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    Abstract 

Occidentalism as a phenomenon discusses the hostile stereotypes of the Western 
world that fuel the hatred of certain movements, like that of the Islamic State. By 
using a dehumanizing picture of the West, this terror group aims to demonize the 
Western society, which has been proved to be an effective way to recruit 
members. The following essay is a qualitative content analysis, which aims to 
study the Islamic State propaganda and recruitment magazine Dabiq, with the 
purpose to describe how the magazine produces conceptions of occidentalism. 
Furthermore it will be discussed to what extent said conceptions of occidentalism 
are used in Dabiq and to what extent they are used to legitimize their terror in the 
West. It will be concluded that the recruitment magazine of the Islamic State 
produces conceptions of occidentialism to various extents from all analytical 
dimensions. It will additionally be asserted that occidentalism may be used as a 
way to legitimize terror in the West, as the one carried out by the Islamic State; 
such is done, in part, by demonizing the Western society. 
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1 Inledning 

 
I den samtida diskursen i Väst gestaltas världen som uppdelad i två delar, den 
trygga occidenten och den avvikande orienten. Det pågår ett idémässigt krig 
mellan Väst och Öst rörande vad som utgör ett idealsamhälle och i samband med 
detta en existentiell process för att påvisa en egen identitet. Skillnaderna mellan 
occidenten och orienten beror delvis på politiska och ekonomiska olikheter, vilka 
har förstärkts för att stärka de olika attributen som samhällena har (Carrier 1995 
s.8). Terrororganisationen Islamiska Staten (IS)1 utropade sitt kalifat i juni 2014 
och sedan dess har terrordåd i västvärlden stått högt upp på deras politiska agenda. 
IS förakt mot västvärlden kan historiskt sett förklaras av bland annat 
kolonialmakternas uppdelning av Mellanöstern under första delen av 1900-talet, 
11:e september och USA:s invasion av Irak 2003 (Napoleoni 2014. s.25, 31). 
Genom att utmåla sig själva som martyrer och sina fiender som förtryckare kan 
terrororganisationer effektivt få sympatisörer (Juergensmeyer 2003, s.175). 
Frågan är hur terrororganisationen IS använder sig av en kritisk syn på 
västvärlden i sin rekryteringstidning Dabiq som medel för att värva anhängare.  

 
Den avhumaniserade bilden av västvärlden med önskan att förklara krig mot de 
som lever där är vad som definieras som occidentalism (Buruma och Margalit 
2004, s.13). Genom att studera och förstå de terrorgrupper som har en fientlig och 
hatfull syn på västvärlden, kan terrordåd förhoppningsvis förhindras och det kan 
bidra till en större förståelse för varandras olika idealsamhällen (Buruma och 
Margalit 2004, s.20). Uppsatsen ämnar undersöka synen på det västerländska 
samhället som framställs i IS rekryterings- och propagandatidning Dabiq, för att 
beskriva hur tidningen ger uttryck för occidentalistiska föreställningar som medel 
för att rekrytera anhängare och legitimera sina terrordåd. Detta kommer i sin tur 
ge upphov för en vidare redogörelse av en akademisk litteratur om occidentialism 
samt politisk islam.  
 
 

                                                                                                                                                   
 

1 Terrorgruppen Islamiska staten, IS, har många namn men jag kommer utgå från författaren Loretta Napoleonis förklaring till att använda 
termen Islamiska staten. Det är så terrorgruppen definierar sig själva och Napoleoni förklarar att det är den mest realistiska termen att använda, 
eftersom man annars tenderar att dölja gruppens sanna natur vilket är att upprätta ett kalifat genom våld (Napoleoni 2014, s. 11-12). 

 



 

 

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur IS uttrycker occidentalistiska 
föreställningar som medel för rekrytering i tidningen Dabiq. Uppsatsen ämnar 
belysa och kritiskt resonera kring synen på västvärlden som kommer i uttryck i 
tidningen och diskutera det inom politisk islam. Genom att studera 
förekomsten av occidentalistiska föreställningar i Dabiq, kan en beskriva hur IS 
använder sig av en fientlig syn på  västvärlden  som  medel  för  att  rekrytera  
anhängare. Uppsatsen kommer diskutera på vilket sätt det förekommer en fientlig 
syn på västvärlden i tidningen Dabiq och anledningarna bakom denna fientliga 
syn. Dessutom ämnar uppsatsen undersöka hur occidentalism kan användas för att 
legitimera terrordåd och ifall detta förekommer i Dabiq. Uppsatsen kommer utgå 
ifrån två frågeställningar, varav den förstnämnda representerar huvudfrågan: 

 
 
 

1. Vilka occidentalistiska föreställningar förekommer i Dabiq med syfte att 
demonisera västvärlden och rekrytera anhängare till IS? 

 
2. Hur kan occidentalism användas som medel för att legitimera terrordåd i 
västvärlden och förekommer detta i Dabiq? 

1.2 Inom- och utomvetenskaplig relevans   

Problemområdet har inomvetenskaplig relevans då uppsatsen kommer behandla 
statsvetenskapliga begrepp och teorier som politisk islam, occidentalism och 
terrorgruppers rekryteringsprocess genom demonisering och satanisering av 
västvärlden. Uppsatsen ämnar vara kumulativ inom forskningen av occidentalism 
genom att applicera Ian Burumas och Avishai Margalits teorier om occidentalism 
på de politiska idéer om det västerländska samhället som återspeglas i tidningen 
Dabiq. Buruma och Margalit har enbart studerat terrororganisationen al-Qaida och 
genom att applicera deras teorier på Islamiska staten ämnar uppsatsen bidra med 
vidare forskning inom terrororganisationers användning av occidentalism. 

 

 
Studien har även en utomvetenskaplig relevans då det är relevant för samhället att 
utreda hur det kommer sig att islamister ogillar det västerländska samhället. 
Dessutom är det intressant att undersöka hur IS framställer västvärlden i Dabiq, 



 

 

för att få en bild av terrorgruppens rekryteringsprocess. Genom att studera IS 
rekryteringsprocess samt deras syn på västvärlden, kan en få utökad lärdom om 
bakgrunden till terrorattentat. (Buruma och Margalit 2004, s.20). Dabiq är även en 
tidning som är relevant att undersöka för samhället, eftersom det inte finns så 
mycket forskning om det empiriska materialet. 

1.3 Avgränsningar  

Denna uppsats ämnar enbart undersöka terrororganisationen IS och hur deras syn 
på det västerländska samhället framställs i tidningen Dabiq. Uppsatsen ämnar inte 
förklara varför människor ansluter sig till IS, utan den redogör snarare för hur 
Dabiq attraherar människor genom demonisering av Väst. Anledningen till att jag 
har valt att begränsa mig till enbart Islamiska staten och deras rekryterings- och 
propagandatidning Dabiq beror på att det är en relativ ny terrororganisation med 
begränsad forskning inom området. Enligt mina förundersökningar har tidningen 
Dabiq inte studerats inom ett occidentalistiskt perspektiv och IS är en relevant 
terrororganisation att undersöka på grund av deras fortskridande framväxt och 
territoriella framgångar. 

1.4 Disposition  

Följande uppsats inleds med en kort inledning där problemområdet, syfte och den 
vetenskapliga relevansen förklaras. Därefter redogörs det för tidigare forskning 
inom occidentalism och IS ideologiska ståndpunkter. I kapitel 2 redogörs det för 
en kort bakgrund om IS utövande av politisk islam och sambandet mellan det och 
occidentalism. Detta kapitel syftar till att förenkla förståelsen för mitt empiriska 
material. I kapitel 3 förklaras mitt metodologiska tillvägagångssätt samt vilket 
empiriskt material jag använder mig av. Det efterkommande kapitlet behandlar 
mitt teoretiska ramverk, vilket kommer användas för att kunna analysera mitt 
empiriska material, Dabiq. I kapitel 5 redogör jag för mitt resultat genom en 
analys. Slutligen sammanfattas mitt resultat i en sammanfattande slutdiskussion, 
där även förslag på vidare forskning kommer presenteras.  



 

 

 

1.5 Tidigare forskning 

Som tidigare nämnt är Islamiska staten en relativt ny terrororganisation och 
därmed finns det inte så mycket forskning kring deras syn på omvärlden och deras 
ideologiska ståndpunkter. Nedan följer ett antal vetenskapliga artiklar med 
tidigare forskning inom dessa ämnen. 

 

 
Författaren Jülide Karakoç skriver om vad som har lett till IS framväxt i artikeln 
The Failure of Indirect Orientalism: Islamic State. Karakoç förklarar att det beror 
på USA:s misslyckade orientalistiska politik gentemot Mellanöstern. Denna 
politik förklarar författaren går ut på att få lokalbefolkningen att anamma en 
orientalistisk tros- och lärosats genom att främja en Sunnibaserad, anti-iranisk och 
Israelpartisk vision. Enligt författaren har USA:s inblandning i Mellanöstern lett 
till ett agg mot USA och artikeln förklarar även hur Islamiska statens politik har 
påverkat den regionala dynamiken i Mellanöstern (Karakoç 2014, s.598). 
Karakoçs vetenskapliga artikel kan härledas till denna uppsats, eftersom båda 
studierna redogör för IS syn på USA och deras utrikespolitik. 

