramaiyan (2013:202). Weinberg & Eubank (2011:35) förklarar även dem 

att det finns uppenbara fördelar med kvinnliga självmordsbombare, som det 

faktum att kvinnor vanligtvis bär fylligare kläder än män vilket gör det lättare för 

dem att dölja bomben. Att kvinnor sedan kan tyckas vara gravida ger dem en extra 

fördel när det kommer till att dölja sprängmedel, speciellt eftersom 

säkerhetspersonal i vissa länder är ovilliga att kroppsvisitera kvinnor de tror är 

gravida. De argumenterar också att det är allmänt känt att kvinnor väcker mindre 

misstänksamhet än män och att det under identiska förhållanden är lättare för 

kvinnor att komma närmare sitt mål. Enligt dem så resulterar dessa förmåner i att 

kvinnliga självmordsbombare dödar fler människor per attentat än sina manliga 

motsvarigheter.  

 

Dr. Katherine Brown från Kings College i London förklarar i en intervju med 

Khaleeli (2014) att kvinnor utgjorde 26 % av alla självmordsbombare mellan 

1981-2007 och att det sedan 2005 har skett en markant ökning av kvinnliga 

självmordsbombare. Von Knop hävdar att kvinnans roll är avgörande för om 

terrororganisationer lyckas eller misslyckas med sina agendor och att kvinnor 

historiskt sett har spelat en relativt stor roll i terrorgrupper men att det aldrig 
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framkommit tydligt i just hur stor utsträckning kvinnor faktiskt har varit delaktiga 

(Von Knop, 2007:397-399). Bloom (2012:ix) argumenterar att det är lätt att förstå 

varför terrorgrupper rekryterar kvinnor eftersom de får ut så mycket av deras 

deltagande, men hon säger samtidigt att det är svårare att förstå varför kvinnor 

väljer att bli aktiva medlemmar. Dickey et al (2005) förklarar att kvinnliga 

självmordsbombare ändrar reglerna för underkastelse och vördnad som dominerar 

i traditionella samhällen, de argumenterar att för kvinnor som lever sina liv dolda 

bakom slöjor och burkor är detta en konstig väg till frigörelse men att de tänd 

bidrar till att ge dem mer frihet. Von Knop hävdar att den radikala tolkningen av 

jihad följer specifika könsroller, kvinnans huvudsakliga uppgift anses vara att 

stötta deras manliga släktingar, undervisa barnen i ideologin och underlätta 

genomförandet av terroroperationer genom att hjälpa till med förberedelserna. 

Hon argumenterar vidare att kvinnliga självmordsbombare i patriarkala samhällen 

blir inspirerade till att genomföra attacker eftersom det tillåter dem att utföra vad 

som anses vara traditionella manliga uppgifter. Att sedan bli hedrad av samhället 

kan ses som en annan anledning till varför kvinnor väljer att delta mer aktivt i 

terrorattacker (Von Knop, 2007:397-399). På så vis kan de, som Dickey et al 

argumenterar ovan, göra revolt mot det patriarkala samhället som de lever i och 

som von Knop (2007:399) konstaterar kan könsförtrycket ytterligare bidra som en 

motiverande faktor för kvinnor att bli aktiva medlemmar i terrororganisationer.  

2.1.2 Kvinnor och jihad 

Enligt Shirazi så står det inte uttryckligen i koranen att kvinnor inte får delta i 

strider, hon berättar även att i de olika hadieterna
1
  finns berättelser från profetens 

tidsålder om kvinnor som deltar i strider och slåss sida vid sida med männen. 

Slöjan som många muslimska kvinnor bär var tidigare ett sätt för profetens fruar 

att visa sin sociala status och distinktion från andra kvinnor, enligt Shirazi så har 

denna symbol som förut symboliserade distinktion numera blivit en symbol för 

exklusion (Shirazi, 2003:110. 113). Shirazi förklarar också att enligt en del haditer 

så skulle profetens fruar ägna sig åt hajj
2
 som sin form av jihad och att de inte fick 

delta i strider. Kvinnor av lägre ställning var däremot tillåtna att delta i 

understödjande roller. De fick ta hand om de sårade och döda samt förde de 

stridande männen med vatten, det fanns även kvinnor som deltog i strider men de 

hade inte samma rättigheter till krigsbyten som männen och de behandlades inte 

som jämlikar. Även denna distinktion har kommit att innefatta alla kvinnor och att 

alla kvinnors jihad numera har kommit att betyda hajj. Enligt en del tolkningar av 

haditer så är det inte så viktigt för en kvinna som det är för en man att delta i 

jihad, det sägs dock att kvinnor kan delta i strider endast om det är absolut tvunget 

och att de därför inte har rätt till krigsbyten. Kvinnor skall också utföra de 

uppdrag som de blivit tilldelade – ta hand om de sårade, förse männen med vatten 

                                                                                                                                                         

 
1
 Arabiska, som betyder accepterade redogörelser för vad profeten Muhammed sade och gjorde. 

2
 Arabiska, är en årlig islamsk pilgrimsfärd till Mecca och en obligatorisk religiös plikt för alla muslimer. 
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– med all anständighet som tillfaller en muslimsk kvinna. Den primära oron med 

att kvinnor deltar i strider ligger i de förhållandena som råder på slagfältet som 

anses kunna omkullkasta de riktiga och rätta könsrelationerna. Skall kvinnor till 

exempel tillåtas att behandla män som de inte är släkt med? Ska det vara tillåtet 

för en man att ta hand om en död kvinnas kropp, som han inte är släkt med, utan 

att en annan kvinna är närvarande? Dessa frågor gör att det anses mer passande 

frö kvinnor att utföra hajj istället för att delta i jihad eftersom hajj betyder att 

kvinnor är ordentligt täckta hela tiden, inte behöver beblanda sig med män som de 

inte är släkt med och på så sätt kan bevara sin och familjen heder (Shirazi, 

2003:116-118). 

