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Abstrakt 

Författare: Maria Karlsson 

Titel: ”Islamiska Statens rättfärdigade våld mot väst- en kvalitativ studie om den 

konstruerade västvärlden i IS-propagandatidskriften Dabiq" 

Kandidatuppsats: SOCK 04, 15 hp 

Handledare: Henriette Frees Esholdt 

Sociologiska institutionen, vårterminen 2018 

Problem/ bakgrund: Sedan 2014, när IS utropade sitt kalifat, har de lyckats rekrytera och 

radikalisera anhängare med hjälp av att sprida information om det framväxande kalifatet. IS 

har rekryterat och radikaliserat anhängare genom användningen spridningen av propaganda på 

sociala medier. En stor mängd propaganda sprids såväl via sociala medier såsom Twitter, tv- 

kanaler, appar och olika tidskrifter. En av dessa tidsskrifter, Dabiq, ligger till grund för denna 

studien.  

Syfte: Syftet med denna studie är att studera Dabiq, IS propagandamaterial, i syfte att förstå 

hur IS konstruerar och beskriver västvärlden och hur IS konstruerade verklighet rättfärdigar 

våldsanvändningen mot västvärlden. 

Utgångspunkt och upplägg: Studien grundar sig på sju nummer av Dabiq som ligger till 

grund för denna studien. Med utgångspunkt i teorier om occidentalismen, sataniserade 

fiendebilder, accounts och islamistiskt rättfärdigande våld har en innehållsanalys genomförts 

med hjälp av teman i Dabiq.  

Resultat: Mot bakgrund av Dabiq kan det konstateras att IS konstruerar västvärlden som en 

värld som drivs av djuriska begär där de smutskastas genom att tillskrivas negativa 

egenskaper där IS utmålas som en bättre motståndare. Vidare använder IS olika motiv för 

deras rättfärdigade våld mot västvärlden. Dessa motiv är följande: överordnade maktstrukturer 

som råder i väst, rättvis respons på det våld som väst använder mot muslimska territorium, 

rasism som starkt utpräglat fenomen i väst samt jihad som kollektiv förpliktelse för alla 

muslimer.  

Nyckelord: Islamiska staten, propaganda, terrorism, Dabiq, rättfärdigat våld, fiendebilder.  
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1. Inledning 
“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” (Dabiq vol 4: 44) 
 
Islamiska staten är en terrororganisation som utövar s.k. salafi-jihadism. Salafi- jihadism är en 

rörelse inom islam vars företrädare sägs vilja återgå till islams grundläggande källor. Dess 

anhängare sägs praktisera den sanna islam som utövades av profeten Muhammad. Dagens 

salafi- jihadister menar att religionen har smutsats ner av senare idéer och sägs utkämpa ett 

försvarskrig mot västvärlden vilket utkämpas med en extrem våldsanvändning. Denna kamp 

och våldsanvändning legitimeras med förklaring att västvärlden angriper och korrumperar 

Mellanöstern. Med anledning av detta är därmed målet en islamisk stat där sharialagar råder 

eftersom de anser att muslimer har kommit ifrån religionen (Norell 2015: 93- 94).   

För IS är våld ett sätt att ”rena” den muslimska gemenskapen från den synd som de befinner 

sig i och där kan ingå att döda alla som ses som otrogna och som gör motstånd (Norell 2015: 

90). Sedan 2014, när IS utropade sitt kalifat, har de erövrat territorium med hjälp av militär 

skicklighet, våldsam och snabb terror mot sina fiender. Genom denna fortsatta kamp har IS 

lyckats rekrytera och radikalisera anhängare med hjälp av att sprida information om det 

framväxande kalifatet men även att sprida propaganda på olika sätt (Norell 2015: 96–99). IS 

har insett att en stor möjlighet att nå ut till världen, i syfte att rekrytera anhängare, är via 

sociala medier. Det finns en uppsjö av propaganda som sprids såväl via sociala medier såsom 

Twitter, tv- kanaler, appar och olika tidningar (Friis m.fl.: 2016: 116).  

Av dessa propagandatidningar finns det en vid namn Dabiq, som kommer vara underlag för 

denna studien. Dabiq sprids via nätet av IS, i syfte att rekrytera anhängare och innehåller en 

rad olika budskap (Clarion Project 2014). Mot bakgrund av detta kommer studien att handla 

om hur IS, genom Dabiq, förmedlar budskap till sina potentiella anhängare. Dabiq är därmed 

en utmärkt tillgång för att förstå hur fientliga fiendebilder av väst konstrueras och hur IS 

våldshandlingar mot väst rättfärdigas. Dabiq har varit framgångsrik när det gäller att rekrytera 

anhängare och genom att studera Dabiq, kan även vetskap om hur Islamiska Staten 

konstruerar sin verklighet samlas in.  

1.1 Frågeställning och syfte 

Mot ovanstående bakgrund undersöker denna studien: 

• Hur IS, i propagandatidningen Dabiq, konstruerar fiendebilder av västvärlden och hur 

våldet mot västvärlden rättfärdigas?  
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Fokus i studien ligger på västvärlden men detta innebär inte att IS endast har västvärlden som 

fiende. Mer ingående kommer uppsatsen delas in i olika frågeställningar för att besvara 

ovanstående frågeställning. Dessa frågeställningar är följande: 

• Hur beskrivs och konstrueras västvärlden som fiende i propagandatidningen Dabiq?  

• Hur legitimeras våld mot västvärlden i propagandatidning Dabiq?  

Det primära syftet med denna studie är att studera Dabiq, IS propagandamaterial, i syfte att 

förstå hur IS konstruerar och beskriver västvärlden. Vidare är även syftet att få kännedom om 

hur IS konstruerade verklighet rättfärdigar våldsanvändningen mot västvärlden. Kunskap om 

IS-propagandamaterial är viktigt och har relevans i förhållande till förebyggande arbete mot 

terrororganisationer. 

1.2 Dabiq som empiri 
Haroro J. Ingram skriver i sin artikel ” An analysis of Islamic State’s Dabiq magazine” att 

Dabiq:s mål är att övertyga sina läsare att stödja IS kalifat genom att antingen resa till IS- 

kontrollerade länder eller att engagera sig i den inhemska terrorismen. Dabiq är utformad att 

uppnå detta mål på olika sätt. För det första är Dabiq utformat att läsarna ska erbjudas en viss 

”mening”, vilket innebär ett annat perspektiv på världen jämfört med vad som presenteras av 

deras motståndare. För det andra grundar Dabiq sig på olika meddelanden i syfte att få läsarna 

att använda sig av olika medel i form av rationella val och identitetsval som ska öka deras 

förståelse för den sorts meningsfullhet som IS presenterar i Dabiq (Ingram 2016:2).  

Haroro J. Ingram beskriver även hur IS kommunikationsstrategi fungerar. Författaren skriver 

att IS, som terrororganisation, har vuxit tack vare deras våld och effektiva användning av 

sociala medier (Ingram 2016: 2). Syftet med IS kommunikationsstrategi är att ge publiken 

uppfattningar som ligger i linje med deras världssyn där IS menar att världen är delad mellan 

de sanna muslimerna och resten av befolkningen. Genom dessa uppfattningar är syftet att 

polarisera genom att få stöd och uppmuntra att mobilisera dem till handlingar. Ingram menar 

dock att denna strategin inte är något som är unikt för IS, utan är en strategi som tidigare 

funnits (Ingram 2016: 3–4). I IS propaganda och kommunikationsstrategi framställer IS sig 

som mästare och skyddare av deras gruppidentitet. IS fiender framställer de däremot som 

”illvilliga andra” och som är ansvariga för olika kriser. Däremot framställer IS sig själva som 

bärare av lösningar (Ingram 2016: 5).   

IS formar sina budskap beroende på vilket publik som organisationen vill nå. I Dabiq syftar 

budskapen att nå ut till gränsöverskridande publik (Ibid). Vad Ingram kan konstatera är att 
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Dabiq domineras av bland annat: akuta kriser (ca 6% innehåll i Dabiq) och därmed lösningar. 

Dessa lösningar presenteras som lösningar, som skall göras inom IS, som grupp. Lösningarna 

som presenterar inom grupper innehåller 70% av budskapet i Dabiq. Dabiq domineras även av 

hur IS konfronterar sina fiender genom militära handlingar (Ingram 2016: 12–14). Ingram 

beskriver hur Dabiq uppmuntrar sina läsare till att engagera sig i våldshandlingar mot sina 

fiender. I Dabiq försäkrar IS alla muslimer en plats i kalifatet genom att legitimera 

ensamvargars terrorism som en handling mot västvärldens våld mot muslimer (Ingram 2016: 

16). 

1.3 Tidigare forskning 
I skrivande stund finns det tidigare forskning som är relevant för studien som presenteras 

nedan. Ämnet är fortfarande ett pågående forskningsprojekt där ett flertal forskare studerar 

Islamiska Statens propaganda, däribland Evin Ismail (Svenska Dagbladet 2018).  

