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1. INLEDNING  

”Historiens makt, glansen hos det förgångna, parat med ett öde länkat till ett för-

lovat land, ett land givet av Gud till hans folk, kan ge upphov till en förförisk 

nostalgi” skriver författaren och politiska analytikern Loretta Napoleoni i sin bok 

Islamiska staten.1 Samtidigt som detta citat skrevs växte det i Mellanöstern fram 

en allt starkare rörelse som under det senaste decenniet har kommit att framstå 

som ett av de största säkerhetshoten i regionen och för resten av världen. 

 

Politisk propaganda, i synnerhet skräckpropaganda, har av organisationen Daesh, 

även kallad Islamiska Staten, använts på ett sofistikerat sätt. De har lyckats skapa 

en förskönad berättelse om enighet, upprättelse och om ett pågående segertåg som 

ska leda människor till en bättre värld. Dessa framställningar har spelat en bety-

dande roll i rekryteringen av nya medlemmar. Det är delvis därför det är viktigt 

och intressant att synliggöra, undersöka och analysera denna propaganda. 

Det retoriska kriget är ett komplement till det krig som utkämpas med raketer, 

kulor och granater. Berättelser om kriget kan fungera som mäktiga verktyg. De 

kan ge en bild av kriget som rättvist, trots alla oskyldiga människor som dör, byar 

som plundras, bortrövade barn och kvinnor som säljs på marknaden som krigsby-

ten, för att nämna några av krigets konsekvenser.  

Bakgrunden till denna uppsats baseras på ett intresse för berättelsers argumen-

tativa strategier som övertygelsesätt. Dabiq, ett nyhetsmagasin som sprider propa-

ganda och som ges ut av Daesh - en av samtidens mest omskrivna och omstridda 

terrorgrupper med en tydlig egen tolkning av världen - är av huvudsakligt intresse 

för denna uppsats. Daesh försöker med hjälp av tidskriften Dabiq övertyga männi-

                                                
1 Napoleoni, Loretta. Islamiska staten, Fri Tanke Förlag, 2015, 74 
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skor om sin världsbild i syfte att rekrytera nya medlemmar, att vinna sympatier 

och att rättfärdiga sina våldshandlingar. Detta möjliggörs av en högteknologisk 

propagandaapparat och en omfattande förståelse av hur man interagerar effektivt 

och persuasivt med människor i en globaliserad värld. Daesh har flera propagan-

dakanaler såsom Twitter och Youtube, men Dabiq är den propagandakanal som 

kommer att vara i fokus i denna studie.  
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2. Bakgrund 

2.1 Daesh. Dabiq! Dabiq, vadå?  

Uppsatsen kommer att analysera och synliggöra retoriken i berättelser i Dabiq. 

Men först vore det bra med en kort bakgrundskoll för att förstå vad Dabiq är och 

vilka Daesh är. Bakgrundskollen kommer vara övergripande för att sätta propa-

gandamagasinet Dabiq i sin kontext. Vem Dabiq utges av svaras på under nästa 

rubrik. 

2.1.1 Daesh 
 

Daesh är en förkortning för ”Dawlat Islammiyeh fi Iraq wa ash-Sham” som kan 

översättas från arabiska till svenska som ”Islamiska Staten i Irak och Sham”. 

Sham kan användas som benämning för ”Storsyrien”, Damaskus eller Levanten.2 

Förkortningen kan även användas för att beteckna ISIS (Islamiska Staten i Irak 

och Syrien). Daesh bildades 2003 efter den amerikanska ockupationen av Bag-

dad.3  

Organisationen gjorde sig mer känd och omtalad för större massor i Väst när 

den år 2014 utropade sig som ett självutnämnt kalifat (khilafah), det vill säga det 

styrelseskick alla världens muslimer, enligt Daesh, bör tillhöra. I Daeshs fall finns 

ambitioner att göra samfundet globalt.4 Det muslimska samhället och gemenskap-

                                                
2 Schmid, Alex. P. Challenging the Narrative of the “Islamic State”. Research Paper. The International Cen-
tre for Counter-Terrorism – The Hague, 2015. https://www.icct.nl/wp-content/uploads/2015/06/ICCT-
Schmid-Challenging-the-Narrative-of-the-Islamic-State-June2015.pdf (Hämtad 2016-12-16), 1 
3 Moubayed, Sami. Under den svarta fanan. Stockholm: Karneval förlag, 2015, 10 
4 Moubayed. Under den svarta fanan, 10 
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en (Ummah) ska följa en kalif, den man som är Ummahs rättmätiga ledare.5 Kali-

fen ska vara kunnig i islam, rättvis, pålitlig och ha hög moral. Han ska även vara i 

fysiskt god form, hängiven, modig och kapabel att skydda Ummah mot dess fien-

der.6 Daesh historia sträcker sig till tidigt 2000-tal och kan ses som en relativt ny 

organisation. Organisationens ideologiska rötter sträcker sig däremot ända tillbaka 

till islams tidiga år.  

På världsarenan har Daesh idag gjort sig kända för att vara en av världens 

mest brutala terrororganisationer som bekämpas på flera håll av olika konstellat-

ioner av allianser, stater och militära grupper för att stävja organisationens fram-

fart. Daesh har tagit på sig flera terrorattentat, exempelvis skjutningarna, giss-

landramat och självmordsbombningarna i Paris mellan 13-14 november 2015 - 

händelser som kom att skaka Europa och som efterlämnade ca 130 dödsoffer och 

352 skadade.  

2.1.2 Dabiq 
 

Dabiq är ett propagandamagasin som ges ut som en digital tidskrift. Den lansera-

des av Daeshs mediekanal Al-Hayat Media Center under juli månad 2015.7 Al-

Hayat Media Center grundades av Daesh 2014 för att nå ut till en bred publik.8 En 

anledning till att Daesh har överskuggat andra jihadistgrupper har varit den impo-

nerande propaganda som åtföljt alla dess offensiver.9 

      Mediekanalen riktar sig till en västerländsk publik med material på flera språk 

såsom engelska, ryska, tyska och franska. För att nå ut till en bredare publik bör-

jade Daesh rekrytera experter på teckenspråk för hörselskadade som ville veta mer 

om organisationen10.  

                                                
5 Esposito, John L. 2007. Ummah. Oxford Islamic Studies Online. 
http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e2427 (Hämtad 2016-12-21) 
6 Moubayed. Under den svarta fanan, 17 
7 Ibid, 168 
8 Ibid, 
9 Ibid, 167 
10 Ibid, 168  
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Propagandamagasinet Dabiq beskrivs som en sofistikerad tidskrift som inne-

håller bland annat intervjuer med krigare och berättelser om Daeshs erövringar.11 

Propagandamagasinet innehåller våldsamma porträtteringar av dagsaktuella hän-

delser. I Dabiq berättas det om personer som via intervjuer uttrycker sina egna 

erfarenheter och berättelserna kopplas till dagsaktuella fenomen, händelser, pro-

blem, människor, åsikter, etc. Dabiq riktar sig främst till en västerländsk publik.12  

Med en sofistikerad propagandaapparat och hög produktionskvalitet kan 

Dabiq i dagsläget konkurrera med västerländska nyhetskanaler, Hollywoodfilmer 

och musikvideor. Propagandamaskinen har till och med anammat en västerländsk 

vokabulär.13  

Dabiq ges bland annat ut på engelska och det är tydligt att fokus ligger hos en 

västerländsk muslimsk publik. Dessutom skulle bilderna i magasinet kunna vara 

tagna ur en Hollywoodfilm. Dabiq kan ses som ”ett livsstilsmagasin och reklam 

för ett varumärke, snarare än någon ’torr’ ideologi-teoretisk skrift”. 14  

Namnet Dabiq är en referens till en liten ort i Syrien, norr om Aleppo, med 

cirka 3000 invånare, som bär på samma namn. Orten kommer enligt Dabiq att 

vara den plats där ”muslimerna” segrar över ”korsfararna” i ett slag som kan lik-

nas vid Armageddon.15   

 
 

                                                
11 Moubayed. Under den svarta fanan, 168. 
12 Anaya, K.K.H. Persuasion Strategies in Terrorist Recruitment: The Case of ISIS. MA thesis. Department 
of Linguistics, Leiden University, 2015. https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/35008 (Hämtad 2016-
12-17) 
13 Rose, Steve. The Isis propaganda war: a hi-tech media jihad. The Guardian. 2014-10-07. 
https://www.theguardian.com/world/2014/oct/07/isis-media-machine-propaganda-war (Hämtad 2016-12-19) 
14 Gustavsson, Linus. Våldsbejakande islamistisk extremism och sociala medier. Rapport för Centrum för 
asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS): Stockholm: Försvarshögskolan, 2015, 23 
15 The Clarion Project. Islamic State (ISIL, ISIS) Magazine: Dabiq – Issue 1. 2014. 
http://www.clarionproject.org/news/islamic-state-isis-isil-propaganda-magazine-dabiq (Hämtad VT 16), 4 
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3. Tillvägagångssätt 

3.1 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med uppsatsen är att ge nya insikter om våldsretorikens övertygelseproces-

ser i berättelser. Den syftar till att belysa hur framställningen av en krigare i 

Dabiq kan tolkas och förstås. Syftet är också att förklara hur vissa budskap i 

Dabiq kan motiveras. Uppsatsen kan fördjupa förståelsen av hur propaganda an-

vänder narrativ (berättelser) som argumentativa verktyg. Den kan även ge insikter 

om hur krigaren gestaltas och därmed öka kunskaper om propagandans övertygel-

seprocesser i Dabiq. Uppsatsen syftar även till att förklara hur Dabiq argumente-

rar för emigration (hijrah) till Daesh. Det är intressant eftersom uppsatsen på så 

sätt kan öka förståelsen av våldsretoriska berättelser, övertygelseprocesser som 

syftar till potentiell rekrytering och underförstådda slutsatser i propagandamagasi-

net Dabiq. 

 

Uppsatsens första forskningsfråga är därmed: Hur gestaltas krigaren i Dabiq 

och hur kan gestaltningen av krigaren tolkas?  

Den andra forskningsfrågan är: Hur motiveras hijrah (emigration) till Daesh i 

Dabiq? 

3.2 Metod 

 

Jag började med att gå in på en hemsida som heter clarionproject.org, som publi-

cerar Dabiq. Därefter, under våren 2016, laddades tolv nummer av den digitala 
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skriften ned. Propagandaskriften utges med engelsk text. Jag kollade igenom 

samtliga nummer. Till en början tittade jag efter hur krigaren, kriget, krigsrappor-

ter, våldshandlingar, samt fienden framställdes och vilka fienden kunde vara. Vid 

läsningen av materialet framträdde mönster som senare kunde delas in i två te-

man: ”Krigaren” och ”Fienden”. Däremellan fann jag ett tredje intressant tema, 

ett återkommande budskap: Emigration (hijrah).  

När jag sedan satt med materialet och skulle dela in uppsatsen i dessa två 

olika teman (krigaren och fienden) kom jag fram till att om uppsatsen skulle vara 

av hög kvalitet och utgå från dessa två teman, skulle det krävas en studie av större 

omfattning än en som ryms inom ramen för en C-uppsats. Analysdelarnas huvud-

fokus kom därför istället att bli Krigaren och Emigranten. Detta innebar att upp-

satsen kunde kvalitetssäkras och samtidigt ge förutsättningar att undersöka propa-

gandan utifrån samverkande mekanismer i våldsretorikens övertygelseprocesser. 

Uppsatsen analyserar därmed olika teman som påverkar och förstärker varandra i 

en narration. 

Uppsatsen kom därmed, som tidigare nämndes, att utgå från två teman som 

blev till två analysdelar. Den första analysdelen har två rubriker: ”Krigaren som 

eftersträvansvärd – as-Silani” och ”’Tysken’ Abu Junaydah – Martyrskap”. Den 

andra analysdelen innefattar två rubriker ”Hijrah – ett måste!” och ”Den heroiska 

resan”. 

Den första delen behandlar ett avsnitt i Dabiq som heter ”Amongst the belie-

vers are men”. Detta avsnitt återkommer i flera av Dabiqs nummer. Det avsnitt 

som är en del av uppsatsens forskningsmaterial porträtterar två krigare: as-Silani 

och al-Almani. Den första analysdelen visar hur krigare gestaltas och vad som kan 

förstås av framställningarna av krigarna i Dabiq. Den första analysdelen kommer 

även att synliggöra diverse slutsatser som kan tolkas implicit i avsnittet. Det 

kommer främst att göras med hjälp av Hellspongs ”Berättelser som argumentat-

ion”, som visar hur en argumentation kan övertyga mottagaren med hjälp av en 

berättelse.  

Den andra delen analyserar en artikel i Dabiq som heter ”The twin halves of 

the muhajirin”. Artikeln behandlar hijrah (emigration) från ett ”kvinnligt” per-

spektiv där artikelförfattaren utges för att vara kvinna och berättelsen i artikeln 
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riktar sig specifikt till muslimska kvinnor. Artikeln är skriven som en berättelse 

om en kvinnas hijrah från ett västerländskt land till Daesh. I denna analysdel 

kommer kopplingar till Hellspong och Lakoff att göras, men kopplingar kommer 

också att göras till den första analysdelen. Det finns både relevanta och underför-

stådda slutsatser som kommer att belysas här.   

Att analysera krigaren och hijrah gav bredd och djup i förståelsen av hur 

Dabiq kan använda berättelser för att övertyga en föreställd publik och argumen-

tera för sakpåståenden (teser) och därmed stärka sympatier för Daesh hos potenti-

ella rekryter. Daesh propaganda har till och med anammat en västerländsk voka-

bulär16, vilket är relevant för uppsatsen då den analyserar berättelser som främst 

handlar om personer från Europa som anslutit sig till Daesh. 

Hellspongs teori är avgränsad till de två förstnämnda frågorna: ”Varför är en 

berättelse ett bra verktyg för att övertyga?” och ”hur kan en argumentation dra 

nytta av berättelsen?” Avgränsningen har skett utifrån viljan att så mycket som 

möjligt koncentrera tolkningarna av forskningsmaterialet. Detta av kvalitativa skäl 

som tillåter uppsatsen fördjupa förståelsen av berättelser som argumentation i 

Dabiq. Även om det i mindre utsträckning dock förekommer en bredd. Uppsatsen 

visar hur Hellspong kan användas för att förstå våldsretoriska övertygelsefunkt-

ioner i berättelser i Dabiq. Uppsatsen visar hur berättelsen kan användas som ett 

komplement till argument, men också hur en berättelse kan skapa grunder för nya 

argument. Uppsatsen svarar därför på frågan om varför en berättelse är ett bra 

verktyg för att övertyga. Den synliggör underförstådda slutsatser i berättelserna 

om Daesh-krigare och hijrah och visar även hur en argumentation kan dra nytta av 

en berättelse.  

Det finns en till fråga i Hellspongs teori. Det är frågan om hur man invänder 

mot en berättelse. Hellspong förklarar hur man kan försvaga berättelsers persua-

siva verkan på tre sätt: Genom att peka på inkoherenser, det vill säga hur berättel-

sen inte hänger ihop, att presentera en alternativ berättelse eller att uppmärk-

samma det konstruktiva draget i en berättelse. Det vore intressant att undersöka 

frågan närmare, men studien har inte kunnat kretsa kring denna fråga så mycket 

                                                
16 Rose. The Guardian 2014-10-07.  
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som önskat, på grund av uppsatsens begränsade omfattning.  Det optimala vore att 

arbeta in den sista frågan i syfte att göra uppsatsen till ett praktexempel på hur 

man invänder mot en berättelse. På så sätt kan själva uppsatsen bli en berättelse 

som invänder mot en annan berättelse. Men för att få en så kvalitativ analys som 

möjligt med djup men också med bredd, inom ramen för en C-uppsats, plockades 

frågan bort.  

