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Abstract 
 

 
Kvinnors roller i terrororganisationer synliggörs sällan, trots att de ofta är fundamentala 

för gruppernas överlevnad och utveckling. I denna komparativa studie jämförs kvinnors roller 

i Al-Qaeda och IS och försöker därmed belysa deras deltagande i grupperna. Peter R. 

Neumanns ramverk om terrororganisationers struktur, mål och metod används för att beskriva 

Al-Qaeda och IS och kompletteras med en feministisk infallsvinkel för att belysa, jämföra och 

analysera kvinnors roller i grupperna. Genom detta kan vi utöka vår kunskap om 

terrorgrupperna och kvinnorna i dem. 

 

Trots att båda grupperna i grund och botten har liknande ideal för hur mycket kvinnor bör 

inkluderas i gruppernas agendor visade det sig att rollerna skiljer sig åt. Viktiga skillnader inom 

gruppernas struktur, mål, och metod kunde förklara skillnaderna som fanns mellan kvinnors 

roll och inkludering i våldsutövande.  

 
 

          

         Nyckelord: Terrorism, Al-Qaeda, IS, struktur, mål, metod, jihad, feminism 

Antal ord: 7039  
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1    Introduktion  

 
“This is women’s fundamental role and rightful place. It is the harmonious way for her to 

live and interact amidst her sons and her people, to bring up and educate, protect and care 

for the next generation to come”  

(Manifesto on women by the Al-Khanssaa Brigade, IS, 2015). 

“A woman´s role(…) is limited to caring for the homes and children of Al-Qaeda fighters”                                                                                                                       

-Ayman Al-Zawahiri (audio recording, Associated Press, 2008) 

Citaten ovan är uttalanden hämtade ur Islamiska Statens (IS) kvinnliga polisbrigad, Al-

Khanssaa’s manifest om kvinnans roll i kalifatet respektive en inspelning av Al-Zawahiri som 

är Bin Ladens efterträdare och dagens ledare för Al-Qaeda. Dessa citat har ett tydligt budskap; 

kvinnans främsta uppgift i IS och Al-Qaeda är att vistas i den privata sfären och ta hand om 

dagens och nästa generations jihadistkrigare. I enlighet med det skulle kvinnans roll troligen 

enbart vara civil och stöttande, inte våldsam. Denna bild stämmer delvis väl överens med den 

allmänna diskursen om kvinnor i dagens terroristgrupper som civila aktörer snarare än direkta 

aktörer och den stereotypiska bilden av självmordsbombare i Al-Qaeda, och IS ökända 

avrättningar där män utför terroristdåden. Trots detta finns det starka bevis att kvinnor har såväl 

våldsamma som icke-traditionella roller i båda dessa grupper.  

Terrorism och terrorgrupper är fenomen som varit centrala subjekt inom konfliktstudier 

de senaste decennierna (Speckhard, 2015:3f). Kvinnans medverkan i terrorism är ett faktum 

men trots detta underskattas ofta kvinnans del i det hela och kvinnans roll som jihadist 

undermineras i den privata såväl som den offentliga sfären (Von Knopp, 2007:397). Al-Qaeda 

och IS är två av de terrorgrupper som fått mest medial uppmärksamhet på 2000-talet – men var 

är kvinnorna i dessa grupper, och vilka är deras roller? Stämmer verkligheten överens med 

öppningscitaten eller finns det skillnader inom grupperna? 
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1.1 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med denna uppsats är att  belysa och jämföra kvinnors roller i Al-Qaeda och IS, och 

undersöka om dessa roller är helt lika eller om de skiljer sig åt. Vi ämnar också synliggöra 

kvinnans roll för att ta ett relativt outforskat ämne som sällan blir verkligt representerad i en 

mansdominerad kontext och nå en bredare och mer djupgående kunskap om terrorism och 

terroristgrupper och bidra till den lucka som finns inom ämnet. Vi kommer med hjälp av 

Neumanns ramverk om terrorism undersöka, jämföra och analysera grupperna och sedan  

utveckla en förklaringsmodell för de eventuella likheterna och skillnaderna i kvinnors roll i de 

båda grupperna.  

För att uppnå vårt syfte kommer vi använda följande forskningsfråga: 

 

● Hur ser Al-Qaedas respektive IS struktur, mål och metod ut och var står kvinnorna i 

dessa? Skiljer det sig mellan grupperna och vad kan, utifrån våra reslutat, förklara 

detta? 

 

1.2 Eventuellt kausalt antagande 

Al-Qaeda och IS delar flera komponenter såsom grundläggande religiös tillhörighet och 

ärkefiende. Trots likheter är vårt kausala antagande att Al-Qaeda och IS skiljer sig någonstans 

i struktur, mål och metod, vilket vi antar orsakar att kvinnorna i båda dessa grupper har olika 

roller.  
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2 Teori och tidigare forskning 

2. 1 Tidigare forskning  

Terrorism har varit ett av de mest populära forskningsområdena inom konflikt och 

internationella relationer under de senaste decennierna. Samtidigt finns en forskningslucka i 

området. Då mycket fokus lagts vid terrorism, har väldigt lite fokus lagts på kvinnors 

deltagande i terrorstämplade grupper. Peter R. Neumann (2009) introducerade en teori om 

terrorgruppers upplägg och utveckling, med fokus på struktur, mål och metod. Detta ramverk 

har god applicerbarhet på våra valda fall. Dessvärre bortser Neumann från genusroller och 

utelämnar kvinnans del i grupperna, varför vi ämnar komplettera hans ramverk med ett 

feministiskt perspektiv. Det finns feministiska forskare som fokuserar på kvinnor och politiskt 

våld, men enbart få har tagit upp kvinnligt deltagande i terrorgrupper. Peterson och Runyan 

(2013) samt Sjoberg och Gentry (2015) tar upp kvinnor i våldsamma politiska organisationer, 

men enbart de senare tar upp kvinnor som deltagare i terrororganisationer.  

Eftersom vi inte kan förklara kvinnors roll i organisationerna utan att se 

organisationerna i stort, och inte heller förstå organisationerna som helhet om man i analysen 

exkluderar könsstrukturer och vad kvinnor har för roll, kompletterar vi Neumanns ramverk 

genom den vitala frågan: Var är kvinnorna i dessa organisationer? 