 
 

I artikeln ”Good and Evil” narratives in Islamic State media and Western 
government statements skriver författaren Imogen Richards om ett ämne som 
påminner om min uppsats. Richards vetenskapliga artikel är en kritisk diskurs- 
och dokumentäranalys, där han studerar hur IS och västerländska regeringar 
framställer varandra i form av goda och onda. Författarens artikel återspeglar 
hur IS och västerländska regeringar använder motstridigt religiösa och filosofiska 
uppmaningar i syfte att formulera sina politiska agendor. Studien tolkar hur 
dessa agendor blir ideologiskt övertygande genom något som Richards kallar 
för reflexiv kommunikation (Richards 2017, s.1). Artikeln tar däremot inte upp 
teorin occidentalism och Richards använde sig av dokumentärfilmer istället för 
tidningen Dabiq. 

 

 
Författaren Shalaleh Zabardast skriver om occidentalism och politisk islam i 
artikeln Flourishing of Occidentalism in Iran After Cultural Revolution. 
Artikeln syftar till att förklara  hur  occidentalism  används  för  att  behålla  sin  
identitet  i  Mellanöstern,  när modernitet försöker separera religion och 
samhället. Zabardast har valt att fokusera konceptet occidentalism på Iran 
efter den iranska kulturella revolutionen (Zabardast 2015, s.215). Författarens 
slutsats är att iranier uppfattar att västerlandet är emot dem och de anklagar 
USA för att ha infört sanktioner i syfte att försvaga den islamiska regimen 
(Zabardast 2015, s 226). Studien är intressant i flera avseenden och den behandlar 
ämnen som occidentalism och politisk islam, vilket denna uppsats även gör.



 

 

2 Bakgrund 

 
För att kunna analysera och tolka de idéer om samhället som framställs i 
tidningen Dabiq, krävs det att en har en förförståelse kring politisk islam och IS. 
Nedan kommer en redogörelse av terrorgruppen och ideologin islamism för att 
möjliggöra tolkningen av de budskap som framkommer i Dabiq. Bakgrunden 
redogör även för hur occidentalism och islamism hör samman.  

2.1 Politisk Islam 

Att Islamiska staten och deras politiska idéer om samhället uppfattas som något 
relativt nytt kan ifrågasättas. Terrorgruppens idéer kan härledas till ideologin 
politisk islam. I boken Politisk Islam av islamologiprofessorn Jan Hjärpe 
förklarar författaren att politisk islam åsyftar ett socialt, ekonomiskt och politiskt 
system, vilket även kan definieras som ideologin islamism. Islam kan alltså 
uppfattas som en drivkraft till politiskt handlande och som norm för det sociala 
livet och samhällsordningen (Hjärpe 1980, s.5, 9). Ideologin ser islam som en 
samhällsordning där koranens och sunnans regler och bud tillämpas. Sunna 
innebär att islam inte bara definieras utifrån koranen, utan även utifrån hur 
Mohammed levde och lärde. Tillsammans utgör koranen och sunnan tillräckligt 
lärosats för att applicera det på det politiska, kulturella, ekonomiska och sociala 
livet i samhället. Gud anses vara den enda legitima lagstiftaren och en viss typ 
av politisk islam har kommit mer i förgrunden, nämligen den fundamentalistiska 
(Hjärpe 1980, s.9, 11).  

 
Den fundamentalistiska typen av islam utövas ofta av terrorgrupper såsom 
Islamiska staten men används även av staten i Saudiarabien. Fundamentalistisk 
islam kräver en islamisk stat med Sharia som gällande lag. I artikeln The 
Balanced Nation: Islam and the challenges of extremism, fundamentalism, 
islamism and jihadism skriver författarna Charlie Winter och Usama Hasan att 
en fundamentalist rättfärdigar extremistiska handlingar genom tolkningar av 
religiösa budskap och texter. Författarnas definition av extremistiska handlingar 
innebär att en individ som tillhör en grupp avsiktligt segregerar sig själv från 
samhället, avstår kulturella normer och ser nedlåtande på de som inte gör 
detsamma. Winter och Hasan menar att det är dessa islamska fundamentalister, 
vilka överpolitiserar religionen som bör kallas islamister. Författarna menar att 



 

 

överpolitiserad islam är ett bättre sätt att förklara islamism än politisk islam, 
eftersom islam alltid är politiskt men ideologin islamism är extrempolitisk 
(Winter och Hasan 2016, s.676, 678).  
 
Winter och Hasan förklarar att islamism utgår ifrån tre doktriner vilka kan anses 
vara positiva men som inom ideologin är fördärvade, korrumperade och 
överdrivna. Den första är ummah, nationen, vilket innebär att alla muslimer har 
ett transnationellt band och detta förstärker islamismen genom att uppmana till 
politisk aktivism å sina muslimska bröders vägnar. Detta sätter stopp för 
kulturell integration. Den andra doktrinen inom islamism är khilāfah, eller 
islamska kalifatet. För Islamska staten är detta höjdpunkten i deras politiska 
vision och författarna förklarar att khilāfah är det enda sättet att uppnå sin 
islamistiska utopi.  Den sista doktrinen inom islam är sharia, vilket förklaras 
som en lag baserad på koranen och sunnan. Enligt islamister ska enbart sharia-
lagarna implementeras i samhället eftersom guds ord är lag och det finns ingen 
plats för civila lagar skapade av människor (Winter och Hasan 2016, s. 679).  

2.2 IS och islamism  

I boken Islamiska staten av författaren Loretta Napoleoni skriver författaren att 
terrororganisationen IS ursprungligen härstammar från organisationerna al-
Tawhid al-Jihad och al-Qaida. Precis som en av doktrinerna inom islamism, 
försöker Islamiska staten återuppbygga profeten Muhammeds kalifat som var det 
perfekta samhället styrt med gudomligt erkännande (Napoleoni 2014, s.9). Idag 
bereder sig IS territorium från Syriens medelhavskust till långt in i Irak i 
sunnimuslimernas stamområde. Det som skiljer IS från andra väpnade 
organisationer är att de använder globaliseringen och den moderna tekniken som 
tillväxtmetoder medan andra islamistiska grupper är begränsade till koranskolor 
och kunskap baserad på profetens skrifter (Napoleoni 2014, s.13-14).   
 
IS erbjuder tillhörighet när västvärlden misslyckas med integration och de har på 
ett effektivt sätt marknadsfört sig på bland annat hemsidor, Facebook och 
Twitter-konton. Till skillnad från al-Qaida använder de sig av skräck för 
erövring istället för straffpredikningar. IS har lyckats chocka och involvera 
världen med bilder och videos av sina brutala och barbariska handlingar. 
Napoleoni förklarar att IS har förstått propagandans makt och att det extrema 
våldet har blivit en så kallad sadistisk show i en professionell förpackning som 
det virtuella samhället vill ta del av (Napoleoni 2004, s.19).  

 
Fawaz A. Gerges förklarar i sin artikel ISIS and the third wave of Jihadism att IS 
har flera fiender än enbart västvärlden. Terrorgruppen definierar sig som 



 

 

sunnimuslimsk och de var som tidigare nämnt en del av terrornätverket al-Qaida. 
Enligt Gerges växte IS fram som en motreaktion på USA:s invasion av Irak och 
konsekvensen av att USA bytte ut den sunnimuslimska ledaren Saddam Hussein 
mot en shiitisk regering med majoritet. Innan maktskiftet favoriserades 
sunnimuslimer i Irak men efter att USA tillsatte den shiitiske ledaren Nuri al-
Maliki blev landets sunnimuslimer diskriminerade. Konflikten som uppstod vid 
maktskiftet och den västliga ockupationen la grunden för IS framväxt (Gerges 
2014, s.339). IS fiender är alltså inte bara västerlandet utan även shia-muslimer. 
Andra grupper som motsätter sig IS är bland annat olika kurdiska grupper, 
Yazidis och Iraks militärstyrkor (Gerges 2014, s. 340).  

 
Islamister behöver inte vara våldsbejakande men alla jihadister förespråkar våld 
och jihadister är islamister, fundamentalister och extremister. IS uppmanar till 
jihad, vilket innebär heligt krig mot otrogna icke-troende, demokrati och 
modernitet. Winter och Hasan förklarar att dagens jihadister påstår att de kämpar 
för islam men författarna menar att det som verkligen driver en till krig mot sina 
fiender är pragmatism, behovet av att överleva en ständig existentiell kris och 
rättfärdiga politiska visioner som ständigt riskerar stagnation. Jihadism är 
således en överdriven militär form av islamism som utövas av IS (Winter och 
Hasan 2016 s.680-681).  

2.3 Islamism och occidentalism  

I boken Occidentalism: idéer om väst och modernitet bland muslimska tänkare 
skriver författaren Mohammad Fazlhashemi om kopplingen mellan 
occidentalism och islamism. Under andra hälften av 1900-talet nådde den 
occidentalistiska diskursen i den muslimska världen sin kulm. De nya 
föreställningarna om Väst skiljer sig inte nämnvärt från tidigare tankesätt, men 
islamismen har förändrat den tidigare idétraditionen om occidentalism genom en 
aggressiv framtoning, folklig förankring och revolutionär retorik. Islamismens 
framfart bidrog till en ytterst negativ bild av västvärlden, vilket kom till uttryck 
genom ett mycket aggressivt vis. Den islamistiska oppositionsrörelsen bidrog till 
att occidentalistiska föreställningar populariserades, vilket gjorde att 
occidentalism omfattades av allt fler grupper av människor på gräsrotsnivå 
(Fazlhashemi 2005, s. 71).  
 