Med förståelsen av Hellspongs berättelsetekniker och mina egna tolkningar 

har materialet analyserats med hjälp av en av metaforerna i Lakoffs metaforsy-

stem – krigssagometaforen (the fairy tale of a just war). Lakoff har varit en viktig 

beståndsdel som svar på Hellspongs frågor. Lakoffs metaforsystem ger uppsatsen 

ett lyft som med hjälp av krigssagometaforen beskriver på vilka grunder en vålds-

retorisk berättelse kan bidra till åsiktspåverkan och övertygelse men också till att 

rättfärdiga krig.  

Emellanåt kommer analysen som genom en kamerablixt att belysa kontexten 

som krigaren beskrivs utifrån. Det är en påminnelse av studieobjektets samman-

hang och helhet vilken propagandan verkar inom. Därför är krigssagometaforen 

relevant i relation till analysen. Krigssagometaforen kastar ljus över föreställning-

ar om hjälten och skurken, moraliska och amoraliska handlingar, rättvisa och 

orättvisa, ära, heder, mod, godhet och vad som är rätt och vad som är fel. Den 

synliggör kontexten och bidrar till analysen av underförstådda slutsatser om kriga-

ren som hjälte. I uppsatsen kommer krigssagometaforen att få läsaren att förstå 

den argumenterande berättelsen bättre.  

 

Avslutningsvis har jag sammanställt en ordförklaringslista med arabiska ord som 

kan komma till användning när man läser uppsatsen.  
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4. Teori 

4.1 Hellspongs tre frågor om narrativ retorik 

 

I Rhetorica Scandinavica skriver Lennart Hellspong artikeln ”Berättelser som 

argumentation – Om narrativ retorik”.17 Texten berör tre centrala frågor: Vilken 

nytta en berättelse gör i argumentation, varför berättelsen är ett bra verktyg för att 

övertyga, och hur man kan invända mot en berättelse. Hellspongs ”Berättelser 

som argumentation – om narrativ retorik” kommer att vara grundpelare för upp-

satsens analysdelar. 

4.1.2 Vilken nytta gör en berättelse i argumentation? 
 

Berättelsen, det vi även enligt Hellspong talar om som narration eller narrativ, är 

en framställningsform och varken en beskrivning, utredning eller argumentation. 

Dessa former kan även samverka.18 I en argumentation har narrationen två huvud-

uppgifter. För det första ska den fungera som ett motstycke till argumentet, det vill 

säga berättelsen blir argumentens motsvarighet. För det andra ska den fungera 

som grunder för argument, det vill säga få argumentet att framstå relevant och 

hållbart.19  

 
Studier av vardagssamtal visar att vi ofta berättar något för att hävda något. Påstår vi att nå-

gon är en snåljåp, så berättar vi kanske en historia om hur han beter sig för att visa att be-

skrivningen stämmer. Man kan naturligtvis diskutera om en sådan berättelse med en poäng 
                                                
17 Hellspong, Lennart. Berättelser som argumentation – om narrativ retorik. Rhetorica Scandinavica nr 16 
(2000): 26-33. 
18 Hellspong. Berättelser som argumentation – om narrativ retorik, 26  
19 Ibid, 27 
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eller sens moral verkligen motsvarar ett argument för slutsatsen. Kanske kräver att det senare 

ska ha en viss form.20 

 

För att berättelsen ska bli användbar behöver argumentet alltså omvandlas till en 

annan form. Den kan sammanfattas som en proposition, alltså som ett sakpåstå-

ende (tes).21 Berättelser och argument må vara olika, men de kan ha liknande 

funktioner.  

Vi berättar oftast för att hävda något. En berättelse kan också stödja ett argu-

ment. Den kan till och med motsvara ett argument. Poängen menar Hellspong, är 

att vi med berättelsen kan hävda tesen indirekt. Det innebär att berättelsen har ett 

egenvärde som kan användas när tesen som ska presenteras är socialt känslig.22  

 Eftersom berättelser och argument har liknande funktioner, är ett sakpåstå-

ende vad både berättelsen och argumentet håller om ryggen. På så sätt kan funkt-

ionerna samverka med effektivitet. Det krävs att berättelser i diskussioner och 

resonemang ska ”ligga under eller bakom vanliga argument, som en grund eller 

fond för dem”.23  

En berättelse har två faser. Den ena kallas legitimeringsfasen och i den finns 

funktionen presupposition. Hellspong beskriver hur legitimeringsfasen lägger en 

grund till framförda argument i en berättelse. Den skapar en giltighetsgrund som 

framstår hållbar och relevant för tesen. Med hjälp av en presupposition kan en 

berättelse föreslå skäl för argumentationen som i sin tur kan rättfärdiga tesen. Le-

gitimeringsfasen gör alltså argumentationen hållbar och relevant.24 

Den andra fasen kallas upptäcktsfasen och i den finns funktionen prefigurat-

ion. Upptäcktsfasen är en fond vari argument kan skapas eller utvecklas. En prefi-

guration är ett halvt medvetet och halvt omedvetet idéschema som tecknar kontu-

rerna av ett argument. Den kan användas av berättaren som alltjämt söker di-

stinkta argument för sin mening.25 Upptäcktsfasen stödjer alltså argument och är 

en fyndplats för nya.  

                                                
20 Hellspong. Berättelser som argumentation, 27 
21 Ibid.  
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ibid.  
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Berättelsen som argumentation kan skapa både källor och skäl för argument. 

Den kan ge upphov till underförstådda slutsatser, sensmoral och rättfärdigande. 

Den kan vara enkel och framställa smarta lösningar som kan hämtas fram under 

den sökprocess som tillhör retorikens inventio.26 

 Ett argument kan bli ett inslag i berättelsens tankekomplex när det ”upp-

täcks” eller ”uppfinns”. Argumentet går på så sätt från att vara en osedd logisk 

möjlighet till en utvecklingsbar föreställning. Därför finns ett heuristiskt värde i 

berättelsen som erbjuder tillsynes smarta lösningar på komplexa problem, men 

som har förklarats enkelt och gett mottagaren utrymme att bilda egna uppfattning-

ar. På så sätt gör berättelsen nytta i en argumentation. 

 

4.1.3 Berättelsens effektivitet i åsiktspåverkan  
 

I den andra frågan – varför är en berättelse ett bra verktyg för att övertyga? – 

förklarar Hellspong hur vi med hjälp av ackomodation kan förändra mottagarens 

uppfattning. Han menar att övertygelsekonstens största svårighet är att få motpar-

ten att se något med andra ögon än tidigare. Det gäller att rucka på mer grundläg-

gande ståndpunkter. Det räcker oftast inte med vanliga argument för att åstad-

komma en sådan inverkan. Men med berättelsen kan synsätt vidgas och påverka 

positioner.27 

Medlet för detta kallar Hellspong för ”erfarenhetsutvidgning”. Det är ett reto-

riskt substitut för verkliga erfarenheter. Medlet kan bidra till övertygelsen därför 

att den livar upp stämningens tongång i argumentationen. Den kan i sin tur för-

ändra en uppfattning därför att den vidgar föreställningen skapad ur källor och 

fyndplatser för argumentationen i berättelsen:  

 
Ett medel som jag nämner är ’erfarenhetsutvidgning’. Det kan naturligtvis ske ’på riktigt’, 

med icke-retoriska medel, genom att den som ska ändra sin mening möter händelser i sitt eget 

                                                
26 Hellspong. Berättelser som argumentation – om narrativ retorik, 28 
27 Ibid. 
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liv som ger henne ett nytt perspektiv på det saker gäller eller påverkar hennes sociala relat-

ioner. Hon får kanske kamrater i en grupp som hon tidigare stått helt främmande för.28  

 

En erfarenhetsutvidgning, alltså ett retoriskt substitut för verkliga erfarenheter, 

kan ge starka och genomgripande upplevelser såsom en trovärdig och medryck-

ande berättelse kan ge. Den kan nå det undermedvetna och förrationella plan. Den 

förskjuter själva positionen, utsiktspunkten för erfarenhetsutvidgningen, från vil-

ken vi betraktar en fråga. Därför kan berättelsen öppna oss för argument vi annars 

inte skulle vara mottagliga för.29 

Eftersom berättelsen nästan alltid utgår från någon form av värdering och oft-

ast förmedlar känslor, vädjar berättelsen inte bara till förnuftet (i snäv mening) 

utan till vidare delar av vårt psyke. Därför kan berättelsen påverka människor med 

djupare kraft än ett vanligt argument.30  

Vidare menar Hellspong att en kraftfull berättelse inte lockar till invändningar 

på samma sätt som ett direkt argument. Det gäller särskilt när dess slutsatser är 

underförstådda. Vi kan godta tesen utan att ens vara medvetna om det.31  

Vi kan ändra åsikt på avgörande punkter utan att våra kritiska spärrar reagerar 

i vårt vakande förnuft. En slutsats kan vara inlagrad i själva historien och blir där-

för underförstådd. Berättelsen lånar sällan en enkel och rak slutsats att presentera, 

även om den så kan framstå. Poängen är att vara mångtydig, vag men komplex. Så 

även om en slutsats går emot vårt tänkande, kan berättelsen få gehör. På så sätt 

kan ett medel av ökad effektivitet för berättelsen stärka åsiktspåverkan.32  

Till skillnad från typiska argument kan berättelser alltså fungera som erfaren-

hetsutvidgare, inbjudande för andra argument och särskilt de argument som häv-

dar något, samt öppna för olika tolkningar, vilket gör dem lättare att foga in i en 

mottagares befintliga tankeramar.33 På så sätt bidrar berättelser till effektivitet i 

åsiktspåverkan.  

 

                                                
28 Hellspong. Berättelser som argumentation – om narrativ retorik, 28 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 Ibid, 29 
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4.1.4 Underminera berättelsens trovärdighet 
 

Den tredje frågan – hur man invänder mot en berättelse – handlar om tre saker: att 

peka på berättelsens inkoherenser (osammanhängande delar), att ge en alternativ 

berättelse och att uppmärksamma det konstruktiva draget.34 Tillsammans kan 

dessa invändningar rubba en berättelses trovärdighet. För att ens finna en berät-

telse trovärdig förutsätts att vi godtar berättelsens anspråk på sanning. Om den 

liknar vad vi uppfattar som sant och verkligt, finns det en sannolikhet att vi upp-

fattar berättelsen som trovärdig. Det betyder däremot inte att den är sann. Det 

gäller även det motsatta. Sannfärdiga redogörelser som inte verkar sannolika kan 

leda mottagarens uppfattning till fel slutsats. Det gäller därför att berättelsen är 

koherent.35 

 För att berättelsen ska vara koherent krävs ett inre kriterium på sanning som 

ska svara mot vår föreställning om hur världen brukar fungera.36 Föreställningen 

grundar sig i idéer om verkligheten som är närda av tidigare berättelser vi mött. 

Men för att invända mot en berättelse behöver vi dels undergräva tilliten. Detta 

gör vi genom att visa att den inte hänger ihop. Vi kan visa på hur berättelsen har 

obegripliga luckor, omkastningar eller inslag som utmanar vår syn på det normala. 

Den påtalar motsägelser i berättelsen.   

Vi behöver så tvivel i utsagan och ge en alternativ berättelse som kända fakta 

också kan fogas in i. När den alternativa berättelsen presenteras kan den beröva 

motpartens berättelses självklarhet. Denna metod används till exempel av för-

svarsadvokater där berättelser som syftar till att fria den anklagade återger ett al-

ternativt, möjligt händelseförlopp. 

 Vi behöver även underminera tilliten. Det gör vi genom att peka på det kon-

struktiva draget i alla berättelser. Det förutsätter en rad val från berättarens sida. 

Ingen berättelse är en enkel spegelbild av verkligheten. Därför gäller det att hitta 

själva berättarperspektivet. Det visar på hur det återgivna har avgränsats från det 

som ligger utanför berättelsen.  

                                                
34 Hellspong. Berättelser som argumentation – om narrativ retorik, 30 
35 Ibid. 
36 Ibid.  
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Beroende på hur berättelsen gestaltar begreppsliga kategorier och använder språk-

liga koder som avgör innehållet, hamnar vissa perspektiv i förgrunden och andra i 

bakgrunden.37  

Således kan tankemodeller som bär upp berättelsen återges på otaliga sätt, ef-

tersom alla, i någon mån, kan göra anspråk på sanningen.38 Berättelsen är alltså en 

retorisk handling som innehåller ett subjektivt och värderande drag, varken fri 

från förutfattade meningar eller tendenser, och kan därför aldrig ses som det slut-

liga ordet om något som inträffat.39 

4.2 George Lakoffs metaforsystem – ”Metaphor and War: 

The metaphor system used to justify war in the gulf”  

 
Metaphorical thought, in itself, is neither good nor bad; it is simply commonplace and ines-

capable. Abstractions and enormously complex situations are routinely understood via meta-

phor. Indeed, there is an extensive, and mostly unconscious, system of metaphor that we use 

automatically and unreflectively to understand complexities and abstractions. Part of this sys-

tem is devoted to understanding international relations and war.40 
 

George Lakoffs artikel ”Metaphor and War: The metaphor system used to justify 

war in the gulf” är en diskussion av uppsättning metaforer som utgör ett metafor-

system; Lakoff beskriver här hur diskurser om krig kan förstås via metaforer. Me-

taforsystemet, som är en uppsättning av 12 metaforer som Lakoff identifierat, 

formar vårt tänkande. Med metaforiskt tänkande (”metaphorical thought”) görs 

komplexa samhällsfrågor, dagsaktuella händelser eller beslut, till exempel i en 

diskurs om ”international relations and war”, till något begripligt.41 

                                                
37 Hellspong. Berättelser som argumentation – om narrativ retorik, 30 
38 Ibid. 
39 Ibid.  
40 George Lakoff. Metaphor and War: The Metaphor System Used to Justify War in the Gulf. Paper. UC 
Berkeley, 1992. http://escholarship.org/uc/item/9sm131vj (Hämtad HT 16), 1 
41 Lakoff. Metaphor and War: The Metaphor System Used to Justify War in the Gulf, 2 
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Lakoff menar att ett metaforiskt tänkande är vardagligt och oundvikligt, att vi 

använder oss av det rutinmässigt och oreflekterat.42 Därför är en metaforisk tanke i 

sig varken bra eller dålig. En metaforisk tanke är baserad på ett system av metafo-

rer som vi ständigt använder, medvetet eller omedvetet, i sättet vi strukturerar våra 

försök att förstå omvärlden.43  

Lakoff berättar hur metaforer kom att spela en viktig roll för amerikanernas 

förståelse och beslut inför den militära interventionen i Kuwait under Gulfkriget 

1990-1991. Lakoff menade att vissa förslag för hur krig skulle föras presenterades 

i form av metaforer. Han tar upp ett exempel: ”General Powell said in his Senate 

testimony that if Saddam withdrew and retained his military strength, the US 

would have to ’strengthen the indigenous countries of the region’ to achieve a 

balance of power”.44 Det här leder oss till teorin om krigssagometaforen. 

4.2.1 Krigssagometaforen (The fairy tale of a just war) 
 

En av de metaforer som identifierats av Lakoff är “The fairytale of a just war”. 

Metaforen, som kallas krigssagometaforen i uppsatsen, kan beskrivas som ”sagan 

om ett rättvist krig”. Den presenteras av Lakoff som en uppsättning av roller i ett 

scenario. Rollerna utgörs av en skurk, ett offer och en hjälte.45   

Offret och hjälten kan vara samma person. Scenariot skulle kunna presenteras 

så här: Ett brott begås av en skurk mot det oskyldiga offret (typiska brott är våld-

samma övergrepp, stöld eller kidnappningar). Brottet utförs på grund av en makt-

balans som rubbats, vilken i sin tur skapat en moralisk obalans.46 Problemet (mo-

ralisk obalans) kan åtgärdas genom att hjälten ”either gathers helpers or decides to 

go it alone”.47  

Hjälten gör därmed uppoffringar för att besegra skurken; han går igenom en 

heroisk resa ”across the sea to a treacherous terrain” vilken kan bestå av diverse 

svårigheter och utmaningar. Och eftersom skurken är ond ända in i benmärgen, 
                                                
42 Lakoff. Metaphor and War: The Metaphor System Used to Justify War in the Gulf, 2.  
43 Ibid.  
44 Ibid, 17 
45 Ibid, 6 
46 Ibid.  
47 Ibid. 