1.3.1 Dabiq magazine 

Haroro J. Ingram analyserar i sin artikel ” An analysis of Islamic State’s Dabiq magazine” hur 

Dabiq används för att locka sina läsare till radikalisering (2016:1). Artikeln beskriver 

dessutom IS kommunikationsstrategier såväl som innehållet i Dabiq. Artikeln argumenterar 

dessutom att Dabiq attraherar sina läsare genom att designa och utforma en gruppidentitet 

som speglas i Dabiq. Genom denna gruppidentitet ger IS sin publik en viss mening som är 

utformad för att forma sinaläsares uppfattningar, polarisera deras stöd och ge drivkraft åt 

deras radikalisering (Ibid). Ingram analyserar nio nummer av Dabiq i denna studie och 

undersöker hur Dabiq:s innehåll radikaliserar läsare genom att trigga läsarna till ett 

”uppvaknade” genom olika processer, däribland genom att legitimera politiskt våld (Ingram 

2016:2). Radikaliseringsprocessen kan triggas igång med hjälp av dessa ”uppvaknanden” 

vilket skapar en öppning för radikalisering hos individen. Vilket i sin tur gör att individen är 

öppen för att göra sin identitet komplett. Radikaliseringar kan triggas igång med vad som 

kallas vändpunkt: en subjektiv uppfattning om en upplevelse som medför en förändring i 

individens utveckling (Ingram 2016: 7).  

1.3.2 Islamiska statens propaganda  

Dr Christina Schori Liang skriver om Islamiska Statens propaganda och argumenterar för att 

IS representerar en föränderlig terrorism och hur denna terrorismen skapas (2015: 11). 

Författaren menar att elektronisk jihad och strategiska meddelanden är den modernaste 

manifestationen av terrorism vilket har blivit det vinnande konceptet för ”global jihad”. Vilket 
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i sin tur kan leda till att andra terroristgrupper får större trovärdighet genom denna 

propagandaspridning (Ibid).  

I ”Det digitala kalifatet. En studie av Islamiska statens propaganda” presenteras forskning 

som gjorts inom ramen för det uppdrag som regeringen har tilldelat Totalförsvarets 

forskningsinstitut (FOI). Rapporten rör ett flertal budskap och teman som skildras i IS 

propaganda. FOI beskriver att identitet, kris och lösning är centrala budskap i IS olika 

propagandamaterial (FOI 2017: 46). FOI har studerat bland annat tidskrifter, bloggar och 

Twitter i syfte att analysera vilka teman som skildras mest i IS propagandamaterial. FOI 

beskriver att temat ”tillhörighet” förekommer i större utsträckning i bloggar och tidskrifter än 

på Twitter. Temat ”krig” skildras däremot mer på Twitter (FOI 2017: 62). FOI förklarar att 

rapporter från slagfält förekommer mer på Twitter men att bloggar och tidskrifter har en 

bredare variation på ämnen än vad Twitter har (Ibid). ”Offerskap och brutalitet” som teman 

förekommer mest i tidskiften Dabiq, men förekommer relativt lite i programmaterial överlag. 

Förklaringen till detta, menar FOI, är att det extrema våldet i form av halshuggningar, 

avrättningar och likande har blivit en symbol för IS i västvärlden och produceras mest i form 

av olika bilder och videor vilket inte FOI har analyserat (FOI 2017: 62.   

2. Teori 
I följande avsnitt presenteras teorierna som ligger till grund för analysen. Occidentalismen 

används som stöd för att förklara IS konstruerade bild av västvärlden. Sataniserade 

fiendebilder kompletterar även denna konstruerade bild då teorin förklarar utifrån 

terrororganisationers synvinkel. Islamistiskt rättfärdigande av våld samt ”Accounts” används 

som hjälp för att förstå hur IS rättfärdigar sitt våld mot västvärlden.  

2.1 Occidentalism 
Mohammad Fazlhashemi beskriver uppkomsten av occidentalismen och menar att det finns en 

tydlig förankring mellan islamism samt occidentalism. Fazlhashemi beskriver att 

occidentalismen uppkom i takt med islamismens framfart under andra delen av 1900-talet 

genom att ge en ytterst negativ bild av västvärlden. Denna negativa bild framfördes på ett 

synnerligen aggressivt sätt. Den negativa bilden av västvärlden, occidentalismen, fick många 

fler anhängare genom den islamistiska oppositionsrörelsen vilket resulterade i ett större antal 

grupper och individer fick en mycket mer negativ syn på västvärlden. De muslimska 

skriftlärdas inflytande på befolkningen spelade också en viktig roll i detta avseendet 

(Fazlhashemi 2005: 71).  
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Enligt författarna Ian Buruma och Avishai Margalit är occidentalism ”den avhumaniserande 

bild av västvärlden som målas upp av dess fiender”. Occidentalismen innebär ett hat mot 

storstäder, sexuell frigörelse, den västerländska kulturen, den sekulariserade västvärlden samt 

den globala kapitalismen som ger dess anhängare anledning att förklara krig mot sina fiender 

(2008: 13). Vidare innebär occidentalismen att anhängarna förminskar ett helt samhälle och 

dess invånare och benämner dem som själlösa, rotlösa, trolösa och okänsliga parasiter. 

Anhängare till occidentalismen menar att de utkämpar ett heligt krig mot en idé om absolut 

ondska (Buruma & Margalit 2008: 18). Enligt occidentalismen är västvärldens religion 

materialismen. Genom att dyrka den falska guden, materien, blir västvärlden ondskans rike. I 

och med detta finns dessutom ett starkt hat mot korsfarare, som är förknippat med Europa, 

samt handel som är knuten till både frihet samt imperialism och däribland judar, som starkt är 

förknippat med handel och kapitalism (Buruma & Margalit 2008: 32).  

Författaren Mohammad Fazlhashemi menar att occidentalismen framställer Europa som en 

fara som ett hot mot landets kultur och identitet. Den västinspirerade globaliseringsprocessen 

skildras som en planerad konspiration vars syfte går ut på att tränga undan den islamistiska 

kulturen (Fazlhashemi 2005: 43). Avskyn mot västvärlden lockar bland annat radikala 

muslimer till en politiserad muslimsk ideologi, där USA framställs som en förkroppsligad 

djävul (Buruma & Margalit 2008: 12). Motståndare till occidentalismen ses som ett hot 

eftersom den erbjuder en annan väg till Utopia och andra värderingar. Den erbjuder materiellt 

välstånd och frihet som ses den största fienden till religiösa radikala individer. 

Occidentalismen menar att västvärlden visserligen kan nå ekonomisk framgång men kan inte 

förstå höga ting i livet eftersom det saknar andlighet och religiöst utövande (Buruma & 

Margalit 2008: 78-80). Vidare innebär occidentalismen att dess anhängare inte skiljer på 

människor från väst och djur. Hatet mot västvärlden går ut på att man inte anser att individer 

från väst inte har respekt för människovärdet vilket gör att människan förefaller mer som ett 

djur och i vissa fall lägre än djur. Som svar på detta delar occidentalismen upp världen i två 

delar där alla negativa egenskaper projiceras på västvärlden eftersom man lägger skulden på 

väst för den över- och undermaktsförhållande i världen (Fazlhashemi 2005: 49, 58).  

2.2 Sataniserade fiendebilder  
Mark Juergensmeyer talar om en närbesläktad idé till occidentalism, nämligen sataniserade 

fiendebilder. Juergensmeyer talar om fenomenet när terrororganisationer utnyttjar förtal och 

smutskastning som rekryteringsmedel. Författaren menar att fiender måste skapas om de inte 

redan finns, eftersom fiender konstrueras genom att tillskriva fienderna negativa egenskaper 
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som led i sin rekryteringsprocess. Detta resulterar i sympati för terrororganisationen vilket 

dessutom har haft positiva effekter för terrororganisationen när dessutom fienderna har 

förtryckt individerna där terrororganisationen är verksam (Juergensmeyer 2003: 174-175). 

Fienderna, som benämns som kosmologiska fiender, skapar en konflikt när fienderna 

uppfattas besitta makt över hela samhället vilket Juergensmeyer kallar för satanisering. 

Författaren förklarar att terrororganisationen menar att denna makt som fienderna har förstör 

kulturen och därmed invånarna och att fienderna gör invändningar mot deras religion. Detta 

upplevda förtryck vänds mot fienderna när terrororganisationerna tillskriver fienderna som 

kosmologiska fiender och makten sitter då hos terrororganisationen. För att vinna konflikten 

mellan terrororganisationen och fienderna kommer terrororganisationen förnedra och 

avhumanisera sina fiender genom att tillskriva sin egna moral positiva egenskaper 

(Juergensmeyer 2003: 178-179). När terrororganisationer utför attentat är målet oskyldiga 

människor eftersom de representerar en kollektiv fiende och denna i sig är ett hot mot 

terrororganisationen. De oskyldiga människorna, som även är fienderna, är de som 

representerar det ”Amerikanska samhällssystemet” och blir därmed en generell fiende 

(Juergensmeyer 2003:178-179).  

