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Abstract 

The purpose of this essay was to examine Islamic State’s (IS) self-image and perception of their 
enemies, and also what kind of propaganda technique that they use in their movies. To do so three 
questions were formulated: 
1. According to Social Identity Theory the ingroup’s social identity is the same as the ingroup’s 

prototype.  How is IS’s prototype portrayed, and thus their social identity, in the movies Flames 
of War and Clanging of the Swords IV? 

2. According to Social Identity Theory a consequence of group membership is that the ingroup 
will associate outgroups with stereotypic images. What stereotypic images does IS’s associate 
outgroups with in the movies Flames of War and Clanging of the Swords IV? 

3. According to Jacques Ellul propaganda can be categorized as either rational or irrational. So, 
based on his definition of propaganda, what kind of propaganda technique is used in Flames of 
War and Clanging of the Swords IV ? 

In this paper four segments were analyzed from two of IS’s movies: Flames of War and Clanging of 
the Swords IV. Two theories were used in this essay: Ellul’s theory on rational and irrational 
propaganda, and also Social Identity Theory. The first theory presents different techniques of 
argumentation that can be classified as either rational or irrational propaganda. The second theory 
describes the phenomenon known as prototype and stereotype. The most common propaganda 
technique used in the movies was that of social evidence, which is a rational strategy of propaganda. 
This means that the propaganda mainly uses symbols in its arguments, which in this case is the 
symbol of Allah. IS uses Allah, as well as their leader Al-Baghdadi, to justify their actions. 
Irrational propaganda is also used quite often. It can be seen in the way IS describes their own 
group and their enemies. IS always describes themselves with positive attributes and characteristics, 
while their enemies are described as their complete opposite. The purpose of this is to make the 
viewer automatically start to associate the ingroup (IS) as good and the outgroups (enemies) as evil. 
The prototype of IS is that they see themselves as the holy warriors of Allah executing His will on 
earth. The stereotypic image of IS’s enemies is that they are apostates and enemies of Allah. Their 
infidelity has provoked Allah, they’re sinners and thus IS considers it to be their duty to punish 
them. 

Keywords: Islamic State, Social Identity Theory, Rational Propaganda, Irrational Propaganda, Qualitative 
Media Analysis, Flames of War, Clanging of the Swords IV  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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 

Religiösa konflikter är ett gammalt, men ett ständigt återkommande fenomen. Dock är det viktigt att 
komma ihåg att det är människor som skapar konflikter och inte religionen i sig. Sedan urminnes 
tider har människor stridit i Guds namn, och så fort en katastrof uppstår så är det alltid ”de andra”; 
”de otrogna”; ”fienderna” som beskylls för olyckan. Människor har ett behov av att förklara 
katastrofer och gör detta genom att skylla på det eller dem som de inte förstår och således inte kan 
kontrollera. Historieböckerna är fyllda med exempel där hela folkslag blir förföljda och ”offrade” 
för att de har fel tro. Ett exempel på detta fenomen är förföljelsen av judar som tyvärr än i dag pågår 
av både kristna och muslimer. (Hewstone, 1989:213) 

Propaganda handlar om spridandet av information eller ett budskap som syftar till att påverka 
omgivningens attityd och beteende. Varje dag utsätts vi människor för propaganda av aktörer som 
vill påverka våra uppfattningar, och det kan vara allt ifrån reklam för läsk till krigspropaganda. 
Propaganda finns överallt och i alla media, och den använder sig ofta av redan etablerade stereotypa 
bilder och myter som finns i samhället. (Manzaria & Bruck, 1999) 

Harold Lasswell, professor inom politisk vetenskap, har analyserat krigspropaganda från första 
världskriget och han har hittat flera gemensamma nämnare i den propaganda som publicerades i 
franska, tyska, brittiska och amerikanska medier. Enligt honom handlar krigspropaganda till stor del 
om att rättfärdiga kriget, och denna genomgår sedermera olika former allt eftersom kriget fortlöper. 
(Lasswell, 1938:47, 57) Till en början handlar propagandan om att peka ut en syndabock. Att starta 
ett krig är omöjligt utan en rättfärdig anledning och således måste propagandan framställa en sådan 
anledning att gå in i en beväpnad konflikt. Propaganda beskriver således ett hot mot det egna 
samhället, där det enda sättet att skydda sig och bevara freden är att slå tillbaka mot fienden. Det 
egna samhället framställs som oskyldigt i konflikten. (Lasswell, 1938:77) Därefter handlar 
propagandan om att påverka samhällets tolkning av kriget. Allmänheten ges en positiv bild av det 
egna militärlägret. Propagandan förmedlar en bild av heroism, brödraskap, och av personer som är 
strategiska och kunniga. (Lasswell, 1938:98) För att samhället ska fortsätta känna hopp under 
krigstider måste en illusion av seger (Illusion of victory) målas upp. Genom att låta omgivningen tro 
att kriget går bra och att de håller på att vinna mot fienderna kan propagandamakarna få 
allmänheten att fortsätta stötta deras sak. (Lasswell, 1938:102) 

Islam är en religion som inte tillåter vare sig självmord eller mord. Dessutom är det totalt förbjudet 
för en muslim att döda en annan muslim. Så hur kommer det sig då att islamistiska  grupper kan 1

legitimera sina våldshandlingar? Enligt Jan Hjärpe, religionshistoriker vid Lunds Universitet, så har 
islamistiska grupper (såsom Islamic State, Al Qaida , Hamas, m.fl.) ett dualistiskt tänk, världen 2

delas in i två delar; vi mot dem. De som inte tillhör den egna gruppen måste framställas som 
otrogna och inga ”riktiga” muslimer. De otrogna måste sedan erbjudas en möjlighet att konvertera 

 Islamism - Benämning för en fundamentalistisk grupp inom islam. Källa: Nationalencyklopedin, islamism.1

 Gruppens namn kan skrivas på många olika sätt (Al-Qaida, Al-Qaeda, Al Qaeda), men i detta arbete kommer 2

stavningen Al Qaida att användas.
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till det (av gruppen definierat) ”riktiga” islam. Om de utomstående personerna och grupperna inte 
konverterar så kan de legitimt avrättas enligt islamistiska gruppers tolkning. Viktigt att påpeka här 
är att islamistiska grupper inte representerar islam, utan de har en egen tolkning av religionen. Även 
om de kallar sig muslimer så kan deras åsikter och beteende inte ses som representativt för 
religionen. En annan sak som är värd att påpeka är att olika islamistiska grupper inte bör buntas 
ihop till en och samma grupp. Ofta är de fiender sinsemellan: Islamic State  (IS) och Al Qaida är ett 3

exempel på detta.(Hjärpe, 2009:104) Vilka är då IS? Olika källor ger olika svar på den frågan. 
Enligt BBC  har IS sitt ursprung i sunni-islam. De beskriver att IS ser sig som Allahs heliga krigare, 4

jihadister , som ska utplåna hotet mot islam från de ”otrogna” i världen, och att de motiverar sina 5

handlingar och dåd med olika verser hämtade från koranen. (BBC News, 2014) CNN  rapporterar 6

samma sak som BBC (CNN, 2015), medan Al Jazeera  å andra sidan beskriver IS som ett resultat 7

av USAs ockupation i Mellanöstern. IS ledare, Abu Bakr Al-Baghdadi, beskrivs vara radikal sunni 
och besatt av konflikten mellan sunni och shia. När USA deklarerade krig mot terrorism ansåg Al-
Baghdadi att de allierade sig med shia. IS bildades således som ett sätt att vinna denna tusenåriga 
konflikt. (Al Jazeera, 2015) Stanford University, som är ett känt internationellt universitet, har 
studerat IS bakgrund och de menar att gruppen är en militant salafi  organisation som har sitt 8

ursprung i AQI  (Stanford University, 2016). 9

Enligt Peter Herriot, professor inom psykologi, har alla religiösa grupper ett tydligt trossystem som 
kan sammanfattas av BVN: Belief (tro), Values (värderingar) and Norms of behaviour (accepterat 
beteende). (Herriot, 2007:8) Genom att uppmuntra sina medlemmar att internalisera dessa faktorer 
så kan en grupp således reglera sina anhängares beteende. Allt eftersom samhället utvecklas och 
moderniseras så är det upp till varje grupp att anpassa sig till rådande tider.(Herriot, 2007:8, 17)  

Fundamentalistiska  grupper kännetecknas av att deras BVNs är djupt rotade i organisationen och 10

varje medlem. Således ses det moderna samhället som ett hot mot gruppen och deras tro. 
Sekulariserade samhällen anses vara fyllda med apostater  som värderar konsumtion mer än 11

religion. (Herriot, 2007:12) Fundamentalistiska grupper kan klassas ha ett ambivalent förhållande 
till det moderna samhället. Trots att de strider för att ”förgöra” de sekulariserade krafterna så skulle 
de samtidigt inte kunna överleva utan dem. Den fundamentalistiska rörelsen behöver en fiende att 
slåss mot. Själva kriget inger en mening hos anhängarna genom att det får dem att se sig själva som 
soldater som slåss för den goda sidan, samt inger dem med en hoppfull futuristisk vision där Gud i 
slutändan kommer att segra och fienden förlora. (Herriot, 2007:14)  

 Islamiska Staten kan betecknas på många olika vis: IS (Islamiska Staten), ISI (Islamic State in Iraq), ISIL (Islamic 3

State of Iraq and the Levant), ISIS (Islamic State in Iraq and Syria), Da’esh (Dawlat al-Islamyah f’al-Iraq wa al-Sham). 
I detta arbete kommer beteckningen IS att användas, då detta är den beteckning som används oftast om gruppen i media.
 BBC - British Broadcasting Corporation, Brittisk nyhetskanal med säte i London, Storbritannien4

 Jihad - strävan och ansträngning. Andlig kamp. Kan även syfta på militanta grupper inom islam (exempelvis IS) som 5

tolkar jihad som heligt krig och en religiös plikt. Källa: Nationalencyklopedin, jihad; Jihadist = Helig krigare. Källa: 
Nationalencyklopedin, jihadism
 CNN - Cable News Network, amerikansk nyhetskanal med säte i Atlanta, Georgia.6

 Al Jazeera - ”den arabiska ön”, arabisk nyhetskanal med säte i Doha, Qatar7

 Salafi - rörelse som vill återgå till den ursprungliga läran och levnadssättet i islam. Källa: Nationalencyklopedin, 8

salafism
 AQI - Al Qaida i Irak9

 Fundamentalism - grupper med religiösa eller ideologiska åsikter som tar avstånd från sekulariserade samhällen. 10

Fundamentalism inom islam benämns som islamism, militanta grupper eller politisk islam. Källa: 
Nationalencyklopedin, fundamentalism

 Apostater - folk som inte längre bekänner trohet till sin religion. Källa: Nationalencyklopedin, apostat.11
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Precis som många fundamentalistiska grupper tidigare i historien så väljer IS att kriga mot det nya 
samhället istället för att anpassa sig. Deras budskap sprids genom propagandavideos som de lägger 
upp på internet, och trots filmernas brutala innehåll så växer IS popularitet. Propaganda är varje 
nations och organisations i särklass starkaste vapen genom att samhället inte har verktyg eller 
tillräcklig kunskap om hur dagens propaganda fungerar. (Manzaria & Bruck, 1999) Det finns en 
efterfrågan i samhället om mer forskning inom detta område och således handlar denna studie om 
att försöka analysera hur IS propagandastrategi yttrar sig. 

1.1. Syfte och Mål 

Religionssociologi är den del inom beteendevetenskapen som studerar religionens påverkan på 
samhället och individers beteende. (Davie, 2007:29) Av denna anledning har jag valt att studera hur 
en religiöst fundamentalistisk grupp (IS) använder propaganda. Propagandan handlar nämligen inte 
bara om att förmedla gruppens identitet till fienderna, den handlar också om att förstärka 
medlemmarnas tro på den egna gruppen. Först måste jag dock ta reda på hur gruppen identifierar 
sig själva respektive andra grupper, då detta är av betydelse för att kunna förstå argument och motiv 
som framställs i propagandan. För detta moment kommer Social Identitetsteori (SIT) att användas. 
Därefter kommer jag att använda mig av Elluls teori om rationell respektive irrationell propaganda 
(RoIRp) för att, utifrån de argument och motiv som anges av IS i filmerna, kunna klassificera den 
propagandateknik som används.  

1.2. Frågeställning 

Enligt Social Identitetsteori speglas ingruppens sociala identitet av ingruppens prototyp. Hur 
framställs IS prototyp, och således deras sociala identitet, i filmerna Flames of War samt Clanging 
of the Swords IV?  

Enligt Social Identitetsteori är konsekvensen av gruppmedlemskap att ingruppen associerar 
utgrupper med stereotypa bilder. Vilka stereotypa bilder associerar IS utgrupperna med i filmerna 
Flames of War samt Clanging of the Swords IV? 

Enligt Jacques Ellul kan propaganda kategoriseras som antingen rationell eller irrationell. Vilken 
typ av propagandateknik (enligt Elluls definition) använder IS i sina filmer Flames of War samt 
Clanging of the Swords IV? 

1.3. Avgränsning 

IS sprider sin propaganda i sociala medier och denna består inte enbart av filmer utan även texter 
och inspelade tal. Dock är det svårt att verifiera att de inspelade talen och publicerade texterna är 
från IS och ingen annan. Därav valde jag i detta arbete att fokusera på filmer som producerats av IS 
mediabolag. 

IS har enligt rapporter från CNN lagt upp flera filmer i sociala medier, dock är antalet oklart. Att få 
tag i dessa filmer har inte varit enkelt. Sökresultaten på Google ger oftast bara kortare klipp 
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(trailers) av deras propagandafilmer, och flera sidor som haft deras filmer har varit tvungna att ta 
bort filerna med hänvisning till att innehållet bedömts som olämpligt. Två filmer från IS har i alla 
fall hittats. Den ena heter Clanging of the Swords IV (COTS4) och den andra heter Flames of War 
(FOW). Genom att dessa sidor tydligt deklarerar sina intentioner att publiceringen av filmerna inte 
handlar om att sprida ett jihadistiskt budskap, utan snarare om att sprida kunskap om IS, så har de 
än i dag inte behövt ta bort filmerna. Dock kan det vara problematiskt att analysera filmer som 
publicerats på sidor som deklarerar att de har en kritisk ställning till IS. Något som jag kommer ta 
upp mer om i diskussionen (se kapitel 5).  

På CNN går det att finna kortare filmer och dessa visar antingen en avrättning eller bilder från ett 
träningsläger. Filmerna som valts i detta arbete är längre och visar IS i flera olika situationer. 
Filmernas varierade innehåll visar således mer om gruppen och deras propaganda än de kortare 
klipp som går att se på CNN:s hemsida (CNN, 2016). Dock ska nämnas att CNN är den enda 
nyhetskanal som publicerat kortare klipp från IS. Både BBC och Al Jazeera publicerar främst 
nyhetsartiklar om gruppen på sina sidor, medan CNN främst publicerar filmklipp om IS. 
Anledningen till att dessa tre nyhetsbolag valdes ut som källor när information om gruppen skulle 
insamlas är för att de verkar internationellt, samt är kända för att vara seriösa och trovärdiga i sina 
rapporteringar av nyheter. 

Filmen COTS4 hittades på jihadology.net.  Den är på arabiska, men har engelsk textning. Oklart om 
översättningen är gjord av IS eller av Aaron Y. Zelin, upphovsmannen för sidan. Trots att filmen är 
på arabiska har jag bedömt textningen som trovärdig (mer om detta se kapitel 5: Diskussion). Zelin 
driver sidan som ett personligt projekt utöver sitt arbete vid Washington Institute for Near East 
Policy. På sidan tar Zelin upp, översätter och analyserar aktuella händelser inom politisk islam. 
(jihadology.net, 12 januari 2016) Den andra filmen FOW har hittats på en sida som drivs av 
organisationen Clarion Project, vars syfte med sidan är att utmana extremism och belysa faror med 
islamism. (clarionproject.org, den 12 januari 2016) 

Alla scener i filmerna kommer inte att analyseras, då materialet då skulle bli för stort att bearbeta. 
Fyra filmklipp har valts ut: två från FOW samt två från COTS4. Kriterierna för hur dessa har valts 
ut kan ses i avsnitt 3.2, och för mer information om filmklippen se avsnitt 1.5.  

Inga individuella tankar eller känslor från medlemmar i IS kommer heller att analyseras, utan det är 
gruppens officiella åsikter och beteende som kommer att studeras i arbetet. I detta arbete definierar 
jag gruppens officiella åsikter och beteende vara det som de visar och framhäver i filmerna. Målet 
med filmerna är att måla upp en specifik bild av gruppen; den identitet som de vill associeras med. 
Därav anledningen till att jag kommer att studera IS sociala identitet först. 

1.4. Forskningsgenomgång 

Genom att detta arbete syftar till att undersöka propagandatekniker som IS använder sig av, samt 
hur gruppens sociala identitet yttrar sig i deras propagandafilmer, så utfördes en sökning efter 
tidigare studier om islamistisk identitet och propaganda i Uppsala Universitets biblioteksdatabas. Av 
resultatet bedömdes fyra artiklar som relevanta för detta arbete. Tematiskt kan artiklarna delas in i 
två kategorier: dels de som analyserar terrorism utifrån identitetsteorier, och dels de som studerar 
propaganda och islamistisk terrorism.  