 19 

kanske till och med ett monster, kommer hjälten inte att kunna resonera med ho-

nom. Hjälten har därför inga andra alternativ än att strida mot skurken.48  

Hjälten besegrar därefter skurken och räddar offret. Den moraliska balansen 

är därmed återställd. Segern är uppnådd. Hjälten, som alltid agerar hederligt, har 

bevisat sin manlighet och uppnått ära. Uppoffringen var eftersträvansvärd. Hjälten 

mottar erkännande och tacksamhet från offret och samhället.49 

Krigssagometaforen har en inneboende assymetri: Hjälten är moralisk och 

modig medan skurken är amoralisk och dålig. Hjälten är rationell och även om 

skurken må vara slug och kalkylerande kan hjälten inte resonera med skurken. 

Hjältar kan inte förhandla med skurkar - hjältarna måste alltså besegra skurkar-

na.50 

Strukturen i krigssagometaforen behöver utgå ifrån en situation för att rättfär-

diga krig på moraliska grunder. Det görs med hjälp av metaforisk definition.51 En 

metaforisk definition åstadkoms enligt Lakoff genom att svara på frågorna: Vem 

är offret? Vem är skurken? Vem är hjälten? Vad är brottet? Vad räknas som se-

ger? Scenarion fylls ut sedan på olika sätt genom varje uppsättning av svar.52 

Lakoff beskriver till exempel hur George Bush försökte rättfärdiga besluten 

att kriga mot Irak under Gulfkriget (1990-1991) med hjälp av att definiera sådana 

scenarion. Bush använde sig av scenarion baserade på två olika uppsättningar av 

metaforiska definitioner: Self-Defense Scenario och Rescue Scenario.53 Det först-

nämnda scenariot beskriver hur Irak är skurken och USA är hjälten, medan de 

andra ”industrialized nations” är offer. Brottet som begåtts beskrivs som: “a death 

threat, that is, a threat to economic health”. Det senare scenariot beskriver hur Irak 

är skurken och USA hjälten, men att Kuwait är offret som utsatts för ”kidnap and 

rape”.54  Lakoff menar att Bushadminstrationen, som efter att det amerikanska 

folket svarade på en nationell undersökning om vad som kunde få dem vilja gå ut 

                                                
48 Lakoff. Metaphor and War: The Metaphor System Used to Justify War in the Gulf, 6 
49 Ibid.  
50 Ibid. 
51 Ibid, 7 
52 Ibid.  
53 Ibid.  
54 Ibid.  
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i krig, landade i slutsatsen att Rescue Scenario var det optimala scenariot.55 Scena-

riot hade redan omfamnats av den amerikanska offentligheten, median och kon-

gressen. Det lade de moraliska grunder på vilka Bushadministrationen kunde rätt-

färdiga kriget mot Irak.56 Här finns alltså en hjälte (USA) som ska besegra skurken 

(Irak) och därmed rädda offret (Kuwait) från ”kidnap and rape”.  

 

 

 

 

                                                
55 Lakoff. Metaphor and War: The Metaphor System Used to Justify War in the Gulf, 7 
56 Ibid. 
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5. Tidigare forskning 

Det finns mycket forskning om Dabiq och Daesh inom ett flertal discipliner. Detta 

avsnitt lyfter tidigare forskning som varit relevant för uppsatsen.  

 

Enligt en rapport från Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier 

(CATS) på Försvarshögskolan, kan propagandamagasinet Dabiq ses som ”ett 

livsstilsmagasin och som reklam för ett varumärke, snarare än någon ’torr’ ideo-

logi-teoretisk skrift”.  

Enligt rapporten har orten Dabiq ett symboliskt religiöst värde, men inga di-

rekta militärstrategiska betydelser i form av politiska eller ekonomiska mål, även 

om det kan framstå som det i nyhetsmagasinet. Enligt rapporten ges Dabiq ut av 

Daeshs propagandacentral Al Hayat Media Center.57   

H.J. Ingram har analyserat hur Daesh använder Dabiq för att sälja in sin pro-

paganda till en engelskspråkig publik som finns i Västvärlden. Ingram menar att 

Daeshs mediestrategier har till uppgift att forma publikens uppfattningar i linje 

med terrororganisationens världssyn.58 

Strategin syftar enligt Ingram till att ”polarise their support and mobilise them 

towards action by leveraging a combination of pragmatic and perceptual factors in 

its messaging”.59 Det intressanta med Ingrams artikel är att den kan visa ”how 

radical narratives seek to leverage identity constructs as a means to radicalise their 

audiences towards support of ‘the cause’ and engagement in politically motivated 

violence”.60  

                                                
57 Gustavsson. Våldsbejakande islamistisk extremism och sociala medier, 23 
58 Ingram, Haroro J. An analysis of Islamic State’s Dabiq magazine. Australian Journal of Political Science 
(2016):. doi: 10.1080/10361146.2016.1174188 (Hämtad 2016-11-17), 4 
59 Ingram. An analysis of Islamic State’s Dabiq magazine, 4 
60 Ibid, 5 
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Ingram pekar på kognitiva processer av radikalisering via den Daeshiska me-

diestrategin som söker påverka den västerländska publiken.61 Författaren menar att 

propagandan kan skapa en uppdelning av människor i ingrupper och utgrupper. 

Strategin är att få dessa grupper att ta sig över ”the ’violence threshold’”, vilket 

enligt analysen kännetecknas av två saker: självuppfattning (”self-perceptions”) 

och krigsnarrativ (”war narrative”). Självuppfattningen kan skapa en överlägsen-

het i ingruppen och så småningom förutsätta militärt våld. Krigsnarrativ, menar 

Ingram, är en mäktig mekanism som bland annat kan legitimera våld.62  

Läsningen av H.J. Ingram har varit värdefull för att förstå hur den kognitiva 

processen kan påverkas av våldsretoriken och dess övertygelsemekanismer. För-

fattarens analyser ger ett djup i förståelsen av hur narrativ i Dabiq kan nå ut till en 

västerländsk publik och vad propagandan anspelar på för att nå dessa resultat. 

Vid teologiska institutet vid Uppsala universitet, har Josefin Andersson stude-

rat kvinnors roll i den islamiska staten enligt Dabiq.63 Artiklar riktade till kvinnan 

som utför hijrah (migration) pekar hennes forskning på i det sjunde numret av 

Dabiq med namnet ”From Hypocrisy to apostasy – The Extinction of the 

greyzone”.64  

Andersson har analyserat hur kvinnan beskrivs i Dabiq. Däri finns bland an-

nat en intervju med Umm Basir Al-Muhajirah. Dabiq ställer frågor och Umm 

Basir svarar. Hon är frun till en Daesh-krigare som har dött i strid. Hon berättar i 

Dabiq om sin framlidne man och om hur han var - men hon berättar också om 

hijrah.  

Anderssons studie av Dabiq analyserar även artiklar av en kvinnlig under-

tecknare vid namn Umm Sumayyah Al-Muhajirah. En av hennes artiklar ger råd 

och guidning kring hur en hustru kan lämna sin man som framställs vara en fiende 

till Daesh, då han påstås förbjuda henne att utföra hijrah.65  

                                                
61 Ingram, An analysis of Islamic State’s Dabiq magazine, 5 
62 Ibid, 10 
63 Andersson, Josefin. Kvinnan i Islamiska staten – en studie av IS:s propagandaskrift Dabiq sektion To/from 
Our sisters. E-uppsats. Uppsala universitet, 2016. http://www.diva-
portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A934933&dswid=-7900 (Hämtad 2016-12-17), 7  
64 The Clarion Project. Islamic State (ISIL, ISIS) Magazine: Dabiq – Issue 7. 2014. 
http://www.clarionproject.org/news/islamic-state-isis-isil-propaganda-magazine-dabiq (Hämtad VT 16), 50 
65 Dabiq – Issue 7, 8 
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Andersson ger ett brett perspektiv av kvinnans roll i Dabiq vilket har ökat för-

ståelsen kring kvinnans roll i propagandamagasinet men som också också skapat 

bättre förståelse av mitt forskningsmaterial. 

2014 publicerades ett öppet brev digitalt, Letter to Baghdadi, till Daeshs le-

dare Abu Bakr al Baghdadi.66 Den är undertecknad av världens 152 ledande isla-

miska lärda och utges på flera språk, däribland engelska, tyska, bosniska, franska 

och persiska. Brevet är en sammanställning av argument som dementerar och syf-

tar till att slå hål på Daeshs propaganda. Brevet presenteras ur ett teologiskt per-

spektiv med referenser och tolkningar av islam och Koranen. Det öppna brevet, 

som kan laddas ner på nätet, skulle kunna användas för att besvara Hellspongs 

tredje fråga: Hur en invänder mot en berättelse. 

Brevet pekar på faktafel och inkoherenser i Daeshs propaganda. Den erbjuder 

en alternativ bild av den som redan presenteras i propagandan men dementerar 

även föreställningar om islam och förklarar hur en islamisk stat kan styras. Det 

finns mycket att hämta från brevet och anledningen till att det nämns i detta av-

snitt är att brevet kan användas för att bemöta inkoherenser samt underminera 

berättelsens trovärdighet och därmed förmedla en annan bild än de tolkningar och 

religiösa argument som används för att rättfärdiga diverse motiv i Dabiq.  

Ett tips för den som i framtida forskning vill läsa mer om hur Dabiqs propa-

ganda kan bemötas bör även läsa ”Challenging the Narrative of the ’Islamic 

State’” av Dr. Alex P. Schmid som bland annat visar på hur ”Letter to Baghdadi” 

kan användas för att dementera narrativ i Dabiq.  

Christoph Günther vid Max Planck-institutet för socialantropologi och socio-

logen Tom Kaden beskriver hur handlingarna hos Daeshs krigare anses rationella 

och hur de accepterar utövandet av våld och risken att bli dödad som ett rimligt 

medel för uppnåendet av de godas frälsning.67  

                                                
66 Bin Bayyah, HE Shaykh Abdallah et al. (red.). Open letter to Dr. Ibrahim Awwad Al-Badri, Alias ’Abu 
Bakr Al-Baghdadi’ – and to the fighters and followers of the self-declared ’Islamic State’. 2014. 
www.lettertobaghdadi.com. (Hämtad HT 16)  
67 Günther, Christoph & Kaden, Tom. The authority of the Islamic State. Working paper. Max Planck Insti-
tute for Social Anthropology, 2016. https://www.eth.mpg.de/pubs/wps/pdf/mpi-eth-working-paper-0169 
(Hämtad 2016-12-18) 
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Författarna menar till exempel att Daeshs krigare beskrivs som karismatiska. 

Vidare menar författarna att en mujahidins (den heliga krigaren) tro beskrivs i 

Daeshs propaganda som starkare och djupare än hos en ”vanlig” muslim. Krigarna 

beskrivs som utrustade med karismatiska egenskaper i den grad som deras bete-

ende anpassas till den sociala, kulturella och militära ordningen som förväntas av 

Daesh.  

Vidare menar Günther & Kaden att Daesh porträtterar sig själva som mora-

liskt överlägsna, i en glorifierad helig kamp, genom en sammanvävd uppsättning 

av narrativ vilket författarna menar är tydligt i stora delar av deras propaganda. 

Moralisk överlägsenhet, religiöst rättfärdigande och utformning av fiendebilden är 

sammanvävt för att porträttera narrativ i Daeshs propaganda i syfte att stärka legi-

timiteten i deras handlingar.  

Aviva Stein menar att porträtterandet av krigarnas självmordsuppdrag glori-

fieras och anses som heroiska.68 Genom självmordsuppdrag framstår våldet i re-

ligionens namn som rättfärdigat, eftersom det finns ett implicit budskap i Dabiq 

om att självmordsbombare kommer till paradiset. Vidare menar Stein att det fort-

satta mönstret i glorifieringen av dessa våldshandlingar skapar och sprider ut nar-

rativet som propaganda och tjänar till att porträttera Daeshs perspektiv på konflik-

ten i sin helhet. Narrativets funktion, att glorifiera och legitimera Daeshs vålds-

handlingar, bidrar till motiverande uttryck i syfte att upprätthålla stödet och rekry-

teringen.69 Författaren menar även att Daesh skapar en svartvit indelning av sig 

själva och andra, där de framställer sig själva som rättfärdiga krigare.  

Harleen K. Gambhir belyser hur Daesh stärker sin makt, rättfärdigar sin auk-

toritet, ordnar sin militära strategi och argumenterar mot oppositionella grupper.70 

Gambher tolkar det som att Daesh har investerat betydliga resurser för att förklara 
                                                
68 Stein, A. Mirror, Mirror: How Framing Conflicts through Propaganda Serves to Legitimize Violence and 
Challenge Existing Perspectives in the Case of Daesh and the West. MA Thesis. Utrecht University, 2015. 
http://www.academia.edu/20433420/Mirror_Mirror_How_Framing_Conflicts_through_Propaganda_Serves_t
o_Legitimize_Violence_and_Challenge_Existing_Perspectives_in_the_Case_of_Daesh_and_the_West 
(Hämtad 2016-12-21). 
69 Stein. Mirror, Mirror: How Framing Conflicts through Propaganda Serves to Legitimize Violence and 
Challenge Existing Perspectives in the Case of Daesh and the West 
70 Gambhir, Harleen K. Dabiq: The strategic messaging of the Islamic state. The Institute for the Study of 
War, 2014. 
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Dabiq%20Backgrounder_Harleen%20Final.pdf (Hämtad 
2016-12-17) 
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varför de är religiöst rättfärdiga och överlägsna rivaliserande organisationer, och 

menar att detta har varit en nyckelfaktor i att övertyga följare om Daeshs seger. 

Gambhir förstår det som att Daesh fokuserar på sina egna framsteg i avsikt att 

locka till sig följare - och detta genom religiöst rättfärdigande och påvisande av 

militära vinster som även sträcker sig utanför Daeshs egna kontrollerade områden. 
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6. Analysdel I 

I Dabiq återkommer avsnitt som heter ”Amongst the believers are men”. Avsnit-

ten är porträtt av personer som anslutits sig till Daesh och som sedan har dött i 

strid. Denna uppsats har tittat specifikt på de berättelser som behandlar krigaren 

as-Silani och al-Almani. Den första analysdelen kommer att analysera hur dessa 

två krigare gestaltas och hur en sådan framställning kan förstås. 

6.1 Krigaren som eftersträvansvärd – as-Silani 

 

I ett avsnitt av ”Amongst the believers are men” syns på en bild vad som kan tän-

kas vara Daesh-krigaren as-Silani. En vuxen man i ett runt och mulligt ansikte 

med skäggstubb. Han bär glasögon och kisar in i kameran med en tillsynes varm 

och mjuk sjal i mörka tongångar av färgerna gul, grön och blå, knuten bakom hu-

vudet. Sjalen slingrar sig ner för axlarna som två stora flätor. På bilden poserar 

han utan vapen, i en beige kamouflagemönstrad militäruniform framför en bergig 

bakgrund, och han sträcker upp pekfingret i luften.71 

En beskrivning av as-Silani ges inledningsvis i berättelsen: ”From a remote 

corner of a tiny dot on the map that represents the island of Sri lanka […] came a 

young man known in the Islamic State as Abu Shurayh as-Silani”.72 I citatet fram-

ställs en ung man som är igenkänd i ett område (”known in the Islamic State”) - 

vilket kan tolkas vara framställningen av en person med igenkännbarhet.  

                                                
71 The Clarion Project. Islamic State (ISIL, ISIS) Magazine: Dabiq – Issue 12. 2014. 
http://www.clarionproject.org/news/islamic-state-isis-isil-propaganda-magazine-dabiq (Hämtad VT 16), 57 
72 Dabiq – 12, 57  



 27 

En sådan framställning kan skapa associationer till läsarens behov och känslor 

av att vilja bli sedd, hörd eller erkänd. Eftersom en sådan framställning kan tänkas 

skapa ett känslomässigt tillstånd, kan en implicit indikation tolkas ligga i bak-

grunden - berättelsen syftar till att framhäva något anmärkningsvärt eller kanske 

till och med något som är eftersträvansvärt hos krigaren.   