2.3 Islamistiskt rättfärdigande av våld 
Mark Juergensmeyer pratar om modern islamistiskt rättfärdigande av våld. Han menar att 

Islam egentligen är en religion som uppmuntrar fred men att religionen ibland tillåter våld.  

Juergensmeyer menar att om Islam och muslimer angrips eller om muslimska länder är 

inskränkta av fiender måste de svara mot angriparen för att sätta stopp för angripandet. I dessa 

fall kan våldet anses som rättfärdigat enligt Islam (Juergensmeyer 2003:80). Fortsättningsvis 

redogör Juergensmeyer för andra rättfärdigande omständigheter. Att försvara sig själv eller 

sig värdighet upplevs vara en av de rättfärdigande omständigheterna. Att straffa någon är ett 

av dessa exempel, vilket förklaras ibland vara nödvändigt för att försvara tron. Att bevara 

renheten i religionen uppfattas som jihad, en värld som betyder strävan och är oftast 

associerat till ”ett heligt krig”. Jihad är dessutom hur en muslim ska närma sig Allah 

(Juergensmeyer 2003:80-82). Detta koncept har använts av muslimska krigare i syfte att 

rationalisera expanderandet av politisk kontroll i icke-muslimska regioner. Muslimska lagar 

tillåter dock inte att använda konceptet jihad för personlig vinning eller för att rättfärdiga våld 

i syfte att konvertera andra till tron. Reglerna för jihad är däremot att inte ta andras liv- 

förutsatt att det inte är rättfärdigat. I ett heligt krig är dock jihad en kollektiv skyldighet för 

varje muslim i där de leder ett väpnat krig mot förtryck (Ibid). Jihad har dock olika 
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uppfattningar muslimer emellan och Juergensmeyer menar att vissa kan uppfatta det som en 

plikt för en sann muslim vilket varje muslim kan bli tilldelad en plats i paradiset 

(Juergensmeyer 2003:83).  

2.4 Accounts 
Marvin B. Scott och Stanford M. Lyman skriver om teorin ”accounts” och menar att den 

förklarar hur individer på olika sätt väljer att rättfärdiga sina handlingar utifrån talets gåva. En 

”account” är därmed ett språkligt redskap som individer använder sig av när handlingar 

ifrågasätts som gör det möjligt för en individ att neutralisera en handling eller dess 

konsekvens. Det finns två olika typer av accounts, ursäktande samt rättfärdigande (Scott & 

Lyman 1968:46). Den sistnämnda kommer endast användas i denna uppsats och kommer 

därför endast redogöras för dess innebörd.  

2.4.1 Rättfärdigande 

Rättfärdiganden är när en individ rättfärdigar en handling genom att individen tar ansvar för 

den utförda handlingen men istället för att förneka det negativa i handlingen, tillskriver 

individen handlingen som positiv (Scott & Lyman 1968:51).  

Det finns olika typer av rättfärdiganden som författarna talar om. Endast de som är relevanta 

för uppsatsen har valts ut i syfte att förklara Islamiska Statens rättfärdigade våld mot 

västvärlden.  

Förnekandet av offer innebär att offret förtjänade skadan och att förövarens beteende därmed 

var tillåtet. Författarna ger exempel på fiender som rättfärdigandande av offer (Scott & 

Lyman 1968:51).   

Fördömandet av fördömarna innebär att en individ erkänner sitt misstag men argumenterar 

för att andra individer begår liknande eller ännu värre handlingar. Detta betyder också att 

dessa individer inte straffas eller ställs inför rätta (Ibid). 

Sorgliga berättelser innebär att individen gör ett urval på sorgliga historier i det förflutna och 

rättfärdigar sin handling utifrån den sorgliga berättelsen. Den sorgliga berättelsen är däremot 

oftast snedvriden (Scott & Lyman 1968:52).   

3. Metod 
I ”Metod” presenteras metodval, material samt analysmetod. Genom avsnittet kommer det 

även förekomma en kritisk diskussion och reflektion över val av metod.  
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3.1 Material & urval  
Studien är baserad på propagandatidningen Dabiq med anledning av att studien endast rör en 

kandidatuppsats vilket gör att det inte finns tid och utrymme för att studera allt 

propagandamaterial som IS ger ut. Urvalet rör också enbart skriften i Dabiq. Dvs. allt visuellt 

material som förekommer i Dabiq i form av bilder, analyseras inte. 

Dabiq valdes med tanke på att tidningen inte är en källa som lätt tas bort från internet, likt 

andra propagandamaterial, som exempelvis videos (Molin m.fl. 2016: 116).  

Genom att använda sökmotorn google.se och söka på ord såsom ”Dabiq magazine” och ”IS 

propaganda” finner man Dabiq. Genom google.se har samtliga nummer av Dabiq hittats via 

Clarions projects hemsida: https://clarionproject.org/. I skrivande stund finns samtliga 15 

nummer av Dabiq tillgängliga på hemsidan. Dabiq ges ut på ett flertal språk men denna 

studien har endast analyserat den engelska utgåvan (Clarion Project 2014).  

David Silverman skriver och argumenterar för hur intervjuer kan bidra till att forskaren gör en 

omskrivning av historien vilket kommer få okända konsekvenser (2010:56). Istället 

argumenterar Silverman för att forskare ska använda sig av mer naturligt förekommande data 

vilket även denna studien vill uppmuntra i val av Dabiq som empiri (Silverman 2010: 74). I 

denna studien gav detta positiva effekter eftersom materialet inte behöver konstrueras likt 

intervjuer.  

3.2 Dokument som datakälla 
Dokument som datakälla innebär att materialet som studeras inte har producerats för att en 

forskare har efterfrågat det. Dokumentet är i stället ett material som redan finns. Det finns 

olika typer av dokument, bland annat tidningar (Bryman 2015: 488). Mot denna bakgrund har 

därför dokumentanalys valts som kvalitativ metod för att analysera Dabiq. Dabiq är ett 

sekundärt empiriskt material eftersom forskaren själv inte producerat materialet. Dabiq är 

däremot en förstahandskälla som är skriven av IS själva. Fördelen med dokument som 

datakälla i denna studien är att materialet inte har påverkats av forskarens värderingar och 

uppfattningar om omvärlden vilket gör studiens källa trovärdig (Bryman 2015: 489).  

När man använder dokument som datakälla talar man om ”dokumentens verklighet” vilket 

innebär att dokumentet ska av egen kraft, uppfattas som en distinkt verklighetsnivå (Bryman 

2015: 501-502). Dokumentet skall granskas i termer av dels den kontext i vilken de 

producerats, dels deras underförstådda läsarkrets. Vilket även innebär att dokument 

formuleras med specifika syften och inte som texter som avspeglar verkligheten (Bryman 

https://clarionproject.org/
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2015: 501-502). Med detta sagt kan Dabiq:s avspegling av verkligheten uppfattas som ett 

problem. När det gäller denna studien påverkas den inte i så stor utsträckning av detta. 

Forskaren i denna studie är medveten om att den läsarkrets som tidningen riktas till är en rad 

olika individer i syfte att rekrytera soldater till sin terrororganisation. Detta innebär också att 

den på så sätt inte avspeglar verkligheten eftersom Dabiq skrivs och konstrueras i syfte att 

attrahera individer för framtida rekrytering vilket gör att verkligheten förvrids till Islamiska 

Statens fördel. Detta är även något som utgör studiens frågeställningar vilket avspeglar IS syn 

på västvärlden och rättfärdigandet av våldet mot dem. 

Mot bakgrund av ovan, har därmed studien ett konstruktivistiskt vetenskapsteoretiskt 

perspektiv som studien utgår ifrån. Det konstruktivistiska perspektivet beskrivs som ett 

perspektiv där forskaren är intresserad av att undersöka hur bestämda fenomen konstrueras på 

ett specifikt sätt i en viss kontext. Perspektivet syftar till att visa att de kategoriseringar av 

verkligheten som oftast tas för givna och betraktas som naturliga, egentligen är konstruktioner 

som kunde varit annorlunda (Justesen & Mik- Meyer 2013: 112). Studien berör med andra ord 

hur IS, genom Dabiq, konstruerar fiendebilder av västvärlden och rättfärdigar sitt våld mot 

dem utifrån sin konstruerade verklighet.  

3.3 Innehållsanalys som analysstrategi 
De flesta dokument bygger och utgörs av innehållsanalys vilket även denna studien gör 

(Bryman 2015: 489). Innehållsanalys är en metod som hjälper forskaren att analysera 

innehållet i ett dokument och bistår forskaren till att söka efter bakomliggande teman i det 

dokument som analyseras (Bryman 2015: 505). I val av metod i denna studien, har 

innehållsanalys valts med anledning av att försöka få en djup förståelse i hur IS beskriver och 

konstruerar västvärlden och hur våldet rättfärdigas mot dem, genom att föra en analys med 

hjälp av teman. Vidare har även innehållsanalys valts eftersom det även berör underliggande 

teman och budskap som kan finnas i empirin, vilket på så sätt har hjälpt att förstå budskapet i 

tidningen Dabiq.  

