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Inledning 

Under sommaren och hösten 2014 rapporterades det nästan dagligen om den islamistiska 

jihadistgrupp som under namnet Islamiska Staten i Irak och Levanten/Syrien, förkortat IS, 

ISIS eller ISIL, på kort tid lagt under sig stora delar av Syrien och norra Irak och utropat ett 

Kalifat. I svenska medier domineras bilden av denna rörelse av reportage om dess militära 

framgångar och grymheter mot motståndare och oliktänkande. Dessa reportage illustrerades 

med bilder på svartklädda krigare, brutala avrättningar och förtvivlade flyktingar. Men IS, 

som jag valt att kalla rörelsen, bedrev under denna period också själv en framgångsrik 

informations- och propagandaverksamhet, inte minst via sociala medier. Ett exempel på detta 

är den rikt illustrerade tidskriften Dabiq, vilken spred – och sprids –  på nätet och som ger en 

inblick i rörelsens ideologi och religiöst präglade politiska och sociala visioner men också av 

dess bild av ”den andre”, alltså fiender och motståndare. Här spelar historien en central roll, 

och såväl rörelsens mål som dess fiendebilder motiveras och legitimeras med hänvisning till 

exempel ur islams historia.  

 

Det är detta som är temat för min uppsats. Syftet är att analysera historiebruket i Islamiska 

Statens propagandatidning Dabiq med fokus på fiendebilder. Den primära frågeställningen är: 

 

 Hur används vetenskapligt vedertagna och påstådda historiska händelser i Dabiq 

för att legitimera agerandet gentemot Islamiska Statens motståndare? Och vilka är 

dessa fiender? 

 

För att svara på denna övergripande fråga konkretiserar jag den i några mindre frågor: 

 

  Vilka kopplingar görs i propagandan mellan nutid och händelser i förfluten tid?  

  Hur framställs Islamiska Statens fiender i propagandan?  

  Vilken roll spelar korstågsmetaforiken i detta sammanhang?  

 



5 

 

Material, analytisk ram och metod 

Källmaterial 

I min undersökning analyseras med hjälp av text- och bildanalys historiebruket i Islamiska 

Statens propagandatidning Dabiq. Materialet är avgränsat till de fyra första numren av 

tidskriften, vars utgivningsdatum är angivet enligt islamisk tideräkning. Nummer ett består av 

26 sidor och är utgiven 1435 Ramadan, vilket enligt kristen tideräkning motsvarar perioden 

29 juni till och med 28 juli 2014. Även nummer två har utgivningsdatum 1435 Ramadan.1 

Den tredje utgåvan av Dabiq har utgivningsdatum 1435 Shawwal vilket motsvarar perioden 

29 juli 2014 till och med 27 augusti 2014.2 Denna utgåva omfattar 42 sidor. Den fjärde 

utgåvan omfattar 56 sidor och har utgivningsdatum 1435 Dhul-Hijjah vilket motsvarar 

perioden 26 september till och med 25 oktober 2014.3 Utöver datum, numrering och 

tidningsnamn har varje nummer av Dabiq en undertitel på förstasidan. De nummer jag använt 

mig av har i given ordning undertitlarna The Return of Khilafah, The Flood, A Call to Hijrah 

och The Failed Crusade. 

 

Tidningen Dabiq ges ut på engelska och på flertalet andra språk.4 Jag har använt mig av den 

engelskspråkiga utgåvan. Dabiq är en mycket välgjord tidning som har en modern utformning 

och layout och innehåller många bilder. Foton och illustrationer av historiska platser, påstådda 

historiska händelser, byggnader och monument som är religiöst och/eller symboliskt laddade 

är återkommande i tidningen. Vackra idylliska bilder av djur och natur, människor som ber i 

en moské, barn som leker och andra alldagliga bilder samsas i tidningen med bland annat 

bilder av dödade barn, halshuggna gisslan, dödade fiender och IS-medlemmar, gisslan i 

brandgula fångdräkter, mörkklädda krigare som håller upp Islamiska Statens karaktäristiska 

svarta flagga, byggnader och monument som demoleras, män som poserar med vapen på 

flaken till pick-up bilar, stridsvagnar, bomber och namnkunniga ledande politiker.  

 

Artiklar som uppmuntrar muslimer i Väst att emigrera till Islamiska Statens territorium är 

vanliga inslag i tidningen. Viktiga personer inom Islamiska Staten citeras ofta och Hadither, 

alltså vad som beskrivs vara Allahs vilja och händelser och påstådda händelser i islams 

                                                 
1 Habibur, ”Ramadan - 1435 Hijri”. 
2 Habibur ”Shawwal – 1435 Hijri”. 
3 Habibur,”Dhu al-Hijjah - 1435 Hijri”. 
4 The Clarion Project, ”The Islamic State's (ISIS, ISIL) Magazine”. 
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historia används kontinuerligt för att legitimera budskap i tidningen. I artiklar som beskriver 

att IS har intagit nya städer och territorium framställs det som att IS har befriat dessa 

områden. Bildreportage om påstådda segrar i strid, dödade fienden och dödade IS-

medlemmar, IS-sympatisörer, barn och muslimer är återkommande. Det är även bilder från 

avrättningar av fienden. Artiklar och bildreportage som beskriver hur IS tar hand om äldre, 

erbjuder sjukvård för barn, håller rent på gator och på andra sätt bidrar till upprätthållandet av 

samhällsfunktioner är vanliga. Negativa uttalande om Islamiska statens fiende genomsyrar 

tidningen. Fienden är alla de som inte sympatiserar med Islamiska Statens ideologi, alltifrån 

shia-muslimer till ledande politiker i västvärlden. Fiendeideologier så som demokrati, 

marxism och nationalism nämns också. Återkommande inslag i tidningen är citat ur västliga 

ledares uttalande om Islamiska Staten och kommentarer till dessa uttalanden.  

 

Samtliga nummer av Dabiq som utgivits på engelska finns tillgängliga på The Clarion 

Projects hemsida.5 The Clarion Project är en ideell organisation grundad 2006 som arbetar 

mot islamistisk extremism och för att sprida medvetenhet kring denna. Organisationen arbetar 

enligt egen utsago för att föra samman muslimer, människorättskämpar, Mellanösternexperter 

och akademiker för att bidra till tolerans och för att bekämpa extremism.6  

 

Analytisk ram: historiebruk 

Historiebruk kommer att utgöra en analytisk ram för min undersökning av hur historia brukas 

i Dabiq. Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander presenterar historiebruk i boken Historien är 

närvarande som ett analytiskt verktyg som introducerades i samband med den språkliga och 

kulturella vändningen.7  

 

Karlsson framhåller att det är historiemedvetande som studeras då man undersöker en aktörs 

historiebruk eftersom historiemedvetandet aktiveras och tar sig uttryck i historiebruk. 

Historiemedvetande kan även undersökas genom att studera olika delar av historiekulturen, 

som reflekterar hur historien bedöms och värderas i samhället. Karlsson definierar med 

anknytning till den tyske forskare Karl-Ernst Jeismann historiemedvetande som 

                                                 
5 The Clarion Project, ”The Islamic State's (ISIS, ISIL) Magazine”. 
6 The Clarion Project, ”About Clarion Project”. 
7 Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (red.), Historien är närvarande: historiedidaktik som teori och tillämpning, 

Lund 2014, s. 8. 
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”sammanhanget mellan tolkning av det förflutna, förståelse av nuet och perspektiv på 

framtiden”.8  

 

Karlsson menar att historiebruk har en instrumentell aspekt eftersom historien brukas i olika 

syften för att uppnå specifika mål. Han identifierar flera former av historiebruk men menar att 

gränserna mellan dessa i viss mån är flytande och att de olika bruken kan överlappa varandra. 

De olika kategorierna av historiebruk som Karlsson har utarbetat är vetenskapligt, 

existentiellt, moraliskt, ideologiskt, icke-bruk och politiskt-pedagogiskt historiebruk. Det 

vetenskapliga historiebruket fyller ett behov av att upptäcka och rekonstruera. Brukarna av 

vetenskapligt historiebruk är historiker och historielärare. Det existentiella historiebruket är 

något som alla sorters människor ägnar sig åt i syfte att minnas det förflutna för att finna sin 

plats i historien men används även i samhällen eller stater för att hantera nationella trauman. 

Genom att förankra sig i historien blir det också möjligt att orientera sig i nuet. Det 

existentiella bruket av historia kan fungera som en viktig del i identitetsskapande och fungera 

identitetsstärkande. Med detta historiebruk kan man finna kontinuiteter i historien och på så 

sätt sälla sig till ett historiskt ”vi” och på samma gång avgränsa sig från ett historiskt ”dem”. 

Moraliskt historiebruk innebär att upplevda eller faktiska orättvisor i det förflutna lyfts fram 

för att återupptäckas och därmed (åter)få den plats i historiekulturen som historiebrukaren 

anser att de förtjänar. De som ägnar sig åt denna form av historiebruk är oftast mycket 

engagerade och välutbildade. Stater eller andra politiska makter är ofta mål för anklagelserna 

om orättvis eller kränkande behandling och det är vanligen etniska grupper som anses kränkta 

och därför anses ha rätt till upprättelse genom moraliskt historiebruk.9 

 

Ideologiskt historiebruk tillämpas enligt Karlsson ofta av välartikulerade och välutbildade 

personer. Med detta historiebruk legitimeras och rationaliseras företeelser och ageranden med 

hjälp av historien. Till exempel kan en maktposition som brukaren själv innehar legitimeras 

genom att beskriva den som historiskt given och därmed rättfärdig i ett historiskt 

sammanhang. Specifika grupper kan med detta bruk framställas som hinder för den egna 

maktpositionen eller för implementerandet av en ideologiskt grundad utopi. Den eller de 

grupper som anses vara hinder för detta förverkligande görs till ”de andra”. Detta 

annorlundagörande eller stigmatiserandet av ”de andra” och idéer om att dessa på något vis 

ska elimineras legitimeras utifrån det förflutna med hjälp av det ideologiska historiebruket. 

                                                 
8 Karlsson, 2014, s. 58 (citatet), 65. 
9 Karlsson, 2014, s. 70, 72-74, 78. 
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Icke-bruk av historia är en form av ideologiskt historiebruk. Detta bruk innebär att vissa delar 

av historien inte brukas utan istället väljs bort, eftersom de uppfattas som oförenliga med eller 

som ett hot mot de egna ideologiska visionerna. Det politisk- och pedagogiska historiebruket 

används främst av politiker och pedagoger och innebär att situationer eller händelser i 

förfluten tid används för att markera, illustrera och offentliggöra en viss åsikt eller politisk 

ståndpunkt och övertyga människor om att denna är riktiga. Paralleller dras mellan händelser 

eller situationer i samtiden respektive det förflutna. Karlsson betonar att dessa kategorier av 

historiebruk inte är heltäckande men att de utgör grundläggande historiebruk. Fler former av 

historiebruk kan identifieras men dessa är, menar han, i stor utsträckning relaterade till de 

grundläggande historiebruken vad gäller funktion och struktur. Några av de historiebruk som 

inte tillhör de grundläggande bruken men ändå kan sägas existera är religiöst, kommersiellt 

och juridiskt historiebruk.10 Karlsson har emellertid blivit kritiserad för att hans 

historiebruksindelning är alltför rigid och att hans typologi abrupt avgränsar historiebruk som 

egentligen tangerar varandra från varandra.11  

 

Eftersom Islamiska Staten bygger på en religiös ideologi kommer jag i min analys att använda 

mig av begreppen religiöst och profetiskt historiebruk med utgångspunkt i Jakob Dahlbackas 

definition av dessa. Dahlbacka menar att religiöst historiebruk liknar de Karlssons ovan 

nämnda existentiella historiebruket så till vida att det fungerar identitetsstärkande och 

förankrar individen i en historiskt legitimerad gemenskap, ett historiskt ”vi”. Det religiösa 

historiebruket har en stark förmåga att förmå individer att identifiera sig med en större 

gemenskap och således känna tillhörighet till denna. På så sätt kan det religiösa historiebruket 

fungera både inkluderande och exkluderande. Dahlbacka refererar till egyptologen Jan 

Assmann som hävdar att återberättande av kollektiva minnen är viktigt för religiösa grupper i 

deras identitetsbyggande. Dahlbacka använder sig även av Jan och Aleida Assmanns begrepp 

”cultural texts” för att beskriva detta minnesgemenskapens identitetsbyggande narrativ. Den 

religiösa minnesgemenskapens kulturella texter inkluderar dels konkreta texter av kanonisk 

status men även händelser, platser och personer i det förflutna. En kulturell text har två 

funktioner i det religiösa historiebruket. Dels har den en normativ aspekt vilket innebär att den 

utgör norm för hur man ska agera. Den andra aspekten är den formativa aspekten vilket har att 

göra med identitet. Dessa två aspekter tillsammans gör att den kulturella texten är central för 

                                                 
10 Karlsson, 2014, s. 72, 74-75, 78. 
11 Jakob Dahlbacka, Framåt med stöd av det förflutna: religiöst historiebruk hos Anders Svedberg, Åbo 2015, s. 