I berättelsen prefigureras en presupposition. Det vill säga, berättelsen tecknar 

av konturerna av argument och erbjuder en källa där fler argument kan hittas. De 

implementerar så småningom potentiella giltighetsgrunder i berättelsens argu-

mentation, det vill säga försöker att göra argumenten hållbara och relevanta. Det 

kan stärka trovärdigheten i en berättelse, som också kan bli till en upplevelse, och 

därigenom väcka känslor. Det kan innebära ett inslag i berättelsens tankekomplex 

som använder sig av patos för att påverka läsarens uppfattningar.  

Fortsättningsvis beskrivs as-Silani som en person med ”great enthusiasm to-

wards religious studies” och som ”stand strong and firm when confronted by vari-

ous people of bid’ah in matters of ’aqidah” (min kursiv).73 ”Bid’ah” (innovation) 

enligt islamisk lära skulle i en viss utsträckning vara ”förbjudet”. Det kan till ex-

empel handla om dyrkan av modern teknik. ”’Aqidah” kan översättas till ”lära” 

och beskrivs som ett religiöst system, eller en tro.74  

I artikeln framställs as-Silani i positiv dager och som en person med ”kind-

ness, devotion, and deep concern for the Ummah […]”.75 Framställningen av as-

Silani som ”stand strong and firm” när han ”confronted by various people of 

bid’ah in matters of ’aqidah” och som gör det med ”kindness, devotion and deep 

concern for the Ummah” kan tolkas som ett försök att framställa honom som en 

exemplarisk mujahid (helig krigare).76  

Beskrivningen av as-Silani är undervisande, men förstås implicit, i syfte att 

vägleda läsaren i vad som eftersöks hos en potentiell rekryt. För det andra besk-

                                                
73 Dabiq – Issue 12, 57 
74 World Heritage Encyclopedia. Aqidah. World Heritage Encyclopedia. 
http://www.worldlibrary.org/articles/aqidah (Hämtad 2016-11-18). 
75 Dabiq – Issue 12, 57 
76 Tristam, Pierre. Glossary: mujahidin, mujahid. About.com. 2016-02-23. 
http://middleeast.about.com/od/middleeast101/g/me080122.htm (Hämtad 2016-12-17) 
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rivs krigaren med ”kindness” och ”devotion”, karaktärsdrag till vilka de flesta 

människor kan eller vill relatera.  

Fortsättningsvis framställs krigaren i berättelsen som en sund person med en 

god samhällsposition, vilket framgår i beskrivningen ”he was also an advocate for 

physical fitness and was a master of martial arts for which he was renowned. 

When he left Sri Lanka to perform hijrah, he had a prestigious job in the sub-

urbs”.77 Genom en sådan framställning kan krigaren framstå vara en person som är 

mån om sin fysiska hälsa samtidigt som han levt i välstånd i sitt tidigare liv.  

Han kan även tolkas vara en person som lever utifrån vad de flesta människor 

strävar efter: god hälsa och ett bra jobb. En sådan gestaltning utgör ett persuasivt 

inslag i propagandan. Gestaltningen kan bli början till läsarens sympatier för kri-

garen.  

I citatet framställs as-Silani vara en sund person med god samhällsposition ef-

tersom han är en ”advocate for physical fitness” samt ”had a prestigious job”.78 

Gestaltningen av krigaren nyanseras när Dabiq beskriver As-Silani ytterligare: 

”He grew up with the dream that he would live to see the unravelling of those 

events that we only read and hear about from the books of hadith”.79 Berättelsen i 

Dabiq intar här ett tolkningsföreträde vad gäller den döde as-Silanis drömmar och 

djupet av hans ambitioner.  

As-Silanis drömmar och ambitioner, såsom de beskrivs i berättelsen, är impli-

cita eftersom läsaren inte får veta när dessa drömmar ska ha uttalats av as-Silani 

själv, eller vem som har sagt att krigaren har uttalat sig på detta sätt. Istället kan 

läsaren lämnas med en uppfattning om att detta är vad som sagts och Dabiq kan 

agera språkrör utan vidare ifrågasättande av läsaren.  

Gestaltningens nyansering är ett exempel på hur effektiv och persuasiv propa-

ganda kan framställas i en våldsretorisk berättelse. I Dabiq försöker den daeshiska 

retoriken att jämföra dagsaktuella händelser med historiska (”unravelling […] 

events […] from the books of hadith”) för att försöka rättfärdiga berättelsens slut-

satser. I kontexten av krig och våldsretorik kan berättelsens framställning stärka 

                                                
77 Dabiq – Issue 12, 57  
78 Ibid. 
79 Ibid. 
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och skapa nya uppfattningar. Det pågår genom en subtil form av erfarenhetsut-

vidgning vilken kan ge upphov till nya insikter för läsaren och därmed påverka 

läsarens uppfattning, till exempel att krigaren är en sund människa. 

Slutsatser i en berättelse kan stärkas och göras hållbara och relevanta. I 

”Amongst the believers are men” berättas det om as-Silani: ”He was among the 

few that strongly believed that those times were not far”.80 Det finns en framställ-

ning i citatet som kan uppfattas lockande (”among the few”). Det finns en upp-

fattning av tiden i citatet som kan upplevas alarmistisk (”times were not far”). Det 

finns en uppfattning av en stark övertygelse (”strongly believed”) i citatet. Det 

beror på hur citatet med hjälp av kontexten, som berättelsen gestaltar, synliggör 

framställningen. Gestaltandet av as-Silani kan verka implicit samtidigt som det 

kan tolkas syfta till att övertyga läsaren och stärka diverse uppfattningar.  

Medan berättelsen fortsätter beskrivs as-Silani: ”Having had the opportunity 

to serve the Khilafah through the favor and grace of Allah, and doing his duty 

towards his family particularly his children by bringing them from darul-kufr to 

darul-Islam, where they will thrive and grow to serve and fight for Allah’s reli-

gion […]”.81 

I ovanstående citat uttrycks det som att man kan ha möjligheten (”op-

portunity”) att ”serve the Khilafah” vilket kan betyda att Daesh vill framställa det 

som att de gör personer som tar en sådan möjlighet i akt en tjänst.  

I tidigare nummer av Dabiq beskrevs hijrah annorlunda: ”This Khilafah is 

more in need than ever before for experts, professionals, and specialists, who can 

help contribute in strengthening its structure […]”.82  

Användandet av citat kan uppfattas som en desperation och ett vädjande, vil-

ket kan förstås ställa Daesh i en position jämsides, om inte under, den specifika 

målgruppen (”experts” m.fl.) de söker sig rekrytera. Däremot fortsätter citatet med 

att rikta sig till studenter i ”darul-kufr” och menar att ”their hijrah” till ”darul-

                                                
80 Dabiq – Issue 12, 57 
81 Ibid. 
82 The Clarion Project. Islamic State (ISIL, ISIS) Magazine: Dabiq – Issue 3. 2014. 
http://www.clarionproject.org/news/islamic-state-isis-isil-propaganda-magazine-dabiq (Hämtad VT 16), 26 
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Islam” är ”more obligatory and urgent than spending an unknown number of years 

studying while exposed to doubts”.83  

Ovanstående citat är ett uttryck för hierarkiska maktfaktorer, det vill säga när 

Dabiq riktar sig till exempelvis ”experter” framgår en ödmjuk inställning, medan 

tonen till ”studenterna” är av en mer dominant och strikt karaktär. Medan ”exper-

terna” och andra ”bidrar” till ”kalifatet” kommer ”studenterna” bara att ”till-

bringa” vad som kan förstås vara onödigt mycket tid, och detta ”while exposed to 

doubts and desires that will destroy their religion and thus end for themselves any 

possible future of jihad”.84 Således kan ”studenterna” framställas som en svagare 

part, vilka kan förstöra möjligheten till en framtida ”jihad”. Detta kan förstås leda 

läsaren till en underförstådd slutsats: Daesh kommer att förlora potentiella rekry-

ter och krigare.  

Citaten som berör studenterna kan förstås som patosväckande. De anspelar på 

ett ansvarstagande (”doubts and desires that will destroy their religion”) vilket 

baseras på ett förpliktigande (”more obligatory”) vars syfte är att väcka skuld-

känslor hos potentiella rekryter – propagandans målgrupper. Men det är främst en 

uppmaning till målgruppen att ansluta sig till Daesh. 

Ord som används i citaten, som ”bidra” och ”obligatoriskt”,85 kan kopplas till 

tidigare citat om hur as-Silani ”had the opportunity to serve the Khilafah […]”.86 

Förutom att citatet anspelar på någon form av ansvarstagande, och argumenterar 

för att om en potentiell rekryt gör sin plikt (”duty”) och tar sitt ansvar (”bringin 

them”), kommer detta att resultera i att hans familj och barn (”his family […] his 

children”) blomstrar (”thrive”), argumenterar berättelsen också för vad som kan 

förstås vara viktigt i propagandan: ”serve and fight”.87  

Historikern Sami Moubayed skriver i boken Under den svarta fanan att ”Kali-

fen måste vara kunnig i islam; han måste vara rättvis, pålitlig och ha hög moral. 
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Han måste också vara i fysiskt god form, hängiven, modig och kapabel att skydda 

ummah mot dess fiender”.88 

I och med tillskrivningen av positiva egenskaper hos krigaren (”kindness”, 

”devotion”, ”stand strong and firm”, ”advocate for physical fitness” etc.) kan det i 

”Amongst the believers are men” förstås som att Dabiq försöker framställa kri-

gare som liknar islams sändebud profeten Muhammed och hans följeslagare, sa-

habah. 

En av propagandans uppgifter i Dabiq är att i viss mån tillskriva krigare posi-

tiva egenskaper. Inom islam anses sahabah (profeten Muhammeds följeslagare) 

vara idealet för hur islam ska praktiseras.89 I Dabiq framställs exempelvis mujahi-

din vara av ”the people with the most proper creed”.90 En sådan framställning kan 

tänkas ge upphov till självbilder om sahabah (profeten Muhammeds följeslagare). 

Det kan framstå som att krigarna som rekryteras till Daesh kommer att kunna leva 

som as-Silani och därmed som profeten Muhammeds följeslagare, enligt berättel-

sen ”live to see the unravelling of those events that we only read and hear about 

from the books of hadith”.91 

Den implicita framställningen av krigarna som den av sahabah i berättelserna 

kan tolkas som ett upphöjande av krigarna, vilka Dabiq skapar symboler av och 

därigenom klär i hjälteroller. Framställningen av krigarna kan således bli ett verk-

tyg för persuasiv propaganda.  

En implicit aspekt som kan urskiljas i ”live to see […] those events that we 

only read and hear about from the books of hadith” är att Dabiq antyder att det 

man läser om i hadither faktiskt händer – just nu (!) – på riktigt. Således kan kriga-

ren som ”perform hijrah” ges möjligheten att uppleva just de händelser som citatet 

beskriver.  

För det första stärker ovanstående beskrivning en tes om just ”Dabiq” – det 

avgörande slaget i Dabiq – och kan därför ses som en argumentation för vikten av 
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hijrah (emigration) från ”darul-kuffar” till ”darul-Islam” och därmed vikten av 

rekrytering till Daesh för att utföra en militant jihad (helig kamp). För det andra 

underbygger berättelsens argumentation föreställningen av att något sker just nu, 

krig utkämpas, folk lever som ”Ahlus-Sunnah” i enlighet med ”hadith”. Detta kan 

stärka propagandans persuasiva effekt. Anledningen till att den är persuasiv är att 

citatet gör liknelser snarare än fastställa verkligheten och på så sätt kan den fyllas 

på med läsarens egna föreställningar och tolkningar.  

En annan aspekt av argumentationen uttrycks implicit i berättelsen: Det som 

faktiskt händer tyder på att Daesh har rätt. En sådan framställning kan förstås vara 

ett led av övertygelse i syfte att rekrytera krigare. Med hjälp av argumentationen 

kan berättelsen öppna upp för läsaren att bilda egna uppfattningar om vad som 

kan ske när man ansluter sig till Daesh.  

Sådana uppfattningar skulle kunna förklaras med vad Roland Barthes skriver 

om skräckfotografiernas funktion. Barthes menar när människor betraktar ett 

skräckfotografi måste fotografen lämna utrymme för mottagaren att fylla i egna 

tankar och föreställningar om fotografiet. Oavsett fotografiets råhet, eller grymhet, 

krävs det utrymme för mottagaren att bilda sina egna associationer och föreställ-

ningar, bortom fotografiet.92 Barthes ger exempel på hur fotografier som porträtte-

rar krigshändelser kan förstås: ”Men inte ett enda av dessa alltför skickliga foto-

grafier angår oss. Det beror på att varje gång vi tittar på dem frånkänns vår egen 

omdömesförmåga: någon annan har upprörts i vårt ställe; någon annan har reflek-

terat åt oss, fördömt åt oss”.93  

På samma sätt kan en berättelse fungera i propagandamagasinet. Berättelsen 

om as-Silani är målande men lyckas lämna utrymme för mottagaren att bilda egna 

uppfattningar om det liv som krigaren levt hos Daesh. Således kan det möjliggöra 

en uppfattning av hur livet kan komma att bli för de krigare som ansluter sig till 

Daesh.  

I Dabiq framställs en förskönad bild av krigaren men också en romantiserad 

bild av kriget, och detta med hjälp av porträtteringen av krigaren som någon slags 

förebild och som en god person, trots krigets omständigheter. Eftersom krigets 
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omständigheter enligt Dabiq är en del av vad som skrivs om i hadither, kan en 

rekrytering således tolkas ge den potentiella krigaren upplevelsen som Loretta 

Napoleoni kallar ”förförisk nostalgi”.94 På så sätt kan berättelserna om krigarna i 

Dabiq förstås som både argumentativa och persuasiva.  

Argument i en berättelse kan vara åskådligt och konkret på ett helt annat sätt 

än ett naket argument.95 I en berättelse kan argument ge läsaren utrymme att tolka 

och bedöma själv. I och med läsarens tidigare kunskaper, föreställningar, erfaren-

heter etc., väcks en rad associationer vilka så småningom kan skapa överens-

stämmelser med vad som porträtteras i propagandan.  

I Dabiq kan krigarna framställas som framgångsrika men samtidigt som våld-

samma, till exempel i detta citat: ”[…] the soldiers of the Khilafah […] have 

succeeded in expanding the territory of the Khilafah or terrorizing, massacring 

and humiliating the enemies […]”.96 De framställs även som hänsynslösa och bru-

tala, vilket framgår i en intervju i Dabiq med ”Abu-Muqatil”, en av Daeshs kri-

gare: ”[…] the march is advancing towards you. […] your women and children 

will be sold by us in the markets of the Islamic State”.97 De föreställningar som 

kan associeras till Daesh-krigare kan väcka starka känslor.  

Sådana uttalanden i Dabiq, som de ovanstående citaten, sopas inte under mat-

tan. Därför kan det te sig märkligt hur Dabiq samtidigt är måna om att framställa 

Daeshs krigare positivt, som i fallet med as-Silani som fortsättningsvis i berättel-

sen beskrivs vara ”loved and respected among family and friends for his kindness, 

his zeal toward any task he undertook, his subtle sense of humor, his insight and 

understanding concerning matter related to religion and his close commitment to 

parents and family”. Därför kan en sådan framställning överensstämma med läsa-

rens uppfattningar om Daesh-krigare och väcka känslor och associationer som kan 

bli allt tyngre, starkare, och därmed uppfylla propagandans funktion i Dabiq: 

övertygelse och potentiell rekrytering.  
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Vad som kan förstås av ovanstående citat är att berättelsen individualiserar as-

Silani för att gestalta krigaren som empatisk, omtyckt, klok och som en troende 

familjefar. På detta sätt framställs krigaren som en eftersträvansvärd person. En 

sådan gestaltning kan vara ett viktigt övertygelsemedel för propagandan i fram-

ställningen av krigaren som krigisk - men också mänsklig. Mänskliggörande av 

krigaren uttrycks även explicit i Dabiq: ”Keep in mind that the Khilafah is a state 

whose inhabitants and soldiers are human beings. They are not infallible angels”.98  

Det är en sak att försöka dölja något, en annan att försköna det. Framställ-

ningar som gestaltar krigarna som brutala men samtidigt mänskliga kan uppfattas 

stå i bjärt kontrast mot varandra. Men dessa behöver inte vara en motsättning, i 

synnerhet, i framställningen av en krigare som ”eftersträvansvärd”. Tvärtom, de 

kan tänkas komplettera varandra, det vill säga: gentemot familjen och vänner är 

krigaren en god människa medan mot fienden en brutal krigare. På så sätt kan det 

tolkas som att Dabiq skapar en effektiv persuasiv propaganda som söker forma 

potentiella rekryters självbilder.  