Studien har en innehållsanalys med inslag av narrativ analys. Narrativ analys innebär ett 

tillvägagångssätt av data som är sensitiv för den upplevelse av tidsmässiga sekvenser som 

människor finner i rollen som berättare av historien om sitt liv, om det som händer och sker 

omkring dem. Dessa sekvenser lägger de in i sina berättelser (Bryman 2015: 527). Denna 

studien rör med andra ord teman i form av innehållsanalys men även narrativ analys där 

Dabiq utgör IS egna berättelser av deras liv och verklighet.  
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Studien rör omfånget av en kandidatuppsats och har därför varit omöjligt att analysera alla 

nummer av Dabiq. Ett urval har därför gjorts och materialet inkluderar 7 nummer av Dabiq. 

Detta i sin tur omfattar material på ca. 500 sidor. Från början lästes samtliga nummer av 

Dabiq på ett övergripande sätt i syfte att ta ut de nummer som ansågs bäst lämpade för 

studien. De 7 nummer valdes ut med utgångspunkt i teorierna som bakgrund. När det gäller 

den första frågeställningen låg fokus på teman som kunde synliggöra Occidentalismens hat 

mot sexuell frigörelse, den västerländska kulturen, den sekulariserade västvärlden, världen 

som god och ond, sataniserade fiendebilder och smutskastning kring detta. För att besvara 

andra frågeställningen valdes de 7 tidningar ut med bakgrund av teorin där fokus låg på teman 

som kunde synliggöra islamistiskt rättfärdigande av våld, bland annat jihad, samt även 

accounts och hur dessa olika rättfärdigande omständigheter används i Dabiq. Artiklarnas titlar 

var även något som fokuserades på i val av tidningar och citat. Som exempel kan nämnas att 

artikeln ”Why we hate you & why we fight you” (Dabiq vol 15: 32) gav inblick i hur temat 

”västvärlden som fiende” konstrueras i Dabiq.  

Med utgångspunkt i studiens frågeställningar användes därför ett subjektivt urval som innebar 

att de 7 nummer handplockades eftersom dessa nummer med tillhörande citat troligen ansågs 

utgöra mest värdefulla data (Denscombe 2014: 37). Citat valdes ut efter att studien upplevde 

en teoretisk mättnad av empiri för att kunna bekräfta teorin (Bryman 2015: 394-395).  

Samtliga nummer laddades ner till datorn för att kunna studera dessa noggrannare. För att 

besvara samtliga frågeställningar lästes samtliga 7 tidning sedan noggrant i syfte att ta ut 

teman som representerade varje frågeställning. Citat plockades noggrant ut för att belysa 

teman och underliggande budskap i Dabiq. Mina teman blev följande: ”västvärlden som 

fiende” samt ”rättfärdigat våld mot västvärlden”. Varje tema hade dessutom olika förklaringar 

och motiv i Dabiq. För att lättast analysera och synliggöra detta skapades även underteman 

som representerar olika motiv i en berättelse (Bryman 2015: 527). Dessa underteman 

representerade hur IS konstruerar västvärlden som mindre värda och hur deras våld mot 

västvärlden rättfärdigas utifrån olika underteman (motiv). De underteman som valdes var 

följande: ”utpekade fiender”, ”konspirerande fiender”, ”djuriska begär”, ”kapitalism och 

materialism som hot”, ”sekulariserad västvärld” som tillhörde första frågeställningen. De 

underteman som valdes ut tillhörande studiens andra frågeställning var följande: 

”överordnade maktstrukturer”, ”rättvis respons”, ”rasism”och ”jihad”.  

Vad som inte kan analyseras med hjälp av en innehållsanalys är att få svar på varför-frågor. I 

denna studien har analysen endast tillägnat sig åt hur-frågor. Vilket är en nackdel då varför-
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frågor kan ge en ännu djupare förståelse av ett fenomen. En annan nackdel är även att studien 

inte är generaliserbar på IS propagandamaterial. Eftersom det endast är ett urval av Dabiq som 

analyserats kan detta inte representera hela IS propagandamaterial eftersom IS har en mängd 

olika propagandamaterial.  

3.4 Validitet och reliabilitet 
Validitet rör frågan om huruvida datan reflekterar sanningen och verkligheten och om studien 

mäter det den ska göra (Denscombe 2014:425). I fråga om validiteten i denna studie har tagits 

i akt kan det konstateras att den har beaktats i form av att göra ett relativt stort urval, om 

ungefär hälften av samtliga nummer av Dabiq har analyserats. När det gäller reliabiliteten, 

som berör i vilken utsträckning som studien kan replikeras, är den hög, eftersom Dabiq finns 

tillgänglig för gemeneman vilket gör att studien kan effektivt replikeras, vilket gör detta till 

studiens starkaste sida (Bryman 2015: 352).   

3.5. Etiska överväganden 
Det finns ett flertal etiska överväganden som kan konstateras i samband med denna studie. 

Eftersom mitt syfte har varit att få förståelse en terrororganisation genom att studera 

propagandamaterial har detta inneburit att jag från början haft tankar om att studera mitt 

material på ett objektivt sätt. Min utmaning har under denna studiens gång varit att hitta en 

jämn fördelning mellan att inte påverkas av Dabiq som propagandamaterial. Att hitta en 

balansgång mellan att vara en objektiv forskare och att vara en västerländsk medborgare och 

därmed en av IS fiender vilket i sin tur innebär att jag som forskare är ett hot mot deras 

kalifat. Att vara helt fri från inverkan på sin forskning är något som inte är genomförbart 

(Denscombe 2014:383). För att försöka vara reflexiv som möjligt har jag därmed försökt ha 

ett öppet sinne och att vara beredd på att möta förklaringar som konkurrerar mot andra.  

Eftersom Dabiq inte är en tidning som jag i vanliga fall läser, har det varit väldigt 

skrämmande, hemskt och jag har alltid haft en obehaglig känsla i läsningen av Dabiq. Kalla 

kårar har krupit längs min ryggrad eftersom tidningen innehåller väldigt radikala budskap och 

skrämmande budskap. Att läsa om hur terrorattentat uppmuntras och hur de skall gå tillväga 

med dessa, är och kommer alltid vara något som skapar rädsla. Detta är antagligen vad IS mål 

är och vilket också är något som jag själv upplevde när jag läste Dabiq. För att kunna studera 

IS propagandamaterial har jag varit tvungen att ge Islamiska Staten som terrororganisation en 

hel del uppmärksamhet. Vilket även kan uppfattas som oetiskt. Vad som däremot är viktigt att 

understryka är att jag har valt att studera IS- propaganda i ett enbart akademiskt syfte för att få 

kunskap om hur de konstruerar västvärlden och hur dess våld rättfärdigas mot dem. Dessutom 
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anser jag att det är ur ett större etiskt perspektiv, ännu mer etiskt att faktiskt studera detta 

material eftersom detta är ett väldigt bra tillvägagångssätt för att få kunskap om hur en 

terrororganisation fungerar. Vad jag lärt mig av denna studien är att en forskare ibland måste 

studera material på ett jobbigt och obehagligt sätt, för att få den kunskap som forskaren är ute 

efter.  

Ett annat etiskt perspektiv som uppkommer i takt med detta propagandamaterial är hur IS 

tilldelar Islam en viss specifik bild. I takt med alla citat och utdrag ur Dabiq kan Islam och 

muslimer uppfattas på ett ytterst negativt och våldsbejakande sätt. Det är därav ytterst viktigt 

att kommentera att alla som känner tillhörighet till Islam, inte får uttala sina åsikter i Dabiq. 

Det är endast väldigt radikala åsikter och föreställningar som kommer till uttryck. Vilket bör 

nämnas i syfte att förhindra att eventuella fördomar späds på.  

4. Resultat & analys 
För att besvara frågeställningarna kommer jag använda mig av citat och utdrag från Dabiq. 

Dessa utdrag kommer göra det genomförbart för mig att beskriva hur IS konstruerar 

västvärlden som fiende och hur våldet mot väst används som en rättfärdigande mekanism 

inom terrororganisationen. Det är även dessa två teman som är genomgående i analysen.  

4.1 Analys om västvärlden som fiende 
I kommande tema presenteras IS konstruerade bild av västvärlden samt hur dessa beskrivs 

genomgående i Dabiq. Mot bakgrund av detta är denna analys uppdelad i underteman som 

representerar hur IS beskriver västvärlden med olika förklaringar som bottnar i de utpekade 

underteman.  