2. 2 Neumanns variabler 

I boken “Old and New Terrorism” (2009) delar Neumann upp terrorgrupper i tre 

variabler; struktur, mål och metod. Neumann använder variablerna för att förklara skillnader 

mellan “gammal” och “ny” terrorism och för att förstå terrorgrupper som fenomen. Hans 

argument är att terrorgrupper har förändrats i organisatoriskt utseende (struktur), ideologiska 

motiv (mål) och deras medel för att nå det (metod). Detta sker i takt med att gruppernas omvärld 

förändras, fiendestrategier läggs om och transnationella kommunikationsmedel blir möjliga. 

Linjen mellan gammal och ny terrorism är enligt Neumann något diffus, och dagens grupper 

kan ha komponenter av båda. Neumanns variabler används här främst som ett förklarande 
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teoretiskt ramverk för att beskriva och förklara grupperna i sin helhet, och förstå deras 

skillnader och likheter (Neumann 2009). 

2.2.1 Struktur 

Terrorgrupper börjar ofta med en arméliknande struktur, med hierarkisk ordning i 

kommando och beslut. Då detta visat sig vara  transparent för motståndare, har flera grupper 

anammat en celliknande nätverksstruktur, med mindre, ensamstående men sammankopplade 

celler. Dessa har inte lika mycket makt från toppen ner, istället har mellanledare mer 

bestämmanderätt. Grupperna måste då inte alltid få order från de högsta ledarna, utan kan agera 

självständigt så länge det faller inom ramen för terrorgruppens idéer och regler. På så vis blir 

organisationen inte lika påverkad om en gren av den eller någon ledare attackeras. (Neumann 

2009:19).  

 Gamla terrorgrupper cirkulerade ofta kring ett geografiskt gravitationscenter, som ett 

territorium eller land där kampen var fokuserad runt och en stor del av gruppen befann sig i. 

Även om gruppen hade aktiva medlemmar utanför detta område, låg deras fokus på att samla 

in pengar och rekryter till gravitationscentret där den främsta kampen utfördes. Nyare terrorism 

tenderar att ha ett mer diffust, globalt utspritt geografiskt fokus (Neumann 2009:18). Grupper 

börjar allt med gå mot ett internationellt fokus, där rekrytering sker på global nivå och fokus 

snarare bygger på gemensam identitet än territorium. Ny terrorism kan fokusera på ett center, 

men är mer dynamisk och ändrar sig ute efter var seger och framgång (Neumann 2009:20). 

2.2.2 Mål 

Terrorgrupper är politiska organisationer som motiveras av någon form utav politisk 

agenda. Gammal terrorism hade ofta sekulära, etniska eller nationalistiska mål med fokus på 

självständighet av en region eller förändring av politiskt system. Under de senaste decennierna 

har allt fler religiöst motiverade terrorgrupper växt fram. Religionen blir en allt starkare 

ideologisk kraft bakom gruppers politiska mål. Neumann menar att majoriteten av nya 

terrorgrupper är religiöst drivna; och även i fall där nationalism och politisk reform är på 

gruppers främsta agendan finns det ofta en stark, religiös komponent (Neumann 2009:24f).  

2.2.3 Metod 

Terrorister utövar politiskt våld, vilket inte förändrats avsevärt i form utan snarare 

styrka, måltavlor och dödlighet. Gammal och ny terrorism är symbolisk och riktad till att väcka 
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skräck och uppmärksamhet. Skillnaden är att de som målsattes förr främst var 

motståndspolitiker och offentliga byggnader, medan nyare terrorism riktas mot allt mer  civila 

måltavlor och i större mängder. Nya terrorgrupper kan låta motståndarstaters civila befolkning 

stå till svars för deras regeringars politik. Terrorister tenderar också att allt oftare agera efter 

“ju mer döda, desto mer genomslag”-tänk. Brutaliteten i attackerna har ökat samtidigt som det 

ofta anpassas efter var det får mest medialt genomslag, för att väcka så mycket skräck och 

uppmärksamhet som möjligt (Neumann 2009:26f). 

2.3 Feministisk infallsvinkel 

Att kvinnor deltar i och stöttar sådant våld som förknippas med terroristorganisationer 

idag, kan vara svårt att greppa. Forskningsfältet är nämligen i stort dominerat av manligt fokus. 

Enligt Sjoberg & Gentry utelämnar forskningen kring terrorism att förklara eller ens nämna 

kvinnligt deltagande i politiskt våldsamma grupper. De anser att av de få teoretiker som tagit 

upp kvinnors roll i terrorism, fokuserar många alltför mycket på att kvinnligt våld är ett 

undantag, och att de få som utför våld gör det på grund av sjukdom eller som hämnd efter 

sexuellt våld eller mord på nära anhörig. Sjoberg och Gentry menar dock att kvinnor, precis 

som män, är kapabla till våld och att använda det både rationellt eller irrationellt för att nå 

politiska mål. (Sjoberg & Gentry, 2015:14).   

Peterson och Runyan menar att i mansdominerade samhällen är det männen som tar liv 

medan kvinnorna ska ge liv. Kvinnor förväntas ofta återupprätta livet efter soldaters död genom 

att föda och uppfostra nästa generation. På detta sätt deltar kvinnorna i kriget fast de inte får 

vara delaktiga i striden (Peterson & Runyan, 2013). Sjoberg och Gentry (2015) belyser vikten 

av att inte bara se de som utför terrordåden, utan att även de som deltar mer osynligt omtalas, 

för att skapa en så helhetlig bild av fenomenet som möjligt (Sjoberg & Gentry, 2015:12). 

Eftersom denna uppsats i grund och botten undersöker roller baserade på socialt konstruerade 

kön passar en feministisk infallsvinkel på internationella relationer in. Detta ämnar 

uppmärksamma kvinnans felaktiga osynlighet och underordning inom global politik, och 

genom att lägga till genustänk på redan etablerade teorier och ramverk göra det möjligt att 

komplettera eller förbättra dem (Sjoberg & Gentry, 2015:12). 
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3 Forskningsdesign och material 

3.1 Forskningsdesign  

Denna uppsats har genomförts utifrån en komparativ forskningsdesign, där vi har 

undersökt Neumanns tre variabler; struktur, mål och metod samt kvinnors roll inom dessa i Al-

Qaeda respektive IS. Därefter har vi analyserat de båda grupperna och kvinnors roll i dem för 

att komma fram till likheter och skillnader som vi mäter genom variablerna, för att tillsammans 

med en feministisk infallsvinkel försöka förklara vad de eventuella skillnaderna och likheterna 

beror på.  