86. 
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det kollektiv som den används av. Det religiösa historiebruket innebär enligt Dahlbacka 

användning av kulturella texter i syfte att legitimera ett argument eller tillgodose människor 

med en drivkraft grundad i historien. Denna historiskt grundade drivkraft till agerande i nuet 

och framtiden som ett religiöst historiebruk kan frammana hos människor använder sig 

emellertid även av en tredje tidsform; evigheten. Med hjälp av religiöst historiebruk kan 

således historien kopplas samman med nutid, framtid och evigheten. Handlingar i nutiden och 

framtiden sägs få konsekvenser för individen i det eviga livet efter döden. Dahlbacka myntar 

begreppet profetiskt historiebruk och ger två definitioner av detta. Den ena definitionen 

innefattar användandet av kanoniska skrifter och händelser för att argumentera för något. Den 

andra definitionen av profetiskt historiebruk som Dahlbacka beskriver är när användaren 

refererar till eller anspelar på en profetia för att med ännu större säkerhet förutsäga framtida 

händelser som enligt profetian är förutspådda. Det profetiska historiebruket är således 

tvådelat.12 

 

Metod: text- och bildanalys 

I min undersökning kommer jag att analysera både texter och bilder. För textanalysen har jag 

inspirerats av propagandaanalys utvecklad av Lennart Hellspong. Han presenterar flera olika 

typer av textanalyser så som retorisk analys, strukturell analys, ideologikritisk analys och 

propagandaanalys.13 Propagandaanalys, som är viktigt i en undersökning av en 

propagandatidskrift som Dabiq, görs i syfte att ta reda på hur det som texten propagerar för 

framställs som sant och förgivettaget och på så sätt försvårar för mottagaren att kritiskt pröva 

texten.14 

 

I min analys av bildmaterialet har jag inspirerats av de metoder som presenteras i inledningen 

till antologin Mer än tusen ord. Här redogör Lars M Andersson, Lars Berggren och Ulf 

Zander för bildanalys som metod och vilka bilder som åsyftas med ordet ”bild”. Det är en 

bred definition av begreppet bild i betydelsen ”image” som här ges, vilken innefattar konkreta 

bilder så som fotografier, målningar, rörliga bilder, skulpturer etc. men även språkliga 

stereotyper, liknelser, metonymier etc. Författarna menar att det utifrån studiet av bilder är 

möjligt att upptäcka olika maktordningar, den politiska situationen och etniska förhållande i 

                                                 
12 Dahlbacka, 2015, s. 29, 90-93, 97-98, 104-105, 237-238. 
13 Lennart Hellspong, Metoder för brukstextanalys, Lund 2001, s. 61-140.  
14 Hellspong, 2001, s. 125. 
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det samhälle där bilderna är skapade. Skilda ideologiers visuella uttryck, eller annorlunda 

uttryckt, visualiseringen av ideologier kan alltså studeras med hjälp av bildanalys.15  

Tidigare forskning 

Forskningsläget består av arbeten hämtade från två olika forskningsfält. Det ena 

forskningsfältet rör tidigare forskning om Islamiska Staten och det andra tar sikte på tidigare 

forskning om religiös terrorism.  

 

Islamiska Staten 

Charlie Winters undersökning av Islamiska Statens propaganda tar avstamp i den propaganda 

som organisationen gett ut från och med kalifatets utropande i juni 2014 och tolv månader 

därefter. Winter betonar att det krävs mer än att ta del av IS-propaganda för att en person ska 

radikaliseras och ta steget till att aktivt engagera sig för Islamiska Staten. Propagandan 

fungerar som en katalysator i en individs övergång till att bli en aktiv medlem i 

organisationen. Det finns således alltid ett steg dessförinnan när individen på något vis utanför 

internet och propagandan kommit i kontakt med en radikaliserad person som har väckt 

personens intresse för Islamiska Staten. Trots argumentet att radikaliseringsprocessen har sin 

början undanför internet så jämför Winter dagens sociala medier med de radikala moskéer där 

man under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet kunde komma i kontakt med personer 

som tidigare varit i strid och som delade med sig av berättelser och råd kring det. Denna 

information finns idag tillgänglig på sociala medier.16 

  

Islamiska Statens propaganda riktar sig inte till en enskild grupp människor utan är 

skräddarsydd utefter olika målgrupper. Propagandan riktar sig dels till de som sympatiserar 

med Islamiska Staten i syfte att rekrytera dessa. Islamiska Statens användning av propaganda 

har även i syfte att skrämma dess fiender. En annan viktig anledning till 

propagandaanvändningen är att få fiendeländer att fördöma IS vilket bidrar till att öka 

polariseringen i världen. Detta menar Winter är till fördel för IS eftersom folkopinionen i 

                                                 
15 Lars M Andersson, Lars Berggren & Ulf Zander, ”Bilden som källa” i Mer än tusen ord: bilden och de 

historiska vetenskaperna., Lund 2001, s. 7-16. 
16 Charlie Winter, The Virtual ‘Caliphate’: Understanding Islamic State’s Propaganda Strategy, London 2015, 

s. 6-8. 
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fiendeländerna kan förmå dess stater att uppmärksamma och att gå allt djupare in i konflikten 

med IS. Propagandaspridningen ska även se till att Islamiska Staten inte förlorar sin relevans 

på den politiska världsscenen.17 

 

Winter identifierar sex olika narrativ i IS propaganda. Dessa är utopism, tillhörighet, 

brutalitet, förbarmande (mercy), offerskap (victimhood) och krig. Winter menar att det är 

utopismen som är det viktigaste narrativet eftersom IS-propagandans största attraktionskraft 

på nya rekryter ligger i den utopi som IS målar upp. Islamiska Staten erbjuder potentiella 

rekryter ett utopi-kalifat. De övriga identifierade narrativen stödjer på ett kumulativt vis 

utopinarrativet. Broderskapet inom Islamiska Statens kalifat är ett tema som är centralt i 

tillhörighetsnarrativet och som lockar nya rekryter främst från Väst eftersom IS betonar att 

brödraskapet överskrider nationalitetstillhörighet. Offerskapsnarrativet har att göra med IS:s 

idé om att sunnimuslimer och Islam är under attack från resten av världen. 

Förbarmandenarrativet syftar på Islamiska Statens idé om att IS kan välja att visa 

förbarmande över de som ångrar sina tidigare misstag och blir lojala mot IS. Beskrivningar i 

text och bild av Islamiska Statens militära framgångar, strider, vapen, krigsmartyrer, militära 

träningsläger och liknande utgör de av Winter identifierade krigsnarrativet. 

Brutalitetsnarrativet tangerar flera av de andra narrativen. Winter menar att dokumenterade 

och propagerade våldshandlingar utförda av IS mot deras fiende är ett viktigt sätt för IS att 

förmedla sin hävdade överlägsenhet över, och förmåga till hämnd mot, korsfarare-shia-sionist 

konspirationen (Crusader-Shi’ite-Zionist conspiracy) som IS menar kämpar emot dem.18 

 

Winter framhåller att stora delar av Islamiska Statens officiella retorik genomsyras av 

muslimsk eskatologi och idén om att apokalypsen är stundande. Han framhåller vidare att 

utgåvorna av propagandatidningen Dabiq är fyllda av referenser till Harmagedon, alltså den 

plats där det enligt Bibelns Uppenbarelsebok där slutstriden som förebådar världens 

undergång ska äga rum. Dessa ständiga anspelningar bidrar till att skapa en känsla av att det 

är brådskande att ansluta sig till IS eftersom man annars riskerar evigheten i helvetet. Winter 

menar att IS:s propaganda kombinerar denna känsla av brådskande med ett religiöst-politiskt 

legitimerande som göra att agerande till fördel för IS framstår som nödvändigt och 

brådskande.19 

                                                 
17 Winter, 2015, s. 7, 33. 
18 Winter, 2015, s. 6, 22, 24, 26-28. 
19 Winter, 2015, s. 29-31. 
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Terrorism- och extremismexperterna Jessica Stern och J.M. Berger ger i boken ISIS: the state 

of terror en grundläggande analys av Islamiska Statens uppkomst, utveckling och ideologi. 

Stern och Berger menar att IS exploaterar den muslimska apokalyptiska traditionen i både ord 

och handlingar. Som exempel nämns att rörelsen medvetet driver fram krig mellan sunni- och 

shiamuslimer eftersom det anses vara ett tecken på att den sista tiden är nära. Utropandet av 

kalifatet anses vara ännu ett tecken på detta, och de betonar att Baghdadi tar sin ställning som 

kalif på stort allvar. Ännu ett tecken på att den sista tiden är nära är att Konstantinopel erövras 

av muslimer. Redaktörerna för tidningen Dabiq betonar att staden Dabiq kommer att vara 

skådeplatsen för den sista striden mellan muslimer och otrogna. Stern och Berger framhåller 

att den amerikanska soldaten Peter Kassig, som påstås ha avrättats av IS i Dabiq, av IS i en 

video benämndes som den första amerikanska korsfararen som begravts i Dabiq och att IS 

ivrigt väntar på de övriga amerikanska arméerna.20 Enligt Stern och Berger är det vanligt att 

jihadister skiljer på så kallade nära fiender och avlägsna fiender. De nära fienderna är de som 

befinner sig geografiskt nära och utgörs av regimer i Mellanöstern, och de avlägsna fienderna 

är geografiskt avlägsna västerländska regeringar.21  

 

Terrorismexperten Loretta Napoleoni beskriver ingående IS och dess historia i Islamiska 

Staten. Hon menar att Islamiska Staten har använt ”globaliseringen och den moderna tekniken 

som tillväxtmotor”.22 Hon visar hur Islamiska Staten skiljer sig från andra tidigare beväpnade 

grupper delvis genom dess förmåga att utnyttja moderniteten till dess fördel och att Islamiska 

Staten skickligt använder sociala medier för att nå ut med sitt budskap.23 Hon framhåller att 

Islamiska Staten utnyttjar instabiliteten i Mellanöstern till sin fördel och erbjuder muslimer 

världen över ett löfte om ännu en guldålder för islam med kalifatets återuppbyggande.24 

 

Charles Lister ger i Profiling the Islamic State en översikt av Islamiska Statens utveckling 

från 1999 till 2014. Lister menar att IS:s kraftiga expansion under åren fram till och med 2014 

till stor del berodde på en avsiktlig strategi som innebar att uppmuntra till sekterisk konflikt, 

utnyttja politisk svaghet och använda sig av effektiva militära insatser.25 Lister lyfter också 

                                                 
20 Jessica Stern & J. M. Berger, ISIS: the state of terror, 2015, s. 220-224. 
21 Stern & Berger, 2015, s. 108. 
22 Loretta Napoleoni, Islamiska Staten, Stockholm 2015, s. 14. 
23 Napoleoni, 2015, s.14, 20. 
24 Napoleoni, 2015, s. 15. 
25 Charles Lister, Profiling the Islamic State, Brookings Doha Center, 2014, s. 30. 
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fram att IS använder sociala medier på ett effektivt sätt och är skickliga på att utnyttja den 

uppmärksamhet som de får i internationella medier. Från april-maj 2014 har de även fokuserat 

mer på att sprida sitt budskap om Islamiska Staten internationellt. Lister menar att IS:s 

propagandatidning Dabiq som ges ut på engelska är ett försök till att bredda deras 

rekryteringsbas.26 

 

I Isis: inside the army of the terror ger journalisten Michael Weiss och Hassan Hassan, som 

har en mastersexamen i internationella relationer, en historisk översikt över IS ursprung och 

försöker svara på hur denna totalitära och teokratiska organisation har lyckats göra så mycket 

skada under en kort tidsperiod.27 De framhåller att IS proklamerar sig som ett alternativ till en 

den förtryckta minoriteten sunnimuslimer i Irak och Syrien. Weiss och Hassan identifierar 

även de grupper som IS ser som fiender; det otrogna USA, arabländerna vid Persiska golfen 

vilka kallas för avfällningar samt diktaturen i Syrien.28 

 

Religiös terrorism 

Terroristexperten Jarret Brachman ger i boken Global jihadism: theory and practice en bild 

av den globala jihadismen med början i 1980-talets Afghanistan.29 I första delen av boken 

utforskar han den teoretiska sidan av den globala jihadismen. Han tar bland annat upp och 

beskriver olika skolor inom salafismen och jihadismen, olika arabiska termer samt redogör för 

olika jihadistiska ideologer, strateger och strategier.30 Brachman framhåller att föreställningen 

att Islam är hotad av en global konspiration är central i jihadisters världsbild. Enligt 

jihadiststrategen Abu Musab al-Suri är denna konspiration ledd av den så kallade nya 

världsordningen. Ledarna av den nya världsordningen är judar, israeliska judar och zionister. I 

denna världsordning ingår även de så kallade ”Crusaders” (korsfararna) vilka innefattar 

Amerika, Frankrike och Storbritannien. NATO, och de så kallade ”apostate” (avfällningar) 

Arab regimerna inkluderas också i konspirationen. Den konspirerande nya världsordningen är 

alltså enligt al-Suri tredelad; den består av judar, korsfarare och arabavfällningar.31 I 

jihadisters användande av begreppet korsfarare inkluderas även ofta alla de kristna 

västerländerna. Uppfattningen om konspirationshotet mot Islam är en viktig grund i den 

                                                 
26 Lister, 2014, s. 24-25. 
27Michael Weiss & Hassan Hassan, Isis: inside the army of the terror, New York 2015, s. xiii, xiv. 
28 Weiss & Hassan, 2015, s. xvi. 
29 Jarret Brachman, Global jihadism: theory and practice, Routledge, London 2009, passim. 
30 Brachman, 2009, s. 3-103. 
31 Brachman, 2009, s. 81-82. 
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jihadistiska ideologin. Brachman framhåller att jihadister anser det nödvändigt att stoppa den 

västliga och israeliska ekonomiska, kulturella och militära koloniseringen av den Islamska 

världen genom att ena alla muslimer under jihadisternas version av Islam.32  

 

Brachman betonar att den globalt lättillgängliga jihadistideologin är en viktig anledning till 

jihadiströrelsens uthållighet i kampen som förs emot den. Jihadistideologin har utarbetats av 

muslimska lärda under de senaste decennierna och sprids framgångsrikt globalt via internet, 

DVD-skivor och annan media. Jihadistideologin har blivit den nya ideologiska motparten till 

den västerländska liberalismen.33 Enligt Brachman drar jihadister paralleller mellan 

framväxten av den globala jihadiströrelsen och berättelsen om hur Mohammed och hans 

anhängare lämnade Mekka för Medina för att sedan återvända och erövra Mekka. Brachman 

visar hur denna berättelse propageras flitigt som en väldigt övertygande skapelsemyt för den 

globala jihadiströrelsen. Jihadisterna liknar sig vid Mohammed och hans anhängare som i 

Mekka var förtrycka på grund av deras monoteistiska religion och därför tvingades fly till 

Medina. Väl i Medina organiserade de sig och begav sig tillbaka till Mekka för att sprida 

Islam med hjälp av våld och även upprätta ett samhälle baserat på Koranen.34 

 

Den amerikanske sociologen Mark Juergensmeyer ger i boken Terror in the mind of God: the 

global rise of religious violence en analys av religiöst motiverade vålds- och terrorhandlingar. 