4.1.1 Västvärlden som utpekad fiende 

Islamiska Staten gör en rad olika beskrivningar om deras fiender, såväl en generell bild men 

även specifika länder, individer och grupper pekas ut, som fiender. Den primära fienden och 

även en mer generell bild av fienden är de personer som IS anser vara emot dem som 

terrororganisation. I den åttonde upplagan av Dabiq tar IS upp denna primära bild av deras 

fiender och beskriver att IS utför en kamp och strävan där målet är att Allahs ord blir 

överlägsen och att religionen blir fullständig för Allah. Fienden i nedanstående är därmed de 

individer som motsätter och står i vägen för detta mål, vilket IS menar gör dessa individer till 

deras fienden och därmed ”ett mål för deras svärd, oavsett vad hans namn må vara” (Dabiq 

vol 8:3).  
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”We perform jihād so that Allah’s word becomes supreme and that the religion 

becomes completely for Allah. {And fight them until there is no fitnah and [until] 

the religion, all of it, is for Allah. Everyone who opposes this goal or stands in the 

path of this goal is an enemy for us and a target for our swords, whatever his 

name may be and whatever his lineage may be.” Dabiq vol 8:3)  

 

I artikeln ”The world has divided into two camps” pekar IS ut de specifika fiender som inte 

sympatiserar med IS (Dabiq vol 1: 10). I artikeln beskrivs världen som en uppdelad plats där 

världen delats upp i två delar. I denna uppdelade värld beskriver IS att ena delen består av 

kampen om Islam och tron om denna och den andra delen rör de icke troende. I den 

förstnämnda delen pekas muslimer och de som strider för Islam ut. I den andra delen pekas 

fienderna ut: judarna, korsfarare och deras allierade men även resten av alla nationer som inte 

är troende och som även påstås ledas under USA och Ryssland och även mobiliseras av 

judarna. Nedanstående citat beskriver ovan nämnda:  

 

”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 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.” (Dabiq vol 1: 10) 

 

Ovan beskriver det som Mark Juergensmeyer beskriver som satanisering av fiender. Han 

menar att terrororganisationer skapar en fiende om detta inte redan finns. Detta med stöd av 

ovan citat har IS gjort. Juergensmeyer menar dessutom att när fiender skapas tillskrivs dessa 

negativa egenskaper (Juergensmeyer 2003: 174- 175). Detta är dessutom något som IS gör 

genom att beskriva att världen är uppdelad i två delar och att det finns ett pågående krig 

mellan dessa olika poler. De negativa egenskaper som IS tillskriver ovan utpekade fiender är 

att de tillsammans ingått ett krig mot IS och de trogna. Likt ovan beskrivs även korsfarare 

som fiender vilket förknippas med västvärlden och hur dessa har ingått i en allians mot IS 

(Buruma & Margalit 2008: 32). 

 Det förekommer även förtal där judarna pekas ut som ett folkslag som mobiliserar och 

strukturerar upp kriget. Ovan citat ligger även i linje med vad Buruma och Margalit talar om 
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när det gäller att anhängare till occidentalismen menar att de utkämpar ett heligt krig mot en 

idé om absolut ondska (Buruma & Margalit 2008: 18). Ovan citat är ett exempel på ett sådant 

krig där IS delar upp världen i gott och ont. Den goda delen är IS och de muslimer som 

kämpar för Islam. De onda är däremot de individer som inte gör detta.  

4.1.2 Konspirerade fiender  

Vidare pekar även IS ut två stycken västerländska ledare, nämligen Bush och Obama, 

som individer som späder på den uppleva bilden av en tvådelad värld. Nedanstående 

citat belyser detta:  

”And after centuries of Western conflict with Persia and Russia, 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.” (Dabiq vol 4: 38) 

Här beskriver IS en fortsatt konflikt där de anser att västländska ledare, Obama och Bush, gör 

allt för att Persien och Ryssland ska få så stort inflytande i Mellanöstern. Även här målar IS 

upp bilden av att det finns ett hot mot islam från västvärlden genom att konstruera en bild av 

att USA:s största ledare har ingått i en allians med Persien och Ryssland. Detta ligger i linje 

med vad Fazlhashemi talar om eftersom alla negativa bilder projiceras på västvärlden. 

Fazlhashemi beskriver att man lägger skulden på väst eftersom det råder en över-och 

undermaktsförhållande i världen (Fazlhashemi 2005: 49, 58). Detta symboliserar ovanstående 

citat genom att övertyga läsarna att det finns en konspiration mot Islamiska staten och att 

USA är fast beslutet att stärka det persiska och ryska inflytandet i mellanöstern. Detta kan 

också kopplas till att USA anses som en generell fiende till IS (Juergensmeyer 2003:178-179). 

4.1.3 Djuriska begär i form av sexuell frigörelse, droger och alkohol 

IS konstruerar och beskriver västvärlden på olika sätt i tidningen Dabiq. IS konstruerar en bild 

av hat mot västvärlden i tidningen Dabiq genom att smutskasta dem, tillskriva de negativa 

egenskaperna och tillskriva sig själva som bättre (Dabiq vol 12:29-30). Detta är något som 

även Mark Juergensmeyer beskriver att terrororganisationen gör (Juergensmeyer 2003: 178-

179). Författaren menar att fiender måste skapas om de inte redan finns, eftersom fiender 

konstrueras genom att tillskriva fienderna negativa egenskaper som led i sin 

rekryteringsprocess. Detta resulterar i sympati för terrororganisationen vilket dessutom har 

haft positiva effekter för terrororganisationen när dessutom fienderna har förtryckt individerna 

där terrororganisationen är verksam (Juergensmeyer 2003: 174-175). 
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Följande citat är ett utdrag ur den tolfte numret av Dabiq som ligger i relation till 

Juergensmeyers teori om hur terrororganisationer försöker avhumanisera sina fiender och 

tillskriva sina egna egenskaper som positiva.  

”Strangeness is a condition that the Muslim living in the West cannot escape as 

long as he remains amongst the crusaders. He is a stranger amongst Christians 

and liberals. He is a stranger amongst fornicators and sodomites. He is a 

stranger amongst drunkards and druggies..I He is a stranger in his faith and 

deeds, as his sincerity and submission is towards Allah c alone, whereas the 

kuffār of the West worship and obey clergy, legislatures, media, and both their 

animalistic and deviant desires. For them it is strange that one manifests sincere 

submission to His Lord in word and deed. It is strange that one works for the 

Ākhirah,i giving it priority to the Dunyā. It is strange that one does not pursue his 

animalistic desires like a beast and even experiment with perverted desires like a 

devil!” (Dabiq vol 12: 29-30) 

I ovanstående citat beskriver IS i Dabiq, hur muslimer lever som främlingar i västvärlden 

eftersom de inte upplever att de känner sig hemma där, att de upplever ett utanförskap i väst. I 

Dabiq konstrueras muslimer som främlingar bland korsfarare, kristna och otuktiga men även 

bland sodomin och liberalismen, vilket är något som är förbjudet enligt Allah. Västvärlden 

beskrivs även som ett samhälle fyllt av droger och narkotika vilket är, enligt Dabiq, ett 

beteende som muslimer inte tar efter. Genom att godkänna och acceptera dessa handlingar 

innebär det att de ersatt Allahs ord och värden mot dessa handlingar. Enligt Dabiq är 

västvärldens sekularism och kristendomen som fenomen något som har ersatt Allahs ord. 

Muslimerna är därmed främlingar i väst eftersom de inte delar samma tro, inte uppför sig som 

västlänningar och har andra ”institutioner” som de lyder under men som västerlänningar gör, 

som exempelvis media. Enligt Dabiq lever muslimerna på ett sådant sätt att de kommer 

komma till ett bra liv efter döden. Däremot menar Dabiq att de kristna lever efter deras 

djuriska begär och på grund av det inte kommer få ett bra liv efter döden. Mot bakgrund av 

ovanstående citat finns ett underliggande budskap där muslimer som lever i väst måste 

undvika alla ovanstående synder som finns i västvärlden för att anses vara en bra muslim 

(Dabiq vol 12: 29-30). 

