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Abstract 

Engelsk titel 

“The spark has been lit” – A discourse analysis of Dabiq Magazine 

 

The aim of the study is to examine how religion legitimates outrages and it what ways 

we can regard religion as politics. The study uses the theory that Eickelman and 

Piscatori present in their book Muslim politics. They use the term ‘Muslim politics’ to 

describe the relation between Islam and politics. Eickelman and Piscatori divide Muslim 

politics in five elements that the essay uses to structure the analysis. By studying IS´s 

own published documents, two issues of the newspaper Dabiq Magazine, from a 

discourse analytical approach, this essay aims to consolidate the discourse behind the 

texts and find how the Muslim politics of IS is constructed. IS is an organization that 

has proclaimed a caliphate that includes Iraq and Syria. IS claims that the core of Islam 

has been lost and it needs to be rediscovered to avoid the punishment from Allah. IS 

claim to be the trustees of the will of Allah on earth and call on people to rally behind 

their interpretation of “true Islam”. The vision of IS is to re-establish a caliphate which 

is part of the ongoing objectification process.    
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1 Inledning 

Irak och Syrien har en historia av oroligheter och konflikter såväl inom politiken som 

inom befolkningen. Splittringar mellan etniska och religiösa grupperingar har varit en 

av flera bidragande orsaker som främjat konflikterna. Detta tillsammans med bland 

annat en misstro gentemot de styrande har lett fram till en gynnsam kontext för 

organisationen Islamiska Staten (IS)
1
. Organisationen härstammar från al- Qa’ida och 

åberopar ett kalifat som ska växa sig lika stort som kalifatet under det Abasidiska riket. 

Ett kalifat är detsamma som en islamisk stat men har en vidare historisk betydelse för 

muslimer. Efter profeten Muhammeds död skapades ett rike där muslimer skulle enas 

under den efterträdande ledaren för muslimerna. Men vem som skulle utses som den 

rättmätige ledaren rådde det oenighet om bland muslimerna. Trots splittringen har 

etablerandet av ett kalifat länge varit något många muslimer har ansett varit 

eftersträvansvärt.
2
  IS driver denna önskan genom sin strategi att inkludera Irak och 

Syrien i det tilltänkta kalifatet.
3
 Sommaren 2014 utropade IS att ett kalifat har etablerats 

och de uppmanar muslimer att förenas under IS ”sanna islam”:
4
    

 

O Muslims everywhere, glad tidings to you and expect good. Raise your head high, for 

today – by Allah’s grace – you have a state and Khilafah, which will return your dignity, 

might, rights, and leadership.
5
 

 

Tidningarna, Dabiq Magazine, vittnar om hur IS använder sig av brutalt våld och 

legitimerar våldet genom att hänvisa till Allahs vilja. Detta väckte mitt intresse för hur 

IS använder religiösa symboler för att rättfärdiga sin strategi. Genom att studera två 

nummer av Dabiq Magazine syftar uppsatsen att besvara frågeställningarna som 

presenteras nedan. Uppsatsen använder Dale F. Eickelmans och James Piscatoris teori 

om vad muslimsk politik består av för att analysera hur IS muslimska politik ser ut.  

 

                                                 
1
 Det ursprungliga namnet på organisationen är ISIS som står för The Islamic State of Iraq and Syria. 

Cockburn 2014: 9-29. Men organisationen har omnämnts i flera mediesammanhang som IS, Islamiska 
Staten och är numera kända som IS. Studien använder sig därför av IS som namn för organisationen.  
2
 Holt, P.M. "K̲h̲alīfa." Encyclopaedia of Islam, Second Edition. 

3
 Cockburn 2014.  

4
 Rosiny 2014.  

5
 Dabiq Magazine 1 2014: 7. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur en jihadistorganisation
6
 använder religionen för 

att rättfärdiga våld. Genom att analysera den religiösa symboliken i IS eget material, 

Dabiq Magazine, är förhoppningen att befästa den bakomliggande diskursen för att 

besvara frågeställningarna nedan.  

 

 Hur är IS muslimska politik konstruerad?  

 Varför ser IS muslimska politik ut som den gör? 

 

1.2 Disposition 

Uppsatsens struktur presenteras nedan för att ge läsaren en överskådlig bild av 

dispositionen. Först ges en summering av tidigare forskning på området för att sedan gå 

igenom teorin som ligger till grund för analysen. Dale F. Eickelmans och James 

Piscatoris teori används för att studera det empiriska materialet. Efter 

teoripresentationen ges en beskrivning av vilka IS är. Presentationen av IS följs av 

diskursanalysen av Dabiq Magazine nummer 1 och 2 som struktureras utifrån 

Eickelman och Piscatoris fem element som muslimsk politik består av. I bilaga A och B 

presenteras tabellerna och de ord som analysen använder sig av. Analysen av numren 

sammanfattas i del, 5 Sammanfattande slutsats. Studiens frågeställning besvaras under 

del 5.1 och 5.2. som följs av en avslutande diskussion, del 6. Avslutningsvis ges förslag 

på framtida forskning, del 7.    

 

1.3 Tidigare forskning 

IS är en relativt ny organisation vilket bidragit till att den tidigare forskningen är 

bristande på området. Detta har gjort det svårt att finna material kring IS. En del 

vetenskapliga artiklar om IS och deras ursprungliga grupptillhörighet al- Qa’ida har 

publicerats. Några av artiklarna är publicerade på andra språk än vad studien har 

möjlighet att inkludera.
7
 Nedan presenteras vetenskapliga artiklar som mestadels 

betonar al- Qa’ida vars organisation IS värderingar grundar sig på.  

 

                                                 
6
 Jihadister är benämningen för de människor som tillhör grenen inom islam som tagit till våld för att 

bekämpa värden som strider mot islam. Landau-Tasseron, Ella. "Jihād." Encyclopaedia of the Qurʾān. 
7
 Tayyip Gürler & Behram Özdemir 2014.    
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Boken The Jihadis Return – ISIS and the New Sunni Urprising används i denna uppsats 

för att beskriva IS uppkomst och verksamhet.
8
 Boken är skriven av mellanöstern 

korrespondenten Patrick Cockburn som har skrivit ett flertal böcker och artiklar om al- 

Qa’ida och situationen i mellanöstern.
9
 Cockburn grundar sin analys på IS eget material 

som kompletteras av hans resor och intervjuer vilket bidrar till att ge en representativ 

bild av IS ursprung, verksamhet och ideologi.  

 

Dr. Stephan Rosiny arbetar på GIGA institutionen för forskning om mellanöstern i 

Hamburg. I artikeln ’The Caliph’s New Clothes: The Islamic State in Iraq and Syria’ 

analyserar han varför IS har nått framgångar och vilka omständigheter som har gynnat 

deras strategiska plan. Rosiny fastställer ett flertal faktorer som kan ses som förklaringar 

till IS framgångar. Han nämner exempelvis fragmenteringen i Irak och Syrien, IS 

militära strategi och en ideologi som inkluderar ett enformigt budskap som inte är 

förhandlingsbart. Rosiny tror också att de vunnit stora framgångar på grund av att de 

återupptagit visionen om ett kalifat och handlingskraftigt visat på att det går att 

verkställa.
10

  

 

’How al- Qaeda lost Iraq’ är skriven av Andrew Phillips som är lektor inom 

institutionen för politisk forskning och internationella studier på Queensland universitet. 

Hans syfte med artikeln är att presentera al- Qa’idas reformering och policys i Irak. 

Dessutom vill han framhäva hur omvärlden agerar och bör agera mot 

extremistgrupperingar som al- Qa’ida. Tonvikten läggs på globaliseringen som främjar 

jihadistgrupperingar att kommunicera och mobilisera sig.
11

   

 

Brian Fishman studerar den globala bekämpningen av terrorism och arbetar på CTC 

(Combating Terrorism Center) på West Point som är USA:s högskola för officerare. 

Han har också intresserat sig för samhällsforskning. I sin artikel ’Using the Mistakes of 

al- Qaeda’s Franchises to Undermine Its Strategies’ presenterar han hur Irakkriget 

påverkat omvärldens bekämpning av terrorism med betoning på organisationen al- 

                                                 
8
 Cockburn 2014.  

9
 Cockburn 2007. Cockburn 2008. 

10
 Rosiny 2014: 1- 7. 

11
 Phillips 2009: 64- 84. 
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Qa’ida. Han beskriver att al- Qa’idas ideologi anammats av allt fler grupper med 

liknande värderingar.
12

   

 

Jülide Karakoҁ har skrivit artikeln ’The Failure of Indirect Orientalism: Islamic State’ 

som presenterar hur USA:s policy gentemot mellanöstern har misslyckats och bidragit 

till IS uppkomst och framgång. Artikeln diskuterar faktorer som har bidragit till att en 

sunnimuslimsk organisation har lyckats tagit kontroll över ett stort territorium. USA:s 

strategi i mellanöstern, IS förmåga att rekrytera nya medlemmar genom media och 

institutionalisering nämner Karakoҁ som faktorer som tillsammans gett upphov till 

framgångarna. Karakoҁ beskriver också hur IS anammat de idéer som al- Qaida 

betonade. I artikeln exemplifieras detta genom att återge Osama bin Ladins tankar om 

hur islam erbjuder tre alternativ åt människor som ännu inte konverterat till islam: 

”conversion, subjugation or death.”
13

 Karakoҁ beskriver våld som verktyget IS använder 

för att etablera ett kalifat.
14

 Denna uppsats spinner vidare på Karakoҁ forskning 

eftersom studien åsyftar att studera de religiösa symbolerna i IS tidning, Dabiq 

Magazine.   

 

Den tidigare forskningen kring IS visar på att perspektivet ofta inriktats på politiken 

som förs kring terrorism och agerandet för att bekämpa terroriststämplade 

organisationer. De flesta artiklar omnämner al- Qa’ida och deras organisatoriska nätverk 

i Irak samt deras framväxt men ytterst få nämner IS. Därför är denna studie ett bidrag 

till befintlig forskning med betoning på religionens roll på den politiska arenan.  

 

1.4 Material 

Materialet som kommer att studeras för att besvara frågeställningen är två nummer av 

IS tidning, Dabiq Magazine. Tidningen är publicerad av Alhayat Media Center och 

skriven i syfte att sammanfatta IS handlingar och organisation.
15

 Tidningarna är 

propagandamaterial från IS för att rekrytera och propagera för sin organisation. IS 

medvetenhet om att budskapet sprids genom massmedia på flera språk stärker tesen om 

att materialet åsyftar att rekrytera nya medlemmar.  

 

                                                 
12

 Fishman 2014: 46-54. 
13

 Karakoҁ 2014: 599.  
14

 Karakoҁ 2014.  
15

 Dabiq Magazine 1 2014: 3. 
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I analysen kommer citat att användas från tidningarna för att tydligt presentera hur IS 

väljer att formulera sig. IS är inte konsekventa när det gäller utformningen av deras 

texter. Exempelvis används parenteser ibland och klamrar ibland. Detta förklarar varför 

citaten i analysdelen kommer att se olika ut. Analysen av texterna betonar IS 

användning av islamiska termer men för att jämföra med en allmän förståelse av 

termernas innebörd används Encyclopedia of the Qu’ran och Encyclopedia of Islam. 