Krigaren kan framstå vara en människa med rätten på sin sida eftersom att han 

enligt Dabiq är en ”mujahid”, en människa med den ”rätta läran” (proper creed).99 

Därför kan krigaren framstå rättfärdig. Det kan således förstås som att, hur man än 

vrider och vänder på krigaren, kommer krigaren att framstå i positiv dager. Berät-

telserna i Dabiq skulle kunna sägas förmedla en form av ro eller tröst hos potenti-

ella rekryter i hur de själva kan komma att porträtteras i det fall de krigar eller dör 

för Daesh.  

Sammanhangen som krigaren beskrivs utifrån spelar egentligen mindre roll. 

Beskrivs krigarna i ett sammanhang där de är eller har varit i strid och samtidigt 

porträtteras som våldsamma och brutala, kan krigaren framstå som erfaren, kom-

petent, modig, proaktiv, vågad och beredd att ta till det våld som krävs oavsett 

motstånd.  

Beskrivs krigarna i sammanhang där de dött i strid kommer de att framstå som 

eftersträvansvärda personer som har gjort ”rätt” val att ansluta sig till och strida 

för Daesh. Det kan innebära att krigarens karaktärsdrag och ambitioner i Dabiq 
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kommer att beskrivas med positiva termer. Således kan porträtteringen av kriga-

ren ske i samma anda som av as-Silani och därmed tolkas som en hyllningsförkla-

ring för de som rekryterats men dött för Daesh.  

6.2 ”Tysken” Abu Junaydah – Martyrskap 

 

I Dabiq berättas det om en Daesh-krigare vid namn Abu Junaydah Al-Almani.100  I 

analysen kommer krigaren att benämnas som ”Tysken” eftersom ”Al-Almani” 

kan översättas till ”Tysken” på arabiska. På en bild ler ”Tysken” brett. Han har 

utstickande öron, nästan rakat huvud och en kort men tjock och sammansatt 

skäggväxt. Bilden han poserar i ger en somrig känsla. Han står under vad som ser 

ut att vara ett träd, har på sig en olivgrönfärgad t-shirt och håller ett stort automat-

vapen med båda händerna.101 

I berättelsen presenteras ”Tysken” inledningsvis: ”Abu Junaydah, whose par-

ents are from Morocco, grew up in the crusader country of Germany […]. And 

although life in darul-kufr led many Muslim youth to abandon the daily prayers, 

Abu Junaydah was an exception”.102 

Efter en kort bakgrundsbeskrivning av krigaren som ovanstående citat illustre-

rar får läsaren plötsligt en inblick i ”Tyskens” känslomässiga tillstånd: ”Saddened 

by the events in Sham and the crimes commited against Ahlus-Sunnah he resolved 

to perform Hijrah there to partake in the jihad”.103 I citatet kan ”Tysken” framstå 

som empatisk och mänsklig, vilket kan uttolkas ur beskrivningen av krigaren som 

”saddened”. Ordvalet ”saddened” kan förstås göra ”Tysken” till en sympatisk per-

son men kan också tolkas som att Dabiq försöker få läsaren att sympatisera med 

honom.  

Ponera att Dabiq byter ut ”saddened” (ledsen) till ”angered” (ilsken). Berät-

telsen kan komma att ta ny vändning om ”Tysken” framställs som ilsken. Ef-
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tersom berättelsen sker i kontexten av en helhet, det vill säga krigspropagandan i 

Dabiq, kan patos förmildras när krigaren beskrivs som ”saddened” istället för 

”angered” och därmed ge upphov till potentiella starka känslor men som istället 

puttrar i förnuftet hos läsaren. Framställningen av krigarens känslotillstånd ”led-

sen” kan skapa en långsiktig process som med hjälp av logos, snarare än patos, 

försöker övertyga läsaren och därmed ändra uppfattningen av krigaren som enbart 

brutal.  

Dabiq kan dock upplevas som ett magstarkt propagandamagasin. Men ”led-

sen” är mer lättsmält än ”angered”. I detta fall kan ”saddened” röras om till en 

mildare form av patos men doppad med logos: det kan tänkas rimligt att vara 

”ledsen” över vad som sker i kriget i Sham, oavsett läsarens förankring till region-

en. Det kan tolkas så, delvis eftersom berättelsen sker i en militärpolitisk kontext, 

delvis eftersom att erfarenheter är en minnesbank med tillgång till känslor, och 

delvis för att krig kan skapa många möjliga associationer och uppfattningar hos 

läsaren, såsom Barthes menar om skräckfotografier,104 därmed väcka starka käns-

lor, eller till och med stärka redan väckta känslor. 

Det som framställs i Dabiq är att ”Tysken” blir ”saddened” på grund av ”cri-

mes commited against Ahlus-Sunnah”. Att Dabiq påtalar brott mot en specifik 

grupp – ”sunnimuslimer” (Ahlus-Sunnah) – är en indikation på att propagandan 

söker skapa sympatier för krigarna, men också för propagandans målgrupp – sun-

nimuslimer. Berättelsens argumentation kan tolkas mena att dessa [sunnimusli-

mer] utsätts för brott och att man därför bör agera. Det kan också förstås som att 

till och med en person som känner sig ”ledsen” över dessa brott kommer att 

(re)agera. Det vill säga, rekryten behöver inte vara ilsken, arg eller aggressiv för 

att ”partake in the jihad”.105 Nej, det räcker med känslan av ledsamhet. Citatet 

skulle även kunna förstås som en uppmaning till ”hijrah”, samt till utförandet av 

vad Dabiq framställer som ”jihad”.  

Berättelsen fortsätter att beskriva ”Tysken” samt hans resa till Levanten 

(Sham), och denna gång som ”very happy to have arrived to the lands of jihad”.106 

                                                
104	Barthes. Om mytologier, 109 
105 Dabiq – Issue 12, 55 
106 Ibid. 
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Denna ”glädje” framstår däremot som kortvarig då det framkommer i berättelsen 

att ”Tysken” ser hur saker och ting inte står rätt till: ”He and the other mujahidin 

were forbidden from pronouncing takfir upon the taghut Erdogan and the other 

tawaghit of Turkey for reasons of ”maslahah”.107  

Ovanstående citat beskriver hur ”Tysken” med andra ”mujahidin” (heliga kri-

gare), förbjöds ”pronouncing takfir” (förklara någon som icke-muslim) över den 

turkiska presidenten Recep Tayyip Erdogan, samt andra turkiska ”tawaghit” (sty-

rande tyranner, singular: ”taghut”). Detta kan tolkas som att Daesh menar att 

andra grupper som inte tillåter ”mujahidin” förklara president Erdogan och andra 

”styrande tyranner” som ”icke-muslimer” har fel. Detta för att det sker på grund 

av ”maslahah”, samhällsintresse eller egenintresse, vilket i sammanhanget fram-

står som ett ett politiskt intresse. Här kan krigssagometaforen förstås tas till ut-

tryck: Hjälten (Daesh-krigare) står inför någon som handlar moraliskt fel. Ef-

tersom att skurkarna (de som förbjuder mujahidin att utföra takfir) är amoraliska 

måste de bekämpas på grund av den moraliska obalansen som skurkarna förorsa-

kat.108 Även om det framstår som att Erdogan är i fokus i berättelsen kan det tolkas 

implicit att de grupperingar som inte tillåter mujahidin att ”pronouncing takfir 

upon taghut Erdogan” är huvudskurken. 

Berättelser, menar Hellspong, har ett egenvärde och därför är det inte lika 

viktigt att tala om vad de syftar till.109 Medan ett typiskt argument är konstaterande 

är en berättelse gestaltande. Poängen med en berättelse är att den tillåter oss att 

hävda tesen indirekt, vilket är en fördel när tesen är socialt känsligt.110 Citatet om 

Erdogan kan förstås med hjälp av Hellspong eftersom att det inte är Erdogan som 

är själva problemet, utan de grupperingar som ”förbjuder” mujahidin att förklara 

Erdogan som ”icke-muslim”. En implicit retorisk fråga kan här uppfattas: Vem 

ska ha rätten att utföra takfir? Skurken kan därför framstå som dålig eller som 

någon som upprätthåller moraliskt felande, men inte av moraliska skäl, utan på 

grund av ”maslahah”. Citatet kan på så sätt ge upphov till erfarenhetsutvidgning 

och blir därmed ett argument för varför man ska ansluta sig till Daesh.  
                                                
107 Ibid.  
108 Lakoff. Metaphor and War: The Metaphor System Used to Justify War in the Gulf, 7 
109 Hellspong. Berättelser som argumentation – om narrativ retorik, 27 
110 Ibid. 
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Berättelserna som presenteras i avsnitten ”Amongst the believers are men” 

kan förstås innehålla det Hellspong beskriver som legitimeringsfas och upptäckts-

fas. Hellspong menar till exempel att en berättelses legitimeringsfas skapar en 

giltighetsgrund (presupposition) vilket innebär att en berättelse bidrar till att ar-

gumenten ter sig hållbara och relevanta för tesen.111 Vad som kan tilläggas är att 

argumenten i ”Amongst the believers are men” inte bara ter sig, utan även med 

hjälp av berättelsens patosvädjande försöker med hjälp av övertygelse stärka både 

argumentens hållbarhet och relevans.  

Ovanstående citat om Erdogan kan alltså stödja befintliga argument som i ef-

terhand kan tolkas i berättelsens tes: Grupperingar som inte tillåter mujahidin för-

klara Erdogan och andra ”styrande tyranner” som ”icke-muslimer” drivs av ”mas-

lahah” (egenintresse) och kan därför ses som fiender. Det finns en till tes i citatet, 

om än implicit, vilken beskriver Daesh som den enda rätta och sanningsenliga 

gruppen. Denna tes kan förstås grunda sig i att Daesh anser sig vara av de som 

tillhör ”proper creed”.112 Det kan alltså tolkas som att Dabiq vet vad som är rätt i 

och med att Daesh skulle tillåta mujahidin ”pronouncing takfir upon the taghut 

Erdogan”. 

Vidare kan den turkiska presidenten Erdogan i Dabiq framstå som tyrannisk. 

Viktigast i argumentationens framställning är att visa på hur både Erdogan och de 

grupperingar som förbjuder takfir är illegitima makter i regionen. Eftersom Er-

dogan representerar ett land med en etnisk grupp (turkar) som är muslimer, även 

om långtifrån alla är utövande troende,113 kan Dabiq förstås gynnas av att fram-

ställa Erdogan och andra grupperingar som illegitima. Det kan tolkas som att läsa-

ren, inte bara ska och bör, utan måste kalla Erdogan och ”other turkish tawaghit” 

för ”kuffar” (otrogna, enligt islamisk lära).  

Medan stater, väpnade grupper och terrorrörelser i regionen framställs i Dabiq 

motiveras av ”maslahah” kan Daesh av läsaren tolkas vara av ”proper creed”,114  

och därmed framstå som fullmäktiga, legitima, ledare för muslimer världen över.  

                                                
111 Hellspong. Berättelser som argumentation – om narrativ retorik, 27 
112 Dabiq – Issue 2, 23 
113 Holmertz, Gert. Religion. Landguiden. 2016-11-22. 
http://www.landguiden.se/Lander/Europa/Turkiet/Religion (Hämtad 2016-12-20) 
114 Dabiq – Issue 2, 23 
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Utifrån dessa tolkningar finns en annan aspekt: Slåss du för Daesh, så tjänar 

du islam på rätt sätt. Det som tolkats av ovanstående citat om Erdogan kan förstås 

som en underbyggd argumentation vilket gör berättelsen prefigurativ. Hellspong 

menar att en berättelses upptäcktsfas skapar ett föregripande (prefiguration), vilket 

innebär ett halvmedvetet, eller omedvetet ”idéschema” som tecknar konturer av 

argument som skulle kunna anas i en berättelse och som kan utvinnas ur den i en 

mer renodlad och uttrycklig form.115  

En berättelse som är prefigurativ innebär alltså en berättelse med fyndplatser 

för nya argument, vilket kan sägas exemplifieras i ovanstående citat om hur ”mu-

jahidin were forbidden from pronouncing takfir […] for reasons of ”maslahah”. 

Citatet kan till exempel fungera som en fyndplats för argument för att en potenti-

ell rekryt bör strida för Daesh.  

I berättelsen får läsaren även ta del av del av ”Tyskens” familjeliv: ”His sister 

followed his example as she did not want to remain any longer in a country in-

volved in waging war against Islam, the Muslims, and the Khilāfah”.116 Avslut-

ningsvis beskriver berättelsen hur ”Tysken” ”took part in the battles of ‘Ayn al-

Islām, Tadmur, and Māri’, where he finally achieved what he had for so long been 

yearning for, shahādah”.117  

Vad som kan tolkas av ovanstående citat är att krigaren framställs vara något 

av en ledare som man kan ta efter men också någon som länge längtat efter att 

uppnå martyrskap (”yearning for shahādah”). Utifrån berättelsens framställning av 

krigaren och dennes resa till Daesh, kan martyrskapet i Dabiq framstå som något 

segerrikt och heroiskt. På så sätt kan martyrskapet framställas som något efter-

strävansvärt och därmed implicit förväntat av potentiella rekryter, vilket berättel-

sen argumenterar för. 

                                                
115 Hellspong. Berättelser som argumentation – om narrativ retorik, 27 
116 Dabiq – Issue 12, 56 
117 Ibid. 
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6.3 Sammanfattning av analysdel I 

 

Om vi använder berättelsen om as-Silani som bevis för legitimeringsfasen och 

upptäcktsfasen i gestaltandet av krigaren, finner vi hur båda faserna samverkar. I 

tidigare presenterade citat gällande krigarens karaktärsdrag beskrevs as-Silani som 

”loved”, ”respected” och som en person med ”kindness”, ”humor”, ”commit-

ment”.118 Ur gestaltningen kan argument utvinnas för krigarna som goda eller 

sunda människor och vilka kan tolkas implicit i Dabiq som rättfärdigade.  

En sådan framställning vilar på propagandan vars syfte kan vara ett upphö-

jande av krigarna som lämnar läsaren med positiva känslor inför Daesh-krigaren. 

Det är en persuasiv propaganda med patos som främsta medel för övertygelse, 

men även logos. Krigarna framstår således som både sympatiska och goda, vars 

agerande i Dabiq framställs rimliga och som en följd av logiska konsekvenser, till 

exempel beskrivningen av ”Tyskens” känslotillstånd: ”he was saddened by the 

events in Sham and the crimes committed against Ahlus-Sunnah”, och därmed 

varför ”Tysken”: ”performed hijrah […] to partake in the jihad”.119  

Dessa gestaltningar kan tolkas som underförstådda slutsatser i Dabiq där 

Daesh-krigarnas olika typer av våldsdåd rättfärdigas - allt ifrån självmordsbomb-

ningar till försäljning av kvinnor och flickor på marknader som sexslavar.120  

Berättelserna om Daesh-krigarna i Dabiq kan skapa narrativ sammankopp-

lade av giltighetsgrunder som förstås vara hållbara och relevanta: ”Keep in mind 

that the Khilafah is a state whose inhabitants and soldiers are human beings” 

(hållbarhet).121 Det kan förstås vara vedertaget. Men att krigaren var ”loved and 

                                                
118 Dabiq – Issue 12, 56 
119 Ibid.  
120 Dabiq – Issue 8, 68 
121 Dabiq – Issue 3, 33 
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respected […] for his zeal towards any task he undertook […] and his close com-

mitment to parents and family” (relevans),122 kan dock framstå implicit trovärdigt.  