Genom att tillskriva västvärlden som ett samhälle fyllt av droger, alkohol, sexuellt frisläppt 

samhälle som ger efter för sina djuriska begär och instinkter tillskriver de sig själv en mer 

positiv syn, likt Juergensmeyer teori om satanisering av fiender (Juergensmeyer 2003: 178-
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179). Citatet ligger även i linje med Buruma och Marglaits beskrivning av occidentalisen. Att 

anhängare till occidentalismen upplever ett starkt hat mot den västerländska sexuella 

frigörelsen (Buruma & Margalit 2008: 13). De beskriver sig själva som de trogna muslimer 

som står emot dessa djuriska begär för att i stället lyda under Allah. Vidare beskriver de 

västvärlden som ett samhälle där de är troslösa och sekulariserade som även Buruma och 

Margalit talar om (Buruma & Margalit 2008: 18). Occidentalismen innebär också att dess 

anhängare, i detta fall IS, inte skiljer på människor från väst och djur. Hatet mot västvärlden 

går ut på att man inte anser att individer från väst inte har respekt för människovärdet vilket 

gör att människan förefaller mer som ett djur och i vissa fall lägre än djur (Fazlhashemi 2005: 

49, 58). Detta tar sig uttryck i Dabiq genom att IS tillskriver västvärlden egenskaper, där de 

handlar efter sina djuriska begär och utför sodomi som används i ett negativt och refereras till 

ett djuriskt beteende. Budskapet av ovanstående citat är att muslimerna lever som främlingar i 

västvärlden för ovan nämnda anledningar. Vad som däremot är ett underliggande budskap i 

citatet är att om de däremot väljer att leva i den Islamiska Staten, kommer de att leva som 

deras likasinnade och därmed vara en sann muslim. Vilket även ligger i linje med Burumas 

och Margalits tankar om att västvärlden ses som ett hot eftersom den erbjuder en annan väg 

till Utopia. Västvärlden är ett hot mot IS och islam eftersom den erbjuder materiellt välstånd 

och frihet som ses den största fienden till religiösa radikala vilket även framkommer i citatet 

genom att beskriva hur en sann muslim ska vara och på så sätt stå emot de djuriska begären 

som finns i västvärlden (Buruma & Margalit 2008: 78-80). 

4.1.4 Kapitalism och materialism som utpekat hot 

Hotet mot det materiella välståndet och framgången beskrivs i nedanstående citat. Där 

beskrivs judarna som hycklare eftersom de är allierade med västvärlden i syfte att få ära.  

”Their Jewish, hypocritical, and apostate allies attempt to attain honor and might 

through the crusaders” (Dabiq vol 9: 50) 

 

Ovanstående citat ligger i linje med vad Ian Buruma och Avishai Margalit förklarar att 

anhängare till occidentalismen är negativa till den globala kapitalism som råder i västvärlden 

(Buruma & Margalit: 2008: 13). Vidare menar författarna att kapitalismen erbjuder materiellt 

välstånd och frihet som ses som den största fienden till religiösa radikala individer (Buruma & 

Margalit 2008: 78-80). Vilket även framgår i ovanstående citat eftersom citatet innefattar 

smutskastning mot västvärlden eftersom de redan råder under kapitalismen.  
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4.1.5 En sekulariserad västvärld 

Det finns ett enormt hat mot västvärlden där IS förklarar att de avsyr väst med anledning att 

västvärlden är sekulariserad. Detta finns på ett flertal punkter och nummer av Dabiq. Som 

exempel beskrivs hatet mot väst i det sista numret av Dabiq genom att rada upp olika 

anledningar till hatet mot väst. Det primära hatet beskrivs med anledning av att västvärlden 

inte är troende och därmed avvisar Allah som den enda guden (Dabiq vol 15: 31).  

 

”We hate you, first and foremost, because you are disbelievers; you reject the 

oneness of Allah” (Dabiq vol 15: 31). 

 

Den fjärde punkten i samma artikel ger en annan syn på hatet mot väst. Här beskriver IS att de 

hatar västvärlden på grund av deras brott mot islam. De ger även uttryck för att de kommer 

fortsätta hämnas på västvärlden så länge västvärlden fortsätter göra narr av deras tro och 

religion. Detta inkluderar även de påstådda förolämpningar som västvärlden påstås göra mot 

Allahs profeter: Noah, Abraham, Jesus och Muhammad. Så länge detta pågår kommer IS, 

enligt Dabiq, hämnas med kulor och knivar.  

 

”We hate you for your crimes against Islam and wage war against you to punish 

you for your transgressions against our religion. As long as your subjects 

continue to mock our faith, insult the prophets of Allah – including Noah, 

Abraham, Moses, Jesus, and Muhammad  – burn the Quran, and openly vilify the 

laws of the Shari’ah, we will continue to retaliate, not with slogans and placards, 

but with bullets and knives.” (Dabiq vol 15: 32) 

 

Ovanstående citat är ligger i linje med i Juergensmeyer teori om sataniserade fiender då IS 

smutskastar västvärlden och gör uttalanden om att västvärlden gör narr av islam 

(Juergensmeyer 2003: 174-175). Detta ligger även i relation till Buruma och Margalit som 

menar att anhängare till occidentalismen menar att de utkämpar ett heligt krig mot en idé om 

absolut ondska (Buruma & Margalit 2008: 18). Likt ovan delar IS upp världen som god och 

ond där de troende är de goda medan de individer som inte utövar islam är onda. Genom att 

göra detta, tillskriver även IS islam, som den enda rätta religionen och på så sätt det enda rätta 

för en trogen och sann muslim. Vilket även ligger i linje med att anhängare till 

occidentalismen är negativa mot sekulariserade västerländska länder (Buruma & Margalit: 

2008: 13) 
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4.2 Analys om hur våldet mot västvärlden rättfärdigas  
Följande analys berör hur IS rättfärdigar sitt våld mot västvärlden. Analysen har delats upp i 

underteman. Dessa underteman representerar olika motiv som IS använder sig av när de 

rättfärdigar sitt våld mot västvärlden.  

4.2.1 Överordnade maktstrukturer 

I föregående tema konstaterades att IS, genom Dabiq, konstruerar västvärlden på ett väldigt 

starkt sätt, genom att förringa och tillskriva dem negativa egenskaper. Ovanstående citat ur 

tidigare teman symboliserar ett hat som IS porträtterar i form av ett aggressivt innehåll i 

Dabiq. Detta hat genomtränger även hur de beskriver våldet mot västvärlden och även hur 

detta rättfärdigas på olika sätt.  

Temat ”våld” genomsyrar samtliga nummer av Dabiq och även här pekas både individer, 

grupper i västvärlden ut som måltavlor för IS rättfärdigade våld. I artikeln ”Indeed your lord 

is ever watchful” skriver den Islamiska Staten uppenbara varningar om att deras fiender 

kommer besegras (Dabiq vol 4: 7). Nedanstående citat är riktat till västvärlden:  

“O America, O allies of America, and O crusaders, know that the matter is more 

dangerous than you have imagined and greater than you have envisioned. We 

have warned you that today we are in a new era, an era where the State, its 

soldiers, and its sons are leaders not slaves.” (Dabiq vol 4: 7). 

 

I senaste citatet går IS ut med en varning till Amerika och deras allierade samt korsfarare om 

att IS är mycket större och värre än vad deras fiender kunnat tänka sig. IS betonar att de i 

tidigare skede, varnat sina fiender om att de befinner sig i en ny era, där den Islamiska Staten 

och dess soldater är ledare och inte längre soldater. Detta ligger i linje med vad skriver 

Fazlhashemi skriver om att det finns en överordnad maktstruktur där väst ligger högst upp i 

hierarkin (Fazlhashemi 2005: 49, 58). I citatet vill dock IS poängtera att denna maktstruktur 

har rubbats och att de nu är starkare än vad deras fiender någonsin anat.  

 

Med detta sagt, varnar IS sina fiender, samtidigt som de även vill övertyga sina fiender om att 

de kommer bli besegrade oavsett om de rustar upp sig, hotar, eller försöker att förinta IS. 

 
“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.” (Dabiq vol 4: 8) 
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4.2.2 Rättvis respons 

Samtidigt beskrivs våldet i Dabiq som rättfärdigat mot sina fiender. I artikeln ”Rush to 

support your state o muslim” (Dabiq vol 4:44) står det följande:  

”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.” 

(Dabiq vol 4:44) 

 

Ovanstående citat är ett av många utdrag ur Dabiq som beskriver ett rättfärdigat våld mot 

västvärlden. I detta citat uppmanar IS sina soldater till våld. IS menar att det är särskilt viktigt 

att attacker sker mot samtliga länder som ingått en allians mot Islamiska Staten. Islamiska 

Staten poängterar att följande länder ska bli måltavlor för detta våld: USA, Frankrike, 

Storbritannien, Australien, Tyskland. Medborgarna i ”korsfararnas” länder ska särskilt bli 

måltavlor för detta våld. Med detta sagt, kan detta knytas an till Marvin B. Scott och Stanford 

M. Lymans ”Accounts”. Scott och Lymans förnekande av offer är något som kan förklara 

detta rättfärdigande av våld (Scott & Lyman 1968:51). Det underliggande temat i ovanstående 

citatet är att de som är i allians mot IS är därmed deras fienden. Likt Scott och Lymans 

förnekande av offer beskriver IS att attackerna ska rikta sig in på civila vilken uppfattas som 

en typ av bestraffning eftersom IS uppfattar att det föreligger en allians mot dem. De som 

ligger i en allians mot IS förtjänar därför att bli utsatta för våld och därmed anser IS våldet 

vara rättfärdigat. Även Juergensmeyer talar om islamistiskt rättfärdigande av våld. 