Sida  7

http://jihadology.net
http://jihadology.net
http://clarionproject.org


Den första artikeln analyserar terrorgrupper och deras handlingar utifrån identitetsteorier. Detta är 
av intresse genom att detta arbete ämnar studera hur IS framställer och identifierar sig själva. 

Justification of War and Terrorism: A Comparative Case Study Analyzing Ethical Positions Based 
on Prescriptive Attribution Theory, är en studie av Susanne Halverscheid och Erich H. Witte. Denna 
studie visade att en grupp som känner att dess basala principer och värderingar kränks kan leda till 
uppkomsten av konflikter och således rättfärdigandet av terrorhandlingar. (Halverscheid & Witte, 
2008:33) Författarna studerade tal från fyra politiska aktörer, varav en av dem var Al Qaida. Med 
hjälp av en attributionsteori analyserades Bin Ladens (tidigare ledare inom Al Qaida) 
videoanföranden. (Halverscheid & Witte, 2008:27, 29) Genom att denna uppsats studerar IS, en 
islamistisk grupp, så har jag valt att endast fokusera på författarnas analys av Bin Ladens filmer i 
denna forskningsgenomgång. Detta då Al Qaidas propaganda är mer relevant för detta arbete. 
Författarna fann att aggressiva handlingar rättfärdigades genom hänvisningar till att fienden kränkt 
universella principer och värderingar. Islam framställdes, av Bin Laden, som ett offer för förtryck 
och negativ påverkan från västvärlden, och att det därmed var Al Qaidas plikt att agera mot fienden. 
(Halverscheid & Witte, 2008:30-31) Studiens resultat visade att krig och terrorism rättfärdigas på 
olika sätt. Krig rättfärdigas genom att framhålla att det är det bästa möjliga alternativet för den stora 
massan. Det motiveras som en humanitär tjänst och plikt för världsordningen. Terrorism, å andra 
sidan, rättfärdigas istället genom att fokusera på att fienden kränker viktiga värderingar och normer 
menar författarna. En annan sak som de fann i sin studie var att krig som handling fokuserar på att 
etablera stabilitet, medan terroristiska handlingar istället fokuserar på att rasera fiendens 
”inflytande” och förtryck. (Halverscheid & Witte, 2008:32-34)  

De återstående tre artiklarna som redovisas handlar om islamistisk terrorism och propaganda. 
Artiklarna valdes ut för att de alla analyserar olika aspekter (metod, tema, motiv, etc.) av islamistisk 
propaganda. Detta är av intresse för att se om IS propaganda skiljer sig från andra islamistiska 
gruppers propaganda. 

Den andra artikeln är Analysis and Evolution of the Global Jihadist Movement Propaganda av 
Manuel R. Torres, Javier Jordán och Nicola Horsburgh. Författarna analyserade i studien 
textdokument från 1996 till 2005 som producerats av the Global Jihadist Movement, i syfte att 
studera hur deras propaganda hade utvecklats under nämnda tidsperiod. Författarna studerade dels 
vilka teman som propagandan innehöll, och dels vilka strategiska motiv som framställdes i 
propagandan. Med andra ord, vad är den bakomliggande orsaken och målet med propagandan? 
(Torres et al., 2007:405, 408) Vanliga teman i propagandan var: hot om nya attacker, kommentarer 
kring aktuella händelser, hämnd och upprättelse för attacker, mobilisering, etc. (Torres et al., 
2007:406) Sedermera var de vanligaste motiven i propagandan: politisk kärna (behovet att etablera 
ett kalifat för att ena länder med muslimsk majoritet), religiös kärna (behovet att återgå till islams 
ursprung, den rätta vägen), instrumental kärna (behovet att mobilisera muslimer i världen). (Torres 
et al., 2007:408-410) När all data sammanställts fann författarna att propagandans motiv och teman 
förändrades under angiven period. Från början riktade sig propagandan endast till medlemmar, men 
Al Qaida och terrorattentaten mot USA 11:e september 2001 förde in propagandan i en annan fas. 
Den började spridas via medier och blev således tillgänglig till många fler än tidigare. (Torres et al., 
2007:410-413) Författarna drog två slutsatser av sina resultat. Dels att det går att urskilja olika 
utvecklingsfaser för den islamistiska propagandan, och dels att Al Qaida har haft en avgörande 
betydelse för den islamistiska propagandans utveckling. (Torres et al., 2007:418) Studien visar att 
det är ett relativt vanligt fenomen av islamistiska grupper att använda sig av filmer eller 
videomeddelanden för att sprida sitt budskap. Avrättningsfilmer förekommer bland flera grupper, 
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men i studien framställs IS metoder vara mer aggressiva genom att de inte bara avrättar soldater 
utan även civila. Abu Musab Al Zarqawi, IS grundare, blev genom detta känd världen över som en 
ny protagonist av jihad, enligt författarna. (Torres et al., 2007:414)  

Den tredje artikeln är Analyzing the semantic content and persuasive composition of extremist 
media: A case study of texts produced during the Gaza conflict av Sheryl Prentice, Paul J. Taylor, 
Paul Rayson, Andrew Hoskins och Ben O’Laughlin. Studien undersöker innehållet och budskapet i 
islamistisk propaganda med hjälp av två metoder; Content and Composition Analysis (CCA), samt 
Key Concept Analysis. Samtliga texter som studerades hade producerats av islamistiska 
terrororganisationer (exempelvis Hamas) och behandlade den militära konflikt som utspelade sig 
2008 i Gaza. (Prentice et al., 2010:63) CCA analyserade texterna utifrån en ”övertalnings”-teori 
(persuasion). Resultatet visade att texternas främsta strategi var ”moral proof”, vilket innebär att 
upphovsmännen av propagandan ville framställa fienden som aggressiv och ond. Fienderna beskrivs 
som omoraliska och orättvisa i sin behandling mot den egna gruppen. Författarna fann att denna 
strategi blev vanligare i texter som producerades efter den militära interventionen i december 2008. 
(Prentice et al., 2010:66-67) Key Concept Analysis visade att upphovsmännen också blev mer 
aggressiva i sin framtoning i texterna som producerades efter december 2008. Våldshandlingar 
rättfärdigades och de betonade en plikt att hjälpa de lidande i Gaza. Den egna gruppen framställdes 
som oskyldiga offer i konflikten, medan fienderna (Israel, USA, FN, m.fl.) framställdes med 
negativa attribut. Författarna fann även att texterna var strategiskt utformade för att få muslimer att 
distansera sig från västvärlden. (Prentice et al., 2010:69-71) 

Den fjärde artikeln är Selling Terror: The Symbolisation and Positioning of Jihad av Nicholas J. 
O’Shaughnessy och Paul R. Baines. I studien definierar författarna terrorism som symbolisk 
kommunikation, därav anledningen till att filmerna analyserades utifrån en marknadsföringsmodell. 
De menar att den huvudsakliga strategin bakom terrorism är att skapa betydelsefulla symboler. 
Således väljs terrormålet ut med omsorg: vad representerar det? Vilken påverkan har det? På så vis 
får terrordådet ett större symboliskt värde, och därigenom även större genomslagskraft och 
uppmärksamhet. (O’Shaughnessy & Baines, 2009:2) Författarna förklarar inte hur de definierar en 
terrorist, men de terrorister som omnämns i artikeln är islamister och jihadister, såsom Al Qaida. 
(O’Shaughnessy & Baines, 2009:7) Författarna analyserade i sin artikel videoklipp som publicerats 
av islamistiska terrorister (Al Qaida, Mohammed Sadiq) och analyserade dessa med en 
marknadsföringsmodell som kallas ”the positioning triad”. Denna modell består av tre delar: item 
(det vi vill tala om), symbol (det vi avser berätta om ”the item”), meaning (tolkningen av 
symboliken i en kulturell kontext). (O’Shaughnessy & Baines, 2009:5-7) Resultatet av studien 
visade två genomgående teman i den islamistiska propagandan. Dels framställs västvärlden som den 
aggressiva fienden, och dels så framställs muslimer som oskyldiga offer. (O’Shaughnessy & Baines, 
2009:12) 

Sammanfattning och relevans: Tidigare studier visar att innehållet i islamistisk propaganda ofta är 
detsamma. Budskapen som förmedlas i propagandan handlar om att mobilisera muslimer i världen 
mot en aggressiv fiende, att få muslimer att distansera sig mot västvärlden, samt att det är en plikt 
att hjälpa andra muslimer. Ofta framställs fienden som ett hot mot det egna samhället och att 
muslimerna är oskyldiga offer, och att de således är berättigade att utföra våldshandlingar mot de 
aggressiva fienderna. Enligt tre av studierna, handlar propaganda i mångt och mycket om att 
framställa den egna gruppen som oskyldig och god, medan fienderna är onda och aggressiva. 
Studien som genomfördes av Halverscheid och Witte anses vara av relevans för denna uppsats då 
den undersöker sambandet mellan gruppidentifikation och uppkomsten av konflikter i samhället. 

Sida  9



Den visar hur en grupp (i detta fall Al Qaida) försöker forma en positiv bild av sig själva genom att 
trycka ned och associera fienden med något negativt. Torres et al. studie kan också anses vara 
relevant för detta arbete då den undersöker de propagandametoder som olika islamistiska 
terrorgrupper använder sig av. Är IS propagandateknik unik eller går det att se likheter med andra 
gruppers propagandametoder?  Studien av Prentice et al. är relevant genom att den påvisar vanliga 
motiv och argument i islamistisk propaganda. Slutligen, studien av O’Shaughnessy och Baines är av 
relevans för mitt arbete då den dels tar upp teman som en del islamistiska terrorgrupper (exempelvis 
Al Qaida) använder i sin propaganda, och dels tar upp hur dessa grupper även framställer sig själva 
respektive utomstående grupper. 

1.5. Material 

Filmerna som analyseras släpptes under 2014 och är producerade av IS egna produktionsbolag Al-
Furqan Media. Al-Furqan Media producerar inte bara filmer utan även ljudklipp och bilder som de 
sedan sprider via sociala medier såsom Twitter, Youtube, Facebook, Instagram, m.fl. Deras 
propaganda laddas upp på sociala plattformar och deras budskap sprider sig sedan via ”data-bots”. 
”Data-bots” är små dataprogram som är designade att skicka ut och sprida IS propaganda 
automatiskt. Det innebär att när IS laddar upp något via en ”data-bot” så sprider den sig sedan av 
sig själv till andra datorer och sociala plattformar. På så vis når propagandan ut snabbt och till 
många, och det blir samtidigt svårt att lokalisera ursprungskällan (där propagandan först laddades 
upp). (Berger & Morgan, 2015:24-25) 

Filmerna som kommer att analyseras i detta arbete är omkring en timme vardera, så för att 
materialet inte ska bli för stort har fyra filmklipp, två från respektive film, valts ut för analys. 
Först upprättades kriterier för hur Informationsenheter i IS propagandafilmer FOW och COTS4 
skulle väljas ut. De är som följer: 
• Segmenten ska innehålla någon form av tal och/eller konversation 
• Talet/konversationen bör innehålla information om IS och dess fiender 
• Filmklippen bör skildra olika situationer. Med andra ord, för att kunna analysera IS 

propagandastrategi är det av stor betydelse att materialet omfattar olika typer av scener. På så vis 
är det lättare att se om deras argument och beskrivningar ändras beroende på situation, samt om 
deras framställning av sig själva respektive fienden förändras. 

Utifrån dessa kriterier genomgicks filmerna och sex filmklipp uppfyllde dessa kriterier. Två av 
dessa visade ett rekryteringsmöte och två andra visade hur medlemmar förstör sina pass efter ett 
offentligt framträdande (tal). Ett filmklipp från vardera genre valdes ut, och urvalet baserades på det 
innehåll, argument och beskrivningar, som framfördes i filmklippen. En sammanfattning av 
filmklippens innehåll redovisas i detta avsnitt. För mer detaljer kring innehållet i utvalda filmklipp 
se Bilaga A och B.  

Filmen FOW fokuserar på IS strider och deras krigföring. En berättarröst guidar tittaren genom 
filmen. Betraktaren får i filmen se hur IS förbereder sig inför en strid, samt hur de attackerar sin 
fiende. Varje stridsscen avslutas med att visa bilder på IS medlemmar som skrattar och omfamnar 
varandra och som hyllas som hjältar av civilbefolkningen i de krigshärjade områdena. I det första 
filmklippet (F1) som valdes ut berättar en person om IS krigsstrategi. Förklaringar av framgångar 
och förluster, samt brandtal till medlemmarna är de huvudsakliga ingredienserna i segmentet. Detta 
var det enda filmklipp där IS beskrev ett nederlag och hur de såg på det. Det visade hur IS 
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motiverade en förlust, samt hur de beskrev sig själva respektive sina fiender i detta sammanhang, 
något som var av relevans för denna uppsats. Det andra filmklippet (F2) som valts ut visar IS mitt 
under en strid. Detta var det enda segmentet som skildrade hur IS motiverade sina handlingar under 
en strid, hur de förklarade sina framgångar i striden, samt hur de såg på sig själva respektive sina 
fiender i denna situation. Även detta av intresse för denna uppsats. De första scenerna skildrar 
själva striden. En man beskriver IS strategi under stridigheterna och därefter visas hur beväpnade 
män springer runt i byggnader och omkringliggande område på jakt efter fiender. Scenerna därefter 
skildrar IS segeryra efter stridens slut. Dels visas medlemmarna när de ber till Allah och dels visas 
en stor fest där IS firar sina stridsframgångar. 

Filmen COTS4 fokuserar främst på hur IS värvar nya medlemmar samt avrättar personer som 
motarbetar IS och Allah. En berättarröst introducerar filmen, men till skillnad från FOW guidar den 
inte betraktaren genom filmen. Detta då varje scen innehåller tal av olika individer från IS som ger 
åskådaren en tydlig beskrivning av det som pågår, deras budskap samt intentioner. Det första 
filmklippet (F3) som valts ut från denna film visar en ”masskonvertering”. Detta var en av två 
passförstörelse-segment i filmen COTS4 och detta valdes ut för att talaren i klippet var mer tydlig i 
sin beskrivning av IS och deras motiv, jämfört med talaren i det andra klippet. I klippet filmas först 
en folksamling med män utanför en moské som köar för att komma fram. Därefter filmas en man 
som talar om IS, Allah och deras fiender. Moskén är fullsatt och efter talet filmas publiken när de  
uttalar en trohetsed till IS. I det andra filmklippet (F4) som valts ut från COTS4 visas först en man 
som hållandes sitt pass talar om IS, Allah och deras fiender. I slutet av filmklippet river mannen och 
de andra männen omkring honom sina pass. Även detta filmklipp var ett av två i filmen COTS4. Att 
just detta segment valdes ut beror på att jag fann den innehålla mer beskrivningar om IS och deras 
fiender, samt de motiv som ligger bakom deras handlingar. 
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Kapitel 2 Teori 

I denna uppsats har jag valt att använda mig av två teorier: Social Identitetsteori (SIT) samt Elluls 
teori om Rationell och Irrationell propaganda (RoIRp). Även om de studerar olika saker; den ena 
social identitet och den andra propagandateknik, så kompletterar de varandra. Tillsammans ger de 
svar på IS självbild, samt hur de går tillväga för att förmedla denna självbild till andra; både 
medlemmar och utomstående grupper. 

2.1. Social Identitetsteori 

Social Identitetsteori (Social Identity Theory, SIT) syftar till att förklara hur människors sociala 
identitet skapas samt hur den kan regleras. Det är en teori som består av två delar: social 
identitetsteori samt social kategoriseringsteori. En del forskare hävdar att det är två skilda teorier, 
medan andra menar att dessa två koncept kompletterar varandra och således tillsammans formar en 
helhetsteori. SIT fokuserar på hur individens sociala identitet påverkas av grupptillhörighet, och 
Social Kategoriseringsteori (Social Categorization, SCT) fokuserar på hur den sociala identiteten 
påverkar självuppfattning och kategorisering av grupper (ingrupp vs. utgrupp) Även om teorierna 
fokuserar på att försöka förklara olika delar av den sociala identiteten, så bildar de tillsammans ett 
helhetskoncept för hur den sociala identiteten påverkar och påverkas. (Herriot, 2007:25) I detta 
arbete kommer de således inte att ses som två skilda teorier utan som delar av en teori. 
Konsekvensen av detta blir att beskrivningen av SIT och SCT i detta arbete blir något övergripande.  