Gestaltningen är nödvändigtvis inte hållbar men kan göras relevant. Källor i 

berättelsen, där argumentkonturer finns, kan ritas av och ge upphov till nya argu-

ment. I ”Amongst the believers are men” kan källor förstås ge relevansen hållbar-

het för nya argument: ”He and other mujahidin were forbidden from pronouncing 

takfir upon taghut Erdogan […] for reasons of ’maslaha’ […] He witnessed how 

he himself as well as the Islamic State were strongly criticized for this” (argu-

ment).123  

En uppfattning av rättspatos kan tolkas implicit eftersom heliga krigare (”mu-

jahidin”), de med ”den rätta läran”, framstår reagera över förbudet att göra vad 

som anses vara rätt enligt Dabiq. En implicit retorisk fråga kan därefter uppstå: 

Vem ska ha rätten att utföra takfir? Därför kan gestaltningen av fienden framstå 

som dålig eller som någon som upprätthåller felande, men inte av moraliska skäl, 

utan på grund av ”maslahah” (samhällsintresse/egenintresse). En sådan uppfatt-

ning kan ge upphov till erfarenhetsutvidgning och därmed bli till argument för 

varför man bör ansluta sig till Daesh.  

Eftersom berättelser kan förmedla känslor och utgår från någon form av vär-

dering, vädjar berättelsen inte bara till förnuftet (i snäv mening) utan till vidare 

delar av vårt psyke.124 Därför påverkar berättelsen människor med djupare kraft än 

ett vanligt argument.125 En kraftfull berättelse lockar inte till invändningar på 

samma sätt som ett direkt argument, vilket gäller särskilt om dess slutsats är un-

derförstådd.126 På så sätt kan krigarna som gestaltas i Dabiq framstå som indikat-

ioner för vilka värderingar en mujahid ska ha och kan därmed hjälpa läsaren att 

navigera i berättelsens argumentation om vad som är rätt och fel. 

Gestaltningar av krigaren i Dabiq kan förstås framställa as-Silani och ”Tys-

ken” som rättvisa, goda och till och med hjältedådiga. Framställningen sker sam-

tidigt som Dabiq försöker rättfärdiga terrordåd genom berättelsen som argumen-

                                                
122 Dabiq – Issue 12, 57 
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124 Hellspong. Berättelser som argumentation – om narrativ retorik, 29 
125 Ibid. 
126 Ibid. 
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tation. Läsaren kan bilda sig en uppfattning om krigarna, dess individualiserade 

karaktärsdrag, som ”mänskliga”, och med egenskaper till vilka de flesta männi-

skor kan relatera. En sådan porträttering kan vara en bidragande faktor till hur 

argumentationen i Dabiqs propaganda blir persuasiv men också hållbar och rele-

vant för olika teser som kan förstås som både implicita och explicita. I berättelsen 

som argumentation i Dabiq formas ett halvt medvetet och halvt omedvetet 

idéschema som stärker uppfattningen om krigaren som en eftersträvansvärd mar-

tyr. 
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7. Analysdel II 

7.1 Hijrah – ett måste! 

 
I krigarporträtten som analyserades i tidigare avsnitt argumenterade berättelsen 

om både as-Silani och ”Tysken” för hijrah, till exempel beskrivningen av ”Tys-

kens” syster som lämnade ”darul-kuffar” för att följa sin bror och ansluta sig till i 

Daesh.  

Ordet hijrah kan översättas till emigration.127 I Dabiqs samtliga nummer ar-

gumenteras hijrah för med hjälp av Daeshisk retorik, det vill säga en retorik som 

vilar till stor del på ayat och hadither som används för att motivera budskap som 

syftar till bland annat uppmaningar att ansluta sig till Daesh.  

En aya (plural: ayat) är inom islam ett ”gudomligt tecken” eller ett ”mira-

kel”.128 Ayat är även de verser som Koranen utgörs av. Hadither är å andra sidan 

specifika nedtecknade islamiska berättelser och traditioner som beskriver profe-

tens Muhammeds levnadssätt, ord och handlingar.129 

I detta avsnitt kommer analysen att fokusera på en artikel i Dabiq underteck-

nad Umm Sumayyah al-Muhajirah.130 Artikeln som heter ”The twin halves of 

muhajirin” handlar om hijrah och riktas specifikt till kvinnor.  

En av skillnaderna mellan artiklarna i ”The twin halves of muhajirin” och av-

snitten ”Amongst the believers are men” är att den förstnämnda har en underteck-

nare, vilket till exempel berättelserna om Daesh-krigarna inte har. I detta fall kan 

                                                
127 Esposito, John L. 2007. Hijrah. Oxford Islamic Studies Online. 
http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e841 (Hämtad 2016-12-20) 
128 Esposito, John L. 2007. Ayah/Ayat. Oxford Islamic Studies Online. 
http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e251 (Hämtad 2016-12-20) 
129 Speight, R. Marston. Ḥadīth. Oxford Islamic Studies Online. 
http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t236/e0286 (Hämtad 2016-12-21) 
130 Dabiq – Issue 8, 32 
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en kvinnlig undertecknare göra artikeln mer trovärdig eftersom den riktar sig till 

muslimska kvinnor, men också till en specifik grupp av muslimska kvinnor, vilket 

förefaller vara dem som är så kallat kyska (”chaste”): ”Here I want to say with the 

loudest voice to the sick-hearted who have slandered the honor of the chaste sis-

ters, a woman’s hijrah from darul-kufr is obligatory […]”.131  

Artikeln inleds med vad Daeshisk retorik bland annat vilar på - historiska re-

ferenser och politiska ståndpunkter motiverade med hjälp av religiöst berättande, 

det vill säga en rad referenser till hadither och ayat. Närmare bestämt återfinns 23 

referenser av sådan karaktär i den sex sidor långa artikeln. Artikeln redogör vikten 

av hijrah till Daesh.132 Till exempel berättas det varför man bör göra hijrah, vilket 

artikelförfattaren inledningsvis gör genom att referera till vad som enligt Dabiq är 

en ayah, ”At-Tawbah: 100”:  

 
[…] {And the first forerunners among the Muhajirin and the Ansar and those who followed 

them with good conduct – Allah is pleased with them and they are pleased with Him, and He 

has prepared for them gardens beneath which rivers flow, wherein they will abide forever. 

That is the great success} [At-Tawbah:100].133  

 

Artikelförfattaren fortsätter därefter med en referens till en gammal islamisk rätts-

lärd vid namn Ibn Qudamah som levde mellan år 1146 och 1223.134 Artikelförfat-

taren använder referensen till Ibn Qudamahs verk Al-Mughni, enligt Dabiq, för att 

definiera hijrah: ”Hijrah, as it was defined by Ibn Qudamah is ’to leave darul-kufr 

for darul-Islam’ [Al-Mughni]”.135 Här presenteras konkret för läsaren vad hijrah 

innebär, det vill säga att ”leave darul-kufr for darul-Islam”.  

                                                
131 Dabiq – Issue 8, 33 
132 Ibid, 32 
133 Ibid.  
134 Revolvy, LLC. Ibn Qudamah. Revolvy.com 
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7.2 Den heroiska resan – hijrah  

Efter att artikeln, med hjälp av religiöst berättande, argumenterat för vikten av 

hijrah påbörjas Umm Sumayyahs berättelse. Den handlar om hennes hijrah till 

Daesh: ”I remember the day I performed hijrah, I was the only arab woman 

amongs the muhajirah sisters during that trip”.136  

I citatet finns ett implicit budskap: Inte bara araber gör hijrah. Tvärtom, det 

framkommer explicit att hon var ”the only arab woman” vilket kan förstås syfta 

på att det fanns andra etniciteter, dock ospecificerat, och på så sätt kan berättelsen 

i tidigt skede söka bredda målgruppen. Det kan även tolkas av citatet att Dabiq 

försöker visa att den föreställda gemenskapen delas av tron och inte av härkomst, 

vilket Dabiq varit mån om att betona i tidigare nummer.137  

Från och med ovanstående citat tar en ”personlig” berättelse avstamp och 

formulerar propagandan vars narrativ grundar sig på vad som kan tolkas vara egna 

erfarenheter: ”How many stories have I heard which I would not have believed if 

not for hearing them directly from the mouths of those sisters involved or seeing 

these sisters with own eyes; otherwise, I would have thought them the product of 

imagination or something impossible!”138  

Det som kan förstås av ovanstående citat är att någon tack vare sina upplevel-

ser har sett och hört något som den aldrig annars skulle trott på. Framställningen i 

berättelsen kan förstås som något nästintill mirakulöst, och kan därmed för läsaren 

framstå som ett ”gudomligt tecken” (ayah).139  

Artikelförfattaren fortsätter: ”The opponents often repeat that those who per-

form hijrah to the Islamic State belong to a marginalized class in their former 

lands, living in difficult conditions between unemployment, poverty, family prob-

lems, and psychological disorders. But I saw something contrary!”140 

Ovanstående citat kan tolkas som en prefiguration i berättelsen, det vill säga 

en berättelse som kan ge upphov till nya argument. För den som söker stoft för 
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argument mot (menings)motståndare (”opponents”) kan citatet fungera interaktivt 

med narrativets propaganda av till exempel as-Silani som framställs vanlig, 

mänsklig, god eller framgångsrik och därmed eftersträvansvärd. Alltså kan me-

ningsmotståndarna tolkas ha fel i sin beskrivning av rekryteringen till Daesh.  

Utifrån artikeln i Dabiq, som framställer en berättelse om en ”muhajirahs” 

egna erfarenheter, kan argument som till en början gav sig själv fog för trovärdig-

het skapas, i och med ”I would not have believed if not hearing them directly […] 

or seeing […] with my own eyes […]”. Artikelförfattaren dementerar sedan påstå-

enden (”difficult conditions”, etc), vilka i berättelsen kan framstå som en me-

ningsmotståndares analyser, med ”But I saw something contrary”.141 En 

meningsmotståndares analyser kan bestå av påståenden som:  
 

ISIS caught caught the imagination of a considerable number of young revellious Muslims all 

over the world who are attracted by its violent messages and catchy slogans. Its apparent suc-

cess has also led to a number of instant conversions to Islam among mainly marginalised non-

Muslim youths in Western countries.142 

 

I citatet ”I would not have believed if not hearing them directly” är valet av ordet 

“directly” av betydelse. Detta kan ses som en dimension av närvaro i berättelsen 

med syftet att öka berättarens trovärdighet men också att stärka mottagarens 

läsupplevelse.  

En annan aspekt, vilket framstår i både ”I would not have believed […]” och 

”But I saw something contrary!” är att dessa visar på hur berättelsen redan i tidigt 

skede söker sig ackomodera. Hellspong skriver hur en berättelses effektiva över-

tygelse kan ske via vad som kallas ackomodation eller ”erfarenhetsutvidgning”.143 

Hur berättelsen försöker ackomodera läsaren, kan tolkas i att Umm Sumayyah är 

någon som först ”trodde” på meningsmotståndarnas påståenden om ”muhaji-

rat/muhajirin” men eftersom Umm Sumayyah kom att ”se” med sina ”egna ögon” 

ändrades uppfattningen och hon fick därmed en ny erfarenhet, eller insikt. Denna 
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insikt, eller erfarenhetsutvidgning, kan i sin tur i berättelsen tolkas som sannings-

enlig.  

Att mottagaren/läsaren ser något med andra ögon än tidigare är vad Hellspong 

definierar just som att ackomodera, vilket han beskriver som något av det svåraste 

att göra i den persuasiva konsten.144 Det handlar, enligt Hellspong, om att rucka på 

mer grundläggande ståndpunkter samt att påverka positioner.145 För att åstad-

komma detta, menar Hellspong, räcker inte vanliga argument och därför krävs 

erfarenhetsutvidgning.146  

Ett annat exempel, vilket ter sig träffande, som bevis på hur artikelförfattarens 

berättelse försöker övertyga med hjälp av erfarenhetsutvidgning kan ses i Umm 

Sumayyahs beskrivning om att vara ”the only arab woman amongs the muhajirah 

sisters during that trip”. Förutom att berättelsen kan fungera som retoriskt substi-

tut för verkliga erfarenheter, kan erfarenhetsutvidgning enligt Hellspong ske på 

riktigt, det vill säga med icke-retoriska medel. Hellspongs exempel - ”hon får 

kanske kamrater i en grupp som hon tidigare stått helt främmande för”147 – blir 

relevant här.   

Med hjälp av erfarenhetsutvidgning kan berättelsen fungera persuasivt, effek-

tivt och trovärdigt, vilket kan exemplifieras med citatet: ”The stories of the hijrah 

of the muwahhidat that have been narrated to me are almost never free of hardship 

and tribulations”.148  

Hijrah framställs som något kantat av ”hardship and tribulations”, vilket i 

första hand skulle kunna verka avskräckande för den som läser berättelsen. Däre-

mot, vad som kan förstås av detta är att Dabiq inte skulle vinna något på att fram-

ställa hijrah, till Daesh, som en enkel och ofarlig företeelse. Istället bekräftas före-

ställningar om svårigheter (”hardship”), etc. Framställningen som sådan kan fun-

gera som en argumentationsteknik vilken syftar till att belysa påståenden om fak-

tiska förhållanden som hijrah kan medföra, men som enbart belyses i berättelsen 

för att bemötas. Därmed framkommer för- och motargument i Dabiq vilka i sin tur 
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kan öka argumentationens trovärdighet i berättelsen, då det positiva med hijrah 

framstår väga upp för de faror som kommer på vägen. Berättelsens argumentativa 

strategi kan därför ses som ett försök att ackomodera läsaren genom att bemöta 

föreställningar om svårigheter gällande hijrah. 

Lakoff förklarar hur en hjälte ska åtgärda en moralisk obalans som uppstått på 

grund av ett brott och därmed ”undergoes difficulties”.149 Detta kan jämföras med 

ovanstående citat och tolkas som ett exempel på ”hardship and tribulations”. 

Lakoff fortsätter med att förklara vad ”difficulties” innebär och beskriver hjälten 

som ”typically making a arduous heroic journey” vilket kan ske ”across the sea to 

a treacherous terrain”.150 

Lakoff beskriver hjälten som någon som reagerar på hur ett offer utsätts för 

brott av en förövare. Hjälten tar sig sedan ”across the sea to a treacherous terrain” 

för att strida mot skurken. Hjälten ska komma till utsatta offers undsättning för att 

sedan uppnå seger och därmed heder och ära.151  

Ordet ”treacherous” kan för övrigt översättas till ”förrädisk” eller ”svekfull”. 

Just ordet ”treacherous” används också flitigt i Dabiq för att benämna deras fien-

der, till exempel: ”[…] the treacherous sahwat murtaddin who prostituted them-

selves to America […]”152 och ”[…] every treacherous person of desire and inno-

vation began to slander and vilify us […]”.153 

Krigssagometaforen kan även återfinnas i berättelsen eftersom ”treacherous” 

ofta används av Dabiq i samband med beskrivningen av deras fiender. Men inte 

av de fiender som befinner sig utanför Mellanöstern, vilka oftast benämns ”crusa-

ders”, utan de grupperingar och väpnade rörelser som allierat sig med USA och 

Väst och som befinner sig i det geografiska området Mellanöstern och i Afrika.  

Till exempel beskrivs hur Daesh-krigaren ”Tysken” Abu Junaydah, som tidi-

gare analyserats i uppsatsen, ”was treachously murdered” eftersom han valt att 

”partake in the battle against the treacherous sahwat”.154 Sahwat är benämningen 
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på sunnimuslimska grupper av samlade stammar från Anbarprovinsen i Irak, vilka 

uppstod under Irakkriget då de allierat sig med amerikansk militär och irakiska 

styrkor för att strida mot ISI (Islamiska Staten i Irak) och AQI (Al-Qaida i Irak).155 

Vad Lakoff menar att hjälten gör – ”heroic journey […] across the sea to a 

treacherous terrain” – kan sägas gälla även för dem som enligt Dabiq rekryteras 

och ansluter sig till Daesh för att göra ”jihad”.  