Den politiska, sociala, kulturella och ekonomiska modellen rasade till den lägsta 
nivån i den muslimska världen under andra hälften av 1900-talet. En stor 
anledning till detta var västerlandets stöd till despotiska och korrupta 
makthavare i muslimska länder. Islamismen framträdde som en protest- och 
missnöjesrörelse där islamismens samhällsideal kan liknas vid en vision av ett 
icke-västerländskt samhälle där ambitionen är att upprätthålla en egen identitet 



 

 

(Fazlhashemi 2005, s.77). Occidentalismen inom islamism kan även ses och 
förstås som en motsättning av att implementera modernitet i den muslimska 
världen. Detta beror på att den västerländska sekulariseringen uppfattades som 
religionens död (Fazlhashemi 2005, s.84).  
 
En av hörnpelarna i den islamistiska ideologin är bilden av västerlandet som en 
kontrast eller motbild till den muslimska världen (Fazlhashemi 2005, s.84). 
Islamism som samhällsmodell har emellertid visat sig vara kontraproduktiv och 
ineffektiv. Detta misslyckande har lett till framväxten av en sorts neo-islamism 
som tillskillnad från den traditionella islamismen, vilken var knutna till nationer 
och muslimska stater, liknar mer en övernationell rörelse med syfte att skapa ett 
islamiskt samfund. Terrorism är neo-islamismens främsta vapen i kampen mot 
Väst och denna radikala islamism är väldigt bokstavstrogen koranen, vilket 
påminner om trosläran wahhabism med sin konservativa syn. Dessutom 
använder sig neo-islamister av en rabiat occidentalistisk framtoning 
(Fazlhashemi 2005, s.87). Islamism har alltså bidragit till att occidentalism har 
fått en aggressiv framtoning och följande uppsats kommer undersöka hur detta 
ter sig i uttryck i IS tidning Dabiq. 
  
 



 

 

3 Metod och Material 

3.1 Metodval 

 
För att ta reda på hur Dabiq ger uttryck för occidentalistiska föreställningar 
tillämpar studien metoden idéanalys. Författaren Ludvig Beckman förklarar i 
boken Grundbok i idéanalys att idéanalys som metod lämpar sig att använda när 
ens studie ämnar undersöka det vetenskapliga studiet av politiska budskap 
(Beckman 2007, s.11). Eftersom denna uppsats redogör för de occidentalistiska 
idéer som framställs i Dabiq, anser jag att metoden är lämplig. Uppsatsen prövar 
och tolkar de politiska idéer om samhället som framställs för att få klarhet i hur 
IS använder sig av occidentalistiska föreställningar i tidningen. Därmed 
tillämpar uppsatsen angreppssättet innehållslig idéanalys, istället för funktionell 
idéanalys (Bergström och Boreus 2012, s.146). 

 
För att kunna sortera och analysera materialet på ett effektivt sätt krävs en 
analysapparat (Beckman 2005, s.27). Denna uppsats använder sig av analytiska 
dimensioner för att ta reda på hur IS rekryterings- och propagandatidning Dabiq 
framställer occidentalistiska uttryck som medel för att rekrytera nya medlemmar. 
Dimensionerna i denna uppsats kommer däremot inte att utformas traditionsenligt 
som en skala mellan två ytterligheter, utan de kommer vara av mer analytisk 
karaktär där jag operationaliserar occidentalism. Dimensionerna kommer att 
skapas baserat på en konceptualisering av occidentalism och dessa analytiska 
dimensioner är baserade på författarna Ian Buruma och Avishais Margalits synsätt 
och definiering av termen occidentalism. 

 
I boken Att fråga och att svara skriver författarna Jan Teorell och Torsten 
Svensson om operationalisering av teoretiska begrepp. En operationell definition 
innebär att en definierar ett teoretiskt begrepp och gör det mätbart. Alltså 
definierar en ett begrepp utifrån hur något förhåller sig i verkligheten (Teorell 
och Svensson, s.39). Författarna förklarar att det finns nackdelar med att 
definiera teoretiska begrepp utifrån vissa handböcker, eftersom ett begrepp 
aldrig har givna definitioner utan kan uppfattas olika beroende på person 
(Teorell och Svensson, s.40). De analytiska dimensionerna i min uppsats ämnar 
mäta det teoretiska begreppet occidentalism och utgör tillsammans en 
konceptualisering av begreppet. 



 

 

Dimensionerna  i   denna   uppsats   utgår   alltså   ifrån   Margalit   och   Burumas 
definitioner av begreppet occidentalism, vilket kompletteras av teorier om 
demonisering av Juergensmeyer. Till skillnad från analysverktyget idealtyp, är 
dimensioner med fördel mer löst konstruerade (Berström och Boréus 2005, s.171). 

 
Bergström och Boréus förklarar även i sin bok Textens mening och makt att 
dimensioner i förhållande till idealtyp kan bestämmas mycket enklare och 
snabbare, vilket är till fördel i min uppsats. Nackdelen med dimensioner är att det 
finns en risk att påtvinga materialet analysverktyget samt att analysverktyget kan 
anses vara ett resultat av studien snarare än självständigt och på förhand 
konstruerat av forskaren (Bergström och Boréus 2005, s.177). Dimensionerna i 
denna  uppsats   är   av   karaktären   analytiska   teman   beträffande   vad   som 
kännetecknar occidentalism. Dessa analytiska dimensioner används alltså som 
raster i analysen av Dabiq, vilket är till fördel vid kategorisering av IS syn på 
västvärlden. Efter en utförd idéanalys med hjälp av analytiska dimensioner som 
analysverktyg ska det följa en diskussion som knyter samman analysresultatet 
med forskningsfrågan.   Detta sker genom en utökad diskussion kring 
occidentialism och politisk islam. 

3.2 Material 

 
Det empiriska material som uppsatsen tillämpar är IS rekryterings- och 
propagandatidning Dabiq. Den icke-vinstdrivna och obundna organisationen 
Clarion Project publicerar tidningen i syfte att sprida kunskap om farorna med 
radikal islamism (Clarion Project 2017).  Tidningen ges ut regelbundet och hittills 
finns det 15 nummer av Dabiq. Tidningen är utgiven av Alhayat Media Center 
och det faktum att tidningen ges ut på flera språk styrker tesen att tidningen är till 
för att rekrytera nya medlemmar. I tidningen Dabiq förklaras Alhayat Media 
Centers mål, vilket är att ena alla muslimer under en flagga: 

 
The mission of Alhayat Media Center is to convey the message of the Islamic State in 
different languages with the aim of unifying the muslims under one flag.  

 
(Dabiq v.2 2014, s.43) 

 
Uppsatsen behandlar fem publiceringar av tidningen Dabiq, vilket kommer utgöra 
volym 1, volym 6, volym 9 och volym 12 samt det senaste numret av tidningen, 
volym 15. Urvalet är baserat på tidningarnas omfång och jag har i princip valt 
volym efter början-mitten-slutet. Det första numret av tidningen valdes på grund 
av att den tidningen redogör för vad Dabiq är och vad IS vill, vilket underlättar för



 

 

att få en tydlig bild av terrororganisationen. Volym 6 valdes för att numret handlar 
om att döda västerlänningar och de övriga tidningarna valdes strategiskt därefter 
med två nummer mellan sig. Det sista numret av tidningen valdes på grund av att 
det är det nyaste och således det mest uppdaterade numret. Varje enskilt nummer 
av tidningen innehåller ett omfattande textmaterial och därmed bör det begränsade 
antalet inte utgöra något hinder för min studie. Allt som allt innehåller det 
empiriska materialet drygt 320 sidor. Studien redogör för citat från tidningen i 
analysen för att tydliggöra hur occidentalistiska föreställningar framställs i Dabiq.



 

 

4 Teoretiskt ramverk 

 

4.1 Occidentalism 

För att bringa klarhet i vad occidentalism innebär utgår jag ifrån författarna Ian 
Burumas och Avishai Margalits definitioner av occidentalism. Dessa författare 
gjorde att begreppet uppmärksammades i Väst och de definierar occidentalism 
som ”Den avhumaniserade bild av västvärlden som målas upp av dess fiender ” 
(Buruma och Margalit 2014, s.13). I boken Occidentalism Fiendens syn på 
västerlandet förklarar författarna att occidentalism innebär att ogillandet av 
västerländsk populärkultur, den globala kapitalismen, den sexuella frigörelsen och 
USA:s utrikespolitik blir så starkt att en förklarar krig mot västvärlden (Buruman 
och Margalit 2014, s.13). Occidentalism innebär att man förminskar ett visst 
samhälle och benämner de som lever där för trolösa, rotlösa, snikna och okänsliga 
parasiter (Buruma och Margalit 2014, s.18). 

 
Begreppet occidenten kommer användas synonymt med begreppet västvärlden 
och Väst, vilket definieras som Nordamerika, Europa och Australien 
(Nationalencyklopedin 2017). Motsatsen till occidenten är orienten, vilket 
innefattar Mellanöstern (MerriamWebster 2017). Occidentalism kan sägas vara en 
kritisk teori, eftersom teorin uppmärksammar en negativ syn på västvärlden. 
Däremot tilldelas inte begreppen occidenten och orienten några särskilda attribut, 
utan de är ett sätt att förklara geografiska områden. 