För att göra världen mer begriplig så ingår det i människans natur att kategorisera omvärlden. 
Världens befolkning delas in i kategorier, grupper, som speglar religion, kultur, och nationalitet, etc. 
Inom SIT definieras individens egna grupp som ingrupp (”in-group”) och en grupp som personen 
inte tillhör klassas som utgrupp (”out-group”). (Tajfel, 1982:17-18, 29)  

Social Identitet är summan av en process som kallas Social Identifikation. Detta innebär att 
individens alla olika grupptillhörigheter sammanställs. Personens sociala identitet utgörs således 
inte bara av en utan av flera olika grupptillhörigheter som tillsammans hjälper till att forma 
individen. (Tajfel, 1982:67) 

Social Kategorisering är en process som resulterar i personens självbild (self-concept). Denna 
process beskriver individens uppfattning och kunskap om dennes grupptillhörigheter samt de 
emotionella kopplingar och värderingar som de tillstår dessa grupper. (Tajfel, 1982:67) Självbilden 
är en social produkt. En individs självbild påverkas av personerna runt omkring denne, där vissa 
grupper/personer har mer betydelse än andra. (Oyserman, 2004:11-12)  

En grupp som är av det fundamentalistiska slaget har svårt att acceptera andra gruppers existens. 
Genom att extrema grupper anser sig besitta den enda riktiga sanningen vill de isolera sina 
medlemmar från yttre påverkan och inflytande. Dessa grupper tillhandahåller medlemmarna med en 
ideologi (BVNs, se Inledning) och uppmuntrar dem att internalisera den, enligt Herriot. På detta vis 
får medlemmarna ett färdigt koncept om hur världen ser ut, vad som är meningen med livet, vad 
som är passande beteende, varför den egna gruppen är mer rätt än andra, osv. Ju extremare ideologi 
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desto mer sannolikt att gruppen isolerar sig från resten av samhället för att skydda gruppen och 
medlemmarna från andra influenser. (Herriot, 2007:27) En prototyp formas inom gruppen, som kan 
beskrivas som en mall för hur den ultimata medlemmen bör vara. De personer som personifierar 
prototypen får därigenom ofta ledarroller och fungerar som modeller för övriga medlemmar. De får 
även agera representanter för gruppen utåt sett. Givetvis är inte alla medlemmar i gruppen som 
prototypen, men dessa ges oftast mindre betydelsefulla roller. (Hogg, 2004:208-209)  

Stereotyp är den bild som ingruppen har av utgruppen. Det är en förenklad bild där utgruppen 
klumpas ihop till en stor massa, där individuella och unika egenskaper hos medlemmarna 
censureras till ”förmån” för en förenklad och stereotyp bild av gruppen. (Tajfel, 1982:22) 

Ju mer en person värderar ingruppen, desto mer inflytande får den på individen. Detta innebär 
således också att personen börjar favorisera ingruppen framför andra, en konsekvens som kallas 
diskriminering (Tajfel, 1982:22) Teorin förklarar detta med att individens självbild och 
självförtroende sammanlänkas med ingruppens. Ju högre status och prestige ingruppen har, desto 
mer ökar självförtroendet hos individen. (Tajfel, 1982:34) Ett hot mot ingruppen ses som ett hot mot 
individens egna identitet. Detta i sin tur leder till rädsla som kan komma att uttryckas genom 
aggressivt beteende och konflikter. Ingruppen (och identiteten) måste skyddas till varje pris. 
(Herriot, 2007:27-28)  

Dock ska påpekas att SIT kritiseras en del av andra forskare för att det är svårt att studera hur eller 
om en individs självförtroende kan sammanlänkas till en grupps status (Rubin & Hewstone, 1998). 
Därav är det svårt att verifiera om det finns ett samband dem emellan. En person kan ha bra 
självförtroende samt ha en positiv bild av sin grupp, men det innebär inte att de två kan kopplas 
ihop. (Hewstone, 1989:195) En annan del av kritiken är att om självförtroende skulle vara kopplat 
till gruppens status, som SIT hävdar, så skulle det hypotetiskt sett innebära att alla grupper borde 
favorisera ingruppen och diskriminera utgrupper. Genom favorisering av ingruppen skulle då 
ingruppens status höjas och därmed även självförtroendet öka. Detta bestrider teorin, som menar att 
favorisering och diskriminering inte ska ses som normativt i alla grupper. Något som uppfattas som 
motsägelsefullt av forskare inom området. (Hewstone, 1989:196) 

Denna uppsats kommer att fokusera på två delar av SIT: prototyp och stereotyp. Genom att fokusera 
på dessa två områden kan dels ingruppens sociala identitet studeras, och dels hur ingruppens 
medlemmar distingerar mellan ingrupp och utgrupp.  

Enligt Henri Tajfel, professor inom social psykologi, representerar prototypen de attribut och 
karakteristik som ingruppen premierar. Med andra ord, de kvalitativa egenskaper som ingruppen vill 
förknippas med. Detta innebär, enligt John Turner, även han professor inom social psykologi, att 
ingruppens sociala identitet speglas av deras prototyp. Han menar att prototypen kan ses utgöra 
mallen som medlemmarna i ingruppen bör följa. När dessa individer sedan agerar i situationer där 
de representerar gruppen så speglar deras beteende ingruppens sociala identitet. Enligt Turner kan vi 
således definiera ingruppens sociala identitet genom att studera ingruppens medlemmars beteende 
och handlingar. (Tajfel, 1982:70-71) I denna uppsats ämnar jag studera IS prototyp, och tillika deras 
sociala identitet. Detta innebär att jag kommer att analysera IS framställning av ingruppen i 
filmklippen. 

Stereotypisering, enligt Henri Tajfel, är en konsekvens av social identifikation. Med andra ord, om 
individen identifierar sig med en specifik grupp så har denne därigenom kategoriserat sin 

Sida  13



omgivning utifrån ingrupp och utgrupp. Tajfel menar att stereotypisering resulterar i att utgruppen 
avpersonifieras. Med andra ord, personer som tillhör utgruppen definieras inte utifrån sina 
personliga egenskaper utan sammanlänkas med de attribut som utgruppen tilldelats. Utgrupper 
brukar oftast, enligt Tajfel, tilldelas negativa attribut, medan ingruppen istället brukar framställas 
med positiva attribut. (Tajfel, 1982:28-30) Jag ämnar i denna uppsats studera vilken distinktion IS 
gör mellan utgrupp och ingrupp. För att göra detta kommer jag att analysera hur IS framställer 
utgrupper i filmklippen. 

2.2. Rationell och Irrationell Propaganda 

Propaganda ska inte ses som information, genom att den inte är objektiv utan har ett bakomliggande 
motiv att påverka målgruppen. Information å andra sidan handlar om att förmedla fakta, och riktar 
sig till åhörarna genom att hänvisa till kunskap, logik och erfarenheter. (Ellul, 1965:84) Det finns 
många olika teorier som analyserar propagandatekniker och strategier. Jacques Ellul, professor 
inom sociologi och teologi, betraktade propaganda som ett socialt fenomen. Han ansåg att 
propaganda kan delas in på olika sätt beroende på vad man avser undersöka (Ellul, 1965:v, 61). 
Genom att detta arbete avser analysera hur IS framställer sig själva respektive sina fiender, samt hur 
och på vilket sätt de framställer sina argument på så utgör Elluls teori RoIRp en lämplig och 
relevant modell för analys. (Ellul, 1965:84) 

Ellul studerade propaganda från första och andra världskriget och fann då skillnader i 
propagandastrategierna. Han fann att under första världskriget handlade propagandan om att väcka 
nationalismen och passionen hos medborgarna att försvara sitt land. Denna propagandans effekt var 
dock kortvarig. Ellul motiverar detta med att inget krig skulle kunna motiveras helt baserat på 
känslomässig propaganda. Folk vill ha bevis och fakta på att våld och beväpnade konflikter är den 
enda rätta lösningen, enligt honom. Detta innebar att propagandan under andra världskriget 
beblandades med argument som framställdes likna fakta. Detta innebar att det blev betydligt svårare 
att skilja på propaganda och information, enligt Ellul. Detta gav honom idén till teorin om RoIRp. 
(Ellul, 1965:85-86) 

Irrationell propaganda, enligt Elluls teori, handlar om att påverka mottagarens känslor, att 
frambringa en stark emotionell respons. Propagandan grundar sig inte i någon fakta eller data, utan 
argumenten som framställs är helt baserade på känslor och passion. (Ellul, 1965:84) Ett exempel på 
irrationell propaganda är rädsla. (Ellul, 1965:85) Enligt forskarna Manzaria och Bruck är rädsla ett 
starkt maktverktyg. Något som de menar utnyttjas i propaganda för att skrämma människor att deras 
liv är i fara, att fienden utgör ett hot mot det egna landet; den egna religionen; den egna gruppen. 
Målet är att omänskliggöra (dehumanize) fienden. Genom att associera dem med negativa attribut 
såsom att fienden är aggressiv, brutal, mordisk, hemsk, etc. så blir det svårare för personer i 
ingruppen att känna empati för fienden. Istället väcks ett hat och en rädsla som sedermera utnyttjas 
av propagandamakarna i syfte att öka sprickan mellan grupperna, öka konflikten samt skapa ett stöd 
för att gå in i krig. (Manzaria & Bruck, 1999) 

Ellul anser att majoriteten av dagens politiska och religiösa propaganda är rationell. Något han 
menar är en konsekvens av samhällets utveckling, där människors tillgång till information ökat. 
Enligt Elluls teori innebär detta att propaganda i dag grundar sig på mycket ”fakta” och statistik för 
att på så vis övertyga individer i samhället att just deras argument och påståenden är korrekta. 
(Ellul, 1965:84-85) Genom att överösa information på personer överbelastas deras logiska förmåga. 
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Människor börjar därmed förenkla de argument och fakta som de utsatts för, enligt Elluls teori. 
Rationell och logisk slutledning av påståendena uteblir, ingen ifrågasätter argumentens korrekthet, 
istället är det enda som finns kvar individernas intryck av informationen (propagandan). 
Propagandamakarna har därmed fått en irrationell respons, och det är syftet med rationell 
propaganda, enligt Elluls teori. (Ellul, 1965:86) 

Rationell propaganda handlar i mångt och mycket om att rättfärdiga tankar, ideér och handlingar, 
enligt Ellul. Han fann att nazisterna gjorde detta genom att exempelvis använda ”sociala” och 
”moraliska” bevis under andra världskriget. (Ellul, 1965:157)  

”Moraliskt bevis” (Moral Proof) är en strategi som grundar sig i att rättfärdiga handlingar genom 
moraliska argument. Fienden framställs omoralisk och det är ingruppens medlemmars plikt att 
värna om moralen i samhället. (Prentice et al., 2010:65) 

”Socialt bevis” (Social Proof) är, enligt Manzaria och Bruck, en teknik som används ofta inom 
propaganda. Människor observerar och samlar in information konstant i sin miljö. Hur andra 
handlar och beter sig påverkar således individens uppfattning om vad som är ett korrekt beteende. 
”Experter” och ledande profiler i samhället används i propaganda i syfte att påverka och forma 
individers åsikter och ideologi. Titlar används för att särskilja personer ifrån varandra, varav vissa 
titlar ger en viss auktoritet i samhället. Att kalla en person för expert inger således en viss respekt 
för dennes kunskap och position inom det specifika expertisområdet. Att i propaganda använda sig 
av personer som framstår vara av expertis eller av auktoritet gör betraktaren mer mottaglig för 
budskapet. Individer accepterar oftast ”information” som kommer från en expert utan att ifrågasätta 
dess trovärdighet. Titlar är därmed en effektiv symbol som gör att mottagarna för propagandan inte 
ifrågasätter personen som förmedlar budskapet. (Manzaria & Bruck, 1999) 

I denna uppsats kommer jag att analysera hur IS motiverar sina handlingar i filmerna, i syfte att ta 
reda på om IS filmer kan klassas som rationell eller irrationell propaganda. Innehållet i talen, samt 
det som visas i filmklippen kommer att analyseras utifrån de kriterier som distingerar rationell och 
irrationell propaganda. Ämnar IS tilltala publikens känslor i sina filmer (irrationell propaganda), 
eller försöker de använda argument som rättfärdigar deras handlingar (rationell propaganda), 
exempelvis moraliska och sociala bevis? 

2.3. Arbetsmodell 

Precis som jag nämnt tidigare kommer jag först analysera IS propagandafilmer med SIT och 
därefter Elluls teori RoIRp. Analysfrågor har formulerats för att kunna inhämta relevant (för 
teorierna) material från IS filmer, därefter kommer de att redovisas i resultatdelen. I analysdelen 
studeras resultatet utifrån frågeställningarna i avsnitt 1.2. 

Med SIT ämnar detta arbete dels studera IS sociala identitet utifrån teoriavsnittet om 
prototypisering, och dels analysera hur IS definierar utgrupperna utifrån avsnittet om 
stereotypisering. Både prototypisering och stereotypisering handlar om hur en grupp ser och 
beskriver sig själva samt utomstående. För att ta reda på detta studerar jag vilka attribut och 
karaktärsdrag som tillges ingrupp respektive utgrupp i filmerna. Termen attribut kan liknas vid 
begreppet ”särskiljande egenskaper” och omfattar både negativa och positiva egenskaper. Att 
använda attribut i tal och skrift är således ett sätt att beskriva vad som utmärker en person eller 
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grupp, som exempelvis att tillstå någon som stark eller svag, ond eller god. Likaså beskriver 
begreppet karaktärsdrag egenskaper som är unika för personen eller gruppen i fråga. 

Då jag ämnar ta reda på hur IS definierar den egna gruppen respektive utomstående så kommer jag i 
detta arbete att undersöka vilka attribut IS använder för att beskriva sin egna grupp respektive 
utomstående grupper. Beskrivningarna av den egna gruppen respektive utomstående kommer sedan 
att jämföras. På så vis är det möjligt att se hur IS definierar den egna självbilden jämfört med 
utomstående. Därav har jag formulerat följande analysfrågor: 
1. På vilka grunder kategoriseras en person som medlem i IS?  
2. Hur beskriver IS den egna gruppen? Vilka attribut och karaktärsdrag associeras den egna 

gruppen med? (prototypisering) 
3. Hur beskriver IS utomstående grupper? Vilka attribut och karaktärsdrag associeras de 

utomstående grupperna med? (stereotypisering) 

I detta arbete ämnar jag även undersöka vilken typ av propagandateknik (utifrån Elluls kriterier) 
som IS använder sig av. I modell 1 har jag sammanfattat Elluls teori och kriterier.  

Modell 1: Elluls propagandakriterier 

Utifrån Elluls kriterier har sedan följande analysfrågor formulerats: 
4. Utifrån Elluls definition av propaganda; kan IS filmer klassas som propaganda? 
5. Vad är budskapen i filmerna? 
6. Hur argumenterar IS för budskapen som framförs i filmerna? 

Kriterier för propaganda enligt Ellul

Irrationell Propaganda Känslomässiga 
argument

Argument baseras på känslor:
• Syftar till att framkalla en irrationell respons 

hos individer. 
• Fokuserar på starka känslor såsom hat, kärlek, 

rädsla

Rationell Propaganda Moraliskt Bevis Moraliska Argument:
• Fienden framställs vara omoralisk.
• Handlingar rättfärdigas genom att det är 

gruppens plikt att skipa rättvisa.

Socialt Bevis Symboler används i argument:
• Titlar är starka symboler, såsom expert, läkare, 

professor.
• Symbolen inger trovärdighet så att budskapet 

inte ifrågasätts.
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Kapitel 3 Metod 

Genom att detta arbete kommer att analysera IS filmer så är det därmed mest lämpligt att använda 
en kvalitativ metod. En kvalitativ metod är en metod som utvärderar och tolkar insamlat material, 
till skillnad från en kvantitativ metod som beräknar och mäter statistiska data. (Berger, 2011:22-23) 

Uppsatsen kommer att utgå ifrån en deduktiv ansats. Med detta menas att materialet kommer att 
bearbetas utifrån de teorier som jag valt att använda mig av i denna uppsats: SIT samt Elluls teori 
RoIRp. Utifrån teorin formas en frågeställning. Materialet som sedan samlas in bearbetas därefter 
utifrån det teoretiska perspektivet. En nackdel med detta förhållningssätt är att forskaren kan 
komma att förbise viktiga delar i materialet när denne endast analyserar sådant som teorin fokuserar 
på. Det innebär att resultatet endast kan ses representera en del av materialet och inte helheten. Med 
andra ord, innehållet i IS propagandafilmer kommer i denna uppsats endast att analyseras utifrån 
teorierna i SIT samt RoIRp, och därigenom redovisas analysen och resultatet utifrån dessa teoriers 
perspektiv. (Fejes & Thornberg, 2009:24) 

3.1. Kvalitativ Medieanalys  

Kvalitativ medieanalys (Qualitative Media Analysis) är en metod som uppkom under andra 
världskriget. Howard Lasswell, professor vid Yale University, ville analysera innehållet i 
nazisternas propagandafilmer och behövde således en lämplig metod. På så vis utvecklade han en 
analysmetod för innehåll i media, oavsett om det är tidningar eller filmer som ska studeras.  