På liknande sätt kan sägas att ”The twin halves of the muhajirin” söker berätta 

om en ”hjälte” (muhajirah) som genomgår en ”heroic journey” till ”darul-Islam” 

från ”darul-kuffar” men som ”undergoes difficulties” (”harships and tribulat-

ions”). I berättelsen kan denna ”heroic journey” påstås vara av samma princip för 

en muhajirah som reser från ”darul-kuffar”, vilket förstås kan uppfattas vara ”tre-

acherous terrain”. Det kan förstås ske på grund av samma anledning: att segra, 

uppnå ära, erkännanden, etc. 156 

En annan typ av ”tribulations and hardships” genom ”treacherous terrain” kan 

urskiljas i citatet: ”The first obstacle the muhajirah faces is the family.[…] In most 

cases, the families are from the laymen Muslims, and with these people, merely 

thinking about proposing the subject of hijrah to them is like butting a rock with 

your head”.157  

Familjen framställs som hinder (”obstacles”) för den kvinnliga emigranten i 

sin hijrah. ”Obstacles” skulle även kunna tolkas vara en del av den ”förrädiska 

terrängen” i ”darul-kuffar”. Det intressanta med citatet är hur familjen, eftersom 

de enligt Dabiq motsätter sig kvinnans hijrah, benämns som muslimska lekmän 

(”laymen Muslims”).158  

I framställningen av familjen som muslimska lekmän framkommer en viktig 

aspekt av att rucka på grundläggande ståndpunkter, en implicit indikation, det vill 

säga påverka uppfattningen av familjens trovärdighet. Familjens trovärdighet un-

dermineras eftersom framställningen implicit argumenterar för vad som kan upp-

fattas som en uppmaning till muslimska tjejer: Lyd inte era föräldrar.  
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Undermineringen av familjens trovärdighet kan också förstås som en mildare 

form av kritik mot föräldrarna som kuffar (otrogna muslimer). Istället för att kalla 

familjen för kuffar, benämner Dabiq dem som ”lekmän”, således framställs famil-

jen som okunnig och som personer vilka inte är i position att säga till sina barn 

vad som är rätt eller fel.  

Familjens trovärdighet undermineras ytterligare i berättelsen vilket kan uttol-

kas i citatet: ”Yes, the sister is their [the families] honor and it is their right to fear 

of her, but why do they not fear for their honor when the sister wants to travel to 

Paris or London to specialize in some wordly field of knowledge? Rather, you see 

them hailing this, supporting it, and being proud of it!”159 

I citatet framstår det som att familjen bryr sig om ”systern” (the sister) men 

likställer ”systern” explicit med ”heder” eller ”ära” (honor). På så sätt kan famil-

jens ”omtanke” (fear of) framstå som villkorad av föreställningar om social status, 

vilket framstår vara av högre värde än flickans välmående. Citatet kan sägas fun-

gera persuasivt och försöker så frön i läsarens undermedvetna. 

I formuleringen ”their right to fear of” finns även en hänvisning till rädsla: 

Familjens rädsla för systern. Rädslan i detta fall är dock kopplad till en tredje part: 

familjens heder (”honor”).160 Det kan förstås vara en känslosam upplevelse (”fear 

of”) som beskrivs, men denna kan också definieras utifrån olika uppfattningar 

eller föreställningar om till exempel social status.  

Föreställningarna om social status, såsom heder, kan innefatta olika grader av 

hierarkier som kan uppfattas uppfyllda när principerna av ”honor” avteoriseras 

och praktiseras. Berättelsen kan tolkas handla om att förbjuda sin dotter eller sys-

ter att åka utomlands för att studera och istället uppmana henne att utföra hijrah. 

Detta indikerar att familjens statusvärde kommer att stiga om familjen uppmuntrar 

flickan till hijrah.  

En annan aspekt i frågan som ställs ”[…] why do they [family] not fear for 

their honor when their sister wants to travel to Paris or London […]” kan för det 

första tolkas som att ”their sister”, med betoning på ”their”, öppnar upp möjlig-

heter för andra familjemedlemmar, såsom bröder, att ingripa. För det andra kan 
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det tolkas som att det inte är enbart föräldrarna som ska ansvara, eller behöva an-

svara, över en sådan situation. Det kan förstås som en indirekt uppmaning till sys-

konen att agera. 

Undermineringen av föräldrarnas trovärdighet, i synnerhet deras bedömnings-

förmåga, kan sägas öppna för unga killar (familjemedlemmar och släktingar) att ta 

fasta på berättelsens kritik av föräldrarna. Det kan betyda att Dabiq försöker få en 

sådan handling, att agera eller kritisera, att framstå som ett moraliskt ansvar. Det 

kan tänkas finnas något hederligt i att stå upp för vad som är rätt. Berättelsen er-

bjuder ett scenario som kan uppstå vari krigssagometaforens roller existerar: En 

hjälte, en skurk, ett offer, ett brott, en seger.  Det framstår tydligt att krigssagome-

taforen kan verka i det lilla privata men enbart eftersom artikelförfattaren Umm 

Sumayyahs berättelse sker i kontext av krig och har en uppsättning av roller som 

kan identifieras. På samma sätt kan även unga killar eller familjemedlemmar, i 

detta sammanhang, framstå agera hjältedådigt, bevisa sin manlighet och uppnå ära 

när de segrat, det vill säga hjälpa sin syster att utföra hijrah.161  

Segern som framstår vara den kritik, eller handling berättelsen implicit upp-

manar till, kan tolkas återställa den moraliska obalansen som uppstått som konse-

kvens av föräldrarnas ”förbud”. Eftersom berättelsen söker definiera vad som är 

rätt och fel kan en potentiell rekryt förstås ta efter och använda detta i undervi-

sande syfte för hur en familj bör hantera situationer som involverar unga tjejers 

förbud eller tillåtelse att utföra hijrah.  

Frågan som ställs i ovanstående citat ”why do they not fear for their honor” 

kan tolkas vara en aspekt i ett led att försöka förringa faror med hijrah eftersom 

hijrah till Daesh likställs med utomlandsstudier till ”London” och ”Paris”. Den 

underförstådda slutsatsen som kan tolkas i citatet är ännu en uppmaning i berättel-

sen: våga trotsa dina föräldrar, gör hijrah utan deras tillstånd, och eftersom de inte 

vet ert bästa kan de därmed inte avgöra vad som är rätt för dig, men om du inte 

kan utföra hijrah så uppmana eller stötta den som funderar på det. På så sätt kan 

familjen som motsätter sig sin dotters eller systers hijrah framstå som en potentiell 

fiende i Dabiq. Men denna fiendebild innefattar en underförstådd slutsats som 
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arbetat sig undermedvetet inåt tills dess att läsaren påverkats av erfarenhetsut-

vidgning och den potentiella rekryten övertygats.  

7.3 Sammanfattning av analysdel II 

 

Hijrah motiveras först med hjälp av Daesh-retorik, det vill säga med hjälp av reli-

giöst berättande såsom referenser till olika hadither, ayat - närmare bestämt 23 

referenser i berättelsen. Dessa används för att legitimera Dabiqs övertygelsepro-

cess för rekrytering. Artikelns berättelse tar sedan avstamp i att artikelförfattaren 

delar med sig av sina egna erfarenheter av hijrah till Daesh.  

Det framgår tydligt hur berättelsen söker ackomodera och påbörja en överty-

gelseprocess redan i tidigt skede. Artikelförfattaren målar upp scenarion och be-

skriver dessa händelser som något som har fått henne att tänka om eller att tänka 

annorlunda, vilket kan bidra till erfarenhetsutvidgning. Detta görs genom att just 

berätta om hur hennes nya erfarenheter kunnat rucka på tidigare föreställningar 

om de som anslutit sig till Daesh.  

Berättelsen utgör en argumentation för varför man bör utföra hijrah. Den dis-

kuterar svårigheter som kan medfölja en hijrah, men bemöter olika tänkbara scen-

arion med argument som vilar främst på egna erfarenheter. Dessa syftar till att 

verka övertygande i berättelsen och skapa trovärdighet.  

Sedan försöker berättelsen övertyga läsaren om dennes familjeförhållanden 

och underminera föräldrarnas bedömningsförmåga. Därför benämns de som 

”laymen Muslim” eftersom de enligt berättelsen påstås neka sin dotter eller syster 

att utföra hijrah till Daesh, men istället tillåter henne studera utomlands i Paris 

eller London.  

Även om målgruppen för denna berättelse framstår vara unga muslimska tje-

jer, så riktar sig Dabiq främst till unga killar. I avsnittet som behandlar hijrah kan 

underförstådda slutsatser synliggöras. Eftersom Hellspong menar att en berättelse 

sällan lånar sig till en enkel och rak slutsats kan berättelsen bidra till effektivitet 

som medel för åsiktspåverkan. Därför kan det förstås som att ”The twin halves of 

the muhajirin” försöker få unga tjejer och killar att kritisera familjens ”förbud” av 
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hijrah för att underminera familjens trovärdighet i syfte att utöka möjligheterna 

för en potentiell rekrytering eller anslutning till Daesh.  
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8. Sammanfattning 

Berättelser i Dabiq om krigaren och hijrah kan sägas vara argumenterande och 

persuasiva. I den första analysdelen såg vi hur krigaren individualiseras med posi-

tiva karaktärsdrag. Krigaren framstår som en sund människa och en person med - 

innan rekryteringen till Daesh - en god samhällsposition. Han framstår vara en 

omtänksam och empatisk familjefar.  

Vidare kan krigaren i berättelserna framställas som en exemplarisk mujahid 

(helig krigare) som försvarar sin tro och är beredd att gå in i döden för den. Kriga-

ren porträtteras med positiva termer för att likställas med sahabah (profeten Mu-

hammeds följeslagare). Detta kan förstås som ett upphöjande av krigaren vilket 

också kan öka trovärdigheten i berättelsen.  

Den första krigaren som analyseras, as-Silani, framstår som modig, en man 

med hög moral, omtänksam och omtyckt, klok och eftersträvansvärd. Han fram-

ställs som en framgångsrik och sund människa. Berättelsen om honom är prefigu-

rativ, den är undervisande och vägledande, den kan tolkas som effektiv propa-

ganda med en persuasiv gestaltning.  

Berättelsen om as-Silani erbjuder underförstådda slutsatser om krigaren som 

kan påverka läsarens uppfattning. Eftersom berättelsen om as-Silani är prefigura-

tiv kan den stärka redan befintliga argument men också göra dem hållbara och 

relevanta. Berättelsen är målande men lyckas lämna mottagaren utrymme att bilda 

sin egen uppfattning om hur krigaren kan ha levt hos Daesh. I ”Amongst the 

believers are men” framställs en förskönad bild av krigaren men också en roman-

tiserad bild av kriget. Porträtteringen av as-Silani kan sägas framställa honom som 

en eftersträvansvärd person.  

Den andra krigaren som analyseras, Abu Junaydah (Tysken), framstår som 

empatisk och sympatisk. Berättelsen försöker få läsaren att sympatisera med ho-
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nom, vilket görs med en blandning av patos och logos i argumentationen. Kriga-

ren gestaltas med ett känsloliv vilket på något sätt kan sägas mänskliggöra kriga-

ren. Berättelsen söker rättfärdiga Tyskens val att ”partake in jihad” genom att 

framställa honom som en person som reagerar rimligt gentemot de orättvisor kri-

garen påstås stå inför. 

I berättelsen kan även aspekter av den militärpolitiska kontexten lyftas fram. 

Krig kan skapa olika associationer. Dessa kan med största sannolikhet förmedla 

känslor via berättelsen. Och eftersom en berättelse nästan alltid utgår från värde-

ringar, vädjar till vårt förnuft och vidare delar av vårt psyke, kan den påverka med 

djupare kraft än vanliga argument. Berättelser lockar inte till invändningar i 

samma grad som ett naket argument, särskilt om slutsatserna är underförstådda. 

I den andra analysdelen fick vi bekanta oss med artikelförfattaren Umm 

Sumayyah al-Muhajirah. Artikeln riktar sig till kvinnor, eller ”kyska kvinnor” 

(chaste women) och motiverar ett av Dabiqs viktigaste budskap och uppmaningar: 

hijrah. Berättelsen om Umm Sumayyah utgår från hennes egna erfarenheter, enligt 

Dabiq. Detta är ett sätt för berättelsen att ackomodera, det vill säga rucka på mot-

tagarens grundläggande ståndpunkter. Hellspong kallar det för ”erfarenhetsut-

vidgning”.  

Hela berättelsen om Umm Sumayyahs hijrah kan tolkas som en argumentat-

ion för hijrah och varför flickor i västvärlden ska lämna ”darul-kuffar” för att bege 

sig till ”darul-Islam”. I berättelsen kan vi se hur artikelförfattaren attackerar för-

äldrar och familjer till flickor som ”förbjuds” att ansluta sig till Daesh. Artikeln 

använder sig av en daeshisk retorik, det vill säga användandet av historiska un-

derlag och politiska ståndpunkter motiverade med hjälp av religiöst berättande.  

I båda analysdelarna kan det tolkas som att propagandaskriften Dabiq försö-

ker påverka uppfattningen om Daesh-krigare, kvinnors hijrah, men främst mål-

gruppens självbilder för att möjliggöra potentiell rekrytering till Daesh. 
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9. Avslut 

Detta avslut ägnas åt att beskriva hur narrativet i Dabiq kan förstås som både för-

föriskt och sofistikerat utifrån framställningen av Krigaren och Hijrah i Dabiq. 

Det kommer att beskriva forskningsmaterialets analysobjekt men också Dabiq i 

sin upplevda helhet. 

För det första innebär hijrah (migrationen) att den person propagandan riktar 

sig till (oftast en europé med muslimsk bakgrund) bör lämna den plats och det 

samhälle som anses förhindra hans plikt att utföra jihad. Landet personen bor i 

benämns även som darul-kuffar. Bara genom att bosätta sig i till exempel Väst-

världen och negligera sin ”plikt”, anses muslimerna i Västvärlden begå synd.  

För det andra försöker Dabiq övertyga läsaren att denne kommer att finna en 

gemenskap bland de likasinnade, vilket blir tydligt när man läser flera av Dabiqs 

nummer. De som längtat efter en gemenskap har nu möjligheten att stärkas av och 

utvecklas med varandra, utan dömande ögon, enade för en sak, tillsammans. 

Denna idé om en gemenskap stärks när det finns en gemensam fiende: de som inte 

har samma världsbild som den nya föreställda gemenskapen. Det är ett synsätt 

baserat på polemiska extremer som urskiljer och särskiljer människor, tro, politik, 

etik och moral från varandra utifrån en svartvit världsbild. Det kan förstås som att 

hjälten i denna värld är den som representerar allt det goda och skurken allt det 

onda.  

För det tredje kan underkastelsen för Daesh och dess våld mot fienden förstås 

som de enda alternativa lösningarna i Dabiq. Våldet i detta sammanhang fram-

ställs rättfärdigat, och skulle krigaren som anslutit sig till Daesh dö i strid gör han 

det som en shahid (martyr). Denna framställning förstås som att krigaren inte har 

någonting att förlora utan snarare allting att vinna. I Dabiq porträtteras krigaren 
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som eftersträvansvärd och martyrskapet kan sägas återupprätta en moralisk oba-

lans som tidigare uppstått på grund av deras fienders brott. 

Däremot, när krigaren med sin ”gemenskap” stridit mot fienden och vunnit 

mark och ”frigjort” städer och områden från sina ”synder”, är det dags att rota sig 

i marken och hålla kvar sina positioner. Det är här samhällsbygget äger rum. In-

stitutioner och myndigheter upprättas i de områden där Daesh styr. Personen som 

propagandan riktar sig till kan förstås få vara med och uppleva ett helt nytt sam-

hällsbygge. Kalifatet har etablerats. I nästan varje nummer av Dabiq framstår det 

slutliga målet nära, att vid det avgörande slaget i Dabiq få möta sin skapare och 

belönas för allt sitt hårda arbete.  