 

 
Occidentalism som teori uppkom som en motreaktion på författaren Edward Saids 
teori om orientalism. I boken Orientalism förklarar Said att orientalism är en 
ontologisk och epistemologisk distinktion mellan orienten och occidenten 
(Said 1978, s.2).  Behovet av att dela in världen i ”vi” och ”dem” beror enligt Said 
på att människor har en vilja att intensifiera sitt eget sinne och sin egen identitet 
genom att dramatisera distansen och olikheterna mellan vad som befinner sig nära 
och det som befinner sig på långt avstånd (Said 1978, s.55). 

 
 

Ian Buruma och Avishai Margalit har även skrivit boken Occidentalism- a short 
history of Anti-Westernism, vilket är en kritisk reflektion av ursprunget till tankar 
om  anti-västern  och  de  sätt  de  kommer  till  uttryck  på.  Boken pekar ut fyra



 

 

aspekter av occidentalism, vilka kommer att användas för att skapa mina 
analytiska dimensioner. Författarna redogör för occidentalism som en 
banbrytande forskning som beskriver fientliga stereotyper av Väst, vilket späder 
på hatet inom terrororganisationer som al-Qaida (Buruma och Margalit 2004, 
s.168). 

 

 
I Margalits och Burumas bok framkommer det att occidentalism är ett kortfattat, 
elegant och utmanande sätt att tillskriva terrorism en ideologi och att sätta in det i 
en historisk kontext. De förklarar att islamistisk occidentalism vägleder än mot 
heligt krig, även kallat jihadism (Buruma och Margalit 2004, s.1, 29). Syftet med 
deras bok är inte att samla ihop ammunition i ett globalt krig mot terrorismen eller 
att framställa occidentens fiender som odjur. De vill snarare förstå vad det är som 
driver occidentalismen och visa att dagens heliga krigare och självmordsbombare 
inte lider av en speciell sjukdom, utan att de drivs av historiska idéer (Buruma och 
Margalit 2004, s.19). 
 

4.1.1 Andra tolkningar av Occidentalism  

 
Författaren Mohammad Fazlhashemis skriver om occidentalism i boken 
Occidentalism Idéer om väst och modernitet bland muslimska tänkare. Likheterna 
mellan de occidentalistiska och orientalistiska idétraditionerna är att båda 
framhäver varandra som faror. I den occidentalistiska idétraditionen framställs 
Väst som ondskan och allt som härrör därifrån framställs som ett hot som måste 
undvikas. Enligt den orientalistiska idétraditionen anser västerlandet att hotet från 
orienten enbart kan stoppas och kontrolleras genom att Väst kolonialiserar 
orienten eller genom att Väst skapar militär, ekonomisk, kulturell och politisk 
makt över orienten. Västerlandets behov av att kontrollera och att ha makt över 
orienten resulterar i en ”vi” och ”dem”- diskurs, där båda parter smutskastar 
varandra för att ge mindervärdighetskänslor för att på så vis erhålla makt 
(Fazlhashemi 2005, s.63). 
 
James. G Carrier förklarar occidentalism och den samtida diskursen i boken 
Occidentalism images of the west. Precis som författaren Fazlhashemi redogör 
Carrier för hur man genom diskursen gestaltar det trygga Väst som vi och det 
avvikande Öst som dem. Boken förklarar att synen på Väst formar människors 
föreställning av sig själva, vilket är i sin tur är skapat av det västerländska 
samhället i kombination med övriga världens syn om västvärlden. Författaren 
menar att den essentiella innebörden av orientalism och occidentalism inte är 
skillnaden mellan två skilda samhällen, utan snarare den skapande process av 
existentialism som båda samhällen ger upphov till. Carrier förklarar även att 



 

 

skillnaden mellan orienten och occidenten beror på politiska- och ekonomiska 
olikheter, vilket har förstärkts för att förstärka de olika attributen som samhällena 
har (Carrier 1995, s. 8). Carrier redogör för occidentalism som en 
tankekonstruktion och författaren ämnar förklara att världen inte är uppdelad i 
occidenten och orienten i verkligheten, utan att det snarare är en diskurs om 
världen.  

4.1.2 Demonisering av fiender  

Fenomenet där terrorgrupper använder sig av smutskastning gentemot sina fiender 
för att attrahera anhängare kan härledas till författaren Mark Juergensmeyers idéer 
om satanisering. I boken Terror in the mind of God- The global rise of religious 
violence skriver Juergensmeyer om religiösa aktivister och hur de legitimerar sitt 
våld. Författaren förklarar att fiender skapas av terrorgrupper genom att fienderna 
demoniseras och på så sätt skapas sympati för terrorgruppen. Detta har visat sig 
vara ett effektivt rekryteringssätt, speciellt när fienderna till terrorgruppen har 
förtryckt folket där terrorgruppen är verksam. Västvärlden kan ses som en 
utomstående kraft som har skadat folket genom exempelvis krig och på så vis 
målar terrorgrupper upp bilden av sig själva som martyrer (Juergensmeyer 2003, 
s.175).   
 
Juergensmeyer förklarar att muslimska aktivister och USA är kollektiva fiender. 
Anledningen till att terrorgrupper riktar in terrorattentat på till synes oskyldiga 
människor, beror på att de representerar en kollektiv fiende som utgör ett hot mot 
terrorgruppen. De som hör till denna kollektiva fiende är de som anammar det 
”Amerikanska samhällssystemet” (Juergensmeyer 2003, s.178). Detta kan 
härledas till IS förakt mot occidenten och terrorgruppens sätt att legitimera sitt 
våld gentemot de som lever där.  

 
Juergensmeyer förklarar även hur man blir ett fiendeobjekt för religiös terrorism. 
Detta görs genom att terrorgrupper ger sina fiender attribut som är utöver det 
vanliga, vilket författaren uttrycker som kosmologiska fiender. Det skapas en 
utomvärldslig konflikt när fienden till terrorgruppen tycks besitta makten över 
hela ens samhälle och detta benämner författaren som satanisering. Denna makt 
som fienden har över terrorgruppers samhälle förklaras förinta kulturen och folket 
som lever där. Dessutom opponerar fienderna sig mot terrorgruppers religion och 
moral. I och med detta förtryck tycks det vara omöjligt för terrorgrupper att 
besegra sina fiender men genom att konstruera sina fiender som kosmologiska 
fiender, blir makten hos fienderna reducerad och diskrediterad (Juergensmeyer 
2003, s.178).   
 
Genom att förringa, förnedra och avhumanisera sina fiender och hävda att sin 
egna moraliska överlägsna makt är att föredra, kan en på ett effektivt sätt vinna 



 

 

denna utomvärldsliga konflikt (Juergensmeyer 2003, s.178). Satanisering kan 
härledas till occidentalism, där en har en avhumaniserad bild av västerlandet och 
folk som lever där för att på så vis förminska occidenten. Att använda sig av 
occidentalism som rekryteringsmedel kan förklaras med hjälp av Juergensmeyer 
idéer om satanisering, vilket syftar till att reducera och diskreditera fiendernas 
(occidentens) makt.  

4.2 Analytiska dimensioner av Occidentalism  

Nedan följer en konceptualisering av begreppet occidentalism i form av 
dimensioner, vilka är baserade på Ian Buruma och Avishai Margalit definitioner 
och tolkningar av begreppet. Genom att applicera Juergensmeyers teori om 
demonisering på samtliga analytiska dimensioner, är syftet att påvisa att 
respektive dimension används huvudsakligen för att förminska det västerländska 
samhället och attrahera anhängare. Däremot redogörs det för samtliga författare 
från mitt teoretiska ramverk i min slutdiskussion. Baserat på Beckmans kriterier 
för analysapparaten dimensioner har jag skapat sju dimensioner som är ömsesidigt 
uteslutande och uttömmande. Dessa analytiska dimensioner av occidentalism 
kommer att användas för att utröna hur Dabiq framställer occidentalistiska 
föreställningar som medel för att rekrytera anhängare till IS och legitimera sina 
terrordåd. Operationaliseringen av occidentalism har kontextualiserats med hjälp 
av Buruma och Margalits fyra kategoriseringar av begreppet, vilka sedan har 
kompletterats med hjälp av deras nedanstående definition av begreppet 
occidentalism: 
 

Att man ogillar den västerländska populärkulturen, den globala kapitalismen, USA:s 
utrikespolitik, storstäder eller sexuell frigörelse har ingen större betydelse. Det har 
däremot önskan att förklara krig mot västvärlden av sådana skäl. 

  
(Buruman och Margalit 2014, s.13).  

 
Buruma och Margalit har skapat fyra huvudsakliga teman av occidentalism, vilka 
innefattar de fyra första analytiska dimensionerna. För att få en omfattande 
konceptualisering av occidentalism är resterande analytiska dimensioner alltså 
framtagna baserat på ovanstående citat. Som tidigare nämnt är dimensioner med 
fördel mer löst konstruerade än idealtyp, vilket tillåter forskaren att vara mer 
kreativ i utformningen av analysapparaten. I och med denna utgångspunkt har jag 
valt att konkretisera och operationalisera begreppet occidentalism med följande 
sju dimensioner: 

 
 



 

 

4.2.1 Synen på den occidentala staden 

Margalit och Buruma förklarar aspekten där fientlighet mot den västerländska 
storstaden anses vara en stor orsak till fientlighet mot Väst och de hänvisar till 
11:e september i New York. Storstäder i Väst står för handel, imperialism, 
kapitalism och kosmopolitism, vilket occidentalister ställer sig emot. Det var en 
symbolisk attack mot USA och de politiska idéer om samhället som de står för. 
Denna anti-urbanism härstammar från de som har uppfattningen om att 
demokratiska och liberala stater är onaturliga eftersom de är rationella och 
mångkulturella (Buruma och Margalit 2004, s.35). Anledningen till att 
islamistiska terrororganisationer riktar in sina terrordåd i urbana storstäder i Väst 
beror på att där lever människor med olika nationaliteter i mångkultur och alla 
jobbar för global kapitalism och individualism (Buruma och Margalit 2004, s.21). 
Terrorattentaten riktar ofta in sig på till synes oskyldiga människor, vilket beror 
på att de representerar en kollektiv fiende som utgör ett hot mot terrorgruppen 
(Juergensmeyer 2003, s.178). 