David Altheide, sociologiprofessor vid Arizona University, har under sin karriär utvecklat denna 
metod vidare, från att en gång ha varit kvantitativ till att numer vara kvalitativ. I sin bok Qualitative 
Media Analysis beskriver han hur en studie av tv-program bör genomföras. Författaren beskriver 
betydelsen av att välja ut Informationsenheter (information units: segment, filmklipp) ur 
programmen, då olika filmklipp kan innehålla utmärkande specifika detaljer som förbises om hela 
programmet skulle analyseras. Val av informationsenheter baseras på vad forskaren ämnar 
undersöka. Om syftet är att undersöka hur IS presenteras i ett nyhetsprogram så bör denne fokusera 
på det filmklipp som är relevant och inte hela nyhetssändningen. (Altheide, 1996:65) 

När filmklippen valts ut så bör deras innehåll sammanställas. Genom att tv-program och filmer 
tilltalar flera sinnen (de är både visuella och auditiva) så är det viktigt att dels redogöra och beskriva 
det visuella i scenerna och dels redovisa och transkribera det auditiva. Modell 1 visar hur en 
sammanställning av ett filmklipp bör se ut. Den redogör för de olika delar som bör ingå i materialet. 
Kategorierna har noga konstruerats för att så lite information som möjligt ska gå förlorad vid en 
senare analys av filmklippen. (Altheide, 1996:66-67) 

Efter att filmklippen sammanställts bör forskaren formulera urvalskriterier (variabler, koder, 
analysfrågor). På så vis riktas fokus in på det som ska studeras i filmklippen. Teorin används som 
utgångspunkt i utformningen av koder och/eller analysfrågor. Filmklippen bearbetas sedermera med 
dessa och redovisas sedan i resultatdelen i studien. (Altheide, 1996:37) Slutligen analyseras 
materialet i resultatdelen med för studien utvalda teorier. (Altheide, 1996:42-43) 
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Modell 2. Översikt av vad som bör ingå i en sammanställning av ett filmklipp 

3.2. Tillvägagångssätt 

En sammanställning av utvalda filmklipp, enligt Altheides modell, redovisas i bilaga A. 
Sammanställningen ger en översiktlig och övergripande redogörelse för innehållet i filmklippen. 
Dock ger dessa mer generella fakta om innehållet i filmerna och fokuserar således inte på specifik 
information som är av betydelse för detta arbetes analys. Således har jag utifrån teorierna 
sammanställt analysfrågor (se avsnitt 2.3) som är av betydelse när materialet genomgås och 
tillämpat dessa utifrån Altheides metod. 

I modell 2 redovisas den information som jag ämnar studera i filmerna. Först kommer jag att 
analysera filmklippen utifrån SIT, och därefter kommer filmerna att analyseras utifrån Elluls teori 
RoIRp. För att relevant information ska samlas in till studien har  jag sammanställt teorierna utifrån 
Altheides modell. Metoden tillhandahåller strukturen och ramverket för hur filmerna studeras och 
teorierna redogör för vad som kommer att studeras i filmerna. Som synes så kommer jag endast att 
fokusera på två delar i Altheides metod: beskrivning och tema. Anledningen till att jag valt att inte 
ta med ”vem/vilka och var?”-delen är för att jag skulle behöva mer information om personerna och 
platserna som syns i filmerna för att kunna redovisa ett resultat. De personer som talar i filmerna 
presenteras aldrig. Det framgår således inte vilka de är eller vad de har för position i gruppen. 
Dessutom nämns aldrig vart IS befinner sig i filmklippen. Något som skulle kunna bero på att de 
vill hålla sina positioner hemliga för sina fiender. Så av dessa anledningar så har jag valt att helt 
bortse från denna kategori. 

Modell 3. Sammanställning av hur Altheides metod används utifrån Elluls propagandateori och Social 
Identitetsteori. 

Segment #1

Beskrivning Ämne. Beskrivning av det som visas i segment. Redogörelse av det visuella.

Vem/Vilka och Var? Vilka personer kan ses i segmentet?
Var befinner sig personerna i segmentet?
Vilka känslor verkar personerna visa? (skratt, arg, ledsen)
Hur beter sig personerna i segmenten?
Eventuell övrig information.

Tema Vad handlar segmentet om? Budskap. Vad sägs i segmentet?

Källa Från vilket program/vilken film kommer segmentet ifrån?

Tid När i programmet/filmen visas segmentet?

Prototyp Stereotyp Propaganda

Tema • Självuppfattning: Hur 
beskriver IS den egna 
gruppen? 

• Tema: Finns det något 
genomgående tema i hur 
medlemmarna framställs?

• Attribut: Finns det några 
attribut som återkommer i 
IS beskrivningar av den 
egna gruppen?

• Uppfattning om sina 
fiender: Hur beskriver IS 
utomstående grupper? 

• Tema: Finns det något 
genomgående tema i hur 
de framställs? 

• Attribut: Finns det några 
attribut som återkommer i 
IS beskrivningar av 
fienderna?

• Syfte: Vad är budskapet i 
filmklippet?

• Motiv: Hur argumenterar 
IS för sitt budskap?
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3.3. Validitet 

I en studie är det viktigt att validera innehållet. Detta innebär att forskaren måste ifrågasätta 
kunskapen som förmedlas i studien samt relevansen av den. (Malterud, 1998:157) Malterud skriver 
i sin bok att en forskare måste ifrågasätta innehållet i sin studie för att se om kunskapen som 
förmedlas är korrekt. Att validera kan sammanfattas av tre frågor: What? Why? How? Med dessa 
frågor ämnas svagheterna i studien tas fram och belysas. (Malterud, 1998:158) 

För det första är det viktigt att validera metoden. Kommer metoden hjälpa att finna kunskap som 
kan besvara frågeställningen? (Malterud, 1998:157) Genom att det är filmer som analyseras i denna 
uppsats så var det av stor vikt att metoden kunde hantera data som inte bara var text utan även 
inkluderade bild och ljud. Metoden som valts i denna studie är särskilt utformad för analys av 
media, både tidningar och tv. Datainsamlingen sker genom att forskaren går igenom olika kategorier 
och aspekter av materialet så att ingen information går förlorad: bilderna beskrivs, ljuden beskrivs, 
känslorna beskrivs, text och budskap beskrivs, etc. I detta arbete så är det framförallt bild och 
budskap som står i fokus. Att ta med känsloyttringar från filmerna i analysen skulle kunna påverka 
resultatet, detta då känslor kan vara svåra att tyda och därmed finns en risk för feltolkning, vilket 
skulle kunna ha förödande konsekvenser på resultatet. Därav har jag valt att bortse från denna 
kategori. Trots att metoden ämnar få med så mycket som möjligt så är det i slutändan forskarens 
uppfattning om vad som är relevant och viktigt som avgör vad som till sist samlas in och analyseras 
i studien. Den data som jag anser vara av stor vikt för detta arbete kanske någon annan forskare 
skulle klassa som irrelevant. Således finns det en risk att de resultat som jag får med denna metod 
inte skulle vara samma som för en annan person. Ingen person är helt neutral, och således kan 
personliga åsikter och perspektiv påverka de olika faserna i en studie. 

En annan aspekt att validera är teorin. Ger den en lämplig grundförståelse för det som ska studeras? 
(Malterud, 1998:158) Teorierna som valts i detta arbete ger relevant kunskap om det som ämnas 
studeras. Det finns många teorier som studerar stereotyper och gruppidentiteter, exempelvis 
attributionsteorin. SIT som används i detta arbete valdes för dess två kompletterande delar: social 
identitetsteori och social kategorisering. Enligt vissa är delarna två skilda teorier, men tillsammans 
bildar de ett helhetsperspektiv som jag fann vara användbart i detta arbete. Detta då jag inte bara 
studerar gruppens sociala identitet (prototyp) utan även kategorisering av utgrupper 
(stereotypisering). Elluls teori gav användbara riktlinjer för hur ideologisk propaganda kan 
identifieras. 

En tredje sak att validera är urvalet. Ger filmerna relevant underlag för det som ska studeras? 
(Malterud, 1998:158) Även om IS har producerat flera filmer så har endast två valts ut för analys i 
denna studie. Dessa två filmer innehåller många olika typer av scener, något som kan bidra med 
kunskap om IS sociala identitet samt propaganda i olika situationer. Därav kan filmerna ses ge ett 
relevant underlag för att kunna besvara de frågeställningar som ställts upp.  

Beskrivning • Hur visas IS egna 
medlemmar upp i 
filmerna? 

• I vilka sammanhang 
(strid, nederlag, seger) 
visas medlemmarna upp?

• Om fienden visas i 
filmerna, hur framställs 
de? På vilket sätt visas 
fienderna upp? 

• I vilka sammanhang visas 
fienderna upp?

• Vad är det som visas i 
filmklippen? Vad väljer de 
att visa för tittarna?

• Hänger bild och budskap 
ihop; förmedlar de samma 
sak?

Prototyp Stereotyp Propaganda
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat 

I följande kapitel har jag valt att dela upp avsnittet i följande kategorier: prototyp, stereotyp, samt 
propaganda. Varje filmklipp har analyserats med Altheides metod och utifrån de analysfrågor som 
formulerades i avsnitt 2.3.  

F1 - Filmklipp 1 
F2 - Filmklipp 2 
F3 - Filmklipp 3 
F4 - Filmklipp 4 

4.1.1. Prototyp 

Tema: På vilka grunder som en person kategoriseras som medlem nämns inte i något av 
filmklippen, men de som tillhör gruppen tituleras alltid som bröder eller mujahidin . I F4 benämns 12

medlemmarna även som muslimer och de som inte tillhör IS benämns som apostater, och i F3 
filmas personer som dels uttalar trohet till Allah och Muhammed, och dels uttalar sin trohet till IS 
och att de tar avstånd från andra grupper i samhället. I slutet av F1 nämner talaren att en tro på 
Allah är det som betyder mest för deras grupp. Både berättarrösten och talaren nämner i filmklippet 
att medlemmarnas tilltro till Allah är det som renderar IS framgångar, och det är således Allah som 
vill att de strider mot hans fiender. Vidare beskrivs IS medlemmar som strategiska i sin krigsföring 
och oslagbara. Skulle IS dock erfara ett nederlag så kommer Allah alltid att ta hand om de sina, 
enligt berättarrösten i filmklippet:”… Allah comes to the aid of the mukminin ”  I F2 beskriver en 13 14

man att IS har hög moral, mycket energi samt är handlingskraftig. Han berättar att ”bröderna” stridit 
i två dagar utan sömn, men att de ändå är redo att utföra nya attacker när som helst: ”Praise be to 
Allah, their morale is broken. In contrast with the morale of the brothers. They’re active and full of 
energy.”  IS uttrycker att den egna gruppen är ohejdbar. Mannen beskriver hur IS ”lyckats” erövra 15

de svåraste militära stationerna på basen och att de har spridit ut sig runt om i området för att kunna 
ta fast de som flyr. I F3 beskriver en talare att IS är förlåtande och storsint. Han berättar att IS 
förlåter dem som tidigare dödat deras medlemmar OM dessa konverterar. Om dock männen inte gör 
det kommer de att avrättas av IS. Vidare fortsätter han med att säga att IS försvarat muslimernas 
heder och religion. IS tjänar Allah och alla som ansluter sig till IS får inte bara Allahs beskydd, men 
även medlemsskap i gruppens broderskap: ”We are your sons. We are your brothers. We came to 
protect your religion and your honor. Today is a day of pardon.”  I F4 ses även där en talare, som 16

 Mujahidin, Mujahideen - ”En som bemödar sig på Guds väg” och syftar inte på en beväpnad strid. Militanta grupper 12

(exempelvis IS) tolkar dock detta begrepp som benämningar på de som försvarar islam och de som kämpar för jihad. 
Källa: Nationalencyklopedin, mujahidin.

 Mukminin, Mu’min - En person som tror på islam med stark övertygelse. Källa: islam-fyi.com, besökt den 27 augusti 13

2016 
 Flames of War, 201414

 Flames of War, 201415

 Clanging of the Swords IV, 201416
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även han beskriver IS som framgångsrika och oantastliga. Han menar att IS står över alla andras 
lagar, konstitutioner och hot. 

Beskrivning: I alla filmklipp så visas medlemmar antingen bärandes militärklädsel och vapen eller 
så har de på sig en thobe . Vissa personer är även maskerade. Alla personer som visas följer samma 17

mönster: de bär samma typ av kläder, har samma miner, rör sig på samma sätt. Inga avvikelser 
förekommer utan gruppen framställs unison. I F1 visas även bilder på IS-medlemmar som dödats i 
en attack av deras fiender, samtidigt som sorglig musik spelas i bakgrunden. I F2 filmas gruppen 
under en nattlig strid. Under själva striden filmas medlemmar som springer omkring i tomma 
byggnader med dragna vapen. Därefter filmas männen bedjande till Allah. Slutligen filmas gruppen 
gående längs en väg, med glada miner och segeryra, firandes sin seger. I F3 håller IS ett möte i en 
moské för att få folk att konvertera till gruppen. Konvertera är det begrepp som används i 
filmklippet när gruppen ska rekrytera nya medlemmar. Samtliga IS-medlemmar är maskerade. De 
som uttalar trohetseden blir omfamnade av männen från IS. I F4 filmas hur en man från IS talar till 
civila. I mitten av talet visas ett klipp på publiken som står och lyssnar. 

Sammanfattning: Återkommande beskrivningar av IS är att medlemmarna är bröder och Allahs 
heliga krigare. Gruppen framställs som framgångsrik och strategisk, de slåss för Allah och islam 
och står därigenom under Allahs beskydd. Medlemmarna i IS visas upp på ett unisont vis, de ser ut 
och beter sig likadant i filmklippen. 

4.1.2. Stereotyp 

Tema: I F1 benämns IS fiender vara: nusayriyyah , Sahawat  och Kufr . Dessa grupper framställs 18 19 20

ha kollaborerat i en attack mot IS. Attacken som fienderna utförde beskrivs som iskall och 
omoralisk, genom att den inte bara dödat IS krigare utan även deras familjer. IS fiender beskrivs 
som aggressiva och fega. Dessutom beskrivs Allahs vilja vara att IS ska slåss mot hans fiender; han 
vill att fienden ska förnedras, enligt både berättarrösten och talaren: ”And whilst Allah continue to 
humiliate the Sahawat, the Islamic State continued its war on kufr and their secular ideology”  IS 21

och deras fiender beskrivs vara varandras motsatser i detta filmklipp. IS är strategiska medan 
fienderna är ostrategiska och naiva; IS är trogna Allah medan fienderna är sekulariserade och 
otrogna. I F2 beskrivs IS fiender vara smutsiga, ghanimah , och fiender till Allah. De liknas vid 22

hundar och en av IS medlemmar pekar på de döda kropparna medan han utropar rakt in i kameran 
att detta är ödet som alla IS fiender har att vänta: ”This is their filthy blood. Enemies of Allah.”  I 23

F3 beskrivs IS fiender vara ondsinta och de som tillhör dessa grupper uppmanas av talaren att ge 

 Thobe, thawb, Dishdasha - traditionell arabisk dräkt för män. Löst sittande plagg med stor långa ärmar och som går 17

ned till anklarna. Källa: Alfozaie, 2009
 Nusayriyyah, nusayri - En gren inom Shia-islam. Källa: Oxford Dictionaries, nusayri.18

 Sahawat, sahwa - De Upplysta. En allians mellan olika stammar och grenar inom sunni. Källa: globalsecurity.org, 19

besökt den 27 augusti 2016
 Kufr, kafirer - Otrogna. Otacksam mot Gud. Källa: Nationalencyklopedin, kafirer.20

 Flames of War, 201421

 Ghanimah - Krigsbyte (spoils of war). Källa: islam-fyi.com, besökt den 27 augusti 201622

 Flames of War, 201423
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upp och konvertera till IS och det ”riktiga” islam. De muslimer som slåss för Sahawat, Raafidah  24

och Safawi  beskrivs vara apostater. Om de vill bli förlåtna för sina synder samt slippa bli avrättade 25

bör de konvertera till IS, enligt en av männen i inledningen. I F4 beskrivs IS fiender som tyranner, 
apostater, eländiga och som amerikanska knähundar. Talaren påpekar flera gånger att de inte 
erkänner de nationaliteter som de respektive IS medlemmarna har. De är muslimer och inget annat. 
Således kommer inte fienderna att kunna stoppa dem menar han. Med Allahs hjälp, och med 
vägledning från deras ledare Al-Baghdadi, så kommer de att krossa sina fiender fortsätter han. Ingen 
landsgränd kan stoppa dem, enligt talaren. 

Beskrivning: Utomstående grupper visas varken i F1 eller F4. I F2 visar IS upp sina fiender efter 
striden när de ligger livlösa på marken. Ingen av dessa personer har någon militärklädsel på sig, 
trots att de framställs vara soldater från regimen. Personerna har civila kläder, och de flesta är unga 
män. I F3 visas hur personer köar för att få konvertera till IS. I början visas en lång kö med män 
som väntar på att få registrera sig hos IS. Därefter filmas samma personer i moskén när de uttalar 
trohetseden. Dock är det inte alla i moskén som uttalar trohetseden.  