 

Våra analysfrågor är följande: 

 

● Vad är de mest signifikanta skillnaderna och likheterna i struktur, mål och metod 

mellan grupperna? 

● Vad är kvinnornas roll i detta? 

● Om kvinnornas roll skiljer sig mellan grupperna, grundas detta i gruppernas struktur, 

mål och/eller metod? 

 

      Genom en komparativ design får vi ökad förståelse för det vi undersöker. Denna metod 

är nödvändig då vårt syfte är att beskriva kvinnors roll i Al-Qaeda och IS, och finna förklaringar 

till eventuella skillnader och likheter dem emellan. 

Vi har avgränsat kvinnornas roll till att enbart inkludera de som är mer eller mindre 

frivilliga deltagare i grupperna på något sätt, och inte de många utomstående kvinnor som fallit 

offer för gruppernas våld. Informationen för Al-Qaeda är från gruppens uppkomst till idag, 

men fokus har främst legat på 2001-2011, från 9/11 attacken till Bin Ladens död. För IS 

undersöker vi från och med 2011 då Syrien-krisen startande, men mest fokus ligger på 2014-

2015, då det skett ett uppsving av empiriskt material.  
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3.2 Material  

Vårt teoretiska ramverk är från “Old and New Terrorism” (2009), skriver av Neumann, 

en framstående forskare inom ämnet terrorism. Vår feministiska infallsvinkel utgår från Laura 

Sjoberg och Caron Gentry, som skrivit flertalet skrifter om kvinnor i politiskt våldsamma 

organisationer, varpå vi fokuserar på deras bok“Mothers, Monsters, Whores” (2015).  

Inledningsvis hittade vi inte mycket om ämnet, och fann luckor i de flesta delar där vi 

undersökte grupperna och allmän forskning om terrorism. Allt eftersom vår materialinsamling 

fortgick fann vi allt fler vetenskapliga artiklar som hanterar ämnet, och även tidningsartiklar. 

Fortfarande är det dock väldigt lite, och vi anser att forskningsområdet om terrorism bör 

utvecklas och inkludera könsroller allt mer i beaktandet för att förbättra dess helhet. 

Vi har varit tvungna att avgränsa oss med material. Vi kan inte arabiska och har därmed 

haft svårigheter i att inkludera källor från källor där grupperna opererar.  

Vi har gått igenom mycket material men enbart tagit med det vi ansett vara mest 

tillförlitligt Stor del av informationen har funnits med på flertalet källor, vilket vi därmed 

prioriterat då vi funnit detta sanningstroligt. Annan del av materialet har varit motsägelsefullt, 

och vi har i sådana fall bortsett från det för att inte orsaka faktafel. Materialet för Al-Qaeda är 

hämtat från Neumanns bok, kompletterat med mer uppdaterat material om gruppen, och 

information om kvinnor då Neumann utelämnar det. Materialet för IS består av en vetenskaplig 

artikel, flertalet nyhetsartiklar med vittnesmål från medlemmar och även propagandamaterial 

från gruppen, såsom deras officiella magasin Dabiq som de själva utger på engelska för ökad 

spridning, och ett mindre officiellt manifest om kvinnors roll i jihad.   

IS går under ett halvt dussin namn och på senare har allt fler kommit använda ordet 

Daesh för gruppen, i synnerhet arabisktalande motståndare och offer. Vi har dock valt att kalla 

gruppen för IS av förenklande skäl, då det är det uttryck som vi är mest vana vid. Detta är inte 

för att rättfärdiga gruppens handlingar eller legitimera gruppen som en stat. 
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4    Resultat  
 

4.1 Extremistisk kvinnlig jihad   

“A Muslim woman is a female Jihad warrior always and everywhere. She is a female Jihad 

warrior who wages Jihad by means of funding Jihad. She wages Jihad by means of waiting 

for her Jihad warrior husband, and when she educates her children to that which Allah loves. 

She wages jihad when she supports Jihad when she calls for jihad in word, deed, belief, and 

prayer.”  

                    —Umm Badr, “Obstacles in the Path of the Jihad Warrior Woman,” al-Khansaa1 

 

Kvinnor i islamistiska terrorgrupper utför jihad1 främst i den privata sfären, där  väntas 

hon stötta och uppumuntra sina manliga familjemedlemmar, uppfostra sina barn till jihadister 

och utbilda dem inför framtiden (Von Knopp, 2007:397). För människor som står utanför dessa 

grupper kan deras jihadism te sig osynlig.  

      Kvinnligt deltagande i terrorism har fått ett uppsving, trots de patriarkala strukturer som 

genomsyrar de samhällen de islamistiska extremistgrupperna kommer från och främst opererar 

i. När kvinnorna tar del av det offentliga rummet i jihad, som att utföra dåd och använda våld, 

gör hon vad som traditionellt sett anses vara en manligt roll. Vissa kvinnor motiveras ännu mer 

till att utföra självmordsattentat och liknande, av förtrycket från sin egna grupp, i form av 

genus- och könsförtryck, där de anses vara andra klassens medborgare (Von Knopp, 2007:399).  

 

  

                                                
1 Ursprungligen ett uttryck för en inre kamp mot strävan eller tvivlande krafter som finns 
inom varje människa. Har i islamistisk extremism kommit att syfta till heligt motiverat krig. 
Jihad används i följande text som begrepp för gruppernas kamp, men det är av stor vikt att 
belysa att detta i grund och botten är ett felaktigt användande av uttrycket. Det heliga krig 
som grupperna anser sig utföra har inte någon rättfärdigande grund i det jihad som beskrivs i 
islams heliga skrifter (Napoleoni, 2015:108,158) 
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4.2 Al-Qaeda 

 

4.2.1 Al-Qaedas struktur  
 

Den mest vedertagna tolkningen av Al-Qaedas struktur är att den är strukturerad men 

decentraliserad, med hierakiska drag, och  har genom åren blivit mindre hierarkisk. De har en 

tydlig ledare, Bin Laden, fram till hans död 2011 och idag al-Zawihiri, hans efterträdare, som 

tillsammans med andra högt uppsatta män utgör Al-Qaedas kärna (Neumann, 2009:18) och 

kvinnor innehar inga officiellt höga positioner. Al-Qaeda har starka patriarkaliska strukturer, 

där kvinnor står underkastade män (Von Knopp, 2007:398).  