4.2.2 Synen på det västerländska sinnet  

Det västerländska sinnet förklaras ofta som en upphöjd idioti av occidentalister. 
Denna analytiska dimension av occidentalism förklarar att människor i Väst har 
ett sinne utan själ, är effektiva likt miniräknare men hopplösa på att göra vad som 
är viktigt för mänskligheten. De jämförs med idiotiska och efterblivna 
vetenskapsmän som är duktiga på att göra svåra beräkningar. Västvärlden är bra 
på att skapa ekonomiska framgångar och teknisk utveckling men de kan inte 
förstå det meningsfulla med livet, eftersom folket i Väst saknar andlighet och 
förståelse för mänskligt lidande (Buruma och Margalit 2004, s.75). Genom att 
avhumanisera västvärlden på detta vis syftar terrorgrupper att diskreditera och 
reducera occidentens makt. Som tidigare förklarat menar författaren 
Juergensmeyer att detta är ett sätt att skapa mindervärdighetskänslor hos Väst, för 
att kunna vinna över sina kosmologiska fiender (Juergensmeyer 2003, s.178). 

4.2.3 Synen på sekularism och icke-troende i Väst 

 
Buruma och Margalit förklarar att skillnaderna mellan västvärlden och den 
muslimska världen, är separationen mellan kyrka och stat. Inom islam gör man 
inte en distinkt skillnad mellan religion och staten, utan för en troende muslim kan 
politik, ekonomi, vetenskap och religion inte delas in i olika kategorier (Buruma 
och Margalit 2004, s.14). Buruma och Margalit förklarar att det är vanligt 
förekommande att islamister anser att människor i Väst är barbarer och 
ociviliserade på grund av deras brist på utövande av religion. Denna syn leder till 



 

 

en åskådning som anses vara ”svart eller vit”, där de troende anses vara goda och 
rena medan de icke-troende smutskastas (Buruma och Margalit 2004, s.106). 
Detta kan härledas till Juergensmeyers förklaring av satanisering, där 
terrorgrupper försöker förringa, förnedra och avhumanisera sina fiender för att 
bevisa att sin egen religion och moral är den enda rätta (Jeurgensmeyer 2003, 
s.178).   

4.2.4 Synen på medelklassens bekväma liv i Väst 

Denna dimension innebär en fientlighet mot den västerländska strävan att 
fullborda sig själv och leva i bekvämlighet, istället för att göra uppoffringar och 
heroiska insatser för det en tror på.  Buruma och Margalit förklarar att 
occidentalister utmålar sig själva som hjältar och folket i västvärlden som 
medelklass med tråkiga och bekväma liv. Occidentalister menar att folket i 
västvärlden är fega eftersom de saknar viljan att dö för det man tror på. 
Occidentalister menar att det västerländska demokratiska styrelseskicket är 
baserat på samma typ av syn, vilket de förklarar som ett politiskt tävlingssystem 
där olika partier deltar och konfliktfrågor enbart kan lösas genom kompromisser 
och förhandling. Detta sätt att styra på är enligt occidentalister oheroiskt och 
korrupt, eftersom de anser att byråkrati inte leder någonstans (Buruma and 
Margalit 2004, s.57). Även detta kan härledas till Juergensmeyers teori om 
demonisering, vilket syftar på att ge Väst och de människor som lever där 
särskilda negativa attribut för att erhålla makt (Juergensmeyer 2003, s.178).  

4.2.5 Synen på sexuell frigörelse och jämställdhet i Väst 

Denna dimension tar upp occidentalisters fientlighet mot sexuell frigörelse och 
jämställdhet. erländska kvinnor förklaras vara prostituerade, förslavade av 
materialismen. Occidentalister anser att västerländska kvinnor är horor och att 
bristen på återhållsamhet gör att människorna i Väst framställs som djur. De 
motsätter sig all annan form av sexualitet än heterosexualitet och ifrågasätter hur 
västvärlden kan tillåta homosexualitet. Enligt occidentalister är kvinnor mäns 
ägodel och det är männens ansvar att beskydda kvinnan (Buruma och Margalit 
2004, s.133). Även denna dimension kan härledas till terrorgruppers sätt att 
smutskasta sina fiender för att effektivt förminska dem. Juergensmeyer menar att 
terrorgrupper anser att västerlandet försöker påtvinga den muslimska världen sin 
kultur och moral, vilket terrorgrupper försöker bekämpa (Juergensmeyer 2003, 
s.178). 

 
 



 

 

4.2.6 Synen på USA och landets utrikespolitik 

Buruma och Margalit förklarar att occidentalism ofta förknippas med anti-
amerikanism, vilket är ett resultat av specifik amerikansk politik. Denna politik 
utgörs av stöd för antikommunistiska diktaturer, Israel, multinationella företag 
och amerikansk imperialism. Fientligheten mot USA kan även ses som en 
konsekvens av deras stora inflytande och makt i världen (Buruma och Margalit 
2014, s.16). Författarna redogör för att USA ofta representerar västvärlden i sig 
och allt vad det samhället står för. De menar att globalisering och amerikansk 
imperialism anses vara samma sak för occidentalister. Buruma och Margalit 
förklarar att vissa hatar USA för att de vänder sig bort när en mest behöver dem, 
medan andra menar att hatet beror på att USA är så mäktiga (Buruma och 
Margalit 2014, s.16). 
 
Som tidigare nämnt menar Juergensmeyer att USA och muslimska aktivister är 
kollektiva fiender, eftersom man har ett förakt mot de som anammar det 
amerikanska samhällssystemet (Juergensmeyer 2003, s.178). Genom att 
smutskasta sina fiender och utmåla sig själva som martyrer, kan terrorgrupper 
effektivt få sympati. Detta har visat sig vara ett effektivt rekryteringssätt, speciellt 
när fienderna till terrorgruppen har förtryckt folket där terrorgruppen är verksam 
(Juergensmeyer 2003, s.175). Detta förtryck kan bland annat härledas till USA:s 
invasion av Irak och konsekvensen av ett shiitiskt maktskifte.  

4.2.7  Viljan att kriga mot Väst  

Precis som tidigare nämnt övergår något till occidentalism när fientligheten och 
hatet mot det västerländska samhället är så starkt att en förklarar krig mot det. De 
terrorgrupper som går i krig för religiösa och politiska orsaker mot västvärlden, 
gör det i syfte att förklara universell frigörelse. Margalit och Buruma förklarar att 
occidentalistiska krig kan ses som ett heligt krig mot absolut ondska (Buruma och 
Margalit 2014, s.4).  Författarna förklarar att det som gör heliga krigares terror så 
farlig är att de tror på att högre makter ska hylla dem för sin kamp mot Väst och 
de förklarar att martyrdom är ett mål i sig (Buruma och Margalit 2014, s.144-
145).  
 
Terrorgrupper riktar in terrorattentat på till synes oskyldiga människor, vilket 
beror på att de representerar en kollektiv fiende som utgör ett hot mot 
terrorgruppen. Dessa fiender är de som anammar det ”Amerikanska 
samhällssystemet” (Juergensmeyer 2003, s.178). Anledningen till att man blir ett 
fiendeobjekt för religiös terrorism beror som tidigare nämnt på att en utgör ett hot 
mot terrorgruppens kultur och identitet och att de besitter makten över 
terrorgruppens samhälle (Juergensmeyer 2003, s. 178). 



 

 

5 Analys och Resultat 

Nedan följer resultatet av undersökningen baserat på det empiriska materialet, 
Dabiq. Samtliga occidentalistiska föreställningar som har utrönats från mitt 
material har kategoriserats baserat på mina analytiska dimensioner. Under varje 
kategori ges dessutom en analys av resultatet.  

 

5.1 Occidentalismens dimensioner 

5.1.1 Synen på den occidentala staden 

 
I det första numret av Dabiq skriver de i kapitlet Conspiracy Theory SHIRK att 
det finns en konspirationsteori som säger att 11:e september var ett dåd orsakat av 
USA själva för att kunna få sympati nog att invadera Irak och diskreditera 
Jihadisternas makt. Denna teori förkastar tidningen och de uttrycker dådet som 
välsignat och förklarar att det var en attack mot det amerikanska samhället och 
vad det står för (Dabiq vol.9 2015, s.18-19). Därefter förklarar tidningen att 
muslimer har ett budskap att förmedla, vilket kommer göra att världen kommer 
höra och förstå innebörden av terrorism och de kommer förstöra Väst dyrkan för 
demokrati och nationalstaten (Dabiq vol. 1 2014, s.7).  
 