Dessa uppslagsverk innehåller vetenskapliga artiklar som presenterar den vidare 

betydelsen av islamiska termer. Artiklarna presenterar också andra företeelser inom 

islam som kan användas för att förstå specifika händelser som IS refererar till.  

 

1.5 Metod 

Metoden för denna studie är kritisk diskursanalys. För att beskriva diskursanalys krävs 

förkunskaper om vad som definierar en diskursgemenskap. James E. Porter beskriver en 

“discourse community” såhär: “a group of individuals bound by a common interest who 

communicate through approved channels and whose discourse is regulated”
16

. Porters 

sätt att beskriva en diskurs antyder på hur aktörer för specifika intressen skapar ett 

gemensamt språk. IS publicerade tidningar bidrar till propagerandet för specifika 

intressen och bildandet av en diskurs. 

 

Diskursanalysens syfte är att avkoda texternas bakomliggande betydelse genom att 

systematiskt tematisera texten. Forskaren försöker finna ord som kan åsyfta en 

gemensam nämnare som tillsammans bildar en kontext som kan konstruera den 

bakomliggande diskursen. Exempelvis kan konflikt vara ett tema där synonymer som 

speglar en konflikt strukturaliseras genom textgranskning. Efter att forskaren har 

tematiserat texten kan slutsatser dras om vad texten innehåller och vilket budskap som 

förmedlas. Genom att hantera texter såhär kan de ofta svårdefinierade diskurserna 

framträda och presenteras utifrån en vetenskaplig grund.
17

        

 

Det finns olika sätt att närma sig studiet av texter. Marianne Winther Jörgenssen och 

Louise Phillips presenterar tre olika angreppssätt inom diskursanalytisk metod: 

diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. Ernesto Laclau och Chantal 

Mouffes har utvecklat ett diskursteoretiskt angreppssätt som ser diskurser som 

                                                 
16

 Porter 1986: 38.  
17

 Winther Jørgenssen & Phillips 2000: 66-96 



  
 

6 

föränderliga eftersom diskurserna är i en ständig kamp med omkringliggande diskurser. 

Norman Fairclough har vidareutvecklat den kritiska diskursanalysen som beskriver hur 

diskurser används för att konstruera vår sociala värld. Genom att studera texter utifrån 

ett intertextuellt antagande om att det är flertalet diskurser som genererat den studerade 

texten kan forskaren ta reda på hur texten har skapats och varför. Fairclough hävdar att 

diskurser alltid har en historisk förankring i tidigare diskurser och att intertextualiteten 

bidrar till att visa på en förändring. Det tredje angreppssättet är diskurspsykologi som 

fokuserar på hur diskurser skapas i social interaktion. I studier då intervjuer används är 

det intressant att studera hur den omgivande diskursen påverkar respondentens svar.
18

     

 

Denna studie tar avstamp i kritisk diskursanalys och utgår därför ifrån Faircloughs 

analytiska tillvägagångssätt som rymmer tre steg. Första steget inkluderar den 

diskursiva praktiken som åsyftar att studera varför texten har producerats och vem/vilka 

antas konsumera texten. Utifrån ett intertextuellt förhållningssätt kan tidigare diskurser 

identifieras i den studerade texten. Därmed kan relationen till tidigare texter definieras 

och se hur detta har påverkat produktionen av texten som studerats. Andra steget 

inkluderar studiet av texten och de visuella uttryck som materialet innehåller. Studien 

kan inkludera både text och bild eller studera dem var för sig. Detta steg innebär att 

strukturera textens innehåll genom att studera orden tematiskt för att befästa innehållet i 

den bakomliggande diskursen. Det sista steget i Faircloughs diskursanalys innefattas av 

en kontextualisering av diskursen. Detta innebär att den studerade diskursen sätts in i 

relation till den omkringliggande diskursordningen. Det sista steget kan besvara frågan 

om diskursen som identifieras stärker den tidigare diskursordningen eller om en 

förändring kan märkas.
19

    

 

2 Teori: Muslim Politics 

För att studera Dabiq Magazine används Dale F. Eickelmans och James Piscatoris teori 

om vad muslimsk politik består av. Boken Muslim Politics presenterar hur vi bör förstå 

relationen mellan religion och politik. Enligt Eickelman och Piscatori går det inte att 

särskilja religion från politik. De presenterar sitt begrepp muslimsk politik som ett 

symbolsystem som är skapat av normer som konstruerats av flera 

huvudrollsinnehavande aktörer. Politiken blir därmed muslimsk eftersom aktörerna 

                                                 
18

 Winther Jørgenssen & Phillips 2000: 12-18.  
19

 Winther Jørgenssen & Phillips 2000: 66-96.  
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implementerar de islamiska symbolerna. Eickelman och Piscatori framhäver dock att 

produktionen av islamiska symboler är en pågående kamp mellan aktörer som vill åt 

”sann islam”. Objektiveringsprocessen kallas den tolkningsprocess om vad ”sann islam” 

innebär. Den pågående kampen som omnämns är också definitionen på vad som anses 

vara politik. En kamp om auktoriteten att konstruera diskurser, normer och värden. 

Eickelman och Piscatori delar upp muslimsk politik i olika element: symboler, tradition, 

auktoritet, etnicitet och förhandling och motstånd. Utifrån dessa element kommer 

studiematerialet att analyseras. Nedan följer förklaringar på vad Eickelman och 

Piscatori menar med dessa element. Elementen bör förstås var för sig men i relation till 

varandra eftersom de tillsammans utgör muslimsk politik.
20

    

 

2.1 Symboler 

Eickelman och Piscatori nämner att symboler är centralt för den muslimska politiken. 

Med symboler menas språkbruket och visuella uttryck. Språket är aldrig neutralt utan 

ständigt subjektivt eftersom språket väljs utifrån bakomliggande värderingar. Det är 

genom språket som samhällets värden implementeras i människors liv. Det finns flera 

aktörer i samhället som konkurrerar om befogenheten att skapa symboler som bidrar till 

människors förhållningssätt och levnadssätt. Politiken består av intressen som strävar 

efter att gynnas av de politiska beslut som tas. Politik är därmed en kamp om sociala 

värden och symboler för att effektivisera verkställandet av ideologiska visioner. 

Symbolskapandet är dock en komplex process som består av många tolkningar och 

förslag på handlingssätt. Processen kräver en politisk struktur för förhandlingar.
21

    

 

Eickelman och Piscatori beskriver hur symboler kan användas för att mobilisera 

människor och stärka etniciteten. Övertygelse är en förutsättning för att politiken ska bli 

framgångsrik. Genom att åberopa exempelvis islamiska symboler kan ett gemensamt 

mål och syfte med den förda politiken implementeras hos befolkningen och övertygelse 

nås. Kunskap om de islamiska symbolernas innebörd är viktigt att sprida hos 

befolkningen. Muslimer kan lättare legitimera den politiska processen som stärker 

sammanhållningen hos en befolkning med muslimsk majoritet. Den muslimska 

politiken blir på så sätt än mer framgångsrik och effektiv.
22

 Symboler i Dabiq Magazine 

                                                 
20

 Eickelman & Piscatori 2004.  
21

 Eickelman & Piscatori 2004: 3-21. 
22

 Eickelman & Piscatori 2004: 3-21.  
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kommer att benämnas som muslimska termer eftersom termerna som IS använder är ett 

resultat av Eickelmans och Piscatoris beskrivna symbolskapande process.     

 

2.2 Tradition  

Moderniseringsteorier framhäver att modernitet består av processer så som ekonomisk 

specialisering, institutionalisering, byråkratisering, rationalisering och förändringar 

inom utbildning. Religionen kan ofta reagera motstridigt emot dessa 

förändringsprocesser. Modernisering likställs ofta med ett närmande av västerländska 

normer och värderingar. Eickelman och Piscatori beskriver hur klassisk 

moderniseringsteori ofta ställer modernitet och tradition i ett motsatsförhållande. Detta 

kritiserar de starkt eftersom tradition inte behöver presenteras i negativa termer. Men 

det finns en problematik att förena religionen som den tidigare tolkats med moderna 

fenomen som inte står specificerat i kanoniska texter. Denna tolkningsprocess kallas för 

objektivering. Objektiveringsprocessen bidrar till att tradition omtolkas och efterlevs på 

alternativa sätt eftersom traditioner inte är beständiga utan föränderliga. Tradition är 

enligt Eickelman och Piscatori en: ”process of formalization and ritualization, 

characterized by reference to the past.”
23

 Objektiveringsprocessen beskriver hur 

Koranen ständigt tolkas för att stämma överens med moderna fenomen. Tolkningarna är 

mångfaldiga och bidrar till att religionen riskerar att fragmenteras.
24

  

 

Eickelman och Piscatori nämner visionen om ett nytt kalifat som en av många 

objektiveringsprocesser inom islam. Efter profeten Muhammeds död etablerades ett 

kalifat för att utveckla och sprida Muhammeds budskap. De kommande fyra kalifaten 

expanderade territoriet och leddes av följande personer: Abu Bakr (mellan år 632-634), 

Umar ibn al- Khattab (mellan år 634-644), Uthman ibn Affan (mellan år 644-656) och 

Ali ibn Abi Talib (mellan år 656-661). Tiden från Muhammed och till de 

efterkommande fyra kaliferna benämns som islams guldålder. Kalifatet stod enat 

gentemot korstågen. Objektiveringsprocessen har bidragit till att en ny guldålder 

eftersträvas. Muslimer som vill verkställa ett kalifat hänvisar till Koranen och hävdar att 

de politiska principerna som krävs för att konsolidera ett samhällssystem inkluderas 

under ”sann islam”. Många muslimer legitimerar idag upprättandet av en ny islamisk 

stat genom da’wah, som betyder Allahs rop på ”sann islam”. Men vad ”sann islam” 

                                                 
23

 Eickelman & Piscatori 2004: 29. 
24

 Eickelman & Piscatori 2004: 21-45.  
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innebär är dock tvetydigt och det finns ingen allmängiltig tolkning som samtliga 

muslimer kan enas kring.
25

  

 

2.3 Auktoritet 

Eickelman och Piscatori beskriver hur ett nätverk av olika aktörer gör anspråk på den 

heliga auktoriteten inom islam genom att propagera för sin tolkning av islam. Koranen 

som enligt islam är Allahs ord har historiskt sett tolkats av experter, ulama. De flesta 

muslimer har accepterat att dessa experters tolkningar av Allahs ord är rättfärdiga. Men 

ökade utbildningsmöjligheter har bidragit till att fler människor har möjlighet att göra 

egna tolkningar av Koranen. Ulamas har därmed fått minskat offentligt utrymme och 

försvagad ställning i samhället. Mångfalden av tolkningar har resulterat i 

fragmenteringar inom islam och en kamp om vilken tolkning som genererar ”sann 

islam”. Enligt Eickelman och Piscatori försvagas det muslimska samfundet, umma, av 

tolkningar som alla gör anspråk på den heliga auktoriteten. Att komma överens om en 

allmängiltig tolkning är en utopi eftersom flertalet grupperingar vill främja sin tolkning 

och de intressen som tolkningen medför.
26

    

 

Eickelman och Piscatori diskuterar om religion är förenligt med politik. En del hävdar 

att Koranen innehåller regler för att etablera ett samhällssystem. Andra är kritiska till att 

förena islam med politik. Diskussionen rymmer olika tolkningar men de flesta muslimer 

är dock överens om att en islamisk stat kan upprättas. Men det finns ingen gemensam 

grund för hur den ska verkställas. Den ständigt pågående objektiveringsprocessen kring 

vad som är ”sann islam” utmanar muslimer att förena islam med moderna och politiska 

företeelser.
27

  

 

2.4 Etnicitet 

Det etniska elementet i muslimsk politik är ett resultat av den symbolskapande 

processen som nämnts ovan. Eickelman och Piscatori betonar att det är de omgivande 

symbolerna som bidrar till individskapande och bildandet av grupper. Genom 

symbolerna, språket och visuella uttryck skapas gränsdragningar mellan exempelvis 

privat och offentligt, vi och dem. Språket genererar symbolerna som i sin tur 

                                                 
25

 Eickelman & Piscatori 2004: 22-35. 
26

 Eickelman & Piscatori 2004: 26, 45-68. 
27

 Eickelman & Piscatori 2004: 45-68. 
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implementerar normer och värden som bidrar till människors uppfattning om sig själva 

och grupptillhörighet. Symbolprocessen skapar grupper som människor söker sig till för 

att bekräftas och känna sammanhållning.
28

 

 

Eickelman och Piscatori bygger på Émile Durkheims tankar om att religion och 

gemenskap är två förklaringar till varför människor hänger sig åt en grupps ideologi. 