Sammanfattning: Återkommande beskrivningar av utomstående grupper är att de är fiender till IS 
och Allah. Andra benämningar på utomstående grupper är att de är: smutsiga, tyranner och ondsinta. 
Gemensamt för alla beskrivningar av utomstående grupper är dock att de alla är negativa. De få 
bilder som visas av IS fiender är när de är besegrade och avrättade. Andra bilder av utomstående är 
när de köar för att få registrera sig och gå med i IS.  

4.1.3. Propaganda 

Tema: I F1 sanktioneras och motiveras alla attacker med att det är Allahs vilja. IS utför Allahs vilja 
på jorden; de krigar mot hans fiender. Talaren nämner exempelvis att självuppoffring, att offra sitt 
eget blod i en strid för Allah är det minsta medlemmarna kan göra:”And He is the Generous and the 
Giver, who loves seeing us in this place fighting His enemies. And we seek to come closer to Him by 
sacrificing our blood and our lives.”  Allah tituleras som ”den heligaste” och de som inte utför 26

dennes vilja på jorden kommer att hamna i skärselden, menar talaren. Allah benämns alltid med 
positiva superlativ (exempelvis ”den heligaste”, ”den mest generösa”, ”den ärorikaste”, etc), och 
denne framställs som grundpelaren i IS organisation. I F2 beskriver IS även här att de strider för 
Allah och således inte kan förlora. En förlust beskrivs inte reflektera gruppens stridsegenskaper, 
snarare anses det istället framhäva fiendens ondska. Varje strid som IS vinner framställs vara ett 
resultat av gruppens många förmågor samt Allahs vilja. I filmklippet används flera olika typer av 
argument för att förklara diverse händelser och situationer. I början används känslomässiga 
argument. Detta görs genom att dels använda visuella effekter (foton på avlidna) och dels förmedla 
ett dystert budskap; attacken som fienden utförde dödade inte bara IS utan även deras familjer. 
Därefter används moraliska argument för att rättfärdiga en motattack mot fienderna: fienderna 
dödade oskyldiga människor; familjer till IS medlemmar. Filmklippet innehåller även många 
hyllningar till Allah. När mannen i början av filmklippet pratar om IS strategi så nämner han att det 

 Raafidah, RaafiDiyy - ”de som förkastar”, nedlåtande benämning för Shia. Källa: islam-fyi.com, besökt den 27 24

augusti 2016
 Safawi - benämning för shia med hänvisning till Safaviddynastin, då Iran blev shia-muslimskt. Källa: Zelin & Smyth, 25

2014
 Flames of War, 201426
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är tack vare Allah som gruppen lyckats överta de svåra positionerna på militärbasen, och det är tack 
vare Allah som IS soldater fortfarande har energi och styrka att fortsätta striderna. I F3 beskriver 
talaren i moskén först IS som offer. Till publiken säger denne att IS är deras bröder och söner. Med 
handen på hjärtat framställer han IS som en familj som vill förena alla som tillhör Ahlus-Sunna . 27

Därefter beskriver talaren vad IS gör för dem och försöker med moraliska argument att förklara för 
publiken varför de bör ansluta till IS. Därefter får publiken uttala trohetseden: ”I disassociate 
myself before Allah, from this act of disbelief that I was involved in, and I testify that there is none 
worthy of worship except Allah, and that Muhammed is the messenger of Allah.”  Efter att 28

trohetseden uttalats meddelar talaren längst fram att männen i publiken nu blivit medlemmar i 
IS:”You are now our brothers, and I ask Allah to protect you from all evil. If Allah wills, may Allah 
preserve your life.”  I F4 är budskapet tydligt: talaren menar att IS är muslimer och att de således 29

står över alla andra. Varje gång Allah nämns uttrycker han samtidigt sin vördnad för denne genom 
att säga ”peace and blessings be upon him”. Allah är den enda som har betydelse för gruppen. Inga 
landsgränder eller lagar kan stoppa dem, deras mission är att sprida sig över hela jorden och förinta 
alla apostater. Som apostater räknas alla som inte är muslimer och tillhör IS: ”Oh you tyrants! This 
is your citizenship. I am a Muslim and I do not recognize it.”  30

Alla filmklipp deklarerar ett tydligt budskap om att IS slåss för Allah och mot dennes fiender, som 
innefattar alla som inte tillhör IS. Utifrån Elluls definition av vad som är propaganda och vad som 
är information så kan IS filmklipp klassificeras som propaganda. 

Beskrivning: I F1 så ses bild och budskap överensstämma för det mesta. Segmentet inleds med 
bilder på avlidna personer. Dessa bilder visas samtidigt som berättarrösten talar om attacken som IS 
fiender utsatte dem för. Därefter visas medlemmar från IS som stoltserar i militärklädsel på 
stridsvagnar, leende och med vajande IS-flaggor, redo för strid. De hejas på av personer som står 
längs med gatan och tittar på paraden. Samtidigt talar berättarrösten om gruppens styrka; hur de 
krigar för Allah och att ingen således kan besegra dem. I F2 är bilderna mindre detaljerade och 
oklara, således är det svårt att avgöra om bild och budskap korrelerar med varandra. Segmentet 
filmar en strid som sker under nattetid så stundtals är bilden helsvart. Då och då skymtas män 
bärandes militärklädsel och vapen som springer runt och skjuter på icke identifierbara objekt. Efter 
striden visas hur IS medlemmar ber till Allah, samtidigt som männen hörs utropa:”Praise and 
thanks be to You, O strong and powerful One, O Allah.” . I bakgrunden syns en okänd man gå runt 31

de bedjande männen hållandes ett vapen. Det framgår dock inte vad denne har för funktion. I F3 har 
IS samlat män i det närliggande området i en moské för att få dem att konvertera och ansluta till IS. 
Först får några av de äldre männen i publiken gå fram en och en och uttala trohetseden till IS, 
därefter får resten av publiken uttala trohetseden. Några av dem uttalar den inte alls. I F4 avslutar 
talaren sitt anförande om att IS inte erkänner några andra nationaliteter med att riva sitt pass och 
sedan stampa på pappersbitarna på marken. Marken är för övrigt täckt av pappersbitar från andra 
pass, så flera pass har redan förstörts innan denna slutscen. 

Sammanfattning: I filmklippen använder IS flera olika argumentationstekniker för att förmedla sina 
budskap. Känslomässiga argument blandas med moraliska argument och sociala bevis. IS 

 Ahlus-Sunna - benämning för sunni-islam. Källa: Nationalencyklopedin, sunni.27

 Clanging of the Swords IV, 201428

 Clanging of the Swords IV, 201429

 Clanging of the Swords IV, 201430

 Flames of War, 201431
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rättfärdigar många handlingar genom att uttrycka att det är Allahs vilja. För det mesta så syns bild 
och budskap i filmklippen överensstämma, med några undantag. 

4.2. Analys 

Denna analys avser att studera fyra filmklipp från filmerna COTS4 samt FOW. Jag ämnar 
undersöka innehållet i segmenten utifrån teorierna: SIT, samt Elluls teori RoIRp. Detta för att 
sedermera kunna svara på de frågeställningar jag formulerade i början av denna uppsats (se avsnitt 
1.2.). 

4.2.1. Prototyp 

I F1 framställs IS konsekvent på ett positivt vis, medan fienderna istället alltid beskrivs negativt. 
Något som enligt SIT tyder på att IS ifråga kategoriserar grupper utifrån ingrupp och utgrupper; 
prototyp och stereotyp. IS och dess fiender framställs vara varandras motsatser. Den prototyp som 
framställs i filmklippet av IS syftar till att visa upp de kvaliteter som betyder mest för ingruppen. 
För att därefter stärka ingruppens självbild så framställs utgruppen sakna alla dessa egenskaper som 
IS premierar. Den vanligaste beskrivningen av IS är att de har en stark tro till Allah. Medlemmarna 
är dennes heliga krigare och står således under Allahs beskydd. Ingruppen (IS) framställs vara 
strategiska i sin krigsföring, men det är tack vare Allah som de vinner. De utför Allahs vilja och 
premieras därefter av denne. Min tolkning är att prototypen och den sociala identiteten som 
framställs är att IS ser sig som Allahs förlängda arm på jorden. Utgrupperna (fienderna) å andra 
sidan framställs som otrogna. IS beskriver att fienderna saknar en tro på Allah och att de har en 
sekulariserad ideologi. Något som framställs ha provocerat Allah, som således vill att IS ska straffa 
och förnedra dem. Genom att IS anser sig ha Allah på sin sida så ser de sig som oslagbara. 
Fienderna kan inte besegra dem. Ett nederlag för IS beskrivs därmed inte som en förlust för 
ingruppen. Istället framställer de sig själva som offer för en omoralisk och aggressiv fiende. De blir 
martyrer för fiendernas handlingar. Min tolkning är att IS framställs som det vinnande laget och 
utgrupperna som förlorarna. IS är allt det som utgrupperna inte är.  

I F2 framställs IS och deras fiender som varandras motsatser, något som jag anser reflektera SITs 
definition av en grupp som kategoriserar sin identitet utifrån ingrupp och utgrupp. Prototypen som 
framställs i detta filmklipp, och således IS sociala identitet, handlar återigen om IS trohet till Allah, 
enligt min tolkning. Egenskaperna som ingruppen associeras med är alltid positiva. Medlemmarna 
framställs exempelvis ha hög moral och en outtröttlig energi. Allah framställs vara orsaken till att 
ingruppen är ohejdbar. IS utför Allahs vilja på jorden och denne premierar dem därefter. Ingruppen 
framställs vara under Allahs beskydd då de är hans heliga krigare. De behöver inte frukta döden, till 
skillnad från fienden.  

I F3 så förmedlas, precis som i tidigare klipp, starka kontraster mellan IS och deras fiender, ett 
tecken på att IS delar in sin omgivning i ingrupp och utgrupper. Den bild som IS vill förmedla om 
sig själva är att de är både offer och hjältar, med andra ord martyrer. De är offer för att de blir 
attackerade och dödade av utgrupperna (fienderna), och de är hjältar för att de anser sig skydda 
islam och muslimernas heder. IS-soldaten i moskén klappar sig på bröstet, mer specifikt på hjärtat, 
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när han talar. Detta kan tolkas vara ett försök att få den samlade gruppen i moskén, samt även 
utomstående som tittar på filmen, att uppfatta IS som genuina; de vill framstå som att de är måna 
om alla muslimer. De vill måla upp en bild av att de kämpar för det enda rätta (Allah och islam) och 
att deras medlemmar dödas orättfärdigt. Genom att i filmen framställa att ingruppen har legitim 
befogenhet att förlåta syndare, samt att deras befallningar kommer från Allah, så förmedlar de en 
bild av att ingruppen innehar en upphöjd och helig status, enligt min tolkning. Segmentet visar 
senare en fullsatt lokal med män där nästan alla deklarerar trohet till IS. Något som skulle kunna 
tolkas vara en strategi att visa upp IS som en populär grupp; att det är en grupp som många vill 
ansluta till självmant.  

Det sista filmklippet (F4) fokuserar även det på att framhäva en konflikt mellan IS och omvärlden, 
eller som de själva uttrycker det: ett krig mellan muslimer och apostater i världen, ingrupp mot 
utgrupper. Talaren framställer IS som den goda sidan, det vinnande laget. Samtidigt som talaren 
målar upp en bild av att IS är väldigt populär och ständigt växer filmas anhängarna och en liten 
åhörarsamling runt denne. De presenteras som oantastliga och att IS står över alla andra nationer i 
världen. Prototypen och sociala identiteten som IS vill associeras med är att de är muslimer, Allahs 
krigare, enligt min tolkning. 

4.2.2. Stereotyp 

Alla filmklipp framställer samma stereotypa bild av utgrupperna, vilken kan sammanfattas vara att 
de är otrogna. De saknar en tro till Allah och alla deras handlingar framställs som omoraliska eller 
aggressiva genom att de inte sanktionerats av Allah. Kontraster mellan ingrupp och utgrupp målas 
upp, där IS framställs som goda och utgrupperna som onda. I F1 framställer IS att Allah förnedrar 
sina fiender och deras sekulära ideologi. Detta kan tolkas som ett sätt att rättfärdiga våldsaktioner 
mot de som inte tror på Allah; om Allah kan agera på detta vis mot fienderna, så innebär det att IS 
kan göra det också. I F2 beskrivs utgrupperna (fienderna) sakna moral. Genom att yttra detta 
förstärks kontrasten mellan ingrupp och utgrupper, enligt min uppfattning. De positiva egenskaper 
som IS har blir mer framträdande genom att tillstå utgrupperna med de motsatta (negativa) 
attributen. Om ingruppen har hög moral så har fienderna ingen moral. Om ingruppen är bröder och 
heliga krigare för Allah så liknas utgrupperna istället vid smutsiga krigsbyten och hundar. IS krigare 
visas dessutom med militärklädsel och militärutrustning, till skillnad från fienderna som bär civila 
kläder. Att IS filmar dessa ”soldater” utan utrustning kan tolkas vara ett försök att påvisa den 
bristande moralen hos dessa personer; genom att militärer under attack bör vara utrustade därefter. 
Situationen kan även tolkas på ett annat sätt, nämligen att dessa civilklädda män inte är soldater 
utan oskyldiga civila som råkade befinna sig på fel plats vid fel tillfälle. I F3 beskrivs utgrupperna 
som syndare och tyranner. De är ondsinta och det enda sättet de kan sona för sina brott är om de 
konverterar (ansluter) till IS och det ”riktiga” islam. Om de inte ansluter och tar avstånd från den 
felaktiga inriktning som de tillhör så kommer de bli avrättade av IS. Återigen framställs en kontrast 
mellan ingrupp och utgrupp, enligt min tolkning, som ämnar förstärka två tydliga sidor i en 
uppmålad konflikt; en ond och en god sida i ett ”heligt” krig. I F4 framställs utgrupperna 
(fienderna) vara apostater och tyranner. De har ingen chans att vinna det heliga kriget mot IS. De 
framställs vara dödsdömda, genom att de inte tillhör ingruppen. Precis som tidigare filmklipp 
framställs stora kontraster mellan ingrupp och utgrupp. 
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4.2.3. Propaganda 

I F1 använder IS sig främst av sociala argument för att förmedla sitt budskap, men stundtals även 
moraliska och känslomässiga argument. Inledningen handlar om att väcka sympati för ingruppen, 
enligt min tolkning. IS vill genom att påvisa en typ av orättvisa från en ond och aggressiv fiende 
framställa sig som oskyldig i konflikten. Något som dels är typiskt för krigspropaganda enligt 
Harold Lasswell (se inledningen), och dels syftet med irrationell propaganda enligt Elluls teori (se 
avsnitt 2.2.). En annan viktig aspekt i filmklippet är paradsekvensen som målar upp en bild av hur 
civilbefolkningen ser på IS. Sekvensen syftar till att visa gruppens popularitet där de befinner sig. 
På så vis, när de motiverar sina attacker mot fienderna, så inges betraktaren av att IS har ett stöd 
från civilbefolkningen i området. Genom att använda civilbefolkningen som hejarklack (min 
tolkning) längs med gatan under paraden förstärker IS sitt budskap om att de krigar för rätt sak; de 
krigar för Allah och för befolkningen i området. IS framställer därefter moraliska bevis för att 
rättfärdiga de aktioner som de gör; utföra attacker, etc. De moraliska bevis som framförs fokuserar 
på att framställa en bild av att fienden bryter mot en moralisk kodex. Med andra ord, fienderna 
framställs i filmklippen döda civila och oskyldiga människor och därmed menar IS att det är deras 
plikt att upprätthålla den moraliska ordningen i världen. Den argumentationsteknik som används 
mest i filmklippet är dock socialt bevis. Det är en rationell propagandastrategi som innebär att 
propagandamakaren använder en symbol (exempelvis titel) som inger respekt och således inte 
ifrågasätts. I detta sammanhang är Allah den symbolen som används, enligt min uppfattning. Jag 
tolkar det som att Allah är den heligaste symbolen som IS har, och dessutom en symbol som ingen 
ifrågasätter. Genom att alltid associera Allah med ett positivt attribut så blir symbolen i sig 
förknippad med något bra. När IS sedermera utfärdar attacker i Allahs namn så är det således svårt 
för IS medlemmar att ifrågasätta dessa handlingar. Om dådet de utfärdar är fel så skulle det innebära 
att Allah har fel, men i gruppen så framställs alltid Allah som ofelbar. Skulle medlemmarna börja 
ifrågasätta sina aktioner så skulle de då även automatiskt behöva ifrågasätta gruppens grundpelare 
och således även IS sociala identitet.  

I F2 används argument som syftar dels till att motivera IS aktioner med hjälp av sociala bevis, och 
dels trycka ned fienderna och upphöja den egna gruppen. I argumenten som kan kategoriseras som 
sociala bevis används återigen ingruppens främsta symbol, nämligen Allah. Ledarna motiverar alla 
handlingar och attacker med att det är Allahs vilja. Genom att symbolen är så djupt rotad i gruppens 
identitet så är det ingen av IS soldater som i filmklippet ifrågasätter befallningarna, enligt min 
mening. Därefter används argument som fokuserar på att framförallt framhäva kontraster mellan IS 
och dess fiender. IS presenteras alltid med ett positivt attribut (exempelvis att de har hög moral), 
medan fienderna istället associeras med negativa attribut (exempelvis att de saknar moral). Genom 
att ständigt förknippa IS med positiv karakteristik och deras fiender med negativ karakteristisk så 
kan den som tittar på filmen till sist automatiskt associera IS som goda och deras fiender som onda. 
Denna argumentationsteknik kan klassas som irrationell propaganda, då den syftar till att få tittaren 
att associera en specifik känslomässig respons till IS respektive deras fiender.  