Al-Qaeda ses som ett terrornätverk, eftersom de utgörs av celler, olika förgreningar, 

världen över (Neumann, 2009), en klassisk komponent av Neumanns nya terrorism. Flera av 

dessa celler opererar autonomiskt, det vill säga, utan ledningens inblandning, dock måste de ha 

fått explicit godkännande av ledningen att bli autonoma (Neumann, 2009:40). Mellan den 

centrala ledningen och den större rörelsen är hierarkin lös och gruppen ses som fragmenterad 

men fortfarande enad. Genom denna struktur, om somliga medlemmar dör, påverkar det inte 

den stora gruppen utan de skyddas, och attacker kan utföra genom såväl bottom-up som top-

down strukturer (Kangil, 2015). Medlemmarna i gruppen är män och kvinnor främst från 

mellanöstern men också resten av världen. Gruppen ses som transationell (Neumann, 2009:41). 

Cellerna kan ha olika struktur, och trots tydliga genusroller så ser det olika ut beroende på cell, 

och celledare. I Afghanistan finns ett stridande förband vid namn Burkabrigaderna, där enbart 

kvinnliga jihadister är medlemmar. Det finns också träningsläger för endast kvinnor där de 

tränas till att bli självmordsbombare (Crimi, 2012). I den syriska grenen arbetar kvinnor med 

underrättelseanalys (Abouzeid, 2014). I celler i Saudiarabien är kvinnor mer aktiva och får 

successivt mer utrymme i form av att sköta rekryteringen, planera attentat och sprida 

propaganda. En av ledarna i en framträdande saudiarabisk cell, främjar kvinnors aktiva del i 

jihad, och menar att kvinnan dessutom har mer makt om deras män också ansluter sig (Von 

Knop, 2007:406). Vad som kommit öka i vissa celler är kvinnans mer aktiva roll i jihad, 

speciellt i form av martyrskap i kampen mot fienden, men kvinnans roll i strukturen är främst 

ändå, att vara en god hustru, sköta hemmet, stötta sina manliga familjemedlemmar samt utbilda 

barnen i en högst ideologisk och religiös anda, till kommande generations jihadister.  Hennes 

roll kan också komma vara sexuell då jihadistkrigare “behöver” samlag och en kvinna kan, i 
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vissa celler tvingas till detta (Von Knopp, 2007).  Kvinnor spelar en stor roll i rekrytering av 

nya medlemmar, något som främst görs online. Det är också vanligt att kvinnor  i Al-Qaeda 

sköter operativ handledning och håller fundraisers för att få in pengar till gruppen som helhet, 

eller  dess celler (Kangil, 2015).  

4.2.2 Al-Qaedas mål 

        Precis som strukturen förändrats och gått från hierarkisk till mer lös och diffus, så har 

deras mål kommit att ändras och utökas. När de bildades i slutet av 1980-talet var deras främsta 

mål att få slut på den sovjetiska ockupationen av Afghanistan, och de svor då en ed, att inte låta 

andra muslimer gå samma öde till mötes, utan Al-Qaeda skulle kämpa emot framtida 

ockupation och invasion på muslimskt territorium (Neumann, 2009:38). Från detta kom deras 

mål så småningom att bli, och fortfarande är, att sammanföra världens alla muslimer, som de 

menar blir marginaliserade och förtrycka av kristna, judar och andra icke-troende, samt 

tillsammans föra jihad. Jihad är enligt al-Qaeda var muslims plikt - man som kvinna - men 

vilken version av jihad de ska utföra för att nå sina mål styrs ofta av könsroller. 

Al-Qaedas mål är politiskt och religiöst grundat, med en långsiktig vision att skapa en 

helt muslimsk stat, ett kalifat styrt av sharialagar2 (Neumann, 2009:43f). Experter menar dock 

att gruppen aldrig menat att skapa ett kalifat i praktiken utan att det används som ett verktyg 

och motivationskälla i den globala kampen mot väst. Gruppen har aldrig i deras historia gett 

anspråk på något territorium, trots att de har många baser i flera olika länder (Glenn, 2015). 

Gruppens kortsiktiga mål är att fokusera på kampen för att eliminera alla krafter och använda 

hänsynslösa krafter mot sina fiender. Först efter en långgående kamp, kan kalifatet stå först på 

agendan, Bin Laden gjorde aldrig anspråk på att styra över något territorium och dess 

medborgare.  

Agendan är densamma inom den centrala kärnan i Al-Qaeda och cellerna världen över. 

Därför är målet ofta samma för män och kvinnor även om kampen dit ofta ser olika ut. Målen 

för kvinnliga jihadister är att stötta jihad främst genom att vara en god hustru, mor, rekryterare 

och supporter för krigande jihadister (Neumann, 2009:40).  

                                                
2 Sharialagar, är regler eller riktlinjer i Koranen som tar upp alla delar av livet för muslimer, som 
familjefrågor, religionsutövning etc. Flera muslimska länder är influerade av dessa lagar vid lagstiftning, 
men enbart ett fåtal har infört en bokstavstolkning av lagarna. Extremistiska islamistiska grupper tolkar ofta 
sharia på ett extremt sätt som gör att de kan rättfärdiga blodig brutalitet i rättsväsendet och kvinnlig 
underordnad i många delar av samhället (Johnson & Sergie, 2014). 
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 Målen kan vara fragmentariska, olika beroende på attentat och vilka individer som 

utför dem. En del av målet kan vara att skapa allmän skräck för gruppens styrka, medan idén 

bakom det är att hota och förstöra västvärldens värderingar, normer och livstil, genom en global 

kamp (Burke, 2004).  

 

4.2.3 Al-Qaedas metod 

      Al-Qaedas metoder är typiska terrormetoder i form av politiskt våld, och i 

överensstämmelse med Neumanns definition av ny terrorism är deras metoder våldsammare 

och starkare än i gammal terrorism. Deras främsta måltavla är civila, och de ämnar genom sina 

metoder och symboliska våld skapa stor dödlighet. De utför dåd i väst som när de kapade 

planen och flög in i World Trade Center och vid tågattackerna i Madrid, men de utför också 

sin kamp i mellanöstern. Genom spekatuakulärt våld annammar Al-Qaeda metoden som ska 

göra dåden kända och storartade, som att de blir filmade och publicerade över hela världen.  