Islam kan exemplifiera Durkheims tankar eftersom muslimer anser sig vara medlemmar 

av umma. Umma är ett begrepp som används för att beskriva alla världens muslimer 

som ett gemensamt folk. Trots att det finns en del gemensamma nämnare för alla 

muslimer så ifrågasätter Eickelman och Piscatori om vi kan tala om en muslimsk 

etnicitet. Generaliseringen av muslimer bidrar till att fördomar skapas om hur en 

muslim bör vara och leva. Eickelman och Piscatori uppmärksammar hur etnicitet 

används som ett verktyg för att konstruera vi och de- relationer. Konstruktionen av vi 

och de generar konflikter och en abstrakt bild av hur verkligheten egentligen ser ut. 

Dessutom har olika tolkningar medfört skiljda åsikter kring hur en rättfärdig muslim ska 

vara vilket förstärker konflikterna ytterligare.
29

   

 

2.5 Motstånd och förhandling 

Våld inom islam uppkommer som en reaktion på felaktigheter i samhället som strider 

mot ”sann islam”. Problematiken ligger i att identifiera vad ”sann islam” innebär. 

Objektiveringsprocessen som nämnts tidigare kan förklara motståndet från islamister 

och även mellan islamistgrupper. Eickelman och Piscatori använder islamister för att 

beskriva muslimska aktivister som objektiverat islam och förenat deras tolkning av 

”sann islam” med våldshandlingar. Våld bör inte förknippas med islam utan med 

islamister som tror sig ha den rätta tolkningen av Koranen och islam. Kampen om den 

heliga auktoriteten har medfört fragmenteringar om hur islam bör tolkas.
30

  

 

Fler människor får tillgång till kunskap genom utbildning vilket medför att individuella 

tolkningar av Koranen ökar. Detta främjar fragmenteringen mellan muslimska 

grupperingar ytterligare. Teknologisk utveckling har medfört att mobiliseringen av 

dessa grupper effektiviserats. Förbättrade möjligheter att kommunicera har bidragit till 

                                                 
28
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30
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att värderingar lättare kan utbytas. Detta kulturella utbyte har stärkt och spridit den 

muslimska identiteten som människor identifierar sig med. Men eftersom splittringen av 

muslimerna tenderar att öka genom mångfalden av grupper resulterar detta i en större 

risk för konflikter. Konfliktupptrappningen kan kännas igen genom ökat våld eller 

förhandlingar där islamister får kompromissa med sekulära politiska rörelser och andra 

muslimska grupper. Det offentliga utrymmet är begränsat och motståndsrörelserna får 

därmed samsas om forumet för protesterna.
31

     

 

3 Bakgrund: Islamiska Staten   
 

Före analysen av Dabiq Magazine krävs det kunskap kring vilka IS är och hur gruppen 

har uppkommit. Det bör poängteras att visionen om att etablera en islamisk stat inte är 

konstruerat av IS utan förekommer bland andra muslimska grupper som objektiverat 

”sann islam”.   

 

IS deklarerade den 29 juni 2014 att ett kalifat har etablerats. Visionen om ett kalifat har 

funnits inom andra organisationer med liknande ideologi som IS har. Rosiny skriver att 

det dock är första gången i modern tid en organisation kontrollerar och påbörjar 

verkställandet av ett kalifat. Rosiny nämner exempel på att IS territorium numera kan 

liknas vid en stat. IS har en egen flagga, rättssystem, skatteindrivningar, matdistribution, 

egna pass med mera. Statens gränser har till fullo inte fastslagits eftersom IS mål är att 

vidga territoriet ytterligare. Detta försvagar statens existens eftersom gränserna är vagt 

definierade.
32

  

 

IS kallade sig tidigare för the Islamic State of Iraq and Levant (ISIL) som senare kom 

till att kallas the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Namnen åberopar de 

landområden som IS hävdar att det kommande kalifatet ska inkludera. IS har rötter i al- 

Qa’ida.
33

 al- Qa’ida är en organisation med en ideologi som inkluderar tankar från bland 

annat wahhabismen. Enligt John L. Esposito grundades ideologin av Muhammad ibn 

abd al- Wahhab som tillhörde en sunnitisk rättsskola i Arabien under 1700- talet. al- 

Wahhab kritiserade människors religiösa sätt att kringgå Guds enhet, tawhid. 

Anklagelserna riktades mot den religiösa dyrkan vid sidan av Gud som exempelvis 

                                                 
31

 Eickelman & Piscatori 2004: 108- 135. 
32

 Rosiny 2014: 1-7. 
33
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gravar och helgon. Genom att bekämpa värden som strider mot islam kan ”sann islam” 

återupprättas. Dessutom uppmuntrades muslimer enligt wahhabismen att upprepa 

Muhammeds första reformation genom verkställandet av ett samfundsliv som grundar 

sig på Koranen.
34

  

 

al- Qa’ida har efter attacken mot World Trade Center 2001 förändrats på grund av 

krigsföringen som följde emot terrororganisationer. 2011 dödades Osama bin Ladin som 

var ledare för al- Qa’ida vilket bidrog till reformeringen av organisationen. al- Qa’ida 

övergav den fysiska form som de tidigare haft med exempelvis träningsläger för 

medlemmarna. Den wahhabitiska ideologin spreds till andra grupper med liknande 

föreställningar om att den ”sanna islam” har gått förlorad. Tankegångarna som 

wahhabismen förespråkar har inkluderats i IS trosföreställningar.
35

  

 

Patrick Cockburn har analyserat videoinspelningar som publicerats av IS där pass som 

ser ut att vara från Jordanien eller Saudiarabien bränns. Handlingen är, enligt Cockburn, 

en symbol för att stärka rollen som jihadistkrigare och förkastandet av 

nationalidentiteter. Männen viger därmed sitt liv åt kampen för ”sann islam”. IS ledare, 

Abu Bakr al- Baghdadi, som tidigare varit ledare för al -Qa’ida i Irak, beskriver att det 

framtida kalifatet inte kommer att kräva nationalidentiteter. Cockburn anser att detta 

speglar IS ideologi och mål om en värld tillägnad Allah, enligt Allahs ord, Koranen.
36

  

  

IS är en sunnimuslimsk rörelse som fått fäste i både Irak och Syrien främst tack vare en 

instabil samhällsordning. Irak har en problematisk historia med flera grupperingar och 

korruption som lett till konflikter. USA har försökt att få till stånd en samhällsordning 

som levererar kontroll och stabilitet sedan 2003 i landet. I Irak bor bland annat sunni- 

och shiamuslimer men också kurder som medför inbördes konflikter. Efter Barack 

Obama tillträdde presidentposten påbörjades reträtten från Irak vilket medförde utökat 

utrymme för grupperingar som IS. På grund av splittringarna inom Irak lyckades IS 

kontrollera stora landområden. Premiärministern Nouri al- Maliki kom till makten 2006 

och försökte då propagera för reformer som skulle återge staten kontrollen över Irak. 

Men fördröjda reformer gav IS endast mer tid att skaffa sig allierade och mer kontroll 

över större områden. Dessutom så var Maliki shiamuslim och hans styre har medfört att 
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shiiterna i Irak länge varit privilegierade. Detta bidrog till att många sunnimuslimer 

började stödja IS frammarsch.
37

 

 

Samtidigt som IS utökade sin makt i Irak påbörjades revolutionen i Syrien med målet att 

störta presidenten Bashar al- Assad. Oppositionen kallade sig för Jabhat al- Nusra och 

var också sunnimuslimer. De fick liksom IS stora framgångar vilket medförde ett hot 

mot IS eftersom grupperna gjorde anspråk på samma territorium. Abu Bakr beslutade 

sig därför att sträcka ut sin hand och erbjuda samarbete. En del av medlemmarna i IS 

och al- Nusra fronten såg möjligheterna att påskynda utvecklingen mot en islamisk stat 

och störta president Assad medan andra medlemmar såg al- Nusras framgångar tillägnas 

IS. Idag kontrolleras näst intill alla oljefält i Syrien av jihadister samt den strategiskt 

viktiga dammen i Mosul. Mosuldammen justerar vattenflödet i floden Tigris som förser 

befolkningen med vatten. Dessa strategiska framgångar för IS har bidragit till ökad 

kontroll över territoriet.
38

      

 

Cockburn fastställer att IS är framgångsrika av två framhävande orsaksförklaringar: 

kompetent militärstrategi och god ekonomi. Handlingarna som IS genomför rättfärdigas 

av religionen, vilket medför en ökad vilja att nå framgång med vilka medel som än 

krävs. IS militära strategi eftersträvar inte längre strider utan korta attacker som 

eliminerar fienden eller omvänder till IS fördel. För att få ingå i IS militär och 

omvändas till ”sann islam” vittnar människor om skatteindrivningar och hot om att dö 

om de inte alliera sig med IS. Ideologin har anammats av flera jihadistgrupperingar 

vilket utgör ett ökat stöd för IS strategi. Dessutom stöds IS ideologi ekonomiskt av flera 

omkringliggande länder.
39

   

 

4 Analys 
 
I denna del presenteras analysen av Dabiq Magazine 1 och 2 med betoning på hur IS 

använder religiös symbolik. Analysen framhäver de ord som centraliserats i tidningarna 

och som är återkommande.
40

 Fokus ligger på IS användning av termerna men den 

allmänna uppfattningen om termens betydelse presenteras likväl. Analysen är 
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strukturerad efter de fem element som Eickelman och Piscatori hävdar att muslimsk 

politik består av. Termerna har kategoriserats efter teorins beskrivning av elementen. 

Det bör således beaktas vid läsningen av analysen att citaten som används kan innehålla 

termer som kan sorteras under flera element.  