I F3 är argumenten som används stundtals av känslomässig karaktär. Dessa argument, som kan 
klassas som irrationell propaganda, handlar återigen om att framhäva kontraster mellan IS och deras 
fiender. Fienderna presenteras med negativa attribut och IS med positiva attribut. En konflikt målas 
upp som framställs ha en god och en ond sida; där IS representerar det som är gott och fienderna det 
som är ont, enligt min uppfattning. Denna irrationella propaganda syftar till att få folk att välja det 
vinnande laget, den goda sidan, och ta avstånd från förlorarna, tyrannerna. Därefter används 
argument som är en blandning av både moraliska och sociala bevis. IS främsta strategi med dessa 
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argument handlar om att framställa den egna gruppen som försvarare av muslimernas heder och 
religion. De krigar för Allah och utför dennes vilja på jorden, samtidigt som de vill framställa sig 
som beskyddare av alla muslimer som blivit ”missledda” att tro på något annat än ”det riktiga” 
islam. Allah används återigen som en symbol som sanktionerar alla aktioner som IS gör och hjälper 
dem att vinna strider. Även Al-Baghdadi, IS ledare, används i viss mån som symbol för gruppens 
framgång.  

F4 är det enda filmklipp där de argument som används är lika mycket irrationell propaganda som 
den är rationell propaganda. Hälften av argumenten handlar om att IS är Allahs krigare, att de 
således står över alla nationers lagar och hot. De är muslimer och fienderna är apostater. 
Argumenten kan klassas som sociala bevis, då talaren använder sig av både Allah och IS ledare Al-
Baghdadi för att rättfärdiga deras aktioner. Att symbolen Allah bara behöver nämnas utan att denne 
associeras med ett positivt attribut (som i tidigare segment), eller någon förklaring tyder på att 
denne kommit att bli en stark symbol för IS och deras anhängare, enligt min tolkning. Den andra 
hälften av argumenten är av känslomässig karaktär och handlar om att trycka ned fienderna och 
lyfta upp IS. Fienderna framställs vara eländiga amerikanska knähundar och tyranner, medan IS 
istället presenteras som framgångsrika och oantastliga; ingen kan stoppa dem. Kontrasterna dem 
emellan är återigen stora och skulle kunna tolkas som ett sätt att förstärka ett budskap om ett heligt 
krig; goda mot onda, muslimer mot apostater, IS mot världen. 

4.2.4. Återkoppling till tidigare studier 

Tidigare studier har visat att innehållet i islamistisk propaganda oftast handlar om att mobilisera 
muslimer i världen, att det är en plikt att muslimer hjälper varandra, samt att muslimer bör 
distansera sig mot västvärlden. Propagandan sanktionerar också våldshandlingar mot dem som 
benämns som fiender. I detta arbete har filmklipp från IS filmer FOW samt COTS4 studerats och 
resultatet påvisar stora likheter med tidigare forskning. I IS filmer propageras det dels för att 
muslimer ska enas, och dels rättfärdigas våld och hot mot IS fiender. Tidigare forskning visar även 
att islamistisk propaganda beskriver den egna gruppen på ett positivt sätt, medan fienderna alltid 
framställs med negativa attribut. Detta går även att se i resultatet av analysen av IS filmer i denna 
uppsats. I alla filmklipp som studerades så framställdes ingruppen som god och oskyldig, medan 
utgrupperna beskrevs som onda och aggressiva. Detta tyder på att islamistisk terrorism följer ett 
mönster, eller en mall. Precis som Torres et al tar upp i sin studie ”Analysis and Evolution of the 
Global Jihadist Movement Propaganda” så har den islamistiska propagandan utvecklats till att bli 
mer divergerad, nämligen att den riktar sig till både medlemmar (internt) och utomstående grupper. 
Propagandan handlar om att sälja in deras ideologi till utomstående och samtidigt förstärka 
identiteten hos medlemmarna i gruppen. 

Sammanfattning: Propagandatekniken som används i IS filmer varierar. De känslomässiga 
argumenten som IS använder uppfyller Elluls kriterier för irrationell propaganda, och de moraliska 
och sociala bevisen som används uppfyller kriterierna för rationell propaganda. Socialt bevis var 
den vanligaste argumentationstekniken som användes, där Allah användes som en symbol för att 
rättfärdiga handlingar. IS framställde den egna gruppen och deras fiender som varandras motsatser. 
Den egna gruppen, ingruppen, beskrevs alltid med positiva attribut, medan fienderna, utgrupperna, 
framställdes med negativ karaktäristik. Prototypen, IS sociala Identitet, kan ses summera de 
egenskaper som IS premierar och värdesätter mest, vilket är trohet till Allah, medan den stereotypa 
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bilden, som fienderna representerar, kan ses spegla de egenskaper som IS värdesätter minst; otrohet 
och sekularisering. Jämförelse med tidigare studier visar att IS propaganda följer samma mönster 
som andra islamistiska grupper använder sig av i sin propaganda. 

4.3. Slutsats 

Jag började denna uppsats med tre frågeställningar som jag önskade söka svar på. Dels önskade jag 
få svar på hur IS prototyp och således sociala identitet framställdes, samt hur den stereotypa bilden 
av deras fiender yttrade sig i deras filmer COTS4 samt FOW, och dels ville jag ta reda på vilken 
propagandateknik som IS använder sig av i sina filmer. Efter att ha analyserat IS filmer så kan jag 
konstatera att de använder sig av en blandning av både rationell och irrationell propaganda. Med 
den rationella propagandan används framförallt sociala bevis för att rättfärdiga deras aktioner. De 
sociala bevisen yttrar sig i form av att IS använder sig av symbolen Allah, samt sin ledare Al-
Baghdadi för att motivera handlingar. Den irrationella propagandan yttrar sig i form av att IS 
presenterar den egna gruppen med positiva och upphöjande karakteristik, samtidigt som de 
associerar fienderna med nedsättande och negativa attribut. Genom att konstant upprepa dessa 
kontraster mellan grupperna så formas tittarens uppfattningar om de respektive grupperna. De 
ämnar få tittaren att börja associera ingruppen (IS) som god och utgrupperna (fienderna) som onda. 
IS framställer sig själva som Allahs heliga krigare. De är muslimer och utför Allahs vilja på jorden, 
och det är den prototypa bilden, sociala identiteten, som IS identifierar sig med. I kontrast till detta 
så framställs den stereotypa bilden av utgrupperna vara att de är apostater, samt att de är Allahs 
fiender. Deras otrohet har provocerat Allah, de är syndare och således är det IS plikt som Allahs 
heliga krigare att straffa dem. Jämförelse med tidigare studier visar att IS propaganda inte är unik i 
sitt slag. Precis som andra islamistiska grupper så avser propagandan att få muslimer att mobilisera 
sig och distansera sig mot västvärlden.  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Kapitel 5 Diskussion 

5.1. Teoretisk Reflektion 

För att hitta en lämplig teori valde jag att söka efter passande litteratur om propaganda, så att jag 
kunde bredda min förståelse och på så vis hitta en användbar teori. Genom att det finns ett otal olika 
typer av propagandatekniker så kan jag inte säga att just den propagandadefinition som jag utgår 
ifrån är den bästa, och det är möjligt att en annan teori skulle kunnat gett ett annat resultat, men 
Elluls definition som jag utgår ifrån är övergripande och inkluderar inte bara reklam utan all sorts 
propaganda, däribland religiös propaganda.  

I denna uppsats har jag använt mig av två teorier: Social Identitetsteori, samt Elluls teori om 
Rationell och Irrationell propaganda. Elluls teori har varit användbar när IS argument skulle 
analyseras. Kriterierna som han formulerat gav grundläggande beskrivningar av olika typer av 
argument som används inom rationell och irrationell propaganda. Detta underlättade 
identifikationsprocessen av argument i IS filmer, samt insamlandet och analysen av dessa. Att 
studera argumenten utifrån Elluls teori innebär dock också att det finns en risk att forskaren endast 
tolkar argument som passar in i de kriterier som Ellul formulerat. Argument kan delas in i fler 
kategorier än känslomässiga, sociala bevis och moraliska bevis. Dock var dessa de enda 
kategorierna som fanns med i Elluls uppställda kriterier, och således de enda som var aktuella när 
argument samlades in och analyserades från IS filmer. 

SIT ämnar förklara prototypa och stereotypa bilder. När IS filmer studerades var deras 
beskrivningar av den egna gruppen respektive deras fiender som två motpoler; där IS alltid var 
positivt framställd och fienderna alltid negativt framställd. SIT förklarar detta fenomen med 
betydelsen av ingrupp och utgrupp; prototyp och stereotyp. Denna teori har varit omdiskuterad. 
Dels för att det finns en viss oenighet bland forskare om SIT och SCT ska ses som en teori eller två 
skilda. Där SIT slutar tar SCT vid, och detta är anledningen till att vissa forskare anser att de 
kompletterar varandra så pass mycket att de bör bedömas som en. Dels finns även kritik kring teorin 
om att den behöver uppdateras. SIT bidrar med att synliggöra kategoriseringar och grupperingar i 
samhället, men den bidrar inte med några förklaringar om varför detta fenomen uppkommer. 
Kritiken handlar således om att teorin bara belyser ett problem, och att den skulle behöva 
vidareutvecklas så att forskare kan få fram varför det förekommer.  

5.2. Metodisk Reflektion 

I detta arbete har jag använt mig av Altheides kvalitativa medieanalysmetod. Genom att de 
studerade filmklippen innehåller mycket information, så valde jag att använda teorierna som 
utgångspunkt för vilken typ av information som skulle samlas in. Metodens kategorier blev således 
mer fokuserade på att få fram relevant information för detta arbete. Detta är styrkan med denna 
metod, att det material som samlas in endast behandlar uppsatsens ämne. Dock är detta samtidigt en 
svaghet med metoden, då mycket annan data går förlorad under insamlingsprocessen. Det finns en 
risk att material, som skulle kunna klassas som relevant, kan ha bortfiltrerats. Genom att teorierna 
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är utgångspunkt för datainsamlingen så blir också materialet starkt präglat av teorierna. Med andra 
ord, material som eventuellt motsäger teorierna blir bortsorterat och istället analyseras data som 
endast stödjer teorierna. 

5.3. Empirisk Reflektion 

Först vill jag påpeka att jag i denna uppsats undersöker hur IS identifierar sig själva och inte deras 
tolkning av islam. IS är en grupp som anser sig vara muslimer, men deras åsikter och beteende bör 
dock inte ses som representativt för islam.  

Tidigare forskning om islamism har framförallt fokuserat på Al Qaida. När studier om IS och deras 
propaganda eftersöktes i Uppsala Universitets databas så gav det inga träffar. Detta kan bero på att 
IS är en relativt ny grupp. För att ha någon form av referensram kring islamistisk identitet och 
propaganda valde jag studier om Al Qaida som referenspunkt. Resultaten som jag fann om IS och 
de resultat som tidigare studier visat om Al Qaida är rätt lika, men faktum kvarstår att de är två olika 
grupper. Grupperna vill inte ha med varandra att göra, medan vi i västvärlden bortser från 
eventuella skillnader och klassificerar dem som tillhörande samma kategori, nämligen islamistisk 
terrorism och ett hot mot vårt samhälle. Al Qaida har tagit avstånd från IS, då de anser att deras 
metoder är för brutala, så att då jämföra studier om Al Qaida med resultaten i denna uppsats om IS 
kan ses som något problematiskt. 

Sen är det ju viktigt att tänka på att resultatet kanske skulle blivit ett annat om några andra filmer 
från IS analyserats, eller om några andra scener valts ut från FOW och COTS4. Dock har jag 
försökt att välja ut filmklipp som skildrar IS i olika scenarier, just för att kunna få fram eventuella 
likheter och skillnader i hur de presenterar sig själva och andra. En annan aspekt att ta upp är om 
den bild av IS som visas i filmerna överensstämmer med verkligheten. Det som visas i filmklippen 
är det som IS vill att vi tittare ska se, och således väljer de bort sådant material som skulle kunna 
tala för en motsatt bild av gruppen. Den identitet som IS vill associeras med är nödvändigtvis inte 
den sanna bilden, men genom att projicera en viss typ av bild av gruppen utåt så kan tittarna börja 
tro att den stämmer och på så vis har de nått sitt mål. De får den identitet de strävar efter utan att 
egentligen leva upp till den bilden. 

Båda IS filmer inhämtades från två sidor som deklarerar sig kritiska till IS. Deras intentioner är att 
sprida kunskap om IS och inte ett jihadistiskt budskap. Genom att de är kritiska till IS så kan jag 
således inte garantera att de filmer jag hittat är ”rätt” versioner. Med andra ord, filmerna jag hittat 
kan vara manipulerade. En IS-kritisk sida kan hypotetiskt sätt ha redigerat filmerna för att få IS att 
framstå värre än de är. Trots att filmerna är hämtade från dessa IS-kritiska sidor har jag valt att 
använda mig av dem ändå. Filmernas innehåll verkar överensstämma med de beskrivningar av 
filmerna som finns runt om på forum och nyhetssidor på webben. 

Som tidigare nämnts var den ena filmen på arabiska med engelsk textning. Genom att jag inte talar 
arabiska så förstår jag således inte det som sägs i filmen utan kan bara förstå den tillgängliga 
engelska översättningen. På grund av detta försökte jag leta fram ytterligare en översättning av 
filmen, så att jag skulle kunna jämföra och på så vis se om textningarna stämde överens. Dock blev 
jag konstant hänvisade till Jihadologys sida och den version av filmen som jag redan har. Genom att 
alla sidor jag besökt beskriver den här versionen som ”den officiella engelska versionen” så 
bedömer jag således textningen som korrekt och trovärdig. Jag har försökt att minska risken för 
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felöversättning, men som sagt, risken finns att textningen är fel och genom min bristliga 
språkkunskap i arabiska så kan jag inte kontrollera korrektheten. 

När jag analyserat IS filmer har de stundtals använts sig av begrepp som jihad och mujahidin. 
Genom att dessa begrepp kan tolkas på olika sätt så kan det vara problematiskt att använda sig av 
uttrycken. Varken jihad eller mujahidin är våldsamma beteckningar inom islam. De båda begreppen 
beskriver egentligen en persons strävan efter andlig vägledning och upplysning av Allah. 
Islamistiska grupper ser dock dessa begrepp som uttryck för att bekämpa otrogna i världen. I detta 
arbete så är det IS tolkning av jihad och mujahidin som jag hänvisar till, men jag vill påpeka att 
deras tolkning av begreppen inte ska ses som normativt inom islam. 

5.4. Bidrag 

En sak som jag fått fram i min analys, som skiljer sig från tidigare forskningsresultat, är att IS 
stundtals propagerar för att muslimer ska konvertera till IS. Personer som ansluter till gruppen 
ombeds uttala en trohetsed där personen måste uttrycka trohet till Allah samt distansera sig från de 
”religiösa villovägar” som de tillhört. Att IS använder uttrycket ”konvertera” tyder på att de ser sin 
grupp som en religion. Allah är gruppens grundpelare och medlemmarna är heliga krigare som ska 
sprida dennes budskap och religion till resten av syndarna i världen. Detta är också vad som 
definierar en islamistisk grupp, enligt Jan Hjärpe (se inledning). 

5.5. Avslutande Reflektioner 

Vilka risker finns det med att skriva ett arbete om IS? Jag har försökt att ha ett neutralt och objektivt 
förhållningssätt till ämnet när jag skrivit om gruppen, men är arbetet det? Kan mitt arbete ses som 
propaganda? Jag tar upp saker som sägs och visas i IS filmer och därmed hypotetiskt sett skulle mitt 
arbete kunna utnyttjas för att sprida gruppens propaganda vidare. Jag vill här poängtera att jag i 
detta arbete ämnar belysa hur gruppens propaganda fungerar och inte har för avsikt att sprida deras 
budskap eller propaganda. 

Efter att ha studerat IS filmer har fler frågor väckts kring detta ämne; islamistisk terrorism. Vad får 
en person att vilja ansluta till en rörelse som exempelvis IS? Vilka faktorer påverkar detta beslut hos 
personen i fråga? Många av IS anhängare kommer ifrån andra länder, exempelvis USA, 
Storbritannien och Sverige. Vad är det i vårt samhälle som gör att de väljer att åka till Irak eller 
Syrien för att kriga? Vad kan vi i västvärlden göra för att förebygga att människor ansluter till IS? I 
tidningar och nyhetssändningar på tv rapporteras det nästan dagligen om nya attacker från IS eller 
andra islamistiska terrorgrupper (exempelvis Al Qaida). Ämnet är högaktuellt och jag hoppas att 
forskningen fortsätter studera dessa grupper så att jag en dag får se svar på mina frågor. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att dels undersöka om IS filmer kan definieras som propaganda, och 
dels studera gruppens självbild samt uppfattning om deras fiender. Tre frågeställningar formulerades 
och de var: 
1. Enligt Social Identitetsteori speglas ingruppens sociala identitet av ingruppens prototyp. Hur 

framställs IS prototyp, och således deras sociala identitet, i filmerna Flames of War samt 
Clanging of the Swords IV?  