Deras största fiende är USA och dess västerländska kultur, som gruppen förklarat 

konstant krig mot. Attentaten riktas mot de som gruppen ser som icke-troende, såsom judar, 

kristna, shiamuslimer och stater i väst, främst USA. Al-Qaedas måltavla är civila och de ämnar 

att maximera civila offer för att maximera den mediala effekten av deras attentat.  De 

rättfärdigar sina metoder genom sin tolkning av de heliga skrifterna. För att nå sina mål, som 

diskuterats i föregående stycke, så använder de hänsynslösa, blodiga metoder, främst bil- och 

självmordsbombningar (Neumann, 2009:45). Det finns dock riktlinjer att följa; medlemmarna 

ska i den mån det går, undvika att döda kvinnor och barn i terrordåden, även om det är deras 

fienders barn och fruar. Detta gäller dock bara om kvinnorna och barnen är icke-stridande, och 

dessa riktlinjer har absolut inte följts i en stor del av deras attacker. De ska också undvika att 

utföra dåd där andra muslimer kan falla offer (Kangil, 2015:35f).  

       Al-Qaeda ämnar att utnyttja alla resurser som finns i kampen mot väst, vilket innebär 

att kvinnor då kan vara användbara i metoden. Gruppens ökända självmordsbombningar utförs 

främst av män, men kvinnor deltar också i dessa aktiviteter.  Enligt Al-Qaedas ledning har dock 

kvinnor inte en vital militär roll i organisationen. Nuvarande ledaren al-Zawahiri menar dock 

att kvinnans främsta uppgift är i hemmet, att ta hand om jihadisterna och barnen.             Al-

Qaedas kvinnor jobbar mycket som planerare av attentat, supportrar till verkställandet av jihad 

och utbildare till kommande jihadister (Von Knopp, 2007:399ff). Attacker utförs över hela 
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världen. Vissa menar att Al-Qaeda har börjat anpassa sig till kvinnlig aktiv jihad och de ser de 

fördelar det för med sig, förutom högre antal på fronten, så kan kvinnor lättare komma förbi 

checkpoints, när de klädda i exempelvis burka och för med sig bombälten och liknanade, då de 

sällan blir kroppsvisiterade, eftersom detta går emot flera kulturella metoder, i synnerlighet om 

en man uftör visiteringen.  

4.3 IS  

4.3.1 IS Struktur 

IS struktur är annorlunda jämfört med många terrorstämplade grupper, då gruppen har 

målet att skapa ett kalifat. Strukturen är främst en hierarkisk militär men har i takt med sina 

erövringsframgångar allt mer utvecklats mot en struktur anpassad efter att bygga upp 

institutioner i en stat. IS operativa område centreras främst kring det självutropade kalifatet i 

erövrade områden i Irak och Syrien. Detta är IS starka geografiska center och det är här den 

främsta kampen utförs. De som anslutit sig till gruppen är en stor blandning av folk, delvis från 

det område gruppen gör anspråk på men också omkringliggande länder och även västvärlden 

(Wood, 2015).  

 IS har till stor del skapat en framgångsrik version av gammal terroriststruktur och 

utvecklat den, då de skapat en hierarkisk struktur som liknar en nation. Deras högste ledare är 

den självutropade kalifen Abu-Bakhr al-Baghdadi, vars befallningar styr hela gruppens 

gärningar (Napoleoni, 2014:26f). Direkt under Al-Baghdadi står ledare som har ansvar för var 

sitt ockuperat område, i Syrien respektive Irak. Dessutom finns Shura-rådet, som skall se till 

att samtliga bestämmelser och attacker utförs i enighet med hur de tolkar Sharia-lagarna. 

Ledarna, främst kalifen, styr över de olika institutioner som växt fram i IS, såsom finansiering, 

sjukvård, religiös utbildning, stridande soldater, moralpoliser och andra säkerhetsanställda. 

Även mellanledare inom detta sägs ha tilldelats allt mer auktoritet av al-Baghdadi för att 

minska konsekvenserna för organisationen vid hans eventuella död (Schmitt & Hubbard, 

2015). I grunden är dessa dock alltid underordnade de islamska lagarna. Anledningen till att ge 

fler ledare mer auktoritet beror delvis på att gruppen har fått allt fler fiender som jagar dess 

ledare. Gruppens hierarki kan därmed omstruktureras till att bli mer utbredd för att gruppen 

skall leva vidare trots viktiga ledares död (Thompson & Schubert, 2014).  



17 

Kvinnor har i praktiken ingen bestämmande roll i den organisatoriska strukturen. Detta 

beror på att IS grundidé främjar patriarkala strukturer där kvinnor enbart skall röra sig i den 

privata sfären. En av grundpelarna är att begränsa för kvinnors fria rörlighet och umgänge med 

män vilket gör det svårt, opassande eller omöjligt logistiskt sett att inkludera kvinnor i statliga 

eller offentliga delar av byråkratin (Laster & Erez, 2015:86). Kvinnor har dock en central roll 

i att rekrytera nya medlemmar, både via sociala medier och fysiska möten. Flera kvinnor som 

anslutit sig till IS är aktiva på sociala medier för att sprida budskapet och förespråka att andra 

ska komma dit och bygga upp kalifatet, medan andra rekryterar via kontakt i moskéer och 

genom personliga kontakter.(Bergen et al. 2015:7) 

Den enda del av gruppens organisatoriska struktur där kvinnor faktiskt har kommando 

eller våldsmandat över någon annan är i al-Khanssa-brigaden. Detta är en polisiär grupp, som 

främst har uppgift att bevaka att kvinnliga medlemmar följer de religiösa lagar som införts, och 

straffa dem som bryter mot dem. Dessa kvinnor får gå i träningsläger och får straffa 

regelbrytare med piskrappningar. Detta verkar vara det enda våldsmandat som getts till kvinnor 

och där begränsas det till att enbart gälla mot andra kvinnor (Moaveni, 2015) Kvinnorna i al-

Khanssaa-brigaden har också som uppgift att genomsöka kvinnor i säkerhetskontroller, för att 

undvika att kvinnor smugglar in något under sin heltäckande klädsel, såsom typ sprängmaterial 

eller dylikt, då det  går emot traditionella regler att männen genomsöker kvinnor (Sullivan, 

2015). 

4.3.2 IS mål 

Gruppen växte fram ur al-Qaedas subgren i Irak, som bestämde sig för att göra 

verklighet av kalifatet på jorden. IS är först och främst religiöst motiverade, och drar detta till 

ytterligare en nivå då deras mål är att skapa en fundamentalistiskt styrd islamsk stat de kallar 

för ett kalifat, dit sunni-muslimer från världen över är välkomna. Inom detta är målet att bygga 

upp de institutioner som krävs för att samhället skall gå runt, och upprätthålla kalifatet genom 

att försvara dess territorium och dessutom förgöra alla motståndskrafter. (Wood, 2015).  