 

4.1 Dabiq Magazine 1 

 

4.1.1 Muslimska termer 

Tidningen är fylld av religiösa symboler som åsyftar att stärka och sprida kunskap om 

IS vision om återupprättandet av ett nytt kalifat. I denna del av analysen presenteras de 

islamiska termer som framhävs i Dabiq Magazine 1. Eickelman och Piscatori beskriver 

politik som en kamp om symbolskapandet för att generera övertygelse bland 

befolkningen. Övertygelsen bidrar därmed till en mobilisering av befolkningen och ett 

stöd som ger en gynnsam politik för ett specifikt intresse.
41

 IS försöker att nå denna 

övertygelse genom att sprida kunskap om vad ”sann islam” innebär utifrån islamiska 

termer som stärker gränsdragningen mellan syndare och lojala muslimer.  

 

Allah åsyftar Gud och omnämns flest gånger av samtliga termer.
42

 IS presenterar Allah 

som allsmäktig och absolut: ”All praise is due to Allah; and may Allah send His 

blessings and peace upon His Messenger”
43

. IS framhäver också Allahs vilja och stöd åt 

IS strategi att lyckas verkställa ett nytt kalifat: ”… by Allahs permission…”
44

. Utöver 

Allahs vilja och glorifiering betonas stoltheten att vara muslim och trogen Allah: ”Raise 

your heads high, for today – by Allahs grace – you have a state and a Khilafah, which 

will return your dignity, might, rights, and leadership.”
45

 Genom att överge det felaktiga 

kommer muslimer att återvända till rättfärdig islam i det nya kalifatet. Citaten visar på 

att människor ska vara lojala gentemot Allah och alliera sig med IS och därmed ”sann 

islam”. I samband med Allahs framställning uppmanar IS människor att frukta Allah 

eftersom rädslan symboliserar lojalitet och trohet.
46

   

 

                                                 
41
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IS presenterar sin strategiska plan över hur kalifatet ska verkställas. Planen består av 

fem steg där hijrah är första steget. Resterande steg är: jama’ah, taghut, tamkin och 

khilafa. Nedan följer en förklaring av dessa fem steg. IS använder hijrah för att beskriva 

det första steget som innebär en mobilisering av muslimer som uppmuntras alliera sig 

med IS och ”sann islam”. Enligt IS tolkning av islam kommer människor lämna det 

syndiga livet och leva rättfärdigt i det nya kalifatet genom att emigrera.   

 

The earth is Allah’s […] The state is a state for all Muslims. The land is for the Muslims, 

all the Muslims. O Muslims everywhere, whoever is capable of performing hijrah 

(emigration) to the Islamic state, then let him do so, because hijrah to the land of Islam is 

obligatory.
47

 

  

Den allmänna betydelsen av hijrah, är utvandring och åsyftar Muhammeds historiska 

vandring från Mecka till Medina. Utvandringen anses symbolisera bildandet av ”det 

islamiska samfundet”
48

, ummah. IS är övertygande om att hijrah inte kan genomföras 

om inte kufr bekämpas. Kufr eller kuffar är enligt Dabiqs förklaring detsamma som 

tvivlare. IS använder tvivlare för att peka ut motståndarna till att ett kalifat ska 

verkställas. Människor som motsätter sig IS budskap och tolkning av islam ska 

betraktas som kufr. Begreppet använder IS i diskussioner kring vilka som är troende och 

icke- troende, olydiga och lydiga samt vilka som tillhör ”sann islam” och ”osann islam”. 

IS presenterar människors uttalande efter att ha konverterat till IS. Konvertiterna har 

enligt IS utlovat att alltid gå på den rättfärdiga stigen och aldrig återvända till: ”… the 

path of kufr.”.
49

  

 

Allah har utsett en ledare, imamah (imam) för att leda ummah i det nya kalifatet. 

Imamen är välsignad av Allah att genomföra hijrah och bekämpa kufr. För att vinna 

denna strid uppmuntras muslimerna att följa millah som betyder väg eller stig.
50

 Dabiq 

Magazine betonar berättelserna om Ibrahim (Abraham) och den monoteistiska tro som 

den rättfärdiga vägen. Detta innebär att människor ska visa lojalitet och vaksamhet mot 

Allah och hans vilja. IS framhäver att Allahs vilja på jorden är att verkställa ett kalifat 

och om människor motsätter sig IS motsätter människor också Allah. IS uppmuntrar 
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muslimer och potentiella konvertiter att acceptera och legitimera ett gemensamt 

ledarskap för att verkställandet av ett kalifat ska fortgå:
51

  

 

… after Allah had granted the imam of The Islamic State the blessing of performing hijrah 

and fighting jihad in His cause, on top of already having been characterized by his noble 

lineage, sound intellect, and a prestigious level of knowledge and religious practice.
52

 

 

IS använder jihad som åsyftar deras kamp mot dem som opponerar deras strategi att 

förverkliga ett kalifat och därmed Allahs ord. Illojalitet gentemot Allah är skäl för att bli 

objekt för IS jihad. Deltagarna i jihad kallas för mujahidin. Mujahidin är Allahs tjänare 

på jorden. Deras kamp beskrivs av IS som beundransvärd och eftersträvansvärd 

eftersom krigarna bekämpar syndarna som är illojala mot Allah.
53

 IS tolkar att Koranen 

stödjer kampen mot felaktigheter och uppmuntrar troende att försvara Allahs vilja. 

Enligt Esposito innebär deltagandet i jihad att en belöning väntar oavsett om de dör 

eller vinner kriget mot tvivlarna. Han hänvisar till Koranen, sura 4 vers 74: ”Låt då dem 

kämpa för Guds sak som är villiga att ge upp detta jordiska liv för att vinna evigheten! 

Vare sig han stupar eller segrar, skall Vi skänka den som kämpar för Guds sak en riklig 

belöning.”
54

 Konsekvensen av att vara en mujahidin kommer antingen resultera i ett 

evigt liv efter döden eller krigsseger i jordelivet.
55

Jihad kan inneha flera betydelser än 

åsyftandet av krig eller kamp. Jihad har en ursprunglig betydelse som innefattar den 

individuella strävan att leva rättfärdigt enligt islam. Detta kan tolkas som en 

uppmuntran att bekämpa det som strider mot Allahs väg, ”krig mot det hedniska”.
56

      

 

Det andra steget i IS strategiska plan mot att konsolidera ett kalifat är jama’ah. IS 

förklarar jama’ah som termen för en muslimsk församling.
57

 IS uppmanar muslimer att 

förenas på platsen där kalifatet ska upprättats och där bilda en gemensam församling. IS 

beskriver i citatet nedan hur mobiliseringen av muslimer kommer leda till kaos inom de 

länder som befinner sig på det tilltänkta området för kalifatet. Länderna kommer inte 

kunna kontrollera sitt territorium som tidigare utan kommer bli tvungna att ge plats åt 

kalifatet:   
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The jama’ah would then take advantage of the situation by increasing the chaos to a 

point leading to the complete collapse of the taghut regime in entire areas […] The 

next step would be to fill the vacuum by managing the state of affairs to the point of 

developing into a full- fledged state, and continuing expansion into territory still 

under control of the taghut. […] This has always been the roadmap towards Khilafa 

for the mujahidin.
58

 

 

Citatet visar på IS strategi kring hur muslimer samlas i en enda stor församling, 

jama’ah, för att finna gemenskap och bilda opinion mot befintliga regeringar, taghut. 

När församlingen har blivit mäktigare kommer regeringarna störtas och bereda plats åt 

kalifatet, enligt IS. Att störta taghut är det tredje steget mot att konsolidera ett kalifat. IS 

använder termen taghut om ett styre där ledarna regerar med lagar gjorda av människor 

istället för att regera med Allahs ord, Koranen. Denna fas innebär att IS stärker 

Koranens roll i det nya kalifatet så att Koranen blir lag. Tamkin är det fjärde steget som 

enligt IS innebär att kalifatet konsolideras. Konsolideringen innebär att kalifatets 

existens blir beständigt. Det sista steget i IS plan är verkställandet av ett kalifat. Detta 

innebär att kalifatet ska bli mäktigare och territoriellt större än tidigare.
59

 

 

Utöver ovan nämnda islamiska termer använder IS symboliska beskrivningar. 

Exempelvis symboliseras den rådande situationen genom att beskriva hur vargen stryker 

runt en flock får. Fåren är tryggare i flock än ensamma. Grupptillhörigheten medför en 

säkerhet som skyddar mot vargens attacker. Lojaliteten gentemot flocken, jama’ah och 

ummah, betonas i framställningen oavsett vad flocken ställs inför. Människor 

uppmuntras genom det symboliska budskapet att genomföra hijrah och sammanslutas i 

en gemensam församling, jama’ah.
60

  

 

En symbol som IS använder sig av är flaggan: ”… raise the flag of the Khilafa…”
61

.  

Flaggan omnämns i samband med triumferade framställningar. Khilafa betyder just 

kalifat och förekommer i samband med syftet eller målet för IS strategi. En annan 

symbol är gnistan som i uttrycket: ”… the spark has been lit…”
62

. Gnistan som nämns i 

citatet är en central del i texten tillsammans med ord som eld, hetta och bränna. Orden 
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används ofta i samband med framställningar om en ny era och det nya kalifatet. 

Bilderna som presenteras tillsammans med texten illustrerar eldens centrala roll genom 

exempelvis brinnande fordon eller brinnande bokstäver.
63

   

 

De symboler som presenterats här anspelar på IS muslimska politik och deras kamp att 

genomföra sin vision. Detta anspelar på Eickelmans och Piscatoris presentation av hur 

effektiv den muslimska politiken blir om övertygelse nås bland befolkningen. 

Symbolskapandet bidrar till en förändring av människors värderingar och därmed en 

ökad möjlighet att nå övertygelse och en legitimering av den förda politiken.
64

 IS 

publiceringar av de religiösa symbolerna bidrar till att sprida sin ideologi och kunskap 

om att människor är syndiga i deras tro. IS propagerar att de syndiga människorna kan 

bli syndfria genom att alliera sig med IS och ”sann islam”.  

 

4.1.2 Tradition 

Enligt Eickelman och Piscatori är objektiveringsprocessen en central process inom den 

muslimska politiken. Objektivering innebär tolkningar av religiösa skrifter som bidrar 

till att bevara och förändra traditioner. Eickelman och Piscatori beskriver att ord som 

hänvisar till förändring visar på att objektiveringsprocessen är närvarande.
65

 Analysen 

framhäver att IS försöker att objektivera ”sann islam” i enlighet med Eickelmans och 

Piscatoris teori. IS använder ord som återvända, ny tid, väckelse, historia och modern 

för att framhäva att förändring sker: 

 

… By Allah’s permission, a day will come when the Muslim will walk everywhere as a 

master, having honor, being revered, with his head raised high and his dignity preserved 

[…] so let the world know that we are living today in a new era.
66

  

 

Andra ord som hänvisar till historia är omnämningen av generationer, både tidigare och 

framtida generationer: ”Allah bless this effort and make it a beacon for generations to 

come.”
67

 Citatet visar på hur IS ideologi ska vara en vägledare för framtida 

generationer. Eickelman och Piscatori framhäver att ett kalifat likt det under det 
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Abasidiska riket ofta är målet för objektiveringsprocessen.
68

 Detta stämmer överens 

med hur IS har objektiverat ”sann islam”. IS anser att verkställandet av ett kalifat 

innebär en återgång till islams storhetstid där islam kan rättfärdigas:  

 

This new condition opens the path for the complete unification of all Muslim peoples and 

lands under the single authority of the Khalifah […] The obligation is now clearer than ever 

before for all Muslims to raise their voices and pledge their allegiance to […] the Khilafah 

– Abu Bakr al- Husayni al- Baghdadi (May Allah raise his allies and humiliate his 

enemies).
69

  

 

Citatet antyder på att verkställandet av ett kalifat är på god väg eftersom den nya 

kontexten gynnar IS strategi.
70

    

 

Enligt IS ska shari’ah, som betyder lagen som är förmedlad av Allah
71

, stå som grund 

för rättssystemet i det nya kalifatet: ”… implement the Shari’ah (law) of Allah”
72

. 