Alla de stora religiösa traditionerna finns representerade bland de terrorutövande aktivister 

och grupper som beskrivs i boken. Juergensmeyer betonar dock att dessa vålds- och 

terrorbejakande grupper utgör en marginell del av den religiösa tradition som de är en del av 

och att vålds- och terroranvändandet blir ett sätt för de terrorbejakande grupperna att hävda 

och stärka sin position i den övergripande religiösa traditionen.35  

 

Juergensmeyer menar att religiös terrorism kan ses som en form av uppvisningsvåld inför en 

tilltänkt publik. Den kan beskrivas som en form av teater som är dramatisk och symbolisk; 

arenan som väljs ut för utförandet är av symboliskt värde. Platsen där terrordåd utförs tas på 

ett symboliskt plan i anspråk av terroristerna under tiden för utförandet av terrordådet. Ett 

exempel är hur al Qaida valde byggnaden World Trade Center i New York som skådeplats för 

                                                 
32 Brachman, 2009, s. 11-12. 
33 Brachman, 2009, s. 10-11. 
34 Brachman, 2009, s. 41. 
35 Mark Juergensmeyer, Terror in the mind of God: the global rise of religious violence, Berkley 2003, s. xii, 

221-222. 
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en av terrorattackerna mot USA den 11 september 2001 eftersom denna byggnad uppfattade 

som en symbol för USAs ställning som en globalt inflytelserik stat såväl ekonomiskt som 

militärt.36 

 

Jessica Stern behandlar religiös terrorism i boken Terror in the name of God: why religious 

militants kill, som bygger på intervjuer med terrorister tillhörande de tre abrahamitiska 

religionerna kristendomen, islam och judendomen.37 Hon kommer fram till att terrorister och 

de grupper de är verksamma i upplever att de genom sina handlingar kan skapa en perfekt 

värld, renad från orättvisa och förtryck. Stern beskriver terroristerna som spirituellt berusade 

personer, som ansåg sig själva som kallade av Gud till att begå de terrorhandlingar de utfört. 

Hon menar att förödmjukelse är en viktig riskfaktor för att en människa ska bli benägen att 

utföra terroristhandlingar. Det kan handla om förödmjukelse på nationell nivå eller på 

individnivå. Spridningen av västerländska värden till den muslimska världen ses av denna typ 

av radikaliserade muslimer som förödmjukande och våldet som ett medel för att återupprätta 

den muslimska världens värdighet.38  

 

                                                 
36 Juergensmeyer, 2003, s. 125-126, 128, 134. 
37 Jessica Stern, Terror in the name of God: why religious militants kill, New York 2003 s. xx. 
38 Stern, 2003, s. 281-282, 285. 
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Historisk bakgrund och kontext 

Korstågen  

Mellan år 1096 och 1270 genomfördes åtta påvligt sanktionerade kristna korståg från det 

kristna Europa i syfte att befria Jerusalem från muslimskt styre. Det första korståget, som 

även var det mest framgångsrika, initierades år 1095 av påven Urban II som manade till heligt 

krig mot muslimerna i Jerusalem för att återta den heliga staden. En viktig anledning till dessa 

krigsexpeditioner var att de turkiska Seldjukerna hade övertagit makten i och dess 

omkringliggande territorium. Turkarna tillät inte kristna att besöka Jerusalem och andra 

vallfärdsplatser vilket de muslimska araberna tidigare hade tillåtligt. Den östromerske 

kejsaren bad därför påven om hjälp, och år 1096 gav sig de första korsfararna av mot 

Jerusalem. Staden intogs av de kristna korsfararna år 1099 och korsfararstater etablerades för 

att garantera de kristna fri tillgång till de heliga platserna. Muslimer återtog dock Jerusalem år 

1187 under ledning av Salah al-Din (Saladin), som tillät kristna pilgrimer att besöka staden. 

Under senare delen av 1200-talet erövrade återigen turkiska arméer Jerusalem jämte det som 

var kvar av de kristna korsfararstaterna. Européer såg korstågen som heliga rörelser medan 

muslimerna såg dem som uttryck för expansionslusta. De påverkade därför relationen mellan 

muslimer och kristna negativt.39 

 

Safaviderna 

Safaviderna var ursprungligen en sunnitisk sufisk reformrörelse som sedan utvecklades till att 

bli en shiitisk, imamitisk rörelse. Under 1400-talet var safaviderna en extrem militant grupp 

som stred mot muslimska regeringar i dess närområde. Det shiitiska safavidiska riket 

grundades år 1501 i Persien/Iran och den safavidiska dynastin upphörde år 1722. Kung Shah 

Ismail var det Safavidiska rikets första härskare och införde shia-islam. Under de shiitiska 

safavidernas strider mot den sunnitiska osmanska dynastin försämrades relationerna dem 

                                                 
39 John P. McKay, A history of world societies, Boston, 2012, s. 404-408. 
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emellan. Safaviderna hade militära framgångar som osmanerna fruktade men i ett avgörande 

slag år 1514 segrade de sunnitiska osmanerna för att sedan dra sig tillbaka. Imamiterna 

misstänkliggjorde offentligt somliga viktiga sunniprofiler vilket också bidrog till fiendeskapen 

mellan det safavidiska riket och sunniterna. Under det safavidiska rikets era frodades den 

shiitiska kulturen. Detta tog sig uttryck dels i sådana fenomen som storstilad arkitektur och 

anordning av pilgrimsfärder men även i teologisk och filosofisk utveckling. Teologin som det 

nutida iranska statsskicket grundar sig på etablerades under tiden för det safavidiska riket.40 

Koranen och haditherna  

Koranen är en sammanställning av de uppenbarelser som Profeten Muhammed sade sig ha fått 

av Gud (Allah) och består av 114 avsnitt (suror). Koranen berör många teman men tesen om 

den enda Gudens allsmäktighet och barmhärtighet är central. I likhet med Bibeln framställs 

Gud som en allsmäktig skapare och som den som ska döma människorna på Domedagen. I 

Koranen finns berättelser om paradiset som efter döden öppnas för de troende och trogna 

muslimerna och om helvetet där icke-troende och vantroende, däribland anhängare av 

polyteistiska religioner, kommer att straffas. Anhängare av de övriga monoteistiska 

abrahamitiska religionerna judendomen och kristendomen är komplext. Som Bokens 

(Bibelns) folk åtnjuter de skydd, och både Abraham och Jesus vördas som profeter. Men 

dessa religioners läror anses vara korrumperade och förvanskade versioner av det gudomliga 

budskap som bara islam menas representera i dess rena form.41  

 

Förutom Koranen finns även haditherna, också kallade Muhammeds sunna, som utgörs av 

berättelser om profetens liv och gärningar som nedtecknats under 700- och 800-talet. I 

haditherna finns beskrivningar av hur Muhammed klädde sig, åt och drack och annat 

vardagligt agerande men även berättelser om vilka politiska åsikter han hade och vilka 

religiösa handlingar han ägnade sig åt. Även sociala frågor tas upp i haditherna, och det är 

ofta utifrån beskrivningar av Muhammeds position som domare i sådant som rör familjerätt 

som sharialagarna utformats. Berättelserna och beskrivningarna i haditherna ska enligt 

islamiska teologer tjäna som exempel för hur man ska leva sitt liv för att vara en rättfärdig 

muslim. Haditherna har dock inte samma auktoritet som Koranen, och det råder bland 

                                                 
40 Anne Sofie Roald, Islam: historia, tro, nytolkning, Stockholm 2005, s. 75-77; Christer Hedin, Islams historia: 

tro och traditioner genom tiderna, 2010, s. 179, 256. 
41 Roald, 2005, s. 43, 48, 50-51. 
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muslimer delade meningar om vilka av dem som är autentiska och vilka som inte är det samt 

vilken auktoritet de ska tillmätas.42 

Sunniislam och shiaislam 

Schismen mellan sunniter och shiiter uppstod under 600-talet efter Profeten Muhammeds död. 

Orsaken till splittringen var en konflikt rörande vem som hade den legitima rätten att 

efterträda Profeten Muhammed som kalif och ledare för den muslimska gemenskapen. 

Begreppet kalif betyder ställföreträdare/efterföljare, och innehavaren av kalifämbetet förenar 

andliga och värdsliga funktioner. Enligt sunniter skulle kalifen utses av de muslimska ledarna, 

en tradition som grundlades i samband med valet av de första kaliferna. Shiiterna ansåg 

istället att Muhammeds efterträdare skulle vara ättling till honom och ville därför att 

Muhammeds kusin och tillika svärson Ali skulle bli kalif. Denna politiska oenighet rörande 

den legitime efterträdaren ledde till att uppkomsten av två olika traditioner inom islam som 

skiljer sig åt på många punkter i tro och lära. Sunniislam är idag den största grenen inom 

islam och omfattar runt 90 % av världens muslimer. En stor del av världens shiamuslimer bor 

i Iran.43 

Islamism 

Enligt Jessica Stern och J. M. Berger är IS en radikal islamistisk rörelse.44 Islamism är en 

socialvetenskaplig term som används som benämning på politisk islam, alltså en ideologi 

skapad utifrån islam som religion.45 Den vanligaste definitionen av islamism är idén om en 

samhällsordning byggd på av islam som religion. Islams inverkan ska således inte vara 

begränsad till individens andliga liv utan också, på samma sätt som kristendomen i det 

förmoderna västerländska samhället, omfatta politik och samhälle.46 Det är, enligt Peter 

Demant, missvisande att beteckna islamister som politiker som utnyttjar religionen i politiskt 

syfte, tvärtom är det den religiösa strävan hos islamister som leder till politiskt agerande. De 

strävar inte efter att grunda en ny form av samhällsordning istället vill de återskapa en 

förmodern politisk ordning och på så sätt fjärma sig från den kulturella moderniteten. Denna 

                                                 
42 Roald, 2005, s. 51-52. 
43 Roald, 2005, s. 60, 64; Stern & Berger, 2015, s. XIII, 19-20.  
44 Stern & Berger, 2015, s. 11. 
45 Peter R. Demant, Islam vs. Islamism: the dilemma of the Muslim World, Westport 2006, s.180. 
46 Roald, 2005, s. 22. 
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strävan är, menar han, dock i sig ett uttryck för ett modernt tänkande eftersom det är en 

reaktion på moderniteten. Islamisterna använder sig av modern teknologi och det är alltså 

endast de sociokulturella aspekterna av moderniteten som avfärdas. Man kan här tala om en 

antimodernism med moderna medel. Av de grupper som kan karaktäriseras som islamistiska 

är det endast en minoritet som är våldsbejakande och utgör ett hot mot det övriga muslimska 

samhället och resten av världen.47  

 

Det är möjligt att identifiera tre skilda vågor av islamism under 1900- och det tidiga 2000-

talet. Den första islamistiska vågen kom under 1960- och 1970-talen. Det var främst studenter 

men även en del islamska rättslärda som tog del i denna rörelse som var begränsad till 

arabländerna. I den andra islamismvågen som uppstod under 1980-talet utgjordes anhängarna 

av en mer heterogen samling människor och var också geografiskt sett mer omfattande än den 

första vågen. Den tredje vågen, vars startpunkt kan tidsbestämmas till sent 1990-tal och mitten 

av 00-talet, är långt mer geografiskt omfattande än de andra vilket beror på att globaliseringen 

förenklat kontakten mellan muslimer. Islamismen har sitt center i de arabiska länderna men 

har anhängare runt om i världen. De grupper av människor som tar del i den tredje vågens 

islamism är i stora drag samma som de som var verksamma i den andra vågen. Ett gemensamt 

drag är längtan tillbaka till islams ursprung och en negativ syn på västligt inflytande i det egna 

landet.48  

Islamiska Staten 

Islamiska Staten i Irak och Syrien är en salafistisk49, militant sunnimuslimsk jihadist- och 

terrorgrupp vars historiska rötter sträcker sig tillbaka till 1999 då rörelsens förste ledare Abu 

Musab al-Zarqawi (Ahmad Fadl al-Nazal al-Khalayleh) släpptes ur fängelse i Jordanien.50 

Under tiden i fängelset hade han blivit anhängare av salafismen, och 2004 svor han trohet till 

Usama bin Laden och den av honom ledda rörelsen kom att utgöra al-Quida i Irak.51 Salafism 

är en övergripande benämning på en löst sammansatt fundamentalistisk sunnitisk rörelse som 

strävar efter att återgå till den religiösa tro och religiösa praktik som man föreställer sig att 

                                                 
47 Demant, 2006, s.180-181,184, 187, 210-211. 
48 Demant, 2006, s. 181-182. 
49 Napoleoni, 2015, s. 14. 
50 Lister, 2014, s. 4-6, 16. 
51 Napoleoni, 2015, s. 32-33. Rörelsen kallades officiellt al Qaeda in the land of the two rivers. Se Stern & 

Berger, 2015, s. 21, 94, 230. 
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Mohammed och de tidigaste generationerna efter honom (de så kallade salaf) utövade. 