   De som ansluter sig till IS svarar på den självutnämnda kalifen, al-Baghdadi’s kallelse; 

att alla muslimer från alla länder bör komma till området och bidra till kalifatets uppbyggnad. 

Förutom den lokalbefolkning som anslutit sig, tvingats ansluta sig till gruppen eller stannat 

kvar under dess styre, så lockar gruppen också många utländska rekryter. Gruppen har, förutom 

välutbildade och män som är villiga att gå i strid och martyrskap, satsat mycket på att rekrytera 
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kvinnor, från omkringliggande områden, såväl som västvärlden (Bergen et al. 2015:8). IS för 

en aktiv kampanj för att rekrytera västerländska kvinnor, till en grad som saknar tidigare 

motsvarighet. En sjundedel av rekryterna uppskattas vara kvinnor, antingen ensamkommande 

eller i följe med make som skall utföra väpnat jihad. Då målet är att bygga en stat, har kvinnor 

en vital och avgörande roll för att kalifatet ska kunna gå vidare i generationer. Kvinnor som 

frivilligt ansluter sig till gruppen för att bli en del av kalifatet och jihad och är mer engagerade 

och är mer anpassningsbara än de som tvingas in i det mot sin vilja (Peresin & Cervone, 

2015:500). Kvinnorna som ansluter sig till jihad från väst kalla muhajirat, vilket betyder 

migrant eller någon som överger onda saker. Detta belyser deras syn på att de lämnar sina hem 

på grund av missnöje och utstötthet väst och söker sig till perfektionen de anser byggas i 

kalifatet (Peresin & Cervone 2015:495).  

       IS kvinnostyrda moralpolis, Al-Khanssaa-brigaden, släppte under 2015 ett manifest 

som ska förklara för kvinnor vad deras rätta roll i kalifatet är samt hur de bör bete sig. De 

belyser dock i detta manifest att det inte är något “officiellt statligt dokument” utan snarare en 

hjälp med riktlinjer för kvinnor. I manifestet framställs hemmet som kvinnans rätta plats, där 

kan hon stötta jihad genom att vara gift med en krigare, ta hand om honom och föda hans barn.  

(Quilliam foundation 2015). Om någons make blivit martyr, får kvinnan fyra månaders sorgetid 

på sig och ska sedan helst gifta om sig med en ny make för att stötta honom istället (Moaveni, 

2015).  

IS bild av en idealkvinna är en som utövar jihad genom att gifta sig med en 

jihadistkrigare, tar hand om hemet och stöttar sin make. Hon skall stanna i hemmet om det inte 

gäller nödvändigt arbete såsom sjukvård för kalifatets skull eller religionsstudier. För detta är 

hennes roll inte mindre värd enligt gruppens retorik. I IS officiella organisationsmagasin Dabiq 

tas detta upp, med flertalet referenser till religiösa texter för att belysa den ideologiska grunden 

och vikten av kvinnornas arbete i hemmet för den större kampen på slagfältet. 

 
“My Muslim sister, indeed you are a mujāhidah, and if the weapon of the men is the assault 
rifle and the explosive belt, then know that the weapon of the women is good behavior and 
knowledge.” 

Dabiq, Volym 11, s. 44 (2015, volym 11 s.44) 

4.3.3 IS metod 

 IS använder flertalet metoder för att nå sitt mål, men är främst kända för att försöka 

bygga kalifatet genom extremt och spektakulärt våld. De utför väpnade markstrider för att 
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erövra området de strävar efter och bekämpa motståndare inom Irak och Syrien, såsom 

regeringsstyrkor och andra rebellgrupper. Dessutom använder de brutala terrormetoder såsom 

halshuggningar, massmord, och självmordsbombningar gentemot motståndare och filmar för 

allmän beskådan på internet (Napoleoni, 2015:30f). I linje med vad Neumann kallar för ny 

terrorism målsätts civila medborgare för dessa brutala attacker, och får då stå till svars för 

västerländska eller andra motståndarländers regeringars, enligt IS motbjudande och 

inkräktande, agerande. Våldet används i finansierande, propagerande och terroriserande syften, 

då det sprider budskapet och väcker intresse hos vissa, medan det hos andra sprider rädsla 

genom att uppvisa sin brutalitet. Denna virala exponering av våldet är också ett typiskt vis för 

nyare terrorgrupper att visa sin styrka. (Moaveni, 2015) 

I november 2015 utförde en IS-grupp terrordåd i Paris som kostade minst 129 personer 

livet. Detta tillsammans med flera andra attentat under samma år tyder på att IS, som tidigare 

varit centrerat till att enbart agera i Irak och Syrien, allt mer fokuserar på globala attacker, 

utanför gruppens ursprungliga intresseterritorium. I dagarna efter attackerna i Paris slog media 

upp nyheten om att en av självmordsbombarna hade varit en kvinna - IS första kvinnliga 

självmordsbombare. Detta faktum visade sig snart vara falskt och kvinnan i gruppen hade 

enbart varit en stöttande medlem. (BBC, 2015)  

Enligt Peresin & Cervone, (2015) är logiken bakom att inte låta kvinnor vara med i strid 

och utföra våld i fas med synen på att i samhället IS ska skapa bör kvinnor separeras från män 

i offentliga rum, aldrig gå ensam utan en manlig släkting och inte ha uppgifter som är likställda 

med mannens. Undantag till kvinnans våldsförbud är dock möjligt. Gruppen säger att alla 

muslimer världen över har rätt till självförsvar, eller defensiv jihad, om de blir attackerade av 

icke-troende. Ofta ses även den väpnade jihad som utförs av män som defensiv jihad, då de 

slåss mot de som de uppfattar sig förtryckta eller invaderade av. (Peresin & Cervone, 2015:497) 

    Kvinnans deltagande beskrivs här som en vital roll i jihad. Det finns en möjlighet för 

kvinnor att få beväpna sig eller utföra självmordsattacker - men enbart under de omständigheter 

då ledaren uttryckligen tillåtit det, eller då kvinnan blivit attackerad. Enligt kvinnomanifestet 

kan kvinnor också vara med i träningsläger men måste då strikt separeras från männen. De får 

tränas men enbart för att kunna finnas som tillgång ifall männen inte räcker till, då religiösa 

ledare uttryckligen godkänt det och det blir nödvändigt att utöva självförsvar mot “inkräktare” 

i deras land eller hem (Quilliam Foundation 2015). Eftersom IS haft väldigt stora militära 

framgångar och även lyckats “dra till sig” män som är villiga att strida, har situationen aldrig 

blivit så “desperat” att kvinnor behöver inkluderas i strid. (Peresin & Cervone, 2015:498f)   
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5 Jämförelse och analys 