I det 12:e numret av Dabiq förklarar tidningen att muslimer i Väst är främlingar i 
det västerländska samhället som är fyllt av droger, alkohol, liberala värderingar, 
sodomiter och kristna (Dabiq vol. 12 2015, s.30-31). Nedanstående citat redogör 
för att unga muslimer går emot den sanna vägen och lockas av västerländska 
vanor såsom droger, alkohol och våldsamma gäng: 
 
 

What she was referring to, as she went on to clarify, were the countless Muslim 
youth in the West who get themselves tangled into drugs, alcohol, gangs, 
promiscuity, and other vices and social illnesses over which any decent Muslim 
family would weep for its children. 
 

(Dabiq vol.12 2015, s.33) 
 



 

 

I kapitlet Islamic state operations framställer tidningen hur anhängare till IS utför 
jihad i västvärlden. De förklarar att Islamiska statens territorium har lyckats 
expandera tack vare terrorisering, massakrer, och förnedring av sina fiender i 
bland annat storstäder. De redogör för bland annat terrorattacken i Nice, 
Frankrike, där uppemot 80 människor miste livet i ett lastbilsattentat under 
nationaldagen (Dabiq 2016 vol.15, s.44). Mannen som genomförde attentatet 
hyllas i Dabiq. Terrorattentatet i Tyskland, där en man kapade ett tåg och 
detonerade sprängmedel, hyllas även eftersom mannen lyckades skada en del 
nationsmedborgare som är fiender till IS (Dabiq 2016 vol.15, s.45).  
 
Ovanstående resultat visar att det finns occidentalistiska framställningar angående 
storstäder i Väst. Framförallt med avseende på 11:e september, där Dabiq 
förklarar att det var en välsignad attack av al-Qaida i syfte att förstöra det som det 
amerikanska samhället står för. Dabiq framställer även en avsmak för demokrati, 
nationalstaten och liberala värderingar, vilket kan härledas till Burumas och 
Margalits förklaring om att demokratiska och liberal stater anses onaturliga på 
grund av att de är rationella och mångkulturella (Buruma och Margalit 2004, 
s.35). Däremot framkommer det inte uttryckligen att storstaden står för handel, 
imperialism, kapitalism och kosmopolism utan de tar upp andra saker som gör att 
muslimer känner sig som främlingar i västvärlden. 11:e september och attacken 
mot det som det amerikanska samhället står för, kan dock tolkas inkludera 
samtliga aspekter. Juergensmeyers förklaring till att terrororganisationer riktar in 
sina terrordåd i urbana storstäder liknar Burumas och Margalits. Dessutom 
representerar människorna som lever i väst en kollektiv fiende, som utgör ett hot 
mot terrorgruppen (Juergensmeyer 2003, s.178).  

5.1.2 Synen på det västerländska sinnet  

I det 15:e numret av Dabiq redogör tidningen kort för hur västerlänningar är 
innovativa men att de är oförmögen att se det som är viktigt i livet som vänskap, 
gemenskap och känslor (Dabiq vol.15 2016, s.13).).  Nedanstående citat förklarar 
hur Dabiq framställer Väst som vetenskapligt kunniga men att de glömmer vad 
som är viktigt, alltså sina skyldigheter mot Allah: 
 
 
There were those famous physicists, chemists, and mathematicians – the supposed 
“geniuses” who only reflected upon the universe, forgetting its Creator and their duties 
towards Him 

 (Dabiq vol.15 2016, s.13) 
 

Som ovanstående resultat från tidningen Dabiq visar, kan en se att det finns en 
föreställning om att människor i västvärlden är vetenskapligt kunniga men saknar 
förmåga att förstå det som är viktigt i livet, vilket omnämns som skaparen, 
vänskap, gemenskap och känslor i Dabiq. Detta kan mycket väl härledas till 



 

 

Buruma och Margalits teori om det västerländska sinnet, vilket förklaras som en 
upphöjd idioti utan själ med avsaknad av förståelse för mänskligt lidande och 
andlighet (Buruma och Margalit 2014, s.57). Detta är även ett typexempel på hur 
terrorgrupper försöker avhumanisera västvärlden i syfte att diskreditera 
occidentens makt genom att skapa mindervärdighetskänslor (Juergensmeyer 2003, 
s.178).  

5.1.3 Synen på sekularism och icke-troende i Väst 

Det primära syftet till att bekämpa Väst beror på att västvärlden inte utövar islam 
som religion. Tidningen förklarar att västvärlden gör narr av muslimer och att de 
själva inte är gudfruktiga, utan att de lever i synd. Dabiq redogör även för 
västvärldens icke-troende och att det är en skam att ateister inte erkänner de 
mirakel som utförs av högra makter (Dabiq 2016 vol.15, s.33). 

 
 

 
We hate you, first and foremost, because you are disbelievers; you reject the oneness 
of Allah… 

(Dabiq 2016 vol.15 s.31) 
 
Dabiq framställer även liberal sekularism som den bidragande orsaken till att det 
västerländska samhället tillåter alkohol, droger, otukt, hazardspel samt att en 
uppmanas till att göra narr av de människor som inte anammar dessa så kallade 
smutsiga vanor (Dabiq 2016, s.32). IS menar att sekularism genomsyrar folkets 
intellekt vilket medför att en separerar religionen från staten och sharialagarna 
från styrningen. Dessutom anser terrorgruppen att sekularism medför till att 
koranen behandlas som en predik- och sångbok, istället för en legitim lagbok 
(Dabiq 2014, s.22).  

 
Dabiq redogör även för västvärldens icke-troende och att det är en skam att 
ateister inte erkänner de mirakel som utförs av högra makter (Dabiq 2016 vol.15, 
s.33).  Dessutom framkommer det i tidningen att det liberalistiska synsättet som 
västvärlden anammar för med sig ett syndigt frihetstänk. De menar att det liberala 
sekulära samhället har fört med sig tankar om lika rättigheter. 
 

We hate you because your secular, liberal societies permit the very things that Allah 
has prohibited while banning many of the things He has permitted, a matter that 
doesn’t concern you because you separate between religion and state, thereby 
granting supreme authority to your whims and desires via the legislators you vote 
into power. 

 
(Dabiq 2016 vol.15, s.31-32) 

 



 

 

Syftet med budskapet som framkommer i tidningen är att få folk i Väst att 
erkänna sin otrohet och konvertera till islam. Om en inte gör det, kommer IS 
fortsätta att utföra ett blodigt terrorkrig (Dabiq vol.15 s.7). 
 
Synen på sekularism och de icke-troende i Väst förmedlas gång på gång i 
tidningen Dabiq. Som resultatet visar kan en se att synen på sekularism och icke-
troende i Väst är negativ och de menar att västerlänningar hänger sig åt smutsiga 
vanor. Precis som Buruma och Margalit förklarar, framställer tidningen 
människor som goda och onda, där de troende anses vara rena och goda menad de 
icke-troende är onda och smutskastas (Buruma och Margalit 2004, s.106). Detta 
kan härledas till Juergensmeyers förklaring av satanisering, där terrorgrupper 
försöker förringa, förnedra och avhumanisera sina fiender för att bevisa att sin 
egen religion och moral är den enda rätta (Jeurgensmeyer 2003, s.178).   

5.1.4  Synen på medelklassens bekväma liv i Väst 

 
Dabiq framställer den västerländska civilisationen som kollapsande och de 
uppmanar västerlandet till att ställa sig frågor såsom hur en kan vara materialist 
men fortfarande hävda att man enbart älskar Gud. Tidningen menar att det finns 
en dubbelmoral hos västerlandet, där en hävdar att de fruktar Guds makt men 
antar lagstiftning utefter eget godtycke och begär (Dabiq vol.15 2016 s.7). 
Nedanstående citat förklarar att det pågår ett krig mellan de som använder sin 
kärlek och sitt hat i underkastelse av sin skapare mot de som använder kärlek och 
hat i syfte till egna begär: 
 

This creature known as man and his longing for something greater split the creation 
into two camps, a camp that utilizes its love and hate in submission to its Creator, 
with faith in His messenger, and another camp that utilizes its love and hate in 
submission to its desires, with faith in its doubts 
 

(Dabiq vol. 15 2016 s.13) 
 
Ett genomgående tema för tidningen Dabiq, är att IS-soldater utmålas som hjältar, 
vilka inte fruktar döden eller att dö för det de tror på (Dabiq 2016 vol.12 s, 16).  

 
Fortsättningsvis redogör det femtonde numret av Dabiq för att militären i det 
demokratiska Väst får stöd av sitt folks röster och sina skattebetalare. Tidningen 
menar att alla demokratiska länder i Väst hävdar att de styrs av folkets vilja, vilket 
gör att länderna legitimerar sina brott som deras militärer begår mot muslimska 
nationer. På grund av detta hävdar tidningen att en kan rättfärdiga sitt våld mot 
västerlandet och dess invånare, eftersom Väst godtyckligt dödar muslimer i kriget 
mot muslimska religiösa krigare (Dabiq 2016 vol.15, s.28). Demokrati omtalas 



 

 

även i första numret av tidningen, där de förklarar att muslimer har ett budskap att 
förstöra Väst dyrkan för demokrati och nationalstaten (Dabiq vol. 1 2014, s.7).  

 
Resultatet visar att det inte framkommer en uppenbar syn på medelklassens 
bekväma liv i Väst. Det finns en antydan till att en prioriterar sina egna begär och 
materialism i Väst framför Allah, men ingen tydlig framställning av 
västerlänningar som bekväma med tråkiga liv. Däremot framställer Dabiq IS-
soldater som hjältar, vilka är redo att göra uppoffringar för vad de tror på. 
Dessutom framkommer det en negativ syn på det demokratiska styrningsskicket i 
Väst, eftersom det utmålas som att det rättfärdigar krig i Mellanöstern. 