Eickelman och Piscatori beskriver hur shari’ah ofta används av muslimer som 

objektiverat ”sann islam”.
73

 Införandet av shari’ah möjliggör verkställandet av IS 

muslimska politik i det kommande kalifatet. Shari’ah medför ett rättsväsende som är en 

viktig funktion för att skapa ett fungerande samhällssystem. IS har inkluderat shari’ah i 

deras objektivering av islam, vilket tyder på att traditionella föreställningar om att 

återgå till ett kalifat likt det under islams storhetstid framhävs. I enlighet med 

Eickelman och Piscatoris teori bidrar ofta objektiveringsprocessen till att traditioner 

återigen framhävs och i somliga fall får en ny betydelse.
74

 

 

4.1.3 Auktoritet 

Dabiq Magazine 1 beskriver Allah som den högsta auktoriteten, men IS ser sig själva 

som Allahs förvaltare av makten genom att avgränsa tvivlarna, kufr, från de troende och 

”sann islam”. IS hävdar att deras tolkning av Koranen är den universella tolkningen som 

samtliga muslimer bör följa. Eickelman och Piscatori beskriver hur ummah 

fragmenterats på grund av mångfalden av tolkningar av Koranen. Konkurrensen om den 
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heliga auktoriteten följs av fragmenteringar som ofta leder till konflikter.
75

 De religiösa 

symboler som IS använder åsyftar att stärka deras vision och tolkning som den heliga 

auktoriteten inom islam. Enligt IS ska Allah leda ummah men i realiteten ska en 

rättfärdig ledare leda muslimerna genom Allahs ord: 

 

 … the Muslims Ummah […] should strive to be united behind a single imam (leader), 

fighting under his banner and empowering him to guard the landmarks of this religion and 

implement the Shari’ah (law) of Allah.
76

 

 

Citatet förkastar andra tolkningar än IS eftersom det är deras uppgift att beskydda 

religionens kärna. Alla muslimer uppmanas att förnya sin tro som kallas iman
77

: “ask 

Allah to renew the iman in your heart”
78

 för att kunna legitimera en ny ledare för umma. 

Allah är dock beskyddaren av IS strategi och “sann islam”, vilket utgör Allah till den 

egentliga ledaren: ”May Allah protect this Khalifah state and continue guiding it until 

its legions fight the crusader armies who will gather nearby Dabiq.”
79

. Enligt muslimsk 

tradition sade Muhammed staden Dabiq (i norra Syrien) kommer vara platsen för den 

islamska apokalypsen där de sista striderna mellan muslimer och ’romarna’ kommer 

utspela sig. Staden har därför fått en central betydelse för IS som har tagit kontroll över 

den och som nu förbereder sig för denna sista strid som kommer leda till fiendens 

förlust och vinst för muslimerna.
80

 Citatet ovan är återkommande i Dabiq Magazine 1, 

vilket ger en uppfattning av IS vördnad inför Allahs stöd och beskydd av det kommande 

kalifatet.
81

 IS uppmanande att förnya sin tro visar på objektiveringsprocessen och hur 

traditioner uppmuntras att omtolkas och anpassas till aktuella situationer.
82

  

 

I IS texter florerar hotfulla budskap om att Allah ska fruktas och vördas eftersom han 

har gett människor tillstånd och vägledning till att verkställa ett kalifat: 

 

We call them and remind them to fear Allah, for their emigration is wajib ‘ayni (an 

individual obligation), so that they can answer the dire need of the Muslims for them. 
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People are ignorant of their religion and they thirst for those who can teach them and help 

them understand it. So fear Allah, O slaves of Allah.
83

 

 

De religiösa symboler som presenteras i Dabig Magazine 1 gör anspråk på att propagera 

för att IS tolkning är facit för vad som ska rättfärdigas som ”sann islam”. Analysen visar 

att det är Allahs vilja som ska ses som den heliga auktoriteten. Dock framställer IS att 

Allahs vilja är detsamma som IS vision och strategi. Eickelman och Piscatori betvivlar 

att en allmängiltig tolkning kommer ena världens muslimer likt IS tolkning av ”sann 

islam”. Detta tyder på att objektiveringsprocessen kommer fortgå likväl som 

fragmenteringen av umma och de konflikter som ofta följer.
84

      

 

4.1.4 Etnicitet 

IS använder sig av begrepp som bidrar till att gränsdragningar görs mellan vilka som 

inkluderas som rättfärdiga och felaktiga. Nationalism och demokrati är begrepp som 

används för att beskriva hur nationalidentiteter inte behövs i det nya kalifatet: ”…boots 

that will trample the idol of nationalism, destroy the idol of democracy, and uncover its 

deviant nature”
85

. Kalifatet är till för muslimer och därmed krävs inte någon 

nationalidentitet utan det räcker med den islamiska grupptillhörigheten: ”Therefore, 

rush O Muslims to your state. Yes, it is your state. Rush, because Syria is not for the 

Syrians, and Iraq is not for the Iraqis.”
86

 Enandet av muslimer symboliseras genom IS 

flagga. Den etniska grupptillhörigheten skapas genom IS texter som anspelar på 

gemenskap: ”Their blood mixed and became one, under a single flag and goal, in one 

pavilion, enjoying this blessing, the blessing of faithful brotherhood.”
87

 IS är noga att 

påpeka att alla är välkomna att konvertera och leva som “sann muslim”: ”… the Arab 

and the non- Arabs, the white man and the black man, the easterner and the westerner 

are all brothers”
88

. Detta citat återkommer och kan ses som centralt i Dabiq Magazine 1.  

 

Tidningen är fylld med ord som anmärker på en vi- och de- relation, vilket utgör 

polemiska förhållanden eftersom ’vi’ ofta benämns som ummah och tillsammans med 

vänliga termer som bröder eller brödraskap: 
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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 <sic>, 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 

<sic>.
89

  

 

Citatet presenterar hur IS genom gränsdragningarna målar upp fiender och 

oppositionellt motstånd i två världar, muslimer och tvivlarna. Muslimer som välkomnas 

av IS är de människor som följer IS tolkning av ”sann islam”. Muslimer som legitimerar 

andra tolkningar än IS bör betraktas som tvivlare och syndare. IS försöker ena muslimer 

under deras islam genom våld. Enligt Eickelmans och Piscatoris teori kan kritik riktas 

mot IS gränsdragningar eftersom generaliseringarna som görs inte överensstämmer med 

verkligheten. Det finns ingen allmängiltig tolkning om hur exempelvis en muslim ska 

vara och därför kan inte ummah betraktas som en homogen grupp där alla är likadana.
90

   

 

4.1.5 Motstånd och förhandling 

Dabiq Magazine 1 använder flera ord som synonymt betyder våld, vilket indikerar på 

den konfliktupptrappning som Eickelman och Piscatori beskriver. Mängden tolkningar 

av Koranen ökar i takt med att fler människor får tillgång till utbildning. Tolkningarna 

har bidragit till att muslimska grupperingar hamnar i konflikt med varandra om vem 

som erbjuder den rättfärdiga tolkningen.
91

 Ju fler grupper som hävdar sin tolkning som 

”sann islam” desto mindre offentligt utrymme får grupperna att synas i. Situationen 

tenderar att resultera i förhandlingar som kan ge upphov till våld.
92

 IS beskriver sina 

motståndare som kuffar och använder ord som anspelar på våld när motståndarna 

presenteras: “… Hijrah will not cease as long as there is jihad […] Hijrah will not cease 

as long as the kuffar are fought.”
93

. Detta tillsammans med fler citat i Dabiq Magazine 1 

tyder på att IS erhåller en ovilja att förhandla om vad som är ”sann islam”. Ord som 

återkommer är död, strid, krig, erövra/vinst, territorium, mål, offra, försvara/vakta, fly, 
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svärd/spjut och förstöra. Krigstermerna används ofta i hotfulla sammanhang och riktas 

till både anhängare av IS för att visa framgångar men också till tvivlarna, kufr: 

 

Whoever wishes to be saved from the fire and enter paradise should die believing in Allah 

and the Last Day, and should treat people the way he wishes to be treated. Whoever pledges 

allegiance to an imam, giving him his hand in sincerity, should obey him as much as he is 

able to. And if another man comes forward disputing his legitimacy, then strike that other 

man’s neck.
94

 

 

Analysen visar att IS hävdar sin tolkning som universell och därmed inte mottagna för 

att kompromissa och förhandla med alternativa tolkningar. IS uppmanar istället 

människor att viga sitt liv åt ”sann islam” vilket innebär att alliera sig med IS.
95

 Enligt 

Eickelman och Piscatori uppkommer våld av antingen förhandlingar med andra 

tolkningar eller konkurrens om det offentliga utrymmet för tolkningarna att synas i.
96

 IS 

ser för det första inte någon konkurrens när det gäller tolkningen av vad ”sann islam” 

innebär. IS verkar heller inte intresserade av att förhandla med andra tolkningar om 

innebörden av ”sann islam”. Våldet bör därmed ses som en konsekvens av IS 

övertygelse om att deras tolkning av islam är den rättfärdiga. Det finns en antydan till 

förhandlingar, men bara inom deras egen organisation. Dabiq Magazine vittnar om flera 

möten som hållits för att försöka förena de olika stammar som finns på territoriet för 

kalifatet. Syftet med mötena är att stärka stödet för IS strategiska plan att verkställa en 

islamisk stat.
97

     

 

4.2 Dabiq Magazine 2 

 

4.2.1 Muslimska termer 

Analysen av Dabiq Magazine 2 identifierar religiösa symboler som anspelar på flera 

historiska händelser som syftar till att stärka IS tolkning av ”sann islam”. Begreppet 

som omnämns mest är mubahalah.
98

 Begreppet åsyftar vers 3 sura 54 i Koranen som 

framhäver att Allah är den allsmäktige och motsäger människor Allah sker en 

förbannelse över dessa tvivlare.
99

 IS återkommande diskussion kring vem som är 

tvivlare och vem som är sann troende speglar därmed versens innebörd. Tolkningen av 
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mubahalah är exempel på hur objektiveringsprocessen fungerar. Texten får genom IS 

tolkning en ny innebörd eller en stärkt ursprunglig betydelse.
100

 IS beskriver mubahalah 

som en förbannelse över de människor som är anhängare av politiska partier som 

förtalar innebörden av ”sann islam”.
101

  

 

Mubahalah förekommer ofta tillsammans med flod: ”the flood of the mubahalah”
102

. 