I grund och botten anser både IS och Al-Qaeda, i enlighet med en generell syn på 

kvinnor i våldsbejakande jihad, att kvinnans rätta plats i jihad är i hemmet som stöttepelare till 

de krigande männen. Resultatet visar dock att det i verkligheten finns skillnader i kvinnornas 

roller mellan grupperna.  Det största undantaget från den gemensamma regeln är Al-Qaedas 

fall av kvinnor som självmordsbombare. Hur går detta att förklara med skillnader i gruppernas 

övergripande struktur, mål och metod? Nedan följer en jämförelse mellan grupperna utifrån 

empirin ovan och en analys över hur skillnader dem emellan påverkar kvinnors roll. 

Al-Qaeda har hierarkiska drag i sin struktur, men har successivt fått en allt mer 

decentraliserad och transnationell nätverksstruktur med autonoma celler. Deras natur är något 

mer dynamisk än IS och har ett transnationellt utbrett fokus. Strukturen i sig är patriarkal och 

kvinnan är underordnad mannen. Dock kan den decentraliserade strukturen samt att 

mellanledare och undergrupper har fått allt mer självbestämmanderätt i Al-Qaeda, utgöra en 

grund till möjliggöradet av ökat kvinnligt deltagande, genom att alla beslut inte behöver gå 

genom ledarna. Detta kan förklara förekomsten och ökningen av kvinnligt martyrskap i 

gruppen. Trots att cellerna bör följa de direktiv som huvudledningen säger, är det lättare att 

frångå det när de tilldelats så mycket självständighet, och grupperna utför det som är mest 

praktiskt och slagkraftigt. Majoriteten av kvinnorna återfinns ändå i hemmet. 

 IS har en mer genomsyrande och essentiell hierarki än al-Qaeda, då samtliga aktioner 

ständigt styrs av shura-rådets och kalifens religiösa riktlinjer. Visserligen följer Al-Qaedas 

anhängare också ledningens riktlinjer, men är mer fragmentiserat än IS. IS har upplevt en 

förändring i struktur så att mer makt fördelats i mellersta delarna av strukturen - men makten 

utgår fortfarande främst uppifrån och ur kalifens befallningar. IS struktur är mer liknande en 

stat och eftersom kvinnor ses något som andra klassens medborgare enbart hemmahörande i 

privata sfären, med undantag för hälsovård och dylikt, finns de inte med i den offentliga eller 

militärorganisatoriska strukturen. Enbart ett undantag sker, och det är al-Khanssaabrigaden. De 

har dock enbart inflytande över andra kvinnor. Kvinnor får annars enbart agera som rekryter, 

men detta sker främst för att få kontakt med andra kvinnor på nätet eller genom personliga 

möten. Därmed är kvinnor ständigt underställda mannen vad gäller maktpositioner och 
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inflytande inom strukturen, och hamnar i princip istället på botten, varifrån de förväntas hålla 

hela organisationen uppe och expandera den genom rekrytering, mödraskap, sexuell jihad och 

regellydnad. De spelar en essentiell roll för gruppen, men centreras till den privata sfären och 

har ingen egentlig möjlighet till politiskt inflytande eller att avancera över män inom 

strukturen. 

Al-Qaeda genomgick förändring i att tillåta kvinnor när cellerna fick mer 

självbestämmanderätt. Om IS fortsätter ge mer makt åt mellanledare i strukturen, kan det 

komma att kvinnornas deltagande, i de fall de ser en fördel i att inkludera kvinnor i attacker 

rent strategiskt. För att kvinnor ska delta i våld måste i nuläget kalifen ha godkänt detta, dock 

måste detta följa shura-rådets godkännande utifrån tolkningen av sharia för att det ska ses som 

en officiell eller “legitim” IS-handling. Detta innebär att det skulle krävas en omfattande skifte 

i åsikter eller deltagare av organisationens övre skikt. 

Majoriteten av kvinnligt deltagande i detta har alltså i enighet med den konservativa 

tolkningen av tron varit mer osynliga roller i jihad. Kvinnornas del av målet blir då att de skall 

följa bestämmelser som finns enligt sharia-tolkningen som begränsar kvinnans rörlighet och 

självbestämmanderätt. Man kan säga att en del av gruppens mål innebär att förstärka eller 

införa genusstrukturer som starkt underordnar kvinnan från mannen.  

Skillnader för kvinnor kan också förklaras genom att se skillnaderna mellan gruppernas 

mål. Precis som Neumanns förklaring av ny terrorism är båda grupperna religiöst drivna med 

fundamentalistisk islamsistisk agenda. Inom detta finns dock en viktig skillnad: IS gör 

territoriellt anspråk och deras mål är något omvänt mot varandra; al-Qaedas mål är främst att 

förgöra krafterna som är emot kalifatet för att möjliggöra dess uppbyggnad någon gång i en 

fjärran framtid, medan IS gör tvärtom, skapar kalifatet på jorden och försöker förgöra alla 

krafter som är emot det efter. Detta gör att de måste följa reglerna om kvinnor mer för att 

indoktrinera könsstrukturerna i statens grund, och hålla en konsistens med deras mål. Vidare 

eftersom IS mål är att skapa ett fysiskt kalifat, verkar det som att kvinnornas roller till större 

del begränsas till att vara centrerat  runt hemmet. Al-Qaedas mål däremot är mer fokuserat på 

den långvariga kampen mot väst, och där kan kvinnor spela ett smart strategiskt kort i metoden, 

och får agera som självmordsbombare.  IS verkar på senare tid visserligen luta  allt mer för 

attacker mot väst, där kvinnor kan komma att spela en större roll i framtiden - dock verkar 

gruppen, enligt alla officiella dokument de släppt hittills, fortsätta vara strikt bestämda på att 

kvinnan enbart får utföra attacker om ledaren har sagt så, eller om hon blir direkt attackerad av 

en ”icke-troende”.  
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Al-Qaeda ser, till skillnad från IS, kalifatet som ett långsiktigt mål för framtiden, medan 

IS anser sig skapa kalifatet nu. Al-Qaedas främsta mål är därmed den långvariga kampen mot 

sina fiender. IS har allt mer dragits mot detta, och kan därmed ändra på sin strategi vad gäller 

kvinnligt deltagande i framtiden i takt med att organisationen och dess motståndare förändras. 