Juergensmeyer menar att om Islam och muslimer angrips eller om muslimska länder är 

inskränkta av fiender måste de svara mot angriparen för att sätta stopp för angripandet. I dessa 

fall kan våldet anses som rättfärdigat enligt Islam (Juergensmeyer 2003:80). Ovan citat är ett 

exempel på hur IS upplever att fienden skapar en större allians mot dem och på så sätt 

upplever de sig som inskränkta och därmed att deras våld är rättfärdigat mot västvärlden. 

Oskyldiga tas inte heller i beaktning i citatet vilket Juergensmeyer kan förklara. Författaren 

menar att när terrororganisationer utför attentat är målet oskyldiga människor eftersom de 

representerar en kollektiv fiende och denna i sig är ett hot mot terrororganisationen. 

(Juergensmeyer 2003:178-179). 

Fortsättningsvis använder sig IS i Dabiq ännu en av Scott och Lymans rättfärdigande, 

nämligen fördömandet av fördömarna (Scott & Lyman 1968:51). I nedanstående citat 
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uppmanar IS, genom Dabiq, att muslimer ska skrämma och genomföra attentat mot sina 

fiender eftersom de begår brott mot islam och den muslimska nationen. Detta beskrivs som 

”en rättvis respons” på dessa handlingar.  

”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: 29)  

Genom att fördöma västvärlden för deras brott mot islam och den muslimska nationen 

rättfärdigar IS sitt våld. Ovanstående citat ligger i relation till fördömandet av fördömarna 

(Scott & Lyman 1968:51). IS upplever att västvärlden begår liknande handlingar vilket, IS 

förklarar, rättfärdigar att attentat och våld är berättigat mot dem. I föregående tema nämndes 

det att IS ser världen som uppdelad, i två läger (Dabiq vol 1: 10.) Eftersom de ser världen på 

detta sätt och upplever att de som inte är allierade med IS, är fiender, anser de att en stark 

möjlighet att försvara sig själva och sin värdighet. Vilket även Juergensmeyer redogör för 

som de omständigheter då islamistisk rättfärdigande av våld är tillåtet inom islam 

(Juergensmeyer 2003:80-82).  

I det fjärde numret av Dabiq talas det återigen om korstågen. Här talas det om en övertygelse 

om att det korståg som västvärlden har mot IS kommer falla.  

”O Americans, and O Europeans,i 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 collapsesi” (Dabiq vol 4: 

8-9). 

IS beskriver ovan att det är inte de som är skyldiga till ett krig mot Amerika och Europa, 

vilket media och deras regeringar försöker få dem att tro. Enligt Dabiq är det i stället de själva 

som startat ett krig mot IS. Mot denna bakgrund förtjänar Amerika och Europa klander och, 

enligt citatet, kommer de få betala ett stort pris när korståget mot IS faller. Det är en uppenbar 

uppmuntring till våld och attentat som riktas mot Amerika och Europa. Enligt Dabiq, anses 

detta uppmanande som rättfärdigat med anledning av att IS inte startat kriget själva. De 

skyller i stället ifrån sig på fienden och ett våld anses därför som legitimt. Vilket även ligger i 

linje med vad Juergensmeyer menar med islamistiskt rättfärdigande av våld där bestraffning 

en av dessa exempel (Juergensmeyer 2003:80-82). IS argumenterar för ett rättfärdigat våld 
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utifrån ett övertygande narrativt legitimerande där de anser sig agera legitimt eftersom de inte 

var uppkomsten till den väpnade konflikten från början.  

Följande citat är ännu ett exempel på hur IS rättfärdigar sitt våld. Denna gången med 

utgångspunkt i hur många muslimer som lidit på grund av västvärldens handlingar.  

”We hate you for your crimes against the Muslims; your drones and fighter jets 

bomb, kill, and maim our people around the world, and your puppets in the usurped 

lands of the Muslims oppress, torture, and wage war against anyone who calls to 

the truth. As such, we fight you to stop you from killing our men, women, and 

children, to liberate those of them whom you imprison and torture, and to take 

revenge for the countless Muslims who’ve suffered as a result of your deeds.” 

(Dabiq vol 15: 32). 

 

Citatet ovan förklarar att IS hatar sina fiender för deras massakrer av muslimer runt om i 

världen, deras förtryck och torterande av muslimer. Därav kämpar IS mot sina fiender i syfte 

att få sina fiender att sluta döda deras män, kvinnor och barn. Samt att befria de muslimer som 

hålls fängslade för att hämnas för de muslimer som lidit på grund av deras handlingar. Som 

presenterat ovan talar Scott och Lyman om rättfärdigande av fördömandet av fördömarna 

(Scott & Lyman 1968:51).  Likt denna teori argumenterar IS genom Dabiq att deras fiender är 

de som utgör de värre handlingarna vilket gör deras dåd rättfärdigade. Genom att västvärlden 

och andra fiender torterar, fängslar och förtrycker muslimer är därför ett hämndbegär befogat.  

4.2.3 Rasism 

Likt föregående tema finns det andra motiv i Dabiq som IS beskriver som rättfärdigande för 

sitt våld mot sina fienders länder och civila. En av dessa förklaringar är att IS uttrycker att det 

rasism är starkt utpräglat i västvärlden.  

”It’s the same rubbish we hear from Obama, Hollande, Netanyahu (…) How 

Islam is great, we really like Muslims, but only “Muslims” who conform to our 

definition of what a “Muslim” should be, who fits neatly into the definition of a 

working democracy. And whoever does not conform to this new definition of 

“Muslim” will be persecuted” (Dabiq vol 7: 78)  

I citatet ovan beskrivs västvärlden och framförallt olika politiska ledares syn på muslimer och 

islam. Här talas det om en slags rasism som utövas mot muslimer där IS menar att det är 

endast vissa muslimer som är välkomna i västvärlden. Dessa muslimer ska agera på ett visst 
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sätt och däribland konvertera till västvästvärldens ”definition” av hur en muslim ska vara. 

Denna definition, som det talas om i Dabiq, innebär att man som muslim också är kompatibel 

med väst och dess demokrati. Slutliga budskapet i citatet är att de muslimer som inte omfattar 

definitionen av västvärldens ”muslim”, kommer att förtryckas och är därmed inte välkomna.  

Det finns även likande budskap i Dabiq. Ett av dessa exempel finns i nummer 12: 

 

”In general, this is the case most Muslims have experienced while living in the 

West. He feels himself a stranger and is in constant search for a land in which he 

can practice his Islam more fully, especially if he hopes for jihād and is under the 

threat of crusader intelligence agencies persecuting him. He sleeps every night 

with a knife or pistol beside him, fearing an overnight or early morning raid on 

his home, for he regularly reminds himself and others with the obligation of 

jihād.” (Dabiq vol 12: 30)  

 

Även i detta citat hänvisar IS till rasism och förtryck mot som utövas i västvärlden mot 

muslimer. I citatet beskrivs livet för en muslim i västvärlden. Det uttrycks att muslimerna 

känner sig som främlingar i väst med ett konstant letande efter ett land där han kan utöva 

islam till fullo. Förtryck av muslimer är även återkommande i detta citat. Det nämns att det är 

korsfarare som utövar förtryck mot muslimer i västvärlden och att de upplever ett ständigt 

förtryck som varar dygnet runt. Mot bakgrund av detta, menar IS, att muslimer sover i 

västvärlden med kniv bredvid dem eftersom de ständigt påminns om sin skyldighet för jihad. 

Buruma och Margalit talar om att det finns ett uttalat hat mot korsfarare vilket framkommer 

av de två citaten ovan (Buruma & Margalit 2008: 32). Genom att tillskriva sina fiender som 

rasister och att de utövar ett förtryck mot muslimer vilket gör att de inte känner sig välkomna i 

västvärlden vilket gör att de tillskriver de sig själv som offer. På så sätt får IS ett ökat intryck 

av att världen är delad i två delar som de tidigare konstruerat eftersom det ger ett negativt 

intryck av västvärlden (Dabiq vol 1: 10). 

Genom att tillskriva sina fiender negativa egenskaper, använder Islamiska Staten sig av Scott 

och Lymans ”accounts” och här rättfärdigar de sitt egna beteende genom att använda sig av 

sorgliga berättelser (Scott & Lyman 1968:52). IS målar upp muslimer som offer för rasism i 

Dabiq där västvärlden är förövarna. De gör därmed ett urval av sorgliga berättelser med fokus 

på det förflutna men även nutid. Scott och Lyman nämner att genom att använda sig av 

sorgliga berättelser som rättfärdigande blir oftast berättelsen snedvriden vilket även görs i 
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detta fallet (Ibid). I Dabiq beskrivs muslimerna som förtryckta av västvärlden och innehåller 

endast citat från IS och inte från andra aktörer från västvärlden. De beskriver detta på ett 

narrativt sätt eftersom de endast skildrar deras verklighet i sina berättelser. I sista citatet 

hänvisar IS även till jihad och skyldigheten till detta. Jihad används på så sätt också som ett 

rättfärdigande verktyg när muslimer tvingas leva med vapen på grund av det förtryck som 

västvärlden utsätter muslimer för. Juergensmeyer skriver att jihad ofta används i syfte att 

rationalisera och rättfärdiga våld av muslimska krigare (Juergensmeyer 2003:83). I citatet 

ovan blir detta tydligt eftersom det beskrivs att det är rättfärdigat för muslimer att ha vapen 

eftersom de lever under förtryck av västvärlden. 