Floden har liksom mubahalah en central plats i tidningen då omslaget på Dabiq 

Magazine 2 avbildar en ark på ett hav som stormar. Begreppen ark, Nuh och floden 

antyder på de bibliska berättelserna om syndafloden som svepte över världen för att 

skölja bort människors synder. Gud sände floden för att skölja bort synder så att de 

troende och två av varje art överlevde. De troende var dock få och det visade sig att 

även Noa och hans familj var syndare.
103

 IS använder berättelsen som en symbol för att 

”sann islam” bör eftersträvas för att undvika Allahs straff. Människor uppmuntras 

därmed att vända sig till IS för att undvika bestraffning eftersom IS erbjuder ”sann 

islam”: ”it’s either the islamic state or the flood”
104

. Citatet visar på att människor har 

ett val och valet står mellan IS ”sanna islam” eller Allahs bestraffning.  

 

IS använder termen da’wha för att kalla människor till IS tolkning av islam. Om inte 

människor uppmärksammar detta kall tillhör de tvivlarna, kufr. IS ser dock da’wha som 

ett ineffektivt verktyg att mobilisera muslimer. Valmöjligheten att alliera sig med ”sann 

islam” är förkastligt enligt IS. För att inte floden ska återupplevas krävs mer än ett val. 

Enligt IS har människor vilseletts bort från ”sann islam” och är inte kapabla att välja. 

Daw’ha är en varning till folket i ett försök att omvända en del av de vilsna 

människorna. IS ser som sin uppgift att omvända människor och göra valet åt dem för 

att förhindra att Allahs bestraffning sker. Da’wha omnämns tillsammans med ord som 

straff och fruktan vilket antyder på att IS själva skyr det straff som väntas om inte 

tvivlarna tystas.
105

 Eickelman och Piscatori beskriver da’wha som ett rop på ”sann 

islam” men som IS antyder så har da’wha inte längre någon effekt.
106
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Resterande islamiska termer symboliserar än en gång på IS diskussion kring tvivlare 

och troende: ta’ala, shirk och bay’ha. Ta’ala betyder att all ära ska tillägnas Allah.
107

 IS 

använder sig av termen då Allah upphöjs som allsmäktig: 

 

 Allah ta’ala said: {And We had certainly sent Nuh to his people, [saying], ‘Indeed, I am to 

you a clear warner. That you not worship except Allah. Indeed, I fear for you the 

punishment of a painful day.’}
108

  

 

Citatet upphöjer den monoteistiska tron inom islam och förkastar de polyteistiska 

inslagen i religionen. Termen shirk används i Dabiq Magazine 2 för att beskriva synden 

att inte upphöja Allah som allsmäktig.
109

 Samtliga människor uppmanas att svära med 

heder och samvete att vara lojala gentemot Allah. Termen bay’ha (alternativt bay’at) 

antyder enligt IS på en handling att vara trogen Allahs vilja: ”löften om trohet.”
110

 

Enligt den allmänna uppfattningen om bay’ha syftar termen på en handling som visar 

vördnad.
111

 Samtliga analyserade begrepp utpekar tvivlare och troende samt vad som 

händer om inte Allah upphöjs till allsmäktig.   

 

Även i Dabiq Magazine 2 framhävs gnistan, elden, brännan och hettan tillsammans med 

helveteselden återupprepade gånger. Likt nummer 1 så inleds också nummer 2 av 

citatet: ”The spark has been lit here in Iraq, and its heat will continue to intensify – by 

Allah´s permission – until it burns the crusader armies in Dabiq.”
112

 Elden kan ses som 

en symbol för helveteselden som nämns senare i texten: ”… the punishment promised 

by Nuh includes both the punishment of Hellfire on the Day of Judgement, and the 

punishment of drowning in the flood…”
113

 Detta citat hänvisar till floden och 

helveteselden som straff för de syndiga.  

 

 Jihad och Mujahidin är också begrepp som är återkommande i nummer 2. Begreppen 

används på liknande sätt av IS i det andra numret som i det första. Citat som 

återkommer är: ”Hijrah will not cease as long as there is jihad”
114

. Jihad har betydelsen 
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att bekämpa det felaktiga och mobilisera muslimer till att alliera sig med ”sann islam” 

vilket innebär att alliera sig med IS. Ingen får motsätta sig jihad och mujahidin för då 

kommer Allah att bestraffa dessa människor så de ångrar sitt val att inte ansluta sig till 

IS.
115

 

 

4.2.2 Tradition 

I Dabiq Magazine 2 framhävs inte traditionsenliga termer som åberopar objektivering 

lika mycket som i Dabiq Magazine 1. Ord som familj, sharia, generationer, ny tid/era, 

historia, tradition, domens dag och religion omnämns endast ett fåtal gånger.
116

 Trots 

avsaknaden av direkta begrepp kopplade till tradition är objektiveringsprocessen dock 

närvarande. Ramadan nämns mest av samtliga ord som diskursanalysen inkluderat. 

Ramadan är en högtid som varje år upprepar sig i nionde månaden på det islamiska 

kalenderåret.
117

 IS använder en islamisk kalender där ramadan används som en 

tidreferens för att beskriva deras operationer. De nämner också ramadan för beskrivning 

av deras gästfrihet: 

 

The Islamic State initiates programs in a number of regions to provide the iftar meal for the 

Muslims fasting the month of Ramadan. Other programs and activities taking place during 

the blessed month included tarawih prayers, lectures, competitions, da’wah events, and a 

drive to provide meat to the needy.
118

 

 

Citatet visar på hur ramadans essentiella betydelse, fastemånad,
119

 framhävs likväl som 

IS använder begreppet som en benämning för stridernas tidpunkt: ”On the 3rd of 

Ramadan, the soldiers of the Islamic State made preparations to strike …”
120

. Bilderna 

som hör till texten där ramadan inkluderas visar vapen, soldater, fångar, stridsvagnar 

men också människor som gemensamt äter tillsammans. Ramadan kan anses få en stärkt 

ursprunglig innebörd genom IS objektivering samtidigt som högtiden också kopplas 

samman med aktuella stridigheter som uppenbarligen är förenligt med fastemånad.  

 

Objektiveringsprocessen som Eickelman och Piscatori presenterar uppmärksammar 

historia för att visa på hur traditioner förnyas, omtolkas och stärks. IS nämner historia i 
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samband med diskussioner om vilka som bör anses som tvivlare. Diskussioner 

inkluderar islams gemensamma ursprung med judendom och kristendom. IS beskriver i 

nummer 2 varför israeliterna, kufr, inte accepterar ”sann islam”:  

 

The pillars of kufr are four: arrogance, envy anger, and desire […] Arrogance and envy also 

prevented the Israelites from accepting Islam, believing that the final messenger should 

only be from them.
121

 

 

Citatet åsyftar relationen med judendom och kristendom då dessa beskrivs som felaktiga 

eftersom de inte har varit vaksamma på Allahs senaste uppenbarelse. Enligt IS var det 

sista budskapet från profeten Muhammed. Tvivlarna har nekat Allahs uppenbarelse och 

därmed motsatt sig Allah vilket är en ansenlig synd. IS uppmanar genom citatet att 

människor ska vara uppmärksamma på tecken från Allah för att undvika synd och 

bestraffning.
122

    

  

4.2.3 Auktoritet 

Enligt analysen av Dabiq Magazine 1 framhävs IS som rättmätig ledare och förvaltare 

av Allahs ord. Detta budskap stärker också analysen av Dabiq Magazine 2: ”All praise 

is due to Allah, Lord of the worlds. May peace and blessings be upon His Messenger 

Muhammad, and his family and companions.”
123

. Citatet visar att Allah är den 

rättmätige ledaren. IS bör dock ses som den heliga auktoriteten som har tolkat Allahs 

budskap på ett sanningsenligt sätt:  

 

O Allah, deal with everyone who has split the rank of the mujahidin, divided their word, 

delighted the kuffar, angered the believers, and set the jihad back many years.
124  

 

IS beskriver hur fiender tagit sitt förstånd till fånga och allierat sig med IS: 

 

Soldiers have left the deviant parties in the hundreds, sometimes whole battalions, to pledge 

loyalty to the Islamic State. This filled the hearts of their former leadership with envy and 

anger.
125
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Analysen visar i enlighet med citaten ovan att ord som sanning, lojalitet, 

lydnad/olydnad, falskhet är vanliga beskrivningar när Allah och IS omnämns. Dessa 

beskrivningar förstärks av de hot som förekommer i Dabiq Magazine 2 om vad som 

sker om inte Allah dyrkas på ett korrekt sätt och lojalitet visas åt Allahs förvaltare IS. 

Floden som symboliserar Allahs bestraffning är exempel på religiösa symboler som kan 

uppfattas som hotfulla.  

 

IS hävdar att de verkar för att guida människor tillbaka till den rätta vägen som är fri 

från synd. Enligt IS är det förkastligt att ge människor valmöjligheten att välja mellan 

att fortsätta den syndiga vägen eller alliera sig med IS. Människor är inte kapabla till att 

göra detta val: 

 

…giving the people choice was no longer a possibility in this new state of affairs. Rather, 

the guiding principle became that every time choice is allowed it will result in misguidance, 

either in the present or in the future.
126

 

 

Citatet hänvisar till valet att alliera sig eller inte som enligt IS resulterar i förbryllelse 

om vad som är ”sann islam”. IS hävdar att de hjälper människor genom att låta dem 

alliera sig med IS och ”sann islam” för att undvika ett felaktigt val och därmed ett 

syndigt liv.
127

  

 

4.2.4 Etnicitet 

I Dabiq Magazine 2 använder IS sig av begrepp som markerar gränsdragningen mellan 

vi och de, det vill säga de allierade med IS och deras motståndare. Diskursanalysen av 

nummer 2 stärker det som Dabiq Magazine 1 befäster. Muslimer och ummah används 

synonymt med vi medan fienderna beskrivs som tvivlarna och de svaga. Judarna och 

israeliterna utpekas som motståndare till IS tillsammans med flera militärallianser som 

till exempel the Kurdistan Worker’s Party (PKK) som är ett kurdiskt parti i norra Irak 

och Turkiet. Genom att framhäva dessa grupptillhörigheter stärks IS egen grupp och 

gränsdragningen mot fienderna blir tydligare:  

 

O you who are jews <sic>, if you can claim that you are allies of Allah, excluding the 

[other] people, then wish for death, if you should be truthful […] meaning supplicate for 
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death to befall the one upon falsehood amongst us or amongst you; if you claim that you are 

upon truth […] but they retreated from this invitation.
128

  

 

IS har enligt citatet bjudit in judarna till ”sann islam”, vilket är den enda rättfärdiga tron. 