 

Ovanstående beskrivningar är både det implicita och explicita, genomgående nar-

rativ som präglar Dabiqs propaganda. Den framstår som tagen ur en actionfylld 

film, dock paketerad i en mycket sofistikerad propaganda med tydliga roller om 

vem som är skurken och vem som är hjälten, vad som är rätt och vad som är fel, 

vem som är ond och vem som är god. Oavsett fienden eller meningsmotståndarens 

argument presenterar Dabiq för läsaren en framställning av krigaren som en hjälte 

som alltid har rätten på sin sida. 

Daesh söker genom Dabiq förmedla övertygelsen om att brutala våldshand-

lingar leder krigaren närmare drömmen om ett evigt liv och ett idealsamhälle som 

tycks ligga runt hörnet. Denna framställning kan förstås skapa funderingar hos 

läsaren såsom: Varför inte förkasta det liv som inte gett en någonting för att söka 

det som ger en allt? Innehållet i Dabiq blir till förföriska budskap paketerade med 

nyhetsomslag och bilder som ser ut att komma från en Hollywoodfilm. Mycket 

action, mycket blod, mycket macho, mycket styrka, mycket vapen, mycket lycka, 

mycket glädje, mycket tillfredsställelse.  

Föreställningar om hur världen fungerar tillsammans med våldet tycks vara 

Daeshs drivkraft snarare än religiösa texter och tron i sig. Det kan tolkas vara 

präglat av ett individualistiskt tankesätt även om det tillsynes förstås som en kol-

lektiv strävan efter lycka och upplevelser om fartfyllda äventyr och myter om den 

odödlige krigarens liv efter döden. Detta kan förstås i gestaltandet av krigaren 



 58 

som levandegörs med positiva egenskaper och som således framstår som en efter-

strävansvärd förebild.  

Med hjälp av Lakoffs metaforsystem, och Hellspongs berättelsetekniker, har 

jag kunnat synliggöra ett sådant narrativ. Det är en berättelse om hämnden och det 

skoningslösa men rättfärdigade våldet. Om makt och styrka. Blod och vapen. Idén 

om en perfekt gemenskap. Moralisk överlägsenhet. Det är en berättelse om upp-

rättelse och seger där krigaren är hjälte oavsett om han tar sig ur en strid levande 

eller död. 

Det krävs bara en relativt snabb titt på Dabiq för att förstå att propaganda-

magasinet är präglat av våldsretorik. En viktig aspekt att ha i åtanke är att Dabiq 

porträtterar diverse budskap i en våldskontext. Även om läsaren exempelvis inte 

har någon personlig förankring till krig finns hos denne med största sannolikhet 

redan befintliga föreställningar om krig. Dessa föreställningar kan så småningom 

underlätta tillgängligheten för en rad olika associationer som berör krig och där-

med aktivera känslor som påverkar ens uppfattningar. 

I kontexten av Dabiq är det underförstått att krigarna är en del av våld och 

dödande, vilket heller inte bör komma som en chock för läsaren. I en sådan kon-

text kan krigarens karaktärsdrag och sociala egenskaper, sociala status, familjesta-

tus och självbiografi framstå som en långt mer intressant läsning därför att Daesh-

krigare porträtteras utöver förväntan (brutala mördare, våldtäktsman, etc.)162 På så 

sätt kan berättelserna i ”Amongst the believers are men” och ”The twin halves of 

the muhajirin” samverka men också fungera erfarenhetsutvidgande och som ef-

fektiv propaganda. Hellspong menar att bara sällan lånar sig en berättelse till en 

enkel och rak slutsats: ”Därför kan slutsatser få gehör som en berättelse inbjuder 

till, även om de går stick i stäv med vad vi vanligtvis tänker. Också det kan bidra 

till berättelsers effektivitet som medel för åsiktspåverkan”.163  

Med bakgrund mot detta har jag analyserat huvudmaterialet utifrån en meta-

forisk förståelse, en inbäddad metaforisk tanke och definition, för hur verkligheten 

konstrueras med hjälp av en uppsättning metaforer. Jag menar att propagandan i 

Dabiq, när det kommer till att berätta om ett idealsamhälle, är det som i varje 

                                                
162 Dabiq – Issue 8, 68 
163 Hellspong. Berättelser som argumentation – om narrativ retorik, 29 
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nummer argumenteras för, en strävan efter drömmen värd att verkställa. För att 

detta ska hända måste läsaren övertygas om världsbilden som förmedlas. Eftersom 

rekrytering kan tolkas vara syftet med propagandan, är det viktigt att världsbilden 

i sin tur är snarlik målgruppens föreställningar om världsläget idag.  

Dabiq pendlar i sin propaganda mellan dagsaktuella händelser och historiska 

anekdoter som genom persuasiv berättelseargumentation stärker den påstådda 

sanningshaltens etos då den använder sig flitigt av religiösa texter och berättelser 

som auktoritetsargument för att beskriva samhället och människan. Detta utifrån 

både hur vi ser det idag och som ett resultat av historiska skeenden, tidigare krig 

och andra faktorer som påverkat dagsläget. Jag menar därför att kunskap är ytterst 

viktigt för hur vi förhåller oss till propagandan då uppgifter samt rapporteringar 

som framställs i Dabiq kan slinka förbi vårt kritiska tänkande och därmed bli allt 

svårare att dementera, i synnerhet i en globaliserad värld i ständigt sökande efter 

nyhetsvärde. Som Loretta Napoleoni skrev i sin bok Islamiska staten:   

 
De [IS] förefaller också förstå att journalister och läsare, i en värld där medier är verk-

samma dygnet runt, har förvandlats till nyhetsknarkare som utan urskiljning sväljer 

chockerande och extraordinära rapporter och där sanningshalten kommer på andra 

plats.164  

 

Propagandan i Dabiq består av sofistikerat formulerade konspirationsteorier som 

med hjälp av metaforer, berättelseargumentation och auktoritetsargument skapat 

ett slagkraftigt, effektivt och persuasivt narrativ. När vi står inför en av världens 

farligaste terrorrörelser som verkar ha en omfattande förståelse av hur media fun-

gerar i en globaliserad värld, är vår - vi som betraktar, läser, analyserar och stude-

rar detta - kunskapsinhämtning och kritiska hållning avgörande i bedömningen 

och förståelsen av hur propaganda kan påverka gemene man. Med utgångspunkt i 

en av retorikens mest kända definitioner – konsten att vad det än gäller finna det 

som är bäst ägnat att övertyga (Aristoteles) – kan vi med hjälp av retoriken som 

verktyg bryta ner propagandan och analysera den utan att beröras i affekt - och på 

                                                
164 Napoleoni. Islamiska staten, 92 
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så sätt ha en kritisk hållning till ett narrativ som söker övertygelsen som sitt 

främsta vapen.  
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10. Ordförklaringar 

Ahlus-Sunnah  

“They are the people who rightfully followed the methodology of Prophet Mu-

hammad […]. They include the companions and those who followed them in 

the essence of belief”.165 

 

Ayah (plural: ayat)  

”Usually translated as ‘verse’ or ‘sign.’ Refers to divisions within surahs (chap-

ters) of the Quran. Also used within Quranic texts to refer to evidence of God 

in nature, miracles confirming truth of prophetic message, revealed messages 

in general, or a fundamental point within a surah”.166 

 

’Ayn al-Islam (city) 

”Kobane”167  

 

Aqidah  

”is a branch of Islamic studies describing the beliefs of the Islamic faith. Any 

religious belief system, or creed, can be considered an example of ʿaqīdah”.168 

 

Bid’ah  
                                                
165 Islamic High Council of Australia. The Correct Meaning of the Term ”Ahlus-Sunnah wal-Jama^ah”. 
Darulfatwa.org.au. http://www.darulfatwa.org.au/en/the-correct-meaning-of-the-term-ahlus-sunnah-wal-
jamaah/ (Hämtad 2016-12-17) 
166 Esposito. Ayah/Ayat. 
167 Masi, Alessandria. Islamic State Crisis: Kurdish Forces Clash With ISIS Militants In Kobane. Near Tur-
key-Syria Border. International Business Times. 2014-09-26. http://www.ibtimes.com/islamic-state-crisis-
kurdish-forces-clash-isis-militants-kobane-near-turkey-syria-border-1695834 (Hämtad 2016-12-17) 
168 World Heritage Encyclopedia. Aqidah. World Heritage Encyclopedia. 
http://www.worldlibrary.org/articles/aqidah (Hämtad 2016-11-18). 
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“In the terminology of sharee’ah [Sharia], bid’ah means something that has 

been introduced into the religion of Allaah that has no general or specific basis 

to support it”.169 

 

Daesh 

“al-Dawlah al-Islāmīyah fī al-ʻIrāq wa-al-Shām (Islamic State of Iraq and al-

Sham)”.170 

 

Dabiq (city) 

“[…] a key site in Muslim apocalypse mythology […]”.171 

 

Dabiq (magazine) 

”Islamic State’s glossy propaganda magazine”.172 

 

Darul-Kufr 

”Dar al-Kufr (Domain of Unbelief) refers to the territory under the hegemony 

of the unbelievers”.173 

 

Darul-Islam 

“The abode of Islam, the Muslim nation”.174 

 

Hadīth  

“In Islam ḥadīth is the term applied to specific reports of the prophet 

Muḥammad 's words and deeds as well as those of many of the early Muslims; 

the word is used both in a collective and in a singular sense”.175 

                                                
169 Saalih al-Munajjid, Shaykh Muhammad. Islam Question and Answer. IslamQA. 2000. 
https://islamqa.info/en/7277 (Hämtad 2016-12-17) 
170 STANDS4 LLC. DAESH. Abbreviations.com. http://www.abbreviations.com/DAESH  
(Hämtad 2016-12-17) 
171 The Clarion Project. The Islamic State’s (ISIS, ISIL) Magazine. Clarion Project, Inc. 2014. 
http://www.clarionproject.org/news/islamic-state-isis-isil-propaganda-magazine-dabiq (Hämtad 2016-12-17) 
172 Ibid. 
173 Zahid, Ishaq. Dar al-Kufr. Glossary of Islamic terms. Islam101. 2003. 
http://www.islam101.com/selections/glossaryCD.html (Hämtad 2016-12-17) 
174 Khalil, Ahmed. Dar al-Islam and Dar Al-Harb: Its Definition and Significance. Islamway. 2002-05-27. 
http://en.islamway.net/article/8211/dar-al-islam-and-dar-al-harb-its-definition-and-significance (Hämtad 
2016-12-17)  
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Hijrah  

”Migration or withdrawal. Typically refers to the migration of Muhammad and 

his Companions from Mecca to Medina in 622 C.E., the first year in the Islam-

ic calendar. Symbolizes the willingness to suffer for faith and the refusal to 

lose hope in the face of persecution. Can be undertaken individually or collec-

tively in response to a threat to survival”.176 

 

Jihad  

”From the Arabic root meaning ‘to strive,’ ‘to exert,’ ‘to fight’; exact meaning 

depends on context. May express a struggle against one's evil inclinations, an 

exertion to convert unbelievers, or a struggle for the moral betterment of the Is-

lamic community”.177 

 

Kafir (plural: kuffar)  

“Unbeliever. First applied to Meccans who refused submission to Islam, the 

term implies an active rejection of divine revelation. All unbelievers are 

thought to face eternal damnation in the afterlife”.178  

 

Khilafah/Khalifah (Caliph/Caliphate) 

“Term adopted by dynastic rulers of the Muslim world, referring to the succes-

sor to the Prophet Muhammad as the political-military ruler of Muslim com-

munity. The first four successors to that office were chosen by consensus of the 

Muslim community's elders and were known as leaders of the believers. After 

them, the caliphate became hereditary”. 179 

 

 
175 Speight. Ḥadīth. 
176 Esposito. Hijrah. 
177 Esposito, John L. 2007. Jihad. Oxford Islamic Studies Online. 
http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e1199 (Häntad 2016-12-21) 
178 Esposito, John L. 2007. Kafir. Oxford Islamic Studies Online. 
http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e1229 (Hämrad 2016-12-20) 
179 Esposito, John L. 2007. Caliph/Caliphate. Oxford Islamic Studies Online. 
http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e400 (Hämtad 2016-12-21) 
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Kufr  

“Disbelief. A significant concept in Islamic thought, the word kufr or one of its 

derivatives appears in the Quran 482 times. Also means ‘ingratitude,’ the will-

ful refusal to appreciate the benefits that God has bestowed”.180 

 

Mujahid (plural: mujahideen) 

One who takes active part in a Jihad. See Jihad. 

 

Muhajir (plural: muhajirat)  

“A person who emigrates from a country which is, or has become, ruled by 

non-Muslims”.181 

 

Mari’ (city) 

“An ancient city on the west bank of the Euphrates, in Syria”.182 

 

Maslahah 

“Public interest; a basis of law. According to necessity and particular circum-

stances, it consists of prohibiting or permitting something on the basis of 

whether or not it serves the public's benefit or welfare”.183 

 

Sahwat 

”local tribes in the Anbar Province of Iraq rose up to challenge ISI [Islamic 

State in Iraq] and reclaim their regions. These mobilizations are known as the 

Sahwat. These Sunni groups collaborated with US forces to fight against Zar-

qawi [former ISI leader] and the AQI [Al-Qaida in Iraq] to push them out of 

Iraq”. 184 

                                                
180 Esposito, John. L. 2007. Kufr. Oxford Islamic Studies Online. 
http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e1323 (Hämtad 2016-12-21) 
181 Oxford University Press. 2007. Muhajir. Oxford Dictionaries. 
https://en.oxforddictionaries.com/definition/muhajir (Hämtad 2016-12-21) 
182 Oxford University Press. Mari’. Oxford Dictionaries. https://en.oxforddictionaries.com/definition/mari 
(Hämtad 2016-12-21) 
183 Esposito, John L. 2007. Maslahah. Oxford Islamic Studies Online. 
http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e1459 (Hämtad 2016-12-21)  
184 Degerald. How Daesh talks about the world: Central points of Daesh discourse. 
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Sahabah 

”Those believed to have lived, interacted with, heard, or seen the Prophet Mu-

hammad. In Sunni Islam, they are considered to be the most authoritative 

sources of information about the conduct of Muhammad and normative exam-

ples in their own right, immune from major sins and beyond criticism”.185 

 

Shahid (infinitiv: shahadah [martyrdom]) 

“Arabic shahid [martyr]. One who suffers or loses his or her life in the process 

of carrying out religious duty. […] They are entitled to immediate entry to par-

adise and enjoy special status there, since their faith has been sufficiently test-

ed”.186 

 

Sham 

”[…] (Greater Syria) […]”187  

 

Taghut (plural: tawaghit) 

“Quranic term for false god or idol. Also applied to tyrannical rulers who arro-

gate God's absolute power and use it to oppress people”.188 

 

Tadmur (city) 

“An ancient city of Syria, an oasis in the Syrian desert north-east of Damascus 

on the site of present-day Tadmur”.189  

 

Ummah 

                                                
185 Esposito, John L. 2007. Companions. Oxford Islamic Studies Online. 
http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e443 (Hämtad 2016-12-21) 
186  Esposito, John. L. 2007. Martyr. Oxford Islamic Studies Online. 
http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e1444 (Hämtad 2016-12-21) 
187 Schmid, Challenging the narrative of the ”Islamic State”, 1 
188 Esposito, John L. 2007. Taghut. Oxford Islamic Studies Online. 
http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e2301 (Hämtad 2016-12-21) 
189 Oxford University Press. 2007. Palmyra. Oxford Reference. 
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100302995 (Hämtad 2016-12-21)  



 66 

“Muslim community. A fundamental concept in Islam, expressing the essential 

unity and theoretical equality of Muslims from diverse cultural and geograph-

ical settings. In the Quran, designates people to whom God has sent a prophet 

or people who are objects of a divine plan of salvation”.190 

 

                                                
190  Esposito. Ummah. 
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