      Kvinnans roll belyses i IS ofta, och mycket fokus läggs på att just kvinnor skall ansluta 

sig. Kvinnan är vital i IS då de är en uppenbart viktig del av uppbyggnaden av kalifatet - då IS 

ämnar att skapa en stat vilket kräver att folk kan föda barn och får den att leva vidare i 

generationer framöver. De behöver liksom allt mer överlevare än vad al-Qaeda behöver som 

istället utför en ständig kamp, de behöver därmed mycket folk som är villiga att utföra 

självmordsattacker. IS däremot kräver att kvinnor kan leva och föra vidare kalifatet.  

Faktumet att IS till stor del utövar ett krig på marknivå i truppförband, i kombination 

med att gruppen vill stå fast vid en konservativ version av kvinnans traditionella separation 

från mannen, gör det opassande för kvinnor att vara militära deltagare i organisationen.  Det 

blir helt enkelt opraktiskt i strid då kvinnorna enligt reglerna alltid måste separeras från 

männen. Detta skiljer sig från al-Qaeda, vars metod går ut mer på självmordsattacker och andra 

uppseendeväckande dåd. Där kan det vara praktiskt att inkludera kvinnor, då det lockar stor 

medial uppmärksamhet. Gruppernas metod förändrar sig också. I takt med denna förändring 

kan kvinnors roll komma att ändras - men kanske främst i den kamp som sker på den globala 

fronten snarare än på lokal nivå i det utropade kalifatet. Detta eftersom de dåd som utförs 

utanför territoriet främst “legitimeras”rättfärdigas” genom att det hjälper kalifatets överlevnad 

och stoppar de krafter som är emot det. Det förklaras också enligt IS vara självförsvar eller 

hämnd mot västvärldens involvering i flygattacker i Syrien och Irak beroende på huruvida de 

motiverar attackerna som offensiv eller defensiv jihad - skillnad i vad kvinnor får vara med i. 

  

Varför är det viktigt att se detta då? Kvinnors deltagande visar helheten i grupperna, 

och är en vital del för gruppernas överlevnad. Särskilt IS framgångar är i princip helt beroende 

av kvinnors stöd i rekrytering och hemmet för att det skall gå runt, och att gruppen inte skall 

dö ut. Visserligen kan de rekrytera mer och mer män varje år, men då förloras visionen av 

kalifatet. För att kunna motarbeta grupper som IS framväxt behöver man därför sätta in 

strategier mot att rekrytering av kvinnor sker, och om då forskningen förbiser detta kommer de 

missa en vital del av motarbetet. Utan kvinnor kommer IS bara vara en brutal, militär, förvisso 

statsliknande organisation, men utan kvinnor som för vidare generationer och agerar som 

organisationens stöttepelare. 
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Eftersom båda gruppernas mål är en ständig kamp, och mycket ära läggs i martyrskap, 

har grupperna ett bekymmer vad gäller att ständigt behöva skaffa fler medlemmar och 

supporters. IS har hittills inte haft något problem med detta utan haft stor dragningskraft, bland 

annat eftersom de inte enbart erbjuder döden för kampen utan också livet på jorden i en islamsk 

stat. (Kvinnor hålls i så stor mån som möjligt borta från döden och slagfältet då det är de som 

kan fysiskt föra kalifatet vidare om rekrytering avtar.  

Al-Qaeda däremot rekryterar folk på löpande band och tränar dom till att främst bli 

martyrer och självmordsbombare. I Al-Qaedas kamp ses framgångar som ju större, mer 

uppseendeväckande och sensationssökande. Kvinnor kan användas i detta, delvis då männen 

“tar slut”, och kvinnliga bombare väcker dessutom större uppmärksamhet i media. 

Ifall IS går, vilket mycket tyder på, allt mer mot att utföra attacker mot deras externa fiender i 

Västvärlden, kan kvinnor eventuellt komma att bli användbara även för det. Men främst är 

målet att upprätta kalifatet, där kvinnor inte får utföra våld förutom i moralbrigaden eller i 

defensivt syfte. Mycket tyder därför på, att även om möjligheten finns, så kommer inte IS 

övergå till kvinnligt deltagande i offensivt jihad än på länge.  

Om de däremot upplever en förändrad situation, såsom en minskning i inflödet av män 

i takt med att allt fler dör i strid, kan de nog komma att ändra retoriken till att tillåta kvinnligt 

deltagande. Detta kommer enbart ske officiellt om shura-rådet tillåter och lär ej gälla i 

markstrid, då kvinnan helst inte skall beblandas eller vara på samma nivå och ha samma uppgift 

som mannen. I så fall skulle det vara mest troligt att de, liksom al-Qaeda, tillåter eller pushar 

kvinnor till att delta i självmordsattentat, något de inte behöver blanda sig med män för att 

göra.  
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6 Sammanfattning   

Syftet med denna uppsats var att belysa och jämföra kvinnors roll i Al-Qaeda och IS 

som vi ämnade besvara genom forskningsfrågan var; Hur ser Al-Qaedas respektive IS struktur, 

mål och metod ut och var står kvinnorna i dessa? Skiljer det sig mellan grupperna och vad kan, 

utifrån våra reslutat, förklara detta? Vårt kausala antagande var att trots gruppernas lika 

komponenter skulle kvinnors roll skilja sig och förklaringen låg i gruppernas struktur, mål 

och/eller metod.  

        Trots gruppernas skillnader, anses kvinnorna i båda utgöra en del av jihad, de heliga krig 

som Al-Qaeda för mot väst och IS för att skapa sitt kalifat. Kvinnornas roll, i den privata såväl 

som den offentliga sfären är något dessa grupper inte skulle klara sig utan och kvinnor utgör 

en viktigt del i såväl Al-Qaeda som IS. Därmed behöver forskningen ta dessa i akt för att förstå 

terrorgrupperna som helhet.  

Avslutningsvis så hjälpte vårt teoretiska ramverk om struktur, mål och metod att 

undersöka, jämföra och analysera kvinnors roll i Al-Qaeda och IS. Vår design bra men önskar 

vi hade haft plats för mer empirisk fakta och analys för att nå ännu djupare och kanske tagit in 

en fjärde variabel, ovanpå Neumanns tre. Tillsammans med en feministisk infallsvinkel fick vi 

dock ytterligare bredd på analysen.  
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