2.2 Teori 

Vår teori bygger på tidigare forskning om kvinnor och terrorism. Vi har valt att 

plocka ut några centrala teser som behandlar vad kvinnor har för roll i 

terrororganisationer. Vi kommer sedan att använda dessa frågor som en mall när 

vi analyserar om kvinnors roll i de båda organisationerna skiljer sig åt. De teser 

som vi har valt att titta på är om kvinnor jobbar med att rekrytera nya medlemmar, 

har de som uppgift att övertala männen i sin omgivning att delta i jihad eller ska 

de endast agera supporter. Har kvinnan utrymmer att vistas i det offentliga 

rummet eller ska hon endast finnas i det privata? Hur ser de båda organisationerna 

på kvinnors deltagande i jihad? Vi kommer också att titta på varför kvinnor väljer 

att ansluta sig och om det är ett frivilligt val samt om organisationerna ser några 

fördelar med kvinnliga medlemmar. Genom dessa frågor kommer vi att kartlägga 

skillnader och likheter mellan kvinnans roll i organisationerna.   
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3 Forskningsdesign och material 

3.1 Forskningsdesign 

Vi har valt att göra en komparativ studie av Al-Qaida och IS för att se om 

kvinnornas roll skiljer sig åt i de båda organisationerna. Varför vi har valt just 

dessa två grupper och inte några andra beror på att de båda är organisationer som 

har sin bas i mellanöstern, är (relativt) nya extremistgrupper, att de båda är 

Islamistiska och har som mål att uppnå ett Islamistiskt Kalifat där kvinnor har en 

ytterst liten roll i samhället. Att IS också fram till januari 2014 var en del av Al-

Qaida är ännu en anledning till varför vi valde att jämföra just dessa två 

organisationer. Tidsperioden som vi har begränsat oss till är från 9/11 2001 fram 

till 2014 för Al-Qaida och hela 2014 för IS. Anledningen till att tidsperioderna 

skiljer sig år är för att IS är en ny organisation och att de fram till januari 2014 var 

en del av Al-Qaida. Vi använder oss av den beroende variabeln, hur kvinnans roll 

ser ut i terrorgrupperna. Vi mäter den genom att se om det finns några skillnader 

på kvinnans roll i de båda organisationerna. När det kommer till validitet så tror vi 

att resultatet skulle bli det samma om en annan forskare tittade på samma fråga 

även om de använde sig av andra teorier eller tolkar de teorier vi har valt 

annorlunda. Vi tror att resultatet vi har kommit fram till är både rimligt och 

pålitligt, dock tror vi inte att det finns en möjlighet till att generalisera kvinnors 

roll i terrororganisationer. Detta anser vi vara på grund av att även om den 

religiösa tron är den samma så tolkar inte alla koranen på samma sätt vilket leder 

till att kvinnans roll kan variera. 

3.2 Material 

Materialet vi har använt oss av är vetenskaplig litteratur, tidnings – och 

nyhetsartiklar. Materialet om Al-Qaida är både vetenskapliga artiklar och tidnings 

– och nyhetsartiklar, materialet som vi har använt oss av för att hitta information 

om IS är uteslutande tidnings – och nyhetsartiklar. När vi letade efter artiklar 

använde vi oss främst av Google, där hittade vi flera mycket bra historiska artiklar 

som handlade om kvinnans roll i olika terrororganisationer. Vi har också använt 

oss av böcker för att hitta tidigare forskning om kvinnor och terrorism. På 

biblioteket plockade vi ut litteratur som vi ansåg vara relevant och där hittade vi 

bra information om hur bland annat slöjan med åren har militariserats och blivit 

en symbol för kvinnlig jihadism. Då IS är en relativt ny organisation så är vi väl 

medvetna om att materialet vi använt oss av till viss del kan kritiseras, detta 
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eftersom vi inte fått tag på någon vetenskaplig litteratur utan bara använt oss av 

tidnings – och nyhetsartiklar. För att stärka argumenten som fanns i artiklarna har 

vi använt oss av olika nyhetsbyråer som säger liknande saker samt försökt att i så 

stor utsträckning som möjligt undersöka om artiklarna faktiskt är pålitliga. Detta 

har vi gjort genom att välja tidnings – och nyhetsartiklar från tidningar och 

nyhetsbyråer som vi anser vara pålitliga och genom att kolla upp 

bakgrundsinformation om författarna.  Vi har till exempel valt att inte använda 

material från kvällstidningar. Stor del av de artiklar som vi har använt oss av 

kommer från väst världen och kan därför kritiseras för att representera västs syn 

på de båda organisationerna, Vi har även använt oss av material som har sitt 

ursprung ibland annat Dubai och Saudiarabien vilket vi anser ger oss en mer 

nyanseras bild av kvinnors roll i de båda organisationerna. Eftersom kvinnans roll 

i samhället i mellanöstern inte är detsamma som i väst så tyckte vi att det var 

viktigt att hitta material som kom utanför väst efter som vi tror att utan det så 

skulle kanske resultatet se annorlunda ut. Slutligen så är vi medvetna om att kritik 

kan riktas mot flera av våra källor eftersom de inte är vetenskapliga men vi anser 