Men eftersom judarna inte visat på någon förändring är det endast döden som kan göra 

judarna fria från synd. IS antyder att judarna kommer att hamna i helveteselden 

eftersom de arrogant nog tror att Allahs sista meddelande kom till dem och att inga fler 

budbärare accepteras. De har då inte varit uppmärksammade på Allahs sändebud, 

Muhammed.
129

  

 

IS använder sig av rädslan för en ny bestraffning från Allah för att mobilisera ummah 

och uppmana människor att konvertera till IS. IS egen flagga känns igen i flertalet av 

tidningarnas bilder och symboliserar gemenskap och en etnisk grupptillhörighet. 

Ummah tillskrivs i texterna som en homogen grupp som ska enas inför Allahs vilja och 

IS som förvaltare av den. Flaggan kan därmed ses som en symbol som ersätter 

nationalidentiteter och inger gruppen sammanhållning.
130

 Eickelman och Piscatori 

betonar att en grupptillhörighet inger människor en meningsfull tillvaro som stärker 

individen eftersom gruppen ger bekräftelse åt individens värderingar.
131

   

 

4.2.5 Motstånd och förhandling 

Analysen av Dabiq Magazine 1 visar att IS betraktar sin tolkning av islam som inte 

förhandlingsbar. Människor kan antingen acceptera IS muslimska politik och alliera sig 

med deras ”sanna islam” eller göra motstånd. Det andra numret av Dabiq Magazine 

stärker denna uppfattning:
132

  

 

And to Allah we belong, and to Him we will return […] So until we return to the correct 

state of Islamic affairs, it’s upon us all to work together to eradicate the principle of ´free 

choice´, and to not deceive the people in an attempt to seek their pleasure, neither by calling 

to ´free choice´ directly, nor by alluding to it indirectly. Rather, we must confront them 

with the fact that they´ve turned away from the religion, while we hold onto it, grasping its 

purity, its clarity, its comprehensiveness, without any blemishes due to shirk, misguidance 

or heresy, and that we´re completely ready to stand in the face of anyone who attempts to 

divert us from our commitment to making the religion of Allah triumphant over all other 
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religions, and that we will continue to fight the people of deviation and misguidance until 

we die trying to make the religion triumphant.
133

  

 

IS framhäver sig själva som framgångsrika i deras strategi att leda striden mot kuffar. 

Eftersom människor vilseleds av nuvarande regeringar måste IS förena människor under 

deras tolkning så att det som strider mot ”sann islam” bekämpas. IS förvaltar och 

verkställer Allahs vilja genom deras strategi: 

 

… despite what the Islamic State faces of economic, military, political, and media war, and 

despite all the different parties unified against it – from the new al- Qa’idah leadership in 

Khurasan, to the safawis in Tehran, and all the way to the crusaders in Washington – it 

advances from victory to victory. […] Its numbers continue to grow. It announced the 

Khilafah and people have begun to pledge allegiance to it in Algeria, Sudan, Indonesia, the 

Philippines, Waziristan, and other places. All this is from Allah alone, for the Islamic State 

would be nothing if left to itself.
134

      

 

IS antyder också att kalifatet håller på att konsolideras eftersom flera länder har 

accepterat och allierat sig med IS framgångsrika erövringar. IS texter indikerar på att de 

ser allt som strider mot islam som motståndare.  

 

I Dabiq Magazine 2 finns rapporter om hur IS strider fortgår gentemot fienderna. PKK 

pekas ut av IS som fiende eftersom PKK motsätter sig IS strategi. IS anklagar PKK för 

att vara kommunister. IS hävdar att PKK har försökt skydda den kurdiska befolkningen 

i norra Irak genom att överta städer med kurdiska invånare som hindrar IS frammarsch. 

IS tvekade aldrig på att göra motstånd mot PKK och återta kontrollen över städer som 

ska ingå i det kommande kalifatet: ”The Islamic State did not hesitate to wage war 

against the communist murtaddin of the PKK/YPG, while simultaneously continuing 

their fight against the nusayri regime and the sahwat.”
135

. YPG är allierade med PKK 

och är ett samlingsnamn för den militär som tjänar till Democratic Union Party (PYD). 

YPG fullständiga namn klargörs aldrig i Dabiq Magazine 2. Rapporterna hänvisar till de 

militära aktioner som IS genomförde emot PKK under månaden ramadan. Det finns 

även bilder som visar på sprängningar av betydelsefulla mål för IS.
136
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5 Sammanfattande slutsats 

Under denna del sammanfattas analysen av Dabiq Magazine 1 och 2 vilket medför att 

uppsatsens frågeställning också besvaras. Del 5.1 ger en beskrivande presentation av IS 

muslimska politik medan 5.2 ger förklaringar till varför IS muslimska politik ser ut som 

den gör.    

 

5.1 Hur är IS muslimska politik konstruerad?   

Analysen har utgått från de element som den muslimska politiken består av för att 

presentera hur IS muslimska politik ser ut. Eickelman och Piscatori nämner att språket 

aldrig är objektivt utan alltid medvetet eller omedvetet subjektivt.
137

 IS publicerade 

tidningar visar en politisk ideologi som förenas med religiösa symboler som valts ut för 

att propagera för deras vision. Eickelman och Piscatori nämner att somliga påstår att 

religionens kärna förvillas än mer av politik och bör därför inte sammanblandas. Andra 

påstår att religion och politik är oskiljbara.
138

 IS visar på en övertygelse att islam är 

förenligt med politik eftersom de propagerar för verkställandet av ett nytt kalifat.  

 

Visionen om ett nytt kalifat beskriver Eickelman och Piscatori som ett typiskt ämne för 

objektiveringsprocessen inom islam.
139

 IS stärker deras teori eftersom återupprättandet 

av ett kalifat är en central del i IS objektivering av ”sann islam”. IS är övertygande om 

att kalifatet är inom räckhåll för mänskligheten och bör därför upprättas som ett bevis på 

lojaliteten till Allah. IS beskriver att hijrah har påbörjats för att mobilisera muslimer till 

att återgå till ett syndfritt liv i kalifatet.  

 

Ett genomgående tema i IS texter är elden som symbol. Återkommande citat i båda 

numren är: ”The spark has been lit here in Iraq and its heat will continue to intensify – 

by Allah’s permission – until it burns the crusader armies in Dabiq.”
140

 Citatet tyder på 

att IS etablering av en islamisk stat påbörjats och att målet nås när tvivlarna och allt som 

strider emot ”sann islam” har bekämpats. Men så länge det finns kufr kan inte en 

islamisk stat konsolideras. Elden åberopas också i samband med förklaringar vad som 

händer med syndare om inte Allahs vilja uppmärksammas. Texten återger exempelvis 
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hur syndarna ska kastas i helveteselden. Hot som riktas gentemot kufr är en röd tråd 

genom båda numren av Dabiq Magazine.   

 

Enligt Eickelmans och Piscatoris objektiveringsprocess har IS försökt bevara och 

förändra traditioner så de överensstämmer med deras syn på ”sann islam”. I båda 

numren refererar IS till historia och forna tider som en symbol för religionens härkomst 

och kärna. IS beskriver också en framtida vision om deras nya kalifat där samtliga 

världens muslimer ska leva rättfärdigt och fri från synd. IS står inför en stor utmaning 

att förena islam under en universell tolkning. Fragmenteringen inom islam och 

konkurrensen om den heliga auktoriteten närvarar i IS rapportering. Tidningarna visar 

på en vilja att ena muslimska grupperingar under IS ”sanna islam” genom de möten som 

bestämts. IS vidmakthåller att deras tolkning är den rätta och ingen annan kan bistå 

människor med ”sann islam”. IS visar därmed på en vilja att propagera för sin ”sanna 

islam” men en ovilja att förhandla med andra alternativa tolkningar av islam. 

 

Allah är den allsmäktiga ledaren som ska uppmärksammas av människor för att undvika 

synd. Första tidningen använder sig av en fårflock och en varg för att beskriva hur 

lojalitet till Allah lönar sig. Ett ensamt får visar illojalitet mot flocken och är därmed ett 

lätt byte för vargen. Berättelsen åsyftar det rättfärdiga som bör eftersträvas för att 

undvika shirk och därmed synd. Nummer 2 av Dabiq Magazine stärker detta 

resonemang och dessutom tar det ett steg längre. Floden är en central symbol för synd 

vilket IS framhäver då de påstår att människors alternativ är antingen floden eller att 

konvertera till IS ”sanna islam”. IS påstår dessutom att det inte ens finns ett alternativ 

eftersom människor har vilseletts av syndiga ledare. IS behöver hjälpa dessa människor 

att återigen finna ”sann islam” och därmed frigöra människor från synd. Hjälpen 

innebär att IS förändrar människors trosföreställningar och räddar dem från Allahs 

straff.
141

  

 

IS använder termen ummah för att benämna muslimer som en homogen grupp och 

därmed stärka den etniska grupptillhörigheten för muslimer. Avgränsningen stärker 

gemenskapen och identiteten hos muslimerna vilket indikerar på Eickelmans och 

Piscatoris teori om att religion är meningsskapande. Vi och de använder IS ofta för att 

beskriva vilka människor som anses tillhöra IS respektive motståndarna. Vi används 
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synonymt med ummah för att visa på att alla muslimer är välkomna att ansluta sig till IS 

och ”sann islam”. Båda numren av Dabiq Magazine innehåller flera dualistiska 

beskrivningar av vilka människor som är tvivlare och troende. IS pekar exempelvis ut 

judar, israeliter och PKK som motståndarna till IS och därmed som syndare eftersom de 

motsätter sig Allahs vilja. Fienderna beskrivs som illojala och arroganta mot Allah. 

Judarna har inte tagit till sig profeten Muhammeds budskap från Allah och tror illvilligt 

nog att Allah talade senast till dem. Det kommande kalifatet kräver inte någon annan 

grupptillhörighet än IS ”sanna islam”. Detta tyder på att alla människor som inte tror på 

”sann islam” och är motvilliga att alliera sig med IS är fiender. IS gör gränsdragningar 

som tyder på en uppfattning att det går att särskilja ”sanna muslimer” från kuffar. 

Eickelman och Piscatori hävdar att gränsdragningar mellan vi och de ofta blir felaktiga 

eftersom det inte går att generalisera vilka som tillhör ummah. Ummah går inte att tala 

om som en homogen grupp eftersom detta innebär att alla muslimer måste tro och vara 

på ett särskilt sätt.
142

 IS hävdar att alla muslimer kan ses som en enad etnicitet. 

Problematiken, enligt IS, är att tvivlarna vilseleder muslimer bort från religionens kärna 

och bort från ”sann islam”. IS har en tydlig ideologi som betonar att ’vi’ är IS och ’de’ 

är tvivlarna och de osanna muslimerna. Sammanfattningsvis visar diskursanalysen att 

objektiveringsprocessen ständigt är pågående och närvarande under samtliga fem 

element.   