2. Enligt Social Identitetsteori är konsekvensen av gruppmedlemskap att ingruppen associerar 
utgrupper med stereotypa bilder. Vilka stereotypa bilder associerar IS utgrupperna med i 
filmerna Flames of War samt Clanging of the Swords IV? 

3. Enligt Jacques Ellul kan propaganda kategoriseras som antingen rationell eller irrationell. 
Utifrån hans definition, kan IS filmer Flames of War samt Clanging of the Swords IV 
klassificeras som propaganda? 

Två teorier användes i detta arbete: Elluls teori om rationell och irrationell propaganda, samt Social 
Identitetsteori. Den förstnämnda teorin redovisar olika argumentationstekniker som klassas som 
rationell respektive irrationell propaganda. Den andra teorin beskriver prototypa och stereotypa 
bilder.  

I detta arbete analyserades fyra filmklipp från två av IS filmer: Flames of War och Clanging of the 
Swords IV. För att så relevant information som möjligt skulle samlas in så användes en kvalitativ 
medieanalysmetod. Filmklippen som analyserades skildrade alla olika scenarier: det första beskriver 
IS krigsstrategi; det andra visar IS under en pågående strid; det tredje visar IS under 
rekryteringsmöte; och det fjärde visar hur medlemmar från IS förstör sina pass under ett offentligt 
anförande. Det var av betydelse att filmklippen inte skildrade samma typer av händelser, då syftet 
var att studera hur IS argumenterar och framställer sig själva och sina fiender. Genom att analysera 
IS i olika situationer är det möjligt att sedan se om argumenten och beskrivningarna liknar varandra. 

Efter att ha analyserat IS filmer så framkommer det att argumenten som IS använder sig av 
uppfyller de kriterier som Ellul formulerat för både rationell och irrationell propaganda. Den 
vanligaste argumentationstekniken var socialt bevis, som är en rationell propagandastrategi. Denna 
argumentationsteknik använder sig av symboler, och i detta fall är den symbolen Allah. IS använder 
Allah, samt sin ledare Al-Baghdadi för att motivera handlingar. Irrationell propaganda förekommer 
också och det i form av att IS alltid presenterar den egna gruppen med positiva och upphöjande 
karakteristik, samtidigt som de alltid associerar fienderna med nedsättande och negativa attribut. 
Syftet med detta är att få tittaren att automatsikt börja associera ingruppen (IS) som god och 
utgrupperna (fienderna) som onda genom denna konstanta upprepning. Prototypen som framställs 
av IS är att de ser sig som Allahs heliga krigare. De är muslimer och utför Allahs vilja på jorden. 
Den stereotypa bilden av IS fiender framställs vara raka motsatsen till prototypen. Fienderna 
beskrivs vara apostater, samt att de är Allahs fiender. Deras otrohet har provocerat Allah, de är 
syndare och således är det IS plikt som Allahs heliga krigare att straffa dem.  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Bilaga A 

Segment #1

Beskrivning Segmentet öppnas med titeln ”2nd of Rabi’ al-awwal (Hijri) - January 3rd”.  
Scen 1: Stillbilder på IS-anhängare som mist livet visas (oklart när och hur de 
dött, men de framställs vara offer för en attack). Därefter visas leende 
medlemmar som åker  på stridsvagnar i en parad och viftar med IS-flaggor. I 
paraden visas ett flertal stridsvagnar upp, flera kamouflagefärgade lastbilar 
samt en missil (som är större än männen som poserar med den). 
Scen 2: Karta över Sham som visar vilka områden som IS tagit över. Därefter 
adderas pilar till bilden för att förtydliga hur IS strategiskt förflyttar sina 
stridsvagnar. 
Scen 3: En person står bland sittande medlemmar och framför ett brandtal. Det 
är många personer som lyssnar på mannen (minst 50 personer), vissa iklädda 
kamouflerade uniformer och övriga bär civila kläder. Alla lyssnar uppmärksamt 
på mannen. När talet är slut reser sig männen lugnt. Jubel hörs i bakgrunden. 
Oklart om det är männen som jublar eller om det infogats i efterhand. 

Vem/Vilka och Var? Scen 1: Bilder på avlidna IS-anhängare visas efter varandra. Framkommer ej 
vilka de är eller var de befinner sig. Därefter ses medlemmar skratta, le och 
vinka till de personer som kantar gatan där IS stridsvagnar paraderar fram. 
Några har rånarluvor på sig för att dölja sitt ansikte. De bär vapen och poserar 
med en missil. 
Scen 3: En man står bland minst 50 sittande män. De befinner sig i ett område 
med slitna byggnader. Oklart om byggnaderna är bostadshus eller om de 
tillhör ett industriområde. Dock verkar området vara övergivet. Det framgår att 
det är en plats där IS kan ha möten utan att störas. 
Talaren skulle kunna inneha en ledarposition inom gruppen, men hans identitet 
och status framkommer ej. Övriga medlemmar sitter ner och filmas bakifrån. 
Går ej att se vilka de är och inte heller vilka ansiktsuttryck de har eller om de 
visar några känslor.  
Stämningen verkar lugn bortsett från talaren som framför sitt brandtal med 
tydlig entusiasm. Hans tal börjar lugnt och han pratar med en mjuk ton när han 
citerar Koranen. Därefter blir hans ton hetsigare när han pratar om betydelsen 
av att offra sitt liv för Allah. Hans passion för sakens skull genomsyrar talet. 
Därefter lugnar han ner sig och avslutar återigen med en mjuk, lugn och 
sansad ton. Männen reser sig lugnt efter talet. Det är trötta och tunga kroppar 
som reser sig. Ingen beter sig exalterad av talet, snarare tvärtom. Ingen av 
männen som reser sig verkar jubla. 
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Tema Scen 1: Berättarrösten  beskriver en mörk dag för IS; en dag när IS led ett svårt 
nederlag i sin kamp mot Nusayriyyah (fiender till IS. Nusayri är klassad som en 
sekt inom islam). Flera fiendegrupper slog ihop sig och utfärdade en 
koordinerad attack mot inte bara IS soldater utan även deras familjer. 
Berättarrösten fortsätter sedan med att säga att Allah kommer till undsättning 
för de sina. IS tillhör den rätta vägen och är Allah heliga krigare. Således 
förargade denna attack Allah. Fienden trodde de vunnit striden, men de skulle 
bevisas fel. 
”They thought that they had the Islamic State cornered. Little did they know the 
fighting had just begun.” 
Scen 2: Berättarrösten ger en inblick i IS strategi.  
”The Islamic State was forced to make a tactical withdrawal from some of the 
frontlines against the Nusayri regime. In order to fend off the cowardly 
aggression of the Sahawat.” (Sahawat betyder awakening council. Fiender till IS) 
Budskapet är att IS trots ett nederlag kunde slå tillbaka hårdare för att Allah är 
på deras sida. De blir bara starkare och starkare och kan således fortsätta sin 
kamp mot Kufr (otrogna) och deras sekulära ideologi. Fienderna står inte en 
chans att vinna denna strid då de varken har Allah på sin sida eller har den rätta 
tron. Fienden kommer fortsätta att bli humiliated (vanärade) av Allah och IS. 
Fienden är aggressiva fegisar som står i minoritet till IS bröder och deras 
vapen. 
Scen 3: Brandtalet som hålls handlar om att få medlemmarna att förstå att de 
slåss för rätt sak. Att de är Allahs heliga krigare och att det är deras plikt att 
uträtta Allah vilja på jorden. 
”And He is the Generous and the Giver, who loves seeing us in this place 
fighting His enemies. And we seek to come closer to Him by sacrificing our 
blood and our lives, and they are the most precious things we have in this life.” 
Budskapet är att Allah stöttar IS sak. Allah är på deras sida och därmed kommer 
att skydda dem. De ska inte frukta döden för att Allah kommer ta hand om 
dem.

Källa Flames of War

Tid 24:14-27:05

#1Segment 
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Segment #2

Beskrivning Segmentet öppnas med titeln ”17th Division Military Base. Raqqah”. 
Scen 1: En man, vars ansikte är det enda som visas, berättar om striden som IS 
är mitt uppe i. Omgivningen är mörk och kameran filmar med ”night-
vision” (vilket ger en grönfärgad ton på det som filmas). Indikerar att det är 
nattetid. 
Därefter skiftar kameran fokus och i bild visas nu mannen ståendes tillsammans 
med tre andra män. En annan man börjar nu prata.  
Scen 2: Text. Ett meddelande visas på både arabiska och engelska. 
Scen 3: Först filmas några ingångar till ett hus sedan blir allt suddigt och 
marken filmas med snabba kast. I bakgrunden hörs kameramannens 
andhämtningar, fotsteg, rop och skottlossningar. Kameramannen springer. 
Sedan blir allt mörkt och det enda som syns är små ljusexplosioner från 
skottlossningarna. 
Scen 4: I övre hörnet av filmen står det ”killed Nusayri” (både på arabiska och 
engelska). Samtidigt visas en död kropp på marken. 
Scen 5: I övre hörnet står det ”Combing the area” (både på arabiska och 
engelska). Svart bild och det enda som hörs är röster som pratar arabiska. 
Därefter ser man ”glimtar” (snabba klipp) av kamouflageklädda män med 
vapen som springer genom ett hus, sparkar in dörrar och skjuter. 
Scen 6: Text. Ett nytt meddelande visas återigen på både arabiska och 
engelska. 
Scen 7: Glimtar av kamouflageklädda män med vapen ses springa runt om i 
området. Sedan ses ett tiotal män stå vid en vägkant och skjuta ut i mörkret. 
Bakgrundsmusik: en dyster melodi som sjungs på arabiska.  
Scen 8: Text. Ett nytt meddelande visas återigen på arabiska och engelska. 
Scen 9: Döda kroppar som ligger i en hög på ett flak. Flera män pratar i 
exalterad ton på arabiska vid flaket. Några körkort visas i bild för att informera 
om vilka de dödat. Därefter ses en man i rånarluva skjuta på en av kropparna 
på flaket som var vid liv.  
Kameran slutar filma med night-vision. Körkort och döda kroppar visas 
omvartannat. 
Scen 10: Night-vision igen. En ung man, hållandes i ett vapen, står framför 
kameran och pratar. Sedan filmas andra medlemmar. Vapen höjs till skyarna, 
alla ler och utbrister Allahu Akbar! (Allah är den störste) igen och igen. En IS-
flagga hålls upp framför kameran. 
Scen 11: Männen ses knäböjda på marken bedjandes till Allah. 
Scen 12: Segertåg. En stor grupp män ses gåendes på en väg. Alla ropar 
”Allahu Akbar”. I bakgrunden spelas en av IS kampsånger.  
Scen 13: I ena hörnet står det ”Celebration on the streets of Ar-Raqqah” och i 
bild ses en hel hord med män, unga som gamla, hoppandes med armarna 
uppe i luften och utropande glädjetjut. Feststämning.

Segment 

Sida  39



Vem/Vilka och Var? Scen 1: Mannens ansikte visas tydligt, men vem han är framgår inte. Han 
berättar om striden som pågår. Neutral ton. Verkar fokuserad på sin sak. Den 
andra mannen som pratar har en hes röst och låter ansträngd. Alla verkar lugna 
och uppvisar en känsla av kontroll över situationen de befinner sig i. Oklart var 
de befinner sig nånstans. 
Scen 4: Alla män filmas från axlarna och nedåt. Går ej att se vilka de är. 
Rösterna som hörs har en hetsk ton. Kroppsspråket är lugnt. Byggnaden de 
befinner sig i verkar övergiven. En skottlossning hörs i bakgrunden, men det 
framgår ej om de skjutit någon. Oklart om männen tillhör IS. Oklart var de 
befinner sig.  
Scen 6: Alla personer som filmas visas antingen bakifrån eller från långt håll. 
Alla glimtar (snabba klipp) gör det svårt att se hur många de är eller vilka de är. 
Vad de skjuter på är oklart. Endast en man visas tydligt i bild. Han är inte med 
och strider utan överblickar  de andra. Han rör inte en min. Stirrar bara framåt. 
Scen 9: Rösterna i bakgrunden är hetsiga. Två män filmas, den ena bakifrån och 
den andra är en man som ser väldigt ung ut (några få fjun på hakan, liten och 
tanig kropp, dålig kroppshållning). Den unga mannen verkar nervös och orolig. 
Han har kamouflagekläder på sig och verkar vara en vapenbärare åt de andra. 
Förutom den unga mannen är de döda kropparna de enda vars ansikte man 
ser. Övriga personer filmas antingen bakifrån, från axlarna och nedåt, eller så 
har de maskerat sitt ansikte. Oklart vilka de är och om de tillhör IS. Deras röster 
hörs dock och de låter uppeggade och hetsiga.  
Scen 10: Samma unga man står framför kameran. Nu är han istället 
adrenalinpumpad, hetsig. Därefter filmas flera män i en grupp framför kameran 
medan de leende och jublande ropar ”Allahu Akbar”. Glad och lättsam 
stämning. 
Scen 11: De bedjande ligger med pannan mot marken så oklart vilka de är. En 
man gråter och i utkanten av bilden ses en man med ett vapen bakom honom. 
Oklart om det är riktat mot honom.  
Scen 12: Flera män går på en väg i strålkastarljus från bilar. Ett fåtal ansikten 
syns. De män som syns verkar betydligt äldre än de som filmats tidigare. Flera 
av dem är betydligt rundare kring magen än tidigare maskerade män. En av 
dem har ett stort gråspräckligt skägg. Glad och lättad stämning. Alla ler. Alla 
jublar och ropar ”Allahu Akbar”. Oklart vilka de är. Oklart om de tillhör IS. 
Scen 13: Män i alla åldrar: allt ifrån små pojkar till gamla män filmas leende och 
glada. Feststämning. Segeryra. Oklart vilka alla är och om de alla tillhör IS.  
Oklart var klippen är filmade nånstans. Raqqah nämns ett par gånger, men går 
ej att verifiera.
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Tema Scen 1: Mannen berättar om IS framgångar under nattens strider. Han 
motiverar succén dels av att de har en välformad strategi och dels av att deras 
soldater har en starkare moral än fienden. IS medlemmar beskrivs alltid med 
positiva attribut: hög moral, aktiva och energiska, alltid redo trots sömnbrist, 
etc. Dessutom benämns alla som tillhör IS som bröder. Budskapet är hela tiden 
att IS är starkare och mer framgångsrika för att de tillhör den rätta tron. Alla 
framgångar de möter är bevis på att Allah är på deras sida. 
”Praise be to Allah, their morale is broken. In contrast with the morale of the 
brothers. They’re active and full of energy. That haven’t slept for two days, but 
they’re ready to carry out an assault at any moment.” 
Scen 2, 6, 8: Textmeddelandena som visas beskriver ved som händer under 
nattens strider. Mujahidin (som IS soldater också kallas. Arabiska för jihadist) 
beskrivs genomsöka området efter att regimens soldater flytt från den 17:e 
divisionens militärbas. De sätter upp strategiska fällor för fienden. När nattens 
strider är slut berättas det att 70 regime soldater har dödats efter de 
framgångsrika bakhållen. 
Scen 9, 10: IS yttrar negativa kommentarer om de soldater de dödat samtidigt 
som de sparkar och på dem. Fienden benämns alltid som filthy (smutsiga).  
”This is their filthy blood. Enemies of Allah.” 
Framför kameran säger den unga mannen att detta är ödet för de som 
motarbetar IS. Detta är Allahs verk menar han. 
”This is your fate you dogs! This is the grace of Allah that He bestows upon 
whom he wills.” 
Budskapet som förmedlas är hela tiden att detta är Allah verk. Att nattens 
framgångar är ett bevis på att IS tillhör den rätta tron. Att de har Allah på sin 
sida och att de som inte tillhör den rätta vägen är fiender och de kan förvänta 
sig att möta Allahs vrede.  
Scen 11: De bedjande männen uttrycker samma sak. De tackar Allah för 
framgången under nattens bravader. De visar sin respekt och vördnad genom 
att om och om igen upprepa: ”Praise and thanks be to You, O strong and 
powerful One, O allah.”