ändå att vi har lyckats få fram både givande och relevant material för att funna 

besvara vår fråga.  
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4 Empiri 

4.1 IS(IS) kvinnor 

Ungefär 300 kvinnor beräknas ha försökt gå med i ISIS från Europa och USA 

uppskattar Anti-terrorist organisationer i Europa. Den 11 mars 2014 skulle Kamel 

Ali Mehenni hämta sin dotter vid stationen efter en skoldag men den 17-åriga 

flickan Sahra dök aldrig upp. Det visade sig att den 17-åriga franska flickan aldrig 

hade gått till skolan den dagen, istället hade hon tagit ett flyg till Turkiet för att 

sedan ta sig över gränsen till Syrien för att stå vid ISIS sida och kriga (Walt, 

2014). ISIS har lyckats övertala hundratals kvinnor från väst att resa till Syrien 

och Sahras är knappats unik. Till skillnad från Al-Qaida, som målar upp en bild av 

unga beväpnade män, på slagfält långt ifrån sina familjer, målar IS upp en bild av 

en renodlad islamistisk stat som koloniserar de erövrade territorierna med sina 

soldater, tjänstemän och kvinnor för att föda fram en ny generation jihadkrigare. 

Det som är lockande med ISIS förutom själva krigandet är att få delta i 

uppbyggnaden av kalifatet och ett liv där männen kan komma hem efter en dag i 

strid till en kärleksfull fru och barn samt hemlagad mat. Att ISIS rekryterar 

kvinnor är inte endast till syfte att utöka organisationen utan också en viktig 

byggsten för den framtida Islamistiska statens samhälle. ISIS har gjort uttalande 

om att kvinnor ej ska slåss men finnas för att hjälpa till att bygga det nya 

samhället. Melanie Smith som är forskar assistent vid Kings College säger i en 

intervju med Khaleeli att den strategi ISIS använder sig av är att sträva efter en 

gemenskap med familjer som kan hjälpas åt att upprätta infrastruktur för att vidare 

kunna upprätta ett samhälle. Hon har även spårat ett dussintal brittiska kvinnor 

som gått med i ISIS (Khaleeli, 2014). I dagsläget är det tydligt att kvinnans roll i 

ISIS är att vara en hejaklack, det twittras om att det får öva på att skjuta med 

vapen, experter säger dock att det inte finns några bevis för att kvinnan får vara 

med att strida. Det förväntas istället att hon ska gifta sig, sköta hushållet, föda upp 

en ny generation som hon vidare kan övertyga om att gruppen ej är terrorister utan 

en stat som alla muslimer ska vara en del av. När kvinnor ansluter sig är det första 

som händer att hon ges ett hem om hon är gift, annars placeras hon i ett annat hus 

med endast kvinnor. Mahmood berättar för Khaleeli att dagen består av samma 

uppgifter som en vanlig hemma frus, att laga mat och städa. Smith tillägger i 

samma intervju att en del kvinnor även deltar i religions klasser, mycket av tiden 

spenderas inomhus och när de vågar gå ut är det med en man. Enligt ISIS har både 

män och kvinnor samma plikt att bidra och skapa ett kalifat både genom 

martyrskap och genom övertygelse av nära och kära att ge upp deras liv för denna 

sak (Khaleeli, 2014). Khaleeli argumenterar att muslimer i väst ser 

extremistgruppen som något coolt samtidigt som saknaden av gemenskap och 
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tillhörighet råder, detta lockar människor till att identifiera med gemenskapen i 

ummah
3
 och ISIS ideologi. Smith och Khan säger i Khaleelis artikel att den 

syriska konflikten ökat motivationen av kvinnor i väst att medverka på grund av 

den ilska som råder för utrikespolitiken, vilket lockar unga människor till att delta 

i extremistiska grupper. Genom den tillhörighet muslimer världen över känner för 

muslimer i Mellanöstern finns ett behov av att visa medlidanden för sina 

muslimska bröder och systrar vilket också kan vara en källa till att extremismen 

ökar. Vidare skriver Khaleeli att Smith påpekar att situationen i Palestina-Israel är 

en bidragande faktor till att rekryteringen ökar. Vissa tjejer kan skriva på sociala 

medier att de är intresserade av att delta men har inte den ekonomi som krävs för 

att köpa sig en biljett och komma, ett snabbt svar anländer ofta till tjejerna att de 

ska skriva ett privat meddelande för mer information om hur de ska lösa 

situationen (Khaleeli, 2014). 

4.1.1 Al-Zawraa Foundation 

Al-Zawraa Foundation är en nätgrupp för västerländska kvinnor med 

utbildningsvideor för hur kvinnor kan vara med och bidra till ISIS. Det kvinnliga 

institutet som etablerats samt ISIS använder sig av talesättet ’Bakom en 

framgångsrik man döljer sig en stark kvinna’. Institutet är till syfte att lära kvinnor 

allt ifrån hur man hanterar vapen till ur man lagar mat och syr kläder. Al-Zawraa 

erbjuder även olika utbildningar inom olika områden; sharialagar, hurman 

hanterar vapen samt en ganska otippad kurs inom sociala medier, datorprogram 

för redigering och design. Al-Zawraa Foundation belyser vikten av martyrskap 

snarare än fantasin om att leva som en prinsessa i en drömvärld. Institutet används 

också som ett verktyg för att rekrytering till organisationen eftersom det är lätt att 

locka till sig unga vilseledda flickor och kvinnor till fästen liknande Syrien och 

Irak (Kulze, 2014).  