Salafister förkastar därför all tolkning av islam som gjorts efter dessa tidiga muslimska 

generationer såväl som västerländskt inflytande och sekulära och demokratiska 

samhällsideal.52 

 

Jihadismen har sitt ursprung i salafismen53 och begreppet jihadism kommer ur ordet jihad som 

främst syftar på en inre spirituell kamp som muslimer för mot frestelser. Det är emellertid den 

yttre fysiska våldsamma kampen, lilla jihad, vilken innefattar kampen mot yttre fiender i 

försvar av islam som begreppet jihadism åsyftar. i. Det övergripande målet är att om 

nödvändigt med våld bekämpa icke-muslimska influenser i traditionellt muslimska länder i 

syfte att etablera en islamistisk stat med sharialagar.54 Trots att IS själva uppfattar sig som 

förespråkare för den mest rena och ursprungliga formen av islam står de i själva verket för en 

modern, innovativ och radikal tolkning av islam.55  

 

Alltsedan Abu Musab al-Zarqawis frisläppande ur fängelse 1999 har upprättandet av en 

islamisk stat varit målet för den organisation som senare blev Islamiska Staten56. Detta 

förverkligande dröjde emellertid tills den 29 juni 2014 då IS-jihadisternas talesperson Abu  

Muhammad al-Adnani (Taha Subhi Falaha) utropade kalifatet. Positionen som ledaren gavs åt 

Abu Bakr al-Baghdadi (Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarra’iyy) som fick titeln 

Kalif Ibrahim (bild).57 al-Baghdadi 

har masterexamen i islamiska 

studier från universitetet i Bagdad, 

och han anser sig vara släkt med 

profeten Mohammed i rakt 

nedstigande led.58 Det är det 

historiska Bagdadkalifatet som år 

1258 sträckte sig från Bagdad till 

                                                 
52 Stern & Berger, 2015, s. xiii, 263, Napoleoni, 2015, s. 32-33. 
53 Brachman, 2009, s. 23. 
54 Brachman, 2009, s. 4.  
55 Stern & Berger, 2015, s. 233. 
56 Islamiska Staten har historiska band till al Qaeda. 2004 svor Zarqawi trohet till bin Laden och grundade 

därefter jihadistorganisationen al Qaeda in the land of the two rivers mer känd i västvärlden under namnet al 

Qaeda i Irak (AQI) som senare kom att bli Islamiska Staten. Se Stern & Berger, 2015, s. 21, 94, 230. 
57 Lister, 2014, s. 4, 16. 
58 Napoleoni, 2015, s. 41. 

Abu Bakr al-Baghdadi 
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Israel som är förlaga för Islamiska Statens tilltänkta kalifat. Ett återuppbyggande av det 

ursprungliga kalifatet har för islamister och islamska lärde länge varit en vision, och de 

landsgränser i Mellanöstern som under 1900-talet ritades av europeiska makter har alltifrån 

begynnelse varit ifrågasatta av sunniradikaler.59 Islamiska Statens territorium sträckte sig vid 

kalifatets utropande den 29 juni 2014 cirka 680 kilometer från medelhavskusten i Syrien till 

Iraks inland, en yta större än Storbritanniens territorium.60 Sedan september 2014 har IS 

förlorat cirka 56  % av detta territorium i Irak och närmare 30  % i Syrien. Under första delen 

av 2016 den USA-ledda multinationella koalitionen som bekämpar IS återtagit stora områden 

från Islamiska Staten.61 

 

IS anspelar på den muslimska apokalyptiska traditionen i framställningen av sig själv och sina 

handlingar. Etablerandet av ett kalifat är en sådan anspelning eftersom det utifrån den 

apokalyptiska traditionen anses vara ett tecken på att apokalypsen ligger nära i tiden. Även 

krig mellan sunni- och shiamuslimer anses vara ett sådant tecken. Enligt den muslimska 

apokalyptiska traditionen ska världens undergång föregås av att en messiasgestalt vid namn 

Mahdi grundar ett rike som enar alla muslimer och omvänder alla icke-muslimer till islam.. I 

likhet med den kristna apokalyptiska traditionen ska denne frälsargestalt befria världen från 

tyranni och orättfärdighet som en förberedelse för den yttersta domen, då Gud ska döma 

människorna till himmelen eller helvetet.62 

 

En viktig förklaring till Islamiska Statens framgångar är den socio-politiska instabilitet som 

råder i Irak, Syrien, Libanon, södra Turkiet och norra Jordanien. De ledande inom IS är och 

har varit skickliga på att fylla det maktvakuum som uppstått som en följd av instabiliteten i 

området.63 Även USAs invasion av Irak 2003 spelar en roll som förklaring till Islamiska 

Statens framgångar idag. När Saddam Hussein störtades från makten 2003 förstördes även 

den Irakiska statens förmåga att leda landet. USA saknade vilja och kunskap att återuppbygga 

landet vilket gett möjligheter åt IS att expandera i Irak.64 Invasionen bidrog även till en skärpt 

motsättning mellan sunni- och shiamuslimer eftersom han i likhet med övriga salafister inte 

                                                 
59 Napoleoni, 2015, s. 17, 72-73. 
60 Lister, 2014, s. 1; Napoleoni, 2015, s. 13. 
61 “Daesh areas of influence”, i Global coalition 1 nov. 2016. 
62 Stern & Berger, 2015, s. 219-222. 
63 Lister, 2014, s. 1, 4.  
64 Stern & Berger, 2015, s. 238. 
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ansåg shiiterna vara sanna muslimer och därför betraktade dem som ett hinder för kalifatets 

återfödelse.65 

 

Islamiska Staten framställer sig som en stat som representerar sanna sunniislamska ideal och 

som fundamentet för ett världsomfattande kalifat. Den har likt en nationalstat olika 

departement med skilda ansvarsområden som militären, civila angelägenheter, ekonomi och 

politik.66 Med utropandet kalifatet 2014 blev IS-jihadisternas förmåga att regera över det 

ockuperade territoriet per definition avgörande för kalifatsidéns realisering. De har visat att de 

har förmåga att styra och regera över det ockuperade territoriet och även kunna expandera det. 

I Irak har IS kunnat utnyttja missnöjet bland sunnimuslimer mot shialedda regeringar vilka 

anses ha förtryckt sunnimuslimerna. På så sätt har IS framstått som ett alternativ för 

sunnimuslimer. Islamiska Staten syftar till att erbjuda sunnimuslimerna i området samma 

sorts social service som nationalstater i allmänhet erbjuder sina medborgare. IS-jihadisterna 

tar kontrollen över etablerade anläggningar, resurser och industrier i områden som de 

ockuperar och de reparerar och återställer skadad infrastruktur. Sjukvård erbjuds kostnadsfritt 

till barn, soppkök finns tillgängliga för fattiga, islamiska skolor finns för pojkar och flickor. 

Det finns fungerande kollektivtrafik för civila och IS har en egen polisstyrka för att 

upprätthålla lag och ordning. Strikta sharialagar tillämpas i de av IS kontrollerade 

territorierna, vilket bland annat innebär förbud mot alkohol, droger, tobak, icke-islamsk musik 

och spel för pengar samt könssegregering, plikt att delta i de fem dagliga bönerna samt 

kontroll av människors, särskilt kvinnors, klädsel och uppträdande.67  

 

IS/ISIS har varit i stort sett ekonomiskt självförsörjande sedan 2005, och i september 2014 var 

IS den mest förmögna terrororganisationen i världen. I augusti samma år beräknades IS som 

organisation vara värd kring 2 miljarder amerikanska dollar. Islamiska Staten har åtskilliga 

inkomstkällor, däribland beskattning av invånarna i de av rörelsen behärskade territorierna, 

men dess primära inkomstkällor var länge handel med olja och gas från ockuperade 

områden.68 

 

                                                 
65 Napoleoni, 2015, s.30-31. 
66 Lister, 2014, s. 18, 21. 
67 Lister, 2014, s. 25-29. 
68 Lister, 2014, s. 2, 5, 22-23. 
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Eftersom Islamska Statens syfte är att skapa och upprätthålla en sunniislamsk stat har 

muslimer inom territoriet som inte är sunnimuslimer antingen mycket begränsade rättigheter 

eller inga rättigheter alls. Kristna och judar har status som dhimmi vilket innebär att de är 

under beskydd av IS om de betalar en särskild skatt. De måste även följa vissa regler och får 

till exempel inte på något sätt synliggöra sin avvikande religiösa identitet genom att 

exempelvis bära kors eller be offentligt. Inte heller får de bära vapen eller vare sig konsumera 

eller sälja fläskkött och alkohol. Dessa restriktioner gör att dhimmis, trots sin skyddade status, 

i praktiken blir en form av andra klassens medborgare. Efter att ha intagit Mosul i juli 2014 

införde IS dessa bestämmelser och hotade med att avrätta de berörda om de inte accepterade 

villkoren som dhimmipakten innebär, lämnade staden inom två dygn eller konverterade till 

islam. Folk som tillhör andra religioner än kristendomen och judendomen erbjuds inte denna 

möjlighet. För dem ges endast alternativet att konvertera eller dö, alternativt att förslavas. En 

sådan grupp är yazidierna som av IS betraktas som polyteister och därmed djävulsdyrkare. IS 

anser sig ha rätt att förslava de yazidier som vägrar att konvertera och göra yazidiska kvinnor 

till sina konkubiner.69 

 

IS förmåga att sprida kännedom om sin religiösa ideologi, sina framgångar och sin rikedom 

har bidragit till att öka antalet lokala såväl som globala rekryter till organisationen.70 Sedan 

april 2014 har IS satsat mycket på att nå ut med sitt budskap internationellt för på så sätt finna 

rekryter. Rörelsens egenproducerade engelskspråkiga webbtidning Dabiq är ett exempel på 

rörelsens strävan att propagera för sin sak och försöka vinna rekryter. IS använder även olika 

former av sociala medier för att nå ut till omvärlden och var i augusti 2014 den största 

militanta gruppen på Twitter. Deras konton blev emellertid kort därefter raderade. Men de 

återskapades snabbt, och detta mönster har alltsedan dess återupprepats. Den 6 mars 2015 

förfogade IS enligt uppgift över cirka 90 000 twitterkonton, och rörelsen är också skicklig på 

att dra till sig internationella mediers uppmärksamhet och på så sätt få mediautrymme.71  

 

Islamiska Staten har sedan bildandet 2014 utfört och tagit på sig ansvaret för en rad 

terrorattentat utförda i Europa och i USA. Några av dessa är attackerna i Paris mot den 

franska satirtidningen Charlie Hebdo i januari 2015 då flera av de som arbetade på tidningen 

                                                 
69 Lister, 2014, s. 26-27. 
70 Lister, 2014, s 24. 
71 Lister, 2014, s. 24-25; Angående kampen på twitter, se John Hall ”ISIS controls as many as 90 000 Twitter 

accountswhich is used to spread sick propaganda and radicalise Westerners, terror experts reveal”, i Daily Mail, 

6 mars 2015. 
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dödades.72 I november 2015 utfördes synkroniserade attacker på olika platser i Paris, där 130 

människor sköts ihjäl och bombades på barer, restauranger, i konserthallen Bataclan och 

utanför fotbollsarenan Stade de France.73 I Bryssel attackerades en flygplats och en 

metrostation i mars 2016 och över 30 människor dödades.74 I juli 2016 dödades 49 människor 

på en nattklubb i Florida av den ensamma gärningsmannen Omar Mateen som hade svurit 

trohet till Islamiska Staten före attentatet.75  

                                                 
72 ”Charlie Hebdo attack: three days of terror” I BBC News, 14 januari 2015. 
73 “Paris attacks: What happened on the night” I BBC News, 9 december 2015. 
74 ”Brussels explosions: What we know about airport and metro attacks” I BBC News, 9 april 2016. 
75 Ralph Ellis, et al. ”Orlando Shooting: 49 killed, shooter pledged ISIS allegiance” i CNN U.S, 13 juli 2016. 
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Fiendebilder i Dabiq – en analys 

Inledande presentation 

Huvudtemat för det första numret av Islamiska Statens propagandatidning Dabiq är 

utropandet av kalifatet vilket motiverades utifrån religiösa föreställningar. Även utdrag av det 

tal som den självutnämnde kalifen al-Baghdadi gav i Mosul några dagar efter utropandet av 

Islamiska Statens kalifat finns med. Här ges också uppmaningar till muslimer att utvandra, 

göra ”hijra” till Islamiska Staten. Hijra är arabiska för emigration och länkas till den färd från 

Mekka till Medina som profeten Muhammeds sägs ha gjort på grund av fara för sitt liv.76 I 

andra numret av Dabiq är berättelsen om Noaks ark huvudfokus. Här används Noahs ark som 

en metafor för Islamiska Staten. De som inte är med Islamiska Staten kommer att dränkas i 

syndafloden: ”It’s either the Islamic State or the flood”.77 Det centrala temat för det tredje 

numret av Dabiq är plikten för muslimer världen över att emigrera till Islamiska Statens 

territorium likt Muhammed emigrerade till Medina år 622. I det fjärde numret av Dabiq står 

striden mot de så kallade korsfararna i fokus och Islamiska Statens ambitioner att erövra 

västerlandet genomsyrar tidningen. 

 

En tudelad världsbild - IS mot resten av världen  

I Dabiq framställs människor som inte helhjärtat sympatiserar med IS som dess fiender. Den 

form av islam som IS representerar ställs mot ”korsfarare”, judar, amerikaner, de som är 

allierade med dessa, Ryssland, de som IS uppfattar som otrogna samt alla religioner och 

nationer som IS anser förnekar IS:s förståelse av Gud. En antisemitisk föreställning om att 

judar mobiliserar alla dessa IS-fiender förekommer också. Allt detta kommer tydligt till 

uttryck i artikeln ”The world has divided into two camps” 78 där IS:s kalif al-Baghdadi citeras: 

 

O Ummah of Islam, indeed the world today has been divided into two 

camps and two trenches, with no third camp present: The camp of 

                                                 
76 Stern & Berger, 2015, s. 75-76, 118-120, 220, 224. 
77 Dabiq - The Flood, issue 2, 1435 Ramadan, s. 5. 
78 ”The world has divided into two camps” I Dabiq - The Return of Khilafah, issue 1, 1435 Ramadan, s.10. 
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Islam and faith, and the camp of kufr (disbelief) and hypocrisy – the 

camp of the muslims and the mujahidin everywhere, and the camp of 

the jews, the crusaders, their allies, and with them the rest of the 

nations and religions of kufr, all being led by America and Russia, and 

being mobilized by the jews.79  

 

Även i artikeln “The fading grayzone”80 betonas denna idé om att världen är uppdelad i två 

läger. Det ena lägret är Islamiska Staten och det andra utgörs av alla de så kallade otrogna 

som tar del i vad IS benämner som korståg mot IS och de som inte sympatiserar med IS:s 

ideologi: ”[t]here is no grayzone in this crusade against the Islamic State, and the world has 

split into two encampments, one for the people of faith, the other for the people of kufr”.81 I 

artikeln med rubriken ”The crusade serving Iran and Russia”82 beskrivs ett samarbete mellan 

USA, den shiitiska teokratin Iran samt Ryssland; “we find that two Western leaders – Bush 

and Obama – are determined to do everything possible to strengthen Persian and Russian 

influence in the Middle East”83 Detta citat är ackompanjerat av foton av Rysslands president 

Vladimir Putin, Irans ledare Ali Khamenei, de amerikanska presidenterna George Bush och 

Barack Obama och Syriens president Bashar al-Assad, vilka illustrerar att den 

Rysslandsunderstödda regimen i Syrien inkluderas i korståget mot de enligt IS:s definition 

sanna muslimerna.  