 

5.2 Varför ser IS muslimska politik ut som den gör? 

Analysen visar på att IS använder religiösa symboler för att objektifiera islam och hävda 

sin tolkning som ”sann islam”. IS objektifiering försöker förena islam med nutida 

moderna företeelser samtidigt som de strävar efter att återgå till kärnan i islam. IS 

muslimska politik speglar den ständiga kampen mot felaktigheter inom islam som 

benämns som jihad.
143

 Rosiny skriver att IS ideologi och strategi att återupprätta ett 

kalifat inte är unikt men genom IS framgångar utmärker de sig. Ingen 

jihadistorganisation har tidigare lyckats att nå så långt i deras strategiska planer att 

upprätta ett kalifat. Flera jihadistorganisationer tenderar därmed att alliera sig med IS 

framgångar för att få ökat genomslag för ideologin. Anledningen till varför IS ideologi 
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och strategi har nått framgångar kan anses vara på grund av de konflikter som Irak och 

Syrien drabbats av.
144

    

 

Eickelman och Piscatori beskriver hur objektiveringsprocessen tenderar att skapa en 

konfliktupptrappning mellan muslimska grupperingar som alla hävdar att deras tolkning 

är rättfärdig. Grupperna konkurrerar med varandras tolkningar om det offentliga 

utrymmet vilket utgör en ökad risk för våld.
145

 Dabiq Magazine 1 och 2 innehåller 

bilder som visar blod och krigsattiraljer från de strider som IS utkämpar vilket förstärker 

de hot som förekommer i texten. Hoten kan ses som en medveten strategi från IS för att 

maximalt nyttja den aktuella situationen i området. Genom att skuldbelägga människor 

som motsätter deras strategi legitimerar de sin politik. Hotfulla budskap om vad som 

förväntas ske om syndarna inte bekämpas ger legitimitet åt IS som förvaltare av Allahs 

vilja på jorden. En övertygande ideologi enligt Eickelman och Piscatori genererar ökat 

engagemang och legitimering för den förda politiken.
146

 IS övertygande ideologi 

tenderar att stärka sammanhållningen och viljan att begå våldshandlingar för att visa 

lojalitet emot Allah. Teorin talar för att ju mer IS lyckas att övertyga människor desto 

större kommer stödet bli för deras mål att etablera ”sann islam”.  

 

Eickelman och Piscatori beskriver hur grupper som objektiverat islam och gör anspråk 

på den heliga auktoriteten tenderar att använda våld.
147

 IS är varken villiga att 

kompromissa eller förhandla om vad ”sann islam” innebär. De anser att valet är att 

alliera sig med IS eller tillhöra de syndiga. IS anser sig vara legitimerade att göra valet 

åt människorna eftersom befintliga regeringar har vilselett människor bort från ”sann 

islam”. IS visar därmed en vilja att leda människor tillbaka till religionens kärna genom 

återupprättandet av ett nytt kalifat. Detta kan ses som en förklaring till varför 

organisationen existerar. IS vill beskydda och stärka kärnan genom att föra en kamp 

emot företeelser som strider mot ”sann islam”. Denna önskan är helt i enlighet med 

andra jihadistgrupperingars ideologi, vilket kan anses som en gynnsam kontext för IS att 

uppnå sin vision. Det återstår att se om andra jihadister är villiga att ansluta till IS 

tolkning eller hålla fast vid en egen tolkning av vad som inkluderas under ”sann islam”.    
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6 Avslutande diskussion 

Syftet med uppsatsen har varit att analysera Dabiq Magazine 1 och 2 utifrån ett kritiskt- 

diskursanalytiskt tillvägagångssätt för att studera hur IS använder religiösa symboler 

och varför IS muslimska politik ser ut som den gör. Eickelmans och Piscatoris 

beskrivning av muslimsk politik tillämpades på tidningarna och resulterade i svaren på 

frågeställningarna.
148

  

 

Uppsatsen visar på hur religiösa symboler används för att mobilisera stöd åt IS vision. I 

enlighet med Eickelmans och Piscatoris teori försöker IS övertyga människor genom 

religiösa symboler för att ge legitimitet och ökat förtroende för deras strategi.
149

 

Övertygande och hotfulla budskap om vad som kommer ske om syndarna inte 

bekämpas florerar i texterna, vilket inger människor rädsla. Detta ger IS ytterligare makt 

eftersom ingen vill motsätta sig Allahs vilja. Genom att sprida Dabiq Magazine på 

internet och på engelska visar på en vilja att övertyga människor om deras muslimska 

politik.
150

      

 

Genom att analysera den religiösa symboliken i texterna har IS muslimska politik 

fastställts utifrån Eickelman och Piscatoris fem element. Analysen av Dabiq Magazine 

1 och 2 stärker den tidigare forskningen och bakgrundsdelen som framhäver IS 

framgångar. Rosinys
151

 och Karakoҁs
152

 artiklar samt Cockburns
153

 bok visar på att IS 

har en väl etablerad organisation, en bärkraftig ideologi och ekonomiskt stöd från de 

kringliggande länderna som bidragit till framgångssagan. Uppsatsen presenterar hur IS 

muslimska politik ser ut och varför den kan tänkas se ut som den gör utifrån en kritisk 

diskursanalys. Resultatet bidrar till ökade kunskaper om IS ideologi och kompletterar 

tidigare forskning med resonemang kring varför IS framgångsrikt kontrollerar stora 

delar av Irak och Syrien i nuläget.  
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7 Framtida forskning 

Forskning kring IS är än så länge begränsat. Under studiens gång har nya dokument 

publicerats, vilket ger uppslag till framtida forskning. Fler texter från IS kan inkluderas 

för att bredda och fördjupa analysen. Forskningen kan också använda sig av andra 

teorier än Eickelmans och Piscatoris för att förstå IS vision om verkställandet av ett 

kalifat. Det finns också möjlighet att utgå ifrån andra perspektiv än det 

religionsvetenskapliga för att nå ökad kunskap om IS och deras vision.  
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IV 

Bilagor 

Bilaga A: Analys av Dabiq Magazine 1 

 
Symboler 

Allah 84 

Bränner/ ”the spark has been lit” 10 

Hjärtan/älska/de med veka hjärtan 12 

Inshallah 1 

Tawhid 1 

Manhaj 1 

Hijrah  16 

Jihad 18 

Jama’ah 11 

Välsigna 5 

Fyr 1 

Fitnah 3 

Olivträd 2 

Shaytan (djävulen) 3 

Sham  10 

Salt smälter i vatten 1 

Sawhat 4 

Rena 1 

Bra/glädje 6 

Vägen till Jannah 1 

Förväntas 1 

Hotfullt språk genom symboler 13 

Mujahidin 27 

Bay’ha 9 

Tolka 3 

Jahiliyyah   2 

Millah  19 

Du’at /dai’yah 3 

Taghut  7 

Takfir 4 

La ila illah Allah  1 

Qadar 1 

Kalimat 9 

Hujjah 1 

Paradis 1 

Tawhid 2 

Sam’(lyssna) 1 

Ta’ah (lydnad)  2 

I’dad (träning) 4 

The lions of the Islamic state 2 

 

 

 

 



  
 

V 

Tradition 

Kalifat/stat/islamiska staten 77 

Kommande generationer/generationer 2 

Konstantinopel 3 

Dabiq 6 

Familj 4 

Bönen/den bedjande/ shahada 4 

Haditherna 7 

Historisk roll 3 

Rom/romare  2 

1435H (islamisk tideräkning för 2014) 2 

Ramadan 2 

Återupplivande/väckelse/återvända/ny tid 14 

Värdighet 16 

Islam 9 

Kufr (de icke sanna troende)/ 

wrongdoers/kuffars 

11 

Stammar/ försöka ena muslimerna 20 

Religion 11 

Shari’ah 5 

Stat/regering (governance)  3 

Ibrahim (Abraham, profet) 22 

 

Auktoritet 

Lovorda/prisa 5 

Messias 2 

Allahs tillåtelse/ Allahs värld 7 

Kontroll 9 

Deklarera 1 

Lydnad 5 

Hans sändebud/sändebud/Muhammed 14 

Frukta Allah/ Allah vet bäst 4 

Imamah 27 

Consolidate/bevara  5 

Politik  12 

Sunni 5 

 

Etnicitet 

Fiende/kurder/polis/militär/shia (rafidah) 14 

De andra 128 

Oss/vi 38 

Muslimer/ummah 41 

Bröder/brödraskap 7 

Hissa flagg/egen flagga 4 

Världen har delats in i två läger 3 

Powerful police state 1 

Police forces 1 

Islamister 1 

Nationalism  3 

 



  
 

VI 

Motstånd och förhandling 

Crusade armies (delta i strid)/militär 12 

Malahim/Armageddon  1 

Strid 12 

Fly 3 

Förlåta 2 

Dödade/dö/död 10 

Martyrer 2 

Byte/fångst (krigs-) 1 

Svärd/spjut 4 

Leda/guidning 13 

Förstöras 1 

Lämna 1 

Blod 7 

Erövra/vinst 15 

Krigsfronten/territorium 13 

Förräderi 1 

Försvara/vakta 4 

Offra 2 

Mål 8 

Amerika 4 

Ryssland 1 

Talafar (en militant vinst över ett 

landområde)  

3 

Terrorism  3 

Krig 14 

Civila  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VII 

Bilaga B: Analys av Dabiq Magazine 2  

 

Symboler 

Floden 19 

Mubahalah 48 

”The spark has been lit…” bränner/ 

helveteselden 

7 

Hijrah 5 

Bay’at (bay’ha) 8 

Inshallah 2 

Fitnah 1 

Jahiliyah 1 

Tawaghit 4 

Bidha 2 

Dawha 12 

Nuh 24 

Ridicule 4 

Al- Judi (ett berg) 4 

Ark  15 

Ta’ala  12 

Tecken  11 

Dunya 2 

Mushrikin 4 

La ilaha illallah 2 

Shirk  9 

Sahabah 2 

Khulafa 1 

Jihad 15 

Sham 6 

Tawhid 2 

Mujahidin 17 

Sawhat 17 

Murtadin 2 

Shahadah 1 

Lions of the east eller the lions of the 

Islamic state 

2 

“Friends of Syria” 2 

Hikmah 5 

Hjärtan/kärlek 7 

Shabbihah 2 

Hadd 4 

 

Tradition  

Ramadan 21 

Khalifa 4 

Ibrahim 3 

Islam 9 

Religion  13 

Bestraffa 18 



  
 

VIII 

Domens dag 2 

Era/tid 4 

Historia 2 

Koranen 1 

Generationer 7 

Familj 4 

Sharia 1 

Tradition 3 

 

Auktoritet 

Islamic state/islamic affair/kalifat 71 

Allah 89 

Hans sändebud/Muhammed 31 

Lojalitet/lydnad/olydnad 5 

Politik/politisk 5 

Mål 3 

Save (Rädda) 4 

Truth  20 

False/falsehood  12 

 

Etnicitet 

Muslim 18 

Kuffar/kufr/disbeliefer 25 

Ummah 5 

De svaga 2 

Flagga 1 

Israelites 1 

Judar 8 

Believers  7 

 

Motstånd och förhandling 

Police state 1 

Död 16 

Motstånd/kämpa 6 

Striden/kampen 10 

Territorium /islamic front 10 

Krig 6 

Soldater 15 

Assault  3 

PKK  16 

Spränga/förstöra 7 

Fiende 4 

Militär 5 

Media war 1 

Jawlani front 19 

Nusra front 1 

Allierade/allians 12 

Vinst/besegra 7 

Consolidation 2 



  
 

IX 

Crusades (korstågen) 2 

Terrorist 1 

Avrätta 3 

 

 