5.1.5 Synen på sexuell frigörelse och jämställdhet i Väst 

I kapitlet The Fitrah of Mankind And the near extinction of the Wester women 
framställs västvärlden som onda eftersom läror av Darwin, Marx, Nietzsche, 
Durkheim, Weber och Freud har infiltrerat det västerländska samhällets 
utbildningssystem. Detta gör att folket i Väst inte kan se skillnad på gott och ont, 
även kallat fitrah. Fortsättningsvis uttrycker Dabiq en avsmak för jämställdhet, 
vilket uttrycks genom citatet:   
 

The role of man and woman was mixed up, as was the responsibility father and mother 
had towards daughter and son. Woman need not be a mother, a wife, or a maiden, but 
rather, she should work like man, rule like man, and have intercourse like an animal… 

 
(Dabiq 2016 vol. 15 , s.20) 

 
Dabiq redogör för feminism, vilket de anser är en avvikelse som är konstruerat av 
västerländsk modernism. De menar även att det gäller för västerlandets 
legalisering av marijuana, tidelag, transsexualitet, sodomi, pornografi, vilket de 
kallar för ondska som utförs i USA, Europa och Australien (Dabiq 2016 vol.15, 
s.20). Tidningen omnämner att män ska bestämma över kvinnor och att kvinnan 
ska  vara  lydig.  Kvinnor  framställs  som  mödrar  som  ska  stanna  hemma  med 
barnen medan pappan arbetar och är familjens överhuvud. Kvinnan ska lyda sin 
man och det är mannens ansvar att klä sin fru anständigt och bistå henne med mat 
(Dabiq  2016.  s.23).    Dabiq  förklarar  att  västvärldens  syn  på  jämställdhet  är 
felaktig och IS menar att kvinnor inte ska efterlikna män och absolut inte 
styra över dem (Dabiq 2016 vol.15, s.23). 

 
Dabiq redogör även för hur den västerländska kvinnan gestaltas som mer 
promiskuös än prostituerade och att de klär sig vulgärt. De förklarar att den 
västerländska kvinnan uppmuntras till att tävla mot mannen på arbetsplatsen och 
att allt fler kvinnor i Väst tycks ha övergett moderskap, kyskhet, femininitet, 
heterosexualitet och rollen som hustru. Tidningen förklarar att den västerländska 



 

 

kvinnan har blivit en farlig varelse och att det västerländska levnadssättet som 
kvinnor utgår ifrån frambringar många faror och lustar (Dabiq 2016 vol.15, .s25). 

 
Sammanfattningsvis visar ovanstående resultat att det finns tydliga 
occidentalistiska föreställningar angående synen på jämställdhet och sexuell 
frigörelse i Dabiq. Västerländska kvinnor utmålas gång på gång som prostituerade 
och deras brist på återhållsamhet gör att de beskrivs som djur. Kvinnor 
presenteras som mäns ägodelar och att män ansvarar för att beskydda och klä sina 
fruar. Kvinnan framställs som ett objekt, vilket enbart är till för att behaga 
mannen och föda starka jihadister. Det är tydligt att kvinnor som tar plats och 
jobbar anses hota män och att feminism anses som något påhittat av Väst. 
Homosexualitet anses vara en perversion och Dabiq likställer det med sodomi. 
Det enda som anses vara naturligt är heterosexualitet och de likställer legalisering 
av marijuana, tidelag, transsexualitet, sodomi och pornografi med ondska utfärdad 
av Väst. Det omfattande resultatet av synen på jämställdhet och sexuell frihet kan 
tolkas som att denna fråga är väldigt viktig för terrororganisationen.  

5.1.6 Synen på USA och landets utrikespolitik 

I det 15:e numret av Dabiq redogör tidningen för att västvärldens 
utrikespolitik är det som gör att IS hatar Väst. Detta beror på att västvärlden 
bombar, terroriserar och dödar oskyldiga muslimer i orienten. Däremot 
förklarar de att detta inte är den primära orsaken till att hata västvärlden och 
att bekämpa de som lever där, utan grunden till hatet är först och främst att 
västvärlden inte utövar islam, sekularism och ateism samt att Väst har 
legaliserat homosexualitet och (som de förklarar) övriga perversioner 
(Dabiq 2016 vol.15, s.33). 
 
Tidningen redogör för att Islamiska staten ska trycka sina egna mynt och dinarer 
med ett inneboende värde, för att kunna vara oberoende USA och dollarn. De 
redogör för Bretton Woodssytemet, där medlemsländerna anslöt sig till ett 
fastkurssystem med en växlingskurs gentemot den amerikanska dollarn. I och med 
det garanterade USA ett fast inlösenpris av dollarn i guld. Tidningen förklarar att 
världen skickade sitt guld till USA för att det skulle hållas säkert under andra 
världskriget men när USA började trycka för mycket sedlar och överkonsumera, 
blev medlemsländerna oroliga och ville ha tillbaka sitt guld. USA:s centralbank 
tvingades erkänna att de inte hade tillräckligt med guld att betala tillbaka. 
President Nixon förklarade därmed att de inte tänkte lösa in dollar för guld om det 
inte låg i USA:s intresse (Dabiq vol 6. 2014 s.60).  
 
Dabiq utmålar USA som giriga och lömska i detta kapitel och de förklarar detta 
som ett av det största sveket i modern historia när det gäller att fullgöra sina 
skyldigheter. Därefter förklarar tidningen att president Nixon bytte ut guld mot 



 

 

olja 1973, där det beslutades att alla internationella transaktioner mellan de 
oljeproducerande länderna, OPEC, ska genomföras med dollar. Som nedanstående 
citat förklarar så innebär det att utan dollar har en inte tillgång till världens 
viktigaste handelsvara. Tidningen förklarar att detta skapar en artificiell efterfråga 
av dollar, eftersom en inte kan köpa olja med någon annan valuta (Dabiq vol.6 
2014, s.60) 
 

“No dollars, no access to the world’s most important commodity,” 
 

(Nick Giambruno i Dabiq vol.6 2014, s.60) 
 

Därefter förklarar tidningen att USA tjänade miljarder på grund av detta. När 
Saddam Hussein annekterade Kuwait 1991, ingrep USA och i samband med detta 
förgjorde USA den irakiska Baatharmén. Sedan förklarar tidningen att USA 
införde kränkande sanktioner mot Irak, vilket resulterade i fattigdom där bland 
annat en halvmiljon barn svalt fram till år 2000. Detta ledde till att Baathregimen 
beslutade att de enbart kommer sälja olja i utbyte mot Euro och inte till en 
fiendestat. I och med detta förklarar tidningen att USA invaderade Irak 2003, för 
att kunna byta tillbaka dollar som valuta vid köp av olja. Dabiq förklarar att detta 
var den egentliga anledningen till varför USA invaderade Irak, inte på grund av 
att kriga mot terror och hitta kärnvapen (Dabiq vol.6 2014, s.60-61).  
 

(Dabiq vol.6 2014, s.61) 
 
Fortsättningsvis förklarar tidningen att västerlandet använder sin makt för att 
tyrannisera de svaga och förtrycka muslimer. Tidningen framställer judar som 
hycklare, vilka är allierade med Väst för att vinna makt och framgångar (Dabiq 
vol.9 2015, s.50). Nedanstående citat förklarar hur tidningen förmedlar USA och 
deras allierade som lögnaktiga: 
 

America and its allies from amongst the Jews, Crusaders, Rāfidah, secularists, 
atheists, and apostates claim that their coalition and war is to aid the weak and 
oppressed, help the poor, relieve the afflicted, liberate the enslaved, defend the 
innocent and peaceful, and prevent the shedding of their blood. They also claim to 
be in the camp of truth, good, and justice, waging war against falsehood, evil, and 
oppression, alongside the Muslims! Rather, they claim to defend Islam and the 
Muslims! Indeed, they lie. 

(Dabiq vol.9 2015, s. 55) 
 

Därefter förklarar tidningen att USA är för svagt för att utkämpa sina egna krig att 
de förlitar sig på bland annat kurdiska styrkor. Dabiq utmålar sina fiender som 
militärt, psykiskt och finansiellt svaga och därmed kommer Islamiska staten att 
vinna kriget mot Väst (Dabiq vol. 9 2015, s.57). Fortsättningsvis har tidningen ett 
avsnitt där de hyllar al-Qaida för sina insatser under 11:e september i USA. De 
kallar det för en välsignad attack. I kapitlet In the words of the enemies framställer 



 

 

tidningen Israels premiärminister Benjamin Netanyahus syn på Islamiska staten. 
Han förklarar att de är ett hot mot omvärlden och att något måste göras för att 
stoppa dem.  Tidningen utmålar IS som väldigt mäktiga och de har med ett 
reportage där USA:s tidigare försvarsminister Chuck Hagel får frågan om USA 
har kapaciteten och viljan att påverka konflikten i mellanöstern. Nedanstående 
citat visar att IS försöker förminska Väst och upphöja sin egen makt genom att 
utmåla Väst som svagt utan tillräckligt med kapacitet och resurser: 
 

“I think it isn’t so much the will, I don’t think. I think our capacity is different 
because the threats and the challenges are far more diffuse and varied. I talked about 
asymmetric threats. I mean the sophistication of ISIL – just take that for a moment. 
We’ve never seen an organization like ISIL that is so well-organized, so well-
trained, so well-funded, so strategic, so brutal, so completely ruthless…” 

 
(Chuck Hagel i Dabiq vol.6 2014, s.57). 