4.1.2 De kvinnliga polisbrigaderna 

ISIS framgång med kvinnlig rekrytering har lett till två helt kvinnliga brigader Al-

Khansaa och Umm al-Ryan brigaden, dessa två brigader strider ej vid frontlinjen 

utan tjänar i en militärpolis roll. En syrisk ung kvinna blev omhändertagen av en 

grupp beväpnade män för att ej ha eskorterats av en man när hon var ute på stan, 

ingen talade till henne förrän den kvinnliga brigaden anlände som ifrågasatte 

hennes klädsel, beteende och hennes koran kunskaper samtidigt som man pekade 

med ett gevär mot henne. Trotts att brigaden bildades i syfte att finnas till vid 

check-points som militärpolis samt att öka den religiösa medvetenheten har den 

nu vidgats med en kvinnlig polisgrupp (Gilsinan, 2014). Gruppens strikta regler 

                                                                                                                                                         

 
3
 Arabiska,är de troendes islamska församling som profeten Muhammed byggde upp i Medina år 622. Ordet 

används idag för att uttrycka en världsvida muslimsk religiös gemenskap. 
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för kvinnans beteende och klädsel kan verka förtryckande samtidigt som ISIS mer 

än gärna rekryterar kvinnor för att beväpna dem samt skapat brigader för dem, 

vilket blir motsägelsefullt. De tvingar övriga civila kvinnor till att efter leva ISIS 

strikta regler om moral och niqab klädsel och inte vistas ute utan manligt sällskap. 

Kvinnorna kan också efterfölja med de manliga soldaterna vid hembesök och 

vägspärrar för att leta efter människor som inte efterföljer ISIS regler. Deras 

förhållningssätt till kvinnor drivs mindre av ideologin och snarare av militär 

strategi. Strategin går ut på specifik rekrytering, militär och statsbyggande mål 

som det visat sig finnas tecken på fungerar. Regionala nyhetskällor har rapporterat 

om att brigaden är en typ av organisation som är till för att lösa specifika problem: 

som att se till att kvinnor döljer sin femininitet för att kunna passera check-points. 

Detta på grund av att manliga ISIS medlemmar är ovilliga att visitera kvinnor 

vilket vidare lett till att den kvinnliga brigaden får utföra dessa uppgifter so en del 

av ISIS. ISIS kvinnliga anhängare spelar en avgörande roll genom att förespråka 

andra kvinnor att gå med i ISIS och gifta sig med en kämpe. ISIS vet att en viss 

grad av folkligt stöd krävs för att behålla kontroll därigenom utgör kvinnan en 

stark position genom sin kapacitet att befästa kontrollen över den kvinnliga 

civilbefolkningen (Gilsinan, 2014). Al-Bahri poängterar, enligt Taub (2014) att 

kvinnans ansvar över det civila samhället är en del av hennes jihad. Taub förklarar 

även att FN forskaren Nimmi Gowrinathan stödjer detta genom att argumentera 

att framgångsrika uppror måste inkludera båda könen och folkligt stöd. Hon 

menar att kvinnliga rebeller har bättre möjlighet att komma åt och engagera civila 

kvinnor i samhället. De brigader som drivs av kvinnorna bygger på moraler enligt 

en strikt religiös tolkning, styrs av kvinnor och har ansvar för civilsamhället. Om 

de ser en kvinna som inte beter sig enligt ISIS regler står den kvinnliga brigaden 

för misshandel och tillsägelser. Brigaden har en separat anläggning för att 

separera män från kvinnor (Taub, 2014).  

 

4.2 Al-Qaidas kvinnor 

’Burka brigaderna’ är en stridsenhet som Al-Qaida har skapat enbart för kvinnliga 

jihadister i Afghanistan. De kvinnliga rekryterna tros komma från Tjetjenien som 

under en längre tid har setts som en grogrund för kvinnliga jihadister. Att använda 

kvinnor som ett vapen har länge värderats högt av jihadister medan de ganska 

nyligen har börjat beundra kvinnliga självmordsbombare för deras mod. Det kan 

ses i de träningsläger som grundats speciellt för kvinnliga självmordsbombare och 

som Al-Qaida bedriver längs med gränsen mellan Afghanistan och Pakistan 

(Crimi, 2012). Enligt Levy (2014) har Al-Qaidas förgrening på den Arabiska 

halvön på senare alltmer aktivt börjat rekrytera kvinnor för att använda dem inom 

logistik och finansiering samt som ideologiskt stöd. Hon argumenterar att även 

om Al-Qaidas kärngrupp har varit och fortfarande är motvilliga till att kvinnor 

deltar aktivt i konflikter och vill begränsa dem till att ta hand om männen, så finns 

det mer extrema grenar som inom organisationen som är kända för att ha använt 
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sig av kvinnliga självmordsbombare. Däremot arbetar de kvinnliga medlemmarna 

i den Syriska grenen av Al-Qaida enligt Abouzeid (2014) enbart med 

underrättelseverksamhet eftersom de patriarkala befälhavarna anser att kvinnor 

inte hör hemma på fronten. Abouzeid förklarar även att kvinnors strävan efter och 

behov av att få bli självmordsbombare ska ses som en efterfrågan på jämställdhet 

som är religiöst baserad i en ultrakonservativ och mansdominerad värld. Dickey et 

al (2005) argumenterar att den ökade användningen av kvinnor som vapen 

utmanar en världssyn som manliga jihadister strävar efter att försvara. 