 

Detta ligger i linje med vad Brachman framhåller om att jihadister uppfattar att islam är hotat 

av en global konspiration som leds av judar och sionister. Del i konspirationen har även 

länder som USA, Frankrike och Storbritannien och andra formellt kristna västerländer, vilka 

därför betecknas som korsfarare, jämte NATO och de arabländer som samverkar med väst 

samt det shiitiska Iran.84 Winter skriver att IS anser sig vara hotat av den så kallade 

korsfarare-shia-sionist konspirationen (Crusader-Shi’ite-Zionist conspiracy)85 vilket stämmer 

väl in på den bild som målas upp i Dabiq. 

                                                 
79 ”The world has divided into two camps” I Dabiq - The Return of Khilafah, issue 1, 1435 Ramadan, s.10. 
80 ”The fading grayzone” I Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s.44. 
81 ”The fading grayzone” I Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s.44. 
82 Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s. 38. 
83 Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s. 38. 
84 Brachman, 2009, s. 11-12, 82. 
85 Winter, 2015, s. 22. 
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Korsfararretorik 

Korsfararretorik förekommer i samtliga analyserade nummer av Dabiq. ”Korsfarare” beskrivs 

genomgående i negativa ordalag och som fienden till Islamiska Staten. De karakteriseras som 

fega: “the cowardly crusaders”86 och som mål för IS:s våld och krigföring: “From the desert, 

they [IS-krigarna, min anmärkning] continued to carry out attacks against the crusaders”.87 

IS:s fiendskap till dessa så kallade korsfarare och strävan att besegra och förgöra dem är 

tydligt i en artikel om en IS-krigare som utförde en attack mot amerikanska styrkor vilken 

resulterade i att flera amerikanska soldater dog:  

 

shahid Abu Dujanah al-Khurasani (may Allah accept him), who lived 

a number of years of his life searching for a path to jihad, until the 

enemies of Islam themselves – by Allah´s grace – placed him upon 

that path. He then took advantage of their plot to blast it in their own 

faces killing a number of American crusaders and their apostate 

agents88 

 

Korsfararretoriken används även beskrivande om sådant som tillhör eller är producerat i 

västvärlden så som arméer, medier och flygplan: ”crusader forces”, ”crusader and apostate 

media” 89, ”the armies of the crusaders”, ”crusader airplanes”.90  

 

Begreppet korsfarare används i de analyserade numren av Dabiq ofta om amerikaner från 

eller bosatta i USA91 och det framhålls ofta att USA för ett korståg mot Islamiska Staten 

och/eller muslimer och islam som religion. Ett exempel på detta är en artikel där ett tal som 

president George W. Bush höll några dagar efter terrorattackerna mot USA den 11 september 

2001 citeras. I detta tal använde Bush uttrycket korståg om det krig mot terrorismen som han 

då aviserade. Även USA:s nu avgående president Barack Obama refereras och citeras i 

artikeln som tar fasta på ett av hans tal där han betecknar kriget mot Islamiska Staten som ett 

långsiktigt projekt. Obama använder inte själv uttrycket korståg men artikelförfattarna gör 

det: 

 

                                                 
86 Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s. 42. 
87 Dabiq - The Return of Khilafah, issue 1, 1435 Ramadan, s. 40. 
88 Dabiq - A Call to Hijrah, issue 3, 1435 Shawwal, s. 28. 
89 Dabiq - The Return of Khilafah, issue 1, 1435 Ramadan, s. 37. 
90 Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s. 9. 
91 Med begreppen amerikaner och amerikanska syftar jag på medborgare i USA. 
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On ‘September 17, 2001’ George W. Bush said, ‘This crusade, this 

war on terrorism, is gonna take a while. And the American people 

must be patient.’ Barack Obama followed his predecessor on ‘August 

9, 2014’ by saying that the crusade against the Islamic State was 

‘going to be a long-term project‘.92  

 

 

Även i artikeln “In the Words of the Enemy” används begreppet korståg för att beskriva det 

krig som USA för mot Islamiska staten. Här refereras till 

ett tal som Obama höll den 7 augusti 2014, drygt en 

månad efter det att IS hade utropat sitt kalifat. Det görs 

här gällande att “the crusader, apostate Barack Obama 

announced to the world the continuation of the American 

crusade against Islam and the Muslims of Iraq”. Texten 

illustreras med en ful bild av Obama.93 Ytterligare 

exempel på Islamiska Statens uppfattning om att USA 

för ett korståg mot dem kan ses i citatet nedan där det 

betonas att USA, med sitt korståg mot Islamiska staten 

inte har för avsikt att rädda muslimer.94 I en annan artikel 

används korstågsmetaforiken om USA:s insatser mot IS i 

Syrien där det talas om ”the formal expansion of the 

American crusade into Sham”.95  

 

Referenser till amerikanska ”korsfarare”: “American 

crusaders”96 görs genomgående i de analyserade numren av Dabiq. I en artikel används 

uttrycket “the crusaders in Washington”.97 I en annan artikel med titeln ”The Islamic State in 

the eyes of the enemy” beskrivs Douglas A. Ollivant, tidigare chef för USA:s nationella 

säkerhetsråd, och Brian Fishman, tidigare ansvarig för forskningen på forskningscentret mot 

terrorism i West Point, som ”two American crusaders”98 I artikeln “In the Words of the 

Enemy” framställs senator John McCain, som var republikanernas presidentkandidat i valet 

2008, som “the crusader John McCain”, och det betonas att han ”rant irritably about the 

                                                 
92 Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s. 42. 
93 Dabiq - A Call to Hijrah, issue 3, 1435 Shawwal, s. 35. 
94 Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s. 9. 
95 Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s. 6. 
96 Dabiq - A Call to Hijrah, issue 3, 1435 Shawwal, s. 28. 
97 Dabiq - The Flood, issue 2, 1435 Ramadan, s. 26.  
98 Dabiq - The Return of Khilafah, issue 1, 1435 Ramadan, s. 32. 

Dabiq - A Call to Hijrah, issue 3, 1435 

Shawwal, s. 35. 
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victories the Islamic State was achieving in Iraq”.99 Ännu ett exempel på en amerikan som får 

benämningen korsfarare i propagandatidningen är den före detta försvarsministern Chuck 

Hagel.100 Journalisten James Foley som avrättades av IS sommaren 2014 sägs i artikeln 

”Foley´s blood is on Obama´s hands”101 ha rest i områden där amerikaner krigat mot 

muslimer i syfte att dokumentera kriget med en korsfarares ögon. De foton som Foley har 

tagit påstås glorifiera amerikansk militär, och det påstås att det bland fotona även fanns bilder 

som visar hur amerikanska soldater tillfångatar fattiga afghanska och irakiska muslimer: 

 

James Wright Foley was an American who spent a large part of his 

career travelling exclusively to war zones embedded with the 

American military at war with Muslims. He had entered Afghanistan 

and Iraq numerous times from 2008 to 2011, during the ongoing 

crusades. [---] His work entailed documenting the wars through the 

crusaders’ eyes [---] In the archive of photographs he had personally 

taken, there were images glorifying the American crusaders in 

Afghanistan and Iraq as well as the Iraqi Sahwah. There were also 

photos showing the capture of many poor Afghani and Iraqi Muslims 

at the hands of the crusaders.102 

 

 

 

Den amerikanske diplomaten, historikern och förutvarande utrikesministern Henry Kissinger, 

vars judiska föräldrar tvingades lämna Tyskland under 1930-talet,103 benämns i Dabiq som en 

”Jewish crusader”.104 Detta syftar på det faktum att han har är av judisk börd. Begreppet 

judisk korsfarare är inget som jag har stött på i den tidigare forskning som jag har tagit del av. 

Som jag nämnde ovan betonar Brachman att jihadister anser att judar leder den globala 

konspirationen mot islam. Även amerikaner och européer anses ha del i denna.105 Också 

Winter tar upp detta, men till skillnad från Brachman menar han att även shiamuslimerna 

inbegrips i den av IS utvecklade konspirationsteorin.106 Användandet av uttrycket judisk 

korsfarare i Dabiq kan tolkas som att IS-jihadister delar denna uppfattning om en världsvid 

antimuslimsk konspiration ledd av judar och västerlänningar. Kissinger blir här en 

personifikation av hotet från den globala konspirationen mot islam och muslimer. Uttrycket 

                                                 
99 Dabiq - The Flood, issue 2, 1435 Ramadan, s. 31. 
100 Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s. 45. 
101 Dabiq - A Call to Hijrah, issue 3, 1435 Shawwal, s. 37.  
102 Dabiq - A Call to Hijrah, issue 3, 1435 Shawwal, s. 37. 
103 Britannica Academic, “Henry A. Kissinger”. 
104 Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s. 39. 
105 Brachman, 2009, s. 11-12, 82. 
106 Winter, 2015, s. 22. 



30 

 

judisk korsfarare är intressant också för att det är historiskt inkorrekt att beskriva någon som 

både jude och korsfarare.  

  

Även i bild kommer idén om amerikanska korsfarare till uttryck. I artikeln “Reflections on the 

final crusade” finns en bild på två soldater 

som bär en likkista draperad i den 

amerikanska flaggan. I artikeln framhålls 

att den sista striden mellan muslimer och 

kristna korsfarare i vilken muslimerna 

kommer att segra är nära.107 Bilden 

tillsammans med artikelrubriken ger ett 

första intryck av att korståget som åsyftas 

i artikeln utgår från USA.  

 

 

I en annan artikel citeras en talesperson för IS. I det 

långa referatet av dennes tal i artikeln betonas 

segervisst att motståndarna kommer att bli besegrade: 

“So mobilize your forces, O crusaders. Mobilize your 

forces, roar with thunder, threaten whom you want, 

plot, arm your troops, prepare yourselves, strike, kill, 

and destroy us. This will not avail you. You will be 

defeated.”108 Denna text är skriven bredvid en bild av 

amerikanska soldater uppställda framför kistor 

draperade i amerikanska flaggor. Här är det helt klart 

USA-amerikaner som åsyftas med begreppet 

korsfarare, vilket ligger helt i linje med de resultat som 

Weiss och Hassan presenterar.109  

 

I de analyserade numren av Dabiq är det alltså inte endast amerikaner som åsyftas när 

begreppet korsfarare används och de ses heller inte ensamma ansvariga för korståget mot IS. I 

                                                 
107 Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s. 32-34. 
108 Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s. 8. 
109 Weiss & Hassan, 2015, s. xvi. 

Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-

Hijjah, s. 32. 

Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s. 8. 
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det ovan nämnda talet varnas amerikaner och européer för konsekvenserna av det förda 

korståget: “O Americans, and O Europeans [---] You will pay the price when this crusade of 

yours collapses”.110 I artikeln ”Rush to Support your State o Muslim”111 uppmanas till våld 

och attacker mot civila i de länder som är delaktiga i alliansen mot Islamiska Staten, särskilt 

mot USA, Storbritannien, Frankrike, Australien och Tyskland men även mot andra allierade. 

Alliansen benämns som korståget mot IS och de nämnda nationerna som korsfararnationer. 

Muslimer uppmanas att gå till angrepp mot medborgare i ”korsfararnationerna” och döda 

dem: 

 

At this point of the crusade against the Islamic State, it is very 

important that attacks take place in every country that has entered into 

the alliance against the Islamic State, especially the US, UK, France, 

Australia, and Germany. Rather, the citizens of crusader nations 

should be targeted wherever they can be found. [---] Every Muslim 

should get out of his house, find a crusader, and kill him.112  

 

I samma artikel refereras till ett citat av profeten Muhammed från hadithsamlingen Sahih 

Muslim, där det framhålls att den muslim som dödar en otrogen får en plats i Paradiset: ”He 

should be pleased to meet his Lord even with just one dead kafir´s name written in his scroll 

of deeds as the Profet (sallallahu ´alayhi wa sallam) said, ’A kafir and his killer will never 

gather in Hellfire’ [Sahih Muslim].”113 I en annan  artikel refereras till ”the killing of 

crusaders in their homelands”.114 

 

Begreppet korsfarare används i Dabiq såväl om amerikaner som om européer samt 

australiensare, alltså folk från det kristna västerlandet. Att allt färre i västvärlden identifierar 

sig som troende kristna tas inge hänsyn till här, utan människor från länder som 

Storbritannien, Frankrike, Australien och Tyskland och USA betecknas som kristna korsfarare 

och därmed som fiender till islam och Islamiska Staten. Även om det i bildmaterialet i Dabiq 

oftast inte är möjligt att bedöma nationaliteten på dem som här porträtteras som ”korsfarare” 

är det tydligt att personerna i fråga är västerländska, vilket ligger i linje med Brachmans 

forskning.115  

                                                 
110 Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s. 8-9. 
111 Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s. 44. 
112 Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s. 44. 
113 Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s. 44. 
114 Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s. 6. 
115 Brachman, 2009, s. 11, 82. 
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Utifrån Dahlbackas definition av religiöst historiebruk menar jag att de kristna korståg som 

utgick från Europa mellan år 1096 och 1270 i syfte att återta Jerusalem från muslimskt 

styre116 fungerar som en betydelsefull händelse och ett kollektivs minne för IS.  Detta minne 

är den kulturella text som korsfararfiendebilderna och korsfararretoriken i Dabiq anknyter till. 