 
Sammanfattningsvis visar resultatet att tidningen Dabiq framställer USA och 
deras utrikespolitik mycket negativt. Det finns tydliga occidentalistiska 
framställningar där tidningen skriver att IS hatar USA för att de terroriserar, 
bombar och dödar oskyldiga muslimer. Det är tydligt att IS försöker bli oberoende 
från USA genom att trycka sin egen valuta och tidningen framställer USA som 
mycket giriga i och med president Nixons hantering av Bretton Woodsystemet. 
Tidningen framställer USA:s sanktioner som folkmord och förklarar att 
invasionen av Irak 2003 enbart var på grund av ekonomisk girighet. Som tidigare 
nämnt menar Buruma och Margalit att occidentalistiska föreställningar om USA 
ofta härstammar från att de besitter makt och inflytande i världen som gör att de 
kan styra samhällen. Dessutom menar författarna att hatet till USA beror på att de 
vänder sig bort när andra länder mest behöver dem, vilket kan härledas till Bretton 
Wood-systemet där många kände sig svikna av USA (Buruma och Margalit 2014, 
s.16). Som tidigare nämnt menar Juergensmeyer att USA och muslimska 
aktivister är kollektiva fiender, eftersom man har ett förakt mot de som anammar 
det amerikanska samhällssystemet (Juergensmeyer 2003, s.178). 
 
Dabiq framställer USA som förtryckare mot svaga muslimer och tidningen 
framställer judar som hycklare för att de är allierade med USA. Att Israel och 
USA är allierade är en orsak till att ogilla amerikansk politik (Buruma och 
Margalit 2014, s.16). Tidningen menar att USA framställer sig själva som de som 
är goda, vilka ska befria de svaga och förtryckta muslimerna. IS anser däremot att 
USA ljuger och att USA är de som förtrycker och dödar oskyldiga muslimer. I 
resultatet framgår även att Dabiq försöker utmåla IS som starka medan USA är 
militärt, psykiskt och finansiellt svaga eftersom de måste ta hjälp av kurdiska 
styrkor. Chuck Hagels citat är ett typexempel på hur Dabiq försöker påvisa att IS 
är starkare än USA för att vinna den utomvärldsliga konflikten. Genom att 
demonisera USA försöker terrorgruppen få sympatier. Detta har visat sig vara ett 
effektivt rekryteringssätt, speciellt när fienderna till terrorgruppen har förtryckt 



 

 

folket där terrorgruppen är verksam. USA kan ses som en utomstående kraft som 
har skadat folket genom exempelvis krig och på så vis målar terrorgrupper upp 
bilden av sig själva som martyrer (Juergensmeyer 2003, s.175).   

5.1.7 Viljan att kriga mot Väst 

 
Just as they terrify the Muslims in the lands of Islam, so should you terrify the 
disbelievers in their homelands. But unlike them, your terror shall be just, an 
equitable response to their crimes against Islam and the Muslim nation. 

 
(Dabiq vol.15 s.29) 

 
Ovanstående citat visar att det finns en tydlig uppmaning till att utföra 
terrorattentat i Väst på grund av att occidenten begår brott mot islam och den 
muslimska nationen. Enligt en profetia i islamsk eskatologi är staden Dabiq 
platsen för ett kommande slag mellan muslimer och kristna, vilket anses 
orsaka världens undergång.  
 
Tidningen förklarar att världen har delats in i två grupper. Dessa är muslimerna 
mot hypokritiska icke-troende, vilket definieras som judar, kristna och deras 
anhängare (Dabiq 2014 vol.1, s.8-9). I tidningen Dabiq framkommer det bland 
annat att IS hatar västvärlden på grund av att västvärlden invaderar mellanöstern 
och dödar oskyldiga muslimer, vilket de menar gör det legitimt för IS att slå 
tillbaka med terror (Dabiq 2016 vol.15, s.32). 

 
I det 12:e numret av Dabiq behandlas ämnet terrorism i västvärlden. Numret heter 
Just terror och inleds med att hylla de krigare som har utfört terrordåd i 
västvärlden och tidningen förklarar att IS är här för att stanna.  

 
As such, we wage war against you to stop you from spreading your disbelief and 
debauchery – your secularism and nationalism, your perverted liberal values, your 
Christianity and atheism – and all the depravity and corruption they entail. You’ve 
made it your mission to “liberate” Muslim societies; we’ve made it our mission to 
fight off your influence and protect mankind from your misguided concepts and 
your deviant way of life. 

  
(Dabiq 2016 vol.15, s.32) 

 
I ovanstående citat förklarar IS krig mot västvärlden i syfte att få dem att sluta 
sprida sin otro och förödelse, sin sekularism och nationalism, sina perverterade 
liberala värderingar, kristendom och ateism. De menar att Väst har som mission 
att befria muslimer, vilket de kontrar med att IS har som mission att bekämpa 
Väst influenser och skydda mänskligheten från Västs missledande koncept och 
avvikande levnadssätt.  
 



 

 

Ovanstående resultat visar att det finns en vilja att kriga mot det västerländska 
samhället på grund av religiösa och politiska orsaker. Precis som Buruma och 
Margalit förklarade återfinns det åsikter om att det är ett heligt krig mot absolut 
ondska i syfte att förklara universell frigörelse (Buruma och Margalit 2004, s.4). 
Både demonisering och satanisering återfinns i mitt empiriska material, där syftet 
är att smutskasta, skapa mindervärdighetskänslor och diskreditera makten hos sina 
fiender för att ge sympati för IS och utmåla sig själva som martyrer. För att kunna 
vinna denna utomvärdsliga konflikt, tilldelas västvärlden attribut i syfte att 
avhumanisera, förnedra och förringa dem. Det är tydligt att Dabiq försöker utmåla 
sina fiender som kosmologiska fiender, eftersom de anser att västvärlden besitter 
kontroll och makt över deras samhälle och att detta förstör deras kultur 
(Juergensmeyer 2003, s.175, 178).  
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6 Slutdiskussion 

Denna uppsats har sökt att beskriva hur tidningen IS rekryteringstidning Dabiq 
framställer occidentalistiska föreställningar som medel för att rekrytera anhängare 
och legitimera terrordåd. Resultatet visar att det finns tydliga occidentalistiska 
framställningar, där framförallt vissa dimensioner av occidentalism framkommer 
mer än andra. Med avseende på att besvara den första frågeställningen kan en se 
att tidningen Dabiq framställer tydliga occidentalistiska uttryck i form av en 
negativ syn på USA och deras utrikespolitik, jämställdhet och sexuell frigörelse i 
Väst, det västerländska sinnet, den occidentala staden samt sekularism och icke-
troende i Väst. Det framkommer även occidentalistiska föreställningar i Dabiq om 
synen på medelklassens bekväma liv i Väst, där människor i Väst framställs som 
materialister vilka enbart tänker på sina egna begär. Jihadister utmålas som hjältar 
men däremot framkommer det inga åsikter om att västerlänningar är tråkiga och 
bekväma. Resultatet visar att det finns tydliga drag av demonisering, vilket 
Juergensmeyer menar är ett sätt för terrorgrupper att avhumanisera sina fiender 
och rekrytera anhängare. 

 
Med utgångspunkt i den andra frågeställningen kan Juergensmeyer förklara hur 
occidentalism kan användas som medel för att legitimera terrordåd genom 
satanisering. Islamiska staten är som tidigare redogjort en terrorgrupp som 
anammar ideologin islamism. Som Fazlhashemi förklarade, har islamism bidragit 
till att occidentalism har fått ett våldsbejakande och aggressivt uttryck. IS 
uppmanar till jihad, vilket ter sig i uttryck på flera ställen i tidningen Dabiq. Som 
resultatet visar, använder IS occidentalistiska föreställningar i sin 
rekryteringstidning för att förklara varför västvärlden utgör ett mål för terror och 
jihad. De människor som blir utsatta för terror symboliserar ett västerländskt 
samhälle, som står för allt IS är emot. Genom att Dabiq framställer Väst med 
attribut utöver det vanliga, syftar de till att diskreditera västerlandets makt och 
avhumanisera dem för att kunna vinna detta idémässiga krig och legitimera terror.  

 
Occidentalism kan ses som ett sätt att överleva en existentiell kris och som ett sätt 
att rättfärdiga sina politiska visioner. Occidenten och orienten kan förstås som en 
diskurs om världen, för att försöka framställa de skilda samhällena som mer 
annorlunda än vad de är i verkligheten (Carrier 1995 s.8 ). Som denna studie har 
visat så finns det flera anledningar till att ogilla västvärlden och det samhälle som 
det representerar. Som tidigare nämnt menar Buruma och Margalit att en måste ta 
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lärdom av varandras idealsamhällen och förstå de grupper som ogillar 
västvärlden, för att förhindra att terrorbrott sker. Dessutom bör en inse att 
occidenten och orienten inte skiljer sig åt så pass mycket som en tror, utan att 
mycket är konstruerat baserat på den samtida diskursen. Vidare forskning skulle 
kunna undersöka om occidentalism kan förklara islamistisk radikalisering. En 
annan intressant aspekt vore att jämföra terrororganisationers olika användning av 
occidentalism.  
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