Källa Flames of War

Tid 42:35-51:00

#2Segment 

Segment #3

Beskrivning I början av segmentet står det ”One of the mosques in the state of Anbar”. 
Scen 1: Stor folkmassa. Män i alla åldrar samlas utanför en byggnad. En IS-
flagga och några kamouflageklädda, beväpnade och maskerade män står vid 
ett bord. Folk kommer fram med legitimation eller någon form av personbevis 
till de maskerade männen som granskar dessa identitetshandlingar. Papper 
delas ut. Framställs vara benådningshandlingar. 
Scen 2: De maskerade männen står längst fram i en moské och framför dem 
sitter ett otal civilklädda män. På väggen har en stor IS-flagga hängts upp. Uppe 
i ena hörnet av bilden har även en animation av en IS-flagga lagts in. 
Scen 3: Ett långt led av några män står framför de maskerade männen. En och 
en får de gå fram till en mikrofon och uttala sin trohet till IS. Därefter kramas de 
om av de maskerade männen. 
Scen 4: Folkmassan i moskén filmas medan de uttalar sin trohet till IS. 
Scen 5: Gatan utanför moskén filmas medan folkmassan lämnar. En bil utan 
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Segment #3

Beskrivning I början av segmentet står det ”One of the mosques in the state of Anbar”. 
Scen 1: Stor folkmassa. Män i alla åldrar samlas utanför en byggnad. En IS-
flagga och några kamouflageklädda, beväpnade och maskerade män står vid 
ett bord. Folk kommer fram med legitimation eller någon form av personbevis 
till de maskerade männen som granskar dessa identitetshandlingar. Papper 
delas ut. Framställs vara benådningshandlingar. 
Scen 2: De maskerade männen står längst fram i en moské och framför dem 
sitter ett otal civilklädda män. På väggen har en stor IS-flagga hängts upp. Uppe 
i ena hörnet av bilden har även en animation av en IS-flagga lagts in. 
Scen 3: Ett långt led av några män står framför de maskerade männen. En och 
en får de gå fram till en mikrofon och uttala sin trohet till IS. Därefter kramas de 
om av de maskerade männen. 
Scen 4: Folkmassan i moskén filmas medan de uttalar sin trohet till IS. 
Scen 5: Gatan utanför moskén filmas medan folkmassan lämnar. En bil utan 
registreringsskylt åker från platsen.

Vem/Vilka och Var? Scen 1: Oklart vilka de maskerade männen är, men de framställer sig vara 
medlemmar av IS. Personerna som kommer fram med sin legitimation 
framställs tillhöra polisen, militären eller någon typ av myndighet. Personernas 
ansikten filmas tydligt, men deras namn förblir okänt. Ingen av männen ler. 
Allvarliga miner har de allihopa. Ingen av dem är entusiastisk till att registrera 
sig.  
Scen 2: Svårt att identifiera de maskerade männen. En av de maskerade 
männen håller ett tal till folkmassan. Han talar högt och tydligt. Gör många 
konstpauser och klappar med ena handen (ibland båda händerna) på bröstet 
för att visa att han talar från hjärtat. 
Scen 3: Personerna som står i ledet visas tydligt i bild när de går fram en och 
en. De som går fram är inga unga män. Ingen av dem som uttalar trohetseden 
har en stark och tydlig röst. De upprepar orden som den maskerade IS-
medlemmen framför dem säger med svag och osäker röst. Efter att de är klara 
filmas de i slow-motion när de leende (och lättade) går från mikrofonen och 
hälsar och kramar om de andra maskerade IS-medlemmarna som står bredvid. 
Scen 4: Personerna i folkmassan visas tydligt medan de ”bekänner” sin trohet 
till IS. De ser något uppgivna ut. Inga glada miner. Folk tittar runt på varandra. 
Det är inte alla i folkmassan som uttalar trohetseden. 
Scen 5: Folkmassan filmas bakifrån och det är svårt att identifiera vilka de är. 
Stämningen är lugn.
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Tema Segmentet inleds med att en berättarröst meddelar att de kallar alla Ahlus-
Sunnah (sunnimuslimer) att bekänna sina synder och deklarera sin trohet till IS.  
Scen 1: De som fortsätter kriga mot IS och fortsätter stödja de, enligt IS, 
malicious (ondsinta) Raafidah (arabiskt ord för förkastare/avvisare) kommer att 
straffas när IS får tag på dem. Budskapet i första scenen är således att IS 
kommer hitta dem som inte bekänner trohet till den rätta vägen (IS), och dessa 
kommer att straffas (avrättas). Därefter filmas folkmassan samtidigt som det i 
nedre delen av bilden står att ”The apostates from the army, the police and the 
Sahawaat come out in crowds to declare their repentance and their 
disassociation from Kufr (disbelief)”. 
Scen 2: Budskapet i andra scenen är att IS har skyddat och krigat för 
muslimernas heder och religion mot Kufr (de otrogna). De har blivit utsatta för 
attacker, men har trots det stått fast vid sin sak. De understryker flera gånger i 
talet att ” We are your sons. We are your brothers.” Talet fortsätter sedan med att 
betona gruppens storhet och godhet när de citerar sin ledare Abu Bakr Al-
Baghdadi: ”he said even if they kill a million of us then pardon them and forgive 
them. And we’ve now pardoned and forgiven you”.  
Scen 3 och 4: Trohetseden som uttalas går som lyder: ”I disassociate myself 
before Allah, from this act of disbelief that I was involved in, and I testify that 
there is none worthy of worship except Allah, and that Muhammed is the 
messenger of Allah.”

Källa Clanging of the Swords IV

Tid 08:38-11:50

#3Segment 

Segment #4

Beskrivning Segmentet öppnar med att visa män hållandes pass. En IS-flagga vajas framför 
kameran. En leende kamouflageklädd man hållandes ett vapen framför en 
grupp män som vajar IS-flaggor i bakgrunden.  
Scen 1: En man med allvarlig min, mikrofon och vapen håller ett tal. Runt 
omkring honom står flera andra män också med allvarliga miner. Kameran 
zoomar in på passen som de håller upp. Bakgrundsmusik: en av IS 
kampsånger.  
Scen 2: Talaren ger mikrofonen till en av personerna bredvid sig och böjer sig 
fram tillsammans med en annan man och de river itu sina pass. Scenen filmas 
från flera olika vinklar. På marken syns massor av pappersbitar som tydligt ses 
vara från tidigare sönderrivna pass.
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Vem/Vilka och Var? De flesta i klippet visas utan maskering, men de finns några i bakgrunden som 
döljer sitt ansikte med rånarluvor. En av männen i gruppen som syns har ett 
stort gråspräckligt skägg och känns igen från filmen Flames of War (segment 
2). Precis som i tidigare segment så gör han inget speciellt. Han gör som övriga 
medlemmar gör och smälter in i gruppen. 
Personerna som deltar i segmentet skulle kunna vara IS-medlemmar, men det 
finns ingen möjlighet att verifiera detta. Vilka de är framkommer aldrig. 
Talaren har en hetsig ton och framför sitt budskap med stor passion. Talaren 
inleder med att säga ”In the name of Allah…” vartefter han fortsätter med att 
framföra sitt budskap. Inledningen gör att talet får en högtidlig och predikande 
underton. Resten av talet är retoriskt välformat. Männen runtomkring honom 
visar inga känslor under talet utan står bredvid med allvarliga miner.

Tema En berättarröst introducerar segmentet genom att berätta om hur IS har fört 
samman folk från olika delar av världen. Att det är Allah som är orsaken till all 
framgång. Att IS medlemmars ”radiant hearts” (strålande hjärtan) och starka 
sammanhållningen är frukten av en stark enhet och grupp. 
Talaren börjar med att berätta att Bahrain (ett land i Mellanöstern) har utfärdat 
ett ultimatum till de som rest till Syrien för att stötta IS. Dessa personer har två 
veckor på sig att resa tillbaka eller få sina medborgarskap upphävda. Därefter 
fortsätter talaren med att inleda varje ny mening med orden: ”Aren’t you 
aware…”. Dessa meningar har en argumenterande utformning vars primära 
budskap hela tiden handlar om att IS har rätt och fienden fel; IS är god och 
fienden är ond.  
”Aren’t you aware that we soldiers of The Islamic State of Iraq and Shaam have 
kicked away your citizenship? Aren’t you aware that we’ve disassociated 
ourselves from it?”. Alla argument har samma budskap och innehåll, men har 
olika utformning så att åskådaren ges intrycket av att talaren har väldigt många 
argument. 
Talaren avslutar sitt framförande med att säga: 
”Oh you tyrants! This is your citizenship! I am a muslim and I do not recognize 
it!”. Därefter river han sitt pass i bitar. 

Källa Clanging of the Swords IV

Tid 22:46-26:06
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Bilaga B 

Segment 1 (Flames of War) 
24:14-27:05 

2nd of Rabi' Al-Awwal (Hijri) - January 3rd 

Scen 1:  
The 2nd of Rabi Al-Awwal marked a black day in the fight against the nusayriyyah. The various 
deviant groups were united in their enimity towards the Islamic State. As they undertook a full 
fledged coordinated and multiproned assault against its fighters and their families. 
But they forgot that Allah comes to the aid of the mukminin and they neglected to take any lessons 
from Iraq. They thought that they had the Islamic State cornered. Little did they know the fighting 
had just begun. 

Scen 2:  
Widely dispersed across Sham. The Islamic State was forced to make a tactical withdrawal from 
some of the frontlines against the nusayriyyah regime. In order to fend off the cowardly aggression 
of the sahawat. It placed in to action a well conceived plan to counter the sahawat and consolidated 
its forces repelling and humiliating the sahawaat as it took control of large squads of territories 
across both Shaam and Iraq. And all victory and praise is for Allah. And whilst Allah continue to 
humiliate the Sahawat the Islamic State continued its war on Kufr and their secular ideology as the 
flames of war rose to engulf the pkk and ypg. The warriors of the Islamic State continue to sell the 
life of this world for the hereafter. 

Scen 3:  
”Allah 'azza wa jall says 
”and whoever places his trust in Allah, the He will be sufficient for him.” . 
Dear brothers, we rejoice on account of our numbers and equipment, but our numbers and 
equipment should not be our main concern. Our main concern is to place our trust in Allah, the 
Glorified and Exalted. And He is the Generous and the Giver, who loves seeing us in this place 
fighting His enemies. And we seek to come closer to Him by sacrificing our blood and our lives. 
and they are the most precious things we have in this life. We sacrifice them cheaply and with 
pleasure in the cause of Allah, the Glorified and Exalted. May Allah make these faces prohibited for 
the Hellfire. And may Allah reward you. ” 

- Allahu Akbar! 

And so did the fighters rise. they rose to jenna who’s width is equivalent to the width of the heaven 
and the earth.  
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Segment 2 (Flames of War) 
42:35-51:00 

Bunkered in the 17th division military base located just a few kilometers from the city of Raqqah. 

Scen 1:  
”Praise be to Allah, and may peace and blessing be upon the Messenger of Allah. As for what 
follows... This is an assalut operation against the 17th Division base. With Allah's permission, the 
brothers captured the "chemical" hill, one of the most difficult positions to capture. And now 
they've captured the "cotton" buildings, which is a group of four buildings in which the regime has 
fortified itself. They reached the facilities, so the regime fled from the facilities. 
The brothers were fortified in the "electric" building, which is also one of the strongest positions. 
And now the regime has lost all of their defensive lines. They don't have anything left aside from 
the command center, the sugar factory, the officer's residence, and Al-Aghrar. Just four or five main 
positions. Praise be to Allah, their morale is broken. In contrast with the morale of the brothers. 
They're active and full of energy. They haven't slept for two days, but they're ready to carry  out an 
assault at any moment. " 
"We're going to take with us two PKCs and an RPG with five rounds. There are three rounds in the 
bag, and two guys will carry the other two rounds. Our place isn't dangerous. It's a village of fifteen 
houses." 

Scen 2: 
After the regime soldiers had fled the battle, the mujahidin entered and searched the area to 
ensure that there were no threats remaining.  

Scen 6: 
Meanwhile, multiple teams of mujahidin set up ambushes on nearby roads in order to capture 
or kill the fleeing nusayri soldiers.  

Scen 8: 
The ambush results in the killing of 15 regime soldiers. By the end of the night, the entire 
series of ambushes has resulted in the killing of 70 regime soldiers.  

Scen 9: 
"Allahu Akbar. Dead soldiers. Allahu Akbar. Praise be to Allah." 
"This is their filthy blood. Enemies of Allah.” 
"Be gone, you dog! You filth!" 
"Take this ghanimah (spoils of war). They're filthy." 

Scen 10:  
”This is the 17th Division base and these are Bashar's soldiers. This is your fate, you dogs! This is 
the grace of Allah that He bestows upon whom He wills. Allahu Akbar. And honor belongs to 
Allah.” 

Scen 11:  
"Praise be to You, O Allah. O Lord, O Lord, strengthen us against them, O Lord of creation. Praise 
be to Allah, the Lord of creation. Praise and thanks be to You, O Allah. Praise and thanks be to You, 
O strong and powerful One, O Allah."  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Segment 3 (Clanging of the Swords IV) 
08:38-11:50 

One of the mosques in the state of Anbar 

Scen 1: 
”We call every remaining member of the Sahawaat (Awakening councils) without any exception, 
and every politician considered to be from Ahlus-Sunnah (Sunni Muslims), 
we call them to repent and to announce that they will cease waging war against the mujahideen. 
And we call them to disassociate themselves from helping and supporting the malicious Raafidah. 
And anyone of them who does that before we get a hold of him, will be granted clemency from us.  
And we will not request anything of him regardless of what he had done in the past. 
Likewise, we call every policeman and soldier, 
and every member of the Safawi authorities, 
whether a member of the secret institutions or the public ones, to repent and turn in their weapons 
and equipment to The Islamic State.” 

Civilian: ”I swear by Allah the Almighty, I don’t own any type of weapons.” 

The apostates from the army, the police and the Sahawaat come out in crowds to declare their 
repentance and their disassociation from Kufr (disbelief).  

Scen 2: 
”You carried your weapons and stood with those Raafidah, fighting your sons. 
We are your sons. We are your brothers. We came to protect your religion and your honour. 
Today is a day of pardon. 
And you know that our shaikh and ameer Abu Bakr Al-Baghdadi, may Allah preserve him, said 
even if they kill a million of us,  
he said even if they kill a million of us then pardon them and forgive them. 
And we’ve now pardoned and forgiven you. Do you know why? 
Because we want to rally Ahlus-Sunnah together.” 

Scen 3: 
Civilian: ”I disassociate myself before Allah, from this act of disbelief that I was involved in, and I 
testify that there is none worthy of worship except Allah, and that Muhammad is the messenger of 
Allah.” 
The joy of the repentant on account of their return to islam and on account of the forgiveness of 
their brothers, the mujahideen 

Scen 4: 
Civilian crowd: ”I disassociate myself before Allah, from this act of disbelief that I was involved in, 
and I testify that there is none worthy of worship except Allah, and that Muhammad is the 
Messenger of Allah.” 
IS member: ” You are now our brothers, and I ask Allah to protect you from all evil. If Allah wills. 
May Allah preserve you life.” 

Leaving after collectively declaring their repentance.  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Segment 4 (Clanging of the Swords IV) 
22:46-26:06 

Indeed the caravan has set out towards a lofty goal, and a hope that the radiant hearts look up to. For 
this firm entity is nothing other than the fruit of unity, after success from Allah, the Exalted. And 
here are the caravans of migrants to The Islamic State from every region of the earth, unloading 
their luggage so they may let this blessed plant drink from their blood. 

Scen 1: 
"In the Name of Allah, and may peace and blessings be upon the cheerful, yet lethal Prophet, 
Muhammad son of Abdullah, peace and blessings be upon him.  
The tyrants of the Khalifa family, the rulers of Bahrain, subordinates of the Salul (Saudi) family, 
and obedient American lapdogs, have issued an ultimatum granting the monotheist, Bahraini 
mujahideen, who've set out for the battlefields of jihad, a period of two weeks to either return to 
Bahrain or have their citizenship revoked.  
So I say to them from this blessed place, Oh you miserable ones, aren't you aware that we soldiers 
of The Islamic State of Iraq and Shaam have kicked away your citizenship? Aren't you aware that 
we've disassociated ourselves from it?  
Aren't you aware that you, your citizenship, your laws, your constitutions and your threats are all 
under our feet?!  
Aren't you aware that our ameer, the Commander of the Believers, Shaikh Abu Bakr Al-Baghdadi 
Al-Husaini Al-Qurashi, the one who destroys walls, demolishes borders and subdues the 
disbelievers,  
aren't you aware that he taught and ordered us not to recognize the filthy Sykes-Picot borders 
because the lands of the Muslims are one?!  
Aren't you aware that he taught us that if we ever wanted to travel to any country, that we would not 
to travel with your despicable citizenship. but rather, we would expand with the permission of Allah 
and with His victory, and then eventually enter it?!  
Aren't you aware that we are soldiers of the Islamic State of Iraq and Shaam, and that our state will 
expand and expand and expand until it removes your thrones on account of which you sold your 
religion?!  
Oh you tyrants, don't think that because we tear your citizenship to pieces and burn it that we won't 
return to our lands.  
No, I swear by Allah we will return with Allah's permission, but not with this. Rather, with this.  
I swear by Allah we're going to tear you to pieces one limb at a time.  
I swear by Allah we won't rest until we've hammered the last nail into your coffin.  
Oh you tyrants!  
This is your citizenship.  
I am a Muslim and I do not recognize it. " 
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