Här skapas ett historiskt förankrat ”vi” bestående av de muslimer som ställer sig på Islamiska 

Statens sida som kontrasteras mot ”korsfararna” som en historiskt förankrad fiende. I denna 

fiendegrupp ingår USA, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Australien men även mer 

generellt européer och västerlänningar i största allmänhet. Förankringen av IS-gemenskapen 

respektive fiendebilden i historien ger legitimitet åt åtskillnaden mellan dem. I propagandan 

utnyttjas alltså det religiösa historiebrukets inkluderande och exkluderande funktion. Genom 

att använda religiöst historiebruk med korstågen som kulturell text för att bygga upp 

föreställningen om den historiskt förankrade korsfararfiendebilden söker Dabiq skapa social 

identifikation hos muslimer för att dessa ska känna tillhörighet till IS och vilja ansluta sig till 

dem. Såväl korsfararfiendebilden som det krig som IS för mot USA och dess allierade 

legitimeras med hjälp av religiöst historiebruk. I Dabiq dras med hjälp av korstågen som 

kulturell text paralleller mellan hur de kristna korsfararna under medeltiden invaderade 

områden som var under muslimskt styre och de krig som USA, Storbritannien, Frankrike, 

Australien och Tyskland för mot Islamiska Staten i Irak och Syrien i nutid. Genom att 

beteckna dessa staters krigsföring mot IS som korståg legitimerar IS kriget mot dem med 

hjälp av historien. Drivkraften att bekämpa detta så kallade korståg får också stöd i 

historien.117 

 

Som jag nämnde hänvisas i en artikel där muslimer uppmanas att söka upp och döda 

”korsfarare” till ett ställe i hadithsamlingen Sahih Muslim. Med stöd av ett citat av profeten 

Muhammed utlovas en plats i paradiset för den muslim som dödar en ”otrogen”. Här kan man 

tillämpa Dahlbackas resonemang om religiöst och profetiskt historiebruk. Det kan sägas vara 

ett religiöst historiebruk eftersom det görs hänvisningar till de medeltida korstågen, vilka 

utgör den kulturella text, på vilken den historiska korsfararfiendebilden byggs. Detta 

historiebruk kan även sägas vara profetiskt i så måtto att hadithen som det hänvisas till 

används som kulturell text för att legitimera dödandet av en så kallad otrogen. Vidare 

framkommer det i artikeln att den muslim som dödar en ”otrogen”/”korsfarare” kommer till 

                                                 
116 McKay, 2012, s. 404, 406. 
117 Dahlbacka, 2015, s. 91, 104-105, 237-238. 
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paradiset efter döden. Det är således inte endast det förflutna och nutiden som binds samman i 

detta historiebruk för att skapa drivkraft till handling utan även evigheten. Sammanbindande 

av dessa tre tidsformer och markeringen av att ens handlingar får konsekvenser som sträcker 

sig in i evigheten är ett uttryck för det religiösa historiebruket.118 

 

Profetiorna om erövringen av Rom och slaget vid Dabiq 

I Dabiq citeras en hadith i vilken det beskrivs hur profeten Muhammed i en profetia 

förutsäger att världens undergång kommer att föregås av en strid i staden Dabiq i Syrien 

mellan romare, en omskrivning för de kristna, och muslimer från Medina, där de sistnämnda 

kommer att segra och erövra Konstantinopel. I Dabiq tolkas detta så att den avgörande 

slutstriden mellan muslimer och ”korsfarare” kommer att äga rum nära staden Dabiq: 

 

This place [Dabiq] was mentioned in a hadith describing some of the 

events of the Malahim (what is sometimes referred to as Armageddon 

in English). One of the greatest battles between the Muslims and the 

crusaders will take place near Dabiq. Abu Hurayrah reported that 

Allah´s messenger (sallallahu ´alayhi wa sallam) said, “The hour will 

not be established until the Romans land at al-A´maq or Dabiq [---] 

Then an army from al-Madinah of the best people of the time will 

leave for them. When they line up in ranks, the Romans will say 

‘Leave us and those who were taken as prisoners from amongst us so 

we can fight them.’ The Muslims will say, ‘Nay, by Allah, we will not 

abandon our brothers to you’ So they will fight them. Then one third 

of them will flee; Allah will never forgive them. One third will be 

killed; they will be the best martyrs with Allah. And one third will 

conquer them; they will never be afflicted with fitnah. Then they will 

conquer Constantinople [---]119  

 

 

I detta citat är det tydligt att romarna som nämns i hadithen i Dabiq identifieras med kristna 

korsfarare. I en annan hadith som citeras beskrivs en annan profetia av profeten Muhammed 

där han förutspår att Rom kommer att erövras av muslimer: ”Allah’s Messenger (sallallahu 

´alayhi wa sallam) said, ‘You will then invade Rome, and Allah will enable you to conquer it. 

[---]’ [Sahih Muslim]”.120 På flera ställen förekommer anspelningar på Muhammeds profetior 

                                                 
118 Dahlbacka, 2015, s. 91-92, 97-98, 237-238. 
119 Dabiq - The Return of Khilafah, issue 1, 1435 Ramadan, s. 4.  
120 Dabiq - The Flood, issue 2, 1435 Ramadan, s. 44. 
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i haditherna angående erövrandet av Rom och/eller striden mellan muslimer och romare vid 

staden Dabiq. I förordet till Dabiq - The Failed Crusade citeras ett uttalande av IS:s förste 

ledare Zarqawi där han säger: “Allah will grant the Muslims the conquest of Rome, just as 

Allah’s Messenger (sallallahu ´alayhi wa sallam) promised”.121 I samma förord citeras 

Zarqawis efterträdare Abu Hamza al-Muhajir som upprepar detta budskap om Roms erövring:  

 

Abu Hamza al-Muhajir (rahimahullah), who said, ’O muwahhidin, 

receive glad tidings, for by Allah, we will not rest from our jihad until 

we are under the olive trees of Rome, after we destroy the filthy house 

called the White House’.122  

 

Det är tydligt att denna uppmaning bygger på det profetiska budskapet i hadithen om att Rom 

kommer att erövras. Detta är också fallet med ett uttalande av IS:s talesperson al-Adnani som 

citeras i samma förord: 

 

Shaykh Abu Muhammad al-´Adnani (hafidhahullah) in his last speech 

when he said, ‘And so we promise you [O crusaders] by Allah’s 

permission that this campaign will be the final campaign. It will be 

broken and defeated, just as all your previous campaigns were broken 

and defeated, except that this time we will raid you thereafter, and you 

will never raid us. We will conquer your Rome, break your crosses, an 

enslave your women, by the permission of Allah, the Exalted. This is 

His promise to us; He is glorified and He does not fail in His promise. 

If we do not reach that time, then our children and grandchildren will 

reach it [---]’.123  
 

Även i denna text finns det alltså tydliga referenser till profetian i hadithen om att muslimerna 

kommer att erövra Rom. Här finns dock en viss osäkerhet om tidpunkten genom att det 

framhålls att denna erövring kanske kommer att ske först om en eller två generationer. 

Påståendet om att ”korsfararnas” kampanj kommer att misslyckas kan ses som en anspelning 

på profetian om romarna som kommer att besegras vid Dabiq. Förordet avslutas med följande 

uppmaning: “Finally, this certainty is the one that should pulse in the heart of every mujahid 

from the Islamic State and every supporter outside until he fights the Roman crusaders near 

Dabiq”.124  

 

                                                 
121 Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s. 4. 
122Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s. 4.  
123Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s. 5.  
124 Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s. 5. 
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Profetian om  muslimernas förestående  seger i slaget vid Dabiq tas upp även i  en artikel om 

kalifatet, där det heter: ”May Allah protect this Khilafah state and continue guiding it until its 

legions fight the crusader armies who will gather near Dabiq”.125 I en artikel med titeln 

”Reflections on the final Crusade” framhålls segervisst att Islamiska Staten kommer att 

kvarstå tills dess att deras fana flyger över Rom. Även här görs en referens till hadithen där 

erövringen av Rom förutspås: “the Islamic State will remain until its banner flies over 

Rome”.126  

 

Också i bildmaterial förekommer anspelningar på profetian om erövringen av Rom. På 

försättsbladet till nummer 4 av Dabiq är en bild av 

Petersplatsen i Rom med Peterskyrkan i 

bakgrunden. På obelisken på Petersplatsen vajar 

Islamiska Statens välkända svarta flagga med vit 

arabisk text. Över bilden står skrivit 

tidningsnumrets titel The Failed Crusade (det 

misslyckade korståget).127 Bilden visar en framtid 

då Rom är erövrat av IS och profetian om stadens 

erövring är uppfylld. Ett annat exempel på hur 

anspelning på profetian om erövringen av Rom 

kommer till uttryck i bild är ett foto av 

Petersplatsen i Rom med bildtexten: ”We will 

conquer your Rome”.128 

 

 

I Dabiq ges ofta uttryck åt övertygelsen att det så kallade korståget mot IS kommer att 

misslyckas. Jag tolkar det som att även denna föreställning bygger på profetian om 

muslimernas seger över romarna i slaget vid Dabiq. Ett exempel på denna föreställning är en 

text där IS:s talesperson al-Adnani betonar att amerikaner och européer ska få betala dyrt för 

det korståg de startat mot Islamiska Staten: 

 

                                                 
125 Dabiq - The Return of Khilafah, issue 1, 1435 Ramadan, s. 40. 
126 Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s. 32-44. 
127 Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, försättsbladet. 
128 Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s. 37. 

Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, 

försättsbladet. 
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O Americans, and O Europeans, the Islamic State did not initiate a 

war against you, as your governments and media try to make you 

believe. It is you who started the transgression against us, and thus 

you deserve blame and you will pay a great price. [---] You will pay 

the price when this crusade of yours collapses.129 

 

I artikeln betonar al-Adnani segervisst att västvärldens arméer i enlighet med Allahs löften 

kommer att besegras:  

 

So mobilize your forces, O crusaders. Mobilize your forces, roar with 

thunder, threaten whom you want, plot, arm your troops, prepare 

yourselves, strike, kill, and destroy us. This will not avail you. You 

will be defeated. [---] our Lord, the Mighty, the Prevailing, has 

promised us with our victory and your defeat.130  

 

Övertygelsen som kommer till uttryck i texten om att de så kallade korsfararna kommer att 

besegras oavsett hur mycket de förbereder sig för strid grundar sig, som jag tolkar det, på 

profetian om att romarna ska besegras av muslimer i slaget vid Dabiq. Bredvid denna text 

finns en bild på amerikanska soldater uppställda framför kistor draperade i amerikanska 

flaggor.131 Här görs alltså en tydlig anspelning på att kriget kommer att sluta med ett 

förkrossande nederlag för USA. 

 

Winter framhåller att stora delar av Islamiska Statens officiella retorik genomsyras av 

muslimsk eskatologi och idén om att apokalypsen, alltså världens undergång, är nära 

förestående. Dessa ständiga anspelningar på att den sista tiden är inne syftar enligt Winter till 

att övertyga muslimer om att det är brådskande att ansluta sig till IS eftersom de annars 

riskerar evig fördömelse i helvetet.132 

 

Dahlbacka skriver om två former av profetiskt historiebruk varav ett innebär brukandet av en 

profetia som kulturell text för att med säkerhet förutsäga framtida händelser. Detta kan med 

fördel tillämpas på de texter och bilder jag analyserat ovan. Som jag visat använder man sig i 

Dabiq av ett profetiskt historiebruk byggt på två profetior av Muhammed hämtade ur 

hadithsamlingen Sahih Muslim där det talas om muslimernas erövring av Rom och seger i 

                                                 
129 Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s. 8-9. 
130 Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s. 8. 
131 Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s. 8. Se bilden på sidan 30 i analysavsnittet 

Korsfararretorik. 
132 Winter, 2015, s. 29-31. 
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slaget vid Dabiq. Anspelningarna på dessa profetior och användandet av korsfararretorik i 

samband med dessa kan sägas utgöra ett kombinerat religiöst- och profetiskt historiebruk. I 

det föregående analysavsnittet framkom det att korsfararretoriken bygger på religiöst 

historiebruk för vilket korstågen utgör den kulturella texten. Min analys visar att begreppet 

korsfarare i de flesta anspelningar på profetiorna används synonymt med romare. 

Historiebruket är religiöst eftersom korstågen utgör IS:s (den religiösa minnesgemenskapens) 

kulturella text som korsfararretoriken bygger på. Historiebruket är samtidigt profetiskt 

eftersom Muhammeds profetior utgör de kulturella texter som IS (den religiösa 

minnesgemenskapen) bygger sina förutsägelser om framtiden på. Profetiorna citeras i Dabiq 

och det anspelas flitigt på dem i syfte att med visshet förutsäga den framtida segern över 

västmakterna och att legitimera IS:s kamp mot dessa ”korsfararnationer”.133 

Safaviderna – den historiska shiafienden 

Shiamuslimer, eller som de kallas i IS-retoriken, ”safaviderna” utgör en återkommande 

fiendebild i Dabiq. De framställs som smutsiga och benämns nedsättande som hundar: “filthy 

Safawis”,134 “safawi dogs”.135 Det 

förekommer flera beskrivningar 

både i text och i bild av hur 

”safaviderna”, alltså shiitiska 

soldater, angrips av IS-krigare. Ett 

exempel på detta är ett reportage 

om militäroperationer utförda av 

IS mot ”safavidhögkvarter”: ”the 

mujahidin of the Islamic State […] 

succeeded in assaulting a number 

of safawi headquarters, killing 

numerous safawis”.136 Ännu ett 

                                                 
133 Dahlbacka, 2015, s. 91-93, 237-238. 
134 Dabiq - The Return of Khilafah, issue 1, 1435 Ramadan, s. 48. 
135 Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s. 18. 
136 Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s. 23. 

Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s. 24. 
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exempel på beskrivningar av IS:s angrepp på så kallade safavider är ett foto av en explosion i 

samband med en attack mot en ”safavidmilitärbas”. I bildtexten heter det att: ”Abu Abdillah 

al-jazrawi carries out a shahadah operation against a safawi military base”.137 

 

I Dabiq framställs shiamuslimer som allierade med USA och dess allierade, alltså med 

”korsfararna”. I en text beskrivs de som hundar, vilket är en negativ benämning inom islam, 

och kontrasteras mot IS-krigare som framställs som lejon, vilket illustreras i detta citat: 

“intense battles between the lions of the Islamic State and the safawi dogs of the 

crusaders.”138 Det finns flera exempel på denna koppling mellan shiamuslimer och den av 

USA ledda koalitionen mot IS. I ett av dessa talas det om hur “korsfararna” spenderat 

miljarder på vapen och utbildning av “safavider” till ingen nytta: “the lions of the Islamic 

State chased the filthy Safawis out of numerous towns and cities, forcing them to flee all the 

way to Baghdad in spite of their numbers, and the billions spent on them by the crusaders on 

weapons and training”.139 I en annan artikel talas det om hur ”safavidarméerna” fått understöd 

av amerikansk militärpolis (SWAT).140  

 

Det är tydligt att det är de shiamuslimska militära grupperna som kämpar mot IS på irakiskt 

territorium som betecknas som safavider. 

I ett nyhetsreportage som visar en bild på 

en gränspolisstation som sprängs 

framhålls det att IS sprängt sex sådana 

stationer tillhörande ”safavidstyrkorna” i 

Irak.141 Jag menar att det sannolikt rör sig 

om irakiska gränspolisstationer bevakade 

av shiamuslimska styrkor som IS har 

sprängt. 

                                                 
137 Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s. 24. 
138 Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s. 18. 
139 Dabiq - The Return of Khilafah, issue 1, 1435 Ramadan, s. 48. 
140 Dabiq - The Return of Khilafah, issue 1, 1435 Ramadan, s. 46. SWAT är en förkortning för ”Special Weapons 

and Tactics” vilket är en polisiär insatsstyrka i USA som har tillgång till militär utrustning och som är tränad för 

att hantera särskilda situationer så som exempelvis gisslantaganden. Se Wikipedia the free Encyclopedia, 

“SWAT”; Official Site of the Los Angeles Police Department, “SWAT”. 
141 Dabiq - The Return of Khilafah, issue 1, 1435 Ramadan, s. 45. Albu Kamil är en by i Syrien vid gränsen till 

Irak. 

Dabiq - The Return of Khilafah, issue 1, 1435 Ramadan, s. 45. 
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En annan artikel beskriver 

hur IS jagat “safaviderna” på 

flykt: “the lions of the 

Islamic State chased the 

filthy Safawis out of 

numerous towns and cities, 

forcing them to flee all the 

way to Baghdad in spite of 

their numbers”.142 I en 

annan text ges en redogörelse för en IS-attack mot flera ”safavihögkvarter”: ”the Islamic State 

recently carried out an operation […] in the area of Yusufiyyah, where they succeeded in 

assaulting a number of safawi headquarters, killing numerous safawis”  Texten illustreras av 

en bild på ett militärflygplan med den röd-vit-

svarta irakiska flaggan. Enligt bildtexten har 

flygplanet tagits som krigsbyte under den militära 

operationen.143 Jag anser att det utifrån dessa två 

texter och bilden är rimligt att anta att de som 

benämns som ”safavider” är irakier eftersom 

militärflygplanet som togs som krigsbyte är 

irakiskt och att själva operationen skedde på 

irakisk mark. Detsamma gäller bilden på följande 

sida i Dabiq av en dödad soldat och en bandvagn, 

vilket enligt bildtexten visar en attack på en 

”safavidmilitärbas”.144  

 

                                                 
142 Dabiq - The Return of Khilafah, issue 1, 1435 Ramadan, s. 48. 
143 Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s. 23. 
144 Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s. 24. 

Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s. 23. 

Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, 
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I ett bildreportage från staden Fallujah i 

Irak visas män som går på led och bär på 

vapen. Bildtexten förklarar att det är en 

operation som utförs mot ”safaviderna” i 

Anbarprovinsen.145 I samma bildreportage 

finns ytterligare två foton. På det ena av 

otona syns en man stå bakom en mur och 

skjuta med ett stort vapen. Den andra 

bilden visar en man klädd i någon form av 

militärutrustning som avfyrar en bomb 

från en stor maskin.146 Här är det svårt att 

avgöra huruvida ”safaviderna” som 

åsyftas är irakier eller soldater från andra 

länder. Sett till det faktum att 

militäroperationen utförs på irakisk mark 

är det emellertid mest troligt att de är 

irakier. Detta gäller också ett reportage 

om kampen om den irakiska staden 

Fallujah, där det talas om intensiva strider ”between the lions of the Islamic State and the 

safawi dogs of the crusaders.”147 Det kan alltså konstateras att de irakiska regeringstrupperna 

betecknas som safavidier, och detta oavsett om soldaterna är shiamuslimer eller inte, vilket 

kan förklara med att både den irakiske premiärministern al-Abadi och dennes ställföreträdare 

är shiiter.148  

 

I ett reportage med rubriken ”Talafar Liberated” berättas att ”safavidstyrkor” som gjort sig 

skyldiga till övergrepp mot sunnimuslimer drivits på flykt: ”Before fleeing in the face of the 

Islamic State’s advance, the Safawi forces executed a number of Muslim prisoners”.149 Jag 

menar att det är troligt att det som benämns som safavidiska styrkor i själva verket är irakiska 

trupper. Även iranier betecknas som safavider, vilket detta citat visar: “all the different parties 

                                                 
145 Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s. 20. 
146 Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s. 20. 
147 Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s. 18. 
148 BBC News, “Iraq profile – timeline”; Wikipedia The Free Encyclopedia, ”Politics of Iraq”; Wikipedia Die 

freie Enzyklopädie, “Kabinett al-Abadi“. 
149 Dabiq -The Return of Khilafah, issue 1, 1435 Ramadan, s. 16. 

Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah, s. 20. 
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unified against it [the Islamic State] – from the nes al-Qa´idah leadership in Khurasan, to the 

safawis in Tehran, and all the way to the crusaders in Washington”.150 

 

Som vi har sett beskrivs ”korsfarare” och ”safavider”, alltså de USA-ledda styrkorna och 

shiamuslimerna, som allierade med varandra. Min analys visar att begreppet safavider 

används både för att beteckna shiamuslimska irakier och iranier. Detta kan med fördel 

jämföras med Brachman som menar att det finns en jihadistisk föreställning om att islam 

hotas av en global konspiration bestående av tre parter; judar, korsfarare och arabavfällningar. 

De så kallade arabavfällningarna utgörs av arabstaterna.151 Jag anser att en idé om en allians 

mellan två av tre parter i denna föreställda konspiration, det vill säga arabavfällningar och 

korsfarare, kommer till uttryck i Dabiq.  

 

Winter framhåller att IS menar att det finns en konspiration bestående av korsfarare, shiiter 

och sionister som kämpar mot dem.152 Det som framkommit i materialet ovan bekräftar en 

föreställning om en nära koppling mellan så kallade safavider (shiamuslimer) och korsfarare 

(USA och dess allierade). I Iran är den officiella religionen shia-islam och i både Iran och Irak 

är majoritetsreligionen shia-islam. Det blir tydligt att föreställningen om ett samarbete mellan 

shiiter och” korsfarare” kommer till uttryck i Dabiq. 

 

Enligt Weiss och Hassan betraktar IS arabländerna vid Persiska golfen som fiender och 

benämner dem som avfällningar från det sanna islam.153 Som vi har sett ovan framställs USA 

samt det officiella Irak och Iran som fiender till IS. Både Iran och Irak har kust mot Persiska 

golfen. Mitt resultat bekräftar således den bild som förmedlas av Weiss och Hassan om IS:s 

fiendebilder. 

 

Med utgångspunkt i Dahlbackas beskrivning av religiöst historiebruk anser jag att den 

konflikt och de strider som ägde rum i tidigmodern tid mellan det shiitiska safavidiska riket 

och det sunnitiska Osmanska riket är den kulturella text som IS:s safavidiska fiendebild 

bygger på. För Islamiska Staten som religiös grupp är således denna period en betydelsefull 

historisk händelse i det kollektiva förflutna som legitimerar strider mot dessa fienden. IS 

                                                 
150 Dabiq - The Flood, issue 2, 1435 Ramadan, s. 26.  
151 Brachman, 2009, s. 81-82.  
152 Winter, 2015, s. 22. 
153 Weiss & Hassan, 2015, s. xvi. 
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utnyttjar alltså det religiösa historiebrukets exkluderande funktion. I Iran är den officiella 

religionen shiaislam och i Irak är den dominerande inriktningen shiaislam, även om det finns 

en stark sunniislamsk minoritet i landet.154 I IS:s religiösa historiebruk dras paralleller mellan 

det historiska shiitiska safavidiska riket och nutida Irak och Iran där shia-islam är 

majoritetsreligion. Med shia-islam som gemensam nämnare tillskriver IS alltså Irak och Iran 

samt irakier och iranier benämningen safavider.155 

 

 

                                                 
154 Britannica Academic, ”Iraq”; Britannica Academic, ”Iran”. 
155 Dahlbacka, 2015, s. 91, 105. 
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Sammanfattning och slutsatser 

I denna uppsats har jag undersökt det religiösa- och profetiska historiebruket i de fyra första 

numren av Islamiska Statens propagandatidning Dabiq som samtliga gavs ut mellan juni och 

oktober 2014. Syftet var att analysera historiebruket i Dabiq med fokus på fiendebilder. 

Eftersom Islamiska Staten bygger sin ideologi på religion har jag använt Jakob Dahlbackas 

definition av religiöst- och profetiskt historiebruk som analytisk ram. Jag har analyserat texten 

och bilderna i propagandan med inspiration av Lennart Hellspongs metod för textanalys och 

Lars M Anderssons, Lars Berggrens och Ulf Zanders bildanalysmetod. Uppsatsens 

frågeställning löd: 

 

 Hur används vetenskapligt vedertagna och påstådda historiska händelser i Dabiq 

för att legitimera agerandet gentemot Islamiska Statens motståndare? Och vilka är 

dessa fiender? 

 

För att finna svar på denna generella frågeställning bröt jag ner den i tre konkreta frågor som 

var mer textnära: 

 

  Vilka kopplingar görs i propagandan mellan nutid och händelser i förfluten tid?  

  Hur framställs Islamiska Statens fiender i propagandan?  

  Vilken roll spelar korstågsmetaforiken i detta sammanhang?  

 

 

I analysen av Dabiq har det framkommit att alla de människor som inte sympatiserar med 

Islamiska Staten beskrivs som fienden. En central och återkommande fiendebild i 

propagandan är ”korsfararna”. De beskrivs genomgående i negativa ordalag, som måltavlor 

för Islamiska Statens våld och som fiender till Islamiska Staten. Begreppet korsfarare används 

i propagandan om USA-amerikaner, européer, australiensare och folk från europeiska länder 

som Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Det dessa människor har gemensamt är att de är 

från det kristna västerlandet. Detta resultat ligger i stort sett i linje med vad terroristexperten 

Jarret Brachmans undersökning som gör gällande att jihadister använder begreppet korsfarare 



44 

 

som beteckning för Amerika, Frankrike och Storbritannien men även för kristna västländer i 

en mer generell mening. 

 

Jag har visat att korsfararretoriken och korsfararfiendebilden som används i propagandan 

grundar sig på ett religiöst historiebruk i vilket de kristna korståg som utgick från Europa 

mellan år 1096 och 1270 i syfte att återta Jerusalem från muslimskt styre fungerar som 

kulturell text. Denna kulturella text utgör en betydelsefull händelse och ett kollektivt minne 

för Islamiska Staten. Användandet av det religiösa historiebruket syftar till att skapa ett 

historiskt förankrat ”vi” bestående av muslimer som sympatiserar med Islamiska staten och 

att särskilja detta ”vi” från en historiskt förankrad fiendebild, ”korsfararna”. Genom denna 

förankring i historien vinner åtskillnaden legitimitet. I propagandan utnyttjas alltså det 

religiösa historiebrukets inkluderande och exkluderande funktion. Med skapandet av ett 

historiskt förankrat ”vi” söker Dabiq skapa social identifikation hos muslimer för att dessa ska 

känna tillhörighet till Islamiska Staten och vilja ansluta sig till den. Också den övriga 

korsfararretoriken i Dabiq grundar sig på det religiösa historiebruket med korstågen som 

kulturell text. I denna korsfararretorik dras paralleller mellan hur de kristna korsfararna under 

medeltiden invaderade områden som var under muslimskt styre och det krig som USA, 

Storbritannien, Frankrike, Australien och Tyskland för mot Islamiska Staten i Irak och Syrien 

idag. På så sätt legitimeras i propagandan IS:s krigsföring mot de så kallade korsfararna och 

drivkraften att bekämpa detta så kallade korståg får stöd i historien. 

 

I analysen av Dabiq har jag också visats att det i propagandan används en kombination av 

religiöst och profetiskt historiebruk. Med stöd av ett citat av profeten Muhammed hämtat ur 

hadithsamlingen Sahih Muslim utlovas en plats i paradiset för den muslim som dödar en 

”otrogen”. I en artikel i Dabiq görs en anspelning på detta profetiska citat och det beskrivs att 

den muslim som dödar en ”korsfarare” kommer till paradiset efter döden. Historiebruket här 

är profetiskt så till vida att hadithen i egenskap av religiös kanonisk text används som 

kulturell text. Men det är samtidigt religiöst eftersom bruket av den religiöst-historiskt 

grundande korsfararfiendebilden som vi sett tidigare återkommer. En annan anledning till att 

det här också rör sig om religiöst historiebruk är att det inte endast är det förflutna och nutid 

som binds samman i historiebruket i syfte att skapa drivkraft till handling och att legitimera 

denna handling utan också evigheten. Handlingar i nutiden (att kämpa för IS och döda en 

”korsfarare”) får konsekvenser för evigheten (en garanterad plats i paradiset). Att 
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sammanbinda förfluten tid, nutid och evigheten i syfte att skapa drivkraft till agerande och att 

legitimera detta agerande är en central aspekt av det religiösa historiebruket. 