Slutligen, mot bakgrund av ovanstående citat, använder IS en konstruerad bild av rasism som 

förtrycker muslimer i västvärlden. Som svar på detta rättfärdigar IS i Dabiq sitt våld mot sina 

fiender eftersom det finns ett uttryckt förtryck och tyranni mot islam och muslimer. Även här 

rättfärdigar de sitt egna beteende genom att använda sig av sorgliga berättelser (Scott & 

Lyman 1968:52).  

”These are realities that the crusaders have not realized. And so they use their 

power to tyrannize the weak and oppressed Muslims. Their Jewish, hypocritical, 

and apostate allies attempt to attain honor and might through the crusaders. And 

they plot against Islam (…).” (Dabiq vol 9:50)  

4.2.4 Jihad  

I Dabiq genomsyrar rättfärdigat våld genom många artiklar. I artikeln ”Why we hate you & 

why we fight you” presenteras följande:  

”We hate you for invading our lands and fight you to repel you and drive you out. 

As long as there is an inch of territory left for us to reclaim, jihad will continue to 

be a personal obligation on every single Muslim.” (Dabiq vol 15: 32) 

Likt artikelns namn presenterar IS en rad olika punkter varför IS hatar västvärlden och varför 

de gör motstånd mot dem. Citatet ovan är den sjätte punkten i denna artikeln och belyser ett 

rättfärdigat våld utifrån jihad. Syftet med det presenterade citatet är att beskriva att IS enorma 

hat mot västvärlden eftersom de invaderar deras länder vilket gör att IS svarar med att 

försvara sig. Vad som är intressant är att IS beskriver denna kamp utifrån jihad. Att jihad 

kommer fortsätta vara en personlig förpliktelse för varje muslim. Jihad beskrivs enligt 

Juergensmeyer som strävan och ”ett heligt krig”. Författaren markerar även att enligt jihad får 

man inte ta en annan persons liv- om det inte är rättfärdigat (Juergensmeyer 2003:80-82). Vad 
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IS betonar genom ovanstående citat är att jihad är ett nödvändigt och heligt krig mot fienderna 

genom ett uppmuntrat våld. Vad som dessutom framkommer är att detta är något som de 

anser vara kollektivt genom att uppmåla fienden som ett kollektiv. Resultatet blir att även IS 

målar upp muslimerna som ett kollektiv. Som citatet lyder: ”…jihad will continue to be a 

personal obligation on every single Muslim.” (Dabiq vol 15: 32). I ett heligt krig är dock jihad 

en kollektiv skyldighet för varje muslim i där de leder ett väpnat krig mot förtryck vilket gör 

det rättfärdigat enligt IS att agera med våld (Juergensmeyer 2003:80-82).  

IS uppmuntrar våld mot sina fiender på ett kollektivt sätt på flera håll genom tidningen Dabiq. 

Följande citat är ännu ett av dessa exempel:  

”Every Muslim should get out of his house, find a crusader, and kill him.” (Dabiq 

vol 4: 44)  

Med utgångspunkt i jihad som en kollektiv förpliktelse, förklaras även här att det är upp till 

varje muslim att ta livet av korsfarare. Dödandet av deras fiender blir en kollektiv förpliktelse 

likt jihad som rättfärdigar detta våld (Juergensmeyer 2003:80-82).  

5. Avslutande diskussion 
Denna studien har undersökt hur IS, i propagandatidningen Dabiq, konstruerar fiendebilder av 

västvärlden. Vidare har studien även undersökt hur våldet mot västvärlden legitimeras. 

Uppsatsens frågeställningar bröts ned i två som löd: Hur konstrueras västvärlden som fiende i 

propagandatidningen Dabiq? Hur legitimeras våld mot västvärlden i propagandatidning 

Dabiq?  

I analysen besvaras första frågeställningen med utgångspunkt i Occidentalismen och 

sataniserande fiendebilder som teorier. Sammantaget beskrivs och konstrueras världen i Dabiq 

som en plats där världen är uppdelad i två delar och där IS tillhör den ena och den andra 

tillhör de icke troende, däribland västvärlden. Denna uppdelning av världen utgör ett 

pågående krig mellan dessa delar. Mark Juergensmeyer förklarar detta genom att argumentera 

att terrororganisationer skapar en fiende om denne inte redan finns. Vidare förklarar 

Juergensmeyer att även dessa fiender kommer tillskrivas negativa egenskaper vilket ligger i 

linje med hur västvärlden beskrivs och konstrueras i Dabiq. I Dabiq konstrueras negativa 

egenskaper på västvärlden genom smutskastning och genom att tillskriva IS de bättre 

egenskaperna. Vidare beskrivs västvärlden som ett samhälle där medborgarna är trolösa och 

sekulariserade som även Buruma och Margalits teori om occidentalismen talar om. Likt 

occidentalismen beskrivs västvärldens medborgare som djur med djuriska begär vilket IS 
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konstruerar genom att tillskriva islam som den enda rätta religionen vilket gör IS negativt 

inställda till den sekulariserade världen i väst.  

Med utgångspunkt i studiens andra frågeställning kan Mark Juergensmeyers teori om 

islamistiskt rättfärdigande av våld samt Marvin B. Scott och Stanford M. Lyman ”accounts” 

förklara hur IS rättfärdigar sitt våld mot väst. IS använder sig av olika motiv till deras 

rättfärdigande av våld mot västvärlden. För det första beskriver IS att världen är uppdelad i en 

överordnad maktstruktur vilket även Fazlhashemi beskriver genom att förklara att västvärlden 

ligger överst i hierarkin. Ett annat motiv som genomsyrar Dabiq är rättvis respons som 

förklarar IS våld mot västvärlden. De länder som ligger i allians mot IS förtjänar, enligt 

Dabiq, att bli utsatta för våld och attentat. IS menar dessutom att våldet rättfärdigas mot 

västvärlden eftersom de begår brott mot islam och den muslimsk nationen likt Scott och 

Lymans teori om ”accounts”. Rasism är även starkt utpräglat i Dabiq som motiv till 

rättfärdigat våld mot västvärlden eftersom rasism är starkt utpräglat i västvärlden mot 

muslimer. Sist är även jihad ett motiv till rättfärdigat våld mot västvärlden. Likt 

Juergensmeyer teori om jihad som rättfärdigande omständighet, förklarar IS att jihad är ett 

nödvändigt och heligt krig mot fienderna genom ett uppmuntrat våld.  

Sammantaget kan det konstateras att det finns en vi och de- känsla som konstrueras och 

genomsyrar Dabiq. Detta budskap är ett mål för IS för att kunna påvisa för omvärlden att 

världen är delad, såsom tidigare uppmärksammats i Dabiq. Detta är uppenbart på olika sätt, 

genom att tillskriva och konstruera västvärlden som rasister som utför rasism mot muslimer 

vilket gör att de inte känner sig välkomna i västvärlden eftersom de antas vara muslim enligt 

västerländsk definition. I Dabiq är detta något som späder på en vi och de-känsla vilket gör att 

de tillskriver sin verklighet i kalifatet som den enda riktiga och där denna känsla av 

utanförskap inte kommer existera. Detta är i sin tur viktigt att påvisa eftersom ett utanförskap 

skulle kunna ge upphov till avvikande handlingar. Om en känsla av utanförskap finns, är det 

möjligt att terrororganisationer, likt IS, försöker sprida denna konstruerade verklighet i jakt på 

nya potentiella anhängare eftersom detta utanförskap inte finns konstruerad i kalifatet. 

5.1 Vidare forskning 
Denna studien har analyserat olika konstruktioner av västvärlden och hur våldet mot dessa 

rättfärdigas. Det finns dessutom konstaterat i tidigare forskning att det finns forskningsprojekt 

som redogör för vilka teman och budskap som finns i IS propaganda. För vidare forskning 

krävs kunskap om vilka åldrar dessa budskap riktas till och om det finns specifika 

propagandamaterial riktade mot specifika åldrar. Använder IS sig av samma budskap om 
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propagandan riktar sig till unga kontra äldre? Som tidigare nämnt är denna sortens kunskap 

relevant i förhållande till ett förebyggande arbete mot terrororganisationer och det är därmed 

viktigt att ha djup kunskap om vilken publik som IS propaganda riktas mot. Därmed är det 

ytterst viktigt att ha förståelse för Islamiska Statens idealsamhälle och hur det s.k. kalifatet är 

konstruerat.  
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