 

2011 lanserades Al Shamikha, en tidskrift som riktar sig till blivande kvinnliga 

jihadister som innehåller skönhetsråd och mode blandat med råd och vägledning 

till hur man kan attrahera, gifta sig med och ta hand om mujahedin
4
 krigare 

(Crimi, 2012). Cavendish (2011) förklarar att, enligt analytiker så är meningen 

med Al Shamikha att marknadsföra jihad till kvinnor på en global skala genom att 

använda samma smarta marknadsföringsmetoder som Marie Claire, Elle och 

Cosmopolitan. Han förklarar ytterligare att tidskriften förutom skönhet och 

modetips även har intervjuer med martyrers fruar och hyllar de som dött 

martyrdöden. Även tidskriften al-Khansaa som först publicerades 2004 av Al-

Qaida, riktar sig specifikt till kvinnor och handlar om hur kvinnor kan delta i jihad 

genom att bland annat ge tips på hur de ska uppfostra sina barn till att bli duktiga 

och goda jihadister. Enligt Von Knop så argumenterar den också att kvinnor inte 

längre behöver be sin familj om tillåtelse för att bli en aktiv jihadist eftersom jihad 

är varje kvinnas plikt. Von Knop hävdar även att al-Khansaa utnyttjar kvinnans 

traditionella roll i samhället och familjen som mor och vårdare av barnen för att 

locka kvinnor till att delta mer aktivt i jihad (Von Knop, 2007:406-407). 

 

Dickey et al (2005) argumenterar att anledningen till att Al-Qaida började värva 

kvinnor var att de behövde fler rekryter och för att möta efterfrågan från kvinnor 

som förlorat söner, makar och bröder i strider till att få delta fysiskt aktivt i jihad. 

De argumenterar även att Al-Qaida vill bevara den feodala synen på kvinnor där 

kvinnor ses mer som ägodelar som måste skyddas från yttre påverkan och inte 

tillåts delta i det vardagliga livet på samma villkor som män. Enligt Dickey et al 

så var Al-Zawahiri och Al-Zarqawi i Al-Qaidas ledning oense om kvinnors roll 

och huruvida de över huvud taget borde delta i strider som kombattanter än 

mindre som självmordsbombare (Dickey et al, 2008). Al-Zawahiri ska i en 

intervju ha sagt att det inte finns några kvinnor i Al-Qaida och att deras plast är att 

sköta hemmet och krigarnas barn. Hans uttalande har skapat viss förvirring 

eftersom kvinnliga självmordsbombare, speciellt i den irakiska grenen av Al-

Qaida bara ökar. Enbart sen 2003 har den irakiska grenen använt sig av kvinnliga 

självmordsbombare vid minst 20 tillfällen. På grund av Al-Qaidas vaga och 

diffusa natur är det svårt att veta hur stor roll kvinnor spelar och ska det enligt 

terroristexperter inte finnas några kvinnor i Al-Qaidas kärna. De förklarar dock att 

eftersom Al-Qaida är en organisation med löst kopplade förgreningar i olika 

                                                                                                                                                         

 
4
 Arabiska, de som kämpar eller de som anstränger sig för tron eller för det heliga kriget (jihad). 
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länder så är chansen för att kvinnor kan ta större plats i organisationen stor 

(Associated Press, 2008). Enligt Al-Saleh (2014) så har det ökade antalet 

kvinnliga aktivister som är verksamma i Al-Qaida och deras förgreningar 

överraskat omvärlden. Den mest kända kvinnan inom Al-Qaida är Hayla al-

Qassir, även känd som Sayida Al-Qaida eller Lady Al-Qaida. Hon anses av vissa 

vara den mest framgångsrika och effektiva Al-Qaida agenten i Saudiarabien och 

hon hade bland annat en mycket betydande och aktiv roll i arbetet med att 

rekrytera nya medlemmar och planerandet av attentat. Innan henne var kvinnorna 

i Al-Qaida hänvisade till att laga mat och kläder åt krigarna och till att uppmuntra 

andra till att delta i jihad. Al-Saleh förklarar att kvinnors roll är något av ett 

kännetecken för den Saudiarabiska grenen av Al-Qaida sedan dess grundare. Al-

Qaidas kvinnor, särskilt de som tillhör den Saudiarabiska grenen har en viktig roll 

och utgör en betydande kraft i online-rekryteringen men deras roll har utvecklats 

med tiden till att bli mer aktiv även inom andra områden. Von Knop förklarar att 

Yusuf al-Ayyiri, en av de ideologiska ledarna i den Saudiarabiska grenen 

uppmuntrar i dokumentet ’Kvinnans roll i jihad’, kvinnor till att ta en aktiv roll i 

jihad. Han säger dock uttryckligen att denna roll inte betyder att kvinnor ska 

involvera sig aktivt i fysiska strider utan kräver istället att kvinnor ska stödja och 

uppmuntra sina män i deras strävan efter att gå med i jihad. Han gör detta genom 

att betona den makt kvinnor har över män när det kommer till att kunna övertyga 

och sporra dem till att uppfylla sina skyldigheter inom jihad, han säger även att 

bakom varje stor mujahid står en kvinna. Von Knop argumenterar att även om al-

Ayyiri i huvudsakligen fokuserar på kvinnors roll som krigare än enbart i 

stödjande roller så avstår han från att göra kopplingen mellan kvinnor och 

självmordsbombare. Hon förklarar även att al-Ayyiri, genom argumentet att jihad 

kommer före hajj, krossas ett av de största skälen som används för att hindra 

kvinnor från att delta i jihad, nämligen det att en kvinnas jihad är att utföra hajj 

(Von Knop, 2007:406). 

 

Fram till 2007 hade kvinnors roll som självmordsbombare inom Al-Qaida varit 

väldigt liten, de hade däremot varit väldigt aktiva som operativa handledare och 

majoriteten arbetade i dolda, till exempel som ideologiska pedagoger för sina barn 

och genom att stötta sina manliga släktingar. Detta arbete bör inte underskattas 

eftersom det har ett starkt inflytande på denna och nästa generations terrorister, 

vilket bin Laden har poängterat när han förklarar att kvinnor spelar en viktig roll 

som supportrar, handledare och initiativtagare när det kommer till att utföra jihad. 

Von Knop förklarar också att de flesta kvinnor i Al-Qaida, jämfört med andra 

kvinnliga muslimer har en utbildningsnivå som är över genomsnittet (Von Knop, 

2007:399,405).  
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5 Resultat och jämförelse 

I Al-Qaida verkar det som att majoriteten av kvinnorna som väljer att bli 

medlemmar gör det frivilligt och att de gör det av samma anledningar som 

männen. Vissa väljer också att ansluta sig efter det att manliga familjemedlemmar 

har blivit dödade eftersom det ger dem chansen att hämnas. En del kvinnor väljer 

att bli medlemmar speciellt självmordsbombare, som en revolt mot det patriarkala 

och traditionella samhälle som de lever i. Det finns olika anledningar till varför 

kvinnor ansluter sig till IS. Den första som också delas med männen är att 

spänningen lockar. För det andra ansluter sig kvinnor till IS eftersom deras önskan 

att gifta sig med en jihad krigare är stor samt att bilderna som visas på sociala 

medier om hur livet i Syrien är endast verkar idylliskt och underbart. Detta hänger 

ihop med hur väst porträtterar IS och mellanöstern på ett dåligt sätt vilket ökar 

missnöjet mot väst ytterligare och för att komma ifrån det ansluter sig kvinnor till 

IS. Ännu ett argument är sympati för muslimer världen över, situationen mellan 

Palestina-Israel ger medlidande och medömkan och är därför också en orsak till 

att män och kvinnor ansluter sig. Kvinnor från väst ansluter sig till stor del av 

egen vilja och en önskan om ett islamistiskt styre.  

 

Fördelen med att ha med kvinnor i organisationen är att det ökar antalet 

medlemmar, vilket i sin tur bidrar till en ökad spridning av ideologin, detta 

stämmer både för IS och Al-Qaida. För att ha fortsatt kontroll över territorier som 

IS tagit över krävs också stöd från olika samhällsgrupper, gamla, unga, män som 

kvinnor. Genom kvinnans närvaro i organisationen har rekryteringen ökat och 

propaganda mot väst blivit lättare att sprida vidare. Kvinnor från väst har också 

haft en betydande roll då många av de är utbildade och på så sätt bidrar genom 

olika kommunikationsstrategier. Med hjälp av de kvinnliga polisbrigaderna har 

kvinnan den huvudsakliga rollen att fortsätta befästa kontrollen av 

civilbefolkningen vilket i sin tur hjälper IS strävan om ett kalifat. Med hjälp av 

kvinnan hålls familjen ihop och genom familjernas medverkan kan nödvändig 

infrastruktur skapas så att kalifatet kan fungera. I Al-Qaida verkar det som att bin 

Laden och flera andra ledare ser en viss fördel med att kvinnliga medlemmar 

eftersom de hyllar arbetet som de gör (Von Knop, 2007:405). När det kommer till 

de Irakiska och Saudiarabiska förgreningarna av Al-Qaida och deras utbredda 

användande av kvinnliga självmordsbombare så kan det vara så som Winberg & 

Eubank (2011) och Raghavan & Balasumbramaiyan (2013) argumenterar, att de 

har insett fördelarna med kvinnliga självmordsbombare är många. De två 

tidningarna, Al Shamikha och al-Khansaa som Al-Qaida har publicerat och som 

vänder sig specifikt till kvinnor kan tolkas som att de har insett att kvinnor är 

viktiga för organisationen. Al-Ayyiris kommentar att ’bakom varje stor mujahid 

står en kvinna’ kan ven tolkas som att kvinnor värderas högt. 
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Det råder delade meningar i Al-Qaida om vad en kvinnas roll ska vara. Enligt Al-

Qaidas ledning skall kvinnorna stanna hemma och ta hand om männen och 

familjen, de ska verka som supportrar. Om man ser till Al-Qaida i Saudiarabien 

blir kvinnans roll annorlunda, här får hon delta som självmordsbombare och ska 

spela en mer fysiskt aktiv roll. Trotts skillnaden på kvinnans syn inom Al-Qaida 

skulle man kunna säga att den till viss del skiljer sig ganska mycket från IS 

kvinnornas roll. I IS är kvinnans uppgift snarare att vara hemma, laga mat, ta hand 

om barnen samt föra ideologin vidare. Vi har dessutom sett att kvinnor i viss mån 

även används som militärpoliser. Genom att föda barn ökar kvinnan i IS antalet 

medlemmar i organisationen vilket är mycket bra. Vidare är hennes uppgift att 

uppfostra barnen till den ideologi som IS har och övertyga barnen om att 

organisationen inte är en terrorgrupp som övriga världen hävdar. I Al-Qaida anses 

kvinnorna spela en mycket viktig roll som ideologiska pedagoger för sina barn, 

bin Laden har även sagt att kvinnors arbete med detta inte bör underskattas 

eftersom det är oerhört viktigt inte bara för nästa generations Al-Qaida 

medlemmar utan även för de nuvarande medlemmarna (Von Knop, 2007:405). 

 

I både Al-Qaida och IS arbetar kvinnor med att rekrytera nya medlemmar. I IS 

ägnar sig en stor del av kvinnorna till rekrytering genom sociala medier, dock gör 

inte alla det men en stor del av IS kvinnor finns till för att öka antalet medlemmar. 

Kvinnorna i den Saudiarabiska grenen av Al-Qaida spelar en betydande roll i 

deras rekrytering speciellt den som sker över internet. I både IS och Al-Qaida 

anses kvinnor vara nödvändiga och mycket skickliga på att rekrytera nya 

medlemmar. I Al-Qaida så anses detta vara en av huvuduppgifterna för kvinnor, 

speciellt eftersom deras övertalningsförmåga anses oöverträffbar och att om en 

kvinna har bestämt sig för att få en man till att göra någonting så kan ingenting 

stoppa henne. Till skillnad från Al-Qaidas kvinnor so till stor del övertygar sina 

män till att utföra jihad är IS kvinnornas mål att gifta sig med en jihad krigare som 

det inte finns brist på, detta är också en av orsakerna till att kvinnor från väst åker 

till Syrien. 

 

Enligt al-Ayyiri, Al-Qaida i Saudiarabiens ideologiska ledare, så kommer jihad 

före hajj vilket kan tolkas som att jihad är detsamma för kvinnor som för män. Al-

Ayyiris förklaring om att han ser kvinnor som krigare är inte enbart som 

supportrar kan tolkas som att han anser att personer inte enbart behöver delta 

aktivt i fysiska strider som soldat eller självmordsbombare för att kunna delta i 

och utföra jihad. Även de som arbetar med rekrytering, samlar information, tar 

hand om soldater och barn anses vara jihad krigare. Tidningen al-Khansaa som 

ges ut av Al-Qaida och ger kvinnor råd i vad de skall göra för att delta i jihad visar 

att kvinnor får vara delaktiga men inte på samma villkor som männen. Att kvinnor 

begränsas till vissa uppgifter kan ses som ett resultat av att deras deltagande 

strider mot de lagar som förespråkas inom Al-Qaida där kvinnor skall vara 

underordnade männen. Kvinnans jihad skiljer sig från mannens jihad inom IS. För 

kvinnan är det viktigt att hon vet hur man tar hand om familjen. På så sätt blir 

hennes jihad, att kunna, att kunna laga mat, sy kläder och ta hand om män som 
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blivit sårade i kriget. En annan viktig del för kvinnan är att genom giftermål med 

en jihad krigare också förstärka bandet till det blivande islamistiska kalifatet som 

dem så starkt strävar efter. Vidare ska kvinnan också övertyga sina nära och kära 

som ännu inte blivit en del av IS att gå med. I och med att muslimska systrar och 

bröder över hela världen har olika tolkningar av koranen innefattar kvinnans jihad 

att övertyga dem till den rätta tolkningen. IS kvinnor har stränga order om att vara 

underordnad mannen och att utföra jihad genom att stå vid frontlinjen med dem är 

absolut otänkbart. Som nämns tidigare i texten har kvinnan liksom mannen 

samma uppgift att utföra jihad dock innebär inte jihad detsamma för kvinnor som 

för män. 

 

Al-Qaidas ledning har haft delade meningar om kvinnor ska tillåtas att bli 

självmordsbombare men eftersom de består av så många förgreningar är detta 

något som ledningen inte helt kan styra. Detta syns i en del av Al-Qaidas 

förgreningar, i Irak och Saudiarabien till exempel, där kvinnor blir 

självmordsbombare och det är faktiskt till och med ganska vanligt. Det finns även 

träningsläger för kvinnor som vill bli självmordsbombare på gränsen mellan 

Afghanistan och Pakistan. Att bli självmordsbombare är även ett sätt för kvinnor 

som lever i patriarkala samhällen att göra revolt precis som Abouzeid (2014) och 

Dickey et al (2005) argumenterar, vilket kan vara en av anledningarna till att det 

finns kvinnliga självmordsbombare i Al-Qaida. Den värld som män försöker 

försvara genom att delta i jihad utmanas genom användandet av kvinnor som 

vapen (självmordsbombare) vilket kan vara en anledning till att kvinnliga 

självmordsbombare inte är så vanligt. Inget uttryckligt har stått att om att kvinnan 

inte får delta vid fronten med männen i IS, dock är det väldigt tydligt att kvinnan 

och mannens jihad inte består av samma saker. Där av skulle man kunna tolka det 

som att kvinnan är förbjuden att strida med männen för att hon ska finnas 

tillgänglig i hemmet när mannen kommer hem genom att laga mat och städa samt 

plåstra om och ge kärlek. Däremot ska kvinnan lära sig att hantera vapen enligt 

Al-Zawraa Foundation vilket de också använder inom den kvinnliga 

polisbrigaden. Samtidigt använder sig IS heller inte av självmordsbombningar 

utan krigar på ett traditionellt sätt med en frontlinje som sakta men säkert rör sig 

framåt. Vilket visar att det finns skillnader mellan Al-Qaida och IS som 

terrororganisationer. 
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6 Slutdiskussion 

På många sätt är kvinnors roll i Al-Qaida och IS ganska lika med de är på samma 

gång väldigt olika. Kvinnorna i IS är till exempel inte tillåtna att vara 

självmordsbombare med det kan de vara i Al-Qaida. IS syn på kvinnor och den 

roll de ska ha är mer traditionell, de ska hållas i hemmet och är en mans ägodel. 

Kvinnan vill i sin tur leva efter tydliga könsroller där mannen är överhuvudet och 

macho. Där kvinnan är underordnad, ses som ett objekt samt liten och svag och 

det enda hon är kapabel till är att sköta hem, hushåll, barn och familj. När det 

kommer till rekrytering så spelar kvinnor i båda organisationerna en betydande 

roll. Att båda organisationerna behöver kvinnorna framkommer tydligt eftersom 

utan dem så skulle männen vara tvungna at utföra det arbete som kvinnorna nu 

gör. Utan kvinnorna så skulle det bli färre män på fronten och arbetet med att 

uppnå ett kalifat skulle med största sannolikhet ta längre tid. Utan kvinnorna så 

skulle även rekryteringen av nya medlemmar begränsas eftersom vi tror att det 

skulle vara svårare för män att rekrytera kvinnor.    

 

För att kunna sprida vidare tanken och ideologin som de båda organisationerna 

har och vill utöva har kvinnan haft och kommer fortsätta ha en betydande roll för 

de kommande generationerna. Eftersom det är kvinnorna som uppfostrar barnen 

och lever med dem dygnet runt kan de på så sätt använda en retorik som gör att 

barnen och barnbarnen lär sig vad terrororganisationerna står för och vad som är 

rätt och fel i deras samhällen. Historiskt har samhällsklasser skiljt människor åt, 

den muslimska kvinnan som levde i överklassen bar slöja för att visa sin ställning 

som rik och anständig och hennes plikt var att göra hajj. Samtidigt fick 

underklassens muslimska kvinna göra ’smutsjobbet’ genom att ta hand om sårade 

och döda män som varit i krig. Att göra hajj är något som anses vara betydande i 

båda grupperna och någonting som varje muslim bör göra.  

 

En intressant skillnad är att det är en mycket större andel västerländska muslimska 

kvinnor som reser från väst för att ansluta sig till IS än Al-Qaida. En gemensam 

nämnare är dock att de som väljer att ansluta sig är utbildade. Skillnaden visar sig 

i de som ansluter sig till IS har vuxit upp i ett samhälle som värderar individualitet 

högt. Vilket gör det svårt för oss att förstå hur de självmant reser tillbaka i tiden 

för att underkasta sig männen. De skulle egentligen kunna göra hajj i stället, som 

är en likt för alla muslimer och ger hög status och är något som både IS och Al-

Qaida har gemensamt. Den muslimska kvinnan blir enligt väst ett offer när de inte 

får gå vart de vill, när de vill och med vem de vill utan manlig eskort men i IS så 

är detta den roll som kvinnor ska ha. Detsamma gäller för Al-Qaida men i vissa av 

deras förgreningar har kvinnor en större frihet till ett mer aktivt deltagande. I vår 

uppsats kan vi ändå hävda att många kvinnor själva väljer att ansluta sig till 
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organisationerna. Det har däremot visat sig att även om kvinnor frivilligt väljer att 

vara med så tilldelas de den traditionella kvinnorollen som vi i väst anser vara 

förtryckande. En av anledningarna till att kvinnor från väst ansluter sig kan vara 

som en revolt mot sina föräldrar som de tycker är för sekulära.  

 

En av de största skillnaderna är att i Al-Qaida så är det tillåtet för kvinnor att vara 

självmordsbombare vilket är förbjudet i IS. I Al-Qaida så kan kvinnor utföra jihad 

genom att vara självmordsbombare även om det anses kontroversiellt och inte är 

tillåtet inom alla deras förgreningar. Al-Qaida förespråkar att jihad går före hajj 

men ändå ser de hajj som en del an jihad för kvinnor, även för kvinnorna i IS är 

hajj också jihad. En annan stor skillnad är att i IS så används kvinnor till polisiära 

ändamål, de har specielle brigader som ska se till så att kvinnor klär och beter sig 

anständigt. Någonting liknande finns inte i Al-Qaida, deras kvinnliga brigader 

strider istället med männen.  

 

På många sätt är kvinnors roll därför ganska lika och det kan ju bero på att de 

båda är Islamistiska organisationer med samma traditionella syn på kvinnors roll i 

samhället. Att IS sedan har varit en undergrupp till Al-Qaida kan ju användas för 

att förklara varför det finns likheter mellan de båda grupperna och olikheterna kan 

kanske tillskrivas det faktum att Al-Qaida bröt med IS på grund av att de ansågs 

vara för extrema. Det är intressant eftersom från vår synvinkel och många andras 

så anses båda grupperna vara extrema fundamentalister.  
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7 Slutsats 

Syftet med vår uppsats var att ta reda på om kvinnans roll skiljde sig åt i de två 

terrororganisationerna Al-Qaida och IS. Genom nyhetsartiklar och annan litteratur 

har vi kommit fram till att många likheter finns mellan dem, vilket vi tror beror på 

att organisationerna är besläktade. Dock finns det skillnader som ändå är ganska 

avgörande för resultatet. Eftersom vi först hittade så pass många likheter trodde vi 

att resultatet skulle bli att inga skillnader fanns. Vi hade fel och kom fram till att 

det både finns vissa avgörande faktorer som skiljer kvinnans roll åt i 

organisationerna. Bland den största och kanske också viktigaste skillnaden är att 

Al-Qaidas kvinnor får agera självmordsbombare vilket skiljer sig drastiskt mot IS 

strikta regler om att kvinnor ej ska vistas på frontlinjen. Här måste vi också ta 

hänsyn till att IS heller inte använder sig av självmordsbombare utan för ett 

frontkrig. Detta för oss sedan vidare till kvinnans jihad som inte behöver innebära 

fysiskt krig utan också innebär att tjäna organisationen genom andra 

arbetsuppgifter som bidrar till organisationens framgång.  
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