 

I analysen framkom det även att en annan form av profetiskt historiebruk används i Dabiq. 

Enligt Dahlbackas definition av denna form av profetiska historiebruk används en profetia 

som kulturell text för att förutsäga framtida händelser. I propagandan används två profetior av 

profeten Muhammed hämtade ur hadithsamlingen Sahih Muslim som kulturella texter på ett 

sätt som ligger i linje med det profetiska historiebruket. Det handlar här om profetian om 

muslimernas erövring av Rom samt om den muslimska segern i slaget mellan romare och 

muslimer nära Dabiq. Dessutom är den i Dabiq ofta förekommande korsfararfiendebilden 

grundad på religiöst historiebruk. Här används begreppet korsfarare synonymt med romare. 

Genom att tillämpa detta profetiska historiebruk i kombination med religiöst historiebruk kan 

man ge sken av att kunna förutsäga framtiden, vilket i detta fall innebär att Islamiska Staten 

kommer att erövra Rom som centrum och symbol för det europeiska västerlandet samt segern 

över de kristna västerlänningarna (”korsfararnas” nederlag och deras misslyckade ”korståg”) i 

slaget vid Dabiq som ett första steg mot upprättade av det muslimska världsherravälde som 

föregår denna världens undergång. IS:s kamp mot ”korsfararnationerna” får därmed en 

religionshistorisk förankring och legitimitet samtidigt som det kopplas till ett löfte om evigt 

liv i paradiset.  

 

I Dabiq utgör ”safaviderna”, alltså shiamuslimerna, en fiendebild som är grundad på religiöst 

historiebruk. ”Safaviderna” porträtteras som övermodiga, fega och brutala samt som allierade 

med USA och dess allierade, alltså med ”korsfararna”. Det shiitiska safavidriket som 

existerade i Persien mellan 1501 och 1722 samt den konflikt och de strider som då ägde rum 

mellan det shiitiska safavidiska riket och det sunnitiska osmanska riket fungerar som den 

kulturella text på vilken det religiösa historiebruket grundar sig. Den safavidiska fiendebilden 

bygger i sin tur på det religiösa historiebruket, vilket här ges en exkluderande funktion. I 

Dabiq är det medlemmar av den irakiska regeringsarmén och iranier som kopplas samman 

med den religionshistoriskt förankrade safavidiska fienden. Det beror på att 

majoritetsreligionen i både Irak och Iran är shiaislam. Ledande företrädare för den irakiska 

regeringen är shiiter och i Iran liksom i det safavidiska riket är shiaislam den officiella 

religionen. Den safavidiska fiendebilden legitimeras på så sätt med stöd av historien. 
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Mina resultat bekräftar delvis den bild som ges av Charlie Winter, som hävdar att Islamiska 

Staten anser att det finns en anti-muslimsk konspiration som utgörs av tre grupper, nämligen 

korsfarare, shiiter och sionister. Min analys visar på en föreställning om en nära koppling 

mellan ”safavider” (shiamuslimer) och ”korsfarare” (USA och dess allierade). Som vi såg i 

det inledande avsnittet av analysen framställs i propagandan även judar som fienden till IS. 

Där kunde det även skönjas en koppling mellan judar, ”korsfarare”, amerikaner och 

shiamuslimer. Det är fullkomligt felaktigt att anta att judar per definition är sionister eftersom 

sionism är en politisk rörelse som grundas på idén om att judar har rätt till Israel som en 

fristad från antisemitism. Sionister är emellertid ofta judar och utifrån det anser jag att det i 

propagandan finns visst stöd för att hävda att kopplingen mellan shiiter, ”korsfarare” och 

sionister som Winter beskriver kan sägas existera i propagandan. Den i Dabiq återkommande 

judiska fiendebilden är inte historiskt förankrad så som korsfararfiendebilden och 

safavidfiendebilden är. 



47 

 

Käll- och litteraturförteckning 

Källor 

Dabiq - The Return of Khilafah, issue 1, 1435 Ramadan (29 juni 2014 - 28 juli 2014) 

Dabiq - The Flood, issue 2, 1435 Ramadan (29 juni 2014 - 28 juli 2014) 

Dabiq - A Call to Hijrah, issue 3, 1435 Shawwal (29 juli 2014 - 27 augusti 2014) 

Dabiq - The Failed Crusade, issue 4, 1435 Dhul-Hijjah (26 september 2014 - 25 oktober 

2014) 

 

Litteratur 

Andersson, Lars M., Berggren, Lars & Zander, Ulf, ”Bilden som källa” I Mer än tusen ord: 

bilden och de historiska vetenskaperna., S. 7-16, Lund 2001 

Brachman, Jarret, Global jihadism: theory and practice, Routledge, London 2009 

Dahlbacka, Jakob, Framåt med stöd av det förflutna: religiöst historiebruk hos Anders 

Svedberg, Painosalama Oy, Åbo 2015 [Elektronisk resurs] 

Demant, Peter R., Islam vs. Islamism: the dilemma of the Muslim world, Praeger, Westport, 

Conn. 2006 

Hedin, Christer, Islams historia: tro och traditioner genom tiderna, 1. uppl., Dialogos, 

Stockholm 2010 

Hellspong, Lennart, Metoder för brukstextanalys, Studentlitteratur, Lund 2001 

Juergensmeyer, Mark, Terror in the mind of God: the global rise of religious violence, 3rd 

ed., rev. and updated., University of California Press, Berkeley, Calif. 2003 

Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är närvarande: historiedidaktik som 

teori och tillämpning, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund 2014 

Lister, Charles, Profiling the Islamic State, Brookings Doha Center, 2014 [Elektronisk resurs] 

McKay, John P., A history of world societies, 9. ed., comb. ed., Bedford / St. Martinʼs, 

Boston, 2012 



48 

 

Napoleoni, Loretta, Islamiska Staten, Fri Tanke Förlag, Stockholm 2015 

Roald, Anne Sofie, Islam: historia, tro, nytolkning, Natur och kultur, Stockholm 2005 

Stern, Jessica & Berger, J. M., ISIS: the state of terror, New York 2015 

Stern, Jessica, Terror in the name of God: why religious militants kill, 1st ed., Ecco, New 

York 2003 

Weiss, Michael & Hassan, Hassan, Isis: inside the army of the terror, First Regan Arts 

paperback edition, New York 2015 

Winter, Charlie, The Virtual ‘Caliphate’: Understanding Islamic State’s Propaganda 

Strategy, London 2015 [Elektronisk resurs] 

Internet 

BBC News, ”Brussels explosions: What we know about airport and metro attacks”, 9 april 

2016, http://www.bbc.com/news/world-europe-35869985 (hämtad 2016-09-15) 

BBC News, ”Charlie Hebdo attack: three days of terror”, 14 januari 2015, 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30708237 (hämtad 2016-09-15) 

BBC News, “Iraq profile – timeline”, 7 juni 2016,  

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14546763 (hämtad 2016-11-17) 

BBC News, “Islamic State group: Crisis in seven charts”, 7 september 2016, 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27838034 (hämtad 2016-09-15) 

BBC News, “Paris attacks: What happened on the night”, 9 december 2015, 

http://www.bbc.com/news/world-europe-34818994 (hämtad 2016-09-15) 

Britannica Academic, “Fitna”

 http://academic.eb.com.ludwig.lub.lu.se/levels/collegiate/article/34420 (hämtad 2016-

 11-11) 

Britannica Academic, “Henry A. Kissinger”, 

http://academic.eb.com.ludwig.lub.lu.se/levels/collegiate/article/45665 (hämtad 2016-

11-04) 

Britannica Academic, ”Iraq”, 

http://academic.eb.com.ludwig.lub.lu.se/levels/collegiate/article/106326 (hämtad 2016-

11-17) 

Britannica Academic, ”Iran”, 

http://academic.eb.com.ludwig.lub.lu.se/levels/collegiate/article/106324 (hämtad 2016-

11-17) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35869985
http://www.bbc.com/news/world-europe-30708237
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14546763
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27838034
http://www.bbc.com/news/world-europe-34818994
http://academic.eb.com.ludwig.lub.lu.se/levels/collegiate/article/34420
http://academic.eb.com.ludwig.lub.lu.se/levels/collegiate/article/45665
http://academic.eb.com.ludwig.lub.lu.se/levels/collegiate/article/106326
http://academic.eb.com.ludwig.lub.lu.se/levels/collegiate/article/106324


49 

 

Britannica Academic, ”Islam”, 

 http://academic.eb.com.ludwig.lub.lu.se/levels/collegiate/article/105852#69144.toc 

 (hämtad 2016-11-17) 

Britannica Academic, “Shaitan”, 

 http://academic.eb.com.ludwig.lub.lu.se/levels/collegiate/article/67083 (hämtad  

 2016-11-04) 

Ellis, Ralph et al. ”Orlando Shooting: 49 killed, shooter pledged ISIS allegiance” I CNN U.S,  

13 juli 2016, http://edition.cnn.com/2016/06/12/us/orlando-nightclub-shooting/ (hämtad 

2016-09-15) 

Global coalition, “Daesh areas of influence”, 1 nov. 2016,  

 http://theglobalcoalition.org/daesh-areas-influence-october-2016-update/ (hämtad 2016-

 11-15) 

Habibur, ”Shawwal – 1435 Hijri”, http://habibur.com/hijri/1435/10/ (hämtad 2015-03-07) 

Habibur, ”Ramadan - 1435 Hijri” http://habibur.com/hijri/1435/9/ (hämtad 2015-03-07) 

Habibur,”Dhu al-Hijjah - 1435 Hijri”, http://habibur.com/hijri/1435/12/ (hämtad 2015-03-07) 

Hall, John, ”ISIS controls as many as 90 000 Twitter accountswhich is used to spread sick 

propaganda and radicalise Westerners, terror experts reveal” I Daily Mail, 6 mars 2015, 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2982673/ISIS-controls-90-000-Twitter-

accounts-uses-spread-sick-propaganda-radicalise-Westerners-terror-experts-reveal.html 

(hämtad 2015-05-18) 

Nasser O. Rabbat, ”Damascus” I Britannica Academic, 

 http://academic.eb.com.ludwig.lub.lu.se/levels/collegiate/article/110115  (hämtad 2016-

 11-04) 

Official Site of the Los Angeles Police Department, “SWAT”, 

 http://www.lapdonline.org/inside_the_lapd/content_basic_view/848 (hämtad 2016-11-

 08) 

The Clarion Project, ”The Islamic State's (ISIS, ISIL) Magazine”

 http://www.clarionproject.org/news/islamic-state-isis-isil-propaganda-magazine-dabiq 

 (hämtad 2015-03-07) 

The Clarion Project, ”About Clarion Project”,   

 http://www.clarionproject.org/about (hämtad  2015-03-07) 

Wikipedia Die freie Enzyklopädie, “Kabinett al-Abadi“, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kabinett_al-Abadi (hämtad 2016-11-17) 

 

Wikipedia The Free Encyclopedia, ”Politics of Iraq”, 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Iraq (hämtad 2016-11-17) 

http://academic.eb.com.ludwig.lub.lu.se/levels/collegiate/article/105852#69144.toc
http://academic.eb.com.ludwig.lub.lu.se/levels/collegiate/article/67083
http://edition.cnn.com/2016/06/12/us/orlando-nightclub-shooting/
http://theglobalcoalition.org/daesh-areas-influence-october-2016-update/
http://habibur.com/hijri/1435/9/
http://habibur.com/hijri/1435/12/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2982673/ISIS-controls-90-000-Twitter-accounts-uses-spread-sick-propaganda-radicalise-Westerners-terror-experts-reveal.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2982673/ISIS-controls-90-000-Twitter-accounts-uses-spread-sick-propaganda-radicalise-Westerners-terror-experts-reveal.html
http://academic.eb.com.ludwig.lub.lu.se/levels/collegiate/article/110115
http://www.lapdonline.org/inside_the_lapd/content_basic_view/848
http://www.clarionproject.org/news/islamic-state-isis-isil-propaganda-magazine-dabiq
http://www.clarionproject.org/about
https://de.wikipedia.org/wiki/Kabinett_al-Abadi
https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Iraq


50 

 

Wikipedia the free Encyclopedia, “SWAT”,    

 https://en.wikipedia.org/wiki/SWAT (hämtad  2016-11-08) 

 

Islamiska termer  

Fitnah – Fitnah är en arabisk term som betyder prövning.156 Fitnah betyder även oreda.157 

Fitnah används ofta synonymt med inbördeskrig. Det används för att beskriva kamp mellan 

grupper i det muslimska samfundet.158 

Jannah – paradiset.159 

Kafir – en otrogen, det vill säga person som förnekar islam som religion.160  

Mujahidin – den som kämpar för Islam.161 

Sham/al-Sham – folkligt uttryck för Syrien som även används för Syriens huvudstad 

Damascus.162 

Shaytan – En av ordets betydelser är en beteckning för djävulen då han utför demoniska 

handlingar.163 

                                                 
156 Britannica Academic, “Fitnah”. 
157 Hedin, 2010, s. 66. 
158 Napoleoni, 2014, s. 154. 
159 Roald, 2005, s. 50. 
160 Britannica Academic, ”Islam”. 
161 Brachman, 2009, s. 3. 
162 Nasser O. Rabbat, ”Damascus” I Britannica Academic. 
163 Britannica Academic, “Shaitan